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মিললঘাটা ট্াবিক গার্ড ও লাইট হাউস বিঙ্ক বরিালরলটের পক্ষ মিলক মরাগীর পবরজনলের মেওয়া হলছে খািার। মিললঘাটা আইবর হাসপাতাললর সােলন। শবনিার। রানবেলক, 
ভিানীপুর িানার উলেযালগ অযাবরট মোর িাউলডেশন এিং োনিলজযাবতর সহায়তায় ৫ হাজার োস্ক, আড়াই হাজার সযাবনটাইজার ও শুকলনা খািার বিবল করা হয় পিিাসী ও 

হকারলের েল্য। ছবি:  আজকাল

অসহালয়র সহায়

 ঝড়: িাড়বত 
সতক্ড মরল
আেিান মিলক বশক্ষা বনলয় এিার 
িাড়বত সতক্ড েবক্ষণ–পূি্ড ও পূি্ড মরল। 
পূি্ড মরল সলূরের খির, অতযা্ুবনক 
প্রযবুতিলক কালজ লাবগলয় আগাে 
সতক্ডতােলূক িযিস্া মনওয়া হলছে। 
বিদ্যৎ বিবছেন্ন হললও যালত মকানও 
অসবুি্া না হয় মসবেলক নজর রলয়লছ 
তালের। মরল পবরলেিার পাশাপাবশ 
মকাবভর বিবকৎসার বিেয়টিও তালের 
োিায় রলয়লছ। মরাগীরা যালত মকানও 
সেসযায় না পলড়ন তার জনয বি আর 
বসং হাসপাতাল মিলক শুরু কলর 
সি্ডরে সতক্ডতােলূক িযিস্া মনওয়া 
হলয়লছ। পূি্ড মরললর েখুয জনসংলযাগ 
আব্কাবরক একলিয িক্রিততী 
জাবনলয়লছন, পবরবস্বতর ওপর নজর 
রাখলছন তারঁা। দ্লয্ডাগ মোকাবিলায় 
বিলশে সতক্ডতা জাবর হলয়লছ। তলি 
পূি্ড মরল ইয়ালসর জনয মকানও মট্ন 
িাবতল কলরবন এখনও। েবক্ষণ– পূি্ড 
মরল অিশয মিশ কলয়কটি মপেশযাল 
মট্ন িাবতল কলরলছ। মসইসলগে মনওয়া 
হলয়লছ সতক্ডতােলূক িল্ািস্ত। 
বসবপআরও সঞ্জয় মঘাে জানান, 
পবরবস্বতর ওপর নজর রাখলছন 
মরললর শীে্ড কত্ডারা।

  পাট সােলালত
ঘবূণ্ডঝড় ‘ইয়াস’ –এর তাণ্ডলি জবেলত 
িাকা পালটর যালত মিবশ ক্ষয়ক্ষবত  
না হয়, তার জনয কৃেকলের পরােশ্ড 
বেল মসন্টাল বরসাি্ড ইনবটিটিউট 
ির জুট অযাডে অযালালয়র িাইিাস্ড 
( আইবসএআর–ক্রাইজাি) । মকল্রের 
কৃবে ও কৃেক কলযাণ েন্ত্রলকর কৃবে 
গলিেণা ও  বশক্ষা বিভালগর অ্ীনস্ 
একটি সংস্া আইবসএআর–ক্রাইজাি। 
সংস্ার িযারাকপুর শাখার বনলে্ডশক 
রঃ মগৌরাগে কর কলয়কটি আগাে 
সংলশা্নেলূক িযিস্া বনলত িলললছন। 
িবৃটির জো জল যালত দ্রুত মখলতর 
িাইলর মিবরলয় মযলত পালর তার 
জনয িযালনল ততবরর কিা িলললছন। 
এছাড়াও পাট িালের ময– মকানও 
সেসযায় সংস্ার বিজ্ানীলের পরােশ্ড 
বনলত িলা হলয়লছ।

