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Email : pilaniinvestment1@gmail.com, TELEPHONE : 033 4082 3700 / 2220 0600, Website : www.pilaniinvestment.com 

 
   14th November, 2022 
 

  The Manager, 
Listing Department 
National Stock Exchange of India Ltd. 
“Exchange Plaza”, Plot No. C/1, G Block 
Bandra Kurla Complex, Bandra (East)  
Mumbai – 400 051 

 

Manager (Listing) 
BSE Ltd. 
Phiroze Jeejeebhoy Towers 
Dalal Street,  
Mumbai-400 001 

 

Sub: Newspaper Publication 
  
Ref: Scrip Code: NSE: PILANIINVS  ::   BSE: 539883::  ISIN: INE417C01014 
 
Dear Sir,  
 
Pursuant to Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations 
and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the 
extracts of newspaper publication of the Unaudited Standalone and Consolidated 
Financial Results of the Company for the quarter and half year ended 30th September, 
2022, which has been approved by the Board of Directors of the Company at its meeting 
held on 12th November, 2022, and published today i.e. 14th November, 2022, in the 
following newspapers: 
 
(i)  Financial Express (English)  
(ii)  Aajkal (Bengali)  

 
The copies of the aforesaid are also being made available on the Company’s website 
www.pilaniinvestment.com. 
 
You are kindly requested to take the same on record. 
 
Thanking you, 
 
Yours faithfully, 
For Pilani Investment and Industries Corporation Limited 
 
 
 
Company Secretary 
 
Encl: As above 
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খেলা
সরাসরর | এক্সক্লুরসভ | ম্াচ ররপ�ার্ট |ইন্াররভউ আজকাল কলকাতা স�ামবার ১৪ নভেম্বর ২০২২

 পিলাপন ইনভেস্টভমন্ট অ্ান্ড ইন্ডাপ্রিজ কভিপাভরশন পলপমভেড
CIN: L24131WB1948PLC095302;   ওভেব�াইে:  www.pilaniinvestment.com;   ই–সমল:  pilaniinvestment1@gmail.com 

সরপজস্টাডপ অপি�:  পবড়লা পবপ্ডিং, ৯/ ১, আর এন মুখাপজপ সরাড, কলকাতা–৭০০০০১;  সিান:  ০৩৩ ৪০৮২৩৭০০/  ২২২০০৬০০

৩০ স�ভটেম্বর, ২০২২ �মাপ্ত ত্রৈমাপ�ক ও ছে মাভ�র একক ও িুঞ্জীেূত
অপনরজীপষিত আপ্পক িলািভলর �িংপষিপ্ত�ার

                           ( সশোর প্রপত ত্্ বাভে লষি োকার অভকে)  

                                         একক                                          িুঞ্জীেূত                                        

              পববরণ                                                                        �মাপ্ত ত্রৈমাপ�ক                      �মাপ্ত ছে মা�                            �মাপ্ত  বছর                    �মাপ্ত ত্রৈমাপ�ক                       �মাপ্ত ছে মা�  �মাপ্ত বছর

 ৩০ স�ভটেম্বর, ২২  ৩০ স�ভটেম্বর, ২১  ৩০ স�ভটেম্বর, ২২  ৩০ স�ভটেম্বর, ২১  ৩১ মারপ, ২২  ৩০ স�ভটেম্বর, ২২  ৩০ স�ভটেম্বর, ২১  ৩০ স�ভটেম্বর, ২২  ৩০ স�ভটেম্বর, ২১  ৩১ মারপ, ২২

` ( অপনরজীপষিত)   (অপনরজীপষিত)   ( অপনরজীপষিত)   (অপনরজীপষিত)   ( পনরজীপষিত)   ( অপনরজীপষিত)   (অপনরজীপষিত)   ( অপনরজীপষিত)   (অপনরজীপষিত)   ( পনরজীপষিত) 

কারবার থেকক থ�াট আয়  ১২,৬৩০. ৮০  ১০,১১৪. ৭৮  ১৮,৫৯৭. ৬৩  ১৫,৬০৩. ৬৮  ২৬,০২১. ৫৭  ১১,২৩৭. ৩১  ৯,৭৯৬. ৯৭  ১৭,২০৬. ৫৬  ১৫,২৯২. ৭৫  ২৫,৭৫৪. ৬৭

