
Aq
rtrca*r&
: a-"-qr, *r-2. ift*e-oa-qrun, qfu-C q6-
1II,
qrer.r qftrr- ra, qzrs{. .da6d, fre-6"ril- r oo r s o

'frn 033-i RRyq\1q, kw-OSS-t I lYq\ t o

tlq : mviswanathan2.cil@coalindia.in
*d{rtqz: www,coalindia. In

1

A Maharattr. ConPanY
lA Govt. oflndla EaterPrlsel

Regd. Office:3rd floor, Core-2
Premises no-04-MAR, Plot no-AF-lll, Action Area- 14,

Newtown, Rajarhat,Kolkata-700 1 56
PHONE; 033-2324-6526'

FAx; 033-23246510
E-MAIL: mviswanathan2.ci@coalindia'in

WEBSITE: ww.coalindia'in
CIN-

Ref.No.CI L :XI(D) :4 I 57 I 41 5 6:2022:

To,
Listing Department,
Bombay Stock Exchange Limited,
14th Floor, P.J.Towers, Dalal Street,

Mumbai - 400001

Scrip Code 533278

Dated:11.08.2022

To,
Listing Department,
National Stock Exchange of India Limited,

Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,

Bandra (E), Mumbai - 400051.

Ref: ISIN - INE522F010l4

Dear Sir,

We are enclosing hard copies of Press release issued on 1l .08.2022 in one English

newspaper viz. "The Financial Express"(All Edition), Bengali newspaper i'e' "Bartaman"

publishing the Un-Audited Financial Results of coal India Limited (Standalone & consolidated)

for the I st Quarter ended 30th June' 2022 of CIL'

This is for your information and records please.

Yours faithfully,

NKI*
(M. V i swanathan/g{"frFffi1-efi)

C ompany S ecretarY/2il.Q-ft Hfuq-

& Compl iance Offi cer/+'rqniq uifrT(

Encl: As above

Sub: Newsnaper nublication of Un-Audited Financiat Results of goal l44B-Limited
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● ● ● ● ● ● ● ●●● ●●Bartaman, 11.08.22, Kolkata All

১১ আগস্ট ২০২২ বর্তমান [১১]

ঠাসা ক্রীড়াসূচিতর ববরক্ত বক্তেটাররা। শুধু দেতের হতে নে, সারাবছর দেলতর হতছে বববিন্ন দবসরোবর 
বলতগও। ফতল বক্তেটাররা ক্ান্ত, মানবসেিাতব ববপর্যস্ত। এমন পবরবথিবরতর পবরবারতে সমে বেতর বক্তেট 
বনউবিল্াতডের িুবক্ত দেতে দবেছোে দববরতে দগতলন বাঁহাবর রারো দপসার দরেন্ট দবাল্ট। বরবন বতলতছন, 
‘দেে-ববতেে ঘুতর বক্তেট দেলতর হতছে। ফতল পবরবারতে পর্যাপ্ত সমে বেতর পারচছ না। রাই দবাত্্তর িুবক্ত 
দেতে দববরতে আসার বসদ্ান্ত বনতেচছ।’ অে্যাৎ দেতের হতে িববষ্তর আর দেলতর বাধ্ োেতবন না বরবন।

