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খেলা
সরাসরর | এক্সক্লুরসভ | ম্াচ ররপ�ার্ট | রিতর্ট | ইন্াররভউ | ড্রেরসং রুম | �ররসংখ্ানআজকাল কলকাতা স�ামবার ৮ নভেম্বর ২০২১

আমরা শুধ ুজভের ওপরই গুরুত্ব দিভেদিলাম। দকন্তু সেষ ম্াভে স�ই 
রান সরভের অঙ্ক �ব দকি ুওলে–পালে কভর দিল। সতম্বা বােুমা

 আইদিএফদ� ফার্স্ট ব্াঙ্ক দলদমভেি
( পূবস্টতন ক্াদপোল ফার্স্ট দলদমভেি এবং আইদিএফদ� ব্াঙ্ক দলদমভেি–এর �ভগে �ংযুক্ত) 
CIN: L65110TN2014PLC097792 
সরদজর্ািস্ট অদফ�:  কে আর এম টাওয়ারস, এইটথ ক্ার, হ্াররংটন করাড, কেটপেট, কেন্াই–৬০০০৩১
সফান:  + ৯১ ৪৪ ৪৫৬৪ ৪০০০ ।  ফ্াক্স:  + ৯১ ৪৪ ৪৫৬৪ ৪০২২

পদরদেষ্ট–IV  [ রুল ৮( ১) ] 
িখল দবজ্ঞদতি

( স্াবর �ম্পদতির জন্) 
কেপহতু, আইদিএফদ� ফার্স্ট ব্াঙ্ক দলদমভেি ( পূবস্টতন ক্াদপোল ফার্স্ট দলদমভেি এবং আইদিএফদ� ব্াঙ্ক দলদমভেি–এর �ভগে �ংযুক্ত) –এর 
অনুপমারিত আরিোররে রহপসপে রনম্নস্াক্ষরোরী রসরেউররটি ইন্াপরস্ট ( এনপ�াস্সপমন্)  রুলস, ২০০২–এর রুল ৩ সহ েঠনীয় রসরেউররটাইপেশন 
অ্ান্ড ররেনস্টােশন অ� র�নারসিয়াল অ্াপসটস অ্ান্ড এনপ�াস্সপমন্ অ� রসরেউররটি ইন্াপরস্ট অ্াক্ট, ২০০২–এর ১৩( ১২)  িারািীপন তাঁর ওের 
অরে্সত ক্ষমতােপল ঋণগ্রহীতা, সহ–ঋণগ্রহীতাগণ এেং োরমনিারগণ:  ( ১)  কুোরী এন্ারপ্াইজ, ( ২)  অদরন্দম  কুোরী, ( ৩)  স্মৃদত  কুোরী–এর প্ররত 
২০. ০৪. ২০২১ তাররখ সংেরলত এেটি িারে রেজ্ঞরতি োরর েপররিপলন  োর মাি্পম উক্ত রেজ্ঞরতি প্রারতির তাররখ কথপে ৬০ রিপনর মপি্ ওই রেজ্ঞরতিপত 
উরলিরখত অথ্সাঙ্ক অথ্সাৎ, ১৪. ০৪. ২০২১ অনুোয়ী ₹২,৬৯,০১,৮৬৩. ৭২ ( দুই সকাটি উন�তির লক্ষ এক হাজার আেভো সতষট্টি োকা এবং বাহাতির 
পে�া মাত্র)  েররপশাপির েন্ তাঁপির প্ররত আহ্ান োনাপনা হপয়রিল।  উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এই অথ্সাঙ্ক েররপশাপি ে্থ্স হওয়ায় এতদ্দারা রেপশষত ওই 
ঋণগ্রহীতা এেং েনসািারপণর প্ররত রেজ্ঞরতি োরর েরা হপছে কে, রনম্নস্াক্ষরোরী ১৩ কসপটেম্বর, ২০২১ তাররখ উক্ত রুলসমূপহর রুল ৮ সহ েঠনীয় 
উক্ত অ্াপক্টর ১৩ নং িারার (৪)  নং উেিারািীপন তাঁর ওের অরে্সত ক্ষমতােপল এখাপন নীপে েরণ্সত সম্পরতির প্রতীেী িখল রনপয়পিন।
রেপশষত ওই ঋণগ্রহীতাগণ এেং েনসািারণপে এতদ্দারা রনপম্নাক্ত সম্পরতি রনপয় কলনপিন না েরার েন্ সতে্স েরা হপছে এেং এই সম্পরতি রনপয় 
কে–কোনও কলনপিন ₹২,৬৯,০১,৮৬৩. ৭২ ( দুই সকাটি উন�তির লক্ষ এক হাজার আেভো সতষট্টি োকা এবং বাহাতির পে�া মাত্র)  এেং  েরেততী 
সুি সপমত আইদিএফদ� ফার্স্ট ব্াঙ্ক দলদমভেি ( পূবস্টতন ক্াদপোল ফার্স্ট দলদমভেি এবং আইদিএফদ� ব্াঙ্ক দলদমভেি–এর �ভগে �ংযুক্ত) –এর োে্স 
সাপেক্ষ হপে।
উক্ত অ্াপক্টর ১৩ নং িারার ( ৮)  নং উেিারার সংস্ান অনুোয়ী প্রাে্ কময়াপির মপি্ এই োরমনেুক্ত েররসম্পিগুরল িাড়াপনার ে্েস্া গ্রহপণর েন্ 
সম্পরে্সত ঋণগ্রহীতার মপনাপোগ আেষ্সণ েরা হপছে।

