Ref: IPCL/SE/LODR/2021-22/30
The Secretary,
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai - 400 051
Scrip Symbol: DPSCLTD

Date: 10th August, 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 – 400 098
Scrip Symbol: DPSCLTD

Dear Sir(s),
Sub: Financial Results for the quarter ended 30th June, 2021 - Newspaper Publication
Further to Company’s letter bearing reference no. IPCL/SE/LODR/2021-22/27 dated 9th August, 2021,
in connection with submission of Un-audited Standalone and Consolidated Financial Results of the
Company for the quarter ended 30th June, 2021, please find enclosed herewith the copy of the
advertisement published in “Financial Express” (English) (all edition) and “Aajkal” (Bengali) on
Tuesday, 10th August, 2021, pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015.
The copy of the advertisements will also available on the Company’s website www.indiapower.com.
This is for your information and records.
Thanking You.

Encl: as above

India Power Corporation Limited
CIN: L40105WB1919PLC003263

[formerly DPSC Limited]
Registered Office: Plot No. X1- 2&3, Block-EP, Sector –V, Salt Lake City, Kolkata – 700 091
Tel.: + 91 33 6609 4308/09/10, Fax: + 91 33 2357 2452
Central Office: Sanctoria, Dishergarh 713 333, Telephone: (0341) 6600454/457 Fax: (0341) 6600464
E: corporate@indiapower.com W: www.indiapower.com
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খেলা

কঠ�োর পরিশ্রমের ফল পেয়েছি। ভাল কিছু করার লক্ষ্য থাকবে প্যারিসেও।
ভবিষ্যতে অ্যাথলেটিক্সে আরও ভাল ফল হবে ভারতের নীরজ চ�োপড়া
সরাসরি | এক্সক্লুসিভ | ম্যাচ রিপ�োর্ট | বিতর্ক | ইন্টারভিউ | ড্রেসিং রুম | পরিসংখ্যান

আজকাল কলকাতা মঙ্গলবার ১০ আগস্ট ২০২১

প্যারিসে মেসি–জ্বর

লে বুর্জে বিমানবন্দরের সামনে সমর্থক এবং সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের ভিড়। ছবি: এএফপি

ভুয়�ো খবরে
রাতভর অপেক্ষা

সংবাদ সংস্থা

প্যারিস, ৯ আগস্ট
লিওনেল মেসি প্যারিসে এখনও পা রাখেননি। তার আগেই
কিংবদন্তি আর্জেন্টাইনকে ঘিরে যা ঘটছে, তাতে মাথা
খারাপের জ�োগাড় বিমানবন্দর কর্মীদের। মেসির বিমান
নাকি প্যারিসে অবতরণ করতে চলেছে। এই খবর রটতেই
ফ্রান্সের রাজধানী শহরের লে বুর্জে বিমানবন্দরে ভিড় বাড়তে
থাকে। ন্যু ক্যাম্পে সাংবাদিক সম্মেলনে রবিবার সকালে
মেসি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, তাঁর পরবর্তী গন্তব্য প্যারিস
সাঁ জাঁ হতেও পারে। মেসির ঘ�োষণার পর বেশ কয়েকটি
সংবাদমাধ্যমও প্রচার করে, কিছুক্ষণের মধ্যেই প্যারিসে
নামতে চলেছেন লিও। এমনকি, লে বুর্জে বিমানবন্দরের
সামনের রাস্তা ‘মে–সি, মে–সি’ধ্বনিতে মুখরিত হয়। ভুল
ভাঙে অনেকটা সময় পর। জানা যায়, বিমান থেকে নামা
ত�ো দূরের কথা, মেসি বিমানেই ওঠেননি। বার্সিল�োনার
বাড়িতেই রয়েছেন। ক্লাবের নতু ন নায়ক অদেখাই থেকে
যায়। সকালে বাড়ি ফেরেন সমর্থকরা।
সমর্থকদের ফিরে যাওয়াতেও অবশ্য বিমানবন্দরের
কর্মীদের স্বস্তির কারণ নেই। কারণ মেসি যে পিএসজি–
তেই যাবেন, ম�োটামুটি পাকা। বড় ক�োনও অঘটন না
ঘটলে আগামী কিছু ঘণ্টার মধ্যে চূ ড়ান্ত কথাবার্তা বলতে
বাবা জর্জের সঙ্গে প্যারিস প�ৌঁছ�োন�োর কথা এলএম
টেনের। বিশাল টাকা খরচ করেও চ্যাম্পিয়ন্স লিগ অধরা
পিএসজি–র। মেসির হাত ধরে আক্ষেপ মেটাতে মরিয়া।
তবে শেষ মুহূর্তে মেসিকে পেতে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডও
চেষ্টা চালাচ্ছে বলে দাবি ‘মার্কা’–র। তাদের খবর, মেসিকে
সাপ্তাহিক ৬ লক্ষ ৭২ হাজার ইউর�োর প্রস্তাব দিতে চলেছে
রেড ডেভিলরা। যদিও ইপিএলের ঘরানার সঙ্গে মেসির
ফু টবল ঘরানা মেলে না। তাই ৩৪ বছর বয়সে এই চ্যালেঞ্জ
কতটা নিতে চাইবেন, সন্দেহ রয়েছে।
তবে মেসিকে সই করালেও তাঁর স্বদেশি এবং
পিএসজি ক�োচ মরিসিও প�োচেত্তিন�ো তাঁকে কীভাবে

