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ঝড়: বাড়তি
সতর্ক রেল

আমফান থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার
বাড়তি সতর্ক দক্ষিণ–পূর্ব ও পূর্ব রেল।
পূর্ব রেল সূত্রের খবর, অত্যাধুনিক
প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে আগাম
সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হলেও যাতে ক�োনও
অসুবিধা না হয় সেদিকে নজর রয়েছে
তাদের। রেল পরিষেবার পাশাপাশি
ক�োভিড চিকিৎসার বিষয়টিও তাদের
মাথায় রয়েছে। র�োগীরা যাতে ক�োনও
সমস্যায় না পড়েন তার জন্য বি আর
সিং হাসপাতাল থেকে শুরু করে
সর্বত্র সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া
হয়েছে। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংয�োগ
আধিকারিক একলব্য চক্রবর্তী
জানিয়েছেন, পরিস্থিতির ওপর নজর
রাখছেন তাঁরা। দুর্যোগ ম�োকাবিলায়
বিশেষ সতর্কতা জারি হয়েছে। তবে
পূর্ব রেল ইয়াসের জন্য ক�োনও ট্রেন
বাতিল করেনি এখনও। দক্ষিণ–পর্বূ
রেল অবশ্য বেশ কয়েকটি স্পেশ্যাল
ট্রেন বাতিল করেছে। সেইসঙ্গে নেওয়া
হয়েছে সতর্কতামূলক বন্দোবস্ত।
সিপিআরও সঞ্জয় ঘ�োষ জানান,
পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছেন
রেলের শীর্ষ কর্তারা।

 পাট সামলাতে

ঘূর্ণিঝড় ‘ইয়াস’–এর তাণ্ডবে জমিতে
থাকা পাটের যাতে বেশি ক্ষয়ক্ষতি
না হয়, তার জন্য কৃ ষকদের পরামর্শ
দিল সেন্ট্রাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট
ফর জুট অ্যান্ড অ্যালায়েড ফাইবার্স
(আইসিএআর–ক্রাইজাফ)। কেন্দ্রের
কৃ ষি ও কৃ ষক কল্যাণ মন্ত্রকের কৃ ষি
গবেষণা ও শিক্ষা বিভাগের অধীনস্থ
একটি সংস্থা আইসিএআর–ক্রাইজাফ।
সংস্থার ব্যারাকপুর শাখার নির্দেশক
ডঃ গ�ৌরাঙ্গ কর কয়েকটি আগাম
সংশ�োধনমূলক ব্যবস্থা নিতে বলেছেন।
বৃষ্টির জমা জল যাতে দ্রুত খেতের
বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে তার
জন্য চ্যানেল তৈরির কথা বলেছেন।
এছাড়াও পাট চাষের যে–ক�োনও
সমস্যায় সংস্থার বিজ্ঞানীদের পরামর্শ
নিতে বলা হয়েছে।

 প্রতিষ্ঠা দিবস

রাজা রামম�োহন রায় লাইব্রেরি
ফাউন্ডেশনের ৪৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস
পালিত হল শনিবার। এই উপলক্ষে
একটি ভার্চুয়াল অনুষ্্ ঠানে ফাউন্ডেশনের
অধ্যক্ষ কাঞ্চন গুপ্তা জানান, দেশের
প্রতিটি গ্রামে আধুনিক মানের লাইব্রেরি
পরিষেবা দেওয়াই সংস্থার মূল লক্ষ্য।
অনুষ্ঠানে অংশ নেন জাতীয় গ্রন্থাগার
এবং সংস্থার মহানির্দেশক অধ্যাপক
অজয়প্রতাপ সিং। ক�োভিড পরিস্থিতিতে
পাঠাগার বন্ধ থাকলেও সংস্থার নিজস্ব
ওয়েবসাইট rrrlf.gov.in –এ বই
পড়ার সুবিধাও পাবেন পাঠকরা।