   প্রবতষ্া বেিস
রাজা রােলোহন রায় লাইলরেবর 
িাউলডেশলনর ৪৯তে প্রবতষ্া বেিস 
পাবলত হল শবনিার। এই উপললক্ষ 
একটি ভািু্ডয়াল অন্ুষ্ালন িাউলডেশলনর 
অ্যক্ষ কাঞ্চন গুপ্া জানান, মেলশর 
প্রবতটি গ্ালে আ্বুনক োলনর লাইলরেবর 
পবরলেিা মেওয়াই সংস্ার েলূ লক্ষয। 
অনুষ্ালন অংশ মনন জাতীয় গ্ন্াগার 
এিং সংস্ার েহাবনলে্ডশক অ্যাপক 
অজয়প্রতাপ বসং। মকাবভর পবরবস্বতলত 
পাঠাগার িন্ধ িাকললও সংস্ার বনজস্ব 
ওলয়িসাইট rrrlf.gov.in  –এ িই 
পড়ার সবুি্াও পালিন পাঠকরা।  

 ছাটঁ বিবক্র
পূি্ড মরল ছাটঁ বিবক্রর লক্ষযোরো িলবত 
আবি্ডক িছলরও ছাবড়লয় যাওয়ার মিটিা 
করলছ। গত িছর লক্ষযোরো বছল ২৬০ 
মকাটি টাকার। ই–অকশলন জঞ্জাল 
বিবক্র হলয়লছ ৩০৪ মকাটি ৪৮ লাখ 
টাকার। এিারও লকরাউলন মরললর 
আয় িাড়ালত বিবভন্ন বরবভশন বিবক্র 
করলছ ছাটঁ। শুক্রিার আসানলসাল 
বরবভশন একাই বিবক্র কলরলছ ১ মকাটি 
৮৯ লাখ টাকায় ৫৭৮ মেট্রিক টন ছাটঁ 
োল। মকাবভর–কালল আয় িাড়ালত 
গুরুত্ব িাড়লছ ছালঁটরও।  

আজকাললর প্রবতলিেন

প্রয়াত হলয়লছন সুপবরবিত মলখক, 
অনুিােক বনতাই িক্রিততী। 
িয়স হলয়বছল ৭০– এর ওপর। 
েীঘ্ডবেন শ্াসকটি ও একাব্ক 
শারীবরক সেসযায় ভুগবছললন। 
কলয়ক সপ্াহ আলগ কলরানায় 
আক্রান্ত হন। মরলখ মগললন স্তী, 
একোরে কনযা ও গুণেুগ্ধলের। 
বনতাই িক্রিততীর জন্ম েয়েনবসংহ 
মজলার মনরেলকানার অবভজাত 
ও বশবক্ষত পবরিালর। এক সেয় 
দ্রালরাগয অসুখ িা্া হলয় 
োঁড়ালল িা বিপণন সংস্ার 
িাকবর মছলড় মলখাললবখর 
সলগে সংলযাগ িাবড়লয় মতাললন। 
মেৌবলক অসবেয়া মিলক গল্প 
উপনযাস অনুিাে করলত িালকন। 
োতৃভাো ছাড়াও ইংলরবজ, বহব্ 
ও অসবেয়া ভাো সাবহতয পাঠ 
এিং অনুিালে বসদ্ধহস্ত বনতাই 
অবভ্ালনর সাহালযয অসবেয়া রপ্ 
কলরবছললন। মহালেন িরলগাহাবি 
ও মসৌরভ কুোর িাবলহার েলতা 
েননশীল মলখকলের সলগে নতুন 
কলর পবরিয় কবরলয় মেন িাঙাবল 
পাঠকলের। রজনীকান্ত িরেলল–
 এর বেবর জীয়বর–ও (বেবর কনযা) 
অনুিাে কলরবছললন বনতাই।  

