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বিগত কয়েক িছর ধয়র আমরা ভাল খেলয়লও ি্াটারয়ের এমন োপট 
খেবেবন। সুেীপ বিরল প্রবতভা। আর অন্ুষ্টুপ িরািরই োবেত্বিান  অরুণলাল

ককাচ টম কেরমাননর তত্তাবধানন  
চলনে ট্ায়াল। েনব: অনিনেক চক্রবততী

 িাংলা েল 
বনয়ে বিভ্াবতি

 মনিলা ফুটবলারনের 
ট্ায়াল নিনিএফনি–কত

আজকানলর প্রনতনবেন

‘ কেনলা ইনডিয়া’  কেমনি বাংলার 
ফুটবল েল নননয় নবভ্ানতি েডাল। 
এই প্রনতন�ানেতার ম্ানচ কণ্াটনকর 
কানে ০–২ কোনল কিনর �ায় বাংলা। 
এই েবর কফিবনুক জাননত পানরন 
বতম্ান আইএফএ িনচব জয়েীপ 
মেুানজ।্ নতনন কিামবার জানান, ‘ েবু 
োরাপ লােনে বাংলা কিনর কেনে। 
তনব তার কেনকও োরাপ লােনে এই 
প্রনতন�ানেতায় ককানও বাংলা েল অংে 
নননলও তা আইএফএ জানন না। বাংলা 
একটা ফুটবল প্রনতন�ানেতায় কেলনে, 
আর বাংলা ফুটবনলর ননয়ামক িংস্ার 
িম্পূণ ্অন্ধকানর।’  আইএফএ িনচব 
আরও জানননয়নেন, মঙ্গলবার কেল 
ইনডিয়ার আনয়াজকনের একটি নচঠি 
কেনব আইএফএ। কিই নচঠিনত জাননত 
চাওয়া িনব, এই বাংলা েল কারা 
পাঠিনয়নে? আর এই েল ক� বাংলার 
প্রনতনননধত্ব করনে কি–নবেনয় প্রামাণ্ 
ককানও কােজপত্র কেো িনয়নে 
নকনা। তািনল কারা পাঠাল এই 
েল। জানা �ানছে, এই েল পাঠাননার 
নবেয়টি জানন কবঙ্গল অনলনম্ক 
অ্ানিানিনয়েন। িংস্ার এক েীেক্ত্া 
নবেয়টি কঠলনলন িনচব জির োনির 
নেনক। নকন্তু তারঁ িনঙ্গ ক�াোন�াে 
করা �ায়নন।  এরই মনধ্ কিামবার 
আইএফএ–র নতুন েিননং্ বনির  
৩৫ জন িেি্ ননব্ানচত িনলন।  
েিননং্ বনিনত এনলন স্বপন ব্ানানজ,্ 
বাবল ুককানলরা।

আজকানলর প্রনতনবেন

ভারতের মহিলা ফুটবতলর উন্নহেতে নেুন পদতষেপ। ওতমন ইন স্াট্টস সংস্া, 
সদবাঞ্জন সসন ফাউতডেশন এবং এফহপএআইত়ের স�ৌথ উতদযাতে হসহসএফহস–সে 
মহিলা ফুটবতলর ট্া়োল চালু িত়েতে। এই ট্া়োল পতব্টর প্রধান স�াচ টম সশরমাহন। 
হেহন অত্রেহল়োর ওত়েস্ট হসডহন ও়োডোরাতস্টর মহিলা ফুটবতলর প্রধান। এ োডাও 
রত়েতেন স্কটলযাতডের সরঞ্জাস্ট ফুটবল ক্াতবর অনূর্্ট–১৮ মহিলা দতলর স�াচ রস 
সস্টারমন্থ। রত়েতেন সমলতবান্ট হভত্াহর়ো মহিলা দতলর প্রহেহনহধও। সোটা প্রতেত্র 
প্রধান টম সশরমাহন োনাতলন, ‘ ভারতে মহিলা ফুটবতল প্রহেভার অভাব সনই। 
সদখা �া� �াউত� পেন্দ �তর আমরা অত্রেহল়ো হনত়ে স�তে পাহর হ�না। ’  ট্া়োতল 
অংশ হনত়েতেন ভারতের োেী়ে মহিলা দতলর চার ফুটবলার �াশহমনা, হপ্র়োঙ্া, 
সসৌমা এবং আপূর্টা। িা়েদরাবাতদর সসৌমা োনাতলন, ‘ বালা সদবী সরঞ্জাস্ট সুত�াে 
পাও়োর পর সথত� আমরা সবাই স্বপ্ন সদখহে হবতদতশ ফুটবল সখলার। োই এই 
ট্া়োতল আসা।’  সূতরের খবর, �ত়ে� হদতনর মতধয বালা হনতেও এই উতদযাতে 
অংশগ্রির �রতবন।  

িমেক্নের পানে চান োবডারাও
মুনাল চন্াপাধ্ায়

এএফহস এহশ়োন �াপ স�ােযো হনর্টা়ে� 
পতব্টর মযাতচ �ুবভারেীতে সসরা হদতে 
মহুখত়ে আতেন ভারেী়ে অহধনা়ে� সুনীল 
ও দতলর ফুটবলাররা। সুনীল আতেই 
বতলতেন, ভারেী়ে দতল থা�া বে্টমান 
ফুটবলাররা শুধু দষে নন, মানহস� 
ভাতব স� স�ানও প্রহেপষেত� চযাতলঞ্জ 
োনাতনার ষেমো রাতখন। েতব োঁতদর 
উজ্ীহবে �রতে �ুবভারেীর ভরা 
েযালাহর প্রত়োেন। ভরা �ুবভারেীর 
সামতন সখলার অহভজ্ঞো আতে সুনীতলর। 
বাহ�তদর মতধয গুরপ্রীে, সবত�, 
খাবডারাও �ল�াোর ফুটবল উন্াদনার 
মাতে সখতল সেতেন অেীতে এখান�ার 
ক্াতব সখলার সূতরে। �ুবভারেীতে ৫০ 
িাোর দশ্টত�র হচৎ�াতর ভারতের হেন 
প্রহেপষে �ত্াহড়ো, আফোহনস্ান ও 
িং�ংত়ের আত্মহবশ্াতসর হভতে হচড 
ধরতব বলাই বাহুলয। �ল�াোর 