ঝড় ম�োকাবিলার প্রস্তুতি বিপর্যয় ম�োকাবিলা বাহিনীর। শনিবার। ছবি: আজকাল

‘ইয়াস’ ক্রমেই শক্তিশালী

l ১ পাতার পর
এ ছাড়া মজুত রাখা হয়েছে বাড়তি পাম্প। গাছের ডালপালা
ছাঁটা হয়েছে। ঝড়ে ক�োনও এলাকার মানুষ বিপর্যস্ত
হলে, তাঁদের উদ্ধারের জন্য গঠিত হয়েছে বিশেষ দল।
প্রশাসকমণ্ডলীর প্রধান কৃ ষ্ণা চক্রবর্তী উদ্যোগ নিয়ে যাবতীয়
ব্যবস্থা করেছেন। শনিবার এ নিয়ে পুরভবনে প্রশাসকমণ্ডলীর
সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক করেন কৃ ষ্ণা চক্রবর্তী। আধিকারিকেরা
বৈঠকে ছিলেন। ঠিক হয়েছে, পুরভবনের প্রধান কন্ট্রোল
রুম ছাড়াও সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির আলাদা আলাদা কন্ট্রোল
রুম থাকবে। ১১০ জনকে নিয়ে একটি বিশেষ দল তৈরি করা
হয়েছে। কৃ ষ্ণা চক্রবর্তী বলেন, ‘আমরা সকলেই রাস্তায় নেমে
কাজ করব। জল সরবরাহ, বিদ্যুৎ পরিস্থিতি যাতে স্বাভাবিক
থাকে তার জন্য বাড়তি নজর দেওয়া হয়েছে। বিধাননগরের
প্রথম অ্যাভিনিউ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। এখানে হাসপাতাল,
বিদ্যুৎ, জল সরবরাহের জায়গা রয়েছে। তাই ঠিক হয়েছে
গাছ পড়লে সবার আগে দ্রুত এই রাস্তাটি পরিষ্কার করা
হবে। নীচু এলাকার মানুষজনকে উদ্ধার করে তাঁদের থাকা
ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। বিধাননগরে গাছের সংখ্যা
বেশি। ঝড় হলেই গাছ পড়ে। উপড়ে–পড়া গাছ কেটে
সরাতে জেসিবি, ট্রিমার, বৈদ্যুতিক জেনারেটর ভাড়া করা
হয়েছে। কেনা হয়েছে বৈদ্যুতিক করাত ও অন্য কিছু যন্ত্র।
ক�োভিড পরিস্থিতিতে বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি আছেন
র�োগীরা। বাড়িতেও চলছে অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর–সহ

নানা যন্ত্র। তাই বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে বিদ্যুৎ
দপ্তরকে অনুর�োধ করা হয়েছে।
উত্তরপাড়া থেকে মিল্টন সেন জানাচ্ছেন, চরম সতর্কতা
নেওয়া হল উত্তরপাড়া পুর প্রশাসনের তরফে। উত্তরপাড়া
পুরসভাও সর্তক। পুরসভার জি টি র�োড সংলগ্ন একাধিক
গাছের অবস্থা ভাল নয়। সেই গাছের ক�োনওটা বিপজ্জনকভাবে
বিদ্যুতের তারের ওপর ঝু লে আছে, ক�োনওটার ডালপালা
ভেঙে পড়তে পারে। এইসব গাছের ডালপাল ছাঁটাইয়ের
কাজ শুরু হয়েছে। একটি স্কুলবাড়ি প্রস্তুত রাখা হয়েছে,
যেখানে প্রয়�োজন হলে বিধ্বস্ত মানুষদের উদ্ধার করে রাখা
সম্ভব হবে। অন্যদিকে, এদিন ডানকুনির পুরপ্রশাসক হাসিনা
শবনম নিজেই ট�োট�ো করে মানুষকে সতর্ক করতে বেরিয়ে
পড়েছেন। যাঁরা মাটির বাড়ি অথবা জীর্ণ বাড়িতে, ঝু পড়িতে
থাকেন, তাঁদের নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে অনুর�োধ করেছেন।
দিল্লির খবর: সম্ভাব্য ঘূর্ণিঝড়ের ম�োকাবিলার প্রস্তুতি খতিয়ে
দেখতে শনিবার বৈঠকে বসেছিল জাতীয় বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা
কমিটি। বৈঠকে ছিলেন ক্যাবিনেট সচিব রাজিব গ�ৌবা। ছিলেন
স্বরাষ্ট্র, বিদ্যুৎ, জাহাজ, টেলিয�োগায�োগ, পেট্রোলিয়াম ও
প্রাকৃ তিক গ্যাস, অসামরিক বিমান, পরিবহণ–সহ বিভিন্ন
মন্ত্রক, রেল ব�োর্ড, আবহাওয়া দপ্তর, উপকূল রক্ষী বাহিনী এবং
বিপর্যয় ম�োকাবিলা বাহিনীর শীর্ষকর্তারা। পশ্চিমবঙ্গ,ওডিশা,
তামিলনাড়ু, অন্ধপ্রদেশ, পুদুচেরি ও আন্দামান–নিক�োবর
দ্বীপপুঞ্জের মুখ্য সচিবদের সঙ্গে এই বৈঠক ছিল।