স্াবর �ম্পদতিগুদলর দববরণ
রনপম্নাক্ত সামান্ েমপেরশ ৩/ ৩৩ োঠা েরম রেরশষ্ট সম্পরতির অেররহাে্স সমগ্র েররমাণ োর রস্রত ও রেেরণ: প্লট নং ৩৩রে, উিয়ন ইন্ডারস্টয়াল 
এপস্টট, েুর কপ্ররমপসস নং ৩, োগলাডাঙ্া করাড, ওয়াড্স নং ৫৭, েলোতা েুর রনগম, কোঃ ও থানা– কেপলঘাটা, েলোতা ৭০০০১৫। কেৌহরদি:  
উতির– প্লট নং ৩৩ এ;  িরক্ষণ– ১০. ১ রমটার েওড়া রাস্া ও প্লট নং ৩২;  েূে্স– ১০. ১ রমটার েওড়া রাস্া;  েরচিম– এপস্টট কেৌহরদি ওয়াল।

 অনুভমাদিত আদধকাদরক
তাদরখ:  ০৩. ১১. ২০২১ আইদিএফদ� ফার্স্ট ব্াঙ্ক দলদমভেি ( পূবস্টতন ক্াদপোল ফার্স্ট দলদমভেি
স্ান:  কলকাতা এবং আইদিএফদ� ব্াঙ্ক দলদমভেি–এর �ভগে �ংযুক্ত)        

 দপলাদন ইনভের্ভমন্ অ্ান্ড ইন্ডাদ্রিজ কভপস্টাভরেন দলদমভেি
[CIN: L24131WB1948PLC095302 , ওভেব�াইে:  www.pilaniinvestment.com , ই–সমল:  pilaniinvestment1@gmail.com]

কররেস্টাড্স অর�স:  রেড়লা রের্ডং, ৯/ ১, আর এন মুখারে্স করাড, েলোতা–৭০০০০১; ক�ান:  ০৩৩ ৪০৮২ ৩৭০০/  ২২২০ ০৬০০

৩০ স�ভটেম্বর, ২০২১ �মাতি ত্ত্রমাদ�ভক ও ষান্াদ�ভক একক ও পুঞ্ীেূত অদনরীদক্ষত আদ্স্টক ফলাফভলর �ংদক্ষতি�ার
( সেোর দপি ুসিো বাভি ₹  লাখ) 

                                 একক                                                   পুঞ্ীেূত

                             দববরণ                                                                        �মাতি দতন মা�                           �মাতি িে মা�           �মাতি বির                   �মাতি দতন মা�                       �মাতি িে মা�  �মাতি বির

 ৩০ কসপটে ২১ ৩০ কসপটে ২০ ৩০ কসপটে ২১ ৩০ কসপটে ২০ ৩১ মাে্স ২১ ৩০ কসপটে ২১ ৩০ কসপটে ২০ ৩০ কসপটে ২১ ৩০ কসপটে ২০ ৩১ মাে্স ২১

 ( অরনরীরক্ষত) ( অরনরীরক্ষত) ( অরনরীরক্ষত) ( অরনরীরক্ষত) ( রনরীরক্ষত) ( অরনরীরক্ষত) ( অরনরীরক্ষত) ( অরনরীরক্ষত) ( অরনরীরক্ষত) ( রনরীরক্ষত) 