আগুয়ের�োর চ�োট

লিওনেল মেসি বার্সিল�োনায় থাকছেন না। এর
মধ্যেই এল আরও একটি খারাপ খবর। ডান পায়ের
পেশির চ�োটের জন্য অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়
পর্যন্ত মাঠে নামতে পারবেন না সের্জিও আগুয়ের�ো।
বার্সা জানিয়েছে পুর�োপুরি সেরে উঠতে ১০ সপ্তাহ
সময় লাগবে আর্জেন্টিনীয় স্ট্রাইকারের। স্প্যানিশ
মিডিয়ার খবর রবিবার ট্রেনিংয়ের সময় চ�োট
পেয়েছিলেন আগুয়ের�ো। জুভেন্টাসের বিরুদ্ধে
প্রদর্শনী ম্যাচেও অংশ নেননি। চলতি মরশুমেই ম্যান
সিটি থেকে বার্সায় এসেছেন আগুয়ের�ো।

ব্যবহার করবেন, এই ভাবনা যথেষ্ট মাথাব্যথার কারণ
হতে চলেছে। ৪–৩–৩ খেলালে মেসিকে ডানদিক
থেকে খেলতে দেখা যাবে। ৪–৩–২–১ ফর্মেশনে হয়ত�ো
আপফ্রন্টে খেলা এমবাপের ঠিক পিছন থেকে খেলতে
দেখা যেতে পারে মেসিকে। ৩–৫–২ ফর্মেশনে গেলে
মেসি–এমবাপে জ�োড়া ফলা দেখা যেতে পারে। সব
মিলিয়ে চাপে থাকবেন ক�োচ প�োচেত্তিন�ো।