গ�ৌতম চক্রবর্তী

যাদবপুরে
১২ ঘণ্টার 
দীর্ঘ পরীক্ষা

অসহায়ের সহায়

রাতেই হাসপাতাল
থেকে জেল হয়ে
বাড়িতে শ�োভন

আজকালের প্রতিবেদন

শনিবার রাতে জেলের আধিকারিকরা হাসপাতালে গিয়ে শ�োভনের সঙ্গে দেখা
করেন। তঁাকে নিয়ে যাওয়া হয় জেলে। এরপর জেল থেকে রাতেই তঁাকে ছেড়ে
দেওয়া হয়। শ�োভন রিস্ক বন্ডে সই করেছেন। এদিন সন্ধ্যায় শ�োভন বলেন,
‘১৭ মে প্রেসিডেন্সি জেলে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। আমার শুগার বেড়ে যায়।
হাসপাতালে ভর্তি হই। এখন আমার শুগার নিয়ন্ত্রণে। যদিও আমাকে ইনসুলিন
নিতে হয়। সির�োসিস অফ লিভার আমার হয়নি।’শনিবার এসএসকেএম
হাসপাতালের উডবার্ড ব্লকের বারান্দায় এসে রেলিংয়ের ওপার থেকে মিডিয়াকে
এই অভিয�োগ করেন প্রাক্তন মেয়র শ�োভন চ্যাটার্জি। এদিনই হাসপাতালে
গিয়ে বান্ধবী বৈশাখী ব্যানার্জি অভিয�োগ করেন, শ�োভনকে নানা অজুহাতে
জ�োর করে হাসপাতালে আটকে রাখা হয়েছে। কাউকে দেখা করতে দেওয়া
হচ্ছে না। জেলের থেকেও খারাপ অবস্থা হাসপাতালের। বৈশাখী এ ব্যাপারে
মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির হস্তক্ষেপ চেয়েছেন। এদিকে দলের মুখপাত্র কুণাল
ঘ�োষ বলেন, ‘বৈশাখী নাটক করছেন। উনি মেডিক্যাল ব�োর্ড ও তৃ ণমূলের বিরুদ্ধে
আঙু ল তু লছেন। যেটা করা যায় না। চিকিৎসকেরা বুঝবেন কবে এঁদের ছাড়া
হবে। বৈশাখী প্রতিদিন হাসপাতালে গিয়ে মিডিয়ার সামনে উল্টোপাল্টা কথা
বলছেন। উনি যদি সুস্থই থাকেন তাহলে স�োজা জেলে চলে যান।’

বেলেঘাটা ট্রাফিক গার্ড ও লাইট হাউস থিঙ্ক ডিফারেন্টের পক্ষ থেকে র�োগীর পরিজনদের দেওয়া হচ্ছে খাবার। বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালের সামনে। শনিবার। ডানদিকে,
ভবানীপুর থানার উদ্যোগে অ্যারিট ম�োর ফাউন্ডেশন এবং মানবজ্যোতির সহায়তায় ৫ হাজার মাস্ক, আড়াই হাজার স্যানিটাইজার ও শুকন�ো খাবার বিলি করা হয় পথবাসী ও
হকারদের মধ্যে। ছবি:আজকাল
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আজকালের প্রতিবেদন
প্রয়াত হয়েছেন সুপরিচিত লেখক,
অনুবাদক নিতাই চক্রবর্তী।
বয়স হয়েছিল ৭০–এর ওপর।
দীর্ঘদিন শ্বাসকষ্ট ও একাধিক
শারীরিক সমস্যায় ভু গছিলেন।
কয়েক সপ্তাহ আগে করোনায়
আক্রান্ত হন। রেখে গেলেন স্ত্রী,
একমাত্র কন্যা ও গুণমুগ্ধদের।
নিতাই চক্রবর্তীর জন্ম ময়মনসিংহ
জেলার নেত্রকোনার অভিজাত
ও শিক্ষিত পরিবারে। এক সময়
দুরারোগ্য অসুখ বাধা হয়ে
দাঁড়ালে চা বিপণন সংস্থার
চাকরি ছেড়ে লেখালেখির
সঙ্গে সংযোগ বাড়িয়ে তোলেন।
মৌলিক অসমিয়া থেকে গল্প
উপন্যাস অনুবাদ করতে থাকেন।
মাতৃ ভাষা ছাড়াও ইংরেজি, হিন্দি
ও অসমিয়া ভাষা সাহিত্য পাঠ
এবং অনুবাদে সিদ্ধহস্ত নিতাই
অভিধানের সাহায্যে অসমিয়া রপ্ত
করেছিলেন। হ�োমেন বরগ�োহাঞি
ও সৌরভ কুমার চালিহার মতো
মননশীল লেখকদের সঙ্গে নতু ন
করে পরিচয় করিয়ে দেন বাঙালি
পাঠকদের। রজনীকান্ত বরদলৈ–
এর মিরি জীয়রি–ও (মিরি কন্যা)
অনুবাদ করেছিলেন নিতাই। 

