
মহানগর

আজকালের প্রতিলেদন

ইস্ট– ওয়েস্ট মেয্রোর জন্য মেযের 
গভীরতে মভন্টিযেেন ে্যরোফট ততন্র 
হে কেকরোতরো়ে। স্্যরোন্ড মররোযের ধরোযর। 
হুগন্ে নেীর পরোযে। গভীরতরো ৪৩.৫ 
ন্েটরোর। উচ্চতরো়ে ১৫ তেরো বরোন়্ির সেরোন। 
কংন্রিযটর ততন্র । মভতযরর ব্যরোস ১০.৩ 
ন্েটরোর। ন্নে্রোণকরোরী সংস্রো অ্যরোফকনস। 
অ্যরোফকনযসর প্রযজক্ট ে্যরোযনজরোর 
সত্যনরোররো়েণ করোযনরো়েরোর বযেন, ‘ এই 
ে্যরোফটটি মেযের গভীরতে।’  এর েরোধ্যযে 
মেয্রোর স়ুিযগে টরোটকরো বরোতরোস সরবররোযহর 
সযগে মভতযরর দূন্িত বরোতরোস মেেন মবর 
কযর আনরো হযব মতেন্ন আপৎকরোেীন 
প্রয়েরোজযন এখরোন মেযক েরোত্ীযেরও 
বরোইযর মবর কযর আনরো হযব। ন্সঁন়্ি 
ততন্র কররো হযছে। হুগন্ে নেী মেযক 
এই ে্যরোফটটির দূরত্ব ৫০ ন্েটরোর। এরকে 
আযরকটি ে্যরোফট ততন্র হযব ররোজরো সুযবরোধ 
েন্লিক ম্রো়ে্যরোযরর করোযে। েরো অন্য একটি 
সংস্রো ততন্র করযে।

হরোও়িরো মস্টেন মেযক সু়িগে মবন্রয়ে 
এযস গগেরোর জেস্তযরর ৩৭ ন্েটরোর নীচ 
ন্েয়ে এযসযে। স়ুিযগের সযগে সরোেঞ্জস্য 
ররোখযতই ে্যরোফটটি এত গভীর কযর ততন্র 
কররো হয়েযে। এর েরোধ্যযে হরোও়িরো মস্টেন 
মেযক েহরোকরণ মস্টেন পে্ন্ত স়ুিযগের 
েযধ্য টরোটকরো বরোতরোস সরবররোহ এবং দূন্িত 
বরোতরোস মবর কযর আনরো হযব। এর আযগ 
ে্যরোফট ততন্রর সে়ে নেীর জে ঢুযক করোজ 
বন্ধ হয়ে েরো়ে। চরি মরযে সেস্যরোও ততন্র 
হয়েন্েে। েকেরোউযনর জন্য েরোযে করোজ 

কেকািা মঙ্গেোর ১১ আগস্ট ২০২০                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
৩