প্রয়াত লেখক 
নিতাই চক্রবততী 

আজকাললর প্রবতলিেন

শবনিার রালত মজললর আব্কাবরকরা হাসপাতালল বগলয় মশাভলনর সলগে মেখা 
কলরন। তঁালক বনলয় যাওয়া হয় মজলল। এরপর মজল মিলক রালতই তঁালক মছলড় 
মেওয়া হয়।   মশাভন বরস্ক িলডে সই কলরলছন। এবেন সন্ধযায় মশাভন িললন, 
‘ ১৭ মে মপ্রবসলরবসি মজলল আবে অসসু্ হলয় পবড়। আোর শুগার মিলড় যায়। 
হাসপাতালল ভবত্ড হই। এখন আোর শুগার বনয়ন্ত্রলণ। যবেও আোলক ইনসবুলন 
বনলত হয়। বসলরাবসস অি বলভার আোর হয়বন।’  শবনিার এসএসলকএে 
হাসপাতালল র উরিার্ড ব্ললকর িারা্ায় এলস মরবলংলয়র ওপার মিলক বেবরয়ালক 
এই অবভলযাগ কলরন প্রাতিন মেয়র মশাভন িযাটাবজ্ড। এবেনই হাসপাতালল 
বগলয় িান্ধিী তিশাখী িযানাবজ্ড অবভলযাগ কলরন, মশাভনলক নানা অজুহালত 
মজার কলর হাসপাতালল আটলক রাখা হলয়লছ। কাউলক মেখা করলত মেওয়া 
হলছে না। মজললর মিলকও খারাপ অিস্া হাসপাতাললর। তিশাখী এ িযাপালর 
েখুযেন্ত্রী েেতা িযানাবজ্ডর হস্তলক্ষপ মিলয়লছন। এবেলক েললর েখুপারে কুণাল 
মঘাে িললন, ‘ তিশাখী নাটক করলছন। উবন মেবরকযাল মিার্ড ও তৃণেলূলর বিরুলদ্ধ 
আঙুল তুললছন। মযটা করা যায় না। বিবকৎসলকরা িঝুলিন কলি এলঁের ছাড়া 
হলি। তিশাখী প্রবতবেন হাসপাতালল বগলয় বেবরয়ার সােলন উল্াপা্া কিা 
িললছন।  উবন যবে সসু্ই িালকন তাহলল মসাজা মজলল িলল যান।’ 

রাততই হাসপাতাে 
লেতক লেে হতয়
বানিতত ল�াভি

মগৌতে িক্রিততী 

ল স া ি া র পু র 
দনষিতের নবধায়ক 
অনভতিত্রী োভনে 
মৈত্তক ল�াতি 
অ�ােরীি লৈতসে 
পাঠাতিা ও খুতির 
হুৈনক লদওয়ার 
অনভত�াতে বধ্ধৈাি 
লেতক লরেপ্ার করা 
হে এক �ুবকতক। 
ধৃত �ুবক নবতেনপ 

কৈতী বতে োিা লেতে। িাৈ লসাৈিাে 
ল�াষাে। ২৬ বের বয়স। বধ্ধৈাতির েেনস 
লেতক শুক্রবার রাততই তাতক লরেপ্ার 
কতর নিতয় এতসতে লসািারপুর োিার 
পুনে�। করী কারতে লসাৈিাে লসািারপুর 
দনষিতের নবধায়ক অনভতিত্রী োভনেতক 
অ�ােরীি লৈতসে পাঠানছিে এবং তাঁতক 
খুতির হুৈনক নদনছিে তা োিার লচষ্া 
করতে পুনে�। 

নবধায়ক োভনে মৈতত্র অনভত�াে, 
শুক্রবার সকাে লেতকই প্রেতৈ তাঁতক 
ল�াি কতর নবরক্ত করা হনছিে৷ নতনি 
নবরক্ত হতয় প্রেতৈ ল�াি িম্বরটি ব্লক 
কতর লদি। তখি ওই �ুবক তাঁর 
লহায়াটসঅ্াতপ অ�ােরীি লৈতসে 
করতত োতক। এৈিকরী লহায়াটসঅ্াপ 
লৈতসঞ্াতর ল�াি কতর খুতির হুৈনক নদতত 
োতক। নবধায়তকর অনভত�াে, প্রনতটি 
লৈতসতের ল�তষই নবতেনপ নেন্াবাদ 
লেখা নেে। তা লেতকই নতনি বুঝতত 
পাতরি, অনভ�ুক্ত �ুবক নবতেনপ কৈতী। 
তাঁর কোয়, ‘ তৃেৈূতের কাতে লো–হারা 
লহতর নেতয়ও ন�ষিা হয়নি দেটার। ওরা 
এখিও লৈতয়তদর এভাতব অসম্াি 
করতে।’  এই �টিায় নতনি লসািারপুর 
োিায় অনভত�াে দাতয়র কতরি। �টিার 
তদততে লিতৈ পুনে� শুক্রবার রাততই 
বধ্ধৈাতি নেতয় অনভ�ুক্ততক লরেপ্ার কতর। 
তার নবরুতধে আইটি অ্াতটে ৈাৈো রুেু 
কতরতে পুনে�। বাতেয়াপ্ করা হতয়তে 
অনভ�ুতক্তর লৈাবাইে ল�ািটিও৷ 