সংশ্লিষ্ট থ�য়াকে থেট �ুোফা
( কর এবং ব্যশ্িক্র�ী েফার আকে)  ১০,৬২৮. ৬৫  ৮,৪৮৯. ০৮  ১৪,৬৯৩. ০১  ১২,১৯৫. ২৮  ১৯,৪১৩. ৫৫  ৯,২৩২. ৮৭  ৮,১৬৯. ৩৫  ১৩,২৯৬. ২৮  ১১,৮৮০. ৬৩  ১৯,১৪১. ১৪

সংশ্লিষ্ট থ�য়াকে থেট �ুোফা
( ককরর আকে শ্কন্তু ব্যশ্িক্র�ী েফার পকর)  ১০,৬২৮. ৬৫  ৮,৪৮৯. ০৮  ১৪,৬৯৩. ০১  ১২,১৯৫. ২৮  ১৯,৪১৩. ৫৫  ৯,২৩২. ৮৭  ৮,১৬৯. ৩৫  ১৩,২৯৬. ২৮  ১১,৮৮০. ৬৩  ১৯,১৪১. ১৪

সংশ্লিষ্ট থ�য়াকে থেট �ুোফা
( কর এবং ব্যশ্িক্র�ী েফার পকর)   ৭,৯৭৯. ১৫  ৬,৭৬৪. ৪৯  ১০,৯৯৪. ২৭  ৯,৫৪৬. ০৮  ১৪,৯২৫. ০১  ৮,৯৩৩. ৪০  ৭,৯১২. ৩৬  ১৩,৪৮০. ৮৯  ১১,৪১৩. ৫৭  ২০,১৪২. ৪২

সংশ্লিষ্ট থ�য়াকে থ�াট থবাধে�্য আয়
[ সংশ্লিষ্ট থ�য়াকে কর–পরবিতী �ুোফা/ ( ক্ষশ্ি) 
এবং কর–পরবিতী অে্যাে্য থবাধে�্য আয় ধকর]  ১,৩৪,৯৬২. ১৩  ৮৮,৭০১. ১৪  ( ৪৫,০৬৪. ২৭)   ১,২৩,২৮২. ৫৫  ১,১৮,৭৫৩. ০৫  ১,৩৭,৪৯৬. ৪৮  ৯১,১৩৩. ১৫  ( ৪৩,৫৪৭. ৮৩)   ১,২৮,৩০৫. ৭৬  ১,২৭,৩১২. ১২

আোয়ীকৃি ইকুইটি থেয়ার �ূলধে
( প্রশ্িটির অশ্িশ্িি �ূল্য ₹ ১০/ –)   ১,১০৭. ২৩  ১,১০৭. ২৩  ১,১০৭. ২৩  ১,১০৭. ২৩  ১,১০৭. ২৩  ১,১০৭. ২৩  ১,১০৭. ২৩  ১,১০৭. ২৩  ১,১০৭. ২৩  ১,১০৭. ২৩

অে্যাে্য ইকুইটি          ১০,২৩,৪১৬. ১৭      ১১,০৯,১১৯. ৫২

₹ ১০/ – �ূকল্যর প্রশ্িটি থেয়ার শ্পছু আয়
( বাশ্্ষিকীকৃি েয়) 
( ক)  বশু্েয়াশ্ে – ( ₹ )  ৭২. ০৬  ৬১. ০৯  ৯৯. ৩০  ৮৬. ২২  ১৩৪. ৮০  ৮০. ৬৮  ৭১. ৪৬  ১২১. ৭৫  ১০৩. ০৮  ১৮১. ৯২
( খ)  শ্�শ্রিি – ( ₹ )   ৭২. ০৬  ৬১. ০৯  ৯৯. ৩০  ৮৬. ২২  ১৩৪. ৮০  ৮০. ৬৮  ৭১. ৪৬  ১২১. ৭৫  ১০৩. ০৮  ১৮১. ৯২

দ্রষ্টব্: 
১.   উপশ্রশ্লশ্খি শ্ববশৃ্িটি থসশ্ব ( শ্লশ্্টং অবশ্লকেেেস অ্যান্ড শ্িসক্াজার শ্রককায়্যারক�ন্টস)  থরগুকলেেস, ২০১৫ এর থরগুকলেে ৩৩ অেুসাকর ্টক এক্সকেঞ্জস�ূকি থপে করা একক ও পুঞ্জীিূি অশ্েরীশ্ক্ষি আশ্েষিক ফলাফকলর শ্বেে বয়াকের সংশ্ক্ষপ্তসার। একক ও 