১৫ থেকে নতুন
শহরে সমস্যা
শিবির ইস্টবেঙ্গলে

আজকালের প্রতিবেদন

আজকালের প্রতিবেদন

অতিমারি পরিস্থিতির কথা মাথায়
রেখেই ৩০ আগস্ট থেকে ৭
আগস্টের মাঝে নেপালের বিরুদ্ধে
দুটি আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ
খেলবে ভারতীয় ফুটবল দল।
তারই প্রস্তুতিতে ১৫ আগস্ট থেকে
কলকাতায় জাতীয় শিবিরে অংশ
নেবেন জাতীয় দলের ফুটবলাররা।
১৫ আগস্টে শিবিরে সকলকে
য�োগ দেওয়ার কথা বললেও, ১৬
আগস্ট থেকে চিফ ক�োচ ইগর
স্টিম্যাকের তত্ত্বাবধানে শুরু হবে
অনুশীলন। ২০০৬–এর পর
আবার কলকাতায় জাতীয় শিবির
হচ্ছে। তবে যে ২৩ জনকে শিবিরে
আপাতত ডেকেছেন, তাতে
এটিকে ম�োহনবাগান ও বেঙ্গালুরু
এফসি–র ফুটবলাররা নেই।
এএফসি কাপের ম্যাচের পরই তাঁরা
জাতীয় দলে য�োগ দেবেন। বায়�ো
বাব্লের কড়া নিয়ম মেনেই শিবির
হবে। ২৩ জনের দলে আছেন
ধীরাজ, বিশাল (গ�োলকিপার),
আশিস, শেরিটন, বেকে, আদিল,
চিঙ্গলেনসানা, নরেন্দ্র, আকাশ,
মন্দার (ডিফেন্ডার), বিপিন, ব্র্যান্ডন,
লালেঙ্গমাইওয়া, গ্লেন, জিকসন,
অনিরুদ্ধ, সাহাল, ইয়াসির,
হ�োলিচরণ (মিডফিল্ডার), রাহুল,
ফারুক, ঈশান, রহিম (ফর�োয়ার্ড)।
বাগান ও বেঙ্গালুরুর যে ফুটবলাররা
এএফসি কাপের পরে য�োগ দেবেন,
তাঁরা হলেন অমরিন্দার, গুরপ্রীত
(গ�োলকিপার), প্রীতম, আশুত�োষ,
সন্দেশ, শুভাশিস (ডিফেন্ডার),
উদান্তা, প্রণয়, সুরেশ, আশিক
(মিডফিল্ডার),লিস্টন, মনবীর,
সুনীল (ফর�োয়ার্ড)। 

চু ক্তিপত্র নিয়ে এবার নতু ন সমস্যা
ইস্টবেঙ্গলে। ক্লাব এবং ইনভেস্টরের
আল�োচনার ভিত্তিতে, গত শনিবার
নতু ন চু ক্তিপত্র ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে পাঠায়
ইনভেস্টর। কিন্তু স�োমবার ইস্টবেঙ্গল
ক্লাবের পক্ষ থেকে জানান�ো হয়,
শনিবারের পাঠান�ো চু ক্তিপত্রে এই
পরিবর্তনগুল�ো নেই। ক্লাবের পক্ষ
থেকে আরও জানান�ো হয়, এগুল�ো
ছাড়াও আরও দু–একটি ছ�োট�োখাট�ো
বিষয়ে তাদের সমস্যা রয়েছে।
তবে টার্মিনেশন ক্লজজনিত সমস্যা
অনেকটাই মিটেছে। মঙ্গলবার সামান্য
পরিবর্তন এনে ইনভেস্টরকে নতু ন
চু ক্তিপত্র পাঠাচ্ছে ক্লাব। ইনভেস্টর
এদিন স্পষ্ট করে জানিয়েছে,
‘যে পরিবর্তনগুল�ো আমরা করব
বলেছিলাম, সবগুল�ো করেই আমরা
চু ক্তিপত্র পাঠিয়েছি। প্রয়�োজনে
আবার পাঠাব। তবে নতু ন ক�োনও
শর্ত আমরা পরিবর্তন করব না।’
মধ্যস্থতাকারী পার্থসারথি সেনগুপ্ত
বললেন, ‘যদি ইস্টবেঙ্গল ক্লাব
জানাত, শুধু ইনভেস্টরের প্রতিশ্রুতি
দেওয়া পরিবর্তনগুল�ো করলেই তারা
সই করবে, তাহলে এই বিষয়টি নিয়ে
মাথা ঘামাতাম। তবে যেহেতু ওরা
এরপরেও নতু ন শর্তের কথা বলছে,
বিষয়টির মধ্যেই ঢু কব না।’অন্যদিকে
এদিনই প্রাক্তন ফুটবলারদের ক�োর
কমিটি জানিয়ে দিল, ইনভেস্টরের
সঙ্গে আল�োচনায় বসতে চেয়েও
তারা সাড়া পায়নি। মুখ্যমন্ত্রীও ব্যস্ত।
তাই তারা ক্লাবকে জানিয়ে দিয়েছে,
এই সমস্যা মেটাতে ক্লাব প্রয়োজনীয়
সিদ্ধান্ত নিক। তবে পরিস্থিতি যেদিকে
এগ�োচ্ছে তাতে চলতি সপ্তাহের শেষে
সমস্যা মিটতে পারে।

