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Counting the cost of the
commodity super-cycle
Soaringrawmaterialpricesmayupsetplansforthenational
infrastructurepipeline,raiseexpensesforRailways
IT MAY END UP COSTING
~8 TRILLION MORE FOR
PIPELINE PROJECTS
in ~trillion
n Estimated cost of NIP
n Costover-runsina
business-as-usualscenario
n Costover-runsdueto
commoditypricerise
8.0
22.8
22.8

ISHAAN GERA

New Delhi, 15 June

T

he commodity supercycle 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 and manufacturing has
been mimicking metal prices.
Rising commodity prices will
hurt India's national infrastructure pipeline project, where the
government plans to invest ~114
trillion by 2024-25.
“Structurally, copper and
aluminium are bubbling with
the possibility of a super-cycle
given high potential demand
arising from greenification
policies amidst lethargic supply, but in steel, the recent rally
holds less steam beyond 1-2
quarters. Steel demand growth
shall moderate on a high base
of last year in China as iron ore
prices also correct,” Isha
Chaudhary, Director, Crisil, told
Business Standard.
A commodity super-cycle is
a sustained period of strong
demand growth that producers
struggle to match, sparking
an increase in prices that can
last years.
Determining the impact of
a super-cycle is difficult.
Commodity usage differs across
sectors. Indian Railways requires more steel for construction
than the roads and highways
sector. The impact of a supercycle could be higher for
Railways projects than roads.
Project reports give little
insight into the composition of
commodities required for construction. Thus, a way to
adjudge this is to examine cost
overruns.
Every quarter, the government 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
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the cost of ongoing projects
and rendering them unviable.
Large infrastructure projects (>
~1.5 billion) of Central
Government over the last two
years have consistently recorded cost overruns of nearly 20
per cent (versus the last sanctioned limits); dominated by
projects in sectors of steel, telecom, power & water resources,"
said Yuvika Singhal, economist
at QuantEco Research.
Government reports highlight that the cost overruns over
the last two years have averaged
20 per cent. Moreover, an analysis of historical patterns shows
that cost overruns tend to inch
higher when commodity prices
are rising.
Delays in land acquisition,
time overruns and rising commodities prices are common

Usualcost- Commodity
overrun super-cycle
scenario
scenario

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

causes of projects turning out
more expensive. While India has
been able to reduce the overrun
component, it still tends to be
too high.
Until March 1999, nearly all
projects faced cost overruns.
The state of planning was such
that projects would extend well
beyond their time and, on average, would be completed at 41
per cent higher cost than the
original estimate.
But, by 2006, the use of technology 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 —
anticipated costs were reduced
to 12 per cent.
A rise in commodity prices
pushed this back up again. And,

How celebrity brand value
can get checkmated
DEVANGSHU DATTA

New Delhi, 15 June

OnSunday,premieronlinechess
site, Chess.com hosted a charity
event featuring former world
champion Viswanathan Anand.
Anand (TheVish is his
Chess.Com handle) played a
simultaneous exhibition against
nine celebrities in two batches.
This was in conjunction with the
Akshaya Patra NGO and the All
India Chess Federation (AICF)
to raise money to pay for the
food and education of children,
and for Covid relief.
The Chennai superstar took
on five players — Nikhil
Kamath, Yuzvendra Chahal,
Sudeepa
Khicha,
Sajid
Nadiadwala
and
Riteish
Deshmukh — in one simul and
Aamir Khan, Arijit Singh,
Ananya Birla and Manu Kumar
Jain in the other.
The terms were simple. The
Grandmaster took the white
pieces in every game (the master
always takes the same colour in
a simul otherwise it is possible
for opponents to mirror his
moves). Both players had 30
minutes on 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
India no 1 and World no 15, won
eight games with ease. Chahal,
who played good chess as a junior before he turned his talents
to leg spin, was expected to put
up a tough fight.
But the ninth game — the
one Anand did not win — was a
shocker. Zerodha founder-billionaire Nikhil Kamath “played”
a cracker. He sacrificed a pawn
on the first move in a rare line

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
called the Ross Gambit, and followed up with a series of tactical
hammer-blows. On Move 34,
Anand resigned sportingly in a
dead-lost position.
Kamath had 13 seconds left
and would have lost by just running out of time if Anand had
continued playing. But the
champion did not see the point
of gamesmanship and generously said, “It’s a bit silly, in fact
ridiculous, for me to blitz at that
point. After some point I could
not detect a single mistake in
his moves. They were just all
perfect, tactically also perfect,
everything worked.”
The real kicker came soon
after. Chess.com permanently
closed Nikhil Kamath’s account
for “Fair Play violation” — in
plain language, cheating. It also
closed the accounts of Khicha
and Nadiadwala (both of whom
lost) for the same offence.
In a sort of public apology,
Kamath tweeted a confessional
statement, “I had help from the
people analysing the games,

computers and the graciousness
of Anand sir himself.”
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 from everyone else.” That
is about as polite a snub as you
can expect.
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.
What possessed Kamath, or
Khicha, or Nadiadwala, to
cheat in an event where there
was literally nothing at stake
for them except their reputations, which they’ve dumped
in the drain? Presumably the
answers lie in the realm of
behavioural science.
The other thing that is