‘ ইয়াস’  ক্রলেই শবতিশালী 
l ১ পাতার পর
এ োিা ৈেুত রাখা হতয়তে বািনত পাম্প। োতের ডােপাো 
োঁটা হতয়তে। ঝতি লকািও এোকার ৈািুষ নবপ�্ধস্ত 
হতে, তাঁতদর উধোতরর েি্ েঠিত হতয়তে নবত�ষ দে। 
প্র�াসকৈণ্ডেরীর প্রধাি কৃষ্া চক্রবততী উতদ্াে নিতয় �াবতরীয় 
ব্বস্া কতরতেি। �নিবার এ নিতয় পুরভবতি প্র�াসকৈণ্ডেরীর 
সদস্তদর সতগে মবঠক কতরি কৃষ্া চক্রবততী। আনধকানরতকরা 
মবঠতক নেতেি। ঠিক হতয়তে, পুরভবতির প্রধাি কতট্াে 
রুৈ োিাও সংনলিষ্ দপ্রগুনের আোদা আোদা কতট্াে 
রুৈ োকতব। ১১০ েিতক নিতয় একটি নবত�ষ দে মতনর করা 
হতয়তে। কৃষ্া চক্রবততী বতেি, ‘আৈরা সকতেই রাস্তায় লিতৈ 
কাে করব। েে সরবরাহ, নবদ্্ৎ পনরনস্নত �াতত স্াভানবক 
োতক তার েি্ বািনত িের লদওয়া হতয়তে। নবধািিেতরর 
প্রেৈ অ্ানভনিউ অত্তে গুরুত্বপূে্ধ রাস্তা। এখাতি হাসপাতাে, 
নবদ্্ৎ, েে সরবরাতহর োয়ো রতয়তে। তাই ঠিক হতয়তে 
োে পিতে সবার আতে দ্রুত এই রাস্তাটি পনরষ্ার করা 
হতব। িরীচু এোকার ৈািুষেিতক উধোর কতর তাঁতদর োকা 
ও খাওয়ার ব্বস্া করা হতব। নবধািিেতর োতের সংখ্া 
লবন�। ঝি হতেই োে পতি। উপতি–পিা োে লকতট 
সরাতত লেনসনব, ট্রিৈার, মবদ্্নতক লেিাতরটর ভািা করা 
হতয়তে। লকিা হতয়তে মবদ্্নতক করাত ও অি্ নকেু �ন্ত্র। 
লকানভড পনরনস্নততত নবনভন্ন হাসপাতাতে ভনত্ধ আতেি 
লরােরীরা। বানিততও চেতে অনসিতেি কিতসতট্টর–সহ 

িািা �ন্ত্র। তাই নবদ্্ৎ সরবরাহ স্াভানবক রাখতত নবদ্্ৎ 
দপ্রতক অিুতরাধ করা হতয়তে।

উত্তরপািা লেতক বে্ন মসন োিাতছিি, চরৈ সতক্ধতা 
লিওয়া হে উত্তরপািা পুর প্র�াসতির তরত�। উত্তরপািা 
পুরসভাও সত্ধক। পুরসভার নে টি লরাড সংেগ্ন একানধক 
োতের অবস্া ভাে িয়। লসই োতের লকািওটা নবপজ্জিকভাতব 
নবদ্্ততর তাতরর ওপর ঝুতে আতে, লকািওটার ডােপাো 
লভতে পিতত পাতর। এইসব োতের ডােপাে োঁটাইতয়র 
কাে শুরু হতয়তে। একটি সু্েবানি প্রস্তুত রাখা হতয়তে, 
ল�খাতি প্রতয়ােি হতে নবধ্বস্ত ৈািুষতদর উধোর কতর রাখা 
সম্ভব হতব। অি্নদতক, এনদি ডািকুনির পুরপ্র�াসক হানসিা 
�বিৈ নিতেই লটাতটা কতর ৈািুষতক সতক্ধ করতত লবনরতয় 
পতিতেি। �াঁরা ৈাটির বানি অেবা েরীে্ধ বানিতত, ঝুপনিতত 
োতকি, তাঁতদর নিরাপদ আশ্রতয় চতে ল�তত অিুতরাধ কতরতেি।