সবুজ–মেরুনের ত্রয়ী। রয় কৃষ্ণা, জনি কাউক�ো, হুগ�ো ব�োমাস। ছবি: আজকাল

নতুনত্বের স্বাদ পেতেই
বাগানে কাউক�ো

আজকালের প্রতিবেদন

ইওর�ো কাপের ম্যাচ চলাকালীন ডেনমার্কের ক্রিশ্চিয়ান
এরিকসেনকে চ�োখের সামনে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়তে
দেখেছিলেন জনি কাউক�ো। ফিনল্যান্ডের মিডফিল্ডার ওই
ঘটনায় ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। এরিকসেনের জ্ঞান ফেরার এবং
সুস্থতার খবরে পরে অবশ্য স্বস্তি পান। এটিকে ম�োহনবাগান
মিডিয়াকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সেকথা জানালেন কাউক�ো।
কলকাতায় প�ৌঁছেই এএফসি কাপের জন্য বাগানের
জার্সিতে জ�োরদার প্রস্তুতি সারছেন কাউক�ো। কেন এটিকে
ম�োহনবাগানে খেলতে এলেন?কাউক�োর জবাব, ‘আমার
কাছে অনেক প্রস্তাবই ছিল। কিন্তু ফু টবল কেরিয়ারে নতু নত্বের
স্বাদ পেতে এই সিদ্ধান্ত। এটিকে ম�োহনবাগানের প্রস্তাব সঠিক
মনে হওয়ায় চলে এলাম।’
ফিনল্যান্ডের হয়ে ইওর�ো খেলার পর বাগানের খেলার
স্টাইলের সঙ্গে মানাতে কতটা সময় লাগবে?আর মালদ্বীপের
গরম ও আর্দ্র আবহাওয়ায় এএফসি কাপ খেলা নিয়ে কতটা
উদ্বিগ্ন?কাউক�োর উত্তর, ‘ভিন্ন লিগে, ভিন্ন স্টাইলে ফু টবল
খেলার অভ্যাস আছে। সমস্যা হবে না। তবে এটাও ঠিক,
প্রথম প্র্যাকটিসের পর সত্যি একটু চিন্তায় ছিলাম এখানকার

আবহাওয়া নিয়ে। ঠান্ডা ও বরফের দেশের ফু টবলার হিসেবে
শুরুতে সমস্যা হয়েছিল। তবে সেই অস্বস্তি কমেছে। আশা
করছি, যত দিন যাবে, এখানকার পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে
সেরাটা দিতে পারব।’
ভারতীয় ফু টবল সম্পর্কে বিশেষ ক�োনও ধারণাই নেই
কাউক�োর। তবে গত মরশুমে আইএসএলের ফাইনালে
সবুজ–মেরুনের লড়াই দেখেছেন। সেই লড়াই ও উন্মাদনার
স্বাদ পেতেই এসেছেন। ইওর�ো খেলার অভিজ্ঞতা কাজে
লাগিয়ে বাগান ফু টবলারদের আরও ভাল খেলতে সাহায্য
করতে চান। ট্রফি জিততে চান। চিফ ক�োচ আন্তোনিও ল�োপেজ
হাবাসের ট্রেনিং তাঁর ভাল লাগছে। খুব বেশিদিন প্র্যাকটিসে
য�োগ দেননি, তাই দলের বাকিদের সম্পর্কে কিছু বলার
জায়গায় আসেননি।
ক�োন পজিশনে খেলতে বেশি পছন্দ করবেন, এই প্রশ্নে
কাউক�োর প্রতিক্রিয়া, ‘ওটা নির্ভর করবে মূলত ক�োন সিস্টেমে
দল খেলছে তার ওপর।’তবে তাঁর পছন্দের জায়গা হল
মাঝমাঠে বক্স টু বক্স খেলায়। খুব কম মিডফিল্ডার আছেন,
যাঁরা অনেক গ�োল করেন। অতীতের মত�ো এখানেও তিনি
সেই আক্রমণাত্মক মিডফিল্ডারের ভূ মিকায় প্রচু র গ�োল করার
ব্যাপারে আশাবাদী।