পুঞ্জীিূি অশ্েরীশ্ক্ষি আশ্েষিক ফলাফলগুশ্লর শ্বেে বয়াে ্টক এক্সকেঞ্জস�ূকির ওকয়বসাইট অেষিাৎ, www.bseindia.com  ও www.nseindia.com  সি থকাম্াশ্ের ওকয়বসাইট অেষিাৎ, www.pilaniinvestment.com  থিও উপলব্ধ রকয়কছ। 
   পিলাপন ইনভেস্টভমন্ট অ্ান্ড ইন্ডাপ্রিজ কভিপাভরশন
  পলপমভেড এর িপররালকমণ্ডলজীর জন্ ও তরভি
  সাাঃ–
  সেভবন্দ্র কুমার মন্তজী
স্ান :  কলকাতা  পডভরক্টর
তাপরখ :  ১২ নভেম্বর, ২০২২  DIN: 00075664    

আজকাভলর প্রপতভবেন

ইংশ্লে শ্প্রশ্�য়ার শ্লকের েী্ষিস্াকে আরও জাঁশ্ককয় বসল 
আকসষিোল। েশ্েবার রাকি িারা ২–০ িাশ্রকয়কছ উলিসকক। 
১৪ �্যাকে ৩৭ পকয়কন্ট এই�ুিূকিষি ইশ্পএকলর �েিাকল রকয়কছ 
আকসষিোল। শ্�ককল আকিষিিার েল পাঁে পকয়কন্টর ব্যবধাকে 
শ্পছকে থফলল �্যাকচে্টার শ্সটিকক ( ১৪ �্যাকে ৩২) । েশ্েবার 
থরেন্টকফািষি ে�ক শ্েকয়শ্ছল �্যাে শ্সটিকক িাশ্রকয়। উলিকসর 
শ্বরুকধে আকসষিোকলর দুটি থোলই িকয়কছ শ্বিিীয়াকধষি। ৫৪ ও ৭৫ 
শ্�শ্েকট থজাড়া থোল ককর আকসষিোকলর জকয়র োয়ক �াটিষিে 
ওকিোিষি। ১৪ �্যাকে ১২টিকি শ্জকি আকসষিোল থবাঝাকছে, 
এবার িারা শ্প্রশ্�য়ার শ্লে থজিার োশ্বোর। িকব এশ্েে 
আকিষিিাকক শ্েন্ায় রাখকি পাকর শ্�িশ্ফল্ার গ্াশ্েি জাকার 
থোট। ১৫ শ্�শ্েকট িাঁকক �াঠ ছাড়কি িয়। পশ্রবকিষি োক�ে 
ফ্যাশ্বও শ্িকয়রা। েশ্ে–রাকিই শ্লিারপুল ৩–১ জয়ী 
সাো�টকের শ্বরুকধে। ৬ শ্�শ্েকট রকবকিষিা শ্ফরশ্�কো এশ্েকয় 
শ্েকয়শ্ছকলে য়ুরকেে ্কপর েলকক। শ্�শ্েট শ্িকেক পকরই 
স�িা থফরাে থে অ্যািা�স। শ্লিারপুকলর জকয়র োয়ক 
িারউইে েুকেজ। ২১ ও ৪২ শ্�শ্েকট থজাড়া থোল িাঁর। 
এই জকয় শ্লিারপুল ছয় েম্বকর। অে্য �্যাকে টকটেি্যা� 

শ্িেবার শ্পশ্ছকয় পকড়ও ৪–৩ িাশ্রকয়কছ শ্লিসকক। ১০ 
শ্�শ্েকট শ্লিস এশ্েকয় যায়। স�িা থফরাে ি্যাশ্র থকে। শ্বরশ্ির  
আকে শ্লিস আবার একোয় রশ্রিকো থ�াকরকোর থোকল। 
শ্বিিীয়াকধষির শুরুকি টকটেি্যা�কক স�িায় থফরাে থবে 
থিশ্িস। ৭৬ শ্�শ্েকট আবার থোল থ�াকরকোর। শ্কন্তু ৮১  
ও ৮৩ শ্�শ্েকট থোল ককর টকটেি্যা�কক জয় একে থেে 
রশ্রিকো থবন্টাঙ্কুর। থে্�ুিূকিষি লাল কািষি থেকখে শ্লিকসর 
টিলার অ্যািা�স। 

