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২০১৬ সালের পুরুষলের র্লেজ বালেটবে চ্যাম্পিয়নম্পিপ জলয়র পর ম্পিোলনািা বালেটবে টিলমর সেসয এবং স্টাফরা 
ছুলট যান ট্রর্ালটক র পর। (স্বত্ত্ব: এম্পপ ইলমলজস) 

 

আপম্পন যম্পে যুক্তরালে পড়াশুনা র্রলে এলস থালর্ন, আপনার ট্রচ্ালে পড়লব বছলরর 
এই সয়টা র্লেলজর অলনর্ ম্পিক্ষাথী – এবং ট্রেলিরও এর্টা বড় অংি – মাচ্ক  

https://share.america.gov/campus-life-in-usa/


মযাডলনস ম্পনলয় ট্রমলে উলেলছ। মাচ্ক  মযাডলনস হলো নযািনাে র্লেম্পজলয়ট 
অযালসাম্পসলয়িলনর (এনম্পসএএ) প্রথম ম্পডম্পিিন বালেটবে চ্যাম্পিয়নম্পিপ। মধ্য মাচ্ক  
ট্রথলর্ এম্পপ্রলের প্রথম অংি পযকন্ত এটা চ্লে। 

মাচ্ক  মযাডলনলসর সময় ইন্টারলনলটর গম্পে র্লম যায়। র্ারণ অজস্র মানুষ ট্রেোগুলো 
অনোইলন ট্রেলে। সাম্প্রম্পের্ বছরগুলোলে ট্রটম্পেম্পিিলন এসব ট্রেো সম্প্রচ্ার 
র্লর  ১.১৫ ম্পবম্পেয়ন ডোর পযকন্ত রাজস্ব আয় হলয়লছ।  

ম্পনলচ্র প্রশ্নগুলোর জবাব ট্রেেলেই এই অদু্ভে আলমম্পরর্ান মাোমাম্পের ট্রচ্হারাটা আপম্পন 
বুঝলে পারলবন। এবং পলরর বছর আপম্পন যেন যুক্তরালের ট্রর্ালনা র্যািালস 
আসলবন, আপম্পন হয়লো আপনার টিমলর্ উৎসাহ ট্রেওয়ার জনয গো ফুম্পেলয় ম্পচ্ৎর্ার 
র্রলছন।  

 

র্ালনর্টির্াট ম্পবশ্বম্পবেযােলয় ২০১৬ সালের উইলমন’স ফাইনাে ট্রফালর হাম্পেস েলের সলে সাইরাম্পর্উজ অলরঞ্জ েলের 
ট্রেো। হাম্পেজ েেটি টানা ১০০ ট্রেোয় ম্পজলেম্পছে। (স্বত্ত্ব: এম্পপ ইলমলজস) 



এ খেলা এন া জেপ্রিয় খকে? 

যুক্তরালের মানুষ োলের র্লেজ এবং ম্পবশ্বম্পবেযােলয়র প্রম্পে অম্পবশ্বাসযরর্ম অনগুে। 
ট্রর্উ োর ম্পিক্ষা প্রম্পেষ্ঠালন ে ুমাস আলগই ঢুকুর্ আর ৩০ বছর আলগই গ্র্যাজলুয়িন 
র্লর ট্রবর হলয় যার্, এই সিলর্ক র র্ারলণ হওয়া ট্রয ট্রর্ালনা িক্ত সমথকর্ মলন র্রলব 
োর ম্পিক্ষা প্রম্পেষ্ঠালনর টিমই ট্রসরা এবং োর ট্রেোয় জয় টিলমরই প্রাপয। 

এবং এটা েবুই ট্ররামাঞ্চর্র। ট্রপিাোর বালেটবে ট্রেোর সলে েুেনায় র্লেলজর 
প্রম্পেলযাম্পগোগুলো সংেযায় র্ম। এ র্ারলণ এোলন জয়পরাজয় অলনর্ ট্রবম্পি গুরুত্বপূণক। 
আর অলনর্ র্ম সময় জলুড় ট্রেোগুলো হয়। র্ালজই ট্রর্ালনা িলক্তর টিম টুনকালমলন্ট 
টির্লে না পারলেও ট্রসই িক্ত ট্রেোগুলো ট্রেেলব। েিকলর্রা এ র্ারলণ আরৃ্ষ্ট হয় ট্রয, 
র্লেলজর ট্রেলোয়াড়রা ট্রপিাোর ট্রেলোয়াড়লের মলো অলথকর জনয ট্রেেলছ না। োরা 
ট্রেেলছ োলের ম্পিক্ষা প্রম্পেষ্ঠালনর জনয। এই ট্রেোটালর্ িালোবালস বলেই ট্রস ট্রেেলছ। 

 

কারা খেলন  পানর? 

এনম্পসএএ প্রথম ম্পডম্পিিলন ৩০০ র্লেলজর টিম অংি ট্রনয়। বছলরর ১২ মাচ্ক  হলো 
‘ম্পসলের্িন সানলড’। এম্পেন এর্টি র্ম্পমটি ৬৮টি টিলমর নাম ট্র াষণা র্লর, যারা 
ট্রমন’স ব্র্যালর্লট – অথকাৎ টুনকালমলন্টর ট্রেোগুলোর ম্পে-ডায়াগ্র্াম অনুযায়ী - 
প্রম্পেদ্বম্পিো র্রলব। (চূ্ড়ান্ত ৬৪টি টিলমর চ্ারটি স্ললট ৮টি র্লর টিম প্রাথম্পমর্ 
মযাচ্গুলোয় ট্রেলে)। আলরর্টি র্ম্পমটি ৬৪টি টিলমর নাম ট্র াষণা র্লর, যারা 
উইলমন’স ব্র্যালর্লট প্রম্পেদ্বম্পিো র্রলব। 

