
PILANI INVESTMENT AND INDUSTRIES 
CORPORATION LIMITED 

CIN : L24131WB1948PLC095302 
REGD. OFFICE : BIRLA BUILDING, 9/1, R. N. MUKHERJEE ROAD, KOLKATA-700001 

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

 

 
2nd August, 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 regarding 75th Annual General Meeting and  
        intimation for Book Closure 
  
Ref: Scrip Code: NSE: PILANIINVS  ::   BSE: 539883::  ISIN: INE417C01014 

 
  Dear Sir,  
 
Please find enclosed herewith the copies of newspaper advertisement dated 1st August, 
2022 regarding 75th Annual General Meeting of the Company to be convened on Friday, 
9th September, 2022 through VC/OAVM and intimation regarding Book Closure, 
published in today’s edition i.e 2nd August, 2022 in the following newspapers: 
 
a) Financial Express – English 
b) Aaajkaal - Bengali 

 
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 | রিতর্ট | ইন্াররভউ | ড্রেরসং রুম | �ররসংখ্ানআজকাল কলকাতা মঙ্গলবার ২ আগস্ট ২০২২

মাঝে মাঝে একা একা বঝে ভাবব। এই ক’ বছঝে কী কী দেখলাম!  আবম 
এই ক’ বছঝে প্রচণ্ড লড়াই কঝেবছ, উন্নবিও কঝেবছ  অচিন্ত্য চিউচল

 আইচিএফচি ফাস্টস্ট বত্যাঙ্ক চলচমটেি
( পূবস্টতন কত্যাচপোল ফাস্টস্ট চলচমটেি এবং আইচিএফচি বত্যাঙ্ক চলচমটেি–এর িটঙ্গ িংযুক্ত) 
CIN: L65110TN2014PLC097792 
ররচজস্টািস্ট অচফি:  কেআরএম টাওয়ারস, ক্ার নং ৮, হ্াররংটন করাড, কেটপেট, কেন্াই–৬০০০৩১
ক�ান:  + ৯১ ৪৪ ৪৫৬৪ ৪০০০ ।  �্াক্স:  + ৯১ ৪৪ ৪৫৬৪ ৪০২২

পচরচিষ্ট–IV  [ রুল ৮( ১) ] 
দখল চবজ্ঞচতি

( স্াবর িম্পচতির জনত্য) 
কেপহতু, আইরডএ�রস �ার্স্ট ব্াঙ্ক রিরমপটড ( েূবস্টতন ে্ারেটাি �ার্স্ট রিরমপটড এবং আইরডএ�রস ব্াঙ্ক রিরমপটড–এর সপগে সংেুক্ত) –এর অনুপমারিত 
আরিোররে রহপসপব রনম্নস্াক্ষরোরী রসরেউররটাইপেশন অ্ান্ড ররেনস্টােশন অ� র�নারসিয়াি অ্াপসটস অ্ান্ড এনপ�াসস্টপমন্ট অ� রসরেউররটি 
ইন্টাপরর্ অ্াক্ট, ২০০২ অিীপন এবং রসরেউররটি ইন্টাপরর্ ( এনপ�াসস্টপমন্ট)  রুিস, ২০০২–এর রুি ৩  সহ েঠনীয় উক্ত অ্াপক্টর ১৩( ১২)  িারািীপন 
তাঁর ওের অরেস্টত ক্ষমতাবপি রনপম্নাক্ত ঋণগ্রহীতা/  সহ–ঋণগ্রহীতা এবং োরমনিারগণ ১.  িুটরি কুমার িমস্টা, ২.  কচবতা িমস্টা, ৩.  রাজশ্রী চপকিার–
এর প্রচত ৩০. ০৬. ২০২১–এ দাচব চবজ্ঞচতি জাচর কটরচিটলন  যার মাধত্যটম উক্ত চবজ্ঞচতি প্রাচতির তাচরখ রেটক ৬০ চদটনর মটধত্য দাচব চবজ্ঞচতির তাচরখ 
রেটক আদায়/ পচরটিাটধর তাচরখ পযস্টন্ িুদ ও অনত্যানত্য িাজস্ট িটমত ওই চবজ্ঞচতিটত উচলিচখত অেস্টাঙ্ক ২৮. ০৬. ২০২১ অনুযায়ী ₹৫১,৪২,৫১২. ৯৩ 
( একান্ন লাখ চবয়াচলিি হাজার পাঁিটিা বাটরা োকা চতরানব্বই পয়িা)  েররপশাপির েন্ তঁাপির প্ররত আহ্ান োনাপনা হপয়রিি।
উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত অরস্টাঙ্ক েররপশাপি ব্রস্ট হওয়ায় এতদ্দারা রবপশষত ওই ঋণগ্রহীতা এবং েনসািারপণর প্ররত রবজ্ঞরতি োরর েরা হপছে কে, 
রনম্নস্াক্ষরোরী ৩০ জুলাই, ২০২২ তাররপে উক্ত রসরেউররটি ইন্টাপরর্ ( এনপ�াসস্টপমন্ট)  রুিস, ২০০২ রুি ৮  সহ েঠনীয় উক্ত অ্াপক্টর ১৩ নং িারার 
(৪)  নং উেিারািীপন তাঁর ওের অরেস্টত ক্ষমতাবপি এোপন নীপে বরণস্টত সম্পরতির প্রতীেী িেি রনপয়পিন।
রবপশষত উেরররিরেত ঋণগ্রহীতাগণ এবং েনসািারণপে এতদ্দারা উেপরাক্ত সম্পরতিগুরি রনপয় কোনও প্রোর কিনপিন না েরার েন্ সতেস্ট েরা 
হপছে এবং এই সম্পরতিগুরি রনপয় কে–কোনও কিনপিন উক্ত িারব রবজ্ঞরতিপত উরলিরেত অরস্টাঙ্ক ₹৫১,৪২,৫১২. ৯৩ ( একান্ন লাখ চবয়াচলিি হাজার 
পাঁিটিা বাটরা োকা চতরানব্বই পয়িা)  এবং িুদ ও অনত্যানত্য িাজস্ট িটমত আইচিএফচি ফাস্টস্ট বত্যাঙ্ক চলচমটেি ( পূবস্টতন কত্যাচপোল ফাস্টস্ট চলচমটেি এবং 
আইচিএফচি বত্যাঙ্ক চলচমটেি–এর িটঙ্গ িংযুক্ত) –এর িায় সাপেক্ষ হপব।
উক্ত অ্াপক্টর ১৩ নং িারার (৮)  নং উেিারািীপন প্রাতি সমপয় ঋণ কশাি েপর সম্পরতি োিাস েপর রনপত ঋণগ্রহীতার মপনাপোগ আেষস্টণ েরা হপছে।