প্রয়াত কৃষ্ণাজি রাও সন্দেশকে না পেলে লক্ষ্য রাজু

আজকালের প্রতিবেদন

আজকালের প্রতিবেদন

প্রয়াত হলেন ভারতের জাতীয় দলের প্রাক্তন ফু টবলার এবং ক�োচ কৃ ষ্ণাজি রাও।
রবিবার বেঙ্গালুরুতে প্রয়াত হন তিনি। তাঁর মৃত্যুতে শ�োকের ছায়া নেমে এসেছে
ভারতীয় ফু টবল মহলে। ১৯৬৬ সালে ব্যাঙ্কক এশিয়ান গেমসে ভারতের জাতীয়
দলের জার্সিতে অভিষেক হয় তাঁর। ভারতের জাতীয় দলের সহকারী ক�োচ হিসেবেও
কাজ করেন তিনি। ঘর�োয়া ফু টবলে সন্তোষ ট্রফিতে মাইশ�োরের হয়ে অধিনায়কত্ব
করেন তিনি। ১৯৬৭ এবং ১৯৬৮ সালে সন্তোষ ট্রফি চ্যাম্পিয়ন হন এই মিডফিল্ডার।
এছাড়াও কর্ণাটকের টেকনিক্যাল ডিরেক্টর হিসেবে এবং পরে হ্যালের হেড ক�োচ
হিসেবে কাজ করেন তিনি। তাঁর মৃত্যুতে শ�োক প্রকাশ করেছেন ভারতীয় ফু টবল
ফেডারেশনের সভাপতি প্রফু ল প্যাটেল এবং সচিব কুশল দাস।

ক্রোয়েশিয়ার ক্লাব এইচএনকে সিবেনিকে খেলার প্রস্তাব
পেয়েছেন এটিকে ম�োহনবাগানের ডিফেন্ডার সন্দেশ
ঝিঙ্গান। শ�োনা যাচ্ছে ওই ক্লাবে খেলার জন্য সই করবেন
তিনি। কিন্তু এখনও পরন্ত
্য বাগান কর্তৃপক্ষর কাছে রিলিজ
চাননি তিনি। এমনকি এএফসি কাপের জন্য সবুজ–
মেরুনের প্রস্তুতিতেও য�োগ দেননি। এতেই একটা ধ�োঁয়াশা
তৈরি হয়েছে সন্দেশকে ঘিরে। অন্য সকলেই যখন কড়া
অনুশীলন করছেন, তখন সন্দেশের এই আচরণে অখুশি
বাগান শিবির। বিনা অনুশীলনে তাঁকে মালদ্বীপ নিয়ে যেতে

আগ্রহী নন ক�োচ হাবাস। শেষপরন্ত
্য সন্দেশকে পাওয়া না
গেলে তাঁর বিকল্প হিসেবে গত মরশুমে এসসি ইস্টবেঙ্গলে
খেলা ডিফেন্ডার রাজু গায়ক�োয়াড়কে নেওয়ার ব্যাপারে
কথাবার্তা অনেকটাই এগিয়ে রেখেছে সবুজ–মেরুন।
এদিকে, এএফসি কাপে খেলতে যাবেন ধরে নিয়েই
সন্দেশের নাম ১৫ আগস্ট থেকে শুরু জাতীয় শিবিরে
রাখেননি ভারতীয় ক�োচ ইগর। এএফসি কাপ খেলে
কলকাতায় জাতীয় শিবিরে য�োগ দেওয়ার কথা সন্দেশের।
এখন এএফসি কাপে না খেললে, সন্দেশকে বিদেশের
ক্লাবে খেলতে যাওয়ার আগে জাতীয় দলের শিবিরে
ফেডারেশন য�োগ দিতে বলবে কিনা, সেটা সময়ই বলবে। 

