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দেশ
কলকাতা মঙ্গলবার ১০ আগস্ট ২০২১                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

৯

বন্া দেখে আদেবাসী উৎসখব
l ১ পাতার পর
সারা বাংলা জুড়ে এই অনুষ্ান হডছে। রাজ্য সরকাডরর 
পক্ষ থেডক থে প্রদর্শনী করা হডছে তাডত সসডদা–কানহু, 
বীরসা মুন্া, রঘুনাে মুমু্শর মাধ্যডম সাঁওতাল সবড্াডহর 
সকছুটা অংর তুডল ধডরসছ। ৯ আগস্ট সবশ্ব আসদবাসী সদবস। 
১৯৪২ সাডলর এই সদডনই গান্ীসজর থনতৃডবে ভারত ছাড়ো 
আড্ালডনর সূচনা হড়েসছল। স্াধীনতার জন্য আসদবাসী 
ভাইডবাডনরা অডনক আড্ালন কডরসছডলন। তাঁডদর সকলডক 
প্রণাম ও জ়ে থজাহার জানাই। ঝা়েগ্াম, জলপাইগুস়ে, 
বাঁকু়ো, আসলপুরদু়োর, উত্তর ও দসক্ষণ সদনাজপুর, পসচিম 
থমসদনীপুর, হুগসল, নসদ়ো, পূব্শ থমসদনীপুর, পসচিম বধ্শমান 
থজলা়ে এই অনুষ্ান হডছে। আসদবাসীডদর অসধকার সুরসক্ষত। 
আগামী সদডন আসদবাসী সমাজ আরও এসগড়ে োডব। আসম 
সনডজ অলসচসক ভাষা়ে বই সলডেসছ। ঝা়েগ্াম থজলার ৯৫ 
রতাংর মানুষডক সকছু না সকছু পসরডষবা সদড়েসছ। ইংডরসজ 
ভাষা়ে প়োডনার জন্য ১০০টি সু্ল আর অলসচসক ভাষা়ে 
প়োডনার জন্য ৫০০টি সু্ল কডরসছ। থসোডন থদ়ে হাজার 
পাশ্ব্শসরক্ষক সনড়োগ করা হডব।’  সাঁওতাসল ভাষা়ে উচ্চ মাধ্যসমক 

প়োডনার থচষ্া হডছে বডল জানান মুে্যমন্তী। সতসন বডলন, 
‘ আমরা আসদবাসী মানুডষর ভাষার ঐসতহ