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31 March 2022, published in the following newspapers:
i. All India editions of Business Standard dated 28 May 2022;
ii. Kolkata edition of Aaj Kaai dated 28 May 2022.
This is for your kind information and record.
Thanking you,
Yours sincerely,
For Akzo Nobel India Limited

Harshi Rastogi
Company Secretary

Membership#A 13642

Encl: as above.

Magnum Towers, 9th Floor
Golf Course Extension Road, Sector-58
Gurugram - 122 0 11
Haryana, India

T +91 124 485 2400
www.akzonobel.co.in

Reglllered Otroeo Geolnnjall Apartmonl, 1al Floor, 8-8. M ddlalon SIJ1lel, KDlkJIUJ 700 071 CIN L242112WB1954PLC021516

NEW DELHI |

9

28 MAY 2022

<

.

WALCHAND PEOPLEFIRST LIMITED
CIN: L74140MH1920PLC000791
Registered Office : 1st Floor, Construction House,
5-Walchand Hirachand Marg, Ballard Estate, Mumbai-400 001
Email Id : kajal@walchandgroup.com
Tel. No. : 022-67818181 Fax No.: 022-22610574

NOTICE
(For the attention of Equity Shareholders of the Company)
Sub.: Transfer of Equity shares and unpaid / unclaimed dividend
to the Investor Education and Protection Fund (IEPF)
This Notice is published pursuant to the provisions of Section 124(6) of
the Companies Act, 2013 and the Investor Education and Protection Fund
Authority (Accounting, Auditing, Transfer and Refund) Rules, 2016, which
have come into effect from 7th September 2016, read with the amendments
and circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs till date (collectively
“the Rules”).
The Rules, amongst other matters, contain provisions for transfer of shares in
respect of which dividend has not been paid or claimed by the shareholders
for seven consecutive years or more in the name of Investor Education and
Protection Fund (IEPF), a Fund constituted by the Government of India
under Section 125 of the Companies Act, 2013.
Adhering to the various requirements set out in the Rules, the Company
has communicated individually the concerned shareholders whose shares
are liable to be transferred to IEPF under the Rules (at their latest available
addresses with the Company) for taking appropriate action(s).
The Company has uploaded full details of such shareholders and shares due for
transfer to IEPF on its website at www.walchandpeoplefirst.com. Shareholders
are requested to refer to the web-link https://www.walchandpeoplefirst.com/
investors-relation/ to verify the details of unpaid / unclaimed dividends and the
shares liable to be transferred to IEPF.
Shareholders may note that both unpaid / unclaimed dividend and the
shares transferred to IEPF Authority including all benefits accruing on
such shares, if any, can be claimed back by them from IEPF Authority after
following the procedure prescribed by the Rules.
In case the Company does not receive any communication from the
concerned shareholders by 30th August, 2022 the Company shall, pursuant
to the requirements set out in the Rules, transfer the unclaimed dividend
along with the shares to the DEMAT Account of IEPF by the due date as per
procedure stipulated in the Rules.
The concerned shareholder(s) are further informed that all future benefits
arising on such shares would also be transferred to the IEPF Authority.
Please note that no claim shall lie against the Company in respect of
unclaimed dividend amount and equity shares transferred to the IEPF
Authority pursuant to the said Rules.
The Shareholder(s) may note that in the event of transfer of their unclaimed
dividends and shares to the IEPF (including all benefits accruing on such
shares, if any), the concerned shareholder(s) are entitled to claim the
same from the IEPF Authority by submitting an online application in the
prescribed e-Form IEPF-5, available on the website www.iepf.gov.in and
sending a physical copy of the same, duly signed (as per the specimen
signature recorded with the Company) to the Company at its Registered
Office along with the requisite documents enumerated in Form IEPF-5. Link
of the e-Form IEPF-5 is also available on the website of the Company at
https://www.walchandpeoplefirst.com/investors-relation.
In case the shareholders have any queries or issues regarding subject
matter, they may contact the Company’s Registrar and Transfer Agents and
/ or the Company at below mentioned address:
Bigshare Services Private Limited
Office No. S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre,
Mahakali Caves Road, Andheri (East) Mumbai-400093,
Tel.No.: 022 – 62638200;
Fax No.: 022 – 62638299,
Email : investor@bigshareonline.com,
Website : www.bigshareonline.com.
Walchand PeopleFirst Limited
1st Floor, Construtction House, 5-Walchand Hirachand Marg, Ballard Estate,
Mumbai – 400001.
Email ID : kajal@walchandgroup.com
Tel. No. : 022-67818181
By Order of the Board,
FOR WALCHAND PEOPLEFIRST LIMITED
Sd/Pallavi Jha
Chairperson and Managing Director
DIN : 00068483
Place : Mumbai
th
Date : 28 May, 2022
Ramesh ar Media
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খেলা