োরোর কথপে আয় ১০,১১৪.৭৮ ৭,২৮৫. ৯৯ ১৫,৬০৩. ৬৮ ১১,০২৮. ৭৯ ২০,৯১১. ৩৬ ৯,৭৯৬.৯৭ ৬,১৯৪. ৮৬ ১৫,২৯২. ৭৫ ৯,৯৪১. ৫৮ ১৯,৮৬৯. ২৫

সংরলিষ্ট কময়াপি কনট মুনা�া ( ের, ে্রতক্রমী ি�ার আপগ) ৮,৪৮৯. ০৮ ৫,৬৫১. ০৬ ১২,১৯৫.২৮ ৮,৪৮৬. ৪২ ১৫,০২৪. ১৮ ৮,১৬৯.৩৫ ৪,৫৫৮.১৭২ ১১,৮৮০.  ৬৩ ৭,৩৯৫.৮৭ ১৩,৯৬৯. ৪৫

সংরলিষ্ট কময়াপি কনট মুনা�া ( েপরর আপগ, ে্রতক্রমী ি�ার েপর) ৮,৪৮৯. ০৮ ৫,৬৫১. ০৬ ১২,১৯৫.২৮ ৮,৪৮৬. ৪২ ১৫,০২৪. ১৮ ৮,১৬৯.৩৫ ৪,৫৫৮.১৭২ ১১,৮৮০.  ৬৩ ৭,৩৯৫.৮৭ ১৩,৯৬৯. ৪৫

সংরলিষ্ট কময়াপি কনট মুনা�া ( ের, ে্রতক্রমী ি�ার েপর) ৬,৭৬৪. ৪৯ ৪,৬৪৪.৭০ ৯,৫৪৬.০৮ ৬,৭৯২.৩২  ১১,৭৩৯. ৯১ ৬,৪৩২. ০২ ৩,৫৪৮.১৫ ৯,২১৮.০৫ ৫,৬৯৭.৬৭ ১০,৬৭৩. ৬৩

সংরলিষ্ট কময়াপি কমাট সামরগ্রে আয় [ উক্ত কময়াপি মুনা�া ( ের–েরেততী)  
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সিবাদে� িতি

৩০ েির ের আোর র�পর এল ঐরতহারসে মুহূত্স, 
আমাপির গপে্সর ইপডন গাপড্সনপে কেন্দ্র েপর। ১৯৯১ 
সাপলর ১০ নপরম্বর সৃরষ্ট হপয়রিল কসই ঐরতহারসে 
মুহূত্স। িরক্ষণ আররিোর প্রত্ােত্সন ঘপটরিল আন্তে্সারতে 
রক্রপেপট ইপডপনর ওই ম্াপের সপঙ্ সপঙ্। শুিু 
কোহাপনসোগ্স, ডারোন, কেেটাউন নয়, ইপডপনর রিপে 
তখন তারেপয় রিল কগাটা রক্রপেট দুরনয়া। েণ্সবেষপম্র 
োপলা হাত কেন গুটিপয় রগপয়রিল ওই ম্াে আপয়ােপনর 
সপঙ্ সপঙ্। এেরিপে কনলসন ম্াপন্ডলার কেল কথপে মুক্ত 
হওয়া, অন্রিপে আন্তে্সারতে রক্রপেপট প্রত্ােত্সন— 
সে রমরলপয় িরক্ষণ আররিোেুপড় েইরিল েসপন্তর টাটো 
োতাস। (  ো এখন আোর, দুর্সাগ্েনেরাপে, ওের 
ওের ঠিে কিখাপলও, িরক্ষণ আররিো র�পর কগপি 
েুরপনা িরক্ষণ আররিোপতই) ।  

দুঃপখর েথা, তেু, ৩০ েির আপগ ঘটা মুহূত্সটাপে 
কতা আর অস্ীোর েরা োয় না। মারৈ ৯৬ ঘণ্ার মপি্ 
আস্ এেটি রেমান েলোতায় অেতরণ েপররিল। 
গাপয় কলখা:  িরক্ষণ আররিো। গাপয় োঁটা কিওয়ার মপতা 
অনুরূরত। োেতীয় আইপনর মারে্াঁপে আটপে থাোর 
োরপণ ও কিপশর কোনও রেমান রারপত আসত না। 
এল অেপশপষ। শুিু ওপিপশর রক্রপেটাররা নয়, েত্সারা 
এেং তাঁপির ঘরনষ্ঠ কেশ েপয়েেন সিস্– সমথ্সে েপল 
এপসরিপলন েলোতায়। েলোতার কোনও কহাপটপল 

