
INDIA~ 
Ref: IPCL/SE/LODR/2021-22/18 

The Secretary 
National Stock Exchange of India Limited 
Exchange Plaza, Plot No. C/ l , G Block 
Bandra Kurla Complex, 
Bandra (E), Mumbai- 400 051. 
Scrip Symbol: DPSCLTD 

Dear Sir(s), 

Date: 16th June, 2021 

The Vice President 
Metropolitan Stock Exchange of India Limited 
4th floor, Vibgyor Towers, Plot No C 62, 
G Block, Opp. Trident Hotel, Bandra Kurla Complex, 
Bandra (E), Mumbai- 400098. 
Scrip Symbol: DPSCLTD 

Sub: Newspaper Advertisement - Transfer of Equity Shares of the Company to 
Investor Education and Protection Fund 

Pursuant to Regulations 30 and 47(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015 please find enclosed herewith the copies of the newspaper advertisements 
published on Wednesday, 16th June, 2021 in "Financial Express" (English) (all edition) and 
"Aajkal" (Bengali) regarding the equity shares liable to be transferred to Investor Education and 
Protection Fund pursuant to Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with Rule 6 of the 
Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) 
Rules, 2016. 

The advertisement copies will also be made available on the Company' s website 
www.indiapower.com. 

This is for your information & records. 

Thanking YOU. 

~~:aithfully, 
i ia Power Corporation Limited 

Prashant Kapoor 
Company Secretary & Compliance Officer 

Encl: as above 

India Power Corporation Limited 
CIN:L40105\VB1919PLC003263 

[formerly DPSC Limited] 
Registered Office: Plot No. Xl- 2&3, Block-EP, Sector -V, Salt Lake City, Kolkata - 700 091 

Tel.:+ 91 33 6609 4308/09/ 10, Fax:+ 9133 2357 2452 
Central Office: Sanctoria, Dishergarh 713 333, Telephone: (0341) 6600454/ 457 Fax: (0341) 6600464 

E: corporate@india power.com W: www.indiapower.com 
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খেলা
কলকাতা বুধবার ১৬ জুন ২০২১                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

১১

গ�ায়া গ্াস ফাইবার লললিটেড
গরলজস্াড্ড অলফস:  ৩৭/ ২ লিনার পাক্ড, লনউ োউন, রাজারহাে গিন গরাড,

গপাঃ হালতয়াড়া, কলকাতা ৭০০১৫৭, পলচিিবঙ্গ, ভারত
CIN: U26102WB1996PLC080099

ফি্ড নং:  আইএনলস–২৬

[ গকাম্ালনজ ( ইনকটপ্ডাটরশন)  রুলস, ২০১৪–এর রুল ৩০ গিাতাটবক]
রিরিওনাল রিরিক্টি, ইস্ান্ন রিরিয়ন, কলকাতা সমীরে

এবং
ককাম্ারনি অ্াক্ট, ২০১৩–এি ১৩ নং ধািাি ( ৪) নং উেধািা এবং ককাম্ারনি ( ইনকরে্নারিশন)  রুলস, 
২০১৪–এি রুল ৩০–এি সাব রুল ( ৫)–এি ক্লি  (  এ) এবং  রবষয়ক

এবং
রবষয়: গ�ায়া গ্াস ফাইবার লললিটেড, ককাম্ারনি অ্াক্ট, ১৯৫৬–এি অধীরন  নরিভুক্ত একটি ককাম্ারন, যাি 
কিরিস্াি্ন অরিস:  ৩৭/ ২ রিনাি োক্ন, রনউ টাউন, িািািহাট কমন কিাি, কোঃ হারতয়াড়া, কলকাতা ৭০০১৫৭, 
েরচিমবঙ্গ, ভািত।
....... আরবদনকািী
এতদ্দািা িনসাধািরেি জ্াতারি্ন িানারনা হরছে কয,  ০৭. ০৫. ২০২১  তারিরে অনুরঠিত উক্ত আরবদনকািী 
ককাম্ারনি রবরশষ সাধািে সভায় গৃহীত একটি রবরশষ রসদ্ান্ত অনুযায়ী ককাম্ারনি অ্াক্ট, ২০১৩–এি ১৩ 
ধািাধীরন ‘েরচিমবঙ্গ িাি্’ কিরক ‘কগায়া িাি্’কত  এই ককাম্ারনি কিরিস্াি্ন অরিস স্ানান্তরিি উরদেরশ্ 
এই ককাম্ারনি সঙ্ঘস্ািরকি েরিবত্নরনি রবষয়টি রনরচিত কিাি িন্ আরবদনকািী ককাম্ারনি তিরি 
রিরিওনাল রিরিক্টি, ইস্ান্ন রিরিয়ন, কলকাতাি কারে একটি আরি্ন কেশ কিাি প্রস্াব আনা হরয়রে।
এই ককাম্ারনি কিরিস্াি্ন অরিরসি প্রস্ারবত উক্ত স্ানান্তরি কািও স্াি্ন কু্ণ্ণ হরল বা কু্ণ্ণ হওয়াি সম্াবনা 
আরে বরল মরন কিরল রতরন/তাঁিা এমরসএ–২১ কোট্নাল ( www.mca.gov.in )–কত ইনরভস্ি কমরলেন িম্ন 
দারেল করি রকংবা এই রবজ্রতি সংবাদেররে প্রকারশত হওয়াি তারিে কিরক কিাদে রদরনি মরধ্ রিরিওনাল 
রিরিক্টি, ইস্ান্ন রিরিয়ন, রনিাম ে্ারলস, ২য় এমএসও রবর্ডং, িতুি্ন তল, ২৩৪/৪, এ কি রস কবাস কিাি, 
কলকাতা– ৭০০ ০২০–এি কারে তাঁি ( েুং/  স্তী)  স্ারি্নি ধিন ও রবরিারধতাি কািে উরলেে করি রলরেতভারব 
িানান বা কিরিস্াি্ন িারক োঠান এবং এি সরঙ্গ একটি হলিনামা দ্ািা বক্তব্ সমরি্নত হওয়া আবশ্ক 
এবং এি একটি করে অবশ্ই আরবদনকািী এই ককাম্ারনি রনম্নরলরেত কিরিস্াি্ন অরিরসি ঠিকানায় কেশ 
কিরত হরব: 