by 2011, at the height of the last
commodity super-cycle, cost
overruns had again increased to
18.69 per cent.
And, over the last three
years, as the country has been
making more infrastructure
commitments, cost overruns
have been rising again.
A Business Standard analysis finds that every time commodity prices edge up, there is
a 36 per cent increase in the
cost overruns experienced by
the economy.
Assuming that the 2020-21
commodity super-cycle continues, then cost could rise to 27
per cent from 20 per cent until
March 2021.
A 27 per cent increase across
all infrastructure projects would
end up incurring an additional
cost of ~8 trillion (~8 lakh crore)
for the entire ~114 trillion (~114
lakh crore) National Infrastructure Pipeline (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
the cost over-run across sectors
would be similar, but this usually doesn’t happen.
An analysis of cost overruns
across sectors shows the
Railways projects tend to
attract higher cost overruns
than other infrastructure projects. Until March 2021, for
instance, while the average cost
overruns were 19.8 per cent for
all infrastructure projects commissioned by the government,
for Railway projects, the overrun was 51 per cent.
Historically, analysis indicates a lower 30 per cent
increase in Railways' cost overruns (for the entire infrastructure sector, the corresponding
increase was 36 per cent) associated with a rise in commodity
prices. However, a 30 per cent
increase on a high base of 51 per
cent translates into a cost overrun of 66.3 per cent.
Railwaysaccountsfor~14trillion of investment in the National Infrastructure Pipeline. If
the cost overruns for Railways
remain at similar levels, then a
15.3 per cent additional expense
would add ~2.14 trillion to the
original capex. Coupled with the
7 per cent additional cost for other infrastructure projects (27 per
cent cost overrun against 20 per
cent base) under NIP worth ~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 supercycle may cost a lot.

astonishing is the apparent lack
of awareness about the anticheating measures every
online chess site deploys.
Chess.com routinely detects
and bans hundreds of accounts
every day for cheating.
The technology of cheating
and cheat-detection are both
easy to describe. There are
multiple free chess engines
strong enough to beat human
Grandmasters. A human playing against a chess engine is
the equivalent of Usain Bolt
trying to outrun a car. This
makes the fact that Anand
actually won against two other
cheats quite amazing.
Free software, such as
DroidFish, loaded on even lowend smartphones can beat
world champions, particularly
in short time controls. Online
sites work hard to ensure such
“help” is not being used. They
use many levels of cheat-detection and prevention.
One way is careful 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
taken as well — a delay in playing even obvious moves is suspicious — it suggests the cheat
is spending time looking up the
engine response. In important
online events, the “hybrid”
model is used, with physical
observers posted in close proximity to competitors.
Evading chess cheat detection software is possible but
not easy unless you’re a very
strong player who’s also pretty
smart with programming
(there are quite a few such people). In that case, you could
mix and match engine help
with your own intuition. Of
course this begs the question
of why you’d want to do this in
a charity event. Kamath & Co.
might struggle to find a coherent answer to that one for the
rest of their lives.

‘PSA oxygen generators at
hospitals not a panacea’
Industrialgasproducershadtoquicklyrampup
theirmedicaloxygenproductioncapacityin
IndiaduethedevastatingsecondwaveofCovid19.Amongthosesupplyingasizeablepercentage
ofmedicaloxygenwasLindePlcthroughits
subsidiariesLindeIndiaandPraxairIndia.Inan
interviewwithJyotiMukul,MOLOYBANERJEE,
headofgases-SouthAsia,LindeSouthAsia,talks
aboutcapacitybuildingandthemeritsofsetting
uppressureswingadsorption(PSA)plantsto
meetmedicaloxygendemand.Editedexcerpts:
Whatwerethechallengeswhendemand
foroxygenincreasedoverthelastyear,
especiallysincethesecondCovidwave
wasnotexpected?

During the first wave, the demand went
up by about 3.5 times. We were supplying
up to 1,000 tonne a day during the peak,
which was mid-September last year.
During the second wave, we were supplying close to 3,000 tonne. The main difference between the two waves is the Covid
infection rate. Consequently, oxygen demand went up pretty sharply during the second wave. So, the challenge was to adjust
to the abruptness with which it went up.
Withthegovernmentdeciding
onoxygenquota,didthe
companiesfeelrestrained
andunderpressure?

can be 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 production, with about 75 per cent of that
being oxygen capacity. We have already
started work on the first plant in the south
and then we will follow it up with additional air separation units in
the west and the north. We are
also actively discussing with
ISO container suppliers and the
government. The government
has given us timelines in terms
of how long we need to plan
MOLOY BANERJEE
and hold on to these assets.
Head of gases-South

The government actively got
involvedduringboththewaves,
which was helpful because
there was a lot of conflicting
Asia, Linde South Asia
Withoxygenplantsbeing
push and pull from every state
and hospital. There are distress calls, but installedathospitalsites,doyouthink
then capacity is limited. So, we were trying demandformedicaloxygenfromplayers
to figure out where we needed to prioritise likeyouwillcomedown?
and where we didn’t. The empowered The PSA (pressure swing adsorption) oxygroup dealing with oxygen did a great job gengeneratorisnotapanacea,orasolution
of helping the companies prioritise. They to all problems. When a hospital is treating
were issuing allocation orders and telling Covid patients and when the demand goes
us how much oxygen to supply to different up, it ramps up to 7-11 times. The PSA genstates. Our challenge was also logistics — erator is only going to provide the X amohow to shift the oxygen from main pro- unt; the 9-10x still needs to be provided by
duction centres in the east to Maharashtra liquid oxygen. And when Covid subsides,
and north India. What was needed more economic considerations will come to the
was liquid oxygen production because that forefront for hospitals. That’s the whole

risk about putting in PSA oxygen generators. But the situation is still evolving.
The second issue with PSA oxygen generators is that they use technology that
uses molecular sieves, which degrade over
time. When you buy a PSA plant, it performs well in the first year but the performance keeps going down over a period of
time. This is a genuine problem, which
hospitals that bought PSA generators in
the first wave are facing. I have heard 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
plants at the hospitals, so they do not have
to worry about degrading performance as
we keep topping up the sieves. I don’t think
PSAs are going to make a big dent. If they
had to, then you would have seen them
everywhere in the world.
Didyouhavetouseyouroverseasoxygen
manufacturingcapacityortankersfor
oxygensupplytoIndia?