োয়গা োওয়া োরছেল না। ওই সমথ্সেপির অপনপে ওই 
ে’ টা রিন ময়িাপনর আশোপশ তাঁেুপত রাত োটিপয় 
কিন। রেস্মপয়র কঘার কলপগরিল তখন েলোতায়। 
অরতরথপিরও অেস্া এেইরেম। ময়িাপনর রেখ্াত 
েটতলায় োন রেপক্রতার োপি োনপত কেপয়রিপলন 
ওঁপির অপনপেই— কেন োন খায় মানুষ?  স্াি রনপত 
েলায় দুষ্টু োন রেপক্রতারা কেরশ েপর েি্সা, খপয়র রিপয় 
োন োরনপয় রিপলন। ো মুপখ রিপয় প্রায় অজ্ঞান হওয়ার 
কোগাড়। ্াে হাউপস এখনও ওই োন খাওয়াপে 
কেন্দ্র েপর েত োরহরনই কে কশানা োয়! 

এেং এ সপের েন্ েৃরতত্ব রিপত হপে ড.  আরল 
োখার এেং েগপমাহন ডালরময়াপে। এখনোর রসএরে 
সরােরত অররপষে ডালরময়া েখন ত্েপশাপর। রেন্তু, 
মপন করপখপিন ওই মুহূত্সগুপলা, ‘ এমরনপতই োো 
রাত দুপটা– রতনপট েে্সন্ত োে েরপতন। ওই সময় 
এেটাই লক্ষ্ রিল, প্রত্ােত্সপনর ম্াে ইপডপন েরপত 
হপে। কসই লপক্ষ্ েত রাত কে করার হপয় রগপয়রিল, 
তার কোনও ইয়তিা কনই। এেরিপে আইরসরস– র সপঙ্ 
েথা, অন্রিপে ড.  োখাপরর সপঙ্ রনয়রমত কোগাপোগ 
রাখা। োরন না, আইরসরস– র সেুে সপঙ্কত োওয়ার 
ের েীরাপে অত তাড়াতারড় ইপডপন ম্াে আপয়ােন 
েরা হপয়রিল।’  ররেোর রেপেপল কোহাপনসোপগ্সর 
োরড় কথপে ড.  োখার েলপলন, ‘ কেষ্টা েরপল সা�ল্ 
োওয়া োয়। রেন্তু ১৯৯১ সাপল কেরাপে ইপডপন ম্ােটা 
আপয়ােনেে্স েপলরিল রসএরে– কত, তা ঠিেঠাে রলখপল 

রাল এেটা েই হপয় োয়। আমাপির োপি ওই ম্ােটা 
এে গপে্সর মুহূত্স। ২১ েির ের প্রত্ােত্সন েরপত রগপয় 
১১ েন রক্রপেটারপেই অররপষে েরাপত হপয়রিল। 
মাইে কপ্রাক্টররা ততরিপন অেসর রনপয় ক�পলরিল।’ 

ইপডপনর রেৎোর এখনও কে োপন োপে। কহপর 
রগপয়ও অ্ালান কডানা্ড কেপয়রিপলন ম্ান অ� ি্ ম্াপের 
েরুস্ার। ২৯ রাপন ৫ উইপেট কেপয়রিপলন। আউট 
েপররিপলন ররে শাস্তী, নরপে্াৎ রসিু, সঞ্জয় মঞ্জপরোর, 
শেীন কতনু্ডলোর এেং প্রেীন আমপরপে। প্রোরমাি্ম 
নাম রিপয়রিল তাপঁে, ‘ সািা রেদু্ৎ’ । কহায়াইট লাইটরনং। 
অররপষপেই হাত কথপে কেররপয়রিল রেদু্ৎগরতর সে েল।