আবিাও়ো ও পহরতবতশর সতগে মানাতে 
হেন দলই প্রস্তুহে সারতে সোর�দতম। 
আফোহনস্াতনর হচন্া �ল�াোর েরম। 

সাে বের বাতদ ভারেী়ে দতল 
প্রেযাবে্টন ঘতটতে িরমনতোে 
হসং খাবডার। োঁর প্রহেহরি়ো, ‘ এই 

�ল�াোতেই ফুটবলেীবন শুরু 
�তরহেলাম। স্মররী়ে সবশ হ�েুটা 
সম়ে �াটিত়েহে এখাতন। হবশ্াস, এখাতন 
ভারেী়ে দতলর োহস্ট োত়ে সফল িব। 
�ল�াো়ে সমথ্ট�রাই ফুটবতলর আসল 
সম্পদ। �ুবভারেীতে হনতের সসরা হদতে 

তেহর। ভারেী়ে ফুটবলত� অনয মারো়ে 
হনত়ে স�তে এহশ়োন �াতপর মূলপতব্ট 
ওঠা েরুহর। �ােটা সিে ন়ে। �ারর 
আন্ে্টাহে� স্তর সব দলই এ�ই লষেয 
হনত়ে তেহর ি়ে। আত্মহবশ্াতসর সতগে 
সে�্টোও েরুহর।’ 

হডতফডোর সবত�র বক্তবয, ‘ সশষ 
প�্টন্ আমরা দশ্ট�তদর সামতন সখলতে 
পারহে। ো– ও আবার �ল�াো়ে। 
এখান�ার দশ্ট�রা প্রচণ্ড আতবেপ্রবর। 
প্রস্তুহে ভাল িত়েতে। দতল নবীন ও 
অহভজ্ঞ ফুটবলাতরর োলহমল ভাল। 
মযাতচও এ�টা দল হিতসতব আমাতদর 
সখলতে িতব স�া়োহলফাই �রতে।’  

দতলর হেন নবীন ফুটবলার অহনরুদ্ধ 
থাপা, আহশ� কুরুহন়োন ও সািাল 
আবদুল সামাতদর মতুখও �ল�াোর 
ফুটবলপােল দশ্ট�তদর �থা। োঁতদর 
আন্হর� আতবদন, মাতঠ এতস ভারেী়ে 
দতলর পাতশ থাকুন। োতেই অতধ্ট� �ুদ্ধ 
সেো িত়ে �াতব।  

অনুেীলনন িুনীল, িনদেেরা। েনব: টুইটার

জন্মবেয়ন রাহায়নর 
প্রত্ািত্তয়নর শপথ
কেবানেি েত্ত

৩৪তম জন্মনেননও অনজঙ্া 
রািানন জাননন না, ঠিক কনব 
আবার মানঠ নফরনত পারনবন!  
কিামবার িকানল তানঁক পাওয়া 
কেল বানডনতই। জন্মনেনটা 
আিনল পনরবানরর িনঙ্গ 
বানডনতই কাটানত চাইনলন 
এবং েুব তাডাতানড আবার 
কবঙ্গালুরুনত নফনর �ানবন 
নরি্ানবর জন্। বলনলন, 
‘ কবঙ্গালুরু নফরব, নক্রনকনটও 
নফরব। তনব, এেনই ককানও 
িময়িীমা জানানত পারনে না। 
নচনকৎিকরা কেেনেন। আনম 
কচষ্া করনে �ানত দ্রুত িুস্ িনয় 
উঠনত পানর।’ 

িুস্ িওয়ার পর নক কচনতশ্বর 
পুজারার মনতা কাউনটি নক্রনকনট 
কেলনত �ানবন?  রািাননর 
জবাব, ‘ জানন না কনব িুস্ িনয় 
উঠব। কাউনটি মরশুম কেে িনয় �ানব। তেন আর নেনয় কী িনব?  কটাই 
বা ম্াচ পাব। আমানক আবার নতুন কনর শুরু করনত িনব। িবার আনে 
িুস্ িনয় উঠনত িনব। তারপর কননট িময় কাটাব। তার আনে অবে্ 
মাননিক নেক কেনক নননজনক ততনর করার  
কচষ্া করনে।’ 

নবরাট ককািনলর অনুপনস্নতনত অন্রেনলয়ায় দুে্াতি ব্াটিং 
কনরনেনলন। কনতৃত্ব নেনয় নিনরজ নজনত নফনরনেনলন। নকন্তু কেনে নফনর 
কিিানব বড রান করনত না পারার কারনণ েল কেনক নেটনক ক�নত 
িনয়নেল। আইনপএনল শুরুটা িাল কনরও কেেটা িাল িয়নন। তারপর 
কপনয়নেনলন কচাট। তনব কিনে পনডননন। বরঞ্চ োঁনত োঁত কচনপ লডাই 
শুরু করার প্রস্তুনত নননছেন রািানন।  