বনিবে প্রবরবনবধ, েলোরা: ঘড়ির কাঁটা তখন বেলা 
চারটট ছুঁই ছুঁই। অবেরাম েৃবটির মট্যে েু্োর বমাহন োগান 
তাঁেুটত পা রাখটলন মমতা েটদ্যোপা্যোয়। মুখযেমন্ত্রী হওয়ার 
পর এই প্রথম। পরটন সাদা সাড়ি, সেুজ-বমরুন পাি। 
শতাব্্রীপ্রাচ্রীন ক্াটে বোকার মুটখই তাঁটক স্াগত জানটত 
হাবজর ড়ছল একঝাঁক খুটদ ফুটেলার। প্রটতযেটকর সটগে হাত 
বমলাটনার পাশাপাবশ তাটদর সটগে দাঁড়িটয় ছবেও বতাটলন 
মুখযেমন্ত্রী। তারপর বসাজা বপঁছন নেসবজিত ক্াে তাঁেুটত। 
বফটত বকটট উটবো্টনর পাশাপাবশ ঘুটরও বদটখন। সড়চটের 
ঘটর নানারকম েল সাজাটনা থাকটলও ড়ছল না রাজযে 
সরকাটরর বনজস্ ততবর ‘জয়্রী’। স্ভােবসদ্ধ ভবগেটত বভটস 
আটস জনটনত্্রীর প্রশ্ন, ‘আমাটদর ততবর েল বনই বকন?’ 
এরপর বতবন হাবজর হন মূল মটচে। মুখযেমন্ত্রীটক উত্তর্রীয় 
পবরটয় স্াগত জানান বমাহন োগাটনর ঘটরর বছটল সুব্রত 
ভট্াচার্য। পুষ্পস্তেক তুটল বদন প্রদ্রীপ বচৌ্ুর্রী। এবদন 
মমতা েটদ্যোপা্যোয়টক ক্াটের পক্ষ বথটক আজ্রীেন 
সদসযেপটদ সম্ান্রীত করা হয়। তাঁর হাটত বসই কার্ড তুটল 
বদন আর এক ঘটরর বছটল সতযেবজৎ চযোটাবজ্য। এবদটনর 
অনুষ্াটন হাবজর ড়ছটলন ক্্রীিামন্ত্রী অরূপ বেশ্াস, মন্ত্রী 
অরূপ রায়, মটনাজ বতওয়াবর, মানস ভট্াচার্য, বেন্রীত 
বগাটয়ল। 

শতাব্্রীপ্রাচ্রীন ক্াটের আপযোয়টে আপ্ুত মুখযেমন্ত্রী। 
বতবন জানান, ‘বমাহন োগান ক্াটের ঐবতহযেটক বকউ 
কখনও ভুলটত পাটর না। বমাহন োগাটনর তুলনা বমাহন 
োগান বনটজই। এই মাড়ট, বসানার বচটয় খাঁড়ট। আজ মাটয়র 

কথা খুে মটন পিটছ। বমাহন োগাটনর বখলা থাকটল 
কাল্রীঘাটট পুটজা বদওয়া ড়ছল তাঁর অভযোস। দুপুর বথটক 
ঠায় বরড়রও বনটয় েটস থাকটতন। বপটল মযোটচর বদনও 
বতবন কাল্রীঘাটট পুটজা বদটত পাঠান। মা আমার বমাহন 
োগান্রী। আোর  দাদার টান রটয়টছ ইস্ট বেগেটলর প্রবত। 
তটে আবম সে ক্ােটক সমান ভাটলাোবস। ইস্ট বেগেল, 
বমাহন োগান, মহটমরান ব্াড়ট্ডিংটয়র পাশাপাবশ রাটজযের 
বছাট ক্ােগুটলার পাটশ থাকার বচটিা কবর। আগাম্রী বদটনও 
থাকে।’ 

এবদন একই সটগে বেটরা্্রীটদর এক হাত বনটয় মুখযেমন্ত্রী 
েটলন, ‘বনবতোচক মানবসকতার বলাক আজ চারবদটক 
ভটর বগটয়টছ। নানারকম কুৎসা, উটটোপাটো বনটগড়টভ 
ভােনাড়চন্া মানুটের মটন ঘুরটছ। আটগ োিংলায় এসে ড়ছল 
না। োিংলার সিংস্কৃবত গে্য করার মটতা। এই মাড়টটতই 
নেজাগরটের সৃবটি। মটন রাখটত হটে, ১৯১১ সাটল 
আইএফএ বশল্ড জটয়র মট্যে বদটয় বমাহন োগানই বখলার 
মাটঠ বেপ্ে ঘড়টটয়ড়ছল।’ উটলেখযে, এবদন অনুদান স্রূপ 
ক্ােটক ৫০ লক্ষ টাকা তুটল বদন মুখযেমন্ত্রী। রা বদটয় দ্রুত 
ক্াটে ততবর করা হটে ব্াট্ডস লাইটব্রবর। 