এই মরশুমের সাফল্য ফাইনালে ম�োটেই আমায়
বাড়তি চাপে ফেলবে না করিম বেনজিমা

আজকাল কলকাতা শনিবার ২৮ মে ২০২২

আজ জর্ডনের বিরুদ্ধে

উনিশ বছরের তরুণ গ�োলকিপারের প্রশংসা ফেরান্দোর

ক্ষমতা যাচাইয়ের বাগানের নতু ন ভরসা আর্শ
ম্যাচ সুনীলদের
রাজর্ষি গাঙ্গুলি

আজকালের প্রতিবেদন

এএফসি এশিয়ান কাপ য�োগ্যতা নির্ণায়ক পর্বে
৮ জু ন যুবভারতীতে কম্বোডিয়ার সঙ্গে প্রথম ম্যাচে
মুখ�োমুখি ভারতীয় সিনিয়র ফু টবল দল। তার
আগে দ�োহায় কাতার স্পোর্টস ক্লাবের মাঠে আজ
জর্ডনের সঙ্গে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবেন সুনীলরা। এই
ম্যাচকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন জাতীয় দলের ক�োচ
ইগর স্টিমাক। তাঁর মতে, যেহেতু এশিয়ান কাপ
ক�োয়ালিফায়ার খেলার আগে এটাই শেষ প্রস্তুতি ম্যাচ,
তাই ফু টবলাররা ঠিক ক�োন জায়গায় আছে, এই ম্যাচ
থেকে ব�োঝা সম্ভব। তবে স্টিমাক এটাও বলেছেন,
এএফসি কাপে অংশ নেওয়া এটিকে ম�োহনবাগান
ফু টবলাররা সদ্য শিবিরে য�োগ দিয়েছেন। তাঁরা একটানা
ম্যাচ খেলে ক্লান্ত। তাই তাঁদের জর্ডন ম্যাচে ব্যবহার
না–ও করতে পারেন চ�োট লাগার ঝু ঁকি এড়াতে। জর্ডন
ম্যাচের পরও হাতে দশ দিন সময় থাকবে। তখন
সবাইকে নিয়ে প্রস্তুতি সেরে দল গ�োছান�োর
পথে হাঁটবেন।
বেলারিতে প্রথম দফার প্রস্তুতি সেরে কলকাতায়

