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S DINAKAR 

24 February 

India is increasingly leaning 
towards fossil fuels to power its 
ambitious growth targets, pre-

ferring the burning embers of coal 
and diesel, to the stark power of 
the sun. This belated realisation 
has occurred after a slowdown in 
the pace of renewable generation, 
the war in Ukraine, and the fact 
that the path towards a $5-$10 tril-
lion economy, envisaged at warp 
speed, is only possible with dirty 
fuels rather than clean energy. This 
reality is reflected in India's oil 
demand forecast, released by the 
oil ministry this week. It shows 
demand for oil products growing 
at 5 per cent in fiscal 2023-24 to 234 
million tonnes, perhaps one of the 
highest growth rates for oil use 
among large economies.   

Of course, the focus on green 
growth remains for the long term, 
and can be accelerated, if the 
Global North supplies funds and 
technology to the developing 
South, as discussions highlighted 
at the just concluded World 
Sustainable Dev el o pment Summit 
(WSDS) in Delhi. 

The rich North spend an extra 
$20 trillion, seven times India’s 

gross domestic product (GDP), on 
their own economies in response to 
Covid-19, but refuse to cough up 
$100 billion per year for climate 
action, said Columbia University 
professor Jeffrey Sachs, who attend-
ed the event, in an opinion piece.    

Climate financing for develop-
ing countries is not a macroeco-
nomic problem, said Manish 
Chourasia, managing director, Tata 

CleanTech Capital, an NBFC, at 
WSDS. The world is awash with $20 
trillion in savings, but you just need 
$4-$5 trillion to fix the climate prob-
lem. So the money is available, but 
in the rich North, whereas the need 
for those funds is in the global 
south, Chourasia pointed out. 

Competitive economies are built 
on the foundations of affordable 
energy — entrepreneurs, policies 

and capital come later. And as New 
Delhi has realised that, after the 
first flush of success with plain 
vanilla renewables like solar and 
wind, the honeymoon period has 
ended. Variable renewable energy 
(VRE), such as solar and wind, rep-
resented a very low share of just 11.5 
per cent of India’s 2022-22 fiscal 
electricity generation nationally, 
according to US think tank Institute 

for Energy Economics and 
Financial Analysis — whereas they 
account for over 35 per cent share 
in Europe. 

Solar and wind generation is 
spotty and intermittent, and not 
seen as reliable enough to power a 
$3-trillion economy. 

India needs 800 gigawatts (Gw) 
of installed renewables capacity if 
it has to achieve 50 per cent of con-
tinuous generation from non-fossil 
fuel sources by 2030, said R R 
Rashmi, distinguished fellow, Teri. 

Even the state-set 500Gw target 
now looks formidable. The govern-
ment trumps up high renewable 
numbers after adding old nuclear 
generators and equally old large 
hydro projects. But nuclear and 
hydro the world over have been 
controversial from an environmen-
tal point of view. 

If renewables were touted as the 
cheapest source of clean energy, 
why do conventional sources 
account for over 80 per cent of 
power generation? Why has the 
government, for the past two  
years, been mandating imports of 
expensive Indonesian coal to run 
domestic power plants? And why 
has it succumbed to lobbying from 
the thermal generators and 
repeatedly postponed deadlines, 
from 2017 to 2027, to install flue-gas 
desulphurisation units to control 
sulphur emissions? 

Then, this week, the govern-
ment ordered generators running 
on imported coal, led by Adani and 
Tata’s power projects, to man-
datorily run their units on imported 
coal. Coal India’s output is surging 
on the back of liberal mining and 
green approvals. 

It shows New Delhi’s increasing 
nervousness over relying on renew-
ables. After the first flush of success 
with solar and wind projects in mid-

2015, the government has hit a wall. 
First, it imposed steep import 
duties on solar panel and module 
imports from China last April,  
especially when prices of solar 
equipment had soared on supply 
disruptions from the pandemic. 
Making matters worse were the 
mandated purchase of such cells 
and modules from an approved list 
of local manufacturers. 

“The imposition of tariffs & other 
barriers like high customs duty on 
solar modules, high GST and  
ALMM [Approved List of Models 
and Manufacturers] restrictions 
have negatively 
impacted the growth 
of solar installations,” 
said Sharad Pungalia, 
MD and CEO, Amplus 
Solar, a solar project 
developer.   

The country needs 
to add 30-35Gw of new 
variable renewable 
energy (VRE) cap acity 
annually to reach its 
climate targets by 
2030 and that requires 
more than 35Gw of 
annual tendering, said 
a February report by the Institute for 
Energy Economics and Financial 
Analysis (IEEFA). For India to meet 
Rashmi’s 800Gw recommendation, 
it must install 80-100Gw a year of 
clean capacity every year. 

VRE tenders issued annually in 
India have fallen to about 28Gw in 
2022 from 40Gw in 2019, said 
Vibhuti Garg, energy economist 
and IEEFA director, South Asia. The 
total tenders issued for solar, wind 
and hybrid from 2010 to 2022 
amounted to 161Gw, with an 
allotted capacity of 114Gw. 

“The government should defer 
ALMM for a few years until we reach 
international quality bankable solar 

capacity of 30Gw of domestic mod-
ule and cell manufacturing,” said 
Pinaki Bhattacharyya, chief execu-
tive, Amp Energy India, a renew-
ables developer. 

Complicating matters are issues 
over storage and the reluctance of 
state utilities to embrace vanilla 
solar and wind projects. Instead, 
they seek clean energy solutions 
that offer more stable and firm 
power, such as wind-solar hybrid 
and renewable energy coupled with 
energy storage, Garg said. Battery 
energy storage solutions  
(BESS) are still expensive, and  

the economics cur-
rently do not make 
financial sense, with-
out support from New 
Delhi, she added. 

Now, India’s target 
of a $5 trillion econ-
omy by 2024 has been 
pushed back to 2027. 
There are talks of a $10 
trillion economy tar-
get for early 2030. 
Such growth needs 
immediate supplies of 
energy, which only 
coal and oil can per-

haps deliver. “We have to depend 
on coal for the next 10 years,” 
Rashmi, a leading energy expert 
and a former top bureaucrat, said. 

At India Energy Week, the gov-
ernment declared India’s intent to 
add 200 million tonnes of refining 
capacity to the existing 250 million 
tonnes, and build around 12,000 
kilometres of gas pipelines, and add 
infrastructure. State refiners emit 
over 40 million tonnes of CO2e 
(Carbon dioxide equivalent) from 
existing facilities, and are hard 
pressed to reduce them. It is unclear 
how they will meet their 2040-46 
net zero targets after adding 80 per 
cent more capacity.

Why ‘sustainable growth’ 
will elude India
Western reluctance to spend on climate action and India’s inability to accelerate 
renewables to power faster economic growth are major hurdles to the net zero target

Will have International 
Biofuel Alliance before 
G20 summit: Oil minister
SUBHAYAN CHAKRABORTY 

New Delhi, 24 February  

India is confident of creating 
an International Biofuel 
Alliance, a G20 priority for New 
Delhi, by the time of the sum-
mit in September, Petroleum 
and Natural Gas Minister 
Hardeep Singh Puri has said. 

Speaking to the press on the 
sidelines of the EY Entre -
preneur of the Year awards on 
Thursday, Puri said, “Please 
note we are only in February. 
Every foreign and energy min-
ister I have met has evinced an 
interest in it. As our G20 pres-
idency unfolds, we will have an 
International Biofuel Alliance 
with all that it entails well 
before the summit.” 

There was widespread exp -
ectation that the alliance wou -
ld be formally announced at 
the petroleum and natural gas 
ministry's flagship event, the 
International Energy Week, in 
Bengaluru earlier this month. 
But the government only said 
that the process was on.  

The petroleum and natural 
gas ministry had then said that 
as the leading producers and 
consumers of biofuel, Brazil, 
India and the United States wo -
uld work together over the ne -
xt few months to develop a Glo -
bal Biofuel Alliance, along with 
other interested countries. 

Several major biofuel pro-
ducers, including Argentina, 
Indonesia and China, are part 
of G20. 

This alliance will aim to 
facilitate cooperation and 
intensify the use of sustainable 
biofuels, including in the trans-
portation sector.  