এবদটক, ময়দাটনর বেবভন্ন ক্াটের বদটক মুখযেমন্ত্রীর 
সহটরাবগতার হাত োড়িটয় বদওয়ার প্রটচটিাটক সা্ুোদ 
জানান সুব্রত ভট্াচার্য। তাঁর মন্েযে, ‘মুখযেমন্ত্রী একজন 
ক্্রীিাটপ্রম্রী মানুে। আমাটদর অনুটপ্ররো। তাঁর উৎসাটহ 
আমরা সড়ঠক পটথই এবগটয় চটলড়ছ। কত্ডাটদর উড়চত, 
মুখযেমন্ত্রীর অনুদান পবরকবপিত পটথ কাটজ লাগাটনা।’

ক্াবতে ৫০ লক্ষ টাো অনুোন দঘাষণা মুে্মন্তরীর

দমাহন বাগান বলতলই মাতের েো মতন পতড়: মমরা 

নোবেবলি: বেটদবশ বলগগুবলটত ভারত্রীয় বক্টকটারটদর 
বখলার ছািপত্ না বদওয়া প্রসটগে বেবসবসআইটয়র পাটশ 
দাঁিাটলন সুন্রীল গাভাসকর। তাঁর রুবতি, এই বসদ্ধাটন্ বকানও 
ভুল বনই। বপ্য়ারটদর ওয়াক্ডটলার কমাটনার লটক্ষযেই এমন 
অনমন্রীয় মটনাভাে েজায় বরটখটছ ভারত্রীয় বোর্ড।

অনযে বদটশর ড়ট-২০ বলটগ বকাহবল-বরাড়হতটদর 
বখলটত না বদওয়ার বেটরাব্তা কটর সম্প্রবত 
সরে হটয়ড়ছটলন অযোরাম বগলবক্স্ট। তাঁর 
দাবে, আইবপএটল বরমন অনযে বদটশর 
বক্টকটাররা বখলটত আটস, বতমনই বেগ 
েযোশ, হাট্রের-এর মটতা বলগগুবলটত 
ভারত্রীয়টদর বখলার অনুমবত বদওয়া 
উড়চত বেবসবসআইটয়র। বনটজর বনেটধে 
বসই বেেটয় জোে বদটলন গাভাসকর। 
ভারটতর প্রাতিন অব্নায়টকর মটত, 
বক্টকটটর ‘পুরটনা শবতি’বদর ইচ্া অনুসাটর 
এখন আর সে বকছু চলটে না। সাবনর েতিেযে, 
‘বেটদটশর বকছু প্রাতিন বক্টকটার েলটছ, বেবসবসআইটয়র 
উড়চত ভারত্রীয় বক্টকটারটদর বেগ েযোশ ো হাট্রেটরর মটতা 
প্রবতটরাবগতায় বখলটত বদওয়া। এর বোরা ওরা চাইটছ, 
বনটজটদর বদটশর ড়ট-২০ বলটগ আরও ্নসর টানটত। 
আসটল বদটশর বক্টকট বনটয় ড়চবন্ত তারা। বকন্তু ভারত্রীয় 

বোর্ড বখটলায়ািটদর োিবত ওয়াক্ডটলার বথটক আগটল 
রাখটত েদ্ধপবরকর। এই বসদ্ধান্ একটশাভাগ সড়ঠক। এটাই 
বক্টকটটর পুরটনা শবতিটদর পছদ্ হটচ্ না।’ গাভাসকর 
আরও বলটখটছন, ‘বনটজটদর বদটশর ড়ট-২০ বলগটক 

আকে্যে্রীয় করটত ওরা শু্ু ভারত্রীয় বক্টকটারটদর 
পাওয়ার কথা েটল। বকন্তু বকাড়চিং ো অনযে বকানও 