Liquid medical oxygen is moved in ISO
tanks, which need to be imported. We
approached our customers, Tata Steel and
ITC, and told them we needed to bring in
more ISO tanks to de-bottleneck the liquid
oxygen supply chain. Both companies
came forward and said they would support us. We also started using the Railways
to truck the liquid. A lot of other companies also stepped in and started importing
ISO tanks. This is the best way to ramp
up distribution.
If we were moving ISO containers
through sea, we would load them with liquid oxygen as well. In a lot of cases, they
were brought in by air, wherein it is not
possible to load them with liquid oxygen.
So, not a very significant overseas oxygen
capacity was utilised; nor is it pragmatic
to do so. What we did utilise was our links
and association with the ISO container
industry to mobilise these tanks. Linde is
an extensive user of these ISO tanks across
the ASEAN region, and also in Europe and
other places.

খেলা

কলকাতা বুধবার ১৬ জুন ২০২১

অপ্রতির�োধ্য
র�োনাল্ডো

আজ ইওর�োয়
ফিনল্যান্ড বনাম রাশিয়া

(সেন্ট পিটার্সবার্গ। সন্ধে ৬–৩০)

তু রস্ক বনাম ওয়েলস
(বাকু। রাত ৯–৩০)

ইতালি বনাম সুইৎজারল্যান্ড
(র�োম। রাত ১২–৩০)

স�োনি টেন ২। স�োনি টেন ৩। স�োনি সিক্স

ইওর�ো
কর্নার
আরও দর্শক

বিধিনিষেধ ক্রমশ শিথিল হচ্ছে
ইংল্যান্ডে। তাই আগামী সপ্তাহ
থেকে ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে
ক�োভিড নেগেটিভ রিপ�োর্ট নিয়ে
ম�োট ৪০ হাজার দর্শক প্রবেশের
অনুমতি দিতে চলেছে প্রশাসন।
বর্তমানে সর্বোচ্চ ২২,৫০০ দর্শক
রেখে ম্যাচ চলছে।

ইওর�ো–কাঁটা

প�োল্যান্ডের ভয়চেক সেজনির
ইওর�ো–কাঁটা। প�োল্যান্ডইউক্রেন ম্যাচে ১-২ গ�োলে
হেরেছে তাঁর দল। ম্যাচে
আত্মঘাতী গ�োল করেন
জুভেন্টাস রক্ষক। ২০১২ থেকে
শুরু। সেবার লাল কার্ড দেখে
মাঠ ছাড়েন। ২০১৬-তে চ�োটের
জন্য খেলতেই পারেননি।

উয়েফার দ্বারস্থ

উত্তর ম্যাসিড�োনিয়ার বিরুদ্ধে
গ�োলের পর অপমানজনক
ইঙ্গিত করেছেন অস্ট্রিয়ার
মার্কো আর্নাউভিচ। এমন
অভিয�োগ এনে উয়েফার দ্বারস্থ
উত্তর ম্যাসিড�োনিয়া ফুটবল
ফেডারেশন।

ছিটকে গেলেন

ক�োমরের নীচে চ�োট রয়েছে
ইংল্যান্ডের গ�োলরক্ষক ডিন
হেন্ডারসনের। ফলে ইওর�ো
থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য
হলেন ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড
ফুটবলার। তাঁর পরিবর্তে
শেফিল্ড ইউনাইটেডের হয়ে
খেলা অ্যারন র্যামসডেলকে
নেওয়া হল স্কোয়াডে।

সমরেশ চ�ৌধুরি
৩ পর্তুগাল

গুয়েরেইর�ো, র�োনাল্ডো ২ পেনাল্টিসহ

০ হাঙ্গেরি
ইওর�ো কাপে বেশ কয়েকটা ম্যাচ
দেখলাম। একটা জিনিসই চ�োখে পড়ছে,
অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী দলগুল�ো
রক্ষণের দিকে বেশি মনয�োগ দিচ্ছে।
তাদের একটাই লক্ষ্য যেভাবেই হ�োক
বিপক্ষ দলকে আটকে পয়েন্ট সংগ্রহ
করা। এতে খেলার স�ৌন্দর্য নষ্ট হচ্ছে।
পর্তুগালের বিরুদ্ধে হাঙ্গেরিও একই
রাস্তা বেছে নিয়েছিল। কিন্তু লাভ হল
না। এইভাবে সারাক্ষণ ডিফেন্স করে
ক্রিশ্চিয়ান�ো র�োনাল্ডোর মত�ো তারকাদের
আটকে রাখা যায় না।
হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে ৪–২–৩–১
ছকে দল সাজিয়েছিলেন পর্তুগাল ক�োচ

ক�োক নয়,
জল–য�োগ
র�োনাল্ডোর

ফার্নান্দো স্যান্টোস। সামনে র�োনাল্ডো।
ওর পেছনে দিয়�োগ�ো জ�োতা, ব্রুন�ো
ফার্নান্ডেজ ও বার্নার্ড সিলভা। কখনও
আবার দিয়�োগ�ো জ�োতা সামনে চলে
যাচ্ছিল। দেশের হয়ে একসঙ্গে খুব বেশি
খেলার সুয�োগ না হলেও এই চারজনের
মধ্যে দারুণ ব�োঝাপড়া চ�োখে পড়ল। শুরু
থেকেই র�োনাল্ডো, জ�োতা, ফার্নান্ডেজরা
একের পর এক আক্রমণ তু লে নিয়ে এসে
চাপে রাখছিল হাঙ্গেরি রক্ষণকে। প্রথমার্ধে
বেশ কয়েকটা সুয�োগ তৈরি করেও কাজে
লাগাতে পারেনি র�োনাল্ডোরা।
অন্যদিকে, হাঙ্গেরি ক�োচ মার্কো র�োসি
৩–৫–২ স্ট্র্যাটেজিতে দল সাজিয়েছিলেন।
র�োসির লক্ষ্য ছিল প্রতিআক্রমণে উঠে
এসে পর্তুগালকে চাপে রাখা। সালাই–
জালাইয়ের মত�ো দ্রুত গতির স্ট্রাইকার
থাকলে যে ক�োনও ক�োচই এই রাস্তা বেছে
নেবেন। বিক্ষিপ্তভাবে আক্রমণ তু লে নিয়ে
এলেও কাজের কাজ কিছু করতে পারেনি।
তবে প্রথমার্ধে হাঙ্গেরি যেভাবে ডিফেন্স
করে গেল, প্রশংসা করতেই হবে। বিশেষ
করে আত্তিলা জালাই, উইলি অরব্যানের
কথা বলতেই হবে। র�োনাল্ডো, জ�োতাদের
প্রথমার্ধে সুয�োগই দেয়নি।
দ্বিতীয়ার্ধে অন্য পর্তুগালকে দেখলাম।
গ্রুপ অফ ডেথে হাঙ্গেরির মত�ো দলের
কাছে পয়েন্ট হারান�ো মানেই নক আউটে

