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কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাইঙ্কন। যে প্রত্াশা ঙ্কিল, তার আগেই ঙ্কবদায় ঙ্কনগত হল। 
তগব আমরা যে পগে এঙ্কেগয় চগলঙ্কি, তা েগববের  ঙ্করিঙ্কচিয়াগনা যরানাগ্া

 ঙ্কবশ্াগম যনইমারমরুগদগশই টি২০ ঙ্কবশ্বকাপ: য�ৌরভ

 বিরাটের সটগে িন্ধুত্ব 
অটেক পধুরটো:  ককে

যফর ঙ্কবশ্ব র্াঙ্ক্কিংগয়র শীরবো�গন দীঙ্কপকা
শুটিং বিশ্বকাটপ 
রাবির লক্ষ্যটেদ

শুরুটেই 
উইম্বলডটে 

অঘেে

�িংবাদ �িংস্া
মুম্বই, ২৮ জুন

আইবপএটলর মটোই ট২০ বিশ্বকাপও িটে চটলটে 
সিংযধুক্ত আরি আবমরশাবিটে। কটেকবদে ধটরই 
এরকম জল্পো চলবেল। বিবসবসআই সরকাবরোটিও 
জাবেটে বদল, োরটের মাটটে ট২০ বিশ্বকাপ 
িটছে ো। কিাড্ড সোপবে কসৌরে গাগেধুবল কসামিার 
জাোটলে, কেটলাোড় ও অেষ্যটদর স্াটথ্ষ্যর কথা 
কেটিই এই বসদ্ান্ত বেটে িটেটে। আমরা আইবসবস–

 কক জাবেটে বদটেবে, ট২০ বিশ্বকাপ 
সিংযধুক্ত আরি আবমরশাবিটে করা 
কযটে পাটর। এেেও িাটে অটেকো 
সমে আটে। সিবকেধু এেেও চূড়ান্ত 
িেবে। পটর আটলাচো কটর কসগুটলা 
সমাধাে করা যাটি।’ 

রবিিার কিাড্ড সবচি জে শাি 
ইবগেে বদটেবেটলে, বিশ্বকাপ োরটের 
মাট কথটক সটর কযটে পাটর। একবদে পর কসোই 
সরকাবরোটি জাবেটে বদটলে কিাড্ড সোপবে। 

আইবপএটলর িাবক মষ্যাচগুবলও িটি 
আরি আবমরশাবিটেই। স্োিেই, 
বিশ্বকাপ আটোজটের কক্টরেও কসোটে 
িওোর সম্ািোই কিবশ। 

কটরাো সিংক্রমটের জেষ্য 
আইবপএল কশষ করা যােবে। এই 
অিথ্াে ১৬ট কদশ বেটে ৯ট শিটর 
বিশ্বকাপ আটোজে কেো বেরাপটদ 

িটি, ো বেটে সিংশে বেলই। আইবসবস োরেীে 
কিাড্ডটক এক মাস সমে বদটেবেল পবরবথ্বে 

পয্ডাটলাচো করার জেষ্য। োরটের কটরাো 
পবরবথ্বে এেেও বেেন্ত্রটে আটসবে। োোড়া, 
কসটটেম্বর– অট্াির োগাদ কটরাোর েৃেীে কেউ 
আসটে পাটর। সূটরের দাবি, এইসি বিটিচো কটর 
োরেীে কিাড্ড আর ঝধু ঁবক বেটে চােবে। 

আপােে োরেীে দল রটেটে ইিংলষ্যান্ড 
সফটর। কসই সফর কশষ িটল োঁরা সরাসবর উটড় 
আসটিে দুিাই। ১৫ অট্াির পয্ডন্ত দুিাই, শারজা 
ও আিধুধাবিটে আইবপএল িওোর কথা। োরপরই 
ট২০ বিশ্বকাপ শুরুর সম্ািো।  

�িংবাদ �িংস্া
ওগয়ঙ্কলিংটন, ২৮ জুন

যশর ঙ্কদগনর �কাগল ভারগতর দুগটা উইগকট দ্রুত তুগল 
যনওয়াই ম্াগচর যমাড় ঘঙু্করগয় ঙ্কদগয়গি। অগনগকই 
ঙ্কনউঙ্কজল্াগডের জগয়র যপিগন এটাগকই বড় কারণ 
ঙ্কহগ�গব যদঙ্কিগয়গিন। ঙ্কনউঙ্কজল্াডে অঙ্কিনায়ক যকন 
উইঙ্কলয়াম�নও য�ই ব্াি্াগকই যেন মান্তা ঙ্কদগলন। 
যদগশ ঙ্কফগর এক �াক্াৎকাগর ঙ্কতঙ্কনও জানাগলন, 
ম্াগচ যরজাগটের �ম্াবনা রিমশ কগম আ�ঙ্কিল। 
ঙ্ককন্তু যশরঙ্কদগন পুজারা ও যকাহঙ্কল দ্রুত ঙ্কফগর োওয়ায় 
আমাগদর িবু �ঙু্কবগি হগয়গি। নইগল ভারত পাটো 
আরিমগণ যেত। ওগদর উইগকট হারাগনার পর ভারত 
অগনকটাই গুটিগয় োয়। আমাগদর যবালাররাও বাড়ঙ্কত 
মগনাবল যপগয় োয়। উইগকট যেগক যবালাররা 
অগনকটাই �াহাে্ যপগয়গি।’ 

যশর ইঙ্কনিংগ� ১৩৯ রান তাড়া করগত হত 
ঙ্কনউঙ্কজল্াডেগক। ২ উইগকট হাঙ্করগয়ই প্রগয়াজনীয় 

রান তুগল যনয় ঙ্কনউঙ্কজল্াডে। উইঙ্কলয়াম�ন 
অপরাঙ্কজত ঙ্কিগলন ৫২ রাগন। উগটোঙ্কদগক র� 
যটলর অপরাঙ্কজত ঙ্কিগলন ৪৭ রাগন। এই জুটি 
জগয়র যক্গরে বড় ভূঙ্কমকা ঙ্কনগয়ঙ্কিল। উইঙ্কলয়াম�ন 
বগলন, ‘ওই লক্্টা হয়গতা যতমন বড় ঙ্কিল না। 
ঙ্ককন্তু ইিংল্াগডের মাটিগত ওই �হজ লক্্টাই অগনক 
�ময় কঠিন হগয় দাঁড়ায়। তাই আমাগদর দ্রুত রান 
যতালার পাশাপাঙ্কশ �তকবেও োকগত হগয়ঙ্কিল।’ 

উগে আগ� ভারত অঙ্কিনায়ক ঙ্কবরাট যকাহঙ্কলর 
প্র�ঙ্গ। অগনকঙ্কদন িগর তাঁগদর বনু্গবের ঙ্কবরয়টি 
যটগন আগনন উইঙ্কলয়াম�ন। ২০০৮ �াগল 
অনূর্বে ১৯ ঙ্কবশ্বকাপ যেগক আলাপ। য�বার 
ঙ্কনউঙ্কজল্াডেগক হাঙ্করগয়ই ভারত ফাইনাগল 
যপৌঁগিঙ্কিল। উইঙ্কলয়াম�ন বগলন, ‘ যকাহঙ্কলর 
�গঙ্গ আমার বনু্বে অগনক পুরগনা। আপঙ্কন এক 
দগলই যিলুন বা আলাদা দগল, ঙ্ককি ুঙ্ককি ুব্াপাগর 
ঙ্কমল যেগকই োয়। য�ই ঙ্কমলগুগলা যেগকই �ম্পকবে 
ততঙ্কর হয়।’  

আজকাগলর প্রঙ্কতগবদন

‘ কসাো’ র কমটের মধুকুটে যধুক্ত িল আরও একট উজ্জ্বল পালক। আিার বিটশ্বর এক 
েম্বর মবিলা েীরন্াটজর স্ীকৃবে কপটলে দীবপকা কুমারী। রবিিার পষ্যাবরটস কটেজ বরি 
বিশ্বকাটপ কসাো জটের িষ্যােট্রিক কটরবেটলে দীবপকা। বরকাটে্ডর দলগে বিোটগ 
কসাো বজটেবেটলে অবকিো েকে এিিং কমবলকা িাবরটক বেটে, বমক্সড টম ইটেটটে 
িাবজমাে কটরটেে স্ামী অেেধু দাটসর সটগে, িষ্যবক্তগে বিোটগও কসাো বজটেবেটলে 
দুরন্ত পারফরটমন্স কটর। চববিশ ঘণ্া পর দীবপকা বফটর কপটলে বিশ্ব রষ্যাবকিিংটের 
শীষ্ডাসে। ওোর্্ড আচ্ডাবর েধু ইে কটর এেির বদটেটে।

রবিিার বেল োরেীে েীরন্াবজর কসাোর বদে। আপ্লুে দীবপকার কথাে, ‘ এই প্রথম 
আবম বিশ্বকাটপ একসটগে বেেট কসাোই বজেলাম। প্রচণ্ড েধুবশ। ধারািাবিকোটি আমাটক 
উন্নবে করটেই িটি। কারে সামটে রটেটে অটেকগুটলা গুরুত্বপূে্ড প্রবেটযাবগো।’  
বিশ্বকাটপ দীবপকার সাফলষ্য যটথষ্ট ঈষ্ডেীে। সি বমবলটে ৯ট কসাো, ১২ট রুটপা 
এিিং ৭ট ক্াঞ্জ বজটেটেে ঝাড়েণ্ড–েেো। ২০১২–র জধুটে আন্তাবলো বিশ্বকাটপ 
িষ্যবক্তগে বিোটগ কসাো কজোর পর বিশ্ব রষ্যাবকিিংটে ববিেীে োরেীে মবিলা বিটসটি 
এক েম্বর িটেবেটলে দীবপকা। প্রথম এই সাফলষ্য কপটেবেটলে কদালা িষ্যাোবজ্ড। 
সামটেই অবলবপিক। কোবকওে একমারে োরেীে মবিলা েীরন্াজ বিটসটি অিংশ 
কেটিে দীবপকা। দুরন্ত েটন্র পাশাপাবশ বিটশ্বর এক েম্বটরর স্ীকৃবে অবলবপিটক 
পদক জটের িষ্যাপাটর আরও আত্মবিশ্বাসী কটর েধুলটি োঁটক। কসামিার অবেেন্টে 
কেটসটেে দীবপকা। বক্রটকে বকিংিদবন্ত শচীে কেন্ডধুলকার, শ্রীলকিা সফটর োরেীে 
বক্রটকে দটলর অবধোেক বশের ধাওোে, দীটেশ কাবে্ডকরা অবেেন্ে জাবেটেটেে 
দীবপকাটক। অবলবপিটকর জেষ্য োঁটক শুটেছো জাবেটেটেে মাটোর ব্াটোর।  শচীটের 
েধু ইে, ‘ দুদ্ডান্ত পারফরটমন্স দীবপকা!  কযাগষ্য বিটসটিই েধু বম এই সাফলষ্য ও স্ীকৃবে 
কপটেটো। কোমার সাফটলষ্য গবি্ডে।’    

�িংবাদ �িংস্া, ওঙ্ক�গজক, ২৮ জুন:  শুটিিং 
ঙ্কবশ্বকাগপ ঝলগ� উেগলন ভারগতর রাঙ্কহ 
�ারগনাবাত। য�ামবার মঙ্কহলাগদর ২৫ ঙ্কমটার 
ঙ্কপস্তগল য�ানা ঙ্কজতগলন ঙ্কতঙ্কন। তগব একই 
ইগভগটে হতাশ কগরগিন ভারগতর তারকা 
শুটার মানু ভাগকর। ঙ্কতঙ্কন যশর কগরগিন �াত 
নম্বগর। চলঙ্কত শুটিিং ঙ্কবশ্বকাগপ এটাই ভারগতর 
প্রেম য�ানা। এর আগে ভারতীয়রা ঙ্কজগতগিন 
১টি রুগপা, ২টি য্াঞ্জ। যকায়াঙ্কলফাইিং রাউগডে 
ঙ্কবিতীয় হগয় ফাইনাগল উগেঙ্কিগলন রাঙ্কহ। 
ফাইনাগল তাঁর য্ার ৩৯। ইঙ্কতমগি্ই যটাঙ্ককও 
অঙ্কলঙ্কম্পগক যোে্তা অজবেন কগরগিন বির 
ঙ্কতঙ্করগশর রাঙ্কহ। এঙ্কদন য�ানা ঙ্কজগত তাঁর 
মন্তব্, ‘ অঙ্কলঙ্কম্পগকর আগে এটাই ঙ্কিল যশর 
প্রঙ্কতগোঙ্কেতা। তাই যটকঙ্কনক্াল কগয়কটা 
ব্াপার যদগি ঙ্কনগত যচগয়ঙ্কিলাম। অঙ্কলঙ্কম্পগক 
এই িন্দই িগর রািগত হগব।’  

�িংবাদ �িংস্া, লডেন, ২৮ জুন: অতীগত ঙ্কবয়নবে বেবে, 
ঙ্কপট �াম্পা� ও রজার যফগেরারগদর একটানা চারবার 
উইম্বলেন জগয়র নঙ্কজর ঙ্কিল। চতুেবে যিগলায়াড় 
ঙ্কহগ�গব এই তাঙ্কলকায় ঢুগক পড়ার �ুগোে যনাভাক 
জগকাঙ্কভগচর �ামগন। য�ই লগক্্ যনগম শুরুগতই 
যহাঁচট যিগত বগ�ঙ্কিগলন ঙ্কবগশ্বর এক নম্বর। যোে্তা 
অজবেনকারী জ্াক যরেপাগরর ঙ্কবরুগধে প্রেম য�ট যহগরও 
ঙ্কবিতীয় রাউগডে যপৌঁগি যেগলন যনাভাক। �ববোঙ্কিক গ্্াডে 
স্াম যজতা রজার যফগেরার ও রাফাগয়ল নাদাগলর 
যচগয় মারে একিাপ দূগর ঙ্কতঙ্কন। পাঁচবাগরর উইম্বলেন 
চ্াঙ্কম্পয়ন য�ামবার অল ইিংল্াডে যটঙ্কন� ক্াগবর য�টোর 
যকাগটবে ৪–৬, ৬–১, ৬–২, ৬–২ য�গট জয় যপগলন। 

তগব �ম্পঙ্কত যরেঞ্চ ওগপগনর ফাইনাগল তাঁর প্রঙ্কতপক্ 
যটেফাগনা� ঙ্ক�তঙ্ক�পা� প্রেম রাউগডেই ঙ্কবদায় ঙ্কনগলন। 
মাঙ্ককবেন েুক্তরাগ্রের রোঙ্কসি� টিয়াগফার কাগি ৪–৬, 
৪–৬, ৩–৬ য্রেট য�গট হার ঙ্কবগশ্বর ঙ্কতন নম্বগরর। 
মঙ্কহলাগদর ঙ্ক�ঙ্গলগ� ঙ্কবিতীয় বািাই আঙ্করয়ানা �াবাগল্কা 
৬–১, ৬–৪ হারাগলন যোে্তা অজবেনকারী মঙ্কনকা 
ঙ্কনকুগল্ুগক। েত বির উইম্বলেন বাঙ্কতল হগয় োয় 
কগরানার কারগণ। ২০১৯ �াগলর পর উইম্বলেন দশবেক 
ঙ্কনগয়ই ঙ্কফরল। তগব প্রেমঙ্কদন বৃঙ্কটির কারগণ বহু ম্াচ 
পণ্ড হগয় োয়। য�ামবার যমাট ৬৪টি প্রেম রাউগডের 
ম্াচ হওয়ার কো ঙ্কিল। তার মগি্ ১৬টি ম্াচ বৃঙ্কটির 
কারগণ হয়ঙ্কন। ছবি: এএফবি

  ল্কাজগয়র লগক্্ 
রাজঙ্করবে োঙ্গুঙ্কল

গুরুবেহীন ম্াচ। তাই 
ভারতীয় �ময় রঙ্কববার 
মি্রাগত ইকুগয়েগরর 
ঙ্কবরুগধে যনইমারগক ঙ্কবশ্াম 
ঙ্কদগয়ঙ্কিগলন ্াঙ্কজল যকাচ টিগট।  
�গঙ্গ ঙ্করচাঙ্কলবে�ন, ে্াঙ্ক্গয়ল 
যজ�ু�গক। আর তাগতই যকাপা 
আগমঙ্করকায় গ্রুগপর যশর ম্াগচ 
ঙ্কবশ্াগম চগল যেল  ্াঙ্কজগলর 
যোটা আরিমণভাে। ঙ্কবপজ্জনক 
হগত পারগলন না ঙ্কফরঙ্কমগনা, 
ে্াঙ্ক্গয়ল বারগবা�ারা। প্রেম 
দুটি ম্াচ যহলায় ঙ্কজগতঙ্কিল 
য�গলকাওরা। তৃতীয়টি যশর 
মুহূগতবে। তগব প্রঙ্কত ম্াগচই 
যে ্াঙ্কজল দশবেনীয় ফুটবল 
উপহার ঙ্কদগয়গি এমন নয়। 
বরিং অগনকটাই ফারাক েগড় 
ঙ্কদঙ্কছিগলন যনইমার। ফগল 
এঙ্কদন যনইমার না োকায় 
িাগরভাগর অগনক ঙ্কপঙ্কিগয় োকা 
ইকুগয়েগরর কাগি আটগক 
যেল ্াঙ্কজল। েমগক যেল 
টানা ১০ ম্াগচর জয়রে। ম্াচ 
অমীমািংঙ্ক�ত ১– ১। 

যশর কলঙ্কম্বয়া ম্াগচ 
্াঙ্কজগলর যে দল যনগমঙ্কিল, 
ইকুগয়েগরর ঙ্কবরুগধে য�ই দগল 

১০টি পঙ্করবতবেন এগনঙ্কিগলন টিগট। আরিমণভাগে 
ওপগর বারগবা�াগক যরগি একটু নীচ যেগক লুকা� 
প্াকুগয়তা, ঙ্কফরঙ্কমগনা এবিং এভারটন। প্রেম 
একাদগশ ঙ্কিগলন না অঙ্কভজ্ঞ ক্াগ�ঙ্কমগরা। ৩৭ 
ঙ্কমঙ্কনগট এভারটগনর ঙ্করেঙ্ককগক দুরন্ত যহগে ্াঙ্কজলগক 

এঙ্কেগয় যদন এগের ঙ্কমঙ্কলতাও। 
৫৩ ঙ্কমঙ্কনগট ইকুগয়েগরর কনবোর 
ঙ্কক্য়ার করগত পাগরঙ্কন ্াঙ্কজল 
রক্ণ। এনার ভ্াগলঙ্কসিয়ার 
যহগে যচাি যরগি যজারাগলা 
শগট �মতা যফরান অ্াগঞ্জল 
যমনা। এরপর ঙ্কভঙ্কনঙ্ক�য়া� 
জুঙ্কনয়র, ক্াগ�ঙ্কমগরা, 
ঙ্করচাঙ্কলবে�নগক নাঙ্কমগয় যজতার 
আপ্রাণ যচটিা কগরঙ্কিগলন টিগট। 
ঙ্ককন্তু ওই যে যনইমার ঙ্কিগলন 
না। তগব গ্রুপ চ্াঙ্কম্পয়ন হগয়ই 
নকআউগট যপৌঁিল ্াঙ্কজল। 

ম্াগচর পর ইকুগয়ের যকাচ 
গুস্তাগভা আলফাগরা টিগটগক 
বগলগিন, ‘ আপঙ্কন ্াঙ্কজল 
দলগক যিগড় োগবন না। আপঙ্কন 
দলগক ঙ্কবশ্বকাপ চ্াঙ্কম্পয়ন 
কগরই যশর করগবন।’  প্র�ঙ্গত, 
টিগটর �গঙ্গ এই মুহূগতবে �ম্পকবে 
ভাল নয় ্াঙ্কজল যফোগরশগনর। 
�গঙ্গ অবশ্ই ্াঙ্কজগলর 
রা্রেপঙ্কতর। েত �প্াগহ 
আগয়াজকগদর �মাগলাচনা কগর 
জঙ্করমানার মুগি পগড়গিন। 
তাই যকাপায় চ্াঙ্কম্পয়ন হগত 
না পারগল টিগটর ঘাগড় যকাপ 
পড়গতই পাগর।   

১ ্াঙ্কজল
ঙ্কমঙ্কলতাও

১ ইকুগয়ের
 যমনা

কচো েন্ উধাও িটেই 
আেটক কগল ্াবজল

মাগে নয়, ে্ালাঙ্করগত যনইমার। 
যোইয়াঙ্কনয়ায়। িঙ্কব: এএফঙ্কপ

�ঙূ্কচ
একঙ্কদগনর 

আন্তজবোঙ্কতক
১৩ জুলাই  
প্রথম মষ্যাচ

১৬ জুলাই  
ববিেীে মষ্যাচ

১৮ জুলাই  
েৃেীে মষ্যাচ

টি২০
২১ জুলাই 
প্রথম মষ্যাচ 

২৩ জুলাই 
ববিেীে মষ্যাচ

২৫ জুলাই 
েৃেীে মষ্যাচ

( সি মষ্যাচ কলটম্বাে।  
কসাবের বিবেন্ন চষ্যাটেটল) 

�ীঙ্কমত ওভাগরর ঙ্ক�ঙ্করজ যিলগত য�ামবার শ্রীল্কায় যপৌগি যেল টিম ইঙ্কডেয়া। কলগম্বায় চাহাল, িাওয়ান, নভদীপ, যকাচ দ্াঙ্কবড়, পৃথ্ীরা। িঙ্কব: টুইটার

গুে মঙ্কনবেিং লডেন। য্কফাটে যটঙ্কবগল ঙ্কবরাট যকাহঙ্কল এবিং অনুষ্া শমবো। িঙ্কব: টুইটার

আগলায় উদ্াঙ্ক�ত দীঙ্কপকা কুমারী। িঙ্কব: ইনটোগ্াম
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প্রকাশ্ ঙ্কবজ্ঞঙ্কপ্– ১০২ তম অ্ানুয়াল যজনাগরল ঙ্কমটিিং
ককাবেড– ১৯ মিামারী সাটপটক্ এবজএম–এর কোটটস উটলেেমটো শুক্রিার, ৩০ জধুলাই ২০২১ োবরে কিলা ৩. ০০োে ( ভারতীয় 
�ময়)  দষ্য টেটলেে ককাপিাবে অফ ইবন্ডো বলবমটেটডর ১০২ েম অষ্যােধুোল কজোটরল বমটিং (‘ এঙ্কজএম’ )   ককােও সাধারে থ্াটে 
সদসষ্যটদর শারীবরক উপবথ্বে োড়াই  বেবডও কেফাটরবন্সিং ( ‘ ঙ্কভঙ্ক�’ ) /  অেষ্য অবডও বেসধুষ্যোল পদ্বে ( ‘ ওএঙ্কভএম’ ) –এর মাধষ্যটম 
আটোবজে িটি। বেবডও কেফাটরবন্সিং ( ‘ ঙ্কভঙ্ক�’ ) /  অেষ্য অবডও বেসধুষ্যোল পদ্বে ( ‘ ওএঙ্কভএম’ ) –এর সধুবিধা কদটি েষ্যাশোল 
বসবকউবরটজ বডটপাবজেবর বলবমটেড ( এন এ� ঙ্কে এল) ।
বমবেব্রি অফ কটপ্ডাটরে অষ্যাটফোস্ড ( এম ঙ্ক� এ)  বিারা জাবরকৃে যথাক্রটম ৮ এবপ্রল ২০২০, ১৩ এবপ্রল ২০২০ ও ৫ কম ২০২০ , 
১৩ জােধুোবর, ২০২১ োবরে সিংিবলে কজোটরল সাকু্ডলার ( ‘ এমঙ্ক�এ �াকুবেলার�মূহ)  এিিং বসবকউবরটজ অষ্যান্ড এক্সটচঞ্জ কিাড্ড 
অফ ইবন্ডো বিারা জাবরকৃে ১২ কম ২০২০ ও ১৫ জােধুোবর, ২০২১ োবরে কসবি সাকু্ডলার সি পঠেীে ককাপিাবেজ অষ্যা্, ২০১৩ 
ও এর অধীটে গঠিে রুলসমূি এিিং কসবি ( বলবটেিং অিবলটগশেস অষ্যান্ড বডসট্াজার বরটকােষ্যারটমটেস)  করগুটলশেস, ২০১৫–এর 
সিংথ্াোধীটে  ককাপিাবের সাধারে িষ্যিসা কলেটদটের জেষ্য দষ্য টেটলেে ককাপিাবে অফ ইবন্ডো বলবমটেটডর ১০২ েম অষ্যােধুোল 
কজোটরল বমটিং আটোবজে িটি।
২০২০–২১ অথ্ডিটষ্ডর ককাপিাবের আবথ্ডক  ফলাফটলর েবেোে  সটমে এবজএম–এর কোটস এিিং অষ্যােধুোল বরটপাে্ড এই ককাপিাবের 
ওটেিসাইে www.tatatinplate.com–এর পাশাপাবশ এে এস বড এল এর www.evoting.nsdl.com , টেক এক্সটচঞ্জ বি এস ই 
বলবমঃর www.bseindia.com  ও েষ্যাশোল টেক এক্সটচঞ্জ www.nseindia.com  এ   এ কদওো আটে।
 বেবস /   ওএবেএম–এর মাধষ্যটম সদসষ্যগে  এবজএম– এ কযাগ বদটে পাটরে যা এবজএম–এর কোটস পাঠাটো িটি। কসই মে ককাবেড– 
১৯ মিামারী সাটপটক্ ১০১ েম অষ্যােধুোল কজোটরল বমটিং ককােও সদসষ্যটদর শারীবরক উপবথ্বে োড়াই বেবডও কেফাটরবন্সিং 
( ‘ ঙ্কভঙ্ক�’ ) /  অেষ্য অবডও বেসধুষ্যোল পদ্বে ( ‘ ওএঙ্কভএম’ ) –এর মাধষ্যটম আটোবজে িটি। ১০২ েম অষ্যােধুোল কজোটরল বমটিংটে 
সদসষ্যটদর  বেবস/  ওএবেএম –এর মাধষ্যটম অিংশ গ্রিে ককাপিাবে আইে ২০১৩ এর ১০৩ ধারাে ককারাম তেবরর জেষ্য স্ীকৃে িটি।
কয সকল সদটসষ্যর ই–কমল ঠিকাো এই ককাপিাবে/  করবজ্রিার ও ট্ান্সফার এটজটে (যরঙ্কজ্রোর/ টি এ)   / বডটপাবজেবর পাট্ডবসপষ্যাটে 
( ঙ্কেঙ্কপ)–এর কাটে বেিন্ীকৃে রটেটে, ককিলমারে ই–কমটলর মাধষ্যটম োঁটদর প্রবে  অথ্ডিটষ্ড এই ককাপিাবের আবথ্ডক  ফলাফটলর 
েবেোে  সটমে এবজএম–এর কোটস পাঠাটো িটি। কসবি সাকু্ডলার অেধুযােী এই ১০২ েম এবজএটমর কোটস এিিং অষ্যােধুোল 
বরটপাে্ড  িাস্তবিক োটি কদওো িটি ো। কয সকল সদটসষ্যর ই–কমল ঠিকাো েবথেধু ক্ত েে, োরা ২৩ জধুলাই, ২০২১ কিলা ৫. ০০      
ো.  স.  –এর মটধষ্য েবথেধু ক্ত কিাে আবথ্ডক  ফলাফটলর েবেোে  সটমে এবজএম–এর কোটস, লগ ইে আই বড, পাসওোড্ড পাওোর 
জেষ্য।
ই–যমল ঠিকানা নঙ্কেভুক্ত করার প্রঙ্করিয়া
ক.   বলিংক https://tcpl.linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html  কদেধুে
ে.  ককাপিাবের োম বলেধুে:   দষ্য টেটলেে ককাপিাবে অফ ইবন্ডো বলবমটেড
গ.   বডবপ আই বড, ্াটেটে আই বড (তিদুষ্যবেে ফটম্ড কশোর থাকটল ) /  কফাবলও েিং, কশোর ধটর রাো সদটসষ্যর োম, পষ্যাে বিশদ বদে। 

বফবজকষ্যাল ফটম্ড কশোর ধটর রাো  সকল সদসষ্য কশোর শিংসাপটরের ১ট েিং বদে, স্প্রেষ্যবেে পষ্যাে, আধার, পাসটপাে্ড সি ঠিকাো 
প্রমাে, ও কশোর শিংসাপটরের সামটে কপেে আপটলাড করুে।

ঘ.    ই কমল আই বড, কমািাইল েিং বদে
ঙ.   আপোর ই কমল আই বড, কমািাইল েিং–কে ওটবপ যাটি, ো এটোর করুে
চ.   বসটটেম ই কমল আই বড বেবচিে করটি এবজএম–এর কোটস কপটে তিদুষ্যবেে ফটম্ড কশোর ধটর রাো সদসষ্যরা ই কমল থ্ােী োটি 

েবথেধু ক্ত করটে ও ককাপিাবের সি কাগজপরে কপটে বেটজটদর  বডবপ–  র কাটে বেটজর ই–কমল আইবড আপটডে কবরটে বেটে 
পাটরে। 

বফবজকষ্যাল ফটম্ড কশোর ধটর রাো  সকল সদসষ্য বেটজর ই–কমল আইবড করবজটোর করাে করবজ্রিার ও কশোর ট্ান্সফার এটজটেটক 
বলটে। এবজএম–এর কোটটস বথ্র বিষটে ককাপিাবে সদসষ্যটদর  বেটজটদর কোোবধকার প্রটোটগর জেষ্য  বরটমাে ই–কোটিং–এর 
সধুটযাগ কদটি।   বরটমাে ই–কোটিং–এর মাধষ্যটম  এ বজ এটম ই–কোটিং–এ অিংশ কেওো যাটি।
ইগলকট্রঙ্কনক ঙ্কক্য়াঙ্করিং �াঙ্কভবে� বা অন্ মাি্গম ঙ্কেঙ্কভগেডে �রা�ঙ্কর ব্া্ক অ্াকাউগটে জমা করবার জন্ �দ�্েণ োঁরা ব্া্ক, 
অ্াকাউগটের ঙ্কববরণ আপগেট কগরনঙ্কন তাঁরা ঙ্কনম্নবঙ্কণবেত ঙ্কনগদবেশাবঙ্কল যমগন চলুন: 

ঙ্কফঙ্কজক্াল যহাঙ্ক্িং ককাপিাবের আরটএ যথা টএসআর দারাসাউ কেসালটেটেস প্রাইটেে বলবমটেড ( টএসআর)  ( পূটি্ডর টএসআর 
দারাসাউ বলবমটেড)  ঠিকাো ৬– ১০ িাবজ মধুসা পারোওোল ইন্ডাব্রিোল এটটেে ( কফমাস টেধুবডও বেকটে)  ২০, ডঃ ই 
কমাটজস করাড, মিালক্ষী, মধুম্বই– ৪০০০১১– কে বেম্নিবে্ডে দরোস্ত/ বিশদ– এর কবপ কপ্ররে করুে
( ক)  স্াক্বরে অেধুটরাধপরে কযোটে উটলেে থাকটে িটি আপোর োম, কফাবলও েম্বর ( সমূি) , সপিূে্ড ঠিকাো এিিং 

বডবেটডন্ড গ্রিটের জেষ্য িষ্যাকি অষ্যাকাউটটের বিশদ ( i )  িষ্যাটকির ও শাোর োম এিিং িষ্যাকি অষ্যাকাউটটের ধরে ( i i )  
ককার িষ্যাবকিিং সবলউশে চালধু িওোর পর িষ্যাকি অষ্যাকাউটে েম্বর এিিং ধরে ( i i i )  ১১ সিংেষ্যার আইএফএস ককাড 

( ে)   মূল িাবেল করা কচক কযোটে সদসষ্য িা প্রথম ধারটকর োম থাকটি, যবদ কশোর একটরে ধরা থাটক
( গ)   স্প্রেষ্যবেে পষ্যােকাটড্ডর কবপ
( ঘ)   ককাপিাবেটে বেিন্কৃে সদটসষ্যর ঠিকাো প্রমােপটরের জেষ্য স্প্রেষ্যবেে কয ককােও দস্তাটিজ ( যথা আধার কাড্ড, 

ড্াইবেিং লাইটসন্স, কোোর আইটডেটট কাড্ড, পাসটপাে্ড) – এর কবপ
ঙ্কেমাডে যহাঙ্ক্িং বডমষ্যাে আকাটর কয সকল সদসষ্য কশোর ধটর করটেবেটলে োটদর বডবপর কাটে ইটলকট্বেক িষ্যাকি মষ্যােটডে 

আপটডে করটে অেধুটরাধ করা িটছে।

ইটলকট্বেক িষ্যাকি মষ্যােটডে েবথেধু বক্ত ো িওোর ফটল সদসষ্যগে যবদ সরাসবর োটদর িষ্যাটকির োোে বডবেটডন্ড গ্রিে ো 
করটে পাটরে কসটক্টরে কসই সকল সদসষ্যগেটক, লকডাউটে ডাকিষ্যিথ্া এিিং অেষ্যােষ্য িষ্যিথ্া স্াোবিক িওোর পরিেতী সমটে, 
বডবেটডন্ড ওোটরটে/ িষ্যাকিাস্ড কচক/ বডমান্ড ড্াফে কপ্ররে করা িটি ককাপিাবে বিারা। 
ককাপিাবের সদসষ্য েবথ ও কশোর িস্তান্তর িই শুক্রিার, ১৬ জধুলাই, ২০২১ কথটক শুক্রিার, ৩০ জধুলাই, ২০২১ ( উেে বদে সি)  
িন্ থাকটি ২০২০–২১ র বডবেটডন্ড প্রদাটের জেষ্য।
ঙ্কেঙ্কভগেগডে কর
বফোন্স অষ্যা্ ২০২০ অেধুযােী ১লা এবপ্রল ২০২০ কথটক বডবেটডন্ড আে করটযাগষ্য এিিং আেকর আইে ১৯৬১ ( ‘ বদ আইট অষ্যা্’ )  
অেধুযােী বেধ্ডাবরে িাটর বডবেটডন্ড আটের জেষ্য ককাপিাবে উৎসমূটল কর বিটোবজে ( ‘ টবডএস’ )  করটে িাধষ্য। সাধারেোটি ওই 
টবডএস প্রটোজে অেধুযােী সদসষ্যগেটক োটদর িাসথ্াে, পষ্যাে, বিোজে সপিূে্ড/  আপটডে করটে অেধুটরাধ করা িটছে োটদর বডবপ–
 র কাটে িা কশোর যবদ বফবজকষ্যাল আকাটর ধরা থাটক কসটক্টরে ১২ জধুলাই, ২০২১ োবরটের পূি্ড ককাপিাবে/ আরটএ– এর কাটে 
ইটমল মাধষ্যটম দস্তাটিজ জমা করটিে। এর বিশদ পাওো যাটি ককাপিাবের ওটেিসাইেhttps://www.tatatinplate.com–এ।
  ঙ্কদ টিনগলেট যকাম্পাঙ্কন অফ ইঙ্কডেয়া ঙ্কলঙ্কমগটে
 স্াঃ/ – 
 যকৌঙ্কশক শীল 
োবরে:  ২৮ জধুে, ২০২১ ( ACS No 21647) 
থ্াে:  কলকাো  ককাপিাবে কসটক্রোবর  জগয়র পর জগকাঙ্কভচ।
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