ভূবমকার জনযে ভারত্রীয়টদর সুটরাগ বদওয়ার 
কথা ভাটে না। অথচ এই ভূবমকাগুবলটতও 
ভারত্রীয়রা দুদ্যান্ কাজ করটত পাটর। গত 
কটয়ক েছটর বক্টকটবেশ্ তার প্রমােও 
বপটয়টছ।’

ভাটরতর েযোড়টিং বকিংেদবন্ আরও 
েটলটছন, আইবপএল বথটক অট্রেবলয়ার 

প্রাতিন এেিং েত্ডমান বক্টকটাররা রটথটি 
লাভোন হটচ্ন। বগলবক্টস্টর মটতা 

েযেবতিত্বটদর এভাটে বেবসবসআইটয়র সমাটলাচনা 
করা অননবতক। গাভাসকটরর কথায়, ‘আইবপএটলর 

অব্কািংশ ফ্যোচোইবজটতই অবজ বক্টকটার রটয়টছ। বকাচ ো 
সহটরাগ্রী ড়হটসটেও কাজ করটছ অট্রেবলয়ার অটনটকই। 
বেটশ্র অনযোনযে বদশগুবলর মটতা তারাও লাভোন হটচ্ এই 
টুন্যাটমন্ট বথটক। তাই বগলবক্স্টটদর ববেমুখ্রী  মটনাভাে বমটন 
বনওয়া রায় না।’

েুবাই: বশে আন্জ্যাবতক বসচেচুবর 
২০১৯ সাটলর নটভম্বটর। ইটরটন 
োিংলাটদটশর বেরুটদ্ধ বগালাবপ বটটস্ট। 
তারপর গগো বদটয় অটনক জল 
গড়িটয়টছ। েহু বচটিা কটরও বতন অটকের 
রাটন আর বপঁছটত পাটরনবন বেরাট 
বকাহবল। শতরান বতা দূটর থাক, 
বেরাটটর েযোটট বচনা ঝাঁঝটাই আর 
বনই। একটা সময় আটলাচযে বেেয় ড়ছল, 
বতবন বক শচ্রীন বতন্ুলকটরর শততম 
বসচেচুবরর বরকর্ড বভটে বদটেন? কারে, 
উল্ার গবতটত এগড়চ্টলন বভটক। 
বকন্তু সত্তটরর বগটরায় আটটক পটিটছন 
বতবন। েযেথ্যতার গহ্বর বথটক ক্রীভাটে 
বেটরাটেন, বকছুটতই পথ খুঁটজ পাটচ্ন 
না বেটশ্র অনযেতম বসরা েযোটসমযোনড়ট। 
বকাহবলর েযোটট দ্রীঘ্যসময় ্টর চলটত 
থাকা রাটনর খরা বদটখ বেবমিত বক্টকট 
মহল। অটনটকর মটনই প্রশ্ন, হঠাৎ ক্রী 
হল বকাহবলর? উত্তর বখাঁজার বচটিা 
করটছন বভটক বনটজও। বেধ্বস্ত মানবসক 
অেস্া  বথটক মুবতির লটক্ষযে বেশ 
বকছুবদন বতবন বক্টকট বথটক দূটর 
রটয়টছন। ওটয়স্ট ইবন্জ ও বজম্বাটোটয় 
সফর বথটক ছুড়ট বনটয়টছন। ফুরফুটর 
বমজাটজ বফরটেন এবশয়া কাটপ। 
সামবয়ক বেরবত বক বেরাটটর ভাটগযের 
চাকা বঘারাটে? এই প্রটশ্নর উত্তর 
খুঁজটছ বক্টকট দুবনয়া।

শ্রীলকোর প্রাতিন অব্নায়ক মাটহলা 
জয়ে্্যটন রা েলটলন, তা শুনটল 

ভরসা পাটেন বকাহবল ভতিরা। 
মাটহলার কথায়, ‘সবতযেই খুে খারাপ 
সমটয়র মট্যে বদটয় রাটচ্ বেরাট। ওটক 
বদটখ খারাপও লাটগ। অটনক েি 
মাটপর েযোটসমযোন। আমার বেশ্াস, 
খাটদর বকনারা বথটক ড়ঠকই ঘুটর 
দাঁিাটে। আর তার জনযে ওর কাটছ সে 