It will emphasise strength-
ening the markets, facilitating 
global biofuel trade, develop-
ing a concrete lesson-sharing 
policy and providing for tech-
nical support for national bio-
fuels programmes worldwide. 

Eyes on the Guyana 
meeting 
Puri said he will meet Guyana 
Vice President Bharrat Jagdeo 
on Friday. Jagdeo, who is on a 

visit to India, has hinted at his 
government’s interest in pro-
viding oil blocks to Indian 
companies. 

“Guyana is a major new 
entrant in the global oil mar-
ket. These are ongoing discus-
sions,” Puri said, responding to 
questions on whether the gov-
ernment was looking to source 
more crude from the country. 

Puri stressed that while 
Guyana was geographically far 
from India, a lot of the crude 
produced by Indian assets 
abroad is sold in the interna-
tional market through swaps. 

Massive oil reserves have 
been discovered in Guyana, 
which has made known its 
intentions to recruit state-con-
trolled oil companies to 
develop new fields. 

Jagdeo recently told Reu -
ters that the country plan ned 
to take back 20 per cent of the 
giant Stabroek oil block, which 
is behind a series of mas sive 
discoveries, from a consortium 
led by ExxonMobil Corp and 
remarket it by next year.

What is Global Biofuel Alliance?
SUBHAYAN CHAKRABORTY 

New Delhi, 24 February  

Establishment of a global bio-
fuel alliance is a key policy 
objective for India as part of its 
G20 presidency.  

At a time when the global 
energy policy landscape is be -
ing redrawn in the aftermath of 
the war in Ukraine, Business 
Standard takes a deep dive into 
India’s ambitious plans to set 
up a new international alliance. 

What are biofuels? 
Unlike other renewable energy 
sources, biomass can be con-
verted directly into liquid fuels, 
called “biofuels”, to help meet 
transportation fuel needs. Et -
ha nol is a renewable fuel made 
from various plant materials 
collectively known as “biom a -
ss”. In India, while the list of al -
t e rnative fuel resources inc l u -
des agriculture and forest 
re s idue, Municipal Solid Waste, 
and cow dung, the govern-
ment’s main target is ethanol. 

Sugarcane ethanol is an 
alcohol-based fuel produced 
by the fermentation of sugar-
cane juice and molasses. 
Because it is a clean, affordable 
and low-carbon biofuel, sugar-
cane ethanol has emerged as a 
leading renewable fuel for the 
transportation sector. 

Why is the government 
focussed on creating a 
global biofuel alliance? 
The government has empha-
sised on achieving energy 
security of the country with a 
target of reducing import 

dependence and envisages a 
strategic role for biofuels in the 
Indian energy basket.  

Biofuels are also key to the 
Centre’s plans to provide 
better remuneration for 
farmers and doubling of farm 
income. It also plans to utilise 
these to also achieve foreign 
exchange savings. 

The Niti Aayog believes ha -
ving a global alliance will work 
towards building a global co -
op erative mechanis m for incr -
e asing the role of biofuel in the 
global fuel basket.  

The 
International 
Energy Agency has 
projected that by 
2025, there will be 
biofuel worth nearly 
$180 billion in the 
international mar-
ket. New Delhi is 
pushing to ensure it 
dominates a policy 
space that dictates this market. 

How did the idea come up? 
India is the world’s largest pro-
ducer and consumer of sugar 
as well as the world’s second 
largest exporter of sugar. The 
sugar industry in India suffers 
from cycling issues of demand-
supply mismatch, low-cost 
recuperation and wastage. 

As a result, the livelihood of 
millions of sugarcane farmers 
hangs in the balance every 
sugar marketing season. The 
government has pushed for 
diverting sugarcane supplies 
towards ethanol production to 
reduce this issue.  

Meanwhile, India is push-

ing to quickly raise the share of 
ethanol in petrol sold for trans-
port use. The phased rollout of 
E20 (20 per cent ethanol blend-
ing in gasoline) began earlier 
this month in 11 cities. 

The Prime Minister’s Office 
last year pushed for a coa-
lesced effort to spearhead a 
global biofuels alliance. 
Officials say the brief is to rep-
licate India’s initiative to build 
the Intern at ional Solar 
Alliance, which has expanded 
to 12 3 signatory nations. 

What does the 
alliance intend 
to do? 
The government 
has said the alli-
ance will be aimed 
at facilitating coo -
p eration and inte -
nsifying the use of 
sustainable bio-
fuels, including in 

the transportation sector. It will 
place emphasis on stren -
gthening markets, facilitating 
global biofuels trade, develop-
ment of concrete policy lesson-
sharing and provision of tech-
nical support for national 
biofuels programs worldwide. 
It will also emphasise the 
already-implemented best 
practices and success cases. 

It will work in collaboration 
with and complement the rel-
evant existing regional and 
international agencies as well 
as initiatives in the bioenergy, 
bioeconomy, and energy tran-
sition fields more broadly.  

More on business-standard.com

DECODED 

n The rich North spent an extra 
$20 trillion, seven times 
India’s GDP, on their own 
economies in response to 
Covid-19, but refuse to cough 
up $100 billion per year for 
climate action 

n India needs 800 gigawatts 
(Gw) of installed renewables 
capacity if it has to achieve 50 
per cent of continuous 
generation from non-fossil  
fuel sources by 2030 

n VRE tenders issued annually in 
India have fallen from 40Gw in 
2019 to about 28Gw in 2022 

n A high basic Customs duty and 

mandating purchase of  
solar cells and modules  
from an approved list of  
local manufacturers has 
unnerved industry 

n The country needs to add  
30-35Gw of new VRE capacity 
annually to reach its climate 
targets by 2030 and that 
requires more than 35Gw of 
annual tendering 

n  This week, the government 
ordered generators running on 
imported coal, led by Adani and 
Tata’s power projects, to 
mandatorily run their units on 
imported coal

BACK TO THE FOSSIL FUTURE
Complicating 
matters are issues 
over storage and 
the reluctance  
of state utilities  
to embrace vanilla 
solar and wind 
projects. Instead, 
they seek clean 
energy solutions 
that offer  
more stable and 
firm power
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অরিত্র বসু

বারি রবশ্বেি সশ্গে ভািশ্েি পার্থি্য বঝুশ্ে হশ্ে 
আন্তর্থারেি আরিনায় ধািাবারহিভাশ্ব অংশ রনশ্ে 
হশ্ব ভািেীয় খেশ্োয়াড়শ্েি। প্ায় দু’ সপ্াহ ভািশ্ে 
িাটাশ্েন খটরনস রিংবেরন্ত রবয়ন্থ বর্থ। এ খেশ্শি খটরনস 
রনশ্য় খ�াটা�টুি এিটা ধািণা হশ্য়শ্ে ১১ বাশ্িি গ্্যান্ড 
স্া� রয়ী সুইরিশ্শি। আরিাে–এি পাঠাশ্না প্শ্নেি 
রবাব রেশ্ে ররশ্য় রবশ্বেি প্াক্তন এি নম্বি োিিাশ্ি 
খবশ আশাবােী খশানাে। োঁি িরায়, ‘ভািে খরশ্িই 
রেশ্য়ন্ডাি খপর, �শ্হশ ভূপরে, রবরয় অ�ৃেিার বা 
সারনয়া র�র্থাশ্েি �শ্ো োিিািা উশ্ঠ এশ্সশ্েন। আ�াি 
�শ্ে, ভািশ্ে প্চুি সম্াবনা েরুিশ্য় িশ্য়শ্ে। হয়শ্ো 
অশ্নি খবরশ খ�ািাস প্শ্য়ারন খটরনশ্স। আন্ার 
িিশ্ে পািরে, খটরনস ভািশ্েি বড় খেোগুশ্োি 
অন্যে� নয়। স্ানীয় খটরনস সারি্থট সম্পশ্ি্থ েবু খবরশ 
ধািণা আ�াি খনই। েশ্ব খে–খিানও খেশ্শ খটরনসশ্ি 
স�দৃ্ধ িশ্ি েুেশ্ে হশ্ে ঘশ্িায়া সারি্থশ্টি খটরনসশ্ি 
অে্যন্ত শরক্তশােী িশ্ি খোো প্শ্য়ারন। পরৃরবীি অন্য 
খেশ্োয়াড়শ্েি সশ্গে রনশ্রি পার্থি্যটা েেক্ষণ না বঝুশ্ে 
পািশ্ে ভািেীয় খেশ্োয়াড়িা, েেক্ষণ োিা এশ্রাশ্ে 
পািশ্ব না।’ 