অশালীন
মেসেজ, হুমকি
লাভলিকে, ধৃত
বিজেপি কর্মী

স�োন া র পু র
দক্ষিণের বিধায়ক
অভিনেত্রী লাভলি
পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির (ওয়েবকুটা)
মৈত্রকে ফ�োনে
আজকালের প্রতিবেদন
সভাপতি শুভ�োদয় দাশগুপ্ত ইউজিসির এই উদ্যোগের তীব্র
অশালীন মেসেজ
উচ্চশিক্ষায় যে মিশ্র পদ্ধতিতে (ব্লেন্ডেড)পড়ান�োর কথা প্রতিবাদ করে বলেন, ‘এই পাঠ জাতীয় শিক্ষা নীতিরই অঙ্গ।
পাঠান�ো ও খুনের
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)বলছে তা নিয়ে তৈরি একে সমর্থন করা যায় না। তা ছাড়া অনলাইন পঠনপাঠন
হুমকি দেওয়ার
হয়েছে বিতর্ক। শিক্ষক সমাজের বক্তব্য, প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর ক�োনও ভাবেই বিকল্প পাঠ পদ্ধতি হতে পারে না। আমাদের
অভিয�োগে বর্ধমান
কাছে দ্রুতগামী ইন্টারনেট পরিষেবা এবং স্মার্টফ�োন অথবা মত�ো দেশে শিক্ষার প্রসারে এই পদ্ধতি বাধা হয়ে দাঁড়াবে।’
ধৃত স�োমনাথ থেকে গ্রেপ্তার করা
সরকারি কলেজ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক
ল্যাপটপ রয়েছে, সেটা প্রথমে নিশ্চিত করতে হবে। তা না
ঘ�োষাল। হল এক যুবককে।
করে এই ধরনের পদ্ধতি চালু করলে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দেবাশিস সরকার বলেন, ‘এর ফলে ছাত্রদের মধ্যে প্রযুক্তিগত
ধৃত যুবক বিজেপি
প্রযুক্তিগত এবং সামাজিক বিভাজন দেখা দেবে। উচ্চশিক্ষায় বিভেদ তৈরি হবে। ভারত সরকারের তথ্যই বলছে, দেশের কর্মী বলে জানা গেছে। নাম স�োমনাথ
‘ড্রপ আউট’–এর সংখ্যা বাড়বে।
মাত্র ১০.৭ শতাংশের কাছে কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্র ও ঘ�োষাল। ২৬ বছর বয়স। বর্ধমানের গলসি
মিশ্র পদ্ধতিতে পঠনপাঠন নিয়ে একটি খসড়া তৈরি করে পরিষেবা রয়েছে। আর ২৩.৮ শতাংশের কাছে ইন্টারনেট থেকে শুক্রবার রাতেই তাকে গ্রেপ্তার
এর সঙ্গে যুক্ত সকলের কাছ থেকে ৬ জুনের মধ্যে মতামত ব্যবহারের সুবিধা রয়েছে। তার মানে শুরুতেই এর বাইরে করে নিয়ে এসেছে স�োনারপুর থানার
চেয়েছে ইউজিসি। ইউজিসির বক্তব্য, এই পদ্ধতিতে ৪০ শতাংশ থাকা ছেলেমেয়েদের বাদ দেওয়া হল। দেশের আর্থ–সামাজিক পুলিশ। কী কারণে স�োমনাথ স�োনারপুর
পড়াশ�োনা হ�োক অনলাইনে। বাকি ৬০ শতাংশ অফলাইনে। ব্যবস্থাকে অস্বীকার করে এভাবে পঠনপাঠন চালু করলে দক্ষিণের বিধায়ক অভিনেত্রী লাভলিকে
সেটা চাপিয়ে দেওয়া হবে। ড্রপআউট বাড়বে।’তাঁর মতে, অশালীন মেসেজ পাঠাচ্ছিল এবং তাঁকে
পরীক্ষা নেওয়া হবে অফলাইনেই।
এ নিয়ে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সব্যসাচী ‘ক�োভিড পরিস্থিতিতে এখন কেন্দ্রের উচিত জাতীয় শিক্ষা খুনের হুমকি দিচ্ছিল তা জানার চেষ্টা
বসুরায়চ�ৌধুরি বলেন, ‘আমার মতে এটা অবাস্তব পরিকল্পনা। নীতি প্রয়�োগ না করে গণ টিকাকরণের ব্যবস্থা করা।’কলকাতা করছে পুলিশ।
কারণ অনলাইন ক্লাসের জন্য কম্পিউটার বা স্মার্টফ�োন বা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির (কুটা) সভাপতি পার্থিব বসু
বিধায়ক লাভলি মৈত্রের অভিয�োগ,
ল্যাপটপের প্রয়�োজন। আর দরকার দ্রুতগামী ইন্টারনেট পরিষেবা। বলেন, ‘৪০ শতাংশ পড়াশ�োনা অনলাইনে। বাকি ৬০ শতাংশ শুক্রবার সকাল থেকেই প্রথমে তাঁকে