ওঠার কাজ কঠিন হয়ে যাবে। তাই
খেলায় আরও গতি বাড়াতে দ্বিতীয়ার্ধে
রাফা সিলভা, আন্দ্রে সিলভা, রেনাট�ো
স্যাঞ্চেজকে মাঠে নিয়ে আসেন পর্তুগাল
ক�োচ। ৮৪ মিনিটে শেষ পর্যন্ত স্যান্টোসকে
স্বস্তি এনে দেন রাফায়েল গুয়েরেইর�ো।
গুয়েরেইর�োর শট অরবানের পায়ে লেগে
দিক পরিবর্তন হওয়ায় কিছু করার ছিল না
হাঙ্গেরি গ�োলকিপার
পিটার গুলাসির।
পর্তু গ া লের
দ্বিতীয় গ�োলেও
সেই
রাফা–
অ র ব া নের
যু গ ল ব ন্দী ।
বক্সের মধ্যে
রাফাকে ফাউল
করে অরবান। ন্যায্য
পেনাল্টি। র�োনাল্ডোর শটটাও দুর্দান্ত।
ইওর�োয় সর্বোচ্চ গ�োলদাতা এখন ও–ই।
ছাপিয়ে গেল মিশেল প্লাতিনিকে। আবারও
বলছি, র�োনান্ডোর মত�ো ফু টবলারদের
সারাক্ষণ আটকে রাখা যায় না। ম্যাচের শেষ
লগ্নে দ্বিতীয় গ�োল করে প্রমাণ করে দিল।

সংবাদ সংস্থা

বুদাপেস্ট, ১৫ জুন
ক্রিশ্চিয়ান�ো র�োনাল্ডোর ফিটনেস বিশ্বের সেরা
অ্যাথলিটদের কাছে ঈর্ষার বিষয়। তিনি ফিটনেস
নিয়ে কতটা সচেতন, তা আলাদা করে বলার
অপেক্ষা রাখে না। সচেতনতার ছ�োট্ট একটা

স্পেন বন্দি
ওলসেনে
০ স্পেন

জ�োড়া গ�োলে তিনিই নায়ক। ছবি: এএফপি

কৃতজ্ঞ এরিকসেনের বিশ্ব–বার্তা

ক�োচের ক্ষোভ

ক্রিশ্চিয়ান এরিকসেনের ঘটনার
কিছক্ষ
ু ণ পরেই উদ্বিগ্ন অবস্থায়
খেলতে বাধ্য হন ডেনমার্ক
ফুটবলাররা। উয়েফার ভূ মিকায়
ক্ষুব্ধ ক�োচ হিউলম্যান্ড।
ফুটবলার কর�োনা আক্রান্ত হলে
দল ৪৮ ঘণ্টা পরে ম্যাচ খেলতে
পারে। হৃদর�োগে সে সুয�োগ
নেই। এই নিয়মেই আপত্তি।

জলের ব�োতলটিকে। সাংবাদিকদের উদ্দেশে ইঙ্গিত
করে বার্তাও দিতে দেখা যায় র�োনাল্ডোকে। তিনি
দেখাতে চান, ক�োক নয়। শরীরের ভাল রাখার
জন্য জল খান। মুখে শুধু একটি শব্দই বলেন
‘অ্যাক�োয়া’। মুহর্তে
ূ স�োশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল
হয়ে যায় ওই ভিডিও। সমর্থকরা ফুটবল দুনিয়ার
বাইরের র�োনাল্ডোকেও প্রশংসায় ভরিয়ে দেন।