মেযহতু  ন্নম্নস্রোক্ষরকরোরী স্স্টট ে্াঙ্ক অফ ইতডিয়া–এর অনযুেরোন্েত অন্ফসরোর ন্হযসযব ন্সন্কউন্রটি ইটিরোযরস্ট ( এনযফরোস্যেটি)  রুেস, ২০০২–এর রুে ৩ 
সহ পঠনী়ে ন্সন্কউন্রটরোইযজেন অ্যরোন্ড ন্রকনস্রোকেন অফ ন্ফনরোন্সি়েরোে অ্যরোযসটস অ্যরোন্ড এনযফরোস্যেটি অফ ন্সন্কউন্রটি ইটিরোযরস্ট অ্যরোক্ট, ২০০২ –এর 
১৩( ১২)  ধরোররোধীযন অন্পত্ ক্ষেতরোবযে ন্নযম্নরোক্ত ঋণগ্রহীতরোগযণর প্রন্ত নীযচ মেখরো তরোন্রখ সংবন্েত ন্েেরোন্ড মনরোটিস জরোন্র কযরন্েযেন েরোর েরোধ্যযে 
উক্ত মনরোটিস প্ররোন্তির তরোন্রখ মেযক ৬০ ন্েযনর েযধ্য ওই মনরোটিযস উন্লিন্খত অে্রোঙ্ক আেরো়ে মেও়েরোর জন্য তরোঁযের প্রন্ত আহ্রোন জরোনরোযনরো হয়েন্েে। উক্ত 
ঋণগ্রহীতরোগণ উক্ত ন্েেরোন্ড মনরোটিযস উন্লিন্খত পন্রেরোণ অে্রোঙ্ক আেরো়ে ন্েযত ব্যে্ হও়েরো়ে এতদ্দরোররো ন্বযেিত উক্ত ঋণগ্রহীতরোগণ এবং জনসরোধরোরযণর প্রন্ত 
মনরোটিস জরোন্র কররো হযছে মে, ন্নম্নস্রোক্ষরকরোরী ন্সন্কউন্রটি ইটিরোযরস্ট ( এনযফরোস্যেটি)  রুেস, ২০০২–এর রুে ৮ সহ পঠনী়ে উক্ত অ্যরোযক্টর ১৩ নং ধরোররোর 
( ৪)  নং উপধরোররোধীযন তরোঁর ওপর অন্প্ত ক্ষেতরোবযে এখরোযন ন্নম্নন্েন্খত অ্যরোকরোউযটির পরোযে উন্লিন্খত তরোন্রযখ এখরোযন নীযচ বন্ণ্ত সম্পন্তিগুন্ের েখে 
ন্নয়েযেন। ‘এই ন্েেরোন্ড মনরোটিযসর েরোধ্যযে  উক্ত অ্যরোযক্টর ১৩ নং ধরোররোর ( ৮)  নং উপধরোররোর সংস্রোন অনেুরো়েী উপেব্ধ মে়েরোযের েযধ্য ন্নম্নন্েন্খত জরোন্েনেুক্ত 
পন্রসম্পেগুন্ে েরো়িরোযনরোর ব্যবস্রো গ্রহণ কররোর জন্য সংন্লিষ্ট ঋণগ্রহীতরোর েযনরোযেরোগ আকি্ণ কররো হযছে।’  ন্বযেিত ওই ঋণগ্রহীতরোগণ এবং জনসরোধরোরণযক 
এতদ্দরোররো উক্ত সম্পন্তিগুন্ে ন্নয়ে মেনযেন নরো কররোর জন্য সতক্ কররো হযছে এবং উক্ত সম্পন্তিগুন্ে ন্নয়ে মে–মকরোনও মেনযেন এখরোযন উন্লিন্খত অে্রোঙ্ক 
এবং তৎসহ ভন্বি্যযতর সেু, আনুিন্গেক খরচ, েরোসুে, চরোজ ্ইত্যরোন্ে সযেত স্স্টট ে্াঙ্ক অফ ইতডিয়া–এর চরোজ্ সরোযপক্ষ হযব।

ক্রম 
নং

ঋণগ্রহীিা( গণ) –
এর নাম এেং 
ব্ালচের নাম

স্াের সম্পততির তেেরণ
১)  অনাদায়ী ঋণ
২)  তিমাডি স্নাটিলসর িাতরখ
৩)  পলজশলনর িাতরখ

১ ঋণগ্রহীিা: 
তমঃ সুভাষ চ্াটাতজজি
ব্াচে: 
পাইকপাড়া

ন্নযম্নরোক্ত সরোেরোন্য কেযবন্ে ১২০০ বগ্ফুট ( সুপরোর ন্বল্ট আপ এন্র়েরো)  েরোযপর স্তন্ত্র 
আবরোন্সক ফ্্যরোযটর অপন্রহরোে্ সেগ্র পন্রেরোণ েরোর ন্স্ন্ত ও ন্ববরণ:  ফ্্যরোট নং এ/ ৩, ব্লক 
‘ এ’ , েন্ক্ষণ–পূব্ ন্েক অন্ভেুখী, চতুে্ তে, তৎসহ ন্নযম্নরোক্ত মপ্রন্েযসস সম্পন্ক্ত জন্ের 
অন্বভক্ত সেরোনুপরোন্তক অংে পন্রেরোণ, মপ্রন্েযসস নং ১০, ঠরোকুরেরোস ব্যরোনরোন্জ ্মররোে, েরোনরো– 
মবেঘন্র়েরো, কেকরোতরো–৭০০ ০৫৬, উতির ২৪ পরগনরো। এই সম্পততিটি এরূলপ স্চৌহতদি 
পতরলেতটিি:  উতির– ন্সঁন়্ি এবং ফ্্যরোট নং ন্স/ ৩;  েন্ক্ষণ– ১১ ফুট ৯ ইন্চি চও়িরো কেন 
প্যরোযসজ;  পূব্– ফ্্যরোট নং ন্ব/ ৩;  পন্চিে– ৪ ফুট চও়িরো কেন প্যরোযসজ।