স্াবর িম্পচতিগুচলর চববরণ
রনপম্নাক্ত সম্পরতির অেররহােস্ট সমগ্র েররমাণ োর রথিরত ও রববরণ:  ্্াট নং ২রব, মাে ৮৮৫. ৫২৭ বগস্ট�ুট ( সুোররবল্ট)  ৩য় তি, ব্লে রব, োর েরম ৩ 
রবঘা ২ োঠা ৮ িটাে ৪২ বগস্ট�ুট, েুর কপ্ররমপসস নং ১৪, ক্ষীপরাি েন্দ্র কঘাষ করাড ( েূবস্টতন ১৪ ওয়াটরেনস কিন) , রানা– কগািাবারি, কেিা হাওিা, 
ওয়াডস্ট নং ১৩, হাওিা েুরসভা। সীমানা– উতিরেূবস্ট:  কপ্ররমপসস নং ৪১–৪৫, কমৌিানা আবদুি োিাম আোি করাড, েরচিম:  এস কে মুোরেস্ট করাড, 
উতির:  ক্ষীপরাি েন্দ্র কঘাষ করাড, িরক্ষণ:  কপ্ররমপসস নং ৬৪, এস কে মুোরেস্ট করাড।

তাচরখ:  ৩০. ০৭. ২০২২ অনুটমাচদত আচধকাচরক
স্ান:  হাওড়া আইচিএফচি ফাস্টস্ট বত্যাঙ্ক চলচমটেি
রলান এচি নং ২৯৫৯৯৪৯১, ৩৩৮৭০৯৮৭                ( পূবস্টতন কত্যাচপোল ফাস্টস্ট চলচমটেি এবং আইচিএফচি বত্যাঙ্ক চলচমটেি–এর িটঙ্গ িংযুক্ত)

 চপলাচন ইনটেস্টটমন্ট অত্যান্ড ইন্ডাচ্রিজ কটপস্টাটরিন চলচমটেি
CIN: L24131WB1948PLC 095302  

কররের্াডস্ট অর�স:  রবিিা রবর্ডং, ৯/ ১, আর এন মুোরেস্ট করাড, েিোতা–৭০০০০১
ক�ান:  ০৩৩ ৪০৮২ ৩৭০০/  ২২২০ ০৬০০ 