গ�ায়া গ্াস ফাইবার লললিটেড
গরলজস্াড্ড অলফস:  ৩৭/ ২ লিনার পাক্ড, লনউ োউন, রাজারহাে গিন গরাড, 

গপাঃ হালতয়াড়া, কলকাতা ৭০০১৫৭, পলচিিবঙ্গ, ভারত।
গ�ায়া গ্াস ফাইবার লললিটেড এর জন্য ও তরটফ 
স্া/  ( গশৌলভক নাটয়ক) 
গকাম্ালন সলিব  স্ান :  কলকাতা
সদস্য নং এ ২১৭৭৯  তালরখ:  ১৪.  ০৬. ২০২১

লফনল্যান্ড বনাি রালশয়া  
( কসন্ট রেটাস্নবাগ্ন। সরধে ৬–৩০) 

তুরস্ক বনাি ওটয়লস 
( বাকু। িাত ৯–৩০) 

ইতালল বনাি সইুৎজারল্যান্ড
( কিাম। িাত ১২–৩০) 

আজ ইওটরায়

স�োনি সেি ২। স�োনি সেি ৩। স�োনি ন�ক্স

ইওরিা
কন্নাি

 আিও দশ্নক
লবলধলনটেধ ক্রিশ লশলিল হটছে 
ইংল্যাটন্ড। তাই আ�ািী সপ্াহ 

গিটক ওটয়ম্বলল গস্লডয়াটি 
গকালভড গনট�টিভ লরটপাে্ড লনটয় 
গিাে ৪০ হাজার দশ্ডক প্রটবটশর 
অনিুলত লদটত িটলটে প্রশাসন। 
বত্ডিাটন সটব্ডাচ্চ ২২,৫০০ দশ্ডক 

গরটখ ি্যাি িলটে।

ইওরিা–কাঁটা
গপাল্যাটন্ডর ভয়টিক গসজলনর 

ইওটরা–কাঁো। গপাল্যান্ড-
ইউটক্রন ি্যাটি ১-২ গ�াটল 
গহটরটে তাঁর দল। ি্যাটি 
আত্মঘাতী গ�াল কটরন 

জুটভন্াস রক্ষক। ২০১২ গিটক 
শুরু। গসবার লাল কাড্ড গদটখ 

িাঠ োটড়ন। ২০১৬-গত গিাটের 
জন্য গখলটতই পাটরনলন।

উরয়িাি দ্ািস্
উত্তর ি্যালসটডালনয়ার লবরুটধে 
গ�াটলর পর অপিানজনক 
ইলঙ্গত কটরটেন অল্রিয়ার 
িাটক্ডা আন্ডাউলভি। এিন 

অলভট�া� এটন উটয়ফার দ্ারস্  
উত্তর ি্যালসটডালনয়া ফুেবল 

গফডাটরশন। 

রেটরক কগরলন
গকািটরর নীটি গিাে রটয়টে 
ইংল্যাটন্ডর গ�ালরক্ষক লডন 
গহন্ডারসটনর। ফটল ইওটরা 
গিটক সটর দাঁড়াটত বাধ্য 

হটলন ি্যাটচেস্ার ইউনাইটেড 
ফুেবলার। তাঁর পলরবটত্ড 

গশলফল্ড ইউনাইটেটডর হটয় 
গখলা অ্যারন র্যািসটডলটক 

গনওয়া হল গস্কায়াটড।

ককারিি কক্াভ
লক্রলচিয়ান এলরকটসটনর ঘেনার 
লকেকু্ষণ পটরই উলদ্গ্ন অবস্ায় 

গখলটত বাধ্য হন গডনিাক্ড 
ফুেবলাররা। উটয়ফার ভূলিকায় 

ক্ষুব্ধ গকাি লহউলি্যান্ড। 
ফুেবলার কটরানা আক্রান্ত হটল 
দল ৪৮ ঘণ্া পটর ি্যাি গখলটত 