ফরাশ্স শ্লকে রশ্ববার প্যাশ্রস সাঁ জাঁ ৫–০ উশ্ড়কয় শ্েকয়কছ 
অকক্সকরকক। প্রে�াকধষি থোল শ্কশ্লয়াে এ�বাকপর। শ্বিিীয়াকধষি 
োর থোল কাকলষিাস থসালার, আেরাফ িাশ্কশ্�, থরোকিা 
স্যাকচেজ ও হুকো এশ্কশ্িককর। শ্লও থ�শ্স এবং 
থেই�ার, ৭৫ শ্�শ্েকটর �াোয় দু’ জেককই 
িুকল থেে শ্পএসশ্জ থকাে। অে্য শ্েকক 
বুকদেেশ্লোয় বায়ােষি শ্�উশ্েখ ২–০ 
িাশ্রকয়কছ োলকককক। দুটি 
থোল সাজষি ে্যাশ্রে, এশ্রক 
�্যাশ্ক্সক�র। শ্সশ্র ‘ এ’  শ্লকে 
েীক্ষি োকা োকপাশ্ল ৩–২ 
িাশ্রকয়কছ উশ্েকেসকক। 

 ওভডগাভডপর  
সজাড়াে শজীভ্পই আভ�পনাল

লিভারপুি লিনতে 
ঝঁাপাতিন আম্ালন
 আজকাভলর প্রপতভবেন

হঠাৎই ইিংল্াভন্ডর সখলাধুভলা জগভতর মানুভ্র 
মভুখ মুভখ ঘরুভছ এক োরতজীের নাম। মভুকশ 
আম্বাপন। পবশ্বপবখ্াত ইিংপলশ ক্াব পলোরিলু 
পকনভত ঝাঁপিভেভছন োরতজীে উভে্াগিপত। 
ক্াভবর বতপমান মাপলকানা রভেভছ সিনওভে 
স্ােপ� গ্রুভির কাভছ ( এিএ�পজ) । ২০১০ 
�াভলর অভক্টাবভর পলোরিভুলর 
মাপলকানা পকভন সনে তারা। োকার 
অকে পছল ৩০০ পমপলেন িাউন্ড। 
এক �প্তাহও হেপন, এিএ�পজ 
ক্াভবর মাপলকানা পবপরি কভর 
সেওোর প�দ্ান্ত পনভেভছ। স�খাভন 
প্র্ম সে নামটি আগ্রহ সেপখভেভছ, 
তা মভুকশ আম্বাপন। জানা োভছে, 
এিএ�পজ ৪ পবপলেন িাউন্ড োম 
ধােপ কভরভছ ক্াভবর। ো োরতজীে মদু্রাে হে প্রাে 
৩৮,১১৯ সকাটি োকা।

পলোরিুল সকনার আগ্রভহর তাপলকাে 
মভুকশ আম্বাপন প্র্ম নাম হভলও সশ্ নাম 
পনাঃ�ভদেভহ পতপন হভবন না। মধ্ প্রার্ এবিং 
আভমপরকার একাপধক পবপনভোগকারজী �িংস্া 
আগ্রহ সেখাভব বভল অনমুান করা হভছে। প্র্ম 
সরেপণর পরিটিশ �িংবােিরৈ ‘ ে্ পমরর’ –এ প্রকাপশত 

প্রপতভবেভন বলা হভেভছ, মভুকশ আম্বাপন 
পলোরিুল পকনভত ঝাঁপিভেভছন। পরলাভেন্স 
ইন্ডাপ্রিভজর সরোরম্ান ও ম্াভনপজিং পডভরক্টর 
আম্বাপন সিাবপভ�র পবভশ্বর �বভরভে ধনজী ব্পতিভের 
তাপলকা অনেুােজী অষ্টম স্াভন রভেভছন।

এই প্র্ম মুভকশ আম্বাপন পলোরিুভলর 
জন্ আগ্রহ প্রকাশ করভলন, এমনো 
নে। ২০১০ �াভলও এিএ�পজ–র �ভগে 