যা দেশের অধিকাংশ মানুষের কাছেই নেই। প্রত্যেক পড়ুয়ার অফলাইনে, এভাবে পড়াশ�োনা হতে পারে না। অনলাইনে ফ�োন করে বিরক্ত করা হচ্ছিল৷ তিনি
কাছে এগুলি রয়েছে কিনা আগে সেটা নিশ্চিত করতে হবে। স্টাডি মেটেরিয়াল পাঠান�ো বা কিছুটা আল�োচনা করা যেতে বিরক্ত হয়ে প্রথমে ফ�োন নম্বরটি ব্লক
এই ব্যাপারটি সুনিশ্চিত না করে ক�োনও বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষেই পারে। কিন্তু এভাবে ধরাবাঁধা অনলাইন পঠনপাঠন এ দেশের করে দেন। তখন ওই যুবক তাঁর
হ�োয়াটসঅ্যাপে অশালীন মেসেজ
এই মিশ্র পদ্ধতি চালু করা সম্ভব নয়। এতে বিভাজন বাড়বে।’ নিরিখে বাস্তবসম্মত নয়।’
করতে থাকে। এমনকী হ�োয়াটসঅ্যাপ
মেসেঞ্জারে ফ�োন করে খুনের হুমকি দিতে
পরীক্ষা নিতে পারে তাহলে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে থাকে। বিধায়কের অভিয�োগ, প্রতিটি
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কেন সেভাবে পরীক্ষা হবে না?ইউজিসি–র মেসেজের শেষেই বিজেপি জিন্দাবাদ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের
নিয়মের বাইরে গিয়ে পরীক্ষা নিলে পড়ুয়াদের লেখা ছিল। তা থেকেই তিনি বুঝতে
‘ইভ্ন সেমেস্টার’–এর অনলাইন পরীক্ষা
ডিগ্রি যদি বাতিল হয়, তার দায় কে নেবে? পারেন, অভিযুক্ত যুবক বিজেপি কর্মী।
১২ ঘণ্টা ধরে নেওয়ার হয়েছে!এই ঘটনার
পার্থপ্রতিমবাবু বলেন, ‘কর�োনার সময় ৭ থেকে তাঁর কথায়, ‘তৃণমূলের কাছে গ�ো–হারা
প্রতিবাদ জানিয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের
১০ শতাংশ পড়ুয়া সত্যিই ক্ষতিগ্রস্ত। তাঁদের হেরে গিয়েও শিক্ষা হয়নি দলটার। ওরা
শিক্ষক সমিতি (জুটা)। শনিবার এই বিষয়টি
পরীক্ষা দেওয়ার কিছু সমস্যা রয়েছে। তাঁদের এখনও মেয়েদের এভাবে অসম্মান
নিয়ে জুটার বৈঠক ডাকা হয়েছিল। বৈঠকের
জন্য আলাদা ব্যবস্থা করে পরীক্ষা নেওয়া করছে।’এই ঘটনায় তিনি স�োনারপুর
হ�োক। কিন্তু এর জন্য প্রতিটি পরীক্ষার্থীকে থানায় অভিয�োগ দায়ের করেন। ঘটনার
পর জুটা–র সাধারণ সম্পাদক পার্থপ্রতিম রায়
বলেন, ‘ইউজিসি–র নির্দেশ সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে ন্যূনতম ১২ ঘণ্টা ন্যূনতম ১২ ঘণ্টা সময় পরীক্ষা দিতে দেওয়া যুক্তি সম্মত নয়।’ তদন্তে নেমে পুলিশ শুক্রবার রাতেই
ধরে পরীক্ষা নেওয়ার যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, জুটা–র সদস্যরা এদিনের বৈঠকে যেভাবে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষা না বর্ধমানে গিয়ে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে।
তাঁর প্রতিবাদ জানিয়েছেন। যেভাবে তিনবার করে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের দিলেও পাশ করিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেই প্রসঙ্গও ওঠে। জুটা–র তার বিরুদ্ধে আইটি অ্যাক্টে মামলা রুজু
এই পরীক্ষার সময় বদল করা হয়েছে, তা নিয়েও আপত্তি উঠেছে।’ বৈঠকে যা উঠে এসেছে তা উপাচার্য সুরঞ্জন দাসকে লিখিতভাবে করেছে পুলিশ। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে
শিক্ষকদের প্রশ্ন, কলা এবং বিজ্ঞান বিভাগ যদি নিয়ম মেনে জানান�ো হবে বলে জুটা নেতৃ ত্ব জানিয়েছেন।
অভিযুক্তের ম�োবাইল ফ�োনটিও৷