পাটর। হৃদটরাট� গস সুট�া� 
গনই। এই লনয়টিই আপলত্ত। 

গপেন বলদি 
ওলটসটন

অপ্রলতটরাধ্য 
গরানাটল্ডা

 
[ েূব্নতন–  রিরেএসরস রলরমরটি] 

CIN: L40105WB1919PLC003263 
লেট নং X ১–২ ও ৩, ব্লক– ইরে, কসক্টি–৫, সল্ট কলক রসটি, কলকাতা–৭০০ ০৯১

কিান:  + ৯১৩৩–৬৬০৯৪৩০০/ ০৮/ ০৯/ ১০
ি্াক্স:  + ৯১৩৩২৩৫৭২৪৫২

ই:  corporate@indiapower.com  ওরয়বসাইট:  www.indiapower.com 

গশয়ারটহাল্ডারটদর প্রলত লবজ্ঞলপ্
গকাম্ালনর ইক্্যইটি গশয়ার ইনটভস্র 

এডুটকশন অ্যান্ড গপ্রাটেকশন ফাটন্ড স্ানান্তর
সময়ান্তরি সংরশারধত ইনরভস্ি এিুরকশন অ্ান্ড কপ্রারটকশন িান্ড অিরিটি ( অ্াকাউরন্টং, অরিট, 
ট্ান্সিাি অ্ান্ড রিিান্ড)  রুলস ২০১৬ (  ‘ উক্ত রুলস’ ) – এি রুল ৬– এি সহ েঠনীয় ককাম্ারন 
আইন ২০১৩– ি ১২৪( ৬)  ধািায় এই রবজ্রতি িারি হরছে। 
আলি্ডক বে্ড সিাপ্ ২০১৩– ১৪ সিটয় লডলভটডন্ড গঘালেত হটয়লেল যা উেযু্নেরি সাত বেি 
বা তাি কবরশ সময় ধরি আদায়ীকৃত বা অপ্রদত্ত িরয়রে তা আইইরেএি োরত ১৭ গসটটেম্বর 
২০২১ তারিরে স্ানান্তরিত কিা হরব। ওই সম্রক্নত কশয়াি সমূহ যা উেযু্নেরি সাত বেি বা 
তাি কবরশ সময় ধরি িরয়রে তাও স্ানান্তরিত কিা হরব ওই আইন অনুযায়ী। কয সমস্ কক্ররে 
ককাট্ন ট্াইবুনারলি আরদশ িারি কিা হরয়রে স্ানান্তি সংযত কক্ররে বা বধেকীকৃত কিা আরে কস 
সমস্ কক্ররে রিরোরিটরিি অ্াক্ট, ১৯৯৬ অনুযায়ী স্ানান্তি কিা হরব না। ওই আইন অনুযায়ী 
অপ্রদত্ত রিরভরিরন্ডি রববিে ককাম্ারন প্ররত্ক কশয়াি মারলকরদি িারনরয়রেন যা আইইরেএি 
োরত স্ানান্তি কিা হরব এবং রবশদ আমারদি ওরয়বসাইরট োওয়া যারব। কশয়ািরহা্ডািরদি 
রবশদ ককাম্ারনি ওরয়বসাইট www.indiapower.com – কত োওয়া যারব। কশয়ািরহা্ডািরদি 
অনুরিাধ কিা হরছে কয তািা কযন তারদি আলি্ডক বে্ড সিাপ্ ২০১৩– ১৪ সাটলর এবং পরবততী 
সিটয়র লডলভটডন্ড, আইইরেএি োরত স্ানান্তরিি েূরব্ন অি্নাৎ ১৪ কসরটেম্বি, ২০২১– এি আরগ 
দারব করিন।
এই সম্রক্নত কশয়ািরহা্ডািগে, যািা রিরিক্াল আকারি কশয়াি ধরি কিরেরেন এবং কয সমস্ 
কশয়াি আইইরেএি োরত স্ানান্তি কিা হরব, লক্্ কিরবন কয ককাম্ারন আইইরেএি োরত 
স্ানান্তরিি সময় মূল কশয়াি সাটি্নরিরকরটি েরিবরত্ন কশয়াি প্ররতরলরে িারি কিরবন এবং ওই িারি 
েিবততী সমরয় প্ররতরলরে কশয়াি রিম্াট আকারি েরিবত্নরনি িন্ করে্নারিট প্রররিয়া সম্রক্নত 
তি্ রিরোরিটরিগেরক িানারবন। মূল কশয়াি সাটি্নরিরকট ( সমূহ)  যা মূল কশয়ািরহা্ডািরদি 
নারম িরয়রে তা বারতল কিা হরব এবং তা হস্ান্তিরযাগ্ হরব না। রিম্াট আকারি কয সমস্ কশয়াি 
িরয়রে তা আইইরেএি োরত রিম্াট অনুকূরল হস্ান্তরিি িন্ করে্নারিট প্রররিয়া িানারবন।
প্ররতরলরে কশয়াি িারি এবং আইইরেএি োরত হস্ান্তরিি িন্ রবশদ ককাম্ারনি ওরয়বসাইরট 
োওয়া যারব এবং তা কশয়ািরহা্ডািরদি প্ররত রবজ্রতি বরল মরন কিা হরব।
যরদ ককাম্ারন, এই সম্রক্নত কশয়ািরহা্ডািগরেি কিরক ১৪ গসটটেম্বর ২০২১ বা তাি েূরব্ন 
ককানও িকম অনুরিাধ গ্রহে না করি িারকন, কসরক্ররে ককাম্ারন আইন অনুযায়ী ১৭ গসটটেম্বর 
২০২১ তারিরে রিরভরিন্ড হস্ান্তি কিরবন। কয সমস্ কশয়ারিি কক্ররে উেযু্নেরি সাত বেি বা 
তাি কবরশ সময় ধরি রিরভরিন্ড দারব কিা হয়রন, কসই সমস্ কশয়াি ১৭ গসটটেম্বর ২০২১ তালরটখ 
স্ানান্তর করা হটব গকানও বাড়লত লবজ্ঞলপ্ োড়াই।
স্ানান্তি কিা কশয়াি এবং আদায়ীকৃত রিরভরিরন্ডি যা আইইরেএি– কত স্ানান্তরিত হরয়রে, তাি 
দায় ককাম্ারনি ওেি বত্নারব না।
www.iepf.gov.in – কত রববৃত েদ্রত অনুযায়ী কশয়ািরহা্ডািগে তারদি রিরভরিন্ড এবং 
কশয়াি এবং তৎ সম্রক্নত সুরবধা দারব কিরত োরিন। কনাটিরশি করে ককাম্ারনি ওরয়বসাইট 
ও ককাম্ারনি ইকু্ইটি কশয়াি তারলকাভুরক্তি স্ক এক্সরিঞ্জ ওরয়বসাইটগুরলরত োওয়া যারব।
যরদ কশয়ািরহা্ডািরদি এই সম্রক্নত প্রশ্ন িারক তাহরল তািা ককাম্ারন অবরস্ত corporate@
indiapower.com – কত অিবা ককাম্ারনি কিরি স্াি অ্ান্ড কশয়াি ট্ান্সিাি এরিন্ট গিসাস্ড লস লব 
ি্যাটনজটিন্ সালভ্ডটসস ( লপ)  ললঃ অবলস্ত লপ– ২২ বটন্ডল গরাড, কলকাতা– ৭০০ ০১৯, গেলল:  
০৩৩– ৪০১১৬৭০০/ ৬৭২৪, ফ্যাক্স:  ০৩৩– ৪০১১ ৬৭৩৯, ই– গিল rta@cbmsl.com – এি 
সরঙ্গ কযাগারযাগ কিরত োরিন।