ওপয়বসাইট:  www.pilaniinvestment.com , ই–কমি:  pilaniinvestment1@gmail.com

 পঁিাতিরতন বাচ্স্টক িাধারণ িো এবং
বই বন্ধ িম্পটকস্ট জানাটনার চবজ্ঞচতি

এতদ্দারা এই রবজ্ঞরতি োরর েরা হপছে কে, বারষস্টে সািারণ সভা ( ‘ এরেএম’ ) –এর রবজ্ঞরতিপত 
রনিস্টাররত োরবার রনবস্টাপহর েন্ কোম্পারনর ৭৫ তম ( েঁোতিরতম)  বারষস্টে সািারণ সভা 
( ‘ এরেএম’ )  শুক্রবার, ৯ রিটটেম্বর, ২০২২ তাচরটখ রবলা ৪. ০০োয় ( োরতীয় প্রমাণ িময়)  
রভরডও েন�াপররসিং ( ‘ রভরস’ ) /  অন্ অরডও রভসু্য়াি উোপয় ( ‘ ওএরভএম’ )  আপয়ারেত হপব।

কসরব দ্ারা োররেৃত েরাক্রপম ১২ কম, ২০২০, ১৫ োনুয়ারর, ২০২১ ও ১৩ কম, ২০২২ তাররে 
সংবরিত সার্স্টিার নং কসরব/  এইেও/  রসএ�রড/  রসএমরড১/  রসআইআর/  রে/  ২০২০/  ৭৯, 
সার্স্টিার নং কসরব/  এইেও/  রসএ�রড/  রসএমরড২/  রসআইআর/  রে/  ২০২১/  ১১ ও সার্স্টিার 
নং কসরব/  এইেও/  রসএ�রড/  রসএমরড২/  রসআইআর/  রে/  ২০২২/ ৬২ সহ েঠনীয় রমরনরস্ট অ� 
েপেস্টাপরট অ্াপ�য়াসস্ট ( ‘ এমরসএ’ ) দ্ারা োররেৃত েরাক্রপম ৮ এরপ্রি ২০২০, ১৩ এরপ্রি ২০২০, 
৫ কম ২০২০, ১৩ োনুয়ারর ২০২১ ও ৫ কম ২০২২ তাররে সংবরিত কেনাপরি সার্স্টিার নং 
১৪/ ২০২০, ১৭/ ২০২০, ২০/ ২০২০, ০২/ ২০২১, ০২/ ২০২২;  রসরেউররটিে অ্ান্ড এক্সপেঞ্জ কবাডস্ট 
অ� ইরন্ডয়া ( ‘ কসরব’ )  ( রিরর্ং অবরিপগশনস অ্ান্ড রডসপ্াোর ররপোয়্ারপমন্টস)  করগুপিশনস, 
২০১৫;  কোম্পারনে অ্াক্ট, ২০১৩ ও এর অিীপন ররেত রুিসমূপহর সংথিানসমূহ অনুোয়ী এই 
এরেএম আপয়ারেত হপব।

উেরররিরেত এমরসএ ও কসরব সার্স্টিারসমূহ কমপন কোম্পারন/  রডপোরেটরর োটিস্টরসে্ান্ট( গণ) –
এর োপি রনপেপির ই–কমি আইরড কররের্ার েররপয় রাো সেি কশয়ারিারেগপণর প্ররত 
২০২১–২২ অরস্টবপষস্টর আররস্টে প্ররতপবিন সহ ৭৫ তম এরেএম–এর রবজ্ঞরতি ই–কমি রূপে 
োঠিপয় কিওয়া হপব।

উক্ত রবজ্ঞরতি এবং বারষস্টে প্ররতপবিন োওয়ার েন্ কোম্পারন বা কোম্পারনর কররেস্টার ও কশয়ার 
ট্াসি�ার এপেন্ট রনপশ কটেপনািরেস প্রাাঃ রিাঃ ( ‘ রনপশ’ ) –এর োপি রনপেপির ই–কমি আইরড ও 
ক�ান নম্বর কররের্ার/  আেপডট েররপয় রনপত কশয়ারিারেগপণর প্ররত অনুপরাি োনাপনা হপছে।
অনুগ্রহ েপর ই–কমপির মাি্পম অনুপরাি এোপন োঠাপবন: 

» ইটলকট্রচনক উপাটয় ধটর রাখা রিয়াটরর রষেটরে:  প্রাসরগেে রডপোরেটরর োটিস্টরসে্াপন্টর োপি।
» চফচজকত্যাল উপাটয় ধটর রাখা রিয়াটরর রষেটরে:  pilaniinvestment1@gmail.com 
অরবা nichetechpl@nichetechpl.com ।

 উক্ত রবজ্ঞরতি এবং বারষস্টে প্ররতপবিন কোম্পারনর ওপয়বসাইট অরস্টাৎ, www.pilaniinvestment.
com  এবং রবএসই রিরমপটপডর ওপয়বসাইট www.bseindia.com  ও ন্াশনাি র্ে এক্সপেঞ্জ 
অ� ইরন্ডয়া রিরমপটপডর ওপয়বসাইট www.nseindia.com –কতও আেপিাড েপর কিওয়া 
হপব।