এখন হাসপাতাল থেকেই ডেনমার্কের সতীর্থদের
জন্য গলা ফাটাব।’
ক�োপেনহেগেন, ১৫ জুন
ডেনমার্ক ক�োচ ক্যাসপার হালম্যান্ড বলছেন,
প্রার্থনার এই বন্যা বুঝিয়ে দিচ্ছে, ফু টবল বিশ্বের
শনিবার রাতে ফিনল্যান্ডের বিরুদ্ধে ইওর�ো কাপের ম্যাচ
চলাকালীন মাঠেই হৃদর�োগে আক্রান্ত হন ডেনমার্কের
সেরা আকর্ষণ। তিনি বলছেন, ‘ফু টবল সারা বিশ্বের
ফু টবলার ক্রিশ্চিয়ান এরিকসেন। এরিকসেনের দ্রুত সুস্থতার
মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে। জাতি, দেশ, ধর্ম,
জন্য শুরু হয় প্রার্থনা। যাবতীয় বিভেদ ভুলে একজ�োট হয়
বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে বন্ধুত্ব গড়ে দিতে পারে ফু টবল।’
ফু টবল বিশ্ব। মাঠেই ডেনমার্ক সমর্থকদের সঙ্গে প্রার্থনা
বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার গ্রুপের পরবর্তী
শুরু করেন গ্যালারিতে থাকা ফিনল্যান্ড সমর্থকরাও।
ম্যাচ ডেনমার্কের। ম্যাচ সেই ক�োপেনহেগেনের
এখন অনেকটাই সুস্থ ডেনমার্কের এই ফু টবলার।
পার্কেন স্টেডিয়ামে। সেখানে কয়েকদিন আগে মৃত্যুর
মঙ্গলবার ডেনমার্কের ফু টবল সংস্থার মাধ্যমে একটি
সঙ্গে লড়াই করা অচৈতন্য এরিকসেনকে ঘিরে
দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর সতীর্থরা। সেই মাঠে আবার
বিবৃতি প্রকাশ করে তিনি সব ফু টবল সমর্থককে
নামা মানসিকভাবে ডেনমার্ক ফু টবলারদের কাছে
ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এরিকসেন বলেছেন, ‘সারা
ভাল আছি জানালেন এরিকসেন।
চ্যালেঞ্জ। হালম্যান্ড বলছেন, ‘মনে হয় না দলের
বিশ্বের সব প্রান্ত থেকে আপনারা সবাই শুভেচ্ছা
জানিয়েছেন। তার জন্য প্রত্যেককে ধন্যবাদ। আমার
ফু টবলাররা খেলতে ভয় পাচ্ছে। তবে ট্রমায় থাকাটা
কাছে এবং আমার পরিবারের কাছে এই শুভেচ্ছা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। আমি স্বাভাবিক। কিন্তু ম্যাচ শুরুর বাঁশি বাজার পর আবার ডেনমার্কের জন্য
(ছবি: টু ইটার)
এখন ভাল আছি। তবে হাসপাতালে আরও কিছু পরীক্ষা করাতে হবে। তবে তাদের লড়াই করতে হবে।’
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রেজিস্টার্ড অফিস:৩৭/২ চিনার পার্ক, নিউ টাউন, রাজারহাট মেন র�োড,
প�োঃ হাতিয়াড়া, কলকাতা ৭০০১৫৭, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
CIN: U26102WB1996PLC080099
ফর্ম নং:আইএনসি–২৬
[ক�োম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন)রুলস, ২০১৪–এর রুল ৩০ ম�োতাবেক]
রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন, কলকাতা সমীপে
এবং
ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ১৩ নং ধারার (৪) নং উপধারা এবং ক�োম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন)রুলস,
২০১৪–এর রুল ৩০–এর সাব রুল (৫)–এর ক্লজ ( এ) এবং বিষয়ক
এবং
বিষয়: গ�োয়া গ্লাস ফাইবার লিমিটেড, ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ১৯৫৬–এর অধীনেনথিভু ক্ত একটি ক�োম্পানি, যার
রেজিস্টার্ড অফিস:৩৭/২ চিনার পার্ক, নিউ টাউন, রাজারহাট মেন র�োড, প�োঃ হাতিয়াড়া, কলকাতা ৭০০১৫৭,
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
....... আবেদনকারী
এতদ্দ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানান�ো হচ্ছে যে, ০৭.০৫.২০২১তারিখে অনুষ্ঠিত উক্ত আবেদনকারী
ক�োম্পানির বিশেষ সাধারণ সভায় গৃহীত একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ১৩
ধারাধীনে ‘পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য’ থেকে ‘গ�োয়া রাজ্য’তে এ
 ই ক�োম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে
এই ক�োম্পানির সঙ্ঘস্মারকের পরিবর্তনের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য আবেদনকারী ক�োম্পানির তরফে
রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন, কলকাতার কাছে একটি আর্জি পেশ করার প্রস্তাব আনা হয়েছে।
এই ক�োম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসের প্রস্তাবিত উক্ত স্থানান্তরে কারও স্বার্থ ক্ষু ণ্ণ হলে বা ক্ষু ণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা
আছে বলে মনে করলে তিনি/তাঁরা এমসিএ–২১ প�োর্টাল (www.mca.gov.in)–তে ইনভেস্টর কমপ্লেন ফর্ম
দাখিল করে কিংবা এই বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে চ�োদ্দ দিনের মধ্যে রিজিওনাল
ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন, নিজাম প্যালেস, ২য় এমএসও বিল্ডিং, চতু র্থ তল, ২৩৪/৪, এ জে সি ব�োস র�োড,
কলকাতা– ৭০০ ০২০–এর কাছে তাঁর (পুং/স্ত্রী)স্বার্থের ধরন ও বির�োধিতার কারণ উল্লেখ করে লিখিতভাবে
জানান বা রেজিস্টার্ড ডাকে পাঠান এবং এর সঙ্গে একটি হলফনামা দ্বারা বক্তব্য সমর্থিত হওয়া আবশ্যক
এবং এর একটি কপি অবশ্যই আবেদনকারী এই ক�োম্পানির নিম্নলিখিত রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় পেশ
করতে হবে:
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রেজিস্টার্ড অফিস:৩৭/২ চিনার পার্ক, নিউ টাউন, রাজারহাট মেন র�োড,
প�োঃ হাতিয়াড়া, কলকাতা ৭০০১৫৭, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

গ�োয়া গ্লাস ফাইবার লিমিটেড এর জন্য ও তরফে
স্বা/ (শ�ৌভিক নায়েক)
ক�োম্পানি সচিব
সদস্য নং এ ২১৭৭৯

স্থান :কলকাতা
তারিখ:১৪.০৬.২০২১

বেঙ্গল অ্যান্ড অসম ক�োম্পানি লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস:৭, কাউন্সিল হাউস স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০০১
কর্পোরেট আইডেন্টিটি নম্বর: L67120WB1947PLC221402
ওয়েবসাইট: www.bengalassam.com; ই–মেল: dswain@jkmail.com
ফ�োন:০৩৩ ২২৪৮ ৬১৮১;ফ্যাক্স:০৩৩ ২২৪৮ ১৬৪১
এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিচে বিশদে উল্লেখমত�ো সর্বম�োট ১১টি ইকুইটি শেয়ারের শেয়ার
সার্টিফিকেট(সমূহ)হারিয়ে গেছে/খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বলে রিপ�োর্ট করা হয়েছে:
ক্রম
নং