প্রপতভোপগতাে পছভলন 
পতপন। স�ই �মে আরও এক 
উভে্াগিপত �ুরিত রাভের �ভগে 
সেৌ্োভব পলোরিুল পকনভত 
সরভেপছভলন মুভকশ। স�ই 
�মে পলোরিুভলর ঋণ পছল 
২৩৭ পমপলেন িাউন্ড। মুভকশ 
আম্বাপনরা ঋণ সশাধ কভর 
ক্াভবর ৫১ শতািংশ মাপলকানা 

পকনভত সরভে আগ্রহ সেপখভেপছল। সশ্ 
িেপন্ত এিএ�পজ–র কাভছ লড়াইভে পিপছভে 
িভড়ন তঁারা। এিএ�পজ–র অধজীভন ক্াব 
ব্ািক �ািল্ সেভখভছ। পবভশ্ত, সশ্ 
কভেক বছভর পলোরিুল ইিংপলশ পপ্রপমোর 
পলগ, র্াপপিেন্স পলগ, এিএ কাি, কারাবাও 
কাি এবিং ইওভরাপিোন �ুিার কাি 
র্াপপিেন হভেভছ। 

আজকাভলর প্রপতভবেন: প্র্ম ম্ার সহভর আই 
পলগ অপেোন শুরু করভত হভেভছ মহভমডান 
স্াটিপিংভক। সাোপবকোভবই হতাশ �াো–কাভলা 
পশপবর। তভব তাভের হতাশা আরও বাপড়ভেভছন 
েভলর নাইভজপরোন ্রিাইকার আপবওলা োউো। 
সরাভের জন্ অভনক ম্ার পতপন সখলভত িাভরনপন। 
সরাে �াপরভে পিভরভছন �ে্। তভব আই পলভগর 
প্র্ম ম্াভর একেমই নজর কাড়ভত িাভরনপন 
োউো। পব্েটি পনভে পরন্তাে �াো–কাভলা পশপবর। 

মুভখ সকউ পকছ ুবলভত না রাইভলও, আর কভেকটি 
ম্ার সেভখ তাঁর পব্ভে পরন্তা োবনা করভবন �াো–
কাভলা কতপারা। তভব এই িপরপস্পতভতও পকছেুা 
োল খবর, অভনকো পিে মাকপা� সজাভ�ি। তাভক 
িভরর ম্াভর সখলাভনার আপ্রাণ সরষ্টা করা হভছে। 
মাকপা� না ্ াকভল �াো–কাভলা আরিমণ োগ সে 
এভকবাভরই পব্হজীন তা প্রমাপণত হভেভছ প্র্ম 
ম্াভর। রপববার গেজীর রাভত কলকাতাে সিরার 
ক্া মহভমডাভনর। 

 আজকাভলর প্রপতভবেন: মমু্বই ম্াভরর পবিেপে পিছভন 
সিভল ঘভুর োড়ঁাল বািংলা। পবজে হাজাভর ট্রপির 
পবিতজীে ম্াভর পমভজারামভক ( ৫৭)  কােপত উপড়ভে পেভে 
৯ উইভকভে জে অপেমনু্ ঈশ্বরনভের। মারৈ ৬ . ২ 
ওোভরই �েুজীি ঘরাপমর উইভকে হাপরভে প্রভোজনজীে 
রান তুভল পনভে রান সরভেও উন্নপত ঘটিভে পনল বািংলা 
পশপবর। েুনপাভমভন্টর প্র্ম ম্াভর ব্াটিিং পবিেপভে 
েুভগপছল লক্ষজীরতন শুক্ার বগে পরিভগড। রপববার 
ে� পজভত ব্াে করভত সনভম বািংলার সবালারভের 
োিভে সকানওরকম প্রপতভরাধই সেখাভত িাভরনপন 
পমভজা ব্াোররা। ্ানকুমা ( ২১)  ও অপবনাশ োেব 
( ১৪)  ছাড়া আর সকানও ব্াোর দু’ অভকের রান করভত 
িাভরনপন। বািংলার প্রাতিন �তজী্পভের পবরুভদ্ সনভম 
রান িানপন শ্রীবৎ� সগাসামজীও ( ৪) । গজীত িুপর ( ৩/ ১৫) , 
মভুকশ কুমাভরর ( ২/ ১১)  সি� োিভে শুরুভতই ১৭/ ৫ 
হভে োে। আর পমভজারাভমর সলজ মপুড়ভে সেন প্রেজীপ্ত 
প্রামাপণক ( ২ রাভন ৪ উইভকে) । ৫৭ রান তাড়া করভত 
সনভম ঝভড়র গপতভত ( ৬. ২ ওোভর)  জে পছপনভে 
সনে বািংলা।