এসেছিলেন সুনীলরা। এখানে এসে কয়েকটি প্রস্তুতি
ম্যাচ খেলেন। তবে তার আগে বাহরিন ও
বেলারুশের সঙ্গে দুটি আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ
খেলেছিল ভারতীয় দল। বেলারুশের ফিফা র্যাঙ্কিং
৯৩। তাদের কাছে সুনীলরা হেরেছিলেন ০–৩ গ�োলে।
সেখানে জর্ডনের ফিফা র্যাঙ্কিং ৯১। তবু ভারতীয় ক�োচ
স্টিমাক মনে করেন, সুনীলরা লড়বে জর্ডনের বিরুদ্ধে।
কারণ বেলারুশের মত�ো জর্ডন গাজ�োয়ারি ফু টবল
খেলে না। তাই ভারতীয় দলের ফু টবলারদের খেলা
তৈরিতে ও বল পায়ে রাখতে সুবিধা হবে। তাছাড়া
আগের তু লনায় ফু টবলারদের ফিটনেস খুব ভাল
জায়গায় আছে।
স্টিমাক অবশ্য এটিকে ম�োহনবাগান ফু টবলারদের
বাদ রেখেই জর্ডন ম্যাচ খেলার কথা ভাবছেন। তবে
চ�োটের জন্য অনেকদিন ভারতীয় দলের বাইরে
ডিফেন্ডার সন্দেশ ঝিঙ্গান। তিনি এএফসি কাপে
ম�োহনবাগান জার্সিতে মাঠে নেমে ভালই খেলেছেন।
তাই জর্ডন ম্যাচে না খেললেও সরাসরি এশিয়ান কাপ
ক�োয়ালিফায়ারে মাঠে নেমে সন্দেশের পক্ষে সেরা দিতে
সমস্যা হবে না বলেই মনে করেন ভারতীয় ক�োচ।

র নজি ক�োয়ার্টারে
খেলতে গেল বাংলা
আজকালের প্রতিবেদন
ঋদ্ধিমান সাহা বিতর্কের মধ্যেই রনজি
ট্রফি অভিযানে শহর ছাড়ল বাংলা দল।
শুক্রবার রাতের বিমানে বেঙ্গালুরু
রওনা দিলেন অরুণলালরা। সব
ঠিক থাকলে, শনিবারই দলবল নিয়ে
মাঠে নেমে পড়ার পরিকল্পনা রয়েছে
অভিমন্যু ঈশ্বরনদের।
গ্রুপ লিগে দুরন্ত ফর্মে ছিল
বাংলা দল। লিগে দেশের সেরা দল
হিসেবে নকআউটের ছাড়পত্র আদায়
করেছিলেন অভিমন্যুরা। তবে সে
সময় ঋদ্ধি বিতর্ক এতটা মাথাচাড়া
দেয়নি। ধিকিধিকি আগুন জ্বললেও,
সেটা যে এতটা প্রবল হয়ে উঠবে
তা অনুমান করা যায়নি। আশা করা

হচ্ছিল, শেষমেশ হয়ত�ো ঋদ্ধিকে রাজি
করিয়ে ফেলা যাবে। কিন্তু বৃহস্পতিবার
সিএবি সভাপতি অভিষেক ডালমিয়ার
বিবৃতির পরই পরিষ্কার হয়ে যায় ঋদ্ধির
অভিজ্ঞতা ছাড়াই ট্রফি দখলের
লড়াইয়ে নামতে হবে অরুণলাল
ব্রিগেডকে। বাংলার ক�োচ অবশ্য এখন
এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে নারাজ,
বুঝিয়ে দিয়েছেন।
ঝাড়খণ্ডের বিরুদ্ধে ক�োয়ার্টার
ফাইনালে নামার আগে বেঙ্গালুরুতে
দুট�ো প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে বাংলা। একটি
উত্তরাখণ্ড, আরেকটি কর্ণাটকের বিরুদ্ধে।
লিগ পর্ব শেষে দীর্ঘ বিরতির পর ফের
রনজিতে নামার আগে বেঙ্গালুরুর
পরিবেশ ও পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে
নিতেই এই পরিকল্পনা।