শেয়ারধারকের
নাম

ফ�োলিও
নম্বর

শেয়ার
সার্টিফিকেট নং

নির্দিষ্ট
নম্বর

শেয়ারের
সংখ্যা

১

দেবেন্দর কুমার হেমরজনী

১১২৯৩৫

১১২৬০৪

৫২২১৪৬২–
৫২২১৪৬৩

২

২

দেবেন্দর কুমার হেমরজনী

১০৬৩৬৯

১০৬২১৬

৫১৭৯৩৭২–
৫১৭৯৩৮০

৯

উপরিলিখিত শেয়ার সার্টিফিকেটগুলির প্রেক্ষিতে ক�োনও ব্যক্তির ক�োনও দাবি থাকলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ
থেকে ১৫ দিনের মধ্যে তিনি/তাঁরা নথির প্রমাণ সমেত ক�োম্পানিকে লিখিতভাবে জানাবেন, যার অন্যথা হলে
ক�োম্পানি ডু প্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট জারির ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। ডু প্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট জারি
হয়ে যাওয়ার পর প্রকৃ ত শেয়ার সার্টিফিকেটগুলি বাতিল হিসেবে গণ্য হবে এবং উক্ত প্রকৃ ত শেয়ার সার্টিফিকেট নিয়ে
ক�োনও ব্যক্তি ক�োনও প্রকার লেনদেন করলে নিজের (পুরুষ/মহিলা)ঝু ঁকি, মাসুল ও প্রতিফল সাপেক্ষে করবেন এবং
এর জন্য ক�োম্পানি ক�োনওভাবে দায়ী থাকবে না।
	বেঙ্গল অ্যান্ড অসম ক�োম্পানি লিমিটেড–এর পক্ষে
তারিখ:১৫.০৬.২০২১ 	দিলীপ কুমার স�োয়াইন
স্থান:নয়া দিল্লি	
ক�োম্পানি সেক্রেটারি

 কর্পোরেশন লিমিটেড
ইন্ডিয়া পাওয়ার

[পূর্বতন– ডিপিএসসি লিমিটেড]
CIN: L40105WB1919PLC003263
প্লট নং X১–২ ও ৩, ব্লক– ইপি, সেক্টর–৫, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা–৭০০ ০৯১
ফ�োন: +৯১৩৩–৬৬০৯৪৩০০/০৮/০৯/১০
ফ্যাক্স: +৯১৩৩২৩৫৭২৪৫২
ই: corporate@indiapower.com ওয়েবসাইট: www.indiapower.com