কোম্পারনর েররোিেমণ্ডিী েষস্টি ২৭ কম, ২০২২ তাররপে আপয়ারেত সভায় ৩১ মােস্ট, ২০২২ 
তাররপে সমাতি অরস্টবপষস্টর েন্ ₹ ১০/ – নূ্নতম মূপি্র প্ররতটি ইর্ইটি কশয়ার রেিু ₹ ১৫/ – হাপর 
িভ্াংশ সুোররশ েপরপিন। সুোররশেৃত এই িভ্াংশ এরেএপম অনুপমারিত হপি ১৫ কসপটেম্বর, 
২০২২ বা তার েপর কোগ্ কশয়ারিারেপির প্রিান েরা হপব।

উেপরাক্ত এমরসএ ও কসরব সার্স্টিারসমূপহর শতস্টািীপন কোনও কশয়ারিারপের ব্াঙ্ক অ্াোউন্ট 
সম্পরেস্টত রবশি তর্ না–রাোর োরপণ তাঁর িভ্াংশ ইপিেট্রনে উোপয় রিপত না–োরপি এই 
কোম্পারন তাঁপির কররের্াডস্ট ঠিোনায় িভ্াংপশর ওয়ার্ান্ট ডাে মাি্পম োঠিপয় কিপব।

পত্যান, বত্যাঙ্ক অত্যাকাউন্ট িম্পচকস্টত তেত্য, িই, রমাবাইল নং, ই রমল, ঠিকানা, মটনানয়ন আপটিে 
করা : 

ইপিেট্রনে উোপয় িপর রাো কশয়াপরর কক্ষপরে  রনপেপির রডপোরেটরর োটিস্টরসে্াপন্টর োপি 
ে্ান, ব্াঙ্ক অ্াোউন্ট সম্পরেস্টত তর্, সই, কমাবাইি নং, ই কমি, ঠিোনা, মপনানয়ন আেপডট 
েরাপত হপব।

র�রেে্াি উোপয় িপর রাো কশয়াপরর কক্ষপরে �রম আইএসআর–১, আইএসআর–২, এসএইে–
১৩/ আইএসআর–৩, এসএইে–১৪ েমা রিন কোম্পারনর কররের্াডস্ট অর�স  রবিিা রবর্ডং, ৯/ ১, 
আর এন মুোরেস্ট করাড, েিোতা–৭০০০০১ ( ই কমি আইরড pilaniinvestment1@gmail.
com)  অরবা কোম্পারনর কররেস্টার ও কশয়ার ট্াসি�ার এপেন্ট রনপশ কটেপনািরেস প্রাাঃ রিাঃ, 
৩এ, অেি্ান্ড কলেস, ৮ম তি, রুম নং ৭এ, ৭রব, েিোতা ৭০০০১৭ ( nichetechpl@
nichetechpl.com ) –কত োনাপত হপব। 

কশয়ারিারেপির জ্ঞাতাপরস্ট আরও োনাপনা োপছে কে, র�নাসি অ্াক্ট, ২০২০ দ্ারা সংপশারিত 
ইনোম ট্াক্স অ্াক্ট, ১৯৬১ অনুোয়ী ১ এরপ্রি, ২০২০ তাররপের ের করপে কোনও কোম্পারন 
দ্ারা প্রিতি বা বরটিত িভ্াংপশর অরস্টাঙ্ক কশয়ারিারেপির হাপতই েরপোগ্ হপব। ইরতমপি্ই কে 
সেি কশয়ারিারপের ই–কমি আইরড কররের্ার েরাপনা রিি, তাঁপির প্ররত ই–কমপির মাি্পম 
এই রবষয় সম্পরেস্টত তর্ োঠাপনা হপয়পি এবং তা কোম্পারনর ওপয়বসাইট অরস্টাৎ, www.
pilaniinvestment.com  এবং রবএসই রিরমপটপডর ওপয়বসাইট www.bseindia.com  
ও ন্াশনাি র্ে এক্সপেঞ্জ অ� ইরন্ডয়া রিরমপটপডর ওপয়বসাইট www.nseindia.com –কতও 
আেপিাড েপর কিওয়া হপয়পি।

কোম্পারন তার কশয়ারিারেপির ইপিেট্রনে কভাটিাপনর মাি্পম ররপমাট ই–কভাটিাপনর সুরবিা 
কিপব োর েররপষবা রমিপব কসন্টাি রডপোরেটরর সারভস্টপসস ( ইরন্ডয়া)  রিরমপটড–এর করপে। 
এরেএপম কোগিানোরী কশয়ারিারেপির েন্ও ইপিেট্রনে কভাটিাপনর সুরবিা কিওয়া হপব। 
এব্াোপর রবশি তর্ কিওয়া হপব কোম্পারনর ওপয়বসাইট অরস্টাৎ, www.pilaniinvestment.
com  এবং রবএসই রিরমপটপডর ওপয়বসাইট www.bseindia.com  ও ন্াশনাি র্ে এক্সপেঞ্জ 
অ� ইরন্ডয়া রিরমপটপডর ওপয়বসাইট www.nseindia.com –কত।