ফু টবলার তৈরির
লড়াই চলছে ৬ বন্ধুর
আবির রায়

উখড়া, ২৭ মে
স্মার্টফ�োনেই বন্দি শৈশব, কৈশ�োর।
ফ�োন থেকে মুখ তু লে তাকাতেই
চায় না। মাঠের সঙ্গে এই প্রজন্মের
অনেকেরই পরিচয় নেই। এমন
অভিয�োগ হামেশাই শ�োনা যায়। কিন্তু
পাশাপাশি অন্য এক লড়াইও আছে। তা
হল, এই ছেলেদের মাঠে টেনে আনা।
সেই কঠিন কাজটাই করে চলেছেন
উখড়ার ৬ ফু টবলপ্রেমী। উখড়ার খনি
এলাকার দুঃস্থ ও আদিবাসী ছেলেদের
নিয়ে চলছে ফু টবলের গুরুকুল। ৬ বন্ধু
মিলে নিজেদের গাঁটের টাকা খরচ করে
টানা ১৮ বছর ধরে চালিয়ে আসছেন
এই শিবির। বিশেষ পরিকাঠাম�ো নেই,
ফু টবলারদের প�োশাক বদলের ক�োনও
ঘরও নেই। উখড়া ফু টবল আকাদেমিতে
সকাল–বিকেল দু’বেলাই চলছে ৮০
জন শিক্ষার্থীর প্রশিক্ষণ। গরমের

দুপুর হ�োক বা ঘ�োর বর্ষা। ফু টবলের
বিরাম নেই। কঠিন যুদ্ধে নেমেছেন
ফু টবলার শৈলেন পাল, বাপ্পা চ্যাটার্জি
ও তাঁদের বন্ধু বিন�োদ সিং, সুব্রত
রায়, কুন্তল দাস আর অম্বিকা রায়।
একেবারে বিনা খরচেই দেওয়া
হচ্ছে প্রশিক্ষণ।
অর্থের অভাবে সংগঠকরা
পুষ্টিযুক্ত খাবারও দিতে পারছেন না
খেল�োয়াড়দের। তবু ফু টবলের টানেই
মাঠে ভিড় করছে খুদে ফু টবলাররা।
অনেকেই বাড়িয়ে দিয়েছেন সাহায্যের
হাত। গড়ে উঠেছে সুন্দর ফু টবল মাঠ।
এখানকার ফু টবলাররা ক�োল ইন্ডিয়া,
সেইল এবং রাজ্যস্তরের প্রতিয�োগিতায়
খেলছে। প্রশিক্ষক শৈলেন পাল বলেন,
‘আজকের দিনে ছেলেমেয়েরা ফু টবল
মাঠে আসে না। সবাইকে ফু টবল মাঠে
আনার লক্ষ্য নিয়ে ফু টবল ক�োচিং
ক্যাম্প শুরু হয়েছে। এলাকার
ফু টবলপ্রেমীরা এগিয়ে এসেছেন।’

রাজ্য জিমন্যাস্টিক্সে
জয়জয়কার পূর্বস্থলীর
আজকালের প্রতিবেদন
কাট�োয়া, ২৭ মে

রাজ্য জিমন্যাস্টিক্সের অ্যাক্রোবেটিক
বিভাগে জয়জয়কার পূর্বস্থলী ১
নং ব্লকের। বেঙ্গল অলিম্পিক
অ্যাস�োসিয়েশন আয়�োজিত অষ্টম
স্টেট গেমসের আসর বসে হুগলির
উত্তরপাড়ায়। ৭টি স�োনা ও ৪টি রুপ�ো
জিতে সাড়া ফেলে দিয়েছে পূর্বস্থলী ১
নং ব্লকের ছেলেমেয়েরা। সব মিলিয়ে
৯ জন এই প্রতিয�োগিতায় য�োগ দেয়।
শুক্রবার জয়ী প্রতিয�োগীদের পাশাপাশি
তাদের ক�োচ অভিজিৎ দেবনাথকেও
সংবর্ধনা দিল পূর্বস্থলী ১ নং ব্লকের