১)  ₹ ৩,৪০,৩৯৬. ৯৭ 
১৫. ০৫. ২০১৯ অনেুরো়েী 
+  পরবততী সেু

২)  ১৫. ০৫. ২০১৯
৩)  ০৬. ০৮. ২০২০

২ ঋণগ্রহীিা: 
তমঃ সন্তু কুমার 
প্রসাদ
ব্াচে: 
পাকজি ত্রিট

প্রন্ত তযে প্ররো়ে ১৬০৩ বগ্ফুট এন্র়েরোেুক্ত মেরোতেরো ন্বন্্ডং সযেত ন্নযম্নরোক্ত ১ করোঠরো ১০ 
েটরোক েরোযপর বরোস্তু জন্ের অপন্রহরোে্ সেগ্র পন্রেরোণ েরোর ন্স্ন্ত ও ন্ববরণ:  মেৌজরো– মঘরোেরো, 
মজ এে নং ১৪, আর এস নং ১০৩, মতৌন্জ নং ৬, সংন্লিষ্ট েরোগ নং ১৪১০, খন্ত়েরোন নং ৯৬, 
েরোনরো– খ়িেহ, বত্েরোযন মঘরোেরো, ও়েরোে ্নং ২৮, মহরোন্্ডং নং ৪৪২, মপ্রন্েযসস নং ১৯২, এস 
মক ব্যরোনরোন্জ্ মররোে ( পূব্রোচে) , মজেরো– উতির ২৪ পরগনরো, কেকরোতরো–৭০০ ১১১।

১)  ₹ ৩,৮০,১৪৭. ০০ 
৩০. ০১. ২০১৮ অনেুরো়েী 
+  এর ওপর সুে

২)  ২৯. ০৫. ২০১৮
৩)  ০৬. ০৮. ২০২০

৩ ঋণগ্রহীিা: 
তমঃ সুদীপ্ত েে
ব্াচে: 
স্গায়াোগান

ন্নযম্নরোক্ত বহুতযের িষ্ঠ তযে সরোেরোন্য কেযবন্ে ৬৬০ বগ্ফুট ( সুপরোর ন্বল্ট আপ এন্র়েরো)  
েরোযপর একটি ফ্্যরোযটর অপন্রহরোে্ সেগ্র পন্রেরোণ েরোর ন্স্ন্ত ও ন্ববরণ:  মহরোন্্ডং নং ৯০/ ১, 
েন্ক্ষণেরোন়্ি মররোে, েরোন্েক করোযেক্টর, মজ এে নং ২৫, ন্রন্ভেনরোে মসটেযেটি নং ৬, মতৌন্জ 
নং ১২৯৮/ ২৮৩৩, খন্ত়েরোন নং ১১৬২ ( অংে) , জন্ের পন্রেরোপ– ৬ করোঠরো ১৪ েটরোক ২৭ 
বগ্ফুট, মেৌজরো– েন্ক্ষণেরোন়্ি, েরোনরো– মেক টরোউন, উতির ২৪ পরগনরো, কেকরোতরো–৭০০ 
০৪৮। এই সম্পততিটি তনল্াক্তরূলপ স্চৌহতদি পতরলেতটিি:  উতির– ে্যরোেে ন্সংয়ের বরোন়্ি;  
েন্ক্ষণ– েন্ক্ষণেরোন়্ি মররোে;  পূব্– ে্যরোেে ন্সং প্রসরোযের সম্পন্তি;  পন্চিে– গগেরোর সম্পন্তি।