 ইলন্ডয়া পাওয়ার কটপ্ডাটরশন লললিটেটডর পটক্ষ
 স্া/ – 
 প্রশান্ত কাপুর
স্ান:  কলকাতা গকাম্ালন গসটক্রোলর
তালরখ:  ১৫. ০৬. ২০২১ ACS15576 

ইলন্ডয়া পাওয়ার কটপ্ডাটরশন লললিটেড

গবঙ্গল অ্যান্ড অসি গকাম্ালন লললিটেড
কিরিস্াি্ন অরিস:  ৭, কাউরন্সল হাউস র্রিট, কলকাতা–৭০০০০১
করে্নারিট আইরিরন্টটি নম্বি: L67120WB1947PLC221402 

ওরয়বসাইট:  www.bengalassam.com ;  ই–কমল:  dswain@jkmail.com 
কিান:  ০৩৩ ২২৪৮ ৬১৮১;  ি্াক্স:  ০৩৩ ২২৪৮ ১৬৪১

 এতদ্দািা এই রবজ্রতি িারি কিা হরছে কয, রনরি রবশরদ উরলেেমরতা সব্নরমাট ১১টি ইকুইটি কশয়ারিি কশয়াি 
সাটি্নরিরকট( সমূহ)  হারিরয় কগরে/  েুঁরি োওয়া যারছে না বরল রিরোট্ন কিা হরয়রে: 