ল�োকসংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র। ছিলেন
এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী
স্বপন দেবনাথ।
পুরুষদের জুটিতে বাপন দেবনাথ
ও রাকেশ মির্ধা, মিক্সড জুটিতে রাকেশ
মির্ধা–অনামিকা দে ও মেয়েদের একক
বিভাগে স্নেহা দেবনাথ, অনামিকা দে
ও প্রিয়াঙ্কা দেবনাথ স�োনা পেয়েছে।
মিক্সড জুটিতে চ্যাম্পিয়ন রিম্পা দেবনাথ
ও সিদ্ধার্থ দেবনাথ। তাদের প্রশিক্ষক
অভিজিৎ দেবনাথ বলছিলেন, ‘স�োনা ও
রুপ�ো জয়ীদের সিংহভাগই দিন আনা
দিন খাওয়া পরিবারের। তাদের নিষ্ঠা
নজরকাড়া। এরকমভাবে চালিয়ে যেতে
পারলে ওরা অনেকদূর যাবে।’

বয়স মাত্র ১৯। ছেলেটা এমন পজিশনে
খেলে, যেখানে সব ক�োচই অভিজ্ঞ মুখের
ওপর ভরসা করতে চান। কারণ সামান্য
ভু লচু কেই পাল্টে যায় গ�োটা ছবিটা। আর্শ
আন�োয়ার শেখকেও হয়ত�ো এই বয়সে
রিজার্ভ বেঞ্চেই বসতে হত। যদি না এটিকে
ম�োহনবাগানের ক�োচ হয়ে আসতেন জুয়ান
ফেরান্দো। দলে অমরিন্দর সিং, সুব্রত
পালের মত�ো অভিজ্ঞ গ�োলরক্ষক। তাও
এএফসি কাপে বসুন্ধরার বিরুদ্ধে ডু অর
ডাই ম্যাচে ফেরান্দো অবলীলায় ভরসা
করলেন আর্শের ওপর। ফেরান্দো ভালই
জানতেন, আর্শের সামান্য ভু লে হারতে
হলে, তাঁকে প্রশ্নের মুখে পড়তে হবে।
এখনও পর্যন্ত সবুজ–মেরুন জার্সিতে
তিনটি ম্যাচ খেলেছেন আর্শ। অল্প সময়েই
মন জিতেছেন সবুজ–মেরুন জনতার।
একের বিরুদ্ধে এক পরিস্থিতিতে দুরন্ত
দক্ষতায় বাঁচিয়েছেন নিশ্চিত গ�োল।
ছত্তিশগড়ের ভিলাইয়ে বাড়ি আর্শের।
বাবা সেখানকার এক ক�োম্পানির প্রোজেক্ট
ম্যানেজার। স্কু লে থাকতেই ফু টবল শুরু।
ছত্তিশগড়ের হয়ে অনূর্ধ্ব ১৯ জাতীয়

প্রতিয�োগিতায় অংশ নেওয়া। ২০১৯ সালে
এটিকে অনূর্ধ্ব ১৮–য় ট্রায়াল দিয়ে সিলেক্ট
হন। ২০২০–র শুরু থেকেই সিনিয়র দলে।
কিন্তু সুয�োগ হয়নি একবারও। ফেরান্দো
এসেই ছবিটা বদলে দেন। এএফসি কাপে
প্রাথমিক পর্বে ব্লু স্টারের বিরুদ্ধে অভিষেক
হয় আর্শের। তরুণ এই ফু টবলার হাজার
হাজার দর্শকের সামনে বসুন্ধরার মত�ো
কঠিন ম্যাচ খেলার সময় বিন্দুমাত্র চাপে
থাকেননি। ঘনিষ্ঠ মহলে আর্শ ভীষণভাবে
কৃ তজ্ঞতা জানিয়েছেন দলের ক�োচ
ফেরান্দোকে। আর্শ বলেছেন, ফেরান্দোর
কাছে ক�োনও ফু টবলারই বড় বা ছ�োট নন।
সবাইকে সমান গুরুত্ব দেন এই স্প্যানিশ
ক�োচ। এএফসি কাপের আগেই এটিকে
ম�োহনবাগানে চু ক্তি বৃদ্ধি করেছেন আর্শ।
আগামী তিন বছর তাই সবুজ–মেরুনেই
থাকবেন এই তরুণ গ�োলরক্ষক।
আর নিজের ছাত্রকে নিয়ে ফেরান্দো
বলছেন, ‘আর্শ প্রত্যেকদিন অনুশীলনে
প্রচণ্ড পরিশ্রম করে। ক�োচিং টিম হ�োক
বা সিনিয়র গ�োলরক্ষক, ও সবার থেকে
শেখার চেষ্টা করে। এখন সবাই দেখতেই
পাচ্ছেন আর্শ কতটা প্রতিভাবান। তবে
ওর এখনও অনেক উন্নতি প্রয়োজন।’

