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ISHAAN GERA
New Delhi, 15 June

The commodity super-
cycle that the world is
currently witnessing

may add significant cost to the
Indian government’s plans to
stimulate the economy with a
big push to infrastructure. The
wholesale price index for basic
metals andmanufacturing has
been mimicking metal prices.
Rising commodity prices will
hurt India'snational infrastruc-
turepipelineproject,where the
governmentplanstoinvest~114
trillionby2024-25.

“Structurally, copper and
aluminium are bubbling with
the possibility of a super-cycle
given high potential demand
arising from greenification
policies amidst lethargic sup-
ply,but in steel, the recent rally
holds less steam beyond 1-2
quarters. Steeldemandgrowth
shall moderate on a high base
of last year inChina as ironore
prices also correct,” Isha
Chaudhary,Director,Crisil, told
Business Standard.

Acommodity super-cycle is
a sustained period of strong
demandgrowth thatproducers
struggle to match, sparking
an increase in prices that can
last years.

Determining the impact of
a super-cycle is difficult.
Commodityusagediffersacross
sectors. IndianRailways requi-
resmore steel for construction
than the roads and highways
sector. The impact of a super-
cycle could be higher for
Railways projects than roads.

Project reports give little
insight into the composition of
commodities required for con-
struction. Thus, a way to
adjudge this is to examine cost
overruns.

Every quarter, the govern-
ment releases a report on the
performance of infrastructure
projects over ~1.5 billion
(~150 crore).

“A sharp rise in commodity
prices runs the risk of inflating

the cost of ongoing projects
and rendering them unviable.
Large infrastructureprojects (>
~1.5 billion) of Central
Government over the last two
yearshaveconsistently record-
ed cost overruns of nearly 20
per cent (versus the last sanc-
tioned limits); dominated by
projects in sectorsof steel, tele-
com,power&water resources,"
saidYuvikaSinghal, economist
at QuantEco Research.

Government reports high-
light that thecostoverrunsover
thelast twoyearshaveaveraged
20percent.Moreover,ananaly-
sis of historical patterns shows
that cost overruns tend to inch
higherwhencommodityprices
are rising.

Delays in land acquisition,
time overruns and rising com-
modities prices are common

causes of projects turning out
moreexpensive.WhileIndiahas
beenabletoreducetheoverrun
component, it still tends to be
toohigh.

Until March 1999, nearly all
projects faced cost overruns.
The state of planningwas such
thatprojectswouldextendwell
beyondtheir timeand,onaver-
age, would be completed at 41
per cent higher cost than the
original estimate.

But,by2006, theuseof tech-
nology and better monitoring
techniques brought down the
total cost overruns to 17 per
cent. As prices of commodities
dipped starting 2007 — owing
to the down-cycle in the US—
anticipatedcostswere reduced
to 12 per cent.

A rise in commodity prices
pushedthisbackupagain.And,

by 2011, at the height of the last
commodity super-cycle, cost
overrunshadagainincreasedto
18.69per cent.

And, over the last three
years, as the country has been
making more infrastructure
commitments, cost overruns
havebeen rising again.

ABusinessStandard analy-
sis finds that every time com-
modityprices edgeup, there is
a 36 per cent increase in the
cost overruns experienced by
the economy.

Assuming that the 2020-21
commoditysuper-cyclecontin-
ues, then cost could rise to 27
per cent from 20 per cent until
March2021.

A27percent increaseacross
all infrastructureprojectswould
end up incurring an additional
cost of ~8 trillion (~8 lakh crore)
for the entire ~114 trillion (~114
lakh crore) National Infrastru-
cturePipeline (NIP).

This projection is estimated
on the fact that prices will
increase at a similar pace to the
last cycle and will stabilise at
these levels.

The analysis assumes that
thecost over-runacross sectors
would be similar, but this usu-
allydoesn’t happen.

Ananalysisof costoverruns
across sectors shows the
Railways projects tend to
attract higher cost overruns
than other infrastructure proj-
ects. Until March 2021, for
instance,while theaveragecost
overrunswere 19.8 per cent for
all infrastructureprojects com-
missionedby the government,
for Railway projects, the over-
runwas 51 per cent.