ওই ম্াপেই অররপষে হওয়া প্রেীন আমপর এরিন 
েলপলন, ‘ মপন আপি, আমাপির মপি্ শেীন সেপেপয় 
কেরশ রান েপররিল ( ৬২) । আরম ৫৫ এেং রারতীয় 
ইরনংপস শুিমুারৈ আরমই এেমারৈ এেটা িয় কমপররিলাম। 
কস্টইট রসক্স। ওপির োহঁারত রপিনার টিম শ’ কে।’ প্রথম 
ে্াট েপর িরক্ষণ আররিো তুপলরিল ৮ উইপেপট ১৭৭। 
রারত ৭ উইপেপট ১৭৮ রান তুপল ম্াে রেপত রগপয়রিল।’  
মহম্মি আেহারউরদিন এেং ্ াইর রাইস রিপলন দু’ িপলর 
অরিনায়ে। রাইস েপল কগপিন েরৃথেী কিপড়। ওই ম্াপে 
অংশগ্রহণোরী োরে রক্রপেটাররা অেশ্ কেঁপে আপিন। 
অোে হপয় োরছে এটা কিপখ এেং করপে কে, এমন 
ঐরতহারসে মহূুপত্সর ৩০ েির েূরত্স উেলপক্ষ কোনও 
অনষু্ঠান আপয়ােপনর উপি্াগ কনয়রন রারতীয় কোড্স। 
এমনেী প্রেল ডামাপডাপল থাো িরক্ষণ আররিো রক্রপেটও।           

�ংবাি �ংস্া
আব ুধাদব, ৭ নভেম্বর

সোই িপরই রনপয়রিপলন, রতরন কিপশর হপয় কশষ ম্াে কখপল ক�লপলন। এমনটা মপন 
হওয়াই স্ারারেে রিল। োরণ, ম্াে েলাোলীন এেং ম্াপের ের তাপঁে রঘপর এমন 
রেি ুমহূুত্স ত্তরর হয়, ো কিপখ সোরই মপন হপয়রিল, রতরন হয়পতা রেিায় োত্সাই 
রিপত োইপলন। 

রেন্তু রতরন েরােরই এেটু অন্রেম। এেটু হইহুপলিাড় রালোপসন। তাই রনপেই 
রনপের রেিায়োত্সাপে উরড়পয় রিপলন রক্রস কগল। ে্ারররেয়ান তারো েলপলন, ‘ আরম রে 
এেোরও েপলরি, এটাই আমার কশষ ম্াে। আরম কতা কোনও অেসর কঘাষণা েরররন। 
আসপল, ওটা রিল ব্াপরার কশষ ম্াে। এেটা অন্রেম আেহ ত্তরর হপয়রিল। সুপোগ 
কেপয় আরমও এেটু মো েপর রনলাম।’  তপে আর কে রেশ্বোপে কখলা হপে না, কসটা 
োে্সত কমপনই রনপলন ৪২ েিপরর তারো। োনাপলন, ‘ অন্ কিপশ রেিায় রনপত োর 
ইপছে েপর?  আরমও োই, রেিায়ী ম্ােটা োমাইোপতই কখলপত োই। রনপের ঘপরর 
িশ্সপের োপি হাত তুপল রেিায় রনপত োই। েলপত োই, সারা েীেন কতামরা কেরাপে 
আমার োপশ কথপেপিা, আরম েৃতজ্ঞ। কতামরা োইপল আরম আরও এেটা রেশ্বোে 
কখলপত োরর। েরিও োরন, এই সুপোগ আমাপে আর কেউই কিপে না।’  

টি২০– কত দু’ োপরর রেশ্বেয়ী ওপয়স্ট ইরন্ডপের অররোনটা এোর কমাপটই সুখের 
হয়রন। ৫টি ম্াপে েয় এপসপি মারৈ এেটি। েপরর টি২০ রেশ্বোপে সরাসরর মলূেপে্স 
কখলার সুপোগও হাতিাড়া। কগপলর েথাপতও রেিটুা রেষণ্ণতা, ‘ আমার েীেপন এটা 
সেপথপে খারাে এেটা অররজ্ঞতা। এমনরাপে রেশ্বোে অররোন কশষ হপে, সরত্ই 
রারেরন। আরম আমার কিশপে খেুই রালোরস। োরোর োি েপড়রি। র�পরও এপসরি। 
খেু আন্তররেরাপেই কেপয়রিলাম, এোর রেশ্বোপে আমরা রাল রেিু েরর। রেন্তু কসটা 
হল না। হারসখরুশ থারে। োউপে েন্ত্রণা েঝুপত রিই না। আরম এখাপন আসার েরই 
শুনলাম, আমার োো গুরুতর অসুস্। োউপে োনপতও রিইরন। এোর কসাো কিপশ 
উপড় োে। আমার োোর েয়স ৯১। এখনও িারুণ ে্াটিং েরপিন। এোর তারঁ োপশ 
রগপয় িাড়ঁাে। তারঁ ইরনংসটা কেমন েলপি, কিখপত হপে কতা।’  