ককাটলায় 
কপপ টক 
রাহুনলর

খনতৃত্ব খিাঝা, স্ীকার রুয়টর

 আজকানলর প্রনতনবেন

আইহপএল পব্ট সশষ। নেুন পব্ট শুরু ভারেী়ে হরিত�তট। 
এবার সামতন দহষের আহরি�া। বৃি্হেবার সথত�ই 
শুরু িতছে টি২০ হসহরে। েে দু’ বের আমূল বদতল 
�াও়ো হরিত�ট আবি সথত� এই হসহরে অতন�টাই 
অনযর�ম। �তরানা আবতির পর সথত�ই েুতডহেল 
বাত়ো বাব্ ল নাম� শব্দ দুতটা। সসই বাত়ো বাব্ ল 
সথত� এবার হনষৃ্হে। 

সসামবার সাতবহ� হফতরাে শা স�াটলা়ে ( নাম 
বদতল এখন অরুর সেটহল সস্টহড়োম)  অনুশীলন শুরু 
�তর হদল ভারেী়ে দল। ঘতরর মাতঠ ৫ মযাতচর এই 
হসহরতে হবশ্াম সদও়ো িত়েতে হবরাট স�ািহল– সরাহিে 
শম্টার মতো হসহন়েরতদর। সনেৃতবের দাহ়েবে এতস 
পতডতে সলাত�শ রাহুতলর ওপর। এ�হদত� স�াচ 
রাহুল ( দ্াহবড) , অনযহদত� অহধনা়ে�ও রাহুল। দুই 
রাহুতলর েমানা়ে এ�োঁ� েুহন়েরত� হনত়ে শুরু 
িল অনয এ� অহভ�ান। 

হরিত�টারতদর উতদেতশ দীঘ্টসম়ে ধতর সপপট� 
হদতে সদখা সেল রাহুল দ্াহবডত�। সসই হভহডও সপাস্ট 
�রা িল হবহসহসআই– এর টুইটার িযাডেতল। সদখা 
সেল মন হদত়ে সসই �থা শুনতেন দতলর হরিত�টাররা। 
হেন বের পর োেী়ে দতল সফরা দীতনশ �াহে্ট�ত� 
হঘতর স�মন বাডহে আগ্রি, সেমনই নবােে দুই 
সবালার উমরান মাহল� ও অশ্টদীপ হসংত়ের হদত�ও 
নের রত়েতে হরিত�টতপ্রমীতদর।  

অনযহদত�, দহষের আহরি�া হশহবর োহ�ত়ে 
আতে সদয আইহপএতল সফল হরিত�টারতদর হদত�। 
অহধনা়ে� সে্া বাভুমার �থা়ে, ‘ আইহপএতল এবার 
বড ভূহম�া হনত়েতে সডহভড হমলার, কুইন্টন হড��, 
রাবাডা, মা�্টরাম। ওরা অতন�হদন ধতরই ভারতে 
আতে। েতন্দর মতধযই আতে। এই হসহরতেও ওতদর 
বড ভূহম�া থা�তব।’    

িংবাে িংস্া
লডিন, ৬ জুন

বেনরর শুরুনত অন্রেনলয়ার কানে অ্ানেজ 
নিনরনজ পরাজয় কজা রুনটর কনতৃত্বনক 
প্রননের মনুে োডঁ কনরনয় নেনয়নেল। ওনয়স্ট 
ইনডিনজর কানে িানরর পরই িমানলাচনার 
ঝড উনঠনেল। এরপর কনতৃত্ব কেনক িনর 
োডঁান রুট। োনয়ত্ব তুনল কেওয়া িয় তারঁই 
ঘননষ্ঠ বনু্ধ কবন কস্টাকনির িানত। কনতৃনত্বর 

মকুুট ক� তারঁ কানে কবাঝা িনয় োনঁডনয়নেল, 
অবনেনে স্বীকার কনর নননয়নেন রুট।

কনতৃনত্বর কবাঝা মাো কেনক নামনতই েনদে 
নফনরনেন। ননউনজল্ানডির নবরুনধে চানপর 
মনুে দুরতি কিঞু্চনর কনর েলনক প্রেম কটনস্ট 
জয় এনন নেনয়নেন। েলনক কজতাননার পর 
রুট বনলন, ‘ িনত্ কো বলনত, কনতৃনত্বর 
কবাঝা আমার কেলার ওপর প্রিাব কফলনত 
শুরু কনরনেল। আনম কেনওই কিটা এনডনয় 
ক�নত পানরনন। এমনকী এটা পনরবানরর মনধ্ও 

প্রিাব কফলনেল। �া কাম্ নেল না।’ 
রুট আরও বনলন, ‘ এই পনরনস্নত 

কেনক কবনরনয় আিনত আনম কনতৃত্ব কেনড 
নেনয়নেলাম। অন্িানব েলনক িািা�্ করার 
জন্ দৃঢ়প্রনতজ্ঞ নেলাম। বানডনত বনি শুধু 
এটাই িাবতাম। েলনক ঘনুর োডঁাননার জন্ 
কবননক িািা�্ করনত কপনর আনম েবুই 
উনত্তনজত।’  ৫ বেনর কেেনক ৬৪ কটনস্ট কনতৃত্ব 
নেনয়নেনলন রুট। নজনতনেনলন ২৭টি কটনস্ট। 
িার ২৬ কটনস্ট।