অস্ত্রই মজুত রটয়টছ। অত্রীটতও ওটক 
বনটয় অটনক সমাটলাচনা হটয়টছ। বকন্তু 
বনদ্ুকটদর মুখ েধে কটর বফর রাটন 
বফটর এটসড়ছল বেরাট। এোরও তার 
অনযেথা হটে না। একটু বেবশ সময় 
লাগটছ ড়ঠকই, তটে এখনই হাল ছািা 
ড়ঠক নয়।’ একই সটগে জয়ে্্যটন বরাগ 
কটরন, ‘ক্াস ইজ পাম্যাটমন্ট অযোন্ ফম্য 
ইজ বটটপোরাবর।’

ভারটতর আর এক তারকা 
েযোটসমযোন বলাটকশ রাহুল আোর 

বচাট সমসযোয় জজ্যবরত। কটয়কবদন 
আটগই তাঁর ব্াট্ড হাবন্যয়া অটস্ত্রাপচার 
হটয়ড়ছল জাম্যাবনটত। জাত্রীয় বক্টকটট 
অযোকাটরবমটত বরহযোটের পর ওটয়স্ট 
ইবন্টজর বেরুটদ্ধ ড়ট-২০ বসবরজ 
বখলার কথা ড়ছল তাঁর। বকন্তু কটরানা 
আক্ান্ হওয়ায় বতবন বরটত পাটরনবন। 
শত্ডসাটপটক্ষ তাঁটক এবশয়া কাপ দটল 
রাখা হটয়টছ। বফটটনস বটটস্ট পাস 
করটল তটেই বতবন ভারত্রীয় দটলর 
সটগে সিংরুতি আরে আবমরশাড়হ বরটত 
পারটেন। তটে এবশয়া কাটপর মটতা 
েি টুন্যাটমন্ট বখলটত নামার জনযে বর 
প্রস্তুবত প্রটয়াজন ড়ছল, তা বথটক 
েবচেত বলাটকশ। এই প্রসটগে জয়ে্্যটন 
েটলটছন, ‘বলাটকশ রাহুল েহুবদন 
বক্টকট বথটক োইটর। পর্যাপ্ত মযোচ 
প্রযোকড়টটসর অভাে ওটক চাটপ রাখটে। 
তটে বকছু মযোচ বখলটল আত্মবেশ্াস 
আপনা বথটক বেটি রাটে।’

ওটপবনিং জুড়ট বনটয় ভারত্রীয় দটল 
অটনক পর্রীক্ষা-বনর্রীক্ষা চলটছ। 
কখনও ঋেভ পন্থ, কখনও আোর 
সূর্যকুমার রাদেটক বদখা রাটচ্ বরাড়হত 
শম্যার পাট্ডনার ড়হটসটে। তটে মাটহলার 
মটত, ওটপবনিং জুড়টটত োঁহাবত-
রানহাবত কবম্বটনশন অটনক বেবশ 
কার্যকর্রী হটয় থাটক। বসটক্ষটত্ ঋেভ 
খুে ভাটলা বেকপি। বলাটকশ সময় মটতা 
ছটদ্ না বফরটল ওটক বদটয় ইবনিংস শুরু 
করাটনা বরটতই পাটর।’

বনিবে প্রবরবনবধ, েলোরা: নেবনরুতি 
বকাচ লক্ষ্রীরতন শুক্ার বকাড়চিংটয় 
োিংলা দটলর প্রস্তুবত বশবের চলটছ 
বজারকদটম। েু্োর বশবেটর বরাগ 
বদটলন েযোড়টিং পরামশ্যদাতা রব্লু বভ 
রামন। অত্রীটত বতবন োিংলার বকাটচর 
দাবয়ত্ব সামটলড়ছটলন। ফটল এই 
পবরটেশ রামটনর কাটছ বচনা। প্রাতিন 
ছাত্ লক্ষ্রীর সটগে কাজ করটত তাঁর 
বকানও সমসযো হটে না েটল 
জাবনটয়টছন রামন। েরিং দাবয়ত্বটা বতবন 