১)  ₹ ৮,৪৩,৮৫২. ৮৫ 
২৫. ০৭. ২০১৯ অনেুরো়েী 
+  এর ওপর সুে

২)  ৩১. ০৭. ২০১৯
৩)  ০৬. ০৮. ২০২০

িাতরখ:  ০৬. ০৮. ২০২০;  স্ান:  কেকািা অনলুমাতদি অতফসার, স্স্টট ে্াঙ্ক অফ ইতডিয়া 

আরএতসতপতস, কেকািা
‘ অেনী হাইটস’ , ৫৯এ, স্চৌরতঙ্গ স্রাি,

কেকািা–৭০০ ০২০, ই–স্মে:  sbi.04490@sbi.co.in  

[ রুে ৮( ১)] 
পলজশন স্নাটিস

( স্াের সম্পততির জন্) 

িরুণ চক্রেিতী

চারতদক স্তব্ধ। সালড় চার মালস এটাই স্েন দস্তুর হলয় 
উলেলে রালজ্র ে্স্তিম দুই স্রে স্স্টশন তশয়ােদা ও 
হাওড়ার। স্চনা তভড়টাই স্নই। স্স্টশন চত্বর ঘতুমলয় 
আলে। আর এই তনজজিনিালকই কালজ োতগলয় 
স্রে– কিজিারা স্স্টশলনর স্শাভােরজিলনর কাজ অলনকটা 
এতগলয় তনলয় স্গলেন। এি কাে ইলছে থাকলেও 
তভলড়র কারলণ ো করলি পালরনতন িঁারা। পতরচেজিা 
চেলে স্রেোইন স্থলক শুরু কলর সে পতরকাোলমার। 
েকিাউন স্শষ হলে োত্ীলদর ঝঁা– চকচলক স্রে–
 পতরলষো তদলি স্সামোর স্থলক শুরু হলয় স্গলে 
সপ্তাহে্াপী পতরছেন্নিা অতভোন।

প্্াটফলমজির স্ভিলরই গলড় উেলে ক্ালফটতরয়া, 
শতপং মে। েদলে স্গলে স্স্টশলনর মাথার ওপর টিলনর 
োউতন। স্সখালনও স্সৌন্দেজিায়লনর স্েঁায়া। স্মন স্স্টশলনর 
প্্াটফমজি নম্বর এখন ১ স্থলক টানা ১৪। ১– এর এ ো 
৯– এর এ, তে, তস আর স্নই। দতষিলণও স্িমতন ১৫ 
স্থলক ২১ টানা প্্াটফমজি নম্বর। সেজিত্ই আরুতনকিার 
স্েঁায়া। হাওড়া স্স্টশলনও েকিাউনলক কালজ োতগলয় 

স্সৌন্দেজিায়লনর পাশাপাতশ চেলে োত্ী– সুতেরালথজি নানা 
প্রস্তুতি। ইতিমলর্ই আলোর স্রাশনাইলয় ভাসলে 
হাওড়া। কেকািা স্স্টশলন গলড় স্িাো হলয়লে 
প্্াটফমজি তপ্রতময়াম োউঞ্জ। শুরু এই তিন স্স্টশনই নয়, 
রালজ্র েহু স্রে স্স্টশলনই স্েলগলে উন্নয়লনর স্েঁায়া। 
তেতভন্ন স্রেলসিুর পতরচেজিায় এই দীঘজি েকিাউনলক 
কালজ োতগলয়লে ভারিীয় স্রে।

কেকািায় পেূজি ও দতষিণ– পেূজি স্রে সলূত্ খের, 
৭ তদন রলর স্রে– প্্াটফমজি স্থলক শুরু কলর স্রেলনর 
েতগ, োইন, স্সিু— সে তকেইু সাফাই করা হলে। পেূজি 
স্রলের মখু্ জনসংলোগ আতরকাতরক তনতখে চক্রেিতী 
জানান, গি চার মালস োত্ী– স্াছেলন্দর েলষি্ ে্াপক 
কাজ হলয়লে। দতষিণ– পেূজি স্রলের মখু্ জনসংলোগ 
আতরকাতরক সঞ্জয় স্ঘাষও জানান, স্স্টশনগুতের 
স্সৌন্দেজিায়লনর পাশাপাতশ োত্ী– তনরাপতিার কথা মাথায় 
স্রলখ তনয়তমি নজরদাতর চেলে সেজিত্। কেকািার দুটি 
স্রেই েকিাউলনর তদনগুতেলি দুঃস্ মানষুলদর মলর্ 
তনয়তমি খাোর তেতে কলরলে। িা োড়া পালসজিে এক্সলপ্রস 
ও মােগাতড় চাতেলয় তনি্প্রলয়াজনীয় পণ্সামগ্রী 
সরেরালহরও ে্েস্া কলরলেন স্রে– কমতীরা।