এনেনক, অনধনায়ক নিনিনব জীবননর 
প্রেম কটস্ট নজনত রুটনক প্রেংিায় িনরনয় 
নেনয়নেন কবন কস্টাকি। নতনন বনলন, 
‘ ককানও েলই এই কটনস্ট ককানও প�্ানয় 
এনেনয় নেল না। তনব চতুে ্ইননংনি আমরা 
ক�িানব চাপ িামনলনে, এককোয় অিাধারণ। 
আর এটা িম্ভব িনয়নে নমস্টার নিনপনডিবল  
রুনটর জন্। কটস্ট নক্রনকনট ১০ িাজার 
রান। কী অিাধারণ নক্রনকটার এবং মানুে 
নিনিনবও দুে্াতি।’ 

  ১৩ জানয়ুানর, ২০২১

  ৫ জুন, ২০২২

 রুট     রান ৭৮২৩   খসঞ্চুবর ১৭

 রুট     রান ১০০১৫ খসঞ্চুবর ২৬

নমিে         রান ৭৪৪৯      খসঞ্চুবর ২৭
নবরাট        রান ৭৩১৮     খসঞ্চুবর ২৭
ককন         রান ৭১১৫      খসঞ্চুবর ২৪

নবরাট       রান ৮০৪৩     খসঞ্চুবর ২৭
নমিে        রান ৮০১০      খসঞ্চুবর ২৭
ককন         রান ৭২৮৯      খসঞ্চুবর ২৪

খটয়টে ফ্াি খফায়র উজ্জ্বল নতুন অধ্ায়

কনতৃনত্বর কবাঝা 
আমার কেলার ওপর 
প্রিাব কফলনত শুরু 
কনরনেল। এমনকী, 

এটা পনরবানরর 
মনধ্ও প্রিাব 

কফলনেল

 কস্তুরী নিননট্ি প্রাইনিট নলনমনটি
CIN: U51909WB2009PTC134145 

সরহেস্টাড্ট অহফস:  রুম নং ৪হব, ২়ে েল, আশা সচ্ার, ৬হব, 
সবহন্টঙ্ হ্রেট, �ল�াো ৭০০০০১

ই সমল:  kasturivintrade@gmail.com
 ফম্ নং:  আইএননি–২৬

[ স�াম্পাহনে ( ইন�তপ্টাতরশন)  রুলস, 
২০১৪–এর রুল ৩০ সমাোতব�]

এ� রােয সথত� অনয রাতেয   স�াম্পাহনর সরহেস্টাড্ট অহফস 
স্ানান্তরর উতদেতশয সংবাদপতরে প্র�াতশর হবজ্ঞাপন
ককন্দীয় িরকার, ইস্টান্ নরনজয়ন, কলকাতা িমীনপ

স�াম্পাহনে অযা্, ২০১৩–এর ১৩ নং ধারার ( ৪) নং উপধারা 
এবং স�াম্পাহনে ( ইন�তপ্টাতরশন)  রুলস, ২০১৪–এর রুল 
৩০–এর সাব রুল ( ৫)–এর ক্ে  (  এ) এবং  হবষ়ে�

ও
হবষ়ে:  কস্তুরী নিননট্ি প্রাইনিট নলনমনটি, সরহেস্টাড্ট অহফস:  
   রুম নং ৪হব, ২়ে েল, আশা সচ্ার, ৬হব, সবহন্টঙ্ হ্রেট, 
�ল�াো ৭০০০০১

....... আতবদন�ারী
এেদ্দারা েনসাধারতরর জ্ঞাোতথ্ট োনাতনা িতছে স�,  ১৬ 
কম,  ২০২২  োহরতখ অনহুঠিে উক্ত আতবদন�ারী স�াম্পাহনর 
নবনেে িাধারণ িিায় েৃিীে এ�টি হবতশষ হসদ্ধান্ অন�ুা়েী 
স�াম্পাহনে অযা্, ২০১৩–এর ১৩ ধারাধীতন ‘পনচিমবঙ্গ 
রাজ্’ কেনক ‘মিারাষ্ট্র রাজ্’সে  এই স�াম্পাহনর সরহেস্টাড্ট 
অহফস স্ানান্তরর উতদেতশয এই স�াম্পাহনর সঙ্ঘস্মারত�র 
পহরবে্টতনর হবষ়েটি হনহচিে �রার েনয আতবদন�ারী 
স�াম্পাহনর েরতফ স�ন্দী়ে সর�াতরর �াতে এ�টি আহে্ট সপশ 
�রার প্রস্াব আনা িত়েতে।
এই স�াম্পাহনর সরহেস্টাড্ট অহফতসর প্রস্াহবে উক্ত স্ানান্তর 
�ারও স্বাথ্ট ষুেণ্ণ িতল বা ষুেণ্ণ িও়োর সম্াবনা আতে বতল 
মতন �রতল হেহন/োঁরা এমনিএ–২১ কপাট্াল ( www.mca.
gov.in )–সে ইনতভস্টর �মতলেন ফম্ট দাহখল �তর হ�ংবা এই 
হবজ্ঞহতি সংবাদপতরে প্র�াহশে িও়োর োহরখ সথত� সচাদে 
হদতনর মতধয হরহেওনাল হডতর্র, ইস্টান্ট হরহে়েন, হনোম 
পযাতলস, ২়ে এমএসও হবহ্ডং, চেুথ্ট েল, ২৩৪/৪, এ সে হস 
সবাস সরাড, �ল�াো– ৭০০ ০২০–এর �াতে োঁর ( পুং/  স্তী)  
স্বাতথ্টর ধরন ও হবতরাহধোর �ারর উতলেখ �তর হলহখেভাতব 
োনান বা সরহেস্টাড্ট ডাত� পাঠান এবং এর সতগে এ�টি 
িলফনামা দ্ারা বক্তবয সমহথ্টে িও়ো আবশয� এবং এর 
এ�টি �হপ অবশযই আতবদন�ারী এই স�াম্পাহনর হনম্নহলহখে 
সরহেস্টাড্ট অহফতসর ঠি�ানা়ে সপশ �রতে িতব।