এি আশ্র দু’ বাি ভািশ্ে এশ্েও এবািই সবশ্চশ্য় 
খবরশরেন রািশ্েন। ভািশ্েি সংসৃ্রে খরশ্ি শুরু িশ্ি 
োবাি–োবাশ্িি খপ্শ্� পশ্ড়শ্েন বর্থ। খশানাশ্েন, 
‘ এবািই সবশ্চশ্য় খবরশ স�য় িাটাো�, প্চুি 
খোিরশ্নি সশ্গে খেো হে। োবািোবািও উপশ্ভার 

িিো�। েরক্ষণ ভািেীয় খরশ্ি শুরু িশ্ি উত্তি 
ভািেীয়— রবরভন্ন কুইররন ট্াই িশ্ি খেশ্েরে। রিে ু
ভািেীয় ওয়াইন ট্াই িশ্িরে, রবরয় অ�ৃেিার ব্্যাশ্ন্ডি। 
ভািশ্েি �াশ্েি সনুা� িশ্য়শ্ে, স্াে রনশ্য়রে। রচশ্িন–
�াটনও খেশ্য়রে। দুিন্ত। খিানও এিটা রনরে্থষ্ট পে খবশ্ে 
রনশ্ে হশ্ে ো অন্যায় হশ্ব।’ 

িরাি খ�শ্িিািশ্ি রনশ্রি পেশ্ন্ি খেশ্োয়াড় 

বশ্ে উশ্লেে িিশ্েও ‘ খরাট’  রবেশ্ি্থ এশ্ক্ষশ্ত্র রনিাপে 
অবস্ান রনশ্েন বর্থ। রিংবেরন্ত রানান, ‘ খটরনশ্সি 
সব্থিাশ্েি খসিা খি, এই আশ্োচনা এি োইশ্ন 
সম্ব নয়। রবরভন্ন খেশ্োয়াড় রবরভন্ন স�য়িাশ্ে এশ্স 
খটরনসশ্ি স�দৃ্ধ িশ্িশ্েন। এি–এিরন এি–এিটা 
ধিশ্নি খিাট্থশ্ি স�দৃ্ধ িশ্িশ্েন। প্শ্ে্যিটা েরুই 
খটরনশ্সি িাশ্ে অে্যন্ত গুরুত্বপণূ্থ। আ�াশ্েি স�য় 

�্যাশ্িনশ্িা, খিানস্থ এবং রিেটুা আর� খপশ্িরে। 
পিবেতীিাশ্ে খ�শ্িিাি–নাোে–রশ্িারভচিা এে। এই 
েরুটা খটরনশ্সি িাশ্ে এিটা রবিাট প্ারপ্ি েুর। নেুন 
খেশ্োয়াড়শ্েি �শ্ধ্য অশ্নিশ্িই খেো োশ্ছে। েশু্রি 
সশ্গে োে র�রেশ্য় খশষ পে্থন্ত খে টিশ্ি রািশ্ে পািশ্ব 
েড়াই িশ্ি, োশ্েি না�ই প্রশ্মেি পি প্রমে  
উচ্ারিে হশ্ব।’   

আরিাে িেিাো শরনবাি ২৫ খ�ব্রুয়ারি  ২০২৩

এই মহূুর ত্ে ইওর�োরে� সে�ো ক্োব বোরেসির�োনো। ্োরে� হো�োর� রনরেরে� শরতিশো�ী 
বর�ই মরন হয়। মরন হয় সে–স�োনও ে�র� হো�োর্ েোর� আম�ো  এরিি খটন হ্যার

খেো ঘরুিশ্য় োপুশ্ট রয় �্যাশ্চেস্াশ্িি
আরিাশ্েি প্রেশ্বেন

দুই অর্ধের দুটি চিত্রনাট্য। তারতই দেখা দেল 
চিনরটজ ম্যারচেস্ার ইউনাইরটডরে। চিচিরে 
িরে। দের দখলা ঘচুররে ম্যাি চজরত মাঠ 
িারে। ইওররািা চলরের চরি দোোটধোরর দেল 
এচরে দটন হ্যারের েল।

িরনররা বির ির বাচ্ধেরলানারে হারাল 
ম্যান ইউ। দেষবার ২০০৮ ি্যাচপিেন্স চলরের 
দ্চমোইনারল চজরতচিল ইংচলে ক্াব। ২–১ 
দোরল জরের েরল বা্ধোর চবরুরধে িাঁি ম্যাি 
ির দেমন চজতল, দতমনই বা্ধোর ১৮ ম্যাি 
অিরাচজরতর দেৌেও থামাল। তরব দখলার 
শুরুরত চিল োতালান ক্ারবরই োিট। হাই 
লাইন দরিচ্ংরের েরল দোল িাে জাচি 
হানধোরডেরজর েল। ১৮ চমচনরট ফ্্যাঙ্ক দেচ্রে 
বরসের ্ামরন োউল েররন রাোরেল 
িারারনরা। দিনাচটি দেন দরোচর। োর 
্ুচব্া তুলরত দোনও িুল েররনচন রবাটধে 
দলওোনডচকি। এচেরে চেরে রিথমা্ধে দেষ 
েররলও, চবিতীোর্ধে চবিরষের ওির দ্ই 
িাি বজাে রাখরত িাররচন বা্ধো। 

চবিতীোর্ধে দমাষেম িাল দেন এচরে দটন 
হ্যাে। ওউট ওরেেহরস্ধের িচরবরতধে দখলান 
অ্যান্থচনরে। আর মাঝমারঠ আরলহারদ্া 
োরনারিা ও চেওরো ডালটরে আরনন। 
এই চতনটি িচরবতধেরনর ্ ামরনই হার মারন 

োতালান মাঝমাঠ। জাচির রষেণ দুই চমচনটও 
দটরেচন। ৪৭ চমচনরট বা্ধো চডরেন্সরে োঁে 
েচররে দোল েররন দফ্ড। ্মতা দেরর 
ম্যারি। ্রগে আত্মচবশ্া্ হারাে োতালান 
রষেরণর। চবিতীোর্ধে ্ রা দিাঁোর বাইরর িরল 
োে ম্যান ইউ আক্রমণ। ্ রগে দোে হে বা্ধো 
রষেরণর িুল িা্। দরানাল্ড আরাউরহা বা 
জুল্ দোরডে এোচ্ে িা্ জমা েরররিন 
অ্যান্থচন–আরলাহারদ্ারের িারে। েরল ৭৩ 
চমচনরট অ্যান্থচনর দোরল এচেরে োে ম্যান ইউ। 
টানা খারাি িারেররমরন্সর জন্য এে্মে 
্মারলাচিত হরেচিল ম্যান ইউ। এচরে দটন 
হ্যারের অ্ীরন দ্ই গুরমাটিাব দেরটরি 
বরলই মরন েররিন েুটবল চবরেষজ্ঞরা। 
ঘররর মারঠ ম্যারচেস্ার চ্টিরে হারারনার 
ির এবার বাচ্ধেলারনারে হারারনা। ২০০৮ 
দথরে ২০১১–র মর্্য চতনবার ি্যাচপিেন্স চলে 
োইনারল দখলার ্ রগেই তুলনা েরা হরছে। 

এই জরের েরল আত্মচবশ্া্ বােরব বরলই 
জাচনরেরিন ম্যান ইউ দোি। বলরিন, ‘এেটা 
িমৎোর রাত চিল এটা। আমার মরন হে 
এটা ্ ঠিে িরথ আরও এে িেরষেি। এই 
মুহূরতধে ইওররারির দ্রা ক্াব বাচ্ধেরলানা। 
তারের হারারল চনরজরের েচতিোলী বরলই 
মরন হে। মরন হে দে–দোনও েলরে হারারত 
িাচর আমরা।’ নেআউরট চররেল দবচতর্র 
চবরুরধে দখলরব ম্যান ইউ।   