Historically, analysis indi-
cates a lower 30 per cent
increase in Railways' cost over-
runs (for the entire infrastruc-
ture sector, the corresponding
increase was 36 per cent) asso-
ciatedwitharise incommodity
prices. However, a 30 per cent
increaseonahighbaseof51per
cent translates into a cost over-
runof 66.3per cent.

Railwaysaccountsfor~14tril-
lion of investment in the Nati-
onal Infrastructure Pipeline. If
the cost overruns for Railways
remain at similar levels, then a
15.3percentadditionalexpense
would add ~2.14 trillion to the
originalcapex.Coupledwiththe
7percentadditionalcostforoth-
erinfrastructureprojects(27per
centcostoverrunagainst20per
centbase)underNIPworth~100
trillion this would translate
into a total additional capex of
~9.1 trillion.

If the government doesn’t
find ways to minimise costs in
land acquisition or curb time
delays, the commodity super-
cyclemaycost a lot.

Counting the cost of the
commodity super-cycle
Soaringrawmaterialpricesmayupsetplansforthenational
infrastructurepipeline,raiseexpensesforRailways
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DEVANGSHUDATTA
NewDelhi, 15 June

OnSunday,premieronlinechess
site,Chess.comhostedacharity
event featuring former world
championViswanathanAnand.
Anand (TheVish is his
Chess.Com handle) played a
simultaneousexhibitionagainst
nine celebrities in two batches.
Thiswasinconjunctionwiththe
Akshaya PatraNGOand theAll
India Chess Federation (AICF)
to raise money to pay for the
foodandeducationof children,
and forCovid relief.

TheChennai superstar took
on five players — Nikhil
Kamath, Yuzvendra Chahal,
Sudeepa Khicha, Sajid
Nadiadwala and Riteish
Deshmukh—inone simul and
Aamir Khan, Arijit Singh,
AnanyaBirlaandManuKumar
Jain in theother.

The terms were simple. The
Grandmaster took the white
piecesineverygame(themaster
always takes the samecolour in
a simul otherwise it is possible
for opponents to mirror his
moves). Both players had 30
minuteson their clocks.

The games were broadcast
live with an audience that
topped out at 30,000-plus. The
51-year-old Anand, who is still
Indiano 1andWorldno 15,won
eight games with ease. Chahal,
whoplayedgoodchessasa jun-
ior before he turned his talents
to leg spin, was expected to put
upa tough fight.

But the ninth game — the
oneAnanddidnotwin—wasa
shocker. Zerodha founder-bil-
lionaireNikhilKamath“played”
a cracker. He sacrificed a pawn
on the first move in a rare line

called theRossGambit, andfol-
lowedupwithaseriesoftactical
hammer-blows. On Move 34,
Anand resigned sportingly in a
dead-lostposition.

Kamath had 13 seconds left
andwouldhavelostby justrun-
ning out of time if Anand had
continued playing. But the
championdidnot see thepoint
of gamesmanship and gener-
ously said, “It’s abit silly, in fact
ridiculous, formetoblitzat that
point. After some point I could
not detect a single mistake in
his moves. They were just all
perfect, tactically also perfect,
everythingworked.”

The real kicker came soon
after. Chess.com permanently
closedNikhilKamath’saccount
for “Fair Play violation” — in
plain language,cheating. Italso
closed the accounts of Khicha
andNadiadwala (bothofwhom
lost) for the sameoffence.

In a sort of public apology,
Kamath tweeted a confessional
statement, “I hadhelp from the
people analysing the games,

computersandthegraciousness
ofAnandsirhimself.”

Anand, classy as ever,
responded, “Yesterday was a
celebritysimulforpeopletoraise
money. It was a fun experience
upholding the ethics of the
game. I just played the position
on the board and expected the
same fromeveryone else.” That
is about as polite a snub as you
canexpect.

It is hard to see Kamath liv-
ing this downeasily or quickly,
and it doesn’t do Zerodha’s
brandmuchgoodeither.There
must be thousands of Zerodha
account-holderswincingat the
thought of this utterly unnec-
essary scandal.

WhatpossessedKamath,or
Khicha, or Nadiadwala, to
cheat in an event where there
was literally nothing at stake
for them except their reputa-
tions, which they’ve dumped
in the drain? Presumably the
answers lie in the realm of
behavioural science.

The other thing that is

astonishing is theapparent lack
of awareness about the anti-
cheating measures every
online chess site deploys.
Chess.com routinely detects
andbanshundredsofaccounts
every day for cheating.