শেয়ারহ�োল্ডারদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি
ক�োম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার ইনভেস্টর
এডু কেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ডে স্থানান্তর
সময়ান্তরে সংশ�োধিত ইনভেস্টর এডু কেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি (অ্যাকাউন্টিং, অডিট,
ট্রান্সফার অ্যান্ড রিফান্ড)রুলস ২০১৬ (‘উক্ত রুলস’)–এ
 র রুল ৬–এর সহ পঠনীয় ক�োম্পানি
আইন ২০১৩–র ১২৪(৬)ধারায় এই বিজ্ঞপ্তি জারি হচ্ছে।
আর্থিক বর্ষ সমাপ্ত ২০১৩–১৪ সময়ে ডিভিডেন্ড ঘ�োষিত হয়েছিল যা উপর্যুপরি সাত বছর
বা তার বেশি সময় ধরে আদায়ীকৃ ত বা অপ্রদত্ত রয়েছে তা আইইপিএফ খাতে ১৭ সেপ্টেম্বর
২০২১ তারিখে স্থানান্তরিত করা হবে। ওই সম্পর্কিত শেয়ার সমূহ যা উপর্যুপরি সাত বছর বা
তার বেশি সময় ধরে রয়েছে তাও স্থানান্তরিত করা হবে ওই আইন অনুযায়ী। যে সমস্ত ক্ষেত্রে
ক�োর্ট ট্রাইবুনালের আদেশ জারি করা হয়েছে স্থানান্তর সংযত ক্ষেত্রে বা বন্ধকীকৃ ত করা আছে সে
সমস্ত ক্ষেত্রে ডিপ�োজিটরিজ অ্যাক্ট, ১৯৯৬ অনুযায়ী স্থানান্তর করা হবে না। ওই আইন অনুযায়ী
অপ্রদত্ত ডিভিডেন্ডের বিবরণ ক�োম্পানি প্রত্যেক শেয়ার মালিকদের জানিয়েছেন যা আইইপিএফ
খাতে স্থানান্তর করা হবে এবং বিশদ আমাদের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। শেয়ারহ�োল্ডারদের
বিশদ ক�োম্পানির ওয়েবসাইট www.indiapower.com–তে পাওয়া যাবে। শেয়ারহ�োল্ডারদের
অনুর�োধ করা হচ্ছে যে তারা যেন তাদের আর্থিক বর্ষ সমাপ্ত ২০১৩–১৪ সালের এবং পরবর্তী
সময়ের ডিভিডেন্ড, আইইপিএফ খাতে স্থানান্তরের পূর্বে অর্থাৎ ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২১–এর আগে
দাবি করেন।
এই সম্পর্কিত শেয়ারহ�োল্ডারগণ, যারা ফিজিক্যাল আকারে শেয়ার ধরে রেখেছেন এবং যে সমস্ত
শেয়ার আইইপিএফ খাতে স্থানান্তর করা হবে, লক্ষ্য করবেন যে ক�োম্পানি আইইপিএফ খাতে
স্থানান্তরের সময় মূল শেয়ার সার্টিফিকেটের পরিবর্তে শেয়ার প্রতিলিপি জারি করবেন এবং ওই জারি
পরবর্তী সময়ে প্রতিলিপি শেয়ার ডিম্যাট আকারে পরিবর্তনের জন্য কর্পোরেট প্রক্রিয়া সম্পর্কিত
তথ্য ডিপ�োজিটরিগণকে জানাবেন। মূল শেয়ার সার্টিফিকেট (সমূহ)যা মূল শেয়ারহ�োল্ডারদের
নামে রয়েছে তা বাতিল করা হবে এবং তা হস্তান্তরয�োগ্য হবে না। ডিম্যাট আকারে যে সমস্ত শেয়ার
রয়েছে তা আইইপিএফ খাতে ডিম্যাট অনুকূলে হস্তান্তরের জন্য কর্পোরেট প্রক্রিয়া জানাবেন।
প্রতিলিপি শেয়ার জারি এবং আইইপিএফ খাতে হস্তান্তরের জন্য বিশদ ক�োম্পানির ওয়েবসাইটে
পাওয়া যাবে এবং তা শেয়ারহ�োল্ডারদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি বলে মনে করা হবে।
যদি ক�োম্পানি, এই সম্পর্কিত শেয়ারহ�োল্ডারগণের থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২১ বা তার পূর্বে
ক�োনও রকম অনুর�োধ গ্রহণ না করে থাকেন, সেক্ষেত্রে ক�োম্পানি আইন অনুযায়ী ১৭ সেপ্টেম্বর
২০২১ তারিখে ডিভিডেন্ড হস্তান্তর করবেন। যে সমস্ত শেয়ারের ক্ষেত্রে উপর্যুপরি সাত বছর বা
তার বেশি সময় ধরে ডিভিডেন্ড দাবি করা হয়নি, সেই সমস্ত শেয়ার ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে
স্থানান্তর করা হবে ক�োনও বাড়তি বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই।
স্থানান্তর করা শেয়ার এবং আদায়ীকৃ ত ডিভিডেন্ডের যা আইইপিএফ–তে স্থানান্তরিত হয়েছে, তার
দায় ক�োম্পানির ওপর বর্তাবে না।
www.iepf.gov.in–তে বিবৃত পদ্ধতি অনুযায়ী শেয়ারহ�োল্ডারগণ তাদের ডিভিডেন্ড এবং
শেয়ার এবং তৎ সম্পর্কিত সুবিধা দাবি করতে পারেন। ন�োটিশের কপি ক�োম্পানির ওয়েবসাইট
ও ক�োম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার তালিকাভু ক্তির স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইটগুলিতে পাওয়া যাবে।
যদি শেয়ারহ�োল্ডারদের এই সম্পর্কিত প্রশ্ন থাকে তাহলে তারা ক�োম্পানি অবস্থিত corporate@
indiapower.com–তে অথবা ক�োম্পানির রেজিস্টার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট মেসার্স সি বি
ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস (পি)লিঃ অবস্থিত পি–২২ বন্ডেল র�োড, কলকাতা–৭০০ ০১৯, টেলি:
০৩৩–৪০১১৬৭০০/৬৭২৪, ফ্যাক্স: ০৩৩–৪০১১ ৬৭৩৯, ই–মেল rta@cbmsl.com–এ
 র
সঙ্গে য�োগায�োগ করতে পারেন।
ইন্ডিয়া পাওয়ার কর্পোরেশন লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/– 
প্রশান্ত কাপুর
স্থান:কলকাতা	ক�োম্পানি সেক্রেটারি
তারিখ: ১৫.০৬.২০২১
ACS15576

০ সুইডেন

মুনাল চট্টোপাধ্যায়

উদাহরণ রাখলেন ইওর�ো কাপের প্রথম ম্যাচের
আগে সাংবাদিক সম্মেলনে। নিজের নির্দিষ্ট চেয়ারে
বসে ছিলেন সিআর সেভেন। মাইক্রোফ�োনের
পাশেই সাজিয়ে রাখা ছিল একজ�োড়া ক�োকের
ব�োতল। সযত্নে ব�োতল দুটি সরিয়ে নীচে রাখতে
দেখা গেল পর্তুগিজ অধিনায়ককে। ক�োকের
ব�োতলের জায়গায় রাখলেন নিজের সঙ্গে থাকা

সংবাদ সংস্থা

১১

লক্ষ্য ‘১০’

সংবাদ সংস্থা , র�োম, ১৫ জুন: টানা ৯ ম্যাচে
জয়। ২৮টি গ�োল। আর এই ৯ ম্যাচেই ক্লিনশিট।
অশ্বমেধের ঘ�োড়া ছটছ
ু ে ইতালির। এবার দশে
দশ পাওয়ার পালা। ইওর�ো কাপে প্রথম ম্যাচে
তু রস্ককে উড়িয়ে দিয়ে অভিযান শুরু করেছে
মানচিনির দল। ভারতীয় সময় বুধবার মধ্যরাতে
গ্রুপ এ–তে সুইৎজারল্যান্ডের মুখ�োমুখি হচ্ছে
তারা। আর এই ম্যাচ জিতলেই দেশের ফুটবল
ইতিহাসে দ্বিতীয়বারের জন্য ক�োনও গ�োল না হজম
করে টানা দশ ম্যাচ জিতবে ইতালি। দলের তারুণ্য
এবং অভিজ্ঞতার দারুণ মেলবন্ধনই সবথেকে বড়
ভরসা। অন্যদিকে, ইওর�োর প্রথম ম্যাচে ওয়েলসের
সঙ্গে ড্র করেছে সুইৎজারল্যান্ড। তাই ইতালির
বিরুদ্ধে তারাও জিততে মরিয়া। বুধবার গ্রুপ
এ-এর অন্য ম্যাচে মুখ�োমুখি হবে তু রস্ক এবং
ওয়েলস। গ্রুপ বি–তে বুধবার মুখ�োমুখি হবে
ফিনল্যান্ড এবং রাশিয়া।