ক্রি
নং

কশয়ািধািরকি
নাম

কিারলও
নম্বি

কশয়াি
সাটি্নরিরকট নং

রনরদ্নষ্ট
নম্বি

কশয়ারিি
সংে্া

১ কদরবন্দি কুমাি কহমিিনী ১১২৯৩৫ ১১২৬০৪ ৫২২১৪৬২–
৫২২১৪৬৩

২

২ কদরবন্দি কুমাি কহমিিনী ১০৬৩৬৯ ১০৬২১৬ ৫১৭৯৩৭২–
৫১৭৯৩৮০

৯

উেরিরলরেত কশয়াি সাটি্নরিরকটগুরলি কপ্ররক্রত ককানও ব্রক্তি ককানও দারব িাকরল এই রবজ্রতি প্রকারশি তারিে 
কিরক ১৫ রদরনি মরধ্ রতরন/ তাঁিা নরিি প্রমাে সরমত ককাম্ারনরক রলরেতভারব িানারবন, যাি অন্িা হরল 
ককাম্ারন িুরলেরকট কশয়াি সাটি্নরিরকট িারিি ব্াোরি েদরক্ে গ্রহে কিরব। িুরলেরকট কশয়াি সাটি্নরিরকট িারি 
হরয় যাওয়াি েি প্রকৃত কশয়াি সাটি্নরিরকটগুরল বারতল রহরসরব গে্ হরব এবং উক্ত প্রকৃত কশয়াি সাটি্নরিরকট রনরয় 
ককানও ব্রক্ত ককানও প্রকাি কলনরদন কিরল রনরিি ( েুরুষ/ মরহলা)  ঝঁুরক, মাসুল ও প্ররতিল সারেরক্ কিরবন এবং 
এি িন্ ককাম্ারন ককানওভারব দায়ী িাকরব না।

 কবঙ্গল অ্ান্ড অসম ককাম্ারন রলরমরটি–এি েরক্
তারিে:  ১৫. ০৬. ২০২১  রদলীে কুমাি কসায়াইন
স্ান:  নয়া রদরলে  ককাম্ারন কসররিটারি

সংবাদ সংস্া , গরাি, ১৫ জুন: োনা ৯ ি্যাটি 
জয়। ২৮টি গ�াল। আর এই ৯ ি্যাটিই ললিনলশে। 
অশ্বটিটধর গঘাড়া েেুটে ইতাললর। এবার দটশ 
দশ পাওয়ার পালা। ইওটরা কাটপ প্রিি ি্যাটি 
তুরস্কটক উলড়টয় লদটয় অলভ�ান শুরু কটরটে 
িানলিলনর দল। ভারতীয় সিয় বুধবার িধ্যরাটত 
গ্রুপ এ–গত সুইৎজারল্যাটন্ডর িুটখািুলখ হটছে 
তারা। আর এই ি্যাি লজতটলই গদটশর ফুেবল 
ইলতহাটস লদ্তীয়বাটরর জন্য গকানও গ�াল না হজি 
কটর োনা দশ ি্যাি লজতটব ইতালল। দটলর তারুণ্য 
এবং অলভজ্ঞতার দারুণ গিলবন্ধনই সবটিটক বড় 
ভরসা। অন্যলদটক, ইওটরার প্রিি ি্যাটি ওটয়লটসর 
সটঙ্গ ড্র কটরটে সুইৎজারল্যান্ড। তাই ইতাললর 
লবরুটধে তারাও লজতটত িলরয়া। বুধবার গ্রুপ 
এ-এর অন্য ি্যাটি িুটখািুলখ হটব তুরস্ক এবং 
ওটয়লস। গ্রুপ লব–গত বুধবার িুটখািুলখ হটব 
লফনল্যান্ড এবং রালশয়া। 

লক্্ ‘১০’
সংবাদ সংস্া
গকাটপনটহট�ন, ১৫ জুন

শরনবাি িারত রিনল্ারন্ডি রবরুরদ্ ইওরিা কারেি ম্াি 
িলাকালীন মারঠই হৃদরিারগ আরিান্ত হন কিনমারক্নি 
িুটবলাি ররিরচিয়ান এরিকরসন। এরিকরসরনি দ্রুত সসু্তাি 
িন্ শুরু হয় প্রাি্ননা। যাবতীয় রবরভদ ভুরল একরিাট হয় 
িুটবল রবশ্ব। মারঠই কিনমাক্ন সমি্নকরদি সরঙ্গ প্রাি্ননা 
শুরু করিন গ্ালারিরত িাকা রিনল্ান্ড সমি্নকিাও। 

এেন অরনকটাই সসু্ কিনমারক্নি এই িুটবলাি। 
মঙ্গলবাি কিনমারক্নি িুটবল সংস্াি মাধ্রম একটি 
রববৃরত প্রকাশ করি রতরন সব িুটবল সমি্নকরক 
ধন্বাদ িারনরয়রেন। এরিকরসন বরলরেন, ‘ সািা 
রবরশ্বি সব প্রান্ত কিরক আেনািা সবাই শুরভছো 
িারনরয়রেন। তাি িন্ প্ররত্করক ধন্বাদ। আমাি 
কারে এবং আমাি েরিবারিি কারে এই শুরভছো ভীষে গুরুত্বেূে্ন। আরম 
এেন ভাল আরে। তরব হাসোতারল আিও রকেু েিীক্া কিারত হরব। তরব 