�িংপষিপ্ত স্ার
পমভজারাম:  ৫৭ ( ২১. ২ ওোভর। ্ানখুমা ২১, 

প্রেজীপ্ত প্রামাপণক ৪/ ২, গজীত িপুর ৩/ ১৫, মুভকশ 
কুমার ২/ ১১) ।

বািংলা:  ৫৯/ ১ ( ৬. ২ ওোভর। ঋপবিক রােভরৌধপুর 
অিরাপজত ২৬, অপনিে অিরাপজত ২৫) ।

 বািংলা ৯ উইভকভে জেজী

আবার স�ানা সমহুপলর

আিেকাকের েীকে �িক�িাকের োউো

 শ্�কজারা�কক 
িারাল বাংলা আজকাভলর প্রপতভবেন

এশ্েয়াে এয়ারোে ে্যাশ্ম্য়েশ্েকপ আবার থসাো 
শ্জিকলে থ�হুশ্ল থ�া্। েশ্ক্ষণ থকাশ্রয়ার থেগুকি 
১০ শ্�টার এয়ার রাইকফকল �শ্িলাকের েলেি 
শ্বিাকে িারিকক থসাো একে শ্েকলে থ�হুশ্ল, 
এলাকিশ্েল িালাশ্রিাে এবং থ��ো সজ্জোর। 
থসাোর লড়াইকয় রশ্ববার িারঁা োপকটর সকগে 
িারাে েশ্ক্ষণ থকাশ্রয়ার প্রশ্িবিন্দীকের। থ�হুশ্লরা 
জয়ী ১৬–১০ পকয়কন্টর ব্যবধাকে। উকলেখ্য, েশ্েবারই 
১০ শ্�টার এয়ার রাইকফকলর ব্যশ্তিেি শ্বিাকে থসাো 

শ্জকিশ্ছকলে থ�হুশ্ল। পুরু্কের েলেি শ্বিাকেও 
থসাো শ্জকিকছ িারি। অজুষিে বাবুিা, শ্করণ অঙ্কুে 
যােব এবং রুদাংে বালাসাকিব পাটিল— এই 
ত্রয়ী কাজাখস্াকের প্রশ্িবিন্দীকের ১৭–১১ পকয়কন্ট 
িাশ্রকয় থসাো শ্জকিকছে। জুশ্েয়র শ্বিাকেও িারকির 
জয়জয়কার। পুরু্ শ্বিাকে শ্েব্যাংে শ্সং পােওয়ার, 
রাজ রশ্বেঙ্কর এবং শ্িশ্েি জজে ১৬–১০ ব্যবধাকে 
থকাশ্রয়ার প্রশ্িবিন্দীকের িাশ্রকয় থসাো থজকিে। �শ্িলা 
শ্বিাকে থসাোজয়ী ে্যাশ্সি, থরাশ্�িা এবং শ্িকলাত্ত�া 
থসে। িারঁা ১৬–২ িারাে থকাশ্রয়ার প্রশ্িবিন্দীকের। 
 (ফাইল ছবি)

 ৩০ ডলাভর ‘ জজীবন্ত’  ওোপনপ
১৩ নভেম্বর: োকয় কাটঁা থেওয়া অেিূুশ্ি। 
একটুককরা থ�লকবােষি থরিশ্সংরু�কক থযে 
িুকল আো িকয়কছ িাকের যাদু�কর। ৩০ 
িলার শ্েকয় টিশ্কট কাটার স�কয়ই বকল 
থেওয়া িকছে, থে্ প্রাকন্ শ্কন্তু োককছ 
থেে ওয়ােষি। ওটা থযে শ্�স করকবে ো। 