The technologyof cheating
and cheat-detection are both
easy to describe. There are
multiple free chess engines
strong enough to beat human
Grandmasters. Ahumanplay-
ing against a chess engine is
the equivalent of Usain Bolt
trying to outrun a car. This
makes the fact that Anand
actuallywonagainst twoother
cheats quite amazing.

Free software, such as
DroidFish, loadedoneven low-
end smartphones can beat
world champions, particularly
in short time controls. Online
sites work hard to ensure such
“help” is not being used. They
usemanylevelsofcheat-detec-
tion andprevention.

Onewayiscareful statistical
analysis of games to check for
high coincidence with the
moves that engines consider
the best in any given position.
This includes analysis of time
takenaswell—adelay inplay-
ing even obviousmoves is sus-
picious— it suggests the cheat
is spendingtimelookingupthe
engine response. In important
online events, the “hybrid”
model is used, with physical
observersposted in closeprox-
imity to competitors.

Evading chess cheat detec-
tion software is possible but
not easy unless you’re a very
strongplayerwho’s alsopretty
smart with programming
(therearequite a fewsuchpeo-
ple). In that case, you could
mix and match engine help
with your own intuition. Of
course this begs the question
ofwhyyou’dwant to do this in
a charity event. Kamath & Co.
might struggle to find a coher-
ent answer to that one for the
rest of their lives.

Howcelebritybrandvalue
cangetcheckmated

It is hard to see Kamath living this down easily or quickly,
and it doesn’t do Zerodha’s brand much good either.
There must be thousands of Zerodha account-holders
wincing at the thought of this utterly unnecessary scandal

FY25
estimates

Commodity
super-cycle

scenario

IN A WORST-CASE
SCENARIO, IT COULD
COST ~9.1 TRILLION

Business as usual scenario assumes a 20%
increase in cost (average of last two years)
for $100 trillion to be spent on other
infrastructure and a 51% increase in cost
for $14 trillion to be spent on Railways. The
commodity super-cycle cost is not based
on current increase in prices, but
historical volatility when prices rise.
Source: MOSPI, Budget 2021

Cost of
implementation

Anticipated
cost

COST OVERRUNS
ALREADY COST HIGH
Costof1,737centralprojects
underimplementation,
in~trillion

Source: MOSPI

2.23

2.67

COST OVERRUNS
OVER TIME
(%ofcostover-runs)

40.9
19.8

Mar-99 Mar-21
Cost overrun is calculated by
subtracting original cost from
anticipated cost Source: MOSPI

in~trillion
n Estimated cost of NIP
n Costover-runsina

business-as-usualscenario
n Costover-runsdueto

commodityprice rise

NIP
estimate

Usualcost-
overrun
scenario

Commodity
super-cycle

scenario

IT MAYEND UP COSTING
~8TRILLION MORE FOR
PIPELINE PROJECTS

Business as usual scenario assumes a
20% increase in cost (average of last
two years). The commodity super-cycle
cost is not based on current increase in
prices, but historical volatility when
prices rise. Source: MOSPI, PIB

in~trillion

114.0

22.8 22.8

114.0

8.0

n Estimated cost of NIP
n Costover-runsina

business-as-usualscenario
n Costover-runsdueto

commodityprice rise

114.0

114.0

27.1 27.1

114.0 114.0

9.1

Usualcost-
overrun
scenario

Whatwerethechallengeswhendemand
foroxygenincreasedoverthelastyear,
especiallysincethesecondCovidwave
wasnotexpected?
During the first wave, the demand went
up by about 3.5 times.Wewere supplying
up to 1,000 tonne a day during the peak,
which was mid-September last year.
During the secondwave,wewere supply-
ing close to 3,000 tonne. Themain differ-
ence between the two waves is the Covid
infectionrate.Consequently,oxygendem-
andwentupprettysharplyduringthesec-
ond wave. So, the challenge was to adjust
to the abruptness with which it went up.