উপটভাগ করটছন। 
এবদটক, োিংলা দটলর অনুশ্রীলটন 

হঠাৎ হাবজর অটশাক বদদ্া। োইশগজ 
বছটি এখন বতবন রাজন্রীবতর ময়দাটন 
বেচরে কটরন। হটত বচটয়ড়ছটলন োিংলা 
দটলর বোবলিংও বকাচও। রবদও তাঁর 
বসই ইচ্া পূরে হয়বন। তাহটল বক বদদ্া 
বফর বক্টকটার ড়হটসটেই কামেযোক 
করটছন? ময়নার বে্ায়ক েলটলন, 
‘বলটজন্ বলগ বক্টকটট বখলার প্রস্তাে 
বপটয়ড়ছ। তারই প্রস্তুবত বনড়চ্।’

দোহবলতে বনতে আোর েো 
দোনাতলন মাতহলা িেবধ্যতন

বনিবে প্রবরবনবধ, েলোরা: 
কমনওটয়লথ বগমটস পদক বজটত 
বদশ তথা োিংলার নাম উজ্জ্বল 
কটরটছন অড়চন্যে বশউবল ও বসৌরভ 
বঘাোল। ভাটরাটত্তালটন বসানা 
বজটতন হাওিার অড়চন্যে। পাশাপাবশ 
বস্ায়াশ বখটলায়াি বসৌরভ বঘাোল 
বপটয়টছন বব্রাঞ্জ। ইবতমট্যেই 
অড়চন্যেটক স্াগত জানাটত 
বেমানেদ্টর হাবজর ড়ছটলন ক্্রীিামন্ত্রী 
অরূপ বেশ্াস। এোর এই দুই 
ক্্রীিাবেদটক সিংে্্যনা বদওয়ার কথা 
বঘােো করটলন মুখযেমন্ত্রী মমতা 

েটদ্যোপা্যোয়। আগাম্রী ১৬ আগস্ট 
‘বখলা হটে’ বদেটস তাঁটদর হাটত 
তুটল বদওয়া হটে আবথ্যক পুরস্ারও। 
েু্োর বমাহন োগান ক্াে তাঁেু 
উটবো্ন অনুষ্াটনর মচে বথটক 
মুখযেমন্ত্রী জানান, ‘অড়চন্যেটক ৫ লক্ষ 
ও বসৌরভটক ২ লক্ষ টাকা বদওয়া 
হটে। পাশাপাবশ দু’জনটকই সরকাবর 
চাকবর বদওয়ার পবরকপিনা রটয়টছ।’ 
একই সটগে বসবদনই রাটজযের প্রায় ৩৪ 
হাজার ক্ােটক টাকা অনুদান বদওয়া 
হটে। পাশাপাবশ গটি বতালা হটচ্ 
একাব্ক অযোকাটরবমও।

১৬ আগস্ট সিংেব্্যত করা 
হটে অড়চন্যে ও বসৌরভটক

বফরাটরশটনর 
বনে্যাচন বনটয় জট
বনিবে প্রবরবনবধ, েলোরা: সবুপ্রম 
বকাটট্ডর বনটদ্যটশ ২৮ আগস্ট 
বফরাটরশটনর বনে্যাচন করার জনযে 
রােত্রীয় পবরকপিনা ইবতমট্যেই শুরু 
কটরটছ বসওএ কত্ডারা। তটে একই মট্যে 
বনে্যাচন বনটয় ততবর হল নয়া আইবন জট। 
গত ৩ আগস্ট বদটশর সটে্যাচ্চ 
আদালটতর বনটদ্যটশর বেরুটদ্ধ আইবন 
পটথ হাটঁার বসদ্ধান্ বনয় এআইএফএফ 
৩৫ড়ট অনুটমাবদত সিংস্ার প্রবতবনব্রা। 
রা বনটয় গত ৮ আগস্ট বনটজটদর মট্যে 
এক তেঠটক সাটরন তারঁা। তটে বসই 
তেঠটকর বভড়রও বরকড়র্ডিং েু্ োর সবুপ্রম 
বকাটট্ড বপশ কটর অনুটমাবদত 
সিংস্ারগুবলর বেরুটদ্ধ আদালত 
অেমাননার মামলা রুজ ুকটরটছ বসওএ 
বতন সদটসযের কবমড়ট। রবদও এক শ্রীে্য 
কত্ডা জানান, ‘আমরা বকানও অনযোয় 
কবরবন। পরেততী আইবন পদটক্ষপ বনটয় 
বমড়টিং কটরড়ছ।’