নিুন সালজ তশয়ােদা স্স্টশন। স্সামোর। েতে:  আজকাে  
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 আজকালের প্রতিলেদন

েৃত সন্তরোযনর গেরো়ে েরোয়ের নযখর আঁচ়ি। মসই সূযত্ই মগ্রতিরোর 
হে খুন্ন েরো। জন্রোযনরোর ন্তনন্েযনর েরোেরো়ে তৃতী়ে সন্তরোনযক 
গেরো টিযপ খুন কযর ে়ে েরোস পর ে়েনরোতেযন্তর ন্রযপরোযটর্ 
ন্ভন্তিযত পুন্েে মগ্রতিরোর করে েরো–মক। মজররো়ে পুন্েেযক েরো 
জরোনরোে, আযগর দুই সন্তরোনযক মখযত ন্েযত পরোন্র নরো। আযরক 
সন্তরোনযক কীভরোযব মেখব?  তরোই খুন কযরন্ে।

আযগর দুটি সন্তরোন ন্েে মসরোন্ন়েরো মসযনর। তৃতী়ে সন্তরোনযক 
অভরোযবর তরো়িনরো়ে গেরো টিযপ খুন কযরন্েে মসরোন্ন়েরো ে়ে েরোস 
আযগ। তখন সন্তরোযনর ব়েস ন্তন ন্েন। মস সে়ে পুন্েেযক 
মসরোন্ন়েরো জরোন্নয়েন্েে, হঠরোৎ েরোররো মগযে। ন্কন্তু, পুন্েযের সযদেহ 
হও়েরো়ে চেন্ত বেযরর ৬ মফব্রু়েরোন্র একটি অস্রোভরোন্বক েৃতু্যর 
েরোেেরো শুরু কযর। সম্প্রন্ত মপরোস্টেযট্ে ন্রযপরোযট্ জরোনরো েরো়ে, গেরো 
টিযপ মসরোন্ন়েরো তরোর কন্যরোসন্তরোনযক হত্যরো কযরযে। এর পযরই 
পুন্েে খুযনর েরোেেরো শুরু কযর। তেযন্ত মেখরো েরো়ে, মসরোন্ন়েরো মসন 
ওরযফ মসরোন্ন়েরো বরো়ুিই তৃতী়ে সন্তরোযনর েৃতু্য ন্নয়ে নরোনরো সেয়ে 
নরোনরো কেরো বেযে। আনদেপুর েরোনরোর অন্ফসরোরররো ন্বন্ভন্ন সে়ে 
তরোযক মজররো কযরন। এবং মেযি ৬ েরোস পর মসরোন্ন়েরো স্ীকরোর 

কযর অভরোযবর তরো়িনরোর জন্যই সন্তরোনযক খুন কযরযে গেরো 
টিযপ। তরোযক মগ্রতিরোর কররো হয়েযে আনদেপুর েরোনরো এেরোকরোর 
ন্ভআইন্প নগর মেযক। পুন্েে জরোনযত মপযরযে, মসরোন্ন়েরোর 
স্রোেী প্রভরোস বরো়িুই পন্রবরোযরর সযগে মেরোগরোযেরোগ ররোখত নরো। 
অন্য এক েন্হেরোর সযগে তরোর সম্পক্ ন্েে বযে অন্ভযেরোগ। 
খরোবরোর বরো মপরোেরোক ন্কেুই ন্েত নরো মসরোন্ন়েরোযক বরো তরোর দুই 
সন্তরোনযক। েরোযেেরোযেই মসরোন্ন়েরো বরোযপর বরোন়্ি মেযক টরোকরো 
প়েসরো মচয়ে আনত। এভরোযবই চেন্েে। তৃতী়ে সন্তরোন গযভ্ 
আসরোর পর মসরোন্ন়েরো মগরোটরো পন্রন্স্ন্তর জন্য অত্যন্ত অসহরো়ে 
অবস্রো়ে ন্েে। তরোই মস খুন কযর। খুযনর ন্েন েৃত সন্তরোনযক ন্নয়ে 
বরোইপরোযসর একটি মবসরকরোন্র নরোন্স্ংযহরোযে েরো়ে মসরোন্ন়েরো। বযে, 
দুধ খরোও়েরোযনরোর পযরই ন্নযস্তজ হয়ে মগযে মেয়ে। নরোন্স্ংযহরোযের 
অবে্য সযদেহ হ়ে মগরোটরো ঘটনরো শুযন। মসখরোন মেযকই পুন্েযে 
খবর মেও়েরো হ়ে। ে়েনরোতেযন্তর ন্রযপরোযট্ মেি পে্ন্ত বেরো হ়ে, 
ন্েশুর েরীযর নযখর েরোগ ন্েে। এই ঘটনরো়ে তেযন্তর প্রেে 
ন্েযক পনু্েযের েযন হয়েন্েে মসরোন্ন়েরোর ব়েরোন ঠিক। মকননরো, 
মে সেয়ে ঘটনরো ঘযটযে, তখন মসরোন্ন়েরোর বরোন়্িযত বরোইযরর 
মকরোনও মেরোক আযসন্ন। পযর অবে্য ন্েশুকন্যরোর গেরো়ে েরোয়ের 
নযখর েরোগই ধন্রয়ে ন্েে খুন্ন েরো–মক।  