বেবলির খির: সম্ভাব্ �ূনে্ধঝতির লৈাকানবোর প্রস্তুনত খনততয় 
লদখতত �নিবার মবঠতক বতসনেে োতরীয় নবপ�্ধয় ব্বস্াপিা 
কনৈটি। মবঠতক নেতেি ক্ানবতিট সনচব রানেব লেৌবা। নেতেি 
স্রাষ্ট্র, নবদ্্ৎ, োহাে, লটনেত�াোত�াে, লপত্ানেয়াৈ ও 
প্রাকৃনতক ে্াস, অসাৈনরক নবৈাি, পনরবহে–সহ নবনভন্ন 
ৈন্ত্রক, লরে লবাড্ধ, আবহাওয়া দপ্র, উপকূে রষিরী বানহিরী এবং 
নবপ�্ধয় লৈাকানবো বানহিরীর �রীষ্ধকত্ধারা। পনচিৈবগে,ওনড�া, 
তানৈেিািু, অন্ধপ্রতদ�, পুদ্তচনর ও আন্াৈাি–নিতকাবর 
দ্রীপপুতঞ্র ৈুখ্ সনচবতদর সতগে এই মবঠক নেে।

ঝড় মোকাবিলার প্রস্তুবত বিপয্ডয় মোকাবিলা িাবহনীর। শবনিার। ছবি: আজকাল

অ�ােরীি 
লৈতসে, হুৈনক  
োভনেতক, ধৃত
 নবতেনপ কৈতী

্ৃত মসােনাি 
মঘাোল।
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উচ্চবশক্ষায় ময বেশ্র পদ্ধবতলত (  মব্ললডের)   পড়ালনার কিা 
বিশ্বিেযালয় েঞ্জুবর কবেশন (  ইউবজবস)   িললছ তা বনলয় ততবর 
হলয়লছ বিতক্ড। বশক্ষক সোলজর িতিিয, প্রলতযক ছারেছারেীর 
কালছ দ্রুতগােী ইটোরলনট পবরলেিা এিং স্াট্ডলিান অিিা 
লযাপটপ রলয়লছ, মসটা প্রিলে বনবচিত করলত হলি। তা না 
কলর এই ্রলনর পদ্ধবত িালু করলল ছারেছারেীলের েল্য 
প্রযুবতিগত এিং সাোবজক বিভাজন মেখা মেলি। উচ্চবশক্ষায় 
‘ ড্রপ আউট’ –এর সংখযা িাড়লি।

বেশ্র পদ্ধবতলত পঠনপাঠন বনলয় একটি খসড়া ততবর কলর 
এর সলগে যুতি সকললর কাছ মিলক ৬ জুলনর েল্য েতােত 
মিলয়লছ ইউবজবস। ইউবজবসর িতিিয, এই পদ্ধবতলত ৪০ শতাংশ 
পড়ালশানা মহাক অনলাইলন। িাবক ৬০ শতাংশ অিলাইলন। 
পরীক্ষা মনওয়া হলি অিলাইলনই। 

এ বনলয় রিী্রেভারতী বিশ্বিেযাললয়র উপািায্ড সিযসািী 
িসুরায়লিৌ্ুবর িললন, ‘ আোর েলত এটা অিাস্তি পবরকল্পনা। 
কারণ অনলাইন ক্ালসর জনয কবপিউটার িা স্াট্ডলিান িা 
লযাপটলপর প্রলয়াজন। আর েরকার দ্রুতগােী ইটোরলনট পবরলেিা। 
যা মেলশর অব্কাংশ োনুলের কালছই মনই। প্রলতযক পড়ুয়ার 
কালছ এগুবল রলয়লছ বকনা আলগ মসটা বনবচিত করলত হলি। 
এই িযাপারটি সুবনবচিত না কলর মকানও বিশ্বিেযাললয়র পলক্ষই 
এই বেশ্র পদ্ধবত িালু করা সম্ভি নয়। এলত বিভাজন িাড়লি।’  