�ংবাি �ংস্া
মাদদ্রি, ৭ নভেম্বর

লড়াই েপর েয় রিরনপয় রনল ররপয়ল মাররিি। 
রাপয়া রাপয়োপনাপে ২–১ কগাপল শরনোর রাপত 
না হারাপল লা রলগায় শীষ্সস্ান কখায়াপত হপত 
োরত তাপির। রেপশষ েপর কশষ েপয়ে রমরনপট 
কেরাপে রাপয়ার আক্রমণরাগ কতপড়�ঁুপড় হানা 
রিল, ড্র কতা দূপর। হারপতও হপত োরত োপল্সা 
আনপসপলারতির কিপলপির। টরন কু্রস এেং েররম 
কেনরেমা ররপয়পলর হপয় কগাল েরপলন। রাপয়ার 
হপয় এেমারৈ কগালটি েপরন রাডাপমল �ালোও। 
১২ ম্াপের ের ২৭ েপয়ন্ রপয়পি লস ব্াপঙ্কাপসর। 
ররপয়ল কসারসপয়িাি সমান ম্াে কখপল মারৈ দু’ েপয়পন্ 
রেরিপয় রপয়পি কেনরেমাপির কথপে।

রেে অপ�ই প্রায় কগাল কেপয় োওয়ার মপতা 
েরররস্রত ত্তরর েপররিল রাপয়া। রেিুক্ষণ ের 
ররপয়লও োল কঁাোয়। েরিও অ�সাইপডর োরপণ 

কগালটি োরতল হপয় োয়। ১৪ রমরনপট োম্সান তারো 
কগাল েপরন। প্রাথরমেরাপে রররনরসয়াস েুরনয়র 
অ�সাইপড রিপলন েপল কগালটি োরতল হপলও 
রররডও কর�ারাল কিপখ রসদ্ান্ত োল্ান কর�ারর। 
৩৮ রমরনপট কডররড আলাোর ক্রস কথপে কেনরেমা 
ে্েিান রবিগুণ েপরন। ৭৬ রমরনপট রাডাপমল 
�ালোও ১–২ কগাল েপরন। রাপয়া এেনাগাপড় 
আক্রমণ শানাপত থাোপত ম্াপের কশষরিপে। ৯০+ ১ 
রমরনপট রনরচিত কগাল হেম কথপে েঁাপে ররপয়ল।

োরর হান্সাপন্ডপের কোে হওয়ার খেপরও 
অরক্সপেন কেল না োরস্সপলানা। রতন কগাপল এরগপয় 
রগপয়ও মারৈ এে েপয়ন্ রনপয় মাঠ িাড়পলন োস্সা 
�ুটেলাররা। আনসু �ারত, কসরে্সও েুসপেটস ও 
কমরফিস রডপের কগাপল প্রথমাপি্সই ৩–০ এরগপয় 
োয় োতালান ্ াে। তা সপ্বেও ইয়াপগা আসোপসর 
কোড়া কগাল ও কনারলপতার িােপট োস্সার কথপে 
েপয়ন্ রিরনপয় কনয় কসল্া। োস্সা লা রলগায় ৯ 
নম্বপর রপয়পি। 

�ংবাি �ংস্া
প্াদর�, ৭ নভেম্বর

 রলগ ওয়াপন রনপেপির আরিেত্ েোয় রাখল 
ে্াররস সঁা েঁা। কোপি্সায়াপে ৩–২ হাররপয় েপয়ন্ 
কটরেপল শীপষ্স থাো রেএসরে রবিতীয় স্াপন থাো 
লঁাপসর কেপয় ১০ েপয়পন্ এরগপয় কগল। িপলর 
েপয় েড় অেিান রাখপলন কনইমার। ব্ারেরলয়ান 
তারো স্টাইোর দু টি কগাল েরপলন। আপরেটি 
কগাল এল রেরলয়ান এমোপের ো কথপে। ১৩ 
ম্াপে ৩৪ েপয়ন্ আিায় েপর রনল রেএসরে। 
তারা কহপরপি এেটি ম্াপে, ড্র েপরপি এেটিপত। 
কোপটর োরপণ শরনোর রলওপনল কমরস কখপলনরন।