অরনি পাশ্ডে

িনরর �াইনাশ্েি রবপে্থয় রনশ্য় �য়নােেশ্ন্ত বসশ্ে চশ্েশ্ে রসএরব। 
বসশ্ে খো হশ্বই। িাটাশ্েড়ঁা িিা প্শ্য়ারন। রনশ্রশ্েি ইশ্রা রনশ্য় 
েড়াই না িশ্ি রসএরব িে্থাশ্েি খবাশ্ধােয় হওয়া উরচে। বািবাি িনরর 
ট্র�ি খোিশ্রাড়ায় ররশ্য়ও ট্র� অধিা খরশ্ি োশ্ছে। িী ভাবশ্ে বাংো 
ররিশ্িশ্টি সেি েপ্ি?  ক্াব হাউশ্স আরড় পােশ্ে খশানা োশ্ব চূড়ান্ত 
অসশ্ন্তাষ। িে্থািা এশ্ি অপশ্িি রেশ্ি িাো খেটাশ্নাি খচষ্টা িিশ্েন।  
ভারর্যস, খসৌিভ রাগুেরে আশ্েন। নইশ্ে খো রিে খোড়ােরুড়ি  
উপরি� হে।

খোেনেশ্চ বেোশ্ে হশ্ব। ইরে�শ্ধ্যই রসএরব সভাপরে খনেহারশস 
রাগুেরেি সশ্গে এিপ্স্ িরা হশ্য়শ্ে বাংোি খিাচ েক্ষীিেন শুক্াি। 
িীভাশ্ব সাপ্াই োইন আিও ঠিি িিা োয় োি রূপশ্িো তেরি রনশ্য় 
আশ্োচনা। খসৌিশ্ভি স্শ্নেি খপ্াশ্রক্ট ‘ রভশন ২০২০’ –খে আিও 
খরাি রেশ্ে হশ্ব। ো রিে ুহশ্ব বাংো খরশ্িই তেরি িিশ্ে হশ্ব। 
বাইশ্ি খরশ্ি িাউশ্ি এশ্ন খিানওিি� খিারচং বা পিা�শ্থ খনওয়াি 
প্শ্চষ্টাি রেশ্ি আি পা বাড়াশ্ে চান না রসএরব সভাপরে। চান না খিাচ 
েক্ষীিেনও। বাংোয় অেীে প্রেভাি অভাব খনই। োশঁ্েি সা�শ্ন 
রনশ্য় আসা খহাি। োশঁ্েি িাশ্র োরাশ্নাি িরাই ভাবশ্েন রসএরব 
সভাপরে এবং বাংোি খিাচ।  

সে্য খশষ হওয়া �িশুশ্� বাংোি ব্যাটিং পিা�শ্থোো রেশ্েন 
িব্লু রভ িা�শ্নি �শ্ো ‘ রেিপাে’ । োিঁ রেশ্ি খ�ািাস িিশ্ে বঝুশ্ে 
পািশ্বন রেরন িী িশ্িশ্েন রে �িশুশ্� বাংোি ব্যাটিংশ্য়ি রন্য। 
আনু�ারনি ৫০ োে টািায় ৪০ রেশ্নি চুরক্ত হশ্য়রেে িা�শ্নি সশ্গে। 
োশ্ে রি বাংোি ব্যাটিংশ্য়ি উন্নরে হশ্য়শ্ে?  বাংো িনরর �াইনাে 
খেেশ্ে আি ব্যাটিং পিা�শ্থোো বশ্স িশ্য়শ্েন েরক্ষণ আররিিায়। 
টি২০ রববেিাশ্প ধািাভাষ্য খেওয়াি রন্য।  খোরঁ রনশ্য় রানা খরে, 
�াইনাশ্েি আশ্র এিটি খ�ানও আশ্সরন িা�ন ‘ স্যি’ –এি। এ খি�ন 
পিা�শ্থোো?  েক্ষীিেন রে �িশুশ্� অনরূ্্থ ২৫–এি োরয়শ্ত্ব রেশ্েন। 
রিেটুা সাপ্াই োইন তেরি িিশ্ে খপশ্িরেশ্েন। খসোন খরশ্িই 
িনররশ্ে উশ্ঠ এশ্সশ্েন সেুীপ ঘিার�, িারর রুশ্নইে সইর�ি �শ্ো 
ব্যাটাি। িনররশ্ে সশু্োর খপশ্য়শ্েন, রনশ্রশ্েি রাে রচরনশ্য়শ্েন। 
রিন্তু এেন?  অনূর্্থ ২৫, অনরূ্্থ ১৯–এ বাংোি পাি�িশ্�ন্স খচাশ্ে খেো 
োয় না। িী িিশ্েন প্ণব িায়, খেবাং রান্ীি �শ্ো খিাশ্চিা? রসএরব 
ভাবশ্ে।  অশ্নি রিে ুবেশ্েি ভাবনাই ঘিুশ্ে বগে ররিশ্িশ্ট।     

খেলার েচুররা

দেরহতু, ব্যাঙ্ক অ� বশ্িাো , সল্টশ্েি রসএ� ব্লি ব্াচে, রসএ�–৩৬৪, খসক্টি–১, সল্টশ্েি, 
িেিাো–৭০০০৬৪–এর অনুরমাচেত অচে্ার চহর্রব চনম্নস্াষেরোরী  চ্চেউচরটি ইন্াররস্ 
( এনরো্ধেরমন্)  রুল্, ২০০২–এর রুল ৩ ্হ িঠনীে চ্চেউচরটাইরজেন অ্যাডে চরেনস্টােেন 
অে চেনাচন্সোল অ্যার্ট্ অ্যাডে এনরো্ধেরমন্ অে চ্চেউচরটি ইন্াররস্ ( চবিতীে)  ১ [ অ্যাক্ট] , 
২০০২–এর ১৩( ১২)  ্ারা্ীরন অচিধেত ষেমতাবরল ঋণগ্রহীতা:  খ�সাস্থ খোিনার এন্ািপ্াইশ্সস, 
ইহার স্ত্বারধিািী:  শ্রী�েী �ীনা খচৌধুরিি দ্ািা প্রেরনরধত্বিািী এবং রার�নোো:  শ্রী অ�ৃে কু�াি 
খচৌধুরি, চিতা চমচহর োচতি দিৌ্ুচর ৯৯( ৫৫/ এ) , ্া্ু মুখাচজধে দরাড, দনানািন্দনিুকুর, বারােিুর, 
েলোতা–৭০০১২২ এর রিচত ২১. ১২. ২০২২ তাচরখ ্ংবচলত োচব চবজ্ঞচতি ই্ু্য েররচিরলন, োরত 
উতি চবজ্ঞচতি রিাচতির তাচরখ দথরে ৬০ চেরনর মর্্য চি–এন্ারররিনার ওিার ড্ােট দক্রচডরটর ্ ুচব্ার 
রিরোজ্য বরেো অথধোঙ্ক ₹ ২৫,২৬,০৫৬. ৫৪ (পঁরচশ েক্ষ োরবিশ হারাি োপ্ান্ন টািা এবং চুয়ান্ন পয়সা 
�াত্র )  ২১. ১২. ২০২২ অনু্ারর ্হ ১৯. ১২. ২০২২ দথরে ্ুে আোে দেওোর জন্য তঁারেররে আহ্ান 
জানারনা হরেচিল।
দনাটি্ গ্রহরণর তাচরখ অথধোৎ ২১. ১২. ২০২২ দথরে ৬০ চেরনর মর্্য উতি ঋণগ্রহীতা চি–
এন্ারররিনার ওিার ড্ােট দক্রচডট ঋণ ্ুচব্ার অথধোঙ্ক আোে চেরত ব্যথধে হওোে এতদ্দারা চবরেষ 
েরর ্ংচলিষ্ট ঋণগ্রহীতা এবং জন্া্াররণর রিচত চবজ্ঞচতি জাচর েরা হরছে দে, চনম্নস্াষেরোরী এখন 
ব্যাঙ্ক অ� বশ্িাো , সল্টশ্েি রসএ� ব্লি ব্াচে, রসএ�–৩৬৪, খসক্টি–১, সল্টশ্েি, িেিাো–
৭০০০৬৪. ২৪ দেব্রুোচর, ২০২৩ তাচররখ উতি রুল্মূরহর রুল ৮–এর ্ রগে িঠনীে উতি ১ অ্যারক্টর 
১৩ নং ্ারার ( ৪)  নং উি্ারা্ীরন তাঁর ওির অচিধেত ষেমতাবরল চনরি উচলিচখত ্পিচতিগুচলর েখল 
চনরেরিন।
চবরেষ েরর ওই ঋণগ্রহীতা/ জাচমনোতােণ/ বন্ধেোতােণ এবং জন্া্ারণরে এতদ্দারা উতি 
্পিচতিগুচল চনরে দলনরেন না েরার জন্য ্তেধে েরা হরছে এবং উতি ্পিচতিগুচল চনরে দে–দোনও 
দলনরেন অথধোঙ্ক ₹ ২৫,২৬,০৫৬. ৫৪ (পঁরচশ েক্ষ োরবিশ হারাি োপ্ান্ন টািা এবং চুয়ান্ন পয়সা �াত্র )  
২১. ১২. ২০২২ অনু্ারর ্হ ১৯. ১২. ২০২২ দথরে ্ুে ্হ রিোরনর তাচরখ িেধেতি িুনরাে িুচতিচিচতিে 
্ুে, মাশুল, িাজধে্মূহ এবং খরি ব্যাঙ্ক অ� বশ্িাো , সল্টশ্েি রসএ� ব্লি ব্াচে, রসএ�–৩৬৪, 
খসক্টি–১, সল্টশ্েি, িেিাো–৭০০০৬৪. ২৪–এর িাজধে ্ারিষে হরব।
উতি অ্যারক্টর ১৩ ্ারার ( ৮)  নং উি্ারার ্ংস্ান দমাতারবে উিলব্ধ দমোরের মর্্য চনম্নচলচখত 
জাচমনেুতি িচর্পিেগুচল িাোরনার ব্যবস্া দনওোর জন্য ্ ংচলিষ্ট দেনোররর দৃচষ্ট আেষধেণ েরা হরছে।