পবচিেিগে কললজ ও বিশ্বিেযালয় বশক্ষক সবেবতর (ওলয়িকুটা) 
সভাপবত শুলভােয় োশগুপ্ ইউবজবসর এই উলেযালগর তীরে 
প্রবতিাে কলর িললন, ‘ এই পাঠ জাতীয় বশক্ষা নীবতরই অগে। 
এলক সেি্ডন করা যায় না। তা ছাড়া অনলাইন পঠনপাঠন 
মকানও ভালিই বিকল্প পাঠ পদ্ধবত হলত পালর না। আোলের 
েলতা মেলশ বশক্ষার প্রসালর এই পদ্ধবত িা্া হলয় োঁড়ালি।’  

সরকাবর কললজ বশক্ষক সবেবতর সা্ারণ সপিােক 
মেিাবশস সরকার িললন, ‘ এর িলল ছারেলের েল্য প্রযুবতিগত 
বিলভে ততবর হলি। ভারত সরকালরর তিযই িললছ, মেলশর 
োরে ১০. ৭ শতাংলশর  কালছ কবপিউটার ও অনযানয যন্ত্র ও 
পবরলেিা রলয়লছ। আর ২৩. ৮ শতাংলশর কালছ ইটোরলনট 
িযিহালরর সুবি্া রলয়লছ। তার োলন শুরুলতই এর িাইলর 
িাকা মছলললেলয়লের িাে মেওয়া হল। মেলশর আি্ড–সাোবজক 
িযিস্ালক অস্বীকার কলর এভালি পঠনপাঠন িালু করলল 
মসটা িাবপলয় মেওয়া হলি। ড্রপআউট িাড়লি।’  তাঁর েলত, 
‘ মকাবভর পবরবস্বতলত এখন মকল্রের উবিত জাতীয় বশক্ষা 
নীবত প্রলয়াগ না কলর গণ টিকাকরলণর িযিস্া করা।’  কলকাতা 
বিশ্বিেযালয় বশক্ষক সবেবতর (কুটা) সভাপবত পাবি্ডি িসু 
িললন, ‘৪০ শতাংশ পড়ালশানা অনলাইলন। িাবক ৬০ শতাংশ 
অিলাইলন, এভালি পড়ালশানা হলত পালর না। অনলাইলন 
টিাবর মেলটবরয়াল পাঠালনা িা বকছটুা আললািনা করা মযলত 
পালর। বকন্তু এভালি ্ রািাঁ্া অনলাইন পঠনপাঠন এ মেলশর 
বনবরলখ িাস্তিসম্মত নয়।’  

ইউবজবস–র বেশ্র 
পদ্ধবত অিাস্তি 

সোললািনা বশক্ষকেহললর
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�াদবপুর নবশ্বনবদ্ােয় ইনঞ্নিয়ানরং নবভাতের 
‘ ইভ্ ি লসতৈস্ার’–এর  অিোইি পররীষিা 
১২ �ণ্া ধতর লিওয়ার হতয়তে!  এই �টিার 
প্রনতবাদ োনিতয়তে �াদবপুর নবশ্বনবদ্ােতয়র 
ন�ষিক সনৈনত (েুটা)। �নিবার এই নবষয়টি 
নিতয় েুটার মবঠক ডাকা হতয়নেে। মবঠতকর 
পর েুটা–র সাধারে সম্পাদক পাে্ধপ্রনতৈ রায় 
বতেি, ‘ ইউনেনস–র নিতদ্ধ� সম্পেূ্ধ অরোহ্ কতর িূ্ িতৈ ১২ �ণ্া 
ধতর পররীষিা লিওয়ার ল� নসধোতে লিওয়া হতয়তে, েুটা–র সদস্রা 
তারঁ প্রনতবাদ োনিতয়তেি। ল�ভাতব নতিবার কতর ইনঞ্নিয়ানরংতয়র 
এই পররীষিার সৈয় বদে করা হতয়তে, তা নিতয়ও আপনত্ত উতঠতে।’  