৩ তদলনর তশশুকন্ালক শ্াসলরার 
কলর খনু, ৬ মাস পর স্গ্রপ্তার মা

গভীলর োও, আরও গভীলর..

স্দলশর গভীরিম স্ভতটিলেশন 
শ্াফট। েতে: আজকাে

বন্ধ েরোকযেও শুরু হও়েরোর পর দ্রুত 
তরো এন্গয়ে ন্নয়ে মগযেন ইস্ট– ওয়েস্ট 
মেয্রো কত্ৃপক্ষ।  

মর্ কেকািার ইসোতময়া 
হাসপািালের সংস্ার এেং 
সম্প্রসারলণর কাজ চেলে। 

সম্প্রসাতরি অংলশ আপািি 
কলরানা আক্রান্তলদর তচতকৎসার 
জন্ গলড় স্িাো হলে শিাতরক 

শে্ার স্কাতভি হাসপািাে। 
পলর স্সখালন স্াভাতেক 

হাসপািালের কাজ চেলে। 
স্সামোর কাজ স্কমন চেলে 
িার িদারতক কলরন রালজ্র 

পুর ও নগলরান্নয়নমন্তী িথা 
কেকািা পুরসভার প্ররান 
প্রশাসক তফরহাদ হাতকম।

েতে:  অতভতজৎ মণ্ডে

 একলজা স্নালেে ইতডিয়া তেতমলটি
CIN: L24292WB1954PLC021516 
মরন্জস্টরোে্ অন্ফস:  গীতরোঞ্জন্ে অ্যরোপরোট্যেটি

২়ে তে, ৮ন্ব, ন্েেেটন ন্স্ট, কেকরোতরো– ৭০০০৭১

৩০ জুন, ২০২০ পেজিন্ত তিন মালসর অপরীতষিি একক ও একীকৃি আতথজিক ফোফলের সারাংলশর তেেৃতি
( তমতেয়ন টাকায়, স্শয়ার তপে ুস্িটা ে্িীি) 

                           একক                                              একীকৃি

                        তেেরণ তিন মাস  তিন মাস স্সই সমলয়র  তিন মাস  তিন মাস স্সই সমলয়র
 সমাপ্ত সমাপ্ত তিন মাস সমাপ্ত েষজি সমাপ্ত সমাপ্ত সমাপ্ত তিন মাস সমাপ্ত েষজি সমাপ্ত
 ৩০– ০৬– ২০২০ ৩১– ০৩– ২০২০ ৩০– ০৬– ২০১৯ ৩১– ০৩– ২০২০ ৩০– ০৬– ২০২০ ৩১– ০৩– ২০২০ ৩০– ০৬– ২০১৯ ৩১– ০৩– ২০২০

করোে্ মেযক মেরোট আ়ে ২,৬৪৫. ০ ৫,৯৭০. ৮ ৭,২৭৬. ৩ ২৬,৯৯৪. ৩ ২,৬৪৫. ০ ৫,৯৭০. ৮ ৭,২৭৬. ৩ ২৬,৯৯৪. ৩