স্াবি সম্পরত্তি রববিণ
জচম এবং বাচের ইএমচডটিচডর ্পিূণধে এবং অচবিাজ্য অংে, মাি ১ োটা ৬ িটাে ৩৫ বেধেেুট ্হ 
রাস্া িাো ১ োঠা ৬ িটাে ১৮ বেধেেুট জচমর উির চবিতল বাচে, এেতলার মাি ৬৭৮ বেধেেুট এবং 
চবিতরলর মাি ৬৭৮ বেধেেুট, এল আর োে নং ১৪৫১, আর এ্ োে নং ৪৬৬, আর এ্ খচতোন 
নং ৪০৯, এল আর খচতোন নং ১৭৬০( চি) , দজ এল নং ৩, দর ্া নং ১৬, দতৌচজ নং ১০৭, ১০৮, 
১০৮২, ৩৪০, ৩০৮৩, দমৌজা দনানাগ্রাম, চমউচনচ্ি্যাল দহাচল্ডং নং ৯৯ ( ৫৫/ এ) , ্া্ু মুখাচজধে দরাড, 
বারােিুর চমউচনচ্ি্যাচলটির ওোডধে নং ৫, থানা টিটােে, দজলা উতির ২৪ িরেনা, ্পিচতিটি শ্রীমতী 
মীনা দিৌ্ুচরর নারম। ্পিচতির দিৌহচদি:  উতিরর:  মীরা িক্রবততীর বাচে, েচষেরণ:  ১২ েুট েমন ি্যার্জ, 
িূরবধে:  ে্যামল িক্রবততীর বাচে, িচচিরম:  ১০ েুট েমন ি্যার্জ।
োরিে:  ২৪. ০২. ২০২৩ অনশু্�ারেে অর�সাি
স্ান:  সল্টশ্েি ব্যাঙ্ক অ� বশ্িাো   

সল্টশ্েি রসএ� ব্লি ব্াচে
রসএ� ৩৬৪, খসক্টি ১, সল্টশ্েি

িেিাো–৭০০ ০৬৪

 পরিরশষ্ট–IV , [ রুে ৮( ১) ]  

েেে রবজ্ঞরপ্
( স্াবি সম্পরত্তি রন্য) 

  রিআইরস ইরন্ডয়া রের�শ্টি
CIN: L24223WB1947PLC015202 

দরচজস্াডধে অচে্:  ট্ান্সরিাটধে চডরিা দরাড, েলোতা–৭০০ ০৮৮
দোন নম্বর:  ৯১ ০৩৩ ২৪৪৯৬৫৯১–৯৫, ে্যাসে নম্বর:  ৯১ ০৩৩ ২৪৪৮৯০৩৯

ই–দমল:  investors@dic.co.in ;  ওরেব্াইট:  www.dic.co.in

৭৫ে� বারষ্থি সাধািণ সভা
এবং খিিি্থ োরিশ্েি খনাটিস

এতদ্দারা দনাটি্ জাচর েরা হরছে দে, বু্বার, ২২ মািধে, ২০২৩ তাচরখ দবলা ১১. ০০টার 
্মে রভরিও িন�াশ্িরন্সং অরবা অন্য অরিও রভসু্যয়াে পদ্ধরেশ্ে ৭৫তম বাচষধেে ্া্ারণ 
্িা আরোচজত হরব ২৮ চডর্ম্বর ২০২২–এর ্াকুধেলার নং ১০/ ২০২২, ১৪ চডর্ম্বর 
২০২২–এর ্াকুধেলার নং ২১/ ২০২১, ১৩ জানুোচর ২০২১–এর ্াকুধেলার নং ০২/ ২০২১, ৫ 
দম, ২০২০–এর ্ াকুধেলার নং ২০/ ২০২০, ১৩ এচরিল, ২০২০ এর ্ াকুধেলার নং ১৭/ ২০২০ ও 
০৮ এচরিল ২০২০–এর ১৪/ ২০২০ ্হ িঠনীে দোপিাচনজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ্ারা্ীরন।
৭৫তম বাচষধেে ্া্ারণ ্িা আহ্ারনর দনাটি্টি এই দোপিাচনর ওরেব্াইট www.dic.
co.in এবং এই দোপিাচনর দেোরগুচল দে স্ে এসেরিঞ্জ্মূরহ তাচলোিুতি, তারের 
ওরেব্াইরটও উিলব্ধ ররেরি।

দে ্েল ্ের্্যর োরি ব্যবহাচরে রূরি এই দোপিাচনর দেোর ররেরি অথবা েঁারা 
তাঁরের ই–দমল আইচড এই দোপিাচনরত চনবন্ধীেৃত েরানচন, তাঁরা দোপিাচনর 
ওরেব্াইট www.dic.co.in এ ইনরিস্র ্াচিধের্ অনুররা্ জাচনরে তা চনবন্ধীেৃত 
েচররে চনরত িাররবন।

চডরিাচজটচরর োরি চনরজরের ব্যাঙ্ক অ্যাোউরন্র চবেে তথ্য জমা চেরে ্ে্্যরা 
ইরলেট্চনে চক্োররন্স ্াচিধে্ ( ইচ্এ্)  বা অন্য দোনও িধেচতরত ্রা্চর চনরজরের 
অ্যাোউরন্ চডচিরডডে রিাচতির চনরেধেেিত্র োচখল েররত িাররবন।  ইচ্এ্ বিারা চডচিরডডে 
রিাচতির জন্য ব্যাঙ্ক অ্যাোউরন্র চবেে তথ্য জমা না চেরে থােরল, তারের চডচিরডডে 
ওোররন্/  দিে ডাে মারেত োরব। দে ্েল ্ের্্যর োরি ব্যবহাচরে রূরি এই 
দোপিাচনর দেোর ররেরি েঁারা তাঁরের ব্যাঙ্ক অ্যাোউরন্র চবেে তথ্য এই দোপিাচনরত 
চনবন্ধীেৃত েরানচন, তাঁরা দোপিাচনর ওরেব্াইট www.dic.co.in এ ইনরিস্র ্াচিধের্ 
অনুররা্ জাচনরে তা চনবন্ধীেৃত েচররে চনরত িাররবন।