উিয় ট্রক্ষলে ৩২টি টিম ট্রবলছ ট্রনওয়া হয়। এরা োলের ম্পনজ ম্পনজ র্নফালরন্স 
চ্যাম্পিয়নম্পিলপ ম্পজলে এলসলছ। (এর্টি র্নফালরন্স হলো র্লেজগুলোর এর্টি ট্রমাটামুটি 
ট্রিৌগম্পের্ গ্রুপ)। বাছাই র্ম্পমটি বাম্পর্ েেগুলোলর্ োলের ট্রমৌসুলমর ট্ররর্ডক  এবং 
োলের ট্রিম্পডউলের সমসযা অনুযায়ী বাছাই র্লর নয়। এরপর টিমগুলোলর্ চ্ারটি 
অঞ্চলে িাগ র্লর ট্রফো হয়।  

প্রলেযর্ অঞ্চলের িীষক েেলর্ ‘ফাস্টক  ম্পসড’ এর উপাম্পধ্ ট্রেওয়া হয়। পরবেী চ্ারটি 
টিম পায় ‘ট্রসলর্ন্ড ম্পসড’-এর ট্রেোব। এিালব চ্েলে থালর্। টুনকালমলন্টর প্রথম রাউলন্ড 
ফাস্টক  ম্পসলডর এর্টি টিম ট্রেেলব ১৬েম ম্পসলডর এর্টি টিলমর ম্পবপলক্ষ। ট্রসলর্ন্ড 
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ম্পসলডর এর্টি টিম ট্রেেলব ১৫েম ম্পসলডর টিলমর ম্পবপলক্ষ। অনয র্থায় ট্রসরা েেটি 
ট্রেেলব সবলচ্লয় েবুকে টিলমর ম্পবপলক্ষ। ট্রসলক্ষলে টুনকালমলন্টর শুরুর ম্পেলর্র ট্রেোগুলোয় 
মাঝোলনর টিমগুলো ট্রেলে োলের র্াছার্াম্পছ মালনর টিলমর ম্পবপলক্ষ। 

 

এম্পেহয অনুযায়ী ম্পবজয়ী েে ট্রনট ট্রর্লট ট্রনয়, ২০১৬ সালে আঞ্চম্পের্ ফাইনালের এই মযালচ্ ট্রযমনটা ট্রেো যালে।  
(স্বত্ত্ব: এম্পপ ইলমলজস) 

 

প্রিজয়ী হওয়ার েম্ভািো কানের? 

মাচ্ক  মযাডলনলসর এলো জনম্পপ্রয়োর বযােযার এটা হলো ম্পদ্বেীয় পযকায়: ট্রর্উ ম্পনম্পিে 
র্লর জালন না র্ারা ম্পজেলব।  

এই ট্রমৌসুলম পুরুষলের িীষক সাম্পরর টিমগুলো – ট্রযমন র্ানসাস ইউম্পনিাম্পসকটি, 
ম্পিোলনািা ইউম্পনিাম্পসকটি, নথক র্যালরাোইনা ইউম্পনিাম্পসকটি এবং গনজাগা ইউম্পনিাম্পসকটি – 
সবাই সম্ভাবয ম্পিলরাপাজয়ী ম্পহলসলব পম্পরম্পচ্ে। এলের সবারই বালেটবলে জলয়র ইম্পেহাস 
আলছ। েলব মাচ্ক  মযাডলনলসর ট্ররামালঞ্চর এর্টা ম্পের্ হলো ম্পসনডালরোস টিলমর 



উত্থান। এটি এর্টি আন্ডারডগ টিম, বালেটবলে োপট ট্রেোলনার ইম্পেহাস ট্রনই এটির। 
অথচ্ এরা এমন সব টিলমর ম্পবপলক্ষ ম্পজলে যালে, িলক্তরা ট্রযগুলোলর্ অপরালজয় মলন 
র্লরন।  

২০১৩ সালে ট্রলাম্পরডা গােফ ট্রর্াস্ট ম্পবশ্বম্পবেযােলয়র পুরুষলের টিম – যারা মােই েি 
বছলরর পুরলনা এর্টি েে এবং ম্পনলজর অঞ্চলে এটি ম্পছে ১৫েম ম্পসড – এরা ম্পদ্বেীয় 
ম্পসড জজক টাউন ম্পবশ্বম্পবেযােয়লর্ হাম্পরলয় টুনকালমলন্টর ট্রিষ ১৬ েলের মলধ্য ট্রেলেলছ। েয় 
ইউম্পনিাম্পসকটি ট্রোজানস, নেক ানক ট্রর্ন্টাম্পর্ ইউম্পনিাম্পসকটি নসক, ইউম্পনিাম্পসকটি অব নথক 
ডালর্াটা ফাইটিং হর্স এবং ট্রটক্সাস সাউোনক ইউম্পনিাম্পসকটি টাইগাসকরা এবার 
আন্ডারডগ। এরা েলব এরা হয়লো এবালরর মাচ্ক  মযাডলনলস িালো র্রলে পালর। 
েেন এলের বো হলব ‘ব্র্যালর্ট বাস্টাসক’ (ব্র্যালর্ট ম্পবধ্বংসী)। 

 

যুক্তরালে পড়ালিানা ম্পনলয় পম্পরর্ল্পনা র্রা এবং সলবকাচ্চ সুম্পবধ্াগুলোর েথয জানলে 
ট্রিয়ারআলমম্পরর্ালর্ অনুসরণ র্রুন।       
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