এেন হাসোতাল কিরকই কিনমারক্নি সতীি্নরদি 
িন্ গলা িাটাব।’ 

কিনমাক্ন ককাি ক্াসোি হালম্ান্ড বলরেন, 
প্রাি্ননাি এই বন্া বুরঝরয় রদরছে, িুটবল রবরশ্বি 
কসিা আকষ্নে। রতরন বলরেন, ‘ িুটবল সািা রবরশ্বি 
মানুষরক ঐক্বদ্ কিরত োরি। িারত, কদশ, ধম্ন, 
বে্ন, রলঙ্গ রনরব্নরশরষ বধেুত্ব গরড় রদরত োরি িুটবল।’  
কবলরিয়ারমি রবরুরদ্ বৃহস্পরতবাি গ্রুরেি েিবততী 
ম্াি কিনমারক্নি। ম্াি কসই ককারেনরহরগরনি 
োরক্নন কস্রিয়ারম। কসোরন করয়করদন আরগ মৃতু্ি 
সরঙ্গ লড়াই কিা অচিতন্ এরিকরসনরক রিরি 
দাঁরড়রয়রেরলন তাঁি সতীি্নিা। কসই মারঠ আবাি 
নামা মানরসকভারব কিনমাক্ন িুটবলািরদি কারে 
ি্ারলঞ্জ। হালম্ান্ড বলরেন, ‘ মরন হয় না দরলি 
িুটবলািিা কেলরত ভয় োরছে। তরব ট্মায় িাকাটা 

স্াভারবক। রকন্তু ম্াি শুরুি বাঁরশ বািাি েি আবাি কিনমারক্নি িন্ 
তারদি লড়াই কিরত হরব।’   (ছবি: টুইটার)

ইওরিা কারে কবশ করয়কটা ম্াি 
কদেলাম। একটা রিরনসই কিারে েড়রে, 
অরেক্াকৃত কম শরক্তশালী দলগুরলা 
িক্রেি রদরক কবরশ মনরযাগ রদরছে। 
তারদি একটাই লক্্ কযভারবই কহাক 
রবেক্ দলরক আটরক েরয়ন্ট সংগ্রহ 
কিা। এরত কেলাি কসৌন্দয্ন নষ্ট হরছে। 
েতু্নগারলি রবরুরদ্ হারঙ্গরিও একই 
িাস্া কবরে রনরয়রেল। রকন্তু লাভ হল 
না। এইভারব সািাক্ে রিরিন্স করি 
ররিরচিয়ারনা কিানার্ডাি মরতা তািকারদি 
আটরক িাো যায় না।

হারঙ্গরিি রবরুরদ্ ৪–২–৩–১ 
েরক দল সারিরয়রেরলন েতু্নগাল ককাি 

িান্নারন্দা স্ারন্টাস। সামরন কিানার্ডা। 
ওি কেেরন রদরয়ারগা কিাতা, ব্রুরনা 
িান্নারন্ডি ও বান্নাি্ন রসলভা। কেনও 
আবাি রদরয়ারগা কিাতা সামরন িরল 
যারছেল। কদরশি হরয় একসরঙ্গ েুব কবরশ 
কেলাি সুরযাগ না হরলও এই িািিরনি 
মরধ্ দারুে কবাঝােড়া কিারে েড়ল। শুরু 
কিরকই কিানার্ডা, কিাতা, িান্নারন্ডিিা 
এরকি েি এক আরিমে তুরল রনরয় এরস 
িারে িােরেল হারঙ্গরি িক্েরক। প্রিমারধ্ন 
কবশ করয়কটা সুরযাগ ততরি করিও কারি 
লাগারত োরিরন কিানার্ডািা।

অন্রদরক, হারঙ্গরি ককাি মারক্না কিারস 
৩–৫–২ ্রি্ারটরিরত দল সারিরয়রেরলন। 
কিারসি লক্্ রেল প্ররতআরিমরে উরঠ 
এরস েতু্নগালরক িারে িাো। সালাই–
িালাইরয়ি মরতা দ্রুত গরতি ্রিাইকাি 
িাকরল কয ককানও ককািই এই িাস্া কবরে 
কনরবন। রবরক্তিভারব আরিমে তুরল রনরয় 
এরলও কারিি কাি রকে ুকিরত োরিরন। 
তরব প্রিমারধ্ন হারঙ্গরি কযভারব রিরিন্স 
করি কগল, প্রশংসা কিরতই হরব। রবরশষ 
করি আরত্তলা িালাই, উইরল অিব্ারনি 
কিা বলরতই হরব। কিানার্ডা, কিাতারদি 
প্রিমারধ্ন সরুযাগই কদয়রন।

রদ্তীয়ারধ্ন অন্ েতু্নগালরক কদেলাম। 
গ্রুে অি কিরি হারঙ্গরিি মরতা দরলি 
কারে েরয়ন্ট হািারনা মারনই নক আউরট 