 আনবেনকারী কস্তুরী নিননট্ি প্রাইনিট নলনমনটি এর 
জন্ ও তরনফ 

 স্বা/ – নেেতি িনতিপ্রিাে নত্রনবেী
নিনরক্টর  DIN: 02540755

স্ান:  �ল�াো                      
োহরখ:  ০৭.  ০৬. ২০২২ 

িপূ�্্কাঞ্চন নবননময়  প্রাইনিট নলনমনটি
CIN: U51909WB2009PTC134289 

সরহেস্টাড্ট অহফস:  রুম নং ৪হব, ২়ে েল, আশা সচ্ার, ৬হব, 
সবহন্টঙ্ হ্রেট, �ল�াো ৭০০০০১

ই সমল:  suyakanchanvinimay@gmail.com
 ফম্ নং:  আইএননি–২৬

[ স�াম্পাহনে ( ইন�তপ্টাতরশন)  রুলস, 
২০১৪–এর রুল ৩০ সমাোতব�]

এ� রােয সথত� অনয রাতেয   স�াম্পাহনর সরহেস্টাড্ট অহফস 
স্ানান্তরর উতদেতশয সংবাদপতরে প্র�াতশর হবজ্ঞাপন
ককন্দীয় িরকার, ইস্টান্ নরনজয়ন, কলকাতা িমীনপ

স�াম্পাহনে অযা্, ২০১৩–এর ১৩ নং ধারার ( ৪) নং উপধারা 
এবং স�াম্পাহনে ( ইন�তপ্টাতরশন)  রুলস, ২০১৪–এর রুল 
৩০–এর সাব রুল ( ৫)–এর ক্ে  (  এ) এবং  হবষ়ে�

ও
হবষ়ে:  িপূ�্্কাঞ্চন নবননময়  প্রাইনিট নলনমনটি, সরহেস্টাড্ট 
অহফস:     রুম নং ৪হব, ২়ে েল, আশা সচ্ার, ৬হব, সবহন্টঙ্ হ্রেট, 
�ল�াো ৭০০০০১

....... আতবদন�ারী
এেদ্দারা েনসাধারতরর জ্ঞাোতথ্ট োনাতনা িতছে স�,  ১৬ 
কম,  ২০২২  োহরতখ অনুহঠিে উক্ত আতবদন�ারী স�াম্পাহনর 
হবতশষ সাধারর সভা়ে েৃিীে এ�টি হবতশষ হসদ্ধান্ অনু�া়েী 
স�াম্পাহনে অযা্, ২০১৩–এর ১৩ ধারাধীতন ‘পনচিমবঙ্গ 
রাজ্’ সথত� ‘মিারাষ্ট্র রাজ্’সে  এই স�াম্পাহনর সরহেস্টাড্ট 
অহফস স্ানান্তরর উতদেতশয এই স�াম্পাহনর সঙ্ঘস্মারত�র 
পহরবে্টতনর হবষ়েটি হনহচিে �রার েনয আতবদন�ারী 
স�াম্পাহনর েরতফ স�ন্দী়ে সর�াতরর �াতে এ�টি আহে্ট সপশ 
�রার প্রস্াব আনা িত়েতে।
এই স�াম্পাহনর সরহেস্টাড্ট অহফতসর প্রস্াহবে উক্ত স্ানান্তর 
�ারও স্বাথ্ট ষুেণ্ণ িতল বা ষুেণ্ণ িও়োর সম্াবনা আতে বতল 
মতন �রতল হেহন/োঁরা এমনিএ–২১ কপাট্াল ( www.mca.
gov.in )–সে ইনতভস্টর �মতলেন ফম্ট দাহখল �তর হ�ংবা এই 
হবজ্ঞহতি সংবাদপতরে প্র�াহশে িও়োর োহরখ সথত� সচাদে 
হদতনর মতধয হরহেওনাল হডতর্র, ইস্টান্ট হরহে়েন, হনোম 
পযাতলস, ২়ে এমএসও হবহ্ডং, চেুথ্ট েল, ২৩৪/৪, এ সে হস 
সবাস সরাড, �ল�াো– ৭০০ ০২০–এর �াতে োঁর ( পুং/  স্তী)  
স্বাতথ্টর ধরন ও হবতরাহধোর �ারর উতলেখ �তর হলহখেভাতব 
োনান বা সরহেস্টাড্ট ডাত� পাঠান এবং এর সতগে এ�টি 
িলফনামা দ্ারা বক্তবয সমহথ্টে িও়ো আবশয� এবং এর 
এ�টি �হপ অবশযই আতবদন�ারী এই স�াম্পাহনর হনম্নহলহখে 
সরহেস্টাড্ট অহফতসর ঠি�ানা়ে সপশ �রতে িতব।

 আনবেনকারী িপূ�্্কাঞ্চন নবননময়  প্রাইনিট নলনমনটি এর 
জন্ ও তরনফ 

 স্বা/ – নেেতি িনতিপ্রিাে নত্রনবেী
নিনরক্টর  DIN: 02540755

স্ান:  �ল�াো                      
োহরখ:  ০৭.  ০৬. ২০২২

�তপ্টাতরট আইতডহন্টহফত�শন ন্র ( CIN) :  L55101WB1999PLC090672 , সরহেস্টাড্ট অহফস:  ‘ ইউহনও়োথ্ট িাউস’ , ৩ এ, গুরুসদ়ে সরাড, 
�ল�াো–৭০০ ০১৯, সফান ন্র:  ( ৯১ ৩৩)  ২২৮৩ ৭৯৬৪ • ই–সমল:  corporate@speciality.co.in  • ওত়েবসাইট:  www.speciality.co.in 

