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Ref.No.CIL:Xl(D):415714156:2021

To.

:
To,

Department.
Limited,
Street.
400001
533278

isting
Bombay Stock Exchange
l4th Floor, P.J.Towers. Dalal
Mumbai Scrip Code
L

Dated:25. I I .21

Listing Depa(ment.
National Stock Exchange oi'lndia Limited.
Exchange Plaza. Bandra Kurla Complex.
Bandra (E), Mumbai 40005 I '
Rei ISIN lNE522F0l014

Sub: Newsoaper oublication of Notice of Board Meetins for
Interim Dividend for the Year 2021-22.
Dear Sir.

we are enclosing hard copies of

Press release issued

newspaper namely The Telegraph and Bengali newspaper i.e.

Board meetingon 29th November'2021 for consideration

on 25.11.2021 in one English

Bartaman publishing the notice of

of lnterim Dividend

lor 2021-22. if any.

This is for your information and records please.

Yours faithfully,

\\%i.\"
(

M. V i swanathan/!-fr

'frTtrfrrerfl)

Secretary^ffi €fud
& Compliance Offi cer/qFcEltrjg 3fifu€T
Company

Encl: As above

ইন্দোনেশিয়া ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডে পৌঁছলেন পিভি সিন্ধু, বি সাই প্রণীত
ও কিদাম্বি শ্রীকান্ত। ১৭-২১, ২১-১৭, ২১-১৭ পয়েন্টে সিন্ধু হারান
জাপানের আয়া ওহ�োরিকে। পুরুষ সিঙ্গলসে বি সাই প্রণীত ২১-১৯, ২১১৮ পয়েন্টে জিতেছেন ফ্রান্সের ট�োমা জুনিয়র প�োপ�োভের বিরুদ্ধে। কিদাম্বি
শ্রীকান্ত ২১-১৫, ১৯-২১, ২১-১২ পয়েন্টে হারান এইচএস প্রণয়কে।

স্পিন মন্ত্রে বাজছে প্রতিশ�োধের বাজনা
আজ শুরু ভারত-নিউজিল্যান্ড প্রথম টেস্ট
স�ৌরাংশু দেবনাথ  কানপুর
নামেই গ্রিন পার্ক! বাইশ গজে সবুজের আভাটুকও
ু
চ�োখে পড়ছে না!
ব্রিটিশ আমলে মিস গ্রিন এই মাঠে ঘ�োড়ায় চড়তেন।
সেই থেকে গ্রিন পার্ক। আউটফিল্ড ঘাসে ভরা।
নামকরণের সার্থকতা বজায় রেখে গ্যালারিতেও পাতা
সবুজ চেয়ার। গাছপালায় ঘেরা মাঠের আবহও
সবুজাভ। এমনকি তিন দিক খ�োলা প্রেসবক্সের কাঠাম�ো
কিংবা গালিচাতেও রংয়ের সাযুজ্য রয়েছে। কিন্তু,
যেখানে ব্যাট-বলের লড়াই মঞ্চস্থ হবে, সেই পিচটাই
ত�ো ন্যাড়া। ভারত-নিউজিল্যান্ড প্রথম টেস্ট
পঞ্চমদিনের সকাল পর্যন্ত গড়ালে হয়!
উত্তরপ্রদেশের গঙ্গা তীরের এই মাঠ বরাবারই
স্পিনারদের সাহায্য করেছে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে
ভারত প্রথমবার টেস্ট জয় কানপুরে। ১৯৫৯ সালের
সেই ডিসেম্বরে জেসু প্যাটেলের অফস্পিনে অসহায়
দেখিয়েছিল অজিদের। ম্যাচে ১৪ উইকেট নেন জেসু।
এমনকী, পাঁচ বছর আগে এখানে অনুষ্ঠিত শেষ টেস্টেও
বিধ্বংসী ছিলেন স্পিনাররা। রবিচন্দ্রন অশ্বিন নেন দশ
উইকেট। রবীন্দ্র জাদেজার শিকার সংখ্যা ছয়।প্রতিপক্ষ
ছিল কেন উইলিয়ামসনের নিউজিল্যান্ড! পুরন�ো ফর্মূলা
মেনে ভারতীয় দল দুই ‘রবি’কে নামিয়ে দিতেই পারত
সিরিজের প্রথম টেস্টে। কিন্তু, উইকেট দেখার পর পাল্লা
ঝুক
ঁ ছে তিন স্পিনারের দিকে। টেস্টে রাহুল দ্রাবিড়
জমানা সম্ভবত শুরু হচ্ছে স্পিন-মন্ত্রে বাজিমাতের
স্ট্র্যাটেজি দিয়েই। অশ্বিন-জাদেজা জুটির সঙ্গে তাই দেখা
যেতে পারে অক্ষর প্যাটেল বা জয়ন্ত যাদবকে। তবে
জাদেজা ও অক্ষরের ব�োলিং অনেকটাই একধরনের।
তাই সুয�োগ পেতে পারেন জয়ন্ত। মজার ব্যাপার হল,
কিউয়ি শিবিরেও রয়েছে তিন স্পিনার খেলান�োর মৃদু
আভাস। অতএব সারমর্ম একটাই, স্পিন অস্ত্রেই
বাজিমাতের ভাবনায় রয়েছে দুই শিবির।
শহর জুড়ে শীতের আমেজ ক্রমশ বাড়ছে।
ভ�োরবেলায় কানপুর সেন্ট্রাল স্টেশন চত্বরে কনকনে
ঠাণ্ডা। রাজপথেও স�োয়েটার, মাফলার, টুপি,
জ্যাকেটের ঘনঘটা। এই আবহে সকালের দেড় ঘণ্টা
পেসারদের জন্যও সাহায্য মজুত থাকবে বলে মনে

২ এপ্রিল শুরু হতে
পারে আইপিএল

মুম্বই: আগামী বছর আইপিএল হবে দেশের
মাটিতে। সেকথা আগেই জানিয়ে দিয়েছেন বোর্ড
সচিব জয় শাহ। সব কিছু ঠিক থাকলে ২ এপ্রিল
ক্রোড়পতি লিগের ঢাকে কাঠি পড়তে পারে।
প্রথম ম্যাচ চেন্নাইয়ে হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।
কারণ, এবছর খেতাব জিতেছে ধোনির চেন্নাই
সুপার কিংস। ২০২২ আইপিএলে দলের সংখ্যা
বেড়ে দশ হয়েছে। মোট ৭৪টি ম্যাচ হবে। ফাইনাল
হতে পারে জুনের প্রথম সপ্তাহে। এদিকে,
আইসিসি টি-২০ র্যাঙ্কিংয়ে একাদশ স্থানে নেমে
গেলেন বিরাট কোহলি। পঞ্চম স্থানে রয়েছেন
লোকেশ রাহুল।।

বেঙ্গালুরুকে হারিয়ে
অঘটন ওড়িশার

ভাস্কো: আইএসএলের নতুন মরশুমে শুরুতেই
চমক দিল ওড়িশা এফসি। বুধবার তিলক ময়দানে
বেঙ্গালুরু এফসি’কে ৩-১ গ�োলে হারিয়ে অঘটন
ঘটাল তারা। ম্যাচের তিন মিনিটে গ�োল করে দলকে
এগিয়ে দেন জাভি হার্নান্ডেজ। ২১ মিনিটে
বেঙ্গালুরুর হয়ে সমতা ফেরান অ্যালান কস্তা।
এরপর ৫১ মিনিটে ফের দলকে এগিয়ে দেন
জাভি। আর দ্বিতীয়ার্ধের সংয�োজিত সময়ে ব্যবধান
বাড়ান আরিদাই। এদিকে, বৃহস্পতিবার নর্থ-ইস্ট
ইউনাইটেডের মুখোমুখি কেরল ব্লাস্টার্স। দু’টি দলই
এখনও পয়েন্টের মুখ দেখেনি। ফলে বৃহস্পতিবার
জিততে মরিয়া নর্থ-ইস্ট এবং কেরল।

Bartaman, 25.11.21, Kolkata

অশ্বিন

জাদেজা

করছেন কিউরেটর শিব কুমার। গঙ্গার সংলগ্ন হওয়ায়
আর্দ্রতার সুবিধা পেতে পারেন সিমাররা। সেক্ষেত্রে টিম
সাউদি, ওয়্যাগনাররা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতেই পারেন।
জ্বলে ওঠার বাড়তি তাগিদ থাকবে ইশান্তের মধ্যেও।
র�োহিত শর্মা, বিরাট ক�োহলির মত�ো মহারথী নেই।
চ�োটের জন্য নেই ল�োকেশ রাহুলও। বিশ্রামে ঋষভ
পন্থ। কার্যত দ্বিতীয় সারির ব্যাটিং নিয়ে অজিঙ্কা রাহানের
নেতৃত্বে নামছে ভারত। বাঁহাতি নেট ব�োলারকে আমন্ত্রণ
জানিয়ে ওয়াগনারকে সামলান�োর প্রস্তুতি সারা হল
নেটে। আপাতত যা ইঙ্গিত, তাতে ওপেনিংয়ে শুভমান
গিলের সঙ্গী হচ্ছেন মায়াঙ্ক আগরওয়াল। মিডল
অর্ডারে অভিষেক ঘটছে শ্রেয়স আয়ারের। ৫২ বছর
আগে এই মাঠেই অভিষেক হয়েছিল এক গ্রেট
ব্যাটসম্যানের। প্রথম ইনিংসের ব্যর্থতা ঢেকে দ্বিতীয়

ইনিংসে শতরানকারী সেই ক্রিকেটারের নাম গুন্ডাপ্পা
বিশ্বনাথ। শ্রেয়স কি পারবেন সেই পথে হাঁটতে?
অশ্বিনের কাছে এই ম্যাচ আবার পুনর্জন্মেরই মত�ো।
ইংল্যান্ডে টানা চার টেস্টে ড্রেসিরুম ছিল তাঁর ঠিকানা।
সেই কারাগার থেকে পাঁচদিনের ফরম্যাটে মুক্তি মিলছে
কানপুরে। ন্যাড়া উইকেট অবশ্যই উদ্দীপ্ত করছে তাঁকে।
বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের তাজ মাথায় পরে নামছে
নিউজিল্যান্ড। অন্যদিকে, ফাইনালে পরাজয়ের জ্বালা
ঘরের মাঠে সুদে-আসলে মিটিয়ে নেওয়াই ভারতের
তাগিদ। সদ্য সমাপ্ত টি-২০ সিরিজে কিউয়িদের
হ�োয়াইটওয়াশ করলেও, আসল যন্ত্রণার প্রতিশ�োধ
নেওয়া যে এখনও বাকি!
 ম্যাচ শুরু সকাল ৯-৩০ মিনিটে।
সরাসরি সম্প্রচার স্টার স্পোর্টসে।

Midnapore Municipality

২৫ নভেম্বর ২০২১ বর্তমান [৯]

আতসকাচের তলায়
রাহানের টেস্ট কেরিয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কানপুর: ভাগ্যিস,
বিরাট ক�োহলির অনুপস্থিতিতে তিনি
ক্যাপ্টেন। অন্যথায় গ্রিন পার্কে হয়ত�ো
দেখাই যেত না অজিঙ্কা রাহানেকে!
নেতৃত্বের
গুরুদায়িত্ব
আপাতত জায়গা বাঁচিয়ে
দিয়েছে ঠিকই। কিন্তু
ক�োহলি ত�ো পরের
টেস্টেই ফিরবেন। যদি গ্রিন
পার্কে রান না পান,
ওয়াংখেড়েতে কী হবে?
ব্যাটসম্যান রাহানের উপর
কি ভরসা দেখাবে দল? যদি
দেখায়, নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজে
যদি ক্রমাগত ব্যর্থতার পরও হাঁড়িকাঠে
গলা না ওঠে, দক্ষিণ আফ্রিকা সফরেও
দয়াদাক্ষিণ্য মেলা মুশকিল। তখন ক�োচ
দ্রাবিড়ের পক্ষেও তাঁকে ম্যান্ডেলার
দেশে নিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে উঠবে।
উদ্যত খাঁড়ার নীচে যে রয়েছেন, তা
জানেন খ�োদ রাহানেও। ইংল্যান্ডে চার
টেস্টের সিরিজে ম�োট রান ১০৯। গড়
মাত্র ১৫.৫৭। যা আরও করুণ দেখাবে
লর্ডসে দ্বিতীয় ইনিংসের ৬১ রানকে
সরিয়ে নিলে। পরিসংখ্যান বলছে, শেষ
১১ টেস্টে রাহানের গড় ১৯.৫৭। শুধু
যে বড় রান আসেনি, তা নয়। ক্রিজে
গিয়ে তাঁকে আত্মবিশ্বাসীও দেখাচ্ছে না।
শট নিতে গিয়ে ভুগছেন দ�োটানায়।
সিদ্ধান্তহীনতার প্রতিফলিত হচ্ছে
স্ট্রোকে। স্বয়ং রাহানে অবশ্য উদাসীন
থাকার মরিয়া চেষ্টা করছেন। ভার্চুয়াল
প্রেস কনফারেন্সে বললেন,‘একেবারেই
ফর্মে না থাকা নিয়ে উদ্বিগ্ন নই। অবদান
রাখা মানেই যে সবসময় একশ�ো তুলতে
হবে, এমন ক�োনও কথা নেই। ৩০, ৪০,
৫০ রানের ইনিংসও কখনও কখনও
গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আর ভবিষ্যতে কী
হবে তা নিয়ে ভাবতে বসি না। যা হওয়ার
তা ত�ো হবেই।’

কিন্তু সেরাটা যদি যথেষ্ট না হয়,
তাহলেই চাপ। এমনিতেই র�োহিত,
বিরাট, রাহুলকে কানপুরে পাচ্ছে না
ভারত। খেলতে হচ্ছে নতুন ওপেনিং
জুটি গিল-মায়াঙ্ককে নিয়ে।
অভিষেক ঘটছে শ্রেয়স
আইয়ারের। এই অবস্থায়
অধিনায়ককেই বাড়তি
দায়িত্ব নিতে হবে। কিন্তু,
নেটে একেবারেই স্বচ্ছন্দ
দেখাল না রাহানেকে।
ব�োল্ড হলেন জয়ন্ত যাদবের
ডেলিভারিতে। খ�োঁচা দিলেন
প্রসিদ্ধ কৃষ্ণের বলে। অবশ্য কখনও
কখনও নেটে নড়বড়ে দেখান�ো
ব্যাটসম্যান ম্যাচে নামে বাড়তি সতর্ক
হয়ে। আর সেটাই গড়ে দেয় বড় রানের
পথ। তেমন কিছুই কি অপেক্ষা করছে
রাহানের জন্য?

Midnapore Municipality invites application from suitable candidates for the
posts: The Honorary Health Worker (Contractual):- No of Post- 4 Nos.
Candidate must be female in the age group of 30-40 years as on 1st day of the
calendar year i.e as on 01.01.2021. In case of SC/ST/OBC(A/B) candidates, the
lower age limit may be relaxed to 22 years. Candidate must be a resident of
Midnapore Municipality area and should be married/ divorced/ widow. Last
Date of Application: 15/12/2021 (before 4-00 PM), Honorarium Rs- 4500/- ,
For details information and application process visit Midnapore Municipality
Website www.midnaporemunicipality.com and Municipality Notice board.
Sd/Chairperson
Board of Administrator
Midnapore Municipality

ক�োল ইন্ডিয়ো ন্লন্িটেড
এ�টে িহোরত্ন ক�োম্োন্ি

(ভোরত সর�োটরর এ�টে সংস্ো)
৪র্থ তল, ক�োর-২, করেমিসেে নং. ০৪-এিএআর, প্লট নং. এএফ-III, অ্ো�শন এমরয়ো-১এ,
মনউটোউন, রোজোরহোট, �ল�োতো- ৭০০১৫৬, কফোন: ০৩৩-২৩২৪-৬৫২৬, ফ্োক্স: ০৩৩-২৩২৪৬৫১০
ইসিল: mviswanathan2.cil@coalindia.in, ওসয়বেোইট: www.coalindia.in
ন্সআইএি-L23109WB1973GOI028844

ক�োড্ড ন্িটেংটয়র ন্�জ্ঞন্তি

মলম্টং করগুসলশনে ২০১৫’র করগুসলশন ২৯ এবং ৪২ অনুযোয়়ী, এতদ্োরো কনোটটশ রেদোন �রো হসছে কয
ক�োম্োমনর পমরচোলনো পর্থসদর এ�টট েভো কেোিবোর, ২৯ িটভম্বর ২১ তোমরসে অন্োন্ মবরসয়র েোসর
মবসবচনো ও ২০২১-২২ েিয়ে়ীিোর অন্তব্থততী�োল়ীন লভ্োংশ রেদোন, যমদ রোস�, তোর অনুসিোদসনর জন্
অনুমঠিত হসব। ক�োম্োমন ২০২১-২২ আমর্থ� বছসরর জন্ ই�্্ইটট কশয়োসর অন্তব্থততী�োল়ীন লভ্োংশ
রেদোসনর উসদেসশ্, িঙ্গল�োর, ৭ টডটসম্বর ২১ তোমরেটটস� ‘‘িন্িভুক্ত তোন্রখ’’ টহেোসব মনর্থোরণ �সরসছ,
যমদ পর্থদ �ত্তৃ� ক�োরণো �রো হয়। এই উপলসষে ২৩ নসভম্বর, ২০২১ তোমরে করস� ‘‘ক�োল ইন্ডিয়ো
ন্লন্িটেটডর ন্সন্�উন্রটেসিূটহ অন্ত�্বততী কলিটেি প্রন্তটরোটের জি্য অন্ত�্বততী �োর্ব�লোপ এ�ং
পন্রচোলিোর ক�োড’’ অর়ীসন ‘‘করেটডং উইটডিো’’ বন্ধ হসয় যোসব এবং এটট ৪৮ �ন্ো অমতক্রি হওয়োর পর
২৯ নসভম্বর ২১ তোমরসে পমরচোলনো পর্থসদর মেদ্োন্ত ক�োরণোর পর পুনরোয় চোলু হসব।
উক্ত মবজ্ঞমতিটট ক�োম্োমনর ওসয়বেোইসট www.coalindia.in ‘‘ইিটভস্টর কসন্োর, ইটভন্স অ্যোডি
অ্যোিোউন্সটিন্’’ অর়ীসন এবং ্ট� এক্সসচসজের ওসয়বেোইট www.bseindia.com এবং
www.nseindia.com করস� অ্োসক্সে �রো যোসব।
ক�োল ইমডিয়ো মলমিসটসের তরসফ
সোাঃ/(এি. ন্�শ্বিোিোি)
স্োন: �ল�োতো
ক�োম্োন্ি কসটরেেোন্র অ্যোডি
তোমরে: ২৩ নভ. ২০২১
�িপ্োটয়ন্স অন্িসোর

বেনফিকার বিরুদ্ধে ড্র, বিপাকে বার্সেল�োনা

দুরন্ত র�োনাল্ডো, নক-আউটে ম্যান ইউ

মাদ্রিদ: গত কয়েক দিন
ম�োটেই ভাল�ো কাটেনি
ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের।
প্রিমিয়ার লিগে ধারাবাহিক
খারাপ
পারফরম্যান্সের
জেরে চাকরি খুইয়েছেন ক�োচ ওলে গানার
স�োলকজার। ফুটবলারদের আত্মবিশ্বাস ঠেকেছে
তলানিতে। এই পরিস্থিতিতে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স
লিগে ফের একবার দলকে টানলেন ক্রিশ্চিয়ান�ো
র�োনাল্ডো। মঙ্গলবার গ্রুপ পর্বের অ্যাওয়ে ম্যাচে
ভিয়ারিয়ালকে ২-০ গ�োলে হারিয়ে রাউন্ড অব
সিক্সটিনে জায়গা করে নিল ম্যান ইউ। ম্যাচের দুই
গ�োলদাতা র�োনাল্ডো ও জর্ডন স্যাঞ্চো। ৫ ম্যাচে
১০ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ এফ’এর শীর্ষস্থান ধরে
রাখল ‘রেড ডেভিলস’।
চলতি মরশুমে ঘর�োয়া ফুটবলে ধারাবাহিকতার
অভাবে ভুগছে ম্যান ইউ। তবে ইউর�োপ সেরার
লড়াইয়ে তাদের খেলায় দেখা গিয়েছে ভিন্ন চিত্র।
আর এর সিংহভাগ কৃতিত্ব সিআরসেভেনের।
গ্রুপ পর্বে পাঁচ ম্যাচে তাঁর নামের পাশে রয়েছে
হাফ ডজন গ�োল। উল্লেখ্য, প্রথম লেগে ওল্ড
ট্রাফ�োর্ডে তাঁর শেষ লগ্নের গ�োলেই ভিয়ারিয়ালকে
বশ মানিয়েছিল ম্যান ইউ। মঙ্গলবারও
র�োনাল্ডোকে সামনে রেখেই দল সাজিয়েছিলেন
দলের অন্তর্বতী ক�োচ মাইকেল ক্যারিক। ঘরের
মাঠে অনেক বেশি আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলে

দিনের অপর ম্যাচে বেনফিকার বিরুদ্ধে
গ�োলশনূ ্য ড্র করে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের নকআউটের পথ কঠিন করল বার্সেল�োনা। ঘরের মাঠ
ক্যম্প ন্যু’য়ে আধিপত্য দেখিয়েও গ�োল তুলে
নিয়ে ব্যর্থ জাভির দল। পয়েন্ট খুইয়ে গ্রুপ ই’তে
দ্বিতীয় স্থানে রইল বার্সেল�োনা। পাঁচ ম্যাচে তাদের
সংগ্রহ ৭ পয়েন্ট। সমসংখ্যক ম্যাচে ৫ পয়েন্ট নিয়ে
তৃতীয় স্থানে বেনফিকা। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে
বার্সা খেলবে বায়ার্ন মিউনিখের বিরুদ্ধে। এই ম্যাচে
জিতলে সরাসরি তারা শেষ ষ�োল�োয় জায়গা করে
নেবে। আর ড্র বা হারলে তাকিয়ে থাকতে হবে
বেনফিকা বনাম ডায়নাম�ো কিয়েভ ম্যাচের দিকে।
দিনের অপর এক ম্যাচে জুভেন্তাসকে চার গ�োলের
মালা পরাল চেলসি। আর ডায়নাম�ো কিয়েভের
বিরুদ্ধে ২-১ গ�োলে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ল বায়ার্ন।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে মঙ্গলবারের ফল
ভিয়ারিয়াল। তবে অ্যাটাকারদের ব্যর্থতায় গ�োল
তুলে নিতে ব্যর্থ স্প্যানিশ ক্লাবটি। পক্ষান্তরে, ম্যান
ইউকে অনেক বেশি ছন্নছাড়া দেখায়। দ্বিতীয়ার্ধেও
তার ক�োনও পরিবর্তন ঘটেনি। তবে ৭৮ মিনিটে
প্রতিপক্ষ ডিফেন্সের ভুল কাজে লাগিয়ে দলকে
এগিয়ে দেন র�োনাল্ডো (১-০)। আর ৯০ মিনিটে
জর্ডন স্যাঞ্চোর গ�োল ম্যান ইউয়ের তিন পয়েন্ট
নিশ্চিত করে (২-০)।

ডায়নাম�ো কিয়েভ- ১ : বায়ার্ন মিউনিখ- ২
ভিয়ারিয়াল- ০
: ম্যান ইউ- ২
চেলসি- ৪
: জুভেন্তাস- ০
বার্সেল�োনা- ০
: বেনফিকা- ০
সেভিয়া- ২
: উলভসবার্গ- ০
মালম�ো- ১
: জেনিট- ১
লিলে- ১
: সালজবার্গ- ০
ইয়ং বয়েজ- ৩
: আটালান্টা- ৩
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