ওঠাি কাি কঠিন হরয় যারব। তাই 
কেলায় আিও গরত বাড়ারত রদ্তীয়ারধ্ন 
িািা রসলভা, আর্রে রসলভা, কিনারটা 
স্ারচেিরক মারঠ রনরয় আরসন েতু্নগাল 
ককাি। ৮৪ রমরনরট কশষ েয্নন্ত স্ারন্টাসরক 
স্রস্ এরন কদন িািারয়ল গুরয়রিইরিা। 
গুরয়রিইরিাি শট অিবারনি োরয় কলরগ 
রদক েরিবত্নন হওয়ায় রকেু কিাি রেল না 
হারঙ্গরি কগালরকোি 
রেটাি গুলারসি। 
ে তু্ন গ া র ল ি 
রদ্তীয় কগারলও 
কসই িািা–
অ ি ব া র ন ি 
যু গ ল ব ন্দ ী । 
বরক্সি মরধ্ 
িািারক িাউল 
করি অিবান। ন্ায্ 
কেনারল্ট। কিানার্ডাি শটটাও দুদ্নান্ত।  
ইওরিায় সরব্নাচ্চ কগালদাতা এেন ও–ই। 
োরেরয় কগল রমরশল লোরতরনরক। আবািও 
বলরে, কিানারন্ডাি মরতা িুটবলািরদি 
সািাক্ে আটরক িাো যায় না। ম্ারিি কশষ 
লরনে রদ্তীয় কগাল করি প্রমাে করি রদল। 

কৃতজ্ঞ এলরকটসটনর লবশ্ব–বাত্ডা

ভাল আলে জানাটলন এলরকটসন। 

 ককাক নয়, 
িল–কযাগ 

কিানার্ডাি

সংবাদ সংস্া
বুদাটপস্, ১৫ জুন

লক্রলচিয়াটনা গরানাটল্ডার লফেটনস লবটশ্বর গসরা 
অ্যািললেটদর কাটে ঈে্ডার লবেয়। লতলন লফেটনস 
লনটয় কতো সটিতন, তা আলাদা কটর বলার 
অটপক্ষা রাটখ না। সটিতনতার গোট্ট একো 

উদাহরণ রাখটলন ইওটরা কাটপর প্রিি ি্যাটির 
আট� সাংবালদক সটমেলটন। লনটজর লনলদ্ডষ্ট গিয়াটর 
বটস লেটলন লসআর গসটভন। িাইটক্রাটফাটনর 
পাটশই সালজটয় রাখা লেল একটজাড়া গকাটকর 
গবাতল। স�টনে গবাতল দুটি সলরটয় নীটি রাখটত 
গদখা গ�ল পতু্ডল�জ অলধনায়কটক। গকাটকর 
গবাতটলর জায়�ায় রাখটলন লনটজর সটঙ্গ িাকা 

জটলর গবাতলটিটক। সাংবালদকটদর উটদেটশ ইলঙ্গত 
কটর বাত্ডাও লদটত গদখা �ায় গরানাটল্ডাটক। লতলন 
গদখাটত িান, গকাক নয়। শরীটরর ভাল রাখার 
জন্য জল খান। িটুখ শুধু একটি শব্দই বটলন 
‘অ্যাটকায়া’। িহুটূত্ড গসাশ্যাল লিলডয়ায় ভাইরাল 
হটয় �ায় ওই লভলডও। সিি্ডকরা ফুেবল দুলনয়ার 
বাইটরর গরানাটল্ডাটকও প্রশংসায় ভলরটয় গদন।

িুনাল িটট্টাপাধ্যায় 

ইওরিা কারেি শুরুরতই কহাঁিট 
কেল কস্পন। সরুযাগ নরষ্টি কেসািত 
কদওয়াি োশাোরশ প্রাক্তন ইওরিা ও 
রবশ্বকাে ি্ারম্য়ন কস্পরনি েরয়ন্ট 
কোয়ারনাি কেেরন বড় কৃরতত্ব সুইরিরনি 
কগালরকোি িরবন ওলরসরনি দুটি 
রবশ্বস্ হাত। তাঁি হাি িিন অনবদ্ 
কসরভি িন্ সুইরিন কগালশূন্ ড্র করি। 
স্াভারবকভারবই হতাশ কস্পন ককাি লুই 
এনরিরক।

২০০৮ কিরক ২০১২ স্রনেি কদৌড় 
রেল কস্পরনি। কগাটা রবশ্বরক মুগ্ধ 
করিরেল দৃরষ্টনন্দন রতরকতাকা িুটবরল। 
তািেিই েন্দেতন। কস্পরনি একই 
ধিরনি োরসং িুটবরলি ককৌশলটা 
ধরি কিরল রবরশ্বি অন্ কদশগুরলা। 
রতরকতাকাি উেরযারগতা তেনই, যেন 
কসটা রবেরক্ি কগারল রগরয় কশষ হয়। 
অসংে্ মন ভিারনা োস কেললাম, অিি 
প্ররতেক্ িক্ে কভদ করি কগাল কিরত 
না োিরল, কসটা নুন োড়া িান্াি মরতা। 
সুইরিরনি রবরুরদ্ কস্পরনি কতমনই 
অবস্া হল।