ছাঁট বিক্রি

পূর্ব রেল ছাঁট বিক্রির লক্ষ্যমাত্রা চলতি
আর্থিক বছরেও ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা
করছে। গত বছর লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২৬০
ক�োটি টাকার। ই–অকশনে জঞ্জাল
বিক্রি হয়েছে ৩০৪ ক�োটি ৪৮ লাখ
টাকার। এবারও লকডাউনে রেলের
আয় বাড়াতে বিভিন্ন ডিভিশন বিক্রি
করছে ছাঁট। শুক্রবার আসানস�োল
ডিভিশন একাই বিক্রি করেছে ১ ক�োটি
৮৯ লাখ টাকায় ৫৭৮ মেট্রিক টন ছাঁট
মাল। ক�োভিড–কালে আয় বাড়াতে
গুরুত্ব বাড়ছে ছাঁটেরও।

৩

৩১ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত তিন মাসের অপরীক্ষিত একক ও একীকৃ ত আর্থিক ফলাফলের সারাংশের বিবৃতি
একক

বিবরণ

কারবারের ম�োট আয়
কর এবং বিশেষ দফা পূর্ববর্তী নিট লাভ
সময়ে কর পূর্ববর্তী নিট লাভ (বিশেষ দফার পরে)
করের পরে সাধারণ কাজে নিট লাভ
সময়ে ম�োট সামগ্রিক আয় (করের পরে)
ইকুইটি শেয়ার মূলধন
রিজার্ভ (রিভ্যালুয়েশন রিজার্ভ ব্যতীত)
পরীক্ষিত ব্যালান্স শিটে দেখান�ো
শেয়ারপিছু আয় টাকায় প্রতিটি টাঃ ১০/–এর
(বার্ষিকীকৃ ত নয়)
(ক) মূল
(খ) মিশ্র