 নবজ্ঞনতি
সম়ে সথত� সমা়েন্তর সংতশাহধেমতো ইনতভস্টর এডুত�শন অযাডে সপ্রাতট�শন ফাডে অথহরটি ( অযা�াউহন্টং, অহডট, ট্ান্সফার অযাডে হরফাডে)  রুলস, 
২০১৬ ( ‘ উক্ত রুলস’ )  সি পঠনী়ে দয স�াম্পাহনে অযা্, ২০১৩ ( ‘ উক্ত অযা্) –এর ১২৪( ৬)  ধারাধীতন এই সনাটিস োহর �রা িতছে স�, ২০১২–১৩ 
অথ্টবতষ্ট স্শাহলটি সরস্টুরযান্টস হলহমতটড ( ‘ এই স�াম্পাহন’ )  দ্ারা সঘাহষে স� লভযাংশ হবেে সাে বের ধতর অদাহব�ৃে/ অপ্রদত্ত সথত�তে, েৎসি 
সংহলিষ্ট স� স�ল সশ়োতরর ওপর এই লভযাংশ উপ�ু্টপহর সাে বের ধতর অদাহব�ৃে রত়েতে, সসগুহল ১২ সসতটে্র, ২০২০–র মতধয ইনতভস্টর 
এডুত�শন অযাডে সপ্রাতট�শন ফাডে ( আইইহপএফ)  অথহরটি–এর �াতে স্ানান্র �রতে িতব।

উক্ত রুলস অনু�া়েী আইইহপএতফ স্ানান্রত�ােয সশ়োতরর সংহলিষ্ট সশ়োরধার�তদর প্রহে এই স�াম্পাহন ইহেমতধযই আলাদাভাতব সনাটিস পাঠিত়ে 
হদত়েতে স�গুহলতে এই স�াম্পাহনর সরহে্রোর ও সশ়োর ট্ান্সফার এতেন্ট হলঙ্ ইনটাইম ইহডে়ো প্রাইতভট হলহমতটড–এর �াতে আতবদতনর মাধযতম 
২০১২–১৩ অথ্টবতষ্ট হনতেতদর অপ্রদত্ত/ অদাহব�ৃে লভযাংশ সফরতের দাহব োনাতনার পরামশ্ট সদও়ো িত়েহেল।

স� স�ল সশ়োরধারত�র ইকুইটি সশ়োরগুহল আইইহপএফ �েৃ্টপতষের �াতে স্ানান্রত�ােয, হডতপাহেটহর পাটি্টহসপযান্টস বা সরহে্রোর বা সশ়োর 
ট্ান্সফার এতেন্টতদর �াতে হনবন্ী�ৃে ই–সমল আইহড–সে সসই স�ল সশ়োরধার�তদর প্রহে এই স�াম্পাহনর েরতফ ইহেমতধযই োতঁদর 
অপ্রদত্ত/ অদাহব�ৃে লভযাংতশর পহরতপ্রহষেতে �থা�থ পদতষেপ( সমূি)  গ্রিতরর পরামশ্ট হদত়ে স�াোত�াে �রা িত়েতে।

এখাতন অনুগ্রি �তর হনম্নহলহখে হবষ়েগুহল সখ়োল রাখতবন: 

( �)  বযবিাহর� রূতপ ধতর রাখা সশ়োতরর সষেতরে:  ডুহলেত�ট সশ়োর সাটি্টহফত�ট( সমূি)  ইসুয এবং আইইহপএতফ স্ানান্র �রা িতব। আপনার/ আপনাতদর 
ধতর রাখা সশ়োরগুহলর েনয আপনার/ আপনাতদর নাতম হনবন্ী�ৃে আসল সশ়োর সাটি্টহফত�ট( গুহল)  হনতে সথত�ই বাহেল িত়ে �াতব।

( খ)  হডমযাট রূতপ ধতর রাখা সশ়োতরর সষেতরে:  আইইহপএতফ স্ানান্রত�ােয সশ়োরগুহলর েনয আপনার/ আপনাতদর হডতপাহেটহর অযা�াউন্ট সডহবট 
�রা িতব।

১১ সসতটে্র, ২০২০–র মতধয উক্ত লভযাংতশর েনয তবধ দাহব েমা না পডতল, নেুন স�ানও সনাটিস োহর না �তরই এই স�াম্পাহন উক্ত 
রুলস সমাোতব� হনম্নহলহখে হনধ্টাহরে পদ্ধহে অনুসরর �তর সংহলিষ্ট সশ়োরগুহল আইইহপএতফ স্ানান্তরর েনয পরবেতী পদতষেপ গ্রির �রতব। 
সশ়োরধার�ের অনুগ্রি �তর সখ়োল �রতবন, সংহলিষ্ট সশ়োরগুহল আইইহপএতফ এরূতপ স্ানান্তরর পর ভহবষযতের লভযাংশ সতমে উক্ত 
সশ়োরগুহলর ওপর উদ্ভূে ভহবষযতের �াবেী়ে সুহবধাবহল আইইহপএতফ সরিহডট �রা িতব।