এি আরগ প্রকৃত ্রিাইকাি োড়াও 
িলস নাইরনি সুবারদ ইরনরয়স্া, িারভি 
মরতা ককায়ারলটি িুটবলারিি কিারি 
সািল্ কেরয়রে কস্পন। কসোরন কস্পন 
ককাি এনরিরকি আরিমোত্মক োরসং 
িুটবরলি িুলঝুরিও কারি এল না। ম্ারি 
৭৫ শতাংশ বরলি দেল কিরেও। সুইরিন 
ককাি ইয়ান অ্ান্ডািসরনি অরতিক্োত্মক 
বূ্হ কভরে কয সরুযাগ ততরি হয়রন এমন 
নয়, রকন্তু কসগুরলা কারি লাগারত ব্ি্ন 
কটারিস, কমািাতা, কেরড্র, কমারিরনা। 
আসরল এনরিরকি এই দরল নতুন 
মুে কবরশ। নতুনিা প্ররতভাবান, রকন্তু 
েরিেত হরত সময় রদরত হরব। ১৮ 
বেরিি রবস্য় কেরড্র কস্পরনি িারস্নরত 
এবাি ইওরিা কারে সব্নকরনঠি িুটবলাি 
রহরসরব নিি কাড়রলন। যুবভািতীরত 
অনূর্্ন ১৭ রবশ্বকারে মন মিারনা িুটবল 
কেলা কিিান কটারিরসি েটিটারন এরদন 
কগারলি ঠিকানা েুঁরি কেল না। বদরল 
রহরসরব নামা নবীন কমারিরনাও ব্ি্ন। 

বহু যুরদ্ি নায়ক ি্ারমাসরক দরল 
িারেনরন ককাি এনরিরক। ককারভরি 
আরিান্ত হওয়ায় অরভজ্ বুসরকটসও 
এরদন কেলরত োরিনরন। 

সুইরিন কগালরকোি িরবন 
ওলরসরনি এরকি েি এক কসভ 
কিাি িাঁরকই সুইরিন প্ররত–আরিমে 
কিরক দু’ বাি কগাল করি এরগরয় যাওয়াি 
রনরচিত সুরযাগ কেরয়রেল। কগালদুরটা 
হরল কস্পরনি হতাশা আিও বাড়ত। 
ইশাক আরলকিান্ডারিি শট কগারল 
ক�াকাি মুরে কস্পরনি লরিরন্তি 
রক্লয়ারিন্স কোরস্ কলরগ কগালরকোি 
রসমরনি হারত িরল যায়। েরি ইশারকি 
মাইনাস িাঁকা কগারল কঠলরত োরিনরন 
সুইরিরনি মাক্নাস বাগ্ন। তবু ৩২ রিরগ্র 
গিরম তািকা ইব্ারহরমারভিরক োড়া 
কেরল, আগারগাড়া ককােঠাসা কিরকও 
এক েরয়ন্ট োওয়ায় েুরশ সুইরিন ককাি 
অ্ান্ডািসন। 

০ গপেন ০ সইুটডন

সংবাদ সংস্া, গসলভয়া, ১৫ জুন: 
ি্যাটির শুরু গিটক গশে প�্ডন্ত 
আলধপত্য গরটখও জয় আটসলন। 
সুইটডন গ�াললকপার ওলটসন 
অপ্রলতটরাধ্য হটয় উটঠলেটলন। 
সুইলডশ রক্ষটণর কাটেই গ� 
আেটক গ�টত হটয়টে, স্ীকার 
কটর লনটয়টেন গপেটনর গকাি 
লুই এনলরটক। বটলটেন, ‘এই 
ড্র হতাশাজনক। আিরা এিন 
এক প্রলতপটক্ষর লবরুটধে গখলটত 
গনটিলেলাি, �ারা রক্ষণাত্মক 
িানলসকতা লনটয়ই িাটঠ গনটিলেল। 
তার িাটেও আিরা গবশ কটয়কো 
সুট�া� ততলর কটরলেলাি। গজতা 
উলিত লেল।’  এলদটক, গপেনটক 
আেটক গদওয়ার জন্য গ�াো 
দলটকই কৃলতত্ব লদটয়টেন সুইটডটনর 
গ�াললকপার ওলটসন। লতলন বটলন, 
‘ �রটি সিস্যা হটয়টে। তার িটধ্যও 
গ�ভাটব পটয়ন্ গপটয়লে, এো গ�াো 
দটলর কৃলতত্ব।’

হতাশ 
এনরিরক

সিটরশ গিৌধলুর

গজাড়া গ�াটল লতলনই নায়ক। েলব: এএফলপ

০ হাটঙ্গলর

৩ পতু্ড�াল
গুটয়টরইটরা, গরানাটল্ডা ২ গপনালটিসহ