কশষরিপে েপয়ন্ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা কিখা 
রিপয়রিল ে্াররস রশরেপর। প্রথমাপি্সর ২৬ ও ৪৩ 
রমরনপট কনইমার কগাল োন। কগাপলর ের কনইমাপরর 
উদ্ োেপন উচ্ছাস রিল না। োরস্স রেিুটা তুপল 
রেমান দুঘ্সটনায় মৃত ব্ারেরলয়ান গারয়ো মারররলয়া 
কমনপডানোপে উৎসগ্স েরপলন কগাল। ৬৩ রমরনপট 
রেরলয়ান এমোপের কগাপল েপয়ন্ হাতিাড়া হওয়ার 
সম্ােনা আর কতমন রিল না। কসখান কথপেই 
ম্াপের রং প্রায় েিপল ক�পলরিল কোপি্সায়া। ৭৮ 
রমরনপট প্রথম কগাল খায় মরররসও কোপেরতিপনার 
িল। রবিতীয়াপি্সর সংেুরক্ত সমপয় এম’ োপয় রনয়াং 
২–৩ েরপল কশপষর েপয়ে রমরনট প্রেল স্ায়ুর 
োপে েপড় োন ে্াররস রডপ�ন্ডাররা। েপয়ন্ নষ্ট 
না হপলও ে্াররস সঁা েঁা রক্ষপণর কশােনীয় অেস্া 
আরও এেোর খারল কোপখ িরা েড়ল। 

�ংবাি �ংস্া
দুবাই, ৭ নভেম্বর

২০২২ টি২০ রেশ্বোপে সরাসরর সুোর ১২–কত কখলার সুপোগ োপে না দু’ োপরর 
রেশ্বেয়ী ওপয়স্ট ইরন্ডে। প্রথম রাউপন্ডর ম্াে কখপল উপঠ আসপত হপে শ্রীলঙ্কাপেও। 
সরাসরর সুোর ১২–কত কখলার সুপোগ োপে োংলাপিশ ও আ�গারনস্ান। 

গতোপরর রেশ্বে্ারম্পয়ন রহপসপে এ েির রেশ্বোপে সরাসরর সুোর ১২–কত 
কখপলরিল ওপয়স্ট ইরন্ডে। শ্রীলঙ্কাপে অেশ্ প্রথম রাউপন্ডর ম্াে কখপল উপঠ আসপত 
হপয়রিল। রেপশষ েদ্রতর মাি্পম সামপনর েিপরর রেশ্বোপের িল রনি্সাররত 
হপয়পি। এ েিপরর ে্ারম্পয়ন ও রানাস্স িপলর সপঙ্ র্ারঙ্কংপয় এরগপয় থাো কসরা 
৬টি িল সরাসরর সুোর ১২–কত কখলপে। 

এ েির সুোর ১২–কত োংলাপিশ সে ম্াে হারপলও রেশ্বোপের আপগ ঘপরর 
মাপঠ অপস্টরলয়াপে টি২০ রসররপে হাররপয়রিল োংলাপিশ। র্ারঙ্কংপয় ৮–এ থাোর 
েন্ সামপনর েির সরাসরর রেশ্বোপে কখলপে। আ�গারনস্ানও র্ারঙ্কংপয় ওপয়স্ট 
ইরন্ডে ও শ্রীলঙ্কার কথপে এরগপয় রপয়পি। তারা রপয়পি সতিম স্াপন। ওপয়স্ট ইরন্ডে 
েরি কশষ ম্াপে অপস্টরলয়াপে হারাত, তাহপল েপরর রেশ্বোপে সরাসরর সুোর 
১২–কত োয়গা েপর রনত। অরসরা কেতায় ে্ারররেয়ানরা র্ারঙ্কংপয় িশম স্াপন 
কনপম কগপি। শ্রীলঙ্কা রপয়পি নেম স্াপন। ওপয়স্ট ইরন্ডে, শ্রীলঙ্কা, স্টল্ান্ড, নারমরেয়া 
এেং কোয়ারল�ায়ার কথপে উপঠ আসা ৪টি িলপে রনপয় প্রথম রাউপন্ডর কখলা হপে।