জ�োকার,
ফাইনালে আজ
স্বপ্নভঙ্গ সামনে রাফার
প্রজ্ঞার জাপান সহজ জয়

জয়�োল্লাস

সিএবি নকআউটে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর ইস্টবেঙ্গলের ক্রিকেটাররা। ছবি: সিএবি

এবার সিএবি নকআউটেও
চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল

আজকালের প্রতিবেদন

অনবদ্য ছন্দে ইস্টবেঙ্গল ক্রিকেট দল। বৃহস্পতিবার তারা
চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল জেসি মুখার্জি টি২০ ট্রফিতে। চব্বিশ ঘণ্টা
পরেই শুক্রবার ইস্টবেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন হল সিএবি নকআউট
একদিনের প্রতিয�োগিতায়। এদিন ইডেনে ফাইনালে লাল–
হলুদ ৬ উইকেটে হারিয়েছে কালীঘাট ক্লাবকে। এই নিয়ে ১৪
বার ইস্টবেঙ্গল সিএবি নকআউট একদিনের প্রতিয�োগিতায়
চ্যাম্পিয়ন হল। শেষবার তারা চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ২০১৪–
২০১৫ মরশুমে।
কালীঘাট প্রথমে ব্যাট করে ৪৭.১ ওভারে ১৯৭ রান
করে। শ্রেয়াংশ ঘ�োষ করেন ৭৩ বলে ৫০ রান। লাল–হলুদ
ব�োলারদের মধ্যে ২টি করে উইকেট নেন স�োহম ঘ�োষ, শ্রেয়ান

বসুন্ধরার বিরুদ্ধে ম্যাচে এটিকে ম�োহনবাগান গ�োলকিপার আর্শ। ফাইল ছবি

চক্রবর্তী এবং স�ৌরভ মণ্ডল। রান তাড়া করতে নেমে ৩৫.৫
ওভারে জয়ের লক্ষ্যে (১৯৮/৪)প�ৌঁছে যায় ইস্টবেঙ্গল। দুরন্ত
ব্যাট করলেন রণজ্যোৎ সিং খয়ড়া এবং সুদীপ ঘরামি। ১০২
বলে ৯৪ করেন রণজ্যোৎ। তিনিই হয়েছেন ম্যাচের সেরা।
সুদীপের রান ৬৫ বলে ৬২। আগের দিন জেসি মুখার্জি টি২০–র
সেমিফাইনালে এই কালীঘাটকেই হারিয়েছিল লাল–হলুদ।
তারপর ফাইনালে হারায় তপন মেম�োরিয়ালকে। দু’দিনে
তিনটি ম্যাচ, দুটি প্রতিয�োগিতায় চ্যাম্পিয়ন। এই সাফল্যে
স্বাভাবিকভাবেই খুশির হাওয়া লাল–হলুদ শিবিরে। ক্লাব
তাঁবতু ে এক অনুষ্ঠানে এদিনই ক্রিকেটারদের হাতে পঞ্চাশ
হাজার টাকা তু লে দেওয়া হয়। অধিনায়ক স�োহম ঘ�োষ,
ক�োচ প্রণব নন্দী–সহ সব ক্রিকেটারের উপস্থিতিতে তাঁবতু ে
লাল–হলুদ পতাকা উত্তোলন করা হয়।