দিতনিা: কাতার বেশ্কাটপর সড়ূচটত 
হটত পাটর পবরেত্ডন। ২১ নটভম্বটরর 
েদটল একবদন এবগটয় আসটত পাটর 
সচূনার বদন। পেূ্য বন্্যাবরত সড়ূচটত 
উটবো্ন্রী অনষু্াটনর আটগ বসটনগাল ও 
বনদারলযোন্স এেিং ইিংলযোন্ ও ইরাটনর 
মট্যে মযোচ ড়ছল। এরপর আটয়াজক 
কাতার েনাম ইকুটয়রর মযোচ হওয়ার 
কথা। এই মযোচড়ট বঘটরই সমসযো বদখা 
বদটয়টছ। বকন্তু ২০০৬ জাম্যাবন বেশ্কাপ 
বথটকই বনয়ম চাল ু হটয়টছ, আটয়াজক 
বদশ টনু্যাটমটন্টর প্রথম মযোচ বখলটে। গত 
চারড়ট বেশ্কাটপই উটবো্ন্রী মযোচ 
বখটলটছ আটয়াজক বদশ। তাই বেশ্ 
ফটুেটলর বনয়ামক সিংস্া ইবগেত বদটয়টছ, 
২০ নটভম্বর উটবো্ন্রী মযোটচ কাতার ও 
ইকটুয়রর মুটখামবুখ হটে। তটে এই 
বেেটয় এখনও চিূান্ বসদ্ধান্ হয়বন। 

সমস্তটাই বনভ্ডর করটছ বফফা কাউবসিটলর 
অনটুমাদটনর উপর। তটে বফফা 
কাউবসিটলর অনমুবত বপটত সমসযো হটে 
না েটলই জাবনটয়টছন সভাপবত বজয়াবন্ন 
ইনফানবতটনা। চূিান্ বসদ্ধান্ বনওয়ার 
আটগ বফফা কাউবসিটলর কত্ডারা ছ’ড়ট 
মহাটদশ্রীয় ফটুেল বনয়ামক সিংস্ার 
প্র্ানটদর সটগে আটলাচনায় েসটেন। 
তারপরই কাতার বেশ্কাটপর সিংটশাব্ত 
সড়ূচ বঘােো করটে বফফা। 

টনু্যাটমটন্টর োবক সড়ূচটতও হটচ্ না 
বকানও পবরেত্ডন। অথ্যাৎ ১৮ ড়রটসম্বরই 
‘বরেটটস্ট ফটুেল বশা অন আথ্য’এর 
সমাবপ্ত। নয়া সড়ূচটত প্রবতটরাবগতার 
ববেত্রীয় মযোচ ২১ নটভম্বর বসটনগাল 
েনাম বনদারলযোন্। বসটক্ষটত্ একইবদটন 
ইিংলযোন্ ও ইরাটনর মট্যে হটে 
প্রবতটরাবগতার তকৃত্রীয় মযোচ। 