Withthegovernmentdeciding
onoxygenquota,didthe
companiesfeelrestrained
andunderpressure?
The government actively got
involvedduringboththewaves,
which was helpful because
there was a lot of conflicting
push andpull fromevery state
and hospital. There are distress calls, but
thencapacityis limited.So,weweretrying
tofigureoutwhereweneededtoprioritise
and where we didn’t. The empowered
group dealingwith oxygen did a great job
of helping the companies prioritise. They
were issuing allocation orders and telling
ushowmuchoxygentosupplytodifferent
states. Our challenge was also logistics—
how to shift the oxygen from main pro-
ductioncentresintheeasttoMaharashtra
and north India. What was needed more
wasliquidoxygenproductionbecausethat

canbe transported in tankers.

Areyouplanningtoexpandtheoxygen
productioncapacityinIndia?
We are planning to set up an additional
1,000-tonne-a-day separation capacity to
beef up oxygen, nitrogen and argon pro-
duction, with about 75 per cent of that
being oxygen capacity. We have already
startedworkonthe firstplant in thesouth
and then we will follow it up with addi-

tional air separation units in
thewest and thenorth.Weare
also actively discussing with
ISOcontainersuppliersandthe
government. The government
hasgivenustimelinesinterms
of how long we need to plan
andholdon to theseassets.

Withoxygenplantsbeing
installedathospitalsites,doyouthink
demandformedicaloxygenfromplayers
likeyouwillcomedown?
ThePSA(pressure swingadsorption)oxy-
gengeneratorisnotapanacea,orasolution
toallproblems.Whenahospital istreating
Covidpatientsandwhenthedemandgoes
up, it rampsupto7-11 times.ThePSAgen-
erator is only going to provide theX amo-
unt; the9-10xstillneeds tobeprovidedby
liquid oxygen. AndwhenCovid subsides,
economic considerationswill come to the
forefront for hospitals. That’s the whole

risk about putting in PSA oxygen genera-
tors.But the situation is still evolving.

ThesecondissuewithPSAoxygengen-
erators is that they use technology that
usesmolecularsieves,whichdegradeover
time. When you buy a PSA plant, it per-
formswellinthefirstyearbuttheperform-
ance keeps going down over a period of
time. This is a genuine problem, which
hospitals that bought PSA generators in
the firstwaveare facing. Ihaveheard they
are only getting 70 per cent capacity, and
their purity has come down from 90 per
cent to 80-85 per cent. The solution that
Linde offers is that we own and operate
plantsat thehospitals, sotheydonothave
toworry about degradingperformance as
wekeeptoppingupthesieves.Idon’tthink
PSAs are going tomake a big dent. If they
had to, then you would have seen them
everywhere in theworld.

Didyouhavetouseyouroverseasoxygen
manufacturingcapacityortankersfor
oxygensupplytoIndia?
Liquid medical oxygen is moved in ISO
tanks, which need to be imported. We
approachedourcustomers,TataSteeland
ITC, and told themweneeded tobring in
moreISOtankstode-bottlenecktheliquid
oxygen supply chain. Both companies
came forward and said they would sup-
portus.WealsostartedusingtheRailways
to truck the liquid. A lot of other compa-
niesalsosteppedinandstartedimporting
ISO tanks. This is the best way to ramp
updistribution.

If we were moving ISO containers
throughsea,wewouldloadthemwithliq-
uid oxygen as well. In a lot of cases, they
were brought in by air, wherein it is not
possible to load themwith liquid oxygen.
So, not a very significant overseas oxygen
capacity was utilised; nor is it pragmatic
to do so.Whatwedidutilisewas our links
and association with the ISO container
industry tomobilise these tanks. Linde is
anextensiveuseroftheseISOtanksacross
theASEANregion,andalsoinEuropeand
otherplaces.

‘PSAoxygengeneratorsat
hospitalsnotapanacea’

MOLOY BANERJEE
Head of gases-South
Asia, Linde South Asia

Industrialgasproducershadtoquicklyrampup
theirmedicaloxygenproductioncapacityin
IndiaduethedevastatingsecondwaveofCovid-
19.Amongthosesupplyingasizeablepercentage
ofmedicaloxygenwasLindePlcthroughits
subsidiariesLindeIndiaandPraxairIndia.Inan
interviewwithJyotiMukul,MOLOYBANERJEE,
headofgases-SouthAsia,LindeSouthAsia,talks
aboutcapacitybuildingandthemeritsofsetting
uppressureswingadsorption(PSA)plantsto
meetmedicaloxygendemand.Editedexcerpts:
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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