�ংবাি �ংস্া
আবু ধাদব, ৭ নভেম্বর

তখনও শুরু হয়রন রনউরেল্ান্ড েনাম আ�গারনস্ান ম্াে। খের এল, মারা কগপিন 
রেে প্রস্তুতোরে কমাহন রসং। রনপের ঘপর ঝুলন্ত অেস্ায় োওয়া কগল তারঁ কিহ। 
প্রাথরমে অনমুান, আত্মহত্াই েপরপিন এই রেউপরটর। সূপরৈর িারে, গত েপয়েমাস 
িপরই মানরসে অেসাপি রুগরিপলন। ম্াে শুরুর আপগ রেে েররিশ্সপনর সময় তারঁ 
কখােঁ েপড়। তাপঁে না কেপয় কেউ কেউ তারঁ ঘপর োন। তখনই সামপন আপস তারঁ 
মতুৃ্র খের। তারঁ মতুৃ্পে রঘপর ত্তরর হপয়পি রহস্। তিন্ত েলপি।

প্রায় ১৫ িপর আরে কিপশর রেে োনাপছেন কমাহন। আেু িারের এই উইপেট 
তাঁরই োনাপনা। রারতীয় কোপড্সর সপঙ্ িীঘ্সরিন েুক্ত রিপলন। কমাহারলর রেে ত্তররর 
কক্ষপরৈও েড় রূরমো রিল কমাহপনর। িীঘ্সরিন োে েপরপিন কোপড্সর রেউপরটর 
িলরেৎ রসংপয়র অিীপন। কমাহপনর মৃতু্ সংোি োওয়ার ের কশাোহত িলরেৎ, 
‘ এপেোপর কিাটপেলা কথপেই ওপে কিপখ আসরি। খুেই েরররিমী। কশখার আগ্রহও 
রিল খুে। আরে কিপশ োওয়ার েপরও েখনই কিপশ আসত, আমার সপঙ্ কিখা 
েপর কেত। অপনেরিন ওপে কিখা হয়রন। েড্ড তাড়াতারড় েপল কগল।’ 

প্ত্াবতস্টভনর ৩০ বির

েণ্সাঢ্ রেিায় 
োইপিন কগল

 মূলেপে্স কনই 
ওপয়স্ট ইরন্ডে

 রেে রেউপরটর
কমাহপনর রহস্মৃতু্

স্ােুর োপ �ামভল 
জে দরভেভলর

লভে দজতল 
দপএ�দজ

ইরলপের েিপল
অন্ সারে্সয়ান 

ইভিভন ১৯৯১ �াভলর ঐদতহাদ�ক ম্াভে েভ�র �মে মহম্মি আজহারউদদিন ও ক্াইে রাই�। ফাইল িদব

সেষবার মাভে নামভত োন ইউদনো�স্ট ব�। ফাইল িদব

ম্াভের একটি মুহূভতস্ট সবনদজমা। িদব: এএফদপ

আজকাভলর প্দতভবিন:  কোট োওয়া 
সারে্সয়ান স্টাইোর রস্ট�্ান ইরলপের 
র�টপনস কটপস্টর করোপল্ খরুশ নন 
মহপমডান েত্সা। তাই তাপঁে কিপড় কিওয়ার 
রসদ্াপন্ত সরোরর রসলপমাহর েপড়ই কগপি। 
েররেত্স রহপসপে কনওয়া হপত োপর আপরে 
সারে্সয়ান স্টাইোরপে। তারঁ নাম কঘাষণা 
েরা হপে দু–এেরিপনর মপি্ই। েূড়ান্ত 
রেি ুোগেেপরৈ সই এখনও োরে। তাই 
রেষয়টিপত কগােনীয়তা েোয় রাখপিন 
সািা–োপলা েত্সারা। ৫ রডপসম্বর নতুন 
এই রেপিরশর রারপত আসার েথা।

অন্রিপে, �ুটসপলর রবিতীয় ম্াপেও 
েয় কেল মহপমডান। প্রথপম রেরিপয় 
েপড়ও তারা ৪–৩ কগাপল হারাল সুোর 
স্টাইোস্সপে। অন্রিপে েলোতায় 
অনশুীলন ম্াপে েয় কেল মহপমডান 
কপিাটি্সং। আপন্দ্র কেররনশপরর িল 
৩–০ কগাপল হারাল আরয়াক্স �ুটেল 
অ্াোপডরমপে। মহপমডাপনর হপয় কগাল 
মাে্সাস কোপস�, আেহারউরদিন মরলিে 
এেং কশখ ত্�য়াপের।  

স�াভলর পর দবমান দুরস্টেনাে মমৃত ব্াদজদলোন �াদেকাভক 
উৎ��স্ট করভলন সনইমার। িদব: এএফদপ
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