আজকালের প্রতিবেদন

আজকালের প্রতিবেদন

আজকালের প্রতিবেদন

দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েও শেষরক্ষা
হল না। রানার্স হয়েই সন্তুষ্ট
থাকতে হল ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার
প্রজ্ঞানন্দকে। চেসেবল মাস্টার্স
অনলাইন দাবায় প্রজ্ঞানন্দর সামনে
ছিলেন বিশ্বের ২ নম্বর চীনের ডিং
লিরেন। বৃহস্পতিবার শুরু হয়েছিল
ফাইনাল। প্রথম দিন চার রাউন্ডের
শেষে লিরেন এগিয়ে ছিলেন
২.৫–১.৫ ব্যবধানে। পিছিয়ে থেকেই
শুক্রবার শুরু করেছিল ১৬ বছরের
প্রজ্ঞা। দারুণভাবেই ঘুরে দাঁড়াল
ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার। শুক্রবার প্রজ্ঞা
এগিয়ে গেল ২.৫–১.৫ ব্যবধানে।
দু’দিন মিলিয়ে ফল দাঁড়াল ৪–৪।
ম্যাচ গড়াল টাইব্রেকারে। সেখানে
শেষরক্ষা হল না। শুরু থেকেই
চমক দেখাচ্ছে ১৬ বছরের এই
বিস্ময় বালক। বিশ্বের এক নম্বর
ম্যাগনাস কার্লসেনকে হারিয়ে
হইচই ফেলে দিয়েছিল তামিলনাড়ুর
প্রজ্ঞা। সেমিফাইনালে হারিয়েছিল
নেদারল্যান্ডের অনিশ গিরিকে। অন্য
সেমিফাইনালে কার্লসেনকে হারান
লিরেন। বিশ্বের ২ নম্বর লিরেনের
সঙ্গেও দুরন্ত লড়াই করে ছাপ ফেলে
গেল ভারতের বিস্ময় বালক। এই
সাফল্যের পর ইন্ডিয়ান অয়েলের পক্ষ
থেকে জানান�ো হল, আগামিদিনে
তাঁরা প্রজ্ঞার পাশে দাঁড়াবেন। 

মূলপর্বে উঠে আসা একসময় বেশ
কঠিন হয়ে পড়েছিল ভারতের
কাছে। শেষ ম্যাচে ইন্দোনেশিয়ার
বিরুদ্ধে ভারতকে জিততে হত ১৫
গ�োলের ব্যবধানে। সেখানে ভারত
জিতেছে ১৬–০ গ�োলে। ভারত আর
পাকিস্তান দুই দলেরই পয়েন্ট ছিল
৪। কিন্তু গ�োলপার্থক্যে ভাল জায়গায়
থাকায় এশিয়া কাপ হকির মূলপর্বে
যাওয়ার ছাড়পত্র পেয়েছিল ভারত।
মূলপর্বে আজ ভারতের অভিযান
শুরু হচ্ছে জাপানের বিরুদ্ধে। এ
গ্রুপ থেকে উঠেছিল জাপান ও
ভারত। বি গ্রুপ থেকে উঠেছে দক্ষিণ
ক�োরিয়া ও মালয়েশিয়া। চারটি দলই
একে অন্যের বিরুদ্ধে খেলবে। প্রথম
দুই দল যাবে ফাইনালে। গ্রুপ লিগে
এই জাপানের কাছেই ভারতকে
হারতে হয়েছিল ২–৫ ব্যবধানে।
গ্রুপের তিনটি ম্যাচেই দাপট নিয়ে
বিরাট ব্যবধানে জিতেছে জাপান।
ছন্দে থাকা জাপানকে রুখতে রক্ষণে
আরও জ�োর দিতে চাইছেন ক�োচ
সর্দার সিং। তাঁর কথায়, ‘জাপানের
বিরুদ্ধে র ক্ষণে যে ত্রুটি ছিল,
সেগুল�ো শুধরে নিতে হবে। তবে
আমাদের আক্রমণভাগ বেশ ভাল
ছন্দে আছে। আগের ম্যাচেও বড়
জয় পেয়েছি। এই ছন্দটাকে ধরে
রাখাই বড় চ্যালেঞ্জ।’