দে ্েল ্ের্্যর োরি ব্যবহাচরে রূরি এই দোপিাচনর দেোর ররেরি, তারা চররমাট 
ই দিাটিং বা ্িাে ই দিাটিং রিরোে েররত িাররবন www.evoting.nsdl.com–এ 
লচেং েরর। চেরত হরব দজাে ্ংখ্যা, িরর দোপিাচনরত নচথিুতি দোচলও নং। দেমন, 
েচে দজাে ্ংখ্যা হে ১২৩৪৫৬ ও দোচলও নং ০০১*** , তরব ইউজার আইচড হরব 
১২৩৪৫৬০০১***।   চডআইচ্ ইচডেো চলচমরটড–এর দজাে ্ংখ্যা১২৩৫৮৫।

ই–দিাটিংরের রিচক্রো ও িধেচত ্পিরেধে জানরত ্ে্্যরা এচজএম ( বাচষধেে ্া্ারণ ্িা)  
দনাটির্ উরলিখ েরা চনরেধেোবচল দেখরত িাররন অথবা   এনএ্চডএল–এর ওরেব্াইট 
(https://www.evoting.nsdl.com )   দেখরত িাররন এবং দোনও রিরনের ব্যাখ্যা 
দিরত িাইরল evoting@nsdl.co.in  আইচডরত ই–দমল িাঠারত িাররন। েরোর হরল 
্ে্্যরা ওিরর দলখা ওরেব্াইরটর ডাউনরলাড দ্েেরন চেরে ‘ Frequently Asked 
Questions ’  ( FAQs) এবং  ‘ e-voting user manual for shareholders’   অংেগুচল 
দেরখ চনরত িাররন। ই–দিাটিং ্পিচেধেত দোনও রিনে বা ্ম্্যার ব্যাখ্যা দিরত হরল 
্ে্্যরা অনুগ্রহ েরর এই দোপিাচনর ্রগে raghav.shukla@dic.co.in  ই–দমল 
আইচডরত চেংবা এই ব্যচতির ্রগে দোোরোে েররবন:  চমঃ ্ুচজত দ্নগুতি, েমপ্ারেন্স 
অচে্ার, চ্চব ম্যারনজরমন্ ্াচিধের্্ ( রিাইরিট)  চলচমরটড, চি–২২, বরডেল দরাড, 
েলোতা–৭০০ ০১৯, দোন:  ০৩৩ ৪০১১৬৭০০, ই–দমল:  senguptask@cbmsl.com ।

 দবারডধের আরেোনু্ার
 চডআইচ্ ইচডেো চলচমরটড–এর িরষে
 স্াঃ–
 িাঘব শুক্া
স্ান:  নেডা িশ্প্থা রর এ�–রের্যাে এবং খিাম্পারন খসশ্রিটারি, 
তাচরখ:  ২৪ দেব্রুোচর, ২০২৩ এ� নং এ� ৫২৫২

সেরে�ো�–নোেো�রে� েগুটোই প্োরতি�:  বগসি

পরৃরবীি অন্য খেশ্োয়াড়শ্েি 
সশ্গে রনশ্রি পার্থি্যটা েেক্ষণ 

না বঝুশ্ে পািশ্ে ভািেীয় 
খেশ্োয়াড়িা, েেক্ষণ োিা 

এশ্রাশ্ে পািশ্ব না।
রবয়ন্থ বর্থ

খটন হ্যাশ্রি �ররাশ্্রে ১৫ বেি পি বাস্থা বধ

�্যাচ খরোশ্না খরাশ্েি পি  
উচ্ছাস অ্যান্থরনি। েরব: এএ�রপ

বাইররর দোি 
িাইরি না চ্এচব

বারাশ্নি  
পশ্য়ন্ িাড়ে 

ভবানীপিু
দোি িারটি  

চজতল মহরমডান

 রােীয় স্তশ্ি সন্্যাি ৩ খসানা
চন্দ্রনার �ুশ্োপাধ্যায়
িােনা, ২৪ খ�ব্রুয়ারি

বুরো হারে দিলচে দেখারলন োলনার অব্ররিাতি 
চেচষেো ্ন্ধ্যা িাচেো। বারাণ্ীরত ন্যােনাল মাস্া্ধে 
দেমর্ অ্যাথরলটিরসের চতনটি ইরিরন্ দ্ানা চজরতরিন 
্ন্ধ্যারেবী। খচুের হাওো োলনার ক্রীোমহরল।

োলনা েহররর ে্যামেঞ্জিাোর বাচ্ন্দা ্ন্ধ্যারেবী 
শ্রীরামিুর িারতী িবন উচ্চ চবে্যালরের চেচষেো চিরলন। 
৪ বির আরে েমধেজীবন দথরে অব্র দনন। তারির 
অ্যাথরলটিরসের চবচিন্ন ইরিরন্ েরঠার অনুেীলন শুরু 
েররন। জ্যািচলন দ্া, চড্ো্ ও েটিাট দিাোে 

েরথষ্ট িারেেতী হরে ওরঠন। তার েল চমলরত শুরু 
েরর অচিররই। এরের ির এে রিচতরোচেতাে ্ােল্য 
দিরেরিন। বারাণ্ীরত আরোচজত িচেম ন্যােনাল 
মাস্ার্ধে জ্যািচলন, চড্ো্ ও েটিারট অংে চনরে 
চতনটি ইরিরন্ই দ্ানার িেে দিরলন ্ন্ধ্যারেবী। 
েত জানুোচররত শ্রীলঙ্কাে মাস্া্ধে অ্যাথরলটিে ওরিন 
রিচতরোচেতাে ষারটার্ধে চবিারের চতনটি ইরিরন্ দনরম 
্ন্ধ্যারেবী দুটিরত রুরিার িেে জে েররন। বারাণ্ীরত 
চতন দ্ানা চজরত আপ্লুত ্ন্ধ্যারেবী বরলন, ‘এই বের্ 
এর্ দ্ানার িেে িাওো আমার োরি বে রিাচতি। 
তার দথরেও দবচে রিাচতি এই বের্ মারঠ দনরম োচিরে 
দবোরনার ষেমতা অজধেন েরা।’  

আরিাশ্েি প্রেশ্বেন

দমাহনবাোরনর দথরে িরেন্ চিচনরে 
চনল িবানীিুর। চ্এচব ঘররাো 
চলরের রিথম চডচিেরনর চলে ম্যারি 
রিথম ইচনংর্ এচেরে থাোর ্ুবারে 
মূল্যবান ৭ িরেন্ দিল িবানীিুর। 
রি্গেত চতন চেরনর ম্যারি রিথরম 
ব্যাটিং েরর িবানীিুর রিথম ইচনংর্ 
৪৫৫/ ৮ দতারল। মূলত চবরবে চ্ং 
( অিরাচজত ১৬৬) –এর ব্যারট 
ির েররই এই ্ােল্য। জবারব  
দমাহনবাোন রিথম ইচনংর্ ২৪০ 
রারন অলআউট হরে োে। িবানীিুররর 
চপিনার রিেীতি রিামাচণরের োিরট। 
রিেীতি এোই তুরল দনন ৩ উইরেট। 
চবিতীে ইচনংর্ দমাহনবাোরনর রান  
২৭৩/ ৫ ( চডরক্োডধে) ।   

আরিাশ্েি প্রেশ্বেন

খিাচ বেশ্েই বড় রয় খপে �হশ্�িান। আই রেশ্রি �্যাশ্চ ৬–৪ খরাশ্ে 
শ্রীরনরধ খিিাশ্নি রবরুশ্দ্ধ। দু’ রেন আশ্রই রিবু রভকুনাি সশ্গে সম্পি্থ 
রেন্ন িশ্ি �হশ্�িান। োরয়শ্ত্ব আশ্সন প্াক্তন �ুটবোি খ�হিারউরদিন 
ওয়ািু। োিাপ পাি�িশ্�শ্ন্সি রন্য রিশ্য়ে িাশ্ীশ্িি খিাশ্চি চািরি 
হারিশ্য়রেশ্েন। খসই খ�হিারই োরয়ত্ব খনওয়াি পি আই রের শীশ্ষ্থ 
রািা েেশ্ি হািাে সাো–িাশ্ো রব্শ্রি। েশ্ব খরাে োওয়াি পুিশ্না 
খিার এেনও এিই আশ্ে। 