ন�ষিকতদর প্রশ্ন, কো এবং নবজ্াি নবভাে �নদ নিয়ৈ লৈতি 

পররীষিা নিতত পাতর তাহতে ইনঞ্নিয়ানরংতয় 
লকি লসভাতব পররীষিা হতব িা?  ইউনেনস–র 
নিয়তৈর বাইতর নেতয় পররীষিা নিতে পিুয়াতদর 
নডনরে �নদ বানতে হয়, তার দায় লক লিতব?  
পাে্ধপ্রনতৈবাবু বতেি, ‘কতরািার সৈয়  ৭ লেতক 
১০ �তাং� পিুয়া সনত্ই ষিনতরেস্ত। তাঁতদর 
পররীষিা লদওয়ার নকে ুসৈস্া রতয়তে। তাঁতদর 
েি্ আোদা ব্বস্া কতর পররীষিা লিওয়া 
লহাক। নকন্তু এর েি্ প্রনতটি পররীষিােতীতক 

িূ্ িতৈ ১২ �ণ্া সৈয় পররীষিা নদতত লদওয়া �নুক্ত সম্ত িয়।’ 
এনদতির মবঠতক ল�ভাতব ইনঞ্নিয়ানরংতয় সানলিতৈন্ানর পররীষিা িা 
নদতেও পা� কনরতয় লদওয়া হতয়তে, লসই প্রসগেও ওতঠ। েুটা–র 
মবঠতক �া উতঠ এতসতে তা উপাচা�্ধ সুরঞ্ি দাসতক নেনখতভাতব 
োিাতিা হতব বতে েুটা লিতৃত্ব োনিতয়তেি।

�াদবপুতর 
১২ �ণ্ার  

দরী�্ধ পররীষিা

 অযাকলজা মনালিল ইবডেয়া বলবেলটর
CIN: L24292WB 1954PLC021516

লরনেস্াড্ধ অন�স:  েরীতাঞ্নে অ্াপাট্ধতৈন্, ২য় তে, ৮নব, নৈডেটি ন্রিট, কেকাতা– ৭০০ ০৭১
 ৩১ োি্ড ২০২১ পয্ডন্ত বতন োলসর অপরীবক্ষত একক ও একীকৃত আবি্ডক িলািললর সারাংলশর বিিৃবত

( নৈনেয়ি টাকায়, ল�য়ারনপেু লডটা ব্তরীত) 

বিিরণ
একক একরীকৃত

বতন োস িছর মশে বতন োস িছর মশে
৩১ ৈাচ্ধ ২০২১ ৩১ োি্ড ২০২০ ৩১ বরলসম্বর ২০ ৩১ োি্ড ২০২১ ৩১ োি্ড ২০২০ ৩১ োি্ড ২০২১ ৩১ োি্ড ২০২১ ৩১ বরলসম্বর ২০২০ ৩১ োি্ড ২০২১ ৩১ োি্ড ২০২০