কর ও ব্যন্তরিেী েফরো পূব্ ন্নট েরোভ ( ২৭০. ৭)  ৮২৬. ৬ ৮৮৫. ৯ ৩,২৮৩. ৯ ( ২৭০. ৭)  ৮২৬. ৬ ৮৮৫. ৯ ৩,২৮৪. ৪

কর পবূ্ ন্নট েরোভ ( ব্যন্তরিেী েফরো পরবততী) ( ২৭০. ৭)  ৭৩৮. ৯ ৮৮৫. ৯ ৩,২৩১.৬৯ ( ২৭০. ৭)  ৭৩৯. ৪  ৮৮৫. ৯ ৩,২৩২.১ 

কর পরবততী সরোধরোরণ করোজ মেযক ন্নট েরোভ ( ২০২. ৬)  ৫৪০. ৩ ৫৭১. ৪ ২,৩৭৪. ১ ( ২০২. ৬)  ৫৪০. ৮ ৫৭১. ৪ ২৩৭৪. ৬

এই সেয়ের মেরোট আ়ে ( কর পরবততী)  ( ২৪৪. ৩)  ৫৯৫. ৫ ৫৪৩. ৪ ২৩৩৫. ৬ ( ২৪৪. ৩)  ৫৯৫. ৫ ৫৪৩. ৪ ২৩৩৫. ৬

ইকুইটি মে়েরোর েূেধন   ৪৫৫. ৪  ৪৫৫. ৪  ৪৫৫. ৪  ৪৫৫. ৪  ৪৫৫. ৪  ৪৫৫. ৪  ৪৫৫. ৪  ৪৫৫. ৪

েজুত ( পূনেূ্ে্যরো়েন েজুত ব্যতীত)  েরো ন্নরীন্ক্ষত ব্যরোেরোসিন্েযট প্রেতি    ১১,৯০৫. ০০    ১১,৯০৫. ০০

প্রন্তটি টরোঃ ১০/ –  েূযে্যর মে়েরোর প্রন্ত
মররোজগরোর ( বরোন্িক্ীকৃত ন়ে) 

ক)  েূে - ৪. ৫৫  ১১. ৮৬  ১২. ৫৫  ৫২. ১৩ – ৪. ৫৫ ১১. ৮৬  ১২. ৫৫  ৫২. ১৩
খ)  ন্েন্রিত -৪. ৫৫ ১১. ৮৬  ১২. ৫৫  ৫২. ১৩ – ৪. ৫৫ ১১. ৮৬  ১২. ৫৫  ৫২. ১৩

দ্রষ্টব্য: 
১)   উক্ত অে্করী ফেরোফে অন্েট কন্েটি কত্ৃক েূে্যরোন়্েত হয়েযে এবং মবরোে ্অফ ন্েযরক্টযস্র ১০ আগস্ট ২০২০ সভরো়ে তরো অনুযেরোন্েত হয়েযে। ন্বন্ধবদ্ধ মকরোম্পরোন্ন অন্েটরগণ এই ফেরোফযের সংন্ক্ষতি েূে্যরো়েন কযরযেন।

২)   উপযররোক্ত ফেরোফে মসন্ব ( ন্েন্স্টং অবন্েযগেনস অ্যরোন্ড ন্েসয্রোজরোর ন্রযকরো়েরোরযেটিস)  ( মরগুযেেনস, ২০১৫) – এর মরগুযেেন ৩৩ অনুেরো়েী স্টক এক্সযচযঞ্জ মপে কররো তত্েরোন্সক আন্ে্ক ফেরোফযের ন্বস্তরোন্রত ফরে্যরোযটর সংন্ক্ষতিসরোর। 
  ন্বএসই ও এনএসই– র ওয়েবসরোইট www.bseindia.com,  www.nseindia.com – মত ও মকরোম্পরোন্নর ওয়েবসরোইট www.akzonabel.co.in – মত পরোও়েরো েরোযব। উক্ত ন্তন েরোযসর ফযের সম্পূণ্ অংে।

 মবরোে ্অফ ন্েযরক্টস্– এর তরযফ
 ররোজীব ররোজযগরোপরোে
স্রোন:  গু়িগরোঁও ে্যরোযনন্জং ন্েযরক্টর
তরোন্রখ:  ১০ আগস্ট, ২০২০  DIN: 06685599 
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