ফ্রেঞ্চ ওপেনে তরতরিয়ে এগ�োচ্ছেন
টেনিসের দুই মহাতারকা। পুরুষ
সিঙ্গলসের চতু র্থ রাউন্ডে প�ৌঁছে
গেলেন বিশ্বের এক নম্বর ন�োভাক
জক�োভিচ। শুক্রবার তৃ তীয় রাউন্ডে
সার্বিয়ান ৬–৩, ৬–৩, ৬–২ সেটে
হারান আলজাজ বেডেনকে।
চতু র্থ রাউন্ডে জক�োভিচের
প্রতিদ্বন্দ্বী আর্জেন্টিনার দিয়েগ�ো
স্কোয়ার্ৎজম্যান। তৃ তীয় রাউন্ডে হেরে
বিদায় নিলেন গ্রিগর দিমিত্রভ।
৬–৩, ৬–১, ৬–২ সেটে তাঁকে
হারিয়েছেন স্কোয়ার্ৎজম্যান। চতু র্থ
রাউন্ডে গেলেন ফ্রেঞ্চ ওপেনের
সম্রাট রাফায়েল নাদালও। তৃ তীয়
রাউন্ডে স্পেনিয়ার্ড ৬–৩, ৬–২,
৬–৪ সেটে হারালেন ব�োটিচ ভ্যান
ডি–কে। মহিলা সিঙ্গলসে দারুণ
ছন্দে আছেন বিশ্বের এক নম্বর ইগা
সুইয়াতেক। দ্বিতীয় রাউন্ডে তিনি
৬–০, ৬–২ সেটে উড়িয়ে দিয়েছেন
অ্যালিসন রিস্কেকে। তবে দ্বিতীয়
রাউন্ডে বিদায় নিয়েছেন সিম�োনা
হালেপ। তাঁকে ২–৬, ৬–২, ৬–১
সেটে হারান কুইনওয়েন ঝেং।
মিক্সড ডাবলসে প্রথম রাউন্ডে জয়
পেয়েছেন সানিয়া মির্জা–লুসি
হ্রাদেকা জুটি। ৪–৬, ৬–২, ৬–১
সেটে হারিয়েছেন জেসমিন
পাওলিনি–মার্টিনা ট্রেভিসানকে।
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১)	 উপরিলিখিত আর্থিক ফলাফলগুলি ২৭ মে, ২০২২ তারিখে আয়�োজিত নিজ নিজ সভায় অডিট কমিটি দ্বারা পর্যাল�োচিত এবং পরিচালকমণ্ডলী দ্বারা অনুম�োদিত হয়েছে।
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৩)	ক�োম্পানির পরিচালকমণ্ডলী ২০২১–২০২২ অর্থবর্ষের প্রেক্ষিতে ₹১০/– অভিহিত মূল্যের প্রতিটি ইকুইটি শেয়ার পিছু ₹৩৫/– অর্থাঙ্কের চূ ড়ান্ত লভ্যাংশ প্রদানের সুপারিশ করেছেন। আগামী বার্ষিক সাধারণ সভায় শেয়ারধারকগণের অনুম�োদন পাওয়া গেলে উক্ত লভ্যাংশ প্রদান করা
হবে।
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