(দ্রটিিয ২) (দ্রটিিয ২) (অপরীবক্ষত) (পরীবক্ষত) (পরীবক্ষত) (দ্রটিিয ২) (দ্রটিিয ২) (অপরীবক্ষত) (পরীবক্ষত) (পরীবক্ষত)
কারবাতরর লৈাট আয় ৭,৮৭১. ০ ৫,৯৭০. ৮ ৭,৮০৩. ৫ ২৪,৪৪৬. ০ ২৬,৯৯৪. ৩ ৭,৮৭১. ০ ৫,৯৭০. ৮ ৭,৮০৩. ৫ ২৪,৪৪৬. ০ ২৬,৯৯৪. ৩
কর এবং নবত�ষ দ�া পূব্ধবততী নিট োভ ৯৯১. ২ ৮২৬. ১ ১,১৭০. ৮ ২,৭৮১. ৭ ৩,২৮৩. ৯ ৯৯১. ৬ ৮২৬. ৬ ১,১৭০. ৮ ২,৭৮২. ১ ৩,২৮৪. ৪
সৈতয় কর পূব্ধবততী নিট োভ ( নবত�ষ দ�ার পতর)  ৯৯১. ২ ৭৩৮. ৯ ১,১৭০. ৮ ২,৭৮১. ৭ ৩, ২৩১. ৬ ৯৯১. ৬ ৭৩৯. ৪ ১,১৭০. ৮ ২, ৭৮২. ১ ৩,২৩২. ১
কতরর পতর সাধারে কাতে নিট োভ ৭৪২. ১ ৫৪০. ৩ ৮৭৩. ৭ ২,০৭৬. ০ ২,৩৭৪. ১ ৭৪২. ৫ ৫৪০. ৮ ৮৭৩. ৭ ২, ০৭৬. ৪ ২,৩৭৪. ৬
সৈতয় লৈাট সাৈনরেক আয় ( কতরর পতর) ৭৫৮. ৩ ৫৯৫. ৫ ৮৬০. ৪ ২,০৫১. ৪ ২,৩৩৫. ৬ ৭৫৮. ৩ ৫৯৫. ৫ ৮৬০. ৪ ২,০৫১. ৪ ২,৩৩৫. ৬
ইকুইটি ল�য়ার ৈূেধি ৪৫৫. ৪ ৪৫৫. ৪ ৪৫৫. ৪ ৪৫৫. ৪ ৪৫৫. ৪ ৪৫৫. ৪ ৪৫৫. ৪ ৪৫৫. ৪ ৪৫৫. ৪ ৪৫৫. ৪
নরোভ্ধ ( নরভ্ােুতয়�ি নরোভ্ধ ব্তরীত) 
পররীনষিত ব্াোন্স ন�তট লদখাতিা

১২,৪০৮ ১১,৯০৫ ১২,৪০৮ ১১,৯০৫

ল�য়ারনপেু আয় টাকায় প্রনতটি টাঃ ১০/ –  এর 
( বানষ্ধকরীকৃত িয়) 
( ক)  ৈূে
( খ)  নৈশ্র 

১৬. ৩১
১৬. ৩১

১১. ৮৬
১১. ৮৬

১৯. ১৮
১৯. ১৮ 

৪৫. ৬০
৪৫. ৬০ 

৫২. ১৩
৫২. ১৩

১৬. ৩১
১৬. ৩১

১১. ৮৬
১১. ৮৬

১৯. ১৮
১৯. ১৮

৪৫. ৬০
৪৫. ৬০

৫২. ১৩
৫২. ১৩

( ১)   উক্ত অে্ধকররী �ো�ে অনডট কনৈটি কতৃ্ধক ৈূে্ানয়ত হতয়তে এবং লবাড্ধ অ� নডতরটেতস্ধর ২২ লৈ ২০২১ তানরতখর সভায় তা অিুতৈানদত হতয়তে। নবনধবধে লকাম্পানি অনডটরেে এই �ো�তের সংনষিপ্ ৈূে্ায়ি কতরতেি। 
( ২)   ৩১ ৈাচ্ধ ২০২১ ও ৩১ ৈাচ্ধ ২০২০– র নতি ৈাতসর �ে অে্ধবষ্ধ সাতপতষি ৩য় মত্ৈানসতকর বের লেতক তানরতখর প্রকান�ত অপররীনষিত বতষ্ধর ও সম্পূে্ধ বতষ্ধর তুে্ পনরসংখ্াি। 
( ৩)   উপতরাক্ত �ো�ে লসনব ( নেনস্ং অবনেতে�িস অ্ান্ড নডসত্াোর নরতকায়্ারতৈন্স)  ( লরগুতে�িস, ২০১৫) – এর লরগুতে�ি ৩৩ অিু�ায়রী স্ক এসিতচতঞ্ লপ� করা মত্ৈানসক আনে্ধক �ো�তের নবস্তানরত �রৈ্াতটর সংনষিপ্সার। 

নবএসই ও এিএসই– র ওতয়বসাইট:  www.bscindia.com, www.nseindia.com–এ লকাম্পানির ওতয়বসাইট www.akzonobel.co.in –এ পাওয়া �াতব উক্ত �তের সম্পূে্ধ অং�।
 মিার্ড অি বরলরক্টলস্ডর তরলি
স্ান:  গুরুগ্াে রাজীি রাজলগাপাল
তাবরখ:   ২২ মে, ২০২১  েযালনবজং বরলরক্টর
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