এককবাকর জীবন্। বারবার শ্েকজর 
েরীকর শ্ে�টি থককট বুকঝ শ্েকি োইশ্ছলা�, 
জীবন্ থেে ওয়ােষি কীিাকব ওই থরিশ্সংরুক� 
ঢুককছে, কো বলকছে, শ্েকজর জীবেীর কো 
শুশ্েকয় যাকছেে। ফাঁকা থরিশ্সংরু�। শ্িশ্ে 
থযখাকে বসকিে, অশ্বকল থসই এ�শ্সশ্জ 
যাদু�কর িুকল আো িকয়কছ। েেষিককর থোকখর সা�কে 
থেে ওয়াকেষির থঢাকা, শ্েকজর থেয়াকর বসা, কো বলা, 
টুশ্প �াোয় পরা এবং �াকঝ�কধ্য িা খকুল থফকল জ্যান্ 
এক থেে ওয়ােষিকক ৩০ িলার খরে করকলই থেখকি 
পাকছেে েেষিককরা। থ�লকবােষি �াকঠ িারঁ োো কীশ্িষি থিা 
বকটই, থট্ট অশ্িক্কক িারিীয়কের িাকি শ্পটুশ্ে 
খাওয়া, িাল থছকড় ো শ্েকয় শ্ফকর আসা, থেিৃকবের 
োশ্য়বে ো পাওয়ার যন্ত্রণা, এ�েকী েি েিাব্ীর 
থসরা বল (ে্যাটিংকক থবাল্ করা) সব রকয়কছ এই 
িে্যশ্েকত্র। ে্যাটিংকক আউট করার আকের �িুিূষি 
পযষিন্ শ্িশ্ে শ্বিধায় শ্ছকলে শ্েকজর থসরা ফক�ষি থবাশ্লং 
করকি পারা শ্েকয়। কারণ, িার আকেই িাে িাকির 
দু’ আঙুকলর ফাকঁক শ্েকি িকয়শ্ছল ইকঞ্জকেে। িার 

আকে অকত্াপোর, সব শ্�শ্লকয় কঠিে পশ্রশ্স্শ্িকি 
শ্ছকলে শ্িশ্ে। শ্কন্তু, কী অসাধারণ প্রি্যাবিষিেই ো 
�টিকয়শ্ছকলে! শ্েকজ বণষিো করকছে িাি–পা থেকড় 
এককর পর এক �টো। থেখকল ে�কক থযকি িয়। 
থোটা থ�লকবােষি শ্েৎকার করকছ ওয়াশ্েষি ওয়াশ্েষি বকল। 
থছাট থপ্রক্ষােকৃি িখে িািিাশ্লর আওয়াজ। ওই থিা 
শ্িশ্ে িাি িুকল অশ্িবােে গ্িণ করকছে। কষ্ট থপকি 
িয় ওই দৃে্যটায়, থযখাকে শ্িশ্ে টুশ্প খকুল থরকখ থয 

েরজা শ্েকয় একসশ্ছকলে �কচে, থসখাে থেককই েকল 
যাকছেে। আবার েেূ্যিা। আবার ফাকঁা �চে। থযে 
জীবকের একটি পািা। এই থিা শ্ছকলে। িারপর 
িঠাৎ ককর পশৃ্েবী থছকড় েকল থেকলে। এই যাদু�কর 
একল আপশ্ে শ্কন্তু থেে ওয়াকেষির থেখা পাকছেে। 
িাল লােকব, অে্যরক� অেিূুশ্ি িকব। থযে আরও 
একবার জীবন্ ওয়াশ্েষির সকগে থেখা িওয়ার একটা 
োরুণ সকুযাে।     

দেবাশিস েত্ত
মেলব�োর্ন

ৼ
শবশ্বকাপে

এমপ�পজ োদুঘভর ওোনপ। ছপব: প্রপতভবেক

সশ্ হল �ারা োরত সরলওভে পজমন্াপস্টক্স র্াপপিেনপশি। �িল প্রপতভোগজীভের 
�ভগে েপষিণ–িূবপ সরভলর সজনাভরল ম্াভনজার অরপনা সোপশ। ছপব:  আজকাল

আইএসএপে রশববার দকরাো ব্াস্াস্স ঘপরর মাপে 
৩–১ ব্যবধাপে হাশরপেপে এফশস দ�াোপক।

 জেজী  
সকরালা
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