ইওর�ো কাপের শুরুতেই হ�োঁচট
খেল স্পেন। সুয�োগ নষ্টের খেসারত
দেওয়ার পাশাপাশি প্রাক্তন ইওর�ো ও
বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন স্পেনের পয়েন্ট
খ�োয়ান�োর পেছনে বড় কৃ তিত্ব সুইডেনের
গ�োলকিপার রবিন ওলসেনের দুটি
বিশ্বস্ত হাত। তাঁর হাফ ডজন অনবদ্য
সেভের জন্য সুইডেন গ�োলশূন্য ড্র করে।
স্বাভাবিকভাবেই হতাশ স্পেন ক�োচ লুই
এনরিকে।
২০০৮ থেকে ২০১২ স্বপ্নের দ�ৌড়
ছিল স্পেনের। গ�োটা বিশ্বকে মুগ্ধ
করেছিল দৃষ্টিনন্দন তিকিতাকা ফু টবলে।
তারপরই ছন্দপতন। স্পেনের একই
ধরনের পাসিং ফু টবলের ক�ৌশলটা
ধরে ফেলে বিশ্বের অন্য দেশগুল�ো।
তিকিতাকার উপয�োগিতা তখনই, যখন
সেটা বিপক্ষের গ�োলে গিয়ে শেষ হয়।
অসংখ্য মন ভরান�ো পাস খেললাম, অথচ
প্রতিপক্ষ রক্ষণ ভেদ করে গ�োল করতে
না পারলে, সেটা নুন ছাড়া রান্নার মত�ো।
সুইডেনের বিরুদ্ধে স্পেনের তেমনই
অবস্থা হল।
এর আগে প্রকৃ ত স্ট্রাইকার ছাড়াও
ফলস নাইনের সুবাদে ইনিয়েস্তা, জাভির
মত�ো ক�োয়ালিটি ফু টবলারের জ�োরে
সাফল্য পেয়েছে স্পেন। সেখানে স্পেন
ক�োচ এনরিকের আক্রমণাত্মক পাসিং
ফু টবলের ফু লঝু রিও কাজে এল না। ম্যাচে
৭৫ শতাংশ বলের দখল রেখেও। সুইডেন
ক�োচ ইয়ান অ্যান্ডারসনের অতিরক্ষণাত্মক
ব্যূহ ভেঙে যে সুয�োগ তৈরি হয়নি এমন
নয়, কিন্তু সেগুল�ো কাজে লাগাতে ব্যর্থ
ট�োরেস, ম�োরাতা, পেড্রি, ম�োরেন�ো।
আসলে এনরিকের এই দলে নতু ন
মুখ বেশি। নতু নরা প্রতিভাবান, কিন্তু
পরিণত হতে সময় দিতে হবে। ১৮
বছরের বিস্ময় পেড্রি স্পেনের জার্সিতে
এবার ইওর�ো কাপে সর্বকনিষ্ঠ ফু টবলার
হিসেবে নজর কাড়লেন। যুবভারতীতে
অনূর্ধ্ব ১৭ বিশ্বকাপে মন মজান�ো ফু টবল
খেলা ফেরান ট�োরেসের ছটফটানি এদিন
গ�োলের ঠিকানা খুঁজে পেল না। বদলি
হিসেবে নামা নবীন ম�োরেন�োও ব্যর্থ।

হতাশ
এনরিকে

সংবাদ সংস্থা, সেভিয়া, ১৫ জুন:
ম্যাচের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত
আধিপত্য রেখেও জয় আসেনি।
সুইডেন গ�োলকিপার ওলসেন
অপ্রতির�োধ্য হয়ে উঠেছিলেন।
সুইডিশ রক্ষণের কাছেই যে
আটকে যেতে হয়েছে, স্বীকার
করে নিয়েছেন স্পেনের ক�োচ
লুই এনরিকে। বলেছেন, ‘এই
ড্র হতাশাজনক। আমরা এমন
এক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে খেলতে
নেমেছিলাম, যারা রক্ষণাত্মক
মানসিকতা নিয়েই মাঠে নেমেছিল।
তার মাঝেও আমরা বেশ কয়েকটা
সুয�োগ তৈরি করেছিলাম। জেতা
উচিত ছিল।’এদিকে, স্পেনকে
আটকে দেওয়ার জন্য গ�োটা
দলকেই কৃতিত্ব দিয়েছেন সুইডেনের
গ�োলকিপার ওলসেন। তিনি বলেন,
‘গরমে সমস্যা হয়েছে। তার মধ্যেও
যেভাবে পয়েন্ট পেয়েছি, এটা গ�োটা
দলের কৃতিত্ব।’
বহু যুদ্ধের নায়ক র্যাম�োসকে দলে
রাখেননি ক�োচ এনরিকে। ক�োভিডে
আক্রান্ত হওয়ায় অভিজ্ঞ বুসকেটসও
এদিন খেলতে পারেননি।
সুইডেন গ�োলকিপার রবিন
ওলসেনের একের পর এক সেভ
করার ফাঁকেই সুইডেন প্রতি–আক্রমণ
থেকে দু’বার গ�োল করে এগিয়ে যাওয়ার
নিশ্চিত সুয�োগ পেয়েছিল। গ�োলদুট�ো
হলে স্পেনের হতাশা আরও বাড়ত।
ইশাক আলেকজান্ডারের শট গ�োলে
ঢ�োকার মুখে স্পেনের লরেন্তের
ক্লিয়ারেন্স প�োস্টে লেগে গ�োলকিপার
সিমনের হাতে চলে যায়। পরে ইশাকের
মাইনাস ফাঁকা গ�োলে ঠেলতে পারেননি
সুইডেনের মার্কাস বার্গ। তবু ৩২ ডিগ্রি
গরমে তারকা ইব্রাহিম�োভিচকে ছাড়া
খেলে, আগাগ�োড়া ক�োণঠাসা থেকেও
এক পয়েন্ট পাওয়ায় খুশি সুইডেন ক�োচ
অ্যান্ডারসন।