�হশ্�িান রেশ্র রিেটুা রপরেশ্য় রািশ্েও, �্যাচ শুরুি দুই র�রনশ্টি 
�ারাশ্েই খরাে িশ্িন রিন েুইস। ঘশ্িি �াশ্ঠ �হশ্�িান এররশ্য় োওয়াি 
পশ্িি �ুহূশ্ে্থই স�ো খ�িান শ্রীরনরধি রিেওয়ান হাসান। এিপি খরাশ্েি 
বন্যা বশ্য় োয় রিশ্শািভািেীি �াশ্ঠ। েুইস ও আরবওো োউো দুটি 
িশ্ি খরাে িশ্িন। এিটি িশ্ি খরাে িশ্িন খশে ত�য়ার ও রনশ্িাো 
খস্ারাশ্নারভচ। রিেওয়ান োড়াও শ্রীরনরধি হশ্য় খরাে িশ্িশ্েন খিরভি 
িাস্াশ্নিা, েুইস ওরানা ও র্যারব্শ্য়ে খিাশ্সনবার্থ। এই রশ্য়ি �শ্ে ১৯ 
�্যাশ্চ ২৩ পশ্য়ন্ রনশ্য় রের োরেিায় আট নম্বশ্ি উশ্ঠ এে �হশ্�িান। 
�্যাচ হািশ্েও ১৯ �্যাশ্চ ৪০ পশ্য়ন্ রনশ্য় শীশ্ষ্থই িশ্য়শ্ে শ্রীরনরধ। 

আরিাশ্েি প্রেশ্বেন: 
ইওশ্িাপা রেশ্রি খপ্ অশ্� 
নানশ্েসশ্ি ৩–০ ব্যবধাশ্ন 
উরড়শ্য় রপ্–খিায়াট্থাি 
�াইনাশ্ে উঠে রুশ্ভন্াস। 
োশ্েি রশ্য়ি নায়ি অ্যাশ্জেে 
রি �ারিয়া। দুিন্ত হ্যাটট্রিশ্ি উজ্জ্বে এই আশ্র্থরন্নীয়। 
রপ্–খিায়াট্থাশ্ি রুশ্ভন্াশ্সি প্রেদ্ন্দী এসরস খরিইবার্থ। 
বৃহস্পরেবাি িাশ্ে �্যাশ্চি পাঁচ র�রনশ্ট প্র� খরাে 
রি �ারিয়াি। ২০ র�রনশ্ট খপনারল্ট খরশ্ি রদ্েীয় খরাে 
োঁি। ৭৮ র�রনশ্ট েশ্েি রয় এবং রনশ্রি হ্যাটট্রিি 
রনরচিে িশ্িন রববেিাপ রয়ী আশ্র্থরন্নাি অন্যে� 
সেস্য। ১৭ র�রনশ্ট োে িাি্থ খেশ্েন নানশ্েশ্সি 
রনশ্িাোস পাশ্োইস। রবপক্ষ েশরশ্ন হশ্য় োওয়ায় 
অশ্নিটাই সুরবশ্ধ হয় রুশ্ভন্াশ্সি। প্র� ও রদ্েীয়, 
দুই খের র�রেশ্য় োিা রয়ী ৪–১ ব্যবধাশ্ন। রশ্য়ি 
পি রি �ারিয়াি প্শংসায় খ�শ্ে ওশ্ঠন রুশ্ভন্াস 
খিাচ �্যারসর�রেয়াশ্না অ্যাশ্েরগ্, ‘ অ্যাশ্জেে ওয়ার্্থ 
চ্যারম্পয়ন। ও রুশ্ভন্াশ্সি খেোি �ান অশ্নি  
বারড়শ্য় রেশ্য়শ্ে।’ 

 রে মোর�য়ো�  
দু�ন্ত হ্োটররি�

দৃষ্টান্ত িা�ন হািাে এি নম্বিশ্ি

�ারনিেো ব্াচে, ১৭১রি এবং ১৭৩এ, রবশ্বিানন্ খিাি,
িেিাো– ৭০০০০৬, ই– খ�ে:  cb19508@canarabank.com 

েেে রবজ্ঞরপ্ [ খসিশন ১৩( ৪)   স্াবি সম্পরত্তি রন্য]
দেরহতু, িানাড়া ব্যাঙ্ক, �ারনিেো ব্াশ্চেি অনুশ্�ারেে অর�সাি চহর্রব চনম্নস্াষেরোরী 
চ্চেউচরটাইরজেন অ্যাডে চরেনস্টােেন অে চেনাচন্সোল অ্যার্ট্ অ্যাডে এনরো্ধেরমন্ অে 
চ্চেউচরটি ইন্াররস্ অ্যাক্ট, ২০০২ (অ্যাক্ট  ৫৪ অে ২০০২) ( িরবততীোরল ‘ চে অ্যাক্ট’  চহ্ারব চববৃত)   
দমাতারবে এবং চ্চেউচরটি ইন্াররস্ ( এনরো্ধেরমন্)  রুল্, ২০০২– এর রুল ৩– এর ্রগে িঠনীে 
উতি অ্যারক্টর ১৩( ১২)  ্ারা্ীরন তাঁর ওির অচিধেত ষেমতাবরল ঋণগ্রহীতা:  ( ১)  খ�সাস্থ এ ওয়ান 
রচশ্িন, স্ত্বাাঃ শ্রী�েী েন্া োেুন, স্ামী– আেরাে আচল খান, ১১/ ১১ েচের ঘাট দরাড, দিাঃ ও 
থানা–  খেেহ, দজলা–  উতির ২৪ িরেনা, চিন–  ৭০০১১৭, ২)  শ্রীমতী িন্দা খাতুন, স্ামী–  আেরাে 
আচল খান, ১৫ েচের ঘাট দরাড, দিাঃ ও থানা–  খেেহ, দজলা–  উতির ২৪ িরেনা, চিন–  ৭০০১১৭ 
এবং রার�নোি– শ্রী আসিা� আরে োন, চিতা–  রিোত মহঃ মােকুর খান, ১৫ েচের ঘাট দরাড, 
দিাঃ ও থানা–  খেেহ, দজলা–  উতির ২৪ িরেনা, চিন–  ৭০০১১৭– এর রিচত  ১৭. ১১. ২০২২ োরিে 
সংবরেে োরব রবজ্ঞরপ্ ই্ু্য েররচিরলন, োরত উতি চবজ্ঞচতির তাচরখ দথরে ৬০ চেরনর মর্্য ্ংচলিষ্ট 
চবজ্ঞচতিরত উচলিচখত িচরমাণ অথধোঙ্ক ₹  ৭৯,৬০,৩৩৭. ৯৩ ( উনআচে লষে ষাট হাজার চতনরো ্ঁাইচত্রে 
টাো ও চতরানব্বই িে্া মাত্র)  ্হ ০৩. ১১. ২০২২ দথরে অ্ােধেেৃত ্ুে, আনুষচগেে খরি ্রমত 
আোে দেওোর জন্য তাঁরের আহ্ান জানারনা হরেচিল। 
উতি ঋণগ্রহীতা ওই িচরমাণ অথধোঙ্ক আোে চেরত ব্যথধে হওোে এতদ্দারা চবরেষ েরর ওই 
ঋণগ্রহীতা/ জাচমনোর/ বন্ধেোতা এবং জন্া্াররণর জ্ঞাতারথধে জানারনা হরছে দে, চনম্নস্াষেরোরী 
উতি রুল্মূরহর রুল ৮ এবং ৯–  এর ্রগে িঠনীে উতি অ্যারক্টর ১৩( ৪)  ্ারা্ীরন তাঁর ওির অচিধেত 
ষেমতাবরল ২১ খ�ব্রুয়ারি ২০২৩ তাচররখ নীরি বচণধেত ্পিচতির েখল চনরেরিন।
চবরেষ েরর ওই ঋণগ্রহীতা/ জাচমনোর/ বন্ধেোতা  এবং জন্া্ারণরে এতদ্দারা চনরম্নাতি ্পিচতি 
চনরে দলনরেন না েরার জন্য ্ তেধে েরা হরছে এবং এর িররও এই ্ পিচতি চনরে দে দোনও দলনরেন 
েরা হরল তা বরেো ₹  ৭৯,৬০,৩৩৭. ৯৩ ( উনআচে লষে ষাট হাজার চতনরো ্ঁাইচত্রে টাো ও 
চতরানব্বই িে্া মাত্র)  ও তার ওির ্ুে ্রমত িানাড়া ব্যাঙ্ক, �ারনিেো ব্াচে–এর িাজধে ্ারিষে 
হরব।
এর িাোিাচে উতি অ্যারক্টর ১৩ ্ারার ( ৮)  উি্ারার ্ংস্ান দমাতারবে উিলব্ধ ্মরের মর্্য 
ব্যারঙ্কর রিাি্য বরেো টাোিে্া আোে চেরে চনম্নচলচখত জাচমনেুতি ্পিচতি িাচেরে দনওোর ব্যবস্া 
েরার জন্য ্ংচলিষ্ট ঋণগ্রহীতার দৃচষ্ট আেষধেণ েরা হরছে।
  স্াবি সম্পরত্তি রববিণ:  রিাে ৪ ( িার)  োঠা ৩ ( চতন)  িটাে ১৬ ( দষারলা)  বেধেেুট জচমর ্েল 
অিচরহােধে অংে ্হ অ্ধে িাো চবচল্ডং ্হ আর টি দেড িচরমাি রিাে ১০৩৫ ( এে হাজার িঁেচত্রে)  
বেধেেুট োর দহাচল্ডং নং ১১/ ১১ এে. চজ.  দরাড, টিটােে দিৌর্িা, োর দমৌজা–  বন–ব্যারােিুর, 
দজ এল নং ১, আর এ্ নং ৮, দতৌচজ নং ১৫৮১, িচচিমবগে ্রোর অ্ীরন, আর এ্ খচতোন নং 
২৬১, োে নং ৪২৫/ ৪৮০ ( িাররো িঁচিে চবিাচজত িাররো আচে) । সম্পরত্ত না�ারঙ্কে শ্রী আশিা� 
আরে োন, োর েচলল নং আই– ৪৭৭৯ ্াল ২০০৪ নচথিুতি এ. চড. এ্. আর.  ব্যারােিুর, উতির ২৪ 
িরেনা, োি খচৌহরদি রনশ্নে— উতিরর:  োে নং ৪২৮ এবং ৪২৭, এইি/ ও চনজামউচদিন খান, েচষেরণ:  
খেেহ খাল, িূরবধে:  ৪ ( িার)  েুট িওো ্া্ারণ িচর্র, িচচিরম:  োে নং ৪২৫, এইি/ ও আবদুল 
েেুর এবং আবদু্ োকুর।