স� স�ল সদতসযর লভযাংশ উপ�ু্টপহর সাে বের ধতর অপ্রদত্ত/ অদাহব�ৃে রত়েতে, সসগুহল সম্পহ�্টে হবশদ েথযাবহল এই স�াম্পাহনর ওত়েবসাইতট 
আপতলাড �তর সদও়ো িত়েতে। আইইহপএতফ স্ানান্রত�ােয সশ়োরগুহল এবং অদাহব�ৃে লভযাংশ সম্পহ�্টে �াচাইত়ের েনয সংহলিষ্ট সশ়োরধার�তদর 
এই স�াম্পাহনর https://www.speciality.co.in/ unclaimed-dividend.html   ওত়েবহলতঙ্ হেত়ে  ‘ Investor ’  সস�শন সদখতে অনুতরাধ �রা 
িতছে।

সংহলিষ্ট সশ়োরধার�ের অনুগ্রি �তর সখ়োল �রতবন স�, আইইহপএফ �েৃ্টপতষের �াতে এই ধরতনর ইকুইটি সশ়োরগুহল স্ানান্তরর পর আইইহপএফ 
�েৃ্টপতষের �াতে স্ানান্হরে উক্ত সশ়োরসমূি এবং এগুহলর ওপর অপ্রদত্ত/ অদাহব�ৃে লভযাংশ সম্পহ�্টে স�ানও দাহব এই স�াম্পাহনর হবরুতদ্ধ 
বত�়ো থা�তব না। সশ়োরধার�ের আরও সখ়োল রাখতবন, এরূপ প্রহেটি সশ়োতরর ওপর উদ্ভূে �াবেী়ে সুহবধা ( �হদ থাত�)  সি সংহলিষ্ট এই সব 
সশ়োর এবং এগুহল সম্পহ�্টে অদাহব�ৃে লভযাংশ, উভ়েই আইইহপএফ �েৃ্টপতষের �াতে স্ানান্তরর পর সফরতের েনয আইইহপএফ �েৃ্টপতষের 
�াতে দাহব োনাতনা �াতব �ার পদ্ধহে এবং আতবদতনর হনধ্টাহরে ও দর�াহর নহথপতরের োহল�া www.iepf.gov.in  ওত়েবসাইতট সদও়ো আতে।

এই হবষত়ে স�ানও প্রতনের বযাখযা সপতে/  সিা়েোর প্রত়োেতন সংহলিষ্ট সশ়োরধার�ের এই স�াম্পাহনর সরহে্রোর এবং সশ়োর ট্ান্সফার এতেতন্টর 
সতগে এখাতন স�াোত�াে �রতে পাতরন:  হলঙ্ ইনটাইম ইহডে়ো প্রাইতভট হলহমতটড, হস–১০১, ২৪৭ পা�্ট এল হব এস মাে্ট, হভখতরাহল ওত়েস্ট, 
মু্ ই–৪০০ ০৮৩, ই–সমল আইহড:  iepf.shares@linkintime.co.in ।

 কপেোনলটি করনস্টার্াটিি নলনমনটি–এর পনষে
 স্বাাঃ–
স্ান:  মুম্বই অনবনাে নকননিকর
তানরে:  ১০ জুন, ২০২০ ককাম্ানন কিনক্রটানর এবং নলে্াল কিি

 ফম্ ‘ এ’ 

প্রকাে্ নবজ্ঞনতি
[ ইনসলতভহন্স অযাডে বযাঙ্রাপহস সবাড্ট অফ ইহডে়ো (ইনসলতভহন্স সরতোহলউশন সপ্রাতসস ফর 

�তপ্টাতরট পাস্টনস)  সরগুতলশনস, ২০১৬–এর সরগুতলশন ৬  অধীতন] 
কপ্রনিনকট কনিালট্াটিি প্রাইনিট নলনমনটি– এর ঋরদাোেতরর অবেহের েনয

েরকানর তে্াবনল

১ �তপ্টাতরট ঋরগ্রিীোর নাম কপ্রনিনকট কনিালট্াটিি প্রাইনিট নলনমনটি

২ �তপ্টাতরট ঋরগ্রিীোর প্রহেঠিার োহরখ ২৩ েুন ২০১৪

৩ স� �েৃ্টপতষের অধীতন এই �তপ্টাতরট ঋরগ্রিীো 
প্রহেহঠিে/ হনবন্ী�ৃে

সরহে্রোর অফ স�াম্পাহনে, �ল�াো

৪ �তপ্টাতরট ঋরগ্রিীোর �তপ্টাতরট আইতডহন্টটি 
ন্র 

U93000WB2014PTC202244

৫ �তপ্টাতরট ঋরগ্রিীোর সরহেস্টাড্ট অহফস এবং মুখয 
অহফস ( �হদ থাত�) –এর ঠি�ানা

১২এ সনোহে সুভাষ সরাড, সমতেনাইন স্ার, 
�ল�াো– ৭০০০০১ পঃবঃ

৬ �তপ্টাতরট ঋরগ্রিীোর পহরতপ্রহষেতে ইনসলতভহন্স 
শুরুর োহরখ

৪ েুন ২০২২ ( এনহসএলটি সপাট্টাতল আতদতশর �হপ 
আপতলাড �রা িত়েতে) 

৭ ইনসলতভহন্স সরতোহলউশন সপ্রাতসস বতন্র 
অনুহমে োহরখ

১ হডতস্র ২০২২

৮ ইতন্টহরম সরতোহলউশন প্রতফশনাল হিতসতব 
হরি়োরে ইনসলতভহন্স প্রতফশনাতলর নাম এবং 
সরহেত্রেশন ন্র 

শ্রী রীনতে আেরওয়াল 
IBBI/IPA-001/IP-P-02296/2021-2022/13557

৯ সবাতড্টর �াতে হনবন্ী�ৃে ইতন্টহরম সরতোহলউশন 
প্রতফশনাতলর ঠি�ানা এবং ই–সমল আইহড

হেন্দাল টাও়োর, ব্ল� হস, ্যাট নং ৩০১, ১এ কুন্দন 
বাই সলন, হসলভার েুহবহল িসহপটাল হন�তট, িাওডা, 
পহচিমবগে ৭১১২০৪ riteshagarwal@gmail.com