বগলবক্স্টতে িবাব গািাসেতরর

নোবেবলি: মটহন্দ্র বসিং ব্াবনর অেসটরর 
পর নতুন বফবনশাটরর বখাঁটজ ড়টম 
ইবন্য়া। বেগত কটয়কড়ট বসবরজ বদখার 
পর অটনটকই েলটছন, মাড়হর অভাে 
পূরে করটত পাটরন দ্রীটনশ কাবত্ডক। 
স্ায়ুর চাপ সামটল দ্রুত গবতটত রান 
বতালার ক্ষমতা রটয়টছ উইটকটরক্ষক 
েযোটসমযোনড়টর। আসন্ন ড়ট-২০ 
বেশ্কাটপ ড়রটক’বক বফবনশার 
ড়হটসটেই দটল রাখা হটত পাটর। তটে 
প্রাতিন বক্টকটার ককৃষ্ণমাচাবর 
শ্রীকাটন্র মটত, কাবত্ডটকর বথটক 
বফবনশার ড়হটসটে সূর্যকুমার রাদে 
অটনকটাই এবগটয়। তাঁর কথায়, 
‘বফবনশার েলটত আবম েুবঝ, বর 
বক্টকটার ৮ বকিংো ১২তম ওভাটর 
েযোট করটত বনটম মযোচটা বশে কটর 
বফরটে। বলাটকশ রাহুল, বরাড়হত 

শম্যাও ভাটলা বফবনশার। ওরা ওটপন 
করটত বনটমও মযোচ বজতাটত সক্ষম। 
তটে এই মুহূটত্ড সূর্যকুমারটকই ভারত্রীয় 
দটলর বসরা বফবনশার মটন হটচ্ 
আমার। বমরল অর্ডাটর বনটম মযোচ 
বজতাটত সক্ষম। মাটঝ মট্যে ওটপনও 
করটছ। দ্রীটনশ কাবত্ডক বশে কটয়ক 
ওভাটর বঝাটিা েযোড়টিং করটছ েটল 
ওটকও বফবনশার েলা হটচ্। ড়রটক হল 
ফাইন-বফবনশার। ও মযোচটা বশে 
করটত পাটর। সূর্যর পাশাপাবশ হাবদ্যক 
ও ঋেভটকও রাখে তাবলকায়।’

উটলেখযে, আইবসবস’র ড়ট-২০ 
রযোবকেিংটয় েযোটসমযোনটদর তাবলকায় 
ববেত্রীয় স্াটনই রইটলন সূর্যকুমার রাদে। 
বতবন বপটয়টছন ৮০৫ বরড়টিং পটয়ন্ট। 
৮১৮ পটয়ন্ট বনটয় শ্রীে্য স্ান দখটল 
বরটখটছন পাবকস্তাটনর োের আজম। 

বফবনোর োবর্ততের দেতে 
সূর্যেুমার এবগতে: শ্রীোন্ত

একবদন আটগ শুরু হটত 
পাটর কাতার বেশ্কাপ

োিংলার অনুশ্রীলটন রব্লু বভ রামন

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যাপাধ্যানের হানত বল তুনল দিনছেন প্াক্তন ফুটবলাররা। রনেনেন ক্্রীড়ামন্ত্রী অরূপ দবশ্াসও

বসবরজ োিংলাটদটশর
হারাতর:বজম্বাটোটয়র বেরুটদ্ধ ওয়ান বর 
বসবরজ বজতল োিংলাটদশ (২-১)। 
েু্ োর তকৃত্রীয় একবদটনর মযোটচ টাইগার 
বব্রটগর ১০৫ রাটন হারাল আটয়াজক 
দলটক। আটগ েযোট কটর োিংলাটদশ 
তুটলড়ছল ৯ উইটকটট ২৫৬ রান। 
ওটপনার আনামুল হক ৭১ েটল ৭৬ 
রান কটরন। এছািা আবফফ বহাটসন 
অপরাবজত ৮৫ রাটনর ইবনিংস উপহার 
বদন। জোটে ১৫১ রাটন আটটক রায় 
বজম্বাটোটয়। সে্যাব্ক বস্ার বরচার্ড 
নাগারভার (২৬)। োিংলাটদটশর হটয় 
চার উইটকট মুস্তাবফজটুরর। 