োরিে:  ২১. ০২. ২০২৩  অনশু্�ারেে আরধিারিি
স্ান:  িেিাো    িানাড়া ব্যাঙ্ক

  েরন� েোরশ
ওশ্য়রেংটশ্ন রদ্েীয় খটশ্স্ি প্র� 
রেশ্ন রনউররে্যাশ্ন্ডি রবরুশ্দ্ধ 
ইংে্যাশ্ন্ডি িান ৩১৫/ ৩। শেিান 
িশ্ি অপিাররে খরা রুট ( ১০১)  
এবং হ্যারি ব্রুি ( ১৮৪) । ২৯টি 
খটস্ শেিাশ্ন স্যি িন ব্্যাি�্যানশ্ি 
স্পশ্থ িিশ্েন রুট। অরবরছেন্ন চেুর্থ 
উইশ্িশ্টি রুটিশ্ে উশ্ঠশ্ে  
২৯৪ িান।

 েম্প�তে রিন্ন
খটারিও অরেরম্পশ্ি খব্াজে, 
বার�্থংহা� ি�নওশ্য়ের খর�শ্স 
খসানা। দুই খক্ষশ্ত্রই রপ রভ রসনু্ি 
খিাচ রেশ্েন পাি্থ–খে সাং। 
খিাশ্চি োরয়ত্ব রনশ্য়রেশ্েন 
২০১৯–এি খশশ্ষ। খসই  সম্পি্থ 
অবশ্শশ্ষ রেন্ন হে। রসনু্ি 
সাম্প্ররেি ব্যর্থোি োয় রনশ্য়ই সশ্ি 
খরশ্েন পাি্থ–খে সাং।

 েয়ী রবিয়োরট�
দুবাই খটরনস চ্যারম্পয়নরশশ্প 
�রহো রসগেেশ্সি �াইনাশ্ে 
উঠশ্েন রবশ্বেি এি নম্বি ইরা 
রস্য়াশ্টি। শুরিবাি খসর��াইনাশ্ে 
রেরন ৬–৪, ৬–২ খ্রেট খসশ্ট 
হারিশ্য়শ্েন পচে� বাোই  
খিাশ্িা র�শ্ি।

 স��েতে আয়
শ্রীেঙ্কা ররিশ্িশ্ট সুেবি। ২০২২ 
সাশ্ে শ্রীেঙ্কা ররিশ্িট খবাশ্ি্থি আয় 
হশ্য়শ্ে ৬. ৩ রবরেয়ন রুরপ। বারষ্থি 
আশ্য় এটাই শ্রীেঙ্কান খবাশ্ি্থি 
ইরেহাশ্স সশ্ব্থাচ্। আন্তর্থারেি, 
ঘশ্িায়া ররিশ্িট, স্পনসিরশপ, 
আইরসরস, এই চািটি রেি খরশ্ি 
আয় হশ্য়শ্ে শ্রীেঙ্কা খবাশ্ি্থি।

 মুরে আঘো্
ইওশ্িাপা রেশ্র চেরেে রপএসরভ 
আইন্ডশ্হাশ্ভন বনা� খসরভয়া �্যাচ। 
রনিাপত্তািক্ষীশ্েি নরি এরড়শ্য় 
হঠাৎই �াশ্ঠ িুশ্ি পশ্ড় এি ব্যরক্ত। 
রেরন খরাশ্ি আঘাে িশ্িন খসরভয়া 
খরােরিপাি �াশ্ি্থা রের�ত্ররভশ্চি 
�ুশ্ে। ২ খরাশ্ে �্যাচ খহশ্িশ্ে 
খসরভয়া। 

  আেরিন নো
ই�ার� ইস্শ্বগেশ্েি পক্ষ খরশ্ি 
আইএ�এ–খি খশষ পে্থন্ত ১০০০ 
সাধািণ র্যাোরিি টিরিট খেওয়া 
হশ্য়শ্ে। খিানও রভআইরপ টিরিট 
খেওয়া হয়রন। আইএ�এ সরচবশ্ি 
আ�ন্ত্রণ না রানাশ্নায় অরনব্থাণ েত্ত 
আর বড় �্যাশ্চ োশ্বন না।

 েয়ী সেন্নোইন
আইএসএশ্ে শুরিবাি ঘশ্িি 
�াশ্ঠ রয়ী খচন্নাইন এ�রস। োিা 
৪–৩ ব্যবধাশ্ন হারিশ্য়শ্ে নর্থইস্ 
ইউনাইশ্টিশ্ি। রয়ী েশ্েি হশ্য় 
খরাে িশ্িশ্েন িরহ� আরে, 
খিায়াশ্� িারিিারি, অরনরুদ্ধ রাপা 
এবং সরে বার। নর্থইশ্স্ি খরাড়া 
খরাে উইে�াি রি্থশ্নি। 

 হর�� রব�োরশ
খেশ্শ হরিি রবিাশ্শ নানা 
ধিশ্নি পেশ্ক্ষপ রনশ্ছে হরি 
ইরন্ডয়া। সংস্াি সভাপরে রেেীপ 
রেিশ্ি রারনশ্য়শ্েন, অনূর্্থ ১৭ ও 
অনূর্্থ ১৯ রবভাশ্র খরানাে হরি 
প্রেশ্োররোি আশ্য়ারন িিা হশ্ব 
খেশ্শি নানা রায়রায়। 
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