িদিত্যটদর ররচজস্টার এবং রিয়ার
ট্রান্সফার বই বটন্ধর চবজ্ঞচতি

এতদ্দারা এই রবজ্ঞরতি োরর েরা হপছে কে, কোম্পারনে ( ম্াপনেপমন্ট অ্ান্ড অ্াডরমরনপস্টশন)  
রুিস ২০১৪–এর রুি ১০ সহ েঠনীয় উক্ত অ্াপক্টর ৯১ নং িারা এবং রিরর্ং করগুপিশনপসর ৪২ 
নং করগুপিশপনর সংথিানািীপন এরেএম এবং ইর্ইটি কশয়াপরর ওের িভ্াংশ কঘাষণার োরপণ 
শরনবার, ৩ কসপটেম্বর, ২০২২ করপে শুক্রবার, ১৬ কসপটেম্বর, ২০২১ তাররে েেস্টন্ত ( উভয় তাররে 
অন্তভুস্টক্ত েপর)  কোম্পারনর সিস্পির কররের্ার এবং কশয়ার ট্াসি�ার বই বন্ধ রাো রােপব।
 চপলাচন ইনটেস্টটমন্ট অত্যান্ড ইন্ডাচ্রিজ 
 কটপস্টাটরিন চলচমটেি–এর পটষে
 আর এি কািত্যপ
স্ান:  কলকাতা  রকাম্পাচন রিটক্রোচর
তাচরখ:  ০১. ০৮. ২০২২ M.NO-FCS-8588 

খেলার েচুররা
 ইস্টঝবঙ্গঝল মঝেশ 

গতবার দটল োকা মটহি চিংটয়র িটঙ্গ 
আবার িুচক্ত করল লাল–হলদু। এচদন 
রমচিকত্যাল রেস্ট হল অচনটকত যাদব–
িহ ইমাচম ইস্টটবঙ্গটলর একঝাকঁ 
চেনরাটজত্যর ফুেবলাটরর। িুচক্ত িূড়ান্ 
হটয় যাওয়ায় মঙ্গলবার কলকাতায় িটল 
আিটিন চে চপ িটুহর।  

 মাঝককেবিং এঝেবসি 
নতুন স্পনির আনটত মাটকস্টটং 
এটজচন্স চনটয়াগ করটি আইএফএ। 
রিামবার গেচনস্টং বচির ববঠটক এই 
চিদ্ান্ হটয়টি। এ িাড়াও চিদ্ান্ 
রনওয়া হটয়টি চপ্রচময়ার চিচেিন 
‘ এ’ –রত এ বির রকানও অবনমন 
োকটব না। 

  ক্াোঝি
রনতাচজ ইনটিাটর কত্যারাটে রিা 
অত্যাটিাচিটয়িন অফ রবঙ্গল ও অল 
ইচন্ডয়া রিইচিনকাই চিটতা চরউ 
কত্যারাটে রিা রফিাটরিন আটয়াচজত 
আন্জস্টাচতক কত্যারাটে িত্যাচম্পয়নচিটপ 
িাচবস্টকোটব িত্যাচম্পয়ন োরত। রানািস্ট 
বাংলাটদি।

  েয়ী বভআইবি
যুমনা নগর স্মৃচত িঙ্ঘ পচরিাচলত 
একচদটনর ফুেবল প্রচতটযাচগতায় 
িত্যাচম্পয়ন চেআইচপ বাজার অগ্রগামী 
িঙ্ঘ। ফাইনাটল ৪–০ রগাটল 
হাচরটয়টি যাদবপুর িচমিলনী ক্াবটক। 
ট্রচফ তুটল রদন রমহতাব রহাটিন। 

মচহলাটদর ইওটরা ইংলত্যাটন্ডর
িংবাদ িংস্া
লন্ডন, ১ আগস্ট

২০০৯ সাপির েরােপয়র মিরু প্ররতপশাি। 
োমস্টারনপে হাররপয় মরহিাপির ইওপরা োে 
রেতি ইংি্ান্ড। রনিস্টাররত সমপয় ম্াপের 
�ি ১–১ রাোর ের অরতররক্ত সমপয় 
েরা ক্ারয় কেরির কগাপি েয়। ১৯৬৬ 

সাপি েরুুষপির রবশ্বোে কেতার ের 
আবার ইংি্াপন্ডর ঘপর বি ট্র�। ৫৬ 
বির ের স্প্নেূরণ।