১০ ইতন্টহরম সরতোহলউশন প্রতফশনাতলর সতগে 
স�াোত�াতের েনয বযবিা�্ট ঠি�ানা বা ই–সমল আইহড

cirppredicate@gmail.com

১১ দাহব দাহখতলর সশষ োহরখ ১৮ েুন ২০২২ ( আতদতশর �হপ আপতলাড �রা িত়েতে ৪ 
েুন ২০২২, ১৪ হদন সসই অনুসাতর হিতসব �রা িত়েতে) 

১২ ২১ নং ধারার ( ৬এ)  নং উপাধারার ক্ে ‘ হব’ – এর 
অধীতন ইতন্টহরম সরতোহলউশন প্রতফশনাল দ্ারা 
হনধ্টাহরে ঋরদাোতদর ( �হদ থাত�)  সশ্হরহবভাে

প্রত�ােয ন়ে

১৩  স�ানও সশ্হরতে ঋরদাোতদর অনুতমাহদে প্রহেহনহধ 
হিতসতব হরি়োশীল িও়োর েনয হচহনিে ইতন্টহরম 
সরতোহলউশন প্রতফশনাতলর নাম ( প্রহে সশ্হরর েনয 
হেনেন �তর)

প্রত�ােয ন়ে

১৪ ( �)  দর�াহর ফম্ট এবং ( খ)  অনুতমাহদে 
প্রহেহনহধতদর হবশদ েথয উপলব্ধ রত়েতে এখাতন: 

�)  https:ibbi.gov.in/home/downloads 
 খ) প্রত�ােয ন়ে  

এেদ্দারা এই হবজ্ঞহতি োহর �রা িতছে স� নযাশনাল স�াম্পাহন ল ট্াইবুনাতলর �ল�াো সবঞ্চ ২৬ এহপ্রল ২০২২ োহরতখ 
সপ্রহডত�ট �নসালটান্টন্স প্রাইতভট হলহমতটড–এর �তপ্টাতরট ইনসলতভহন্স সরতোহলউশন প্রতসস  হসআইআর( হপ)  শুরুর 
আতদশ োহর �তরতে।
পূতব্ট হনত়োহেে আইআরহপ এর অত�ােযোর �ারতর মিামানয এনহসএলটি �ল�াো সবঞ্চ ২৫ সম ২০২২ োহরতখর আতদতশ 
( সপাট্টাতল আপতলাড �রা িত়েতে ৪ েুন ২০২২)  শ্রী রীতেশ আেরও়োলত�, �তপ্টাতরট ঋরগ্রিীোর পূব্টেন আইআরহপ স্াতন, 
হনত়োে �তরতেন। আতদতশর �হপ আপতলাড �রা িত়েতে ৪ েুন ২০২২। সসই �ারতর আইআরহপ মিামানয এনহসএলটি 
�ল�াো সবঞ্চ সথত� ৩৯ হদতনর ( উক্ত অন্ব্টেতী সম়ে  ২৬ এহপ্রল ২০২২ ৪ েুন ২০২২)  হবত়োেন �রবার অনুতমাদন প্রাথ্টনা 
�তরতেন। 
উহলেহখে োহরখ সমিূ মিামানয এনহসএলটি �ল�াো সবঞ্চ– এর অনুতমাদন সাতপষে আতবদন েমা �রা িত়েতে।  
এেদ্দারা সপ্রহডত�ট �নসালটযান্টস প্রাইতভট হলহমতটড
 –এর ঋরদাোতদর ওপতরর সটহবতল রিম নং ১০–সে উহলেহখে ঠি�ানা়ে ইতন্টহরম সরতোহলউশন প্রতফশনাল– এর �াতে ১৮ 
জুন ২০২২ তানরনের মতধয োঁতদর দাহবগুহল �থা�থ সতমে সপশ �রার েনয আহ্ান োনাতনা িতছে। আহথ্ট� ঋরদাোরা 
�থা�থ প্রমার সতমে োতঁদর দাহবগুহল স�বলমারে ইতল�ট্হন� উপাত়েই েমা সদতবন। বাহ� স�ল ঋরদাোের েঁাতদর দাহব  
প্রমার সতমে হনতেরা িাতে �তর, ডা� মাধযতম বা ইতল�ট্হন� উপাত়ে দাহখল হদতে পারতবন। 
ওপতরর রিম নং ১২– সে োহল�ার স�ানও সশ্হরভুক্ত আহথ্ট� ঋরদাো রিম নং ১৩– সে োহল�াভুক্ত হেনেন ইনসলতভহন্স  
প্রতফশনাতলর মতধয হনতেতদর সশ্হরর ( সশ্হর উতলেখ �রতে িতব)  প্রহেহনহধবে �রার েনয সবতে হনত়ে ফম্ট হসএ– সে উতলেখ 
�রতবন—আইআরহপর �াতে উপলব্ধ েথয অনু�া়েী এতষেতরে এগুহল প্রত�ােয ন়ে। 
দাহবর সপতষে হমথযা অথবা হবভ্াহন্�র প্রমার দাহখল �রতল েহরমানা �রা িতে পাতর। 

 স্ান:  �ল�াো রীতেশ আেরও়োল
োহরখ:  ৬ েুন ২০২২  সরহেঃ নং:  IBBI/IPA-001/IP-P-02296/2021-2022/13557
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