৩১ মার্চ ২০২১
(দ্রষ্টব্য ২)
৭,৮৭১.০
৯৯১.২
৯৯১.২
৭৪২.১
৭৫৮.৩
৪৫৫.৪

তিন মাস
৩১ মার্চ ২০২০
(দ্রষ্টব্য ২)
৫,৯৭০.৮
৮২৬.১
৭৩৮.৯
৫৪০.৩
৫৯৫.৫
৪৫৫.৪

৩১ ডিসেম্বর ২০
(অপরীক্ষিত)
৭,৮০৩.৫
১,১৭০.৮
১,১৭০.৮
৮৭৩.৭
৮৬০.৪
৪৫৫.৪

১৬.৩১
১৬.৩১

১১.৮৬
১১.৮৬

১৯.১৮
১৯.১৮

বছর শেষ
৩১ মার্চ ২০২১
৩১ মার্চ ২০২০
(পরীক্ষিত)
(পরীক্ষিত)
২৪,৪৪৬.০
২৬,৯৯৪.৩
২,৭৮১.৭
৩,২৮৩.৯
২,৭৮১.৭
৩,২৩১.৬
২,০৭৬.০
২,৩৭৪.১
২,০৫১.৪
২,৩৩৫.৬
৪৫৫.৪
৪৫৫.৪
১২,৪০৮
১১,৯০৫

৪৫.৬০
৪৫.৬০

৫২.১৩
৫২.১৩

৩১ মার্চ ২০২১
(দ্রষ্টব্য ২)
৭,৮৭১.০
৯৯১.৬
৯৯১.৬
৭৪২.৫
৭৫৮.৩
৪৫৫.৪

১৬.৩১
১৬.৩১

(মিলিয়ন টাকায়, শেয়ারপিছু ডেটা ব্যতীত)

একীকৃ ত
তিন মাস
৩১ মার্চ ২০২১
৩১ ডিসেম্বর ২০২০
(দ্রষ্টব্য ২)
(অপরীক্ষিত)
৫,৯৭০.৮
৭,৮০৩.৫
৮২৬.৬
১,১৭০.৮
৭৩৯.৪
১,১৭০.৮
৫৪০.৮
৮৭৩.৭
৫৯৫.৫
৮৬০.৪
৪৫৫.৪
৪৫৫.৪

১১.৮৬
১১.৮৬

১৯.১৮
১৯.১৮

বছর শেষ
৩১ মার্চ ২০২১
৩১ মার্চ ২০২০
(পরীক্ষিত)
(পরীক্ষিত)
২৪,৪৪৬.০
২৬,৯৯৪.৩
২,৭৮২.১
৩,২৮৪.৪
২,৭৮২.১
৩,২৩২.১
২,০৭৬.৪
২,৩৭৪.৬
২,০৫১.৪
২,৩৩৫.৬
৪৫৫.৪
৪৫৫.৪
১২,৪০৮
১১,৯০৫

৪৫.৬০
৪৫.৬০

৫২.১৩
৫২.১৩

(১) উক্ত অর্থকরী ফলাফল অডিট কমিটি কর্তৃক মূল্যায়িত হয়েছে এবং ব�োর্ড অফ ডিরেক্টর্সের ২২ মে ২০২১ তারিখের সভায় তা অনুম�োদিত হয়েছে। বিধিবদ্ধ ক�োম্পানি অডিটরগণ এই ফলাফলের সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন করেছেন।
(২) ৩১ মার্চ ২০২১ ও ৩১ মার্চ ২০২০–র তিন মাসের ফল অর্থবর্ষ সাপেক্ষে ৩য় ত্রৈমাসিকের বছর থেকে তারিখের প্রকাশিত অপরীক্ষিত বর্ষের ও সম্পূর্ণ বর্ষের তু ল্য পরিসংখ্যান।
(৩) উপর�োক্ত ফলাফল সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিক�োয়্যারমেন্টস)(রেগুলেশনস, ২০১৫)–এর রেগুলেশন ৩৩ অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জে পেশ করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের সংক্ষিপ্তসার।
বিএসই ও এনএসই–র ওয়েবসাইট:www.bscindia.com, www.nseindia.com–এ ক�োম্পানির ওয়েবসাইট www.akzonobel.co.in–এ পাওয়া যাবে উক্ত ফলের সম্পূর্ণ অংশ।
ব�োর্ড অফ ডিরেক্টর্সের তরফে
স্থান:গুরুগ্রাম
রাজীব রাজগ�োপাল
তারিখ:২ ২ মে, ২০২১ ম্যানেজিং ডিরেক্টর