এবাপরর প্ররতপোরগতায় অন্তম 
ক�বাররট রিি োমস্টারন। �াইনাপির প্ররতেক্ষ 
ইংি্াপন্ডর করপে িাপরভাপর অপনেটাই 
এরগপয় রিি। এবাপরর ইওপরা োপের 
�াইনাপি মাপঠ নামার আপগ দুই িি ২৭ 

বার মপুোমরুে হপয়রিি। ২৫ বার রেপতরিি 
োমস্টারন। ররববার অবশ্ ঘপরর মাপঠ শুরু 
করপেই আক্রমণাত্মে �ুটবি কেিপত 
রাপেন ইংি্াপন্ডর রিয়া উইরিয়ামসন, 
ক্ারয় কেরিরা। ম্াপের প্ররমািস্ট রিি 
কগািশনূ্। ৬২ রমরনপটর মারায় এিা টুপনর 
কগাপি এরগপয় োয় ইংি্ান্ড। ৭৯ রমরনপট 
োমস্টারনর হপয় সমতা ক�রান রিনা মাগুি। 

রনিস্টাররত সমপয় কোনও িিই আর কগাি 
েরপত োপররন। অরতররক্ত সমপয়র ১১০ 
রমরনপট ইংি্াপন্ডর হপয় েয়সূেে কগািটি 
েপরন ক্ারয় কেরি।   কগাি েপরই রতরন 
োরসস্ট েপুি ওিান। ো রনপয় রীরতমপতা 
সমাপিােনা শুরু হপয়পি। এর আপগ ১৯৮৪ 
ও ২০০৯ সাপি মরহিাপির ইওপরা োপের 
�াইনাপি উপঠরিি ইংি্ান্ড।   

রমচি–রনইমাটর 

চ্াবপিয়ন 
বিএেবে

িংবাদ িংস্া
রতল আচেে, ১ আগস্ট

নত্যাটন্টিটক ৪–০ উচড়টয় চদটয় ফরাচি 
িত্যাচম্পয়ন্স ট্রচফ চজটত চনল পত্যাচরি 
িা ঁজা।ঁ ফরাচি চলগ ওয়ান িত্যাচম্পয়ন 
চপএিচজর হটয় প্রেম রগালট কটরন 
চলওটনল রমচি। রনইমার রজাড়া 
রগাল কটরন। পত্যাচরটির তমৃতীয় 
রগালদাতা রিচজস্টও রত্যাটমাি। রতল 
আচেটের ব্লুমচফল্ড রস্টচিয়াম এ 
চনটয় একোনা চবিতীয় বির ফরাচি 
িত্যাচম্পয়ন্স ট্রচফ আটয়াজন করল।

প্রেমাটধস্টর মাঝামাচঝ রনইমাটরর 
একট পাি ধটর চবপষে রগালরষেক 
আলবান লাটফাটঁক পরাচজত কটরন 
িাতবাটরর বত্যালন চি’ ওর িত্যাচম্পয়ন। 
প্রেমাটধস্টর িংযচুক্ত িমটয় চরিচকক 
রেটক ২–০ কটরন রনইমার। ৫৭ 
চমচনটে রগাটলর খবু কাটি বল 
রপটয় যান রত্যাটমাি। ৩–০ করার 
িটুযাগ নষ্ট কটরনচন চরটয়ল মাচরিটদর 
প্রাক্তন অচধনায়ক। রনইমারটক 
চবপষে বটসে ফাউল করা হটল ৮২ 
চমচনটে রপনাচটি রেটক রগাল কটর 
নত্যাটন্টটির কচফটন রি্ রপটরকট 
রপাটঁতন রনইমার।

চক্রস্টফ গত্যালটয়ার চপএিচজর 
দাচয়ত্ব রনওয়ার পর প্রেম রখতাব 
এটন চদটলন ক্াটব। ২০২১ িাটল 
তারঁ হাত ধটরই ফরাচি চলগ 
িত্যাচম্পয়ন হয় চলল। িম্প্রচত 
মচরচিও রপাটিচতিটনাটক রিটঁে রফটল 
চপএিচজ। আটজস্টন্টাইন মত্যাটনজাটরর 
পচরবটতস্ট আনা হয় গত্যালটয়ারটক। 

রগাটলর পর জাচিস্ট খুটল উলিাটি মাটতায়ারা  
ইংলত্যাটন্ডর ফুেবলার রক্াচয় রকচল। িচব: এএফচপ

পরস্পরটক অচেনন্দন। জটয়র পর। িচব: এএফচপ

ডাবববি বনঝয়
ভাবঝছন না
দেোঝ্া

 বাংলাে েম্াব্ েল তিবে, 
আে অনশুীলঝন লক্ষী

 আজকাটলর প্রচতটবদন

রমাহনবাগান িদিত্য– িমেস্টকটদর 
জনত্য খচুির খবর। ৬ আগস্ট 
বনহাট রস্টচিয়াটম মহটমিাটনর 
চবরুটদ্ প্রস্তুচত মত্যাি রখলটব 
এটটক রমাহনবাগান। ১৪ আগস্ট 
চবিতীয় প্রস্তুচত মত্যাি। িামটন 
আইএিএটলর দল রিন্নাইন 
এফচি। চপ্রয় ফুেবলারটদর রখলা 
ঘটরর মাটঠর গত্যালাচরটত বটি 
রদখার িটুযাগ পাটবন িমেস্টটকরা। 
রমাহনবাগান িচিব রদবাচিি দতি 
জানান, ‘ মত্যািট হটব বনিাটলাটক। 
বাচতস্তটভে ১২০০ লাটসের আটলা 
লাগাটনা হটয়টি। মত্যাটির উপটযাগী 
করটত ১৬০০ লাটসের কাজও দ্রুত 
রিটর রফলা হটব।’  তার আটগ ১০ 
আগস্ট রমাহনবাগাটনর নতুন তাবঁু 
ও পচরকাঠাটমার উটবিাধন করটবন 
রাটজত্যর মখুত্যমন্তী মমতা বত্যানাচজস্ট। 

এচদটক, বাগান রকাি জুয়ান 
রফরাটন্দা এই দুটো প্রস্তুচত মত্যাটি 
যাবতীয় পরীষো–চনরীষো িারটত িান। 
তারঁ প্রেম লষেত্য ২০ আগস্ট িুরান্ড 
কাটপর প্রেম মত্যাি চজটত মরশুম 
শুরু করা। ২৮ আগস্ট িুরাটন্ডর 
িাচবস্টটক গুরুত্ব চদটছেন, তটব বাড়চত 
উচবিগ্ন নন রকাি রফরাটন্দা। তারঁ িাফ 
কো, ইস্টটবঙ্গল, িাচবস্ট িবই জানা। 
রিো চনটয় এটকবাটরই োবটিন না। 
চতচন শুধ ুচনটজর দল রগািাটনাটতই 
মন চদটছেন। তারঁ মলূ রফাকাি 
৭ রিটটেম্বর এএফচি কাটপর 
ইন্টারটজানাল রিচমফাইনাল মত্যাি।   

আজকাটলর প্রচতটবদন

মঙ্গলবার রেটকই দলবল চনটয় অনুিীলটন রনটম পড়টবন বাংলার নবচনযুক্ত 
রকাি লক্ষীরতন শুক্া। বমৃচষ্টর িভোবনা মাোয় ররটখ ইটিটনর ইনটিাটরই 
প্রেম চদন চক্রটকোরটদর চনটয় নামটবন লক্ষী। তার আটগ আিন্ন চক্রটকে 
মরশুটমর জনত্য রিামবার ৪১ জটনর প্রােচমক দল রবটি চনটলন বাংলার 
চনবস্টািটকরা। মহমিদ িাচমটক দটল রাখা হটয়টি। বাংলার মন্তীমিাই মটনাজ 
রতওয়াচরও আটিন। একাচধক নতুন মখুটকও িভোবত্য দটল িটুযাগ রদওয়া 
হটয়টি। ঋচদ্মান িাহা বাংলা রিটড় চরেপুরায় রযাগ চদটয়টিন। িভেবত 
রিজনত্যই এই দটল ২ নতুন মখু–িহ রমাে ৪ জন উইটকেচকপার রাখা হটয়টি।

দল: অচেমনতু্য ঈশ্বরন, মটনাজ রতওয়াচর, মহমিদ িাচম, অনুষু্টপ মজুমদার, 
িদুীপ িত্যাোচজস্ট, অচেট্ক দাি, অচেট্ক রামন, ঋচত্বক রায়টিৌধচুর, রণটজত্যাৎ 
চিং খাইরা, ররেয়ান্স রঘা্, শুেম িত্যাোচজস্ট, িমুন্ গুতি, অঙ্কুর পাল, কাচজ 
জুনাইদ িাইচফ, রকৌচিক রঘা্, অচেট্ক রপাটড়ল, িাচকব হাচবব গান্ধী, 
অচগ্নে পান, িুপ্রদীপ রদবনাে, শুেঙ্কর বল, ঋচত্বক িত্যাোচজস্ট, িাহবাজ 
আহটমদ, প্রদীতি প্রামাচণক, ররেয়ান িক্রবততী, অচঙ্কত চমরে, রিৌচেক রঘা্, 
িায়ানটিখর মণ্ডল, করণ লাল, আকাি ঘেক, িন্দীপন দাি, শুেম িরকার, 
ঈিান রপাটড়ল, মটুকি কুমার, আকাি দীপ, রিৌমদীপ মণ্ডল, দুটগস্টি দুটব, 
গীত পুচর, মহমিদ কাইফ, রচব কুমার ও কচণষ্ক রিঠ।

োল ফটলর স্বটনে 
েবানীপুর, িাদানস্ট

রাজচ্স্ট গাঙ্গুচল

েিোতা রিপগর রপ্ররময়ার রডরভশন এ শুরু হপছে মগেিবার করপে। আর বি 
িপির বাইপর রাো বারে ১১টি িি কেমন প্রস্তুরত রনপছে, তা রনপয় আেোপির 
রবপশষ প্ররতপবিপনর আে রদ্তীয় অংশ। আে ভবানীেুর, সািানস্ট সরমরত, রবএসএস 
এবং রেয়ারপিস। 

এবার েিোতা রিপগর অন্তম শরক্তশািী িি ভবানীেুর। িপির কোে অরভজ্ঞ 
রঞ্জন কেৌিুরর। আক্রমণ ভাপগ ভরসা কিপবন দুই অরভজ্ঞ রবপিরশ স্টাইোর উইরিস 
লোো এবং রক্রপো। রক্ষপণ েিোতা ময়িাপন িীঘস্টরিন িপর কেিা রবপিরশ ইপে। 
ভারতীয় �ুটবিারপির মপি্ও এেঝাঁে কেনা মুে। সঞ্জু প্রিান, রেংশুে কিবনার, 
রানা ঘরারম, কেৌরশে সরোর, রেপতন মুমুস্ট, প্রোশ সরোর আরও অপনপে। এবার 
রিপগ ভাি �ি েরার রবষপয় আশাবািী ভবানীেুর। 

গত বির রিপগ িারুণ োর�রপমসি েপররিি রবএসএস। কসই িপির রাহুি 
োপসায়ান এবং সেি বাগ িি কিপিপিন। এবার আবার এে ঝাঁে নতুন �ুটবিার 
তুপি আনার রবষপয় আশাবািী রবএসএস। িপির কোে কহমন্ত কডারা। িপি রতন 
রবপিরশ মাইপেি কস�া, মাইপেি কোররভ এবং কোয়ারম রসপস। ভারতীয়পির 
মপি্ কেনা মুে ঈশান কিবনার, করানা্ড রসং, অরররেৎ রসংরা। 

শরক্তশািী িি ততরর েপরপি সািানস্ট সরমরতও। িপির কোে মহপমডান ক্াটিস্টংপয়র 
প্রাক্তন সহোরী কোে তসয়ি রমন। োর রবপিরশ ব্ারেরিয়ান ডগিাস, উগান্ডার 
হামিাম এনসুগো, রেটার মুপতরব এবং হারবব োভুমা। এপির মপি্ হারবব উগান্ডার 
োতীয় িপির হপয় কবশ রেিু ম্াে কেপিপিন। ভারতীয়পির মপি্ ভরসা কিপবন 
রনমস্টি কিররে, েয়নন্া রসং, তন্ময় কঘাষ, সুশীি রমপতইরা। 

বির েপয়ে আপগ েিোতা রিগ ে্ারম্পয়ন হপয় েমপে রিপয়রিি রেয়ারপিস। 
এবার মারে এে রবপিরশ কবনপে রনপয় শুরু েরপি তারা। িপির কোে গতবার 
করিওপয় এ�রসপে রিপগর �াইনাপি কতািা কসৌররন িতি। ভারতীয়পির মপি্ নের 
োিপবন েঙ্কে কমৌিা, আোশ মুোরেস্ট, ররপনা অ্াপন্টা, িীেে রেে, সুরপ্রয় েরণ্ডতরা।

৮৩–র চবশ্বজয়টক িামটন  
ররটখ কিবায় িরোচজৎ লাচহচড়র 

ররটস্তারঁা। উটবিাধটন িরচদনু্দ মুখাচজস্ট 
ও িুজন মুখাচজস্ট।

১৩ বির পর মধরু প্রচতটিাধ

অবথিার অবনরত বদ্রুর
অচলচম্পয়ান ফুেবলার িমর ( বদ্রু)  বত্যানাচজস্টর িারীচরক অবস্ার 
অবনচত হটয়টি। হািপাতাটলর রমচিটকল বুটলটটন বলা হটয়টি চতচন 
হাইপারটেনি ও চিটমনচিয়ায় আক্রান্। তাঁর চিচকৎিার জনত্য একট 
রমচিটকল রবািস্ট গঠন করা হটয়টি। এমআরআই ররেন স্ত্যাটন বদ্রুর 
মচস্ত্টক রক্তষেরটণর কো জানা রগটি।
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