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Ref.No.CIL:Xl(D):415714156:2021 : Dated:25. I I .21

To. To,

L isting Department. Listing Depa(ment.

Bombay Stock Exchange Limited, National Stock Exchange oi'lndia Limited.

l4th Floor, P.J.Towers. Dalal Street. Exchange Plaza. Bandra Kurla Complex.

Mumbai - 400001 Bandra (E), Mumbai 40005 I '

Scrip Code 533278 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 on 25.11.2021 in one English

newspaper namely The Telegraph and Bengali newspaper i.e. Bartaman publishing the notice of

Board meetingon 29th November'2021 for consideration 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)

Company Secretary^ffi €fud

& Compliance Offi cer/qFcEltrjg 3fifu€T

Encl: As above
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স�ৌরাংশু সেবনাথ  কানপুর

নামেই গ্রিন পাক্ক! বাইশ গমে �বমুের আভাটকুওু 
স�ামে পড়মে না!

গ্রিটটশ আেমে গ্ে� গ্রিন এই োমে স�াড়ায় �ড়মেন। 
স�ই সথমক গ্রিন পাক্ক। আউটগ্িল্ড �াম� ভরা। 
নােকরমের �াথ্থকো বোয় সরমে গ্াোগ্রমেও পাো 
�বেু স�য়ার। গােপাোয় স�রা োমের আবহও 
�বেুাভ। এেনগ্ক গ্েন গ্েক সোো সরে�বমসের কাোমো 
গ্কংবা গাগ্ে�ামেও রংময়র �াযুে্ রময়মে। গ্কন্তু, 
সযোমন ব্াট-বমের েড়াই েঞ্চস্থ হমব, স�ই গ্প�টাই 
সো ন্াড়া। ভারে-গ্নউগ্েে্ান্ড রেথে সটস্ট 
পঞ্চেগ্েমনর �কাে পয্থন্ত গড়ামে হয়!

উত্তররেমেমশর গঙ্া েীমরর এই োে বরাবারই 
গ্পিনারমের �াহায্ কমরমে। অম্রেগ্েয়ার গ্বরুমধে 
ভারে রেথেবার সটস্ট েয় কানপমুর। ১৯৫৯ �ামের 
স�ই টিম�ম্বমর সে� ু প্ামটমের অিগ্পিমন অ�হায় 
সেগ্েময়টেে অগ্েমের। ে্াম� ১৪ উইমকট সনন সে�ু। 
এেনকী, পা�ঁ বের আমগ এোমন অনগু্ঠিে সশষ সটমস্টও 
গ্বধ্ং�ী টেমেন গ্পিনাররা। রগ্ব�ন্দ্রন অগ্বিন সনন েশ 
উইমকট। রবীন্দ্র োমেোর গ্শকার �ংে্া েয়। রেগ্েপক্ষ 
টেে সকন উইগ্েয়াে�মনর গ্নউগ্েে্ান্ড! পরুমনা িে্্থো 
সেমন ভারেীয় েে েইু ‘রগ্ব’সক নাগ্েময় গ্েমেই পারে 
গ্�গ্রমের রেথে সটমস্ট। গ্কন্তু, উইমকট সেোর পর পাল্া 
ঝুকঁমে গ্েন গ্পিনামরর গ্েমক। সটমস্ট রাহুে দ্াগ্বড় 
েোনা �ম্ভবে শুরু হমছে গ্পিন-েম্রে বাগ্েোমের 
্রে্ামটগ্ে গ্েময়ই। অগ্বিন-োমেো েটুটর �মঙ্ োই সেো 
সযমে পামর অক্ষর প্ামটে বা েয়ন্ত যােবমক। েমব 
োমেো ও অক্ষমরর সবাগ্েং অমনকটাই একধরমনর। 
োই �মুযাগ সপমে পামরন েয়ন্ত। েোর ব্াপার হে, 
গ্কউগ্য় গ্শগ্বমরও রময়মে গ্েন গ্পিনার সেোমনার েেৃু 
আভা�। অেএব �ারেে্থ একটাই, গ্পিন অম্রেই 
বাগ্েোমের ভাবনায় রময়মে েইু গ্শগ্বর।

শহর েমুড় শীমের আমেে ক্রেশ বাড়মে। 
সভারমবোয় কানপরু স�ন্টাে সস্টশন �ত্বমর কনকমন 
োণ্া। রােপমথও স�াময়টার, োিোর, টগু্প, 
ে্ামকমটর �ন�টা। এই আবমহ �কামের সেড় �ণ্া 
সপ�ারমের েন্ও �াহায্ েেেু থাকমব বমে েমন 

করমেন গ্কউমরটর গ্শব কুোর। গঙ্ার �ংেগ্ন হওয়ায় 
আদ্্থোর �গু্বধা সপমে পামরন গ্�োররা। স�মক্ষমরে টটে 
�াউগ্ে, ওয়্াগনাররা ভয়ঙ্কর হময় উেমেই পামরন। 
জ্বমে ওোর বাড়গ্ে োগ্গে থাকমব ইশামন্তর েমধ্ও।

সরাটহে শে্থা, গ্বরাট  মকাহগ্ের েমো েহারথী সনই। 
স�ামটর েন্ সনই সোমকশ রাহুেও। গ্বশ্ামে ঋষভ 
পন্থ। কায্থে গ্বিেীয় �াগ্রর ব্াটটং গ্নময় অগ্েঙ্কা রাহামনর 
সনেৃমত্ব নােমে ভারে। বাহঁাগ্ে সনট সবাোরমক আে্রেে 
োগ্নময় ওয়াগনারমক �ােোমনার রেস্তুগ্ে �ারা হে 
সনমট। আপােে যা ইগ্ঙ্ে, োমে ওমপগ্নংময় শুভোন 
গ্গমের �ঙ্ী হমছেন োয়াঙ্ক আগরওয়াে। গ্েিে 
অি্কামর অগ্ভমষক �টমে সশ্য়� আয়ামরর। ৫২ বের 
আমগ এই োমেই অগ্ভমষক হময়টেে এক সরিট 
ব্াট�ে্ামনর। রেথে ইগ্নংম�র ব্থ্থো সেমক গ্বিেীয় 

ইগ্নংম� শেরানকারী স�ই গ্ক্রমকটামরর নাে গুন্ডাপ্া 
গ্ববিনাথ। সশ্য়� গ্ক পারমবন স�ই পমথ হাটঁমে?

অগ্বিমনর কামে এই ে্া� আবার পনুে্থমমেরই েমো। 
ইংে্ামন্ড টানা �ার সটমস্ট সরেগ্�রুে টেে োরঁ টেকানা। 
স�ই কারাগার সথমক পা�ঁগ্েমনর িরে্ামট েগু্তি গ্েেমে 
কানপমুর। ন্াড়া উইমকট অবশ্ই উদ্ীপ্ত করমে োমঁক।

গ্ববি সটস্ট �্াগ্পিয়নগ্শমপর োে োথায় পমর নােমে 
গ্নউগ্েে্ান্ড। অন্গ্েমক, িাইনামে পরােময়র জ্বাো 
�মরর োমে �মুে-আ�মে গ্েটটময় সনওয়াই ভারমের 
োগ্গে। �ে্ �োপ্ত টট-২০ গ্�গ্রমে গ্কউগ্য়মের 
সহায়াইটওয়াশ করমেও, আ�ে য্রেোর রেগ্েমশাধ 
সনওয়া সয এেনও বাগ্ক!

 ম্যাচ শুরু সকযাল ৯-৩০ মমমিটে। 
সরযাসমর সম্প্রচযার স্যার স্যাে্টটস।

Bartaman, 25.11.21, Kolkata All

২৫ িটেম্বর ২০২১ বর্টমযাি [৯]

ইট্যাটিমিয়যা ওটেটির মবিরীয় রযাউটডে সেঁছটলি মেমে মসন্ধু, মব সযাই প্রণীর 
ও মকদযামম্ব শ্রীকযান্ত। ১৭-২১, ২১-১৭, ২১-১৭ েটয়টটে মসন্ধু হযারযাি 
জযােযাটির আয়যা ওটহযামরটক। েুরুষ মসঙ্গলটস মব সযাই প্রণীর ২১-১৯, ২১-
১৮ েটয়টটে মজটরটছি ফ্যাটসের সেযামযা জুমিয়র সেযাটেযাটের মবরুটধে। মকদযামম্ব 
শ্রীকযান্ত ২১-১৫, ১৯-২১, ২১-১২ েটয়টটে হযারযাি এইচএস প্রণয়টক।

Midnapore Municipality
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

আজ শুরু েযারর-মিউমজল্যাডে প্রথম সেস্

ম্ি মট্রে বযাজটছ প্রমরটিযাটের বযাজিযা আে�কাম�র েোয় 
রাহামনর সটস্ট সকগ্রয়ার
মিজস্ব প্রমরমিমে, কযািেুর: ভাগ্গ্�, 
গ্বরাট সকাহগ্ের অনুপগ্স্থগ্েমে গ্েগ্ন 
ক্ামটেন। অন্থায় গ্রিন পামক্ক হয়মো 
সেোই সযে না অগ্েঙ্কা রাহামনমক!

সনেমৃত্বর গুরুোগ্য়ত্ব 
আপােে োয়গা বাটঁ�ময় 
গ্েময়মে টেকই। গ্কন্তু 
সকাহগ্ে সো পমরর 
সটমস্টই গ্িরমবন। যগ্ে গ্রিন 
পামক্ক রান না পান, 
ওয়াংমেমড়মে কী হমব? 
ব্াট�ে্ান রাহামনর উপর 
গ্ক ভর�া সেোমব েে? যগ্ে 
সেোয়, গ্নউগ্েে্ামন্ডর গ্বরুমধে গ্�গ্রমে 
যগ্ে ক্রোগে ব্থ্থোর পরও হাটঁড়কামে 
গো না ওমে, েগ্ক্ষে আগ্রিকা �িমরও 
েয়াোগ্ক্ষে্ সেো েশুগ্কে। েেন সকা� 
দ্াগ্বমড়র পমক্ষও োমঁক ে্ামন্ডোর 
সেমশ গ্নময় যাওয়া কটেন হময় উেমব। 

উে্ে োড়ঁার নীম� সয রময়মেন, ো 
োমনন সোে রাহামনও। ইংে্ামন্ড �ার 
সটমস্টর গ্�গ্রমে সোট রান ১০৯। গড় 
োরে ১৫.৫৭। যা আরও করুে সেোমব 
েি্কম� গ্বিেীয় ইগ্নংম�র ৬১ রানমক 
�গ্রময় গ্নমে। পগ্র�ংে্ান বেমে, সশষ 
১১ সটমস্ট রাহামনর গড় ১৯.৫৭। শুধু 
সয বড় রান আম�গ্ন, ো নয়। গ্ক্রমে 
গ্গময় োমঁক আত্মগ্ববিা�ীও সেোমছে না। 
শট গ্নমে গ্গময় ভুগমেন সোটানায়। 
গ্�ধোন্তহীনোর রেগ্েিগ্েে হমছে 
স্রোমক। স্বয়ং রাহামন অবশ্ উো�ীন 
থাকার েগ্রয়া স�ষ্া করমেন। ভা�ু্কয়াে 
সরে� কনিামরমসে বেমেন,‘এমকবামরই 
িমে্থ না থাকা গ্নময় উগ্বিগ্ন নই। অবোন 
রাো োমনই সয �ব�েয় একমশা েেুমে 
হমব, এেন সকানও কথা সনই। ৩০, ৪০, 
৫০ রামনর ইগ্নং�ও কেনও কেনও 
গুরুত্বপে্্থ হময় ওমে। আর ভগ্বষ্মে কী 
হমব ো গ্নময় ভাবমে বগ্� না। যা হওয়ার 
ো সো হমবই।’

গ্কন্তু স�রাটা যগ্ে যমথষ্ না হয়, 
োহমেই �াপ। এেগ্নমেই সরাটহে, 
গ্বরাট, রাহুেমক কানপুমর পামছে না 
ভারে। সেেমে হমছে নেুন ওমপগ্নং 

েটুট গ্গে-োয়াঙ্কমক গ্নময়। 
অগ্ভমষক �টমে সশ্য়� 
আইয়ামরর। এই অবস্থায় 
অগ্ধনায়কমকই বাড়গ্ে 
োগ্য়ত্ব গ্নমে হমব। গ্কন্তু, 
সনমট এমকবামরই স্বছেন্দ 

সেোে না রাহামনমক।  
সবাল্ড হমেন েয়ন্ত যােমবর 

সিগ্েভাগ্রমে। সো�ঁা গ্েমেন 
রেগ্�ধে কমৃণের বমে। অবশ্ কেনও 
কেনও সনমট নড়বমড় সেোমনা 
ব্াট�ে্ান ে্াম� নামে বাড়গ্ে �েক্ক 
হময়। আর স�টাই গমড় সেয় বড় রামনর 
পথ। সেেন গ্কেইু গ্ক অমপক্ষা করমে 
রাহামনর েন্? 

মযামরিদ: গে কময়ক গ্েন 
সোমটই ভামো কামটগ্ন 
ে্ামঞ্চস্টার ইউনাইমটমির। 
গ্রেগ্েয়ার গ্েমগ ধারাবাটহক 
োরাপ পারিরে্ামসের 

সেমর �াকগ্র েুইময়মেন সকা� ওমে গানার 
স�ােকোর। িুটবোরমের আত্মগ্ববিা� সেমকমে 
েোগ্নমে। এই পগ্রগ্স্থগ্েমে উময়িা �্াগ্পিয়সে 
গ্েমগ সির একবার েেমক টানমেন গ্ক্রগ্চিয়ামনা 
সরানামল্ডা। েঙ্েবার গ্রুপ পমব্থর অ্াওময় ে্াম� 
গ্ভয়াগ্রয়ােমক ২-০ সগামে হাগ্রময় রাউন্ড অব 
গ্�সেটটমন োয়গা কমর গ্নে ে্ান ইউ। ে্াম�র েুই 
সগােোো সরানামল্ডা ও েি্কন �্ামঞ্চা। ৫ ে্াম� 
১০ পময়ন্ট গ্নময় গ্রুপ এি’এর শীষ্থস্থান ধমর 
রােে ‘সরি সিগ্ভে�’।

�েগ্ে েরশুমে �মরায়া িটুবমে ধারাবাটহকোর 
অভামব ভগুমে ে্ান ইউ। েমব ইউমরাপ স�রার 
েড়াইময় োমের সেোয় সেো গ্গময়মে গ্ভন্ন ট�রে। 
আর এর গ্�ংহভাগ কগৃ্েত্ব গ্�আরম�মভমনর। 
গ্রুপ পমব্থ পা�ঁ ে্াম� োরঁ নামের পামশ রময়মে 
হাি িেন সগাে। উমল্ে্, রেথে সেমগ ওল্ড 
ট্ামিামি্ক োরঁ সশষ েমগ্নর সগামেই গ্ভয়াগ্রয়ােমক 
বশ োগ্নময়টেে ে্ান ইউ। েঙ্েবারও 
সরানামল্ডামক �ােমন সরমেই েে �াগ্েময়টেমেন 
েমের অন্তব্থেী সকা� োইমকে ক্াগ্রক। �মরর 
োমে অমনক সবগ্শ আক্রেোত্মক িটুবে সেমে 

গ্ভয়াগ্রয়াে। েমব অ্াটাকারমের ব্থ্থোয় সগাে 
েমুে গ্নমে ব্থ্থ পি্াগ্নশ ক্াবটট। পক্ষান্তমর, ে্ান 
ইউমক অমনক সবগ্শ েন্নোড়া সেোয়। গ্বিেীয়ামধ্থও 
োর সকানও পগ্রবে্কন �মটগ্ন। েমব ৭৮ গ্েগ্নমট 
রেগ্েপক্ষ টিমিমসের ভেু কামে োগ্গময় েেমক 
এগ্গময় সেন সরানামল্ডা (১-০)। আর ৯০ গ্েগ্নমট 
েি্কন �্ামঞ্চার সগাে ে্ান ইউময়র গ্েন পময়ন্ট 
গ্নগ্চিে কমর (২-০)।

গ্েমনর অপর ে্াম� সবনগ্িকার গ্বরুমধে 
সগােশন্্ রে কমর �্াগ্পিয়সে গ্েমগর নক-
আউমটর পথ কটেন করে বাম�্থমোনা। �মরর োে 
ক্পি নু্’সয় আগ্ধপে্ সেগ্েময়ও সগাে েমুে 
গ্নময় ব্থ্থ োগ্ভর েে। পময়ন্ট েইুময় গ্রুপ ই’সে 
গ্বিেীয় স্থামন রইে বাম�্থমোনা। পা�ঁ ে্াম� োমের 
�ংরিহ ৭ পময়ন্ট। �ে�ংে্ক ে্াম� ৫ পময়ন্ট গ্নময় 
েেৃীয় স্থামন সবনগ্িকা। গ্রুপ পমব্থর সশষ ে্াম� 
বা�্থা সেেমব বায়ান্থ গ্েউগ্নমের গ্বরুমধে। এই ে্াম� 
গ্েেমে �রা�গ্র োরা সশষ সষামোয় োয়গা কমর 
সনমব। আর রে বা হারমে োগ্কময় থাকমে হমব 
সবনগ্িকা বনাে িায়নামো গ্কময়ভ ে্াম�র গ্েমক। 
গ্েমনর অপর এক ে্াম� েমুভন্তা�মক �ার সগামের 
োো পরাে স�েগ্�। আর িায়নামো গ্কময়মভর 
গ্বরুমধে ২-১ সগামে েয় গ্নময় োে োড়ে বায়ান্থ।

দুরন্ত সরযািযাটডেযা, িক-আউটে ম্যাি ইউ

চ্যামপিয়সে মলটে মঙ্গলবযাটরর ফল
ডযায়িযাটমযা মকটয়ে- ১ : বযায়যাি্ন মমউমিখ- ২
মেয়যামরয়যাল- ০          : ম্যাি ইউ- ২
সচলমস- ৪                : জুটেন্তযাস- ০
বযাটস্নটলযািযা- ০          : সবিমফকযা- ০
সসমেয়যা- ২               : উলেসবযাে্ন- ০
মযালটমযা- ১               : সজমিে- ১
মলটল- ১                 : সযালজবযাে্ন- ০
ইয়ং বটয়জ- ৩          : আেযালযাটেযা- ৩

সবিমফকযার মবরুটধে ড্র, মবেযাটক বযাটস্নটলযািযা২ এগ্রেে শুরু হমে 
পামর আইগ্পএে
মুম্বই: আগােী বের আইগ্পএে হমব সেমশর 
োটটমে। স�কথা আমগই োগ্নময় গ্েময়মেন সবাি্ক 
�ট�ব েয় শাহ। �ব গ্কেু টেক থাকমে ২ এগ্রেে 
সক্রাড়পগ্ে গ্েমগর োমক কাটে পড়মে পামর। 
রেথে ে্া� স�ন্নাইময় হওয়ার �ম্ভাবনা সবগ্শ। 
কারে, এবের সেোব গ্েমেমে সধাগ্নর স�ন্নাই 
�ুপার গ্কং�। ২০২২ আইগ্পএমে েমের �ংে্া 
সবমড় েশ হময়মে। সোট ৭৪টট ে্া� হমব। িাইনাে 
হমে পামর েুমনর রেথে �প্তামহ। এগ্েমক, 
আইগ্�গ্� টট-২০ র্াগ্ঙ্কংময় একােশ স্থামন সনমে 
সগমেন গ্বরাট সকাহগ্ে। পঞ্চে স্থামন রময়মেন 
সোমকশ রাহুে।।

সবঙ্ােুরুমক হাগ্রময় 
অ�টন ওটড়শার
েযাট্যা: আইএ�এমের নেুন েরশুমে শুরুমেই 
�েক গ্েে ওটড়শা এিগ্�। বধুবার গ্েেক েয়োমন 
সবঙ্ােরুু এিগ্�’সক ৩-১ সগামে হাগ্রময় অ�টন 
�টাে োরা। ে্াম�র গ্েন গ্েগ্নমট সগাে কমর েেমক 
এগ্গময় সেন োগ্ভ হান্থামন্ডে। ২১ গ্েগ্নমট 
সবঙ্ােরুুর হময় �েো সিরান অ্াোন কস্া। 
এরপর ৫১ গ্েগ্নমট সির েেমক এগ্গময় সেন 
োগ্ভ। আর গ্বিেীয়ামধ্থর �ংমযাগ্েে �েময় ব্বধান 
বাড়ান আগ্রোই। এগ্েমক, বহৃপিগ্েবার নথ্থ-ইস্ট 
ইউনাইমটমির েুমোেগু্ে সকরে ব্াস্টা�্থ। ে’ুটট েেই 
এেনও পময়মন্টর েেু সেমেগ্ন। িমে বহৃপিগ্েবার 
গ্েেমে েগ্রয়া নথ্থ-ইস্ট এবং সকরে। 

অশ্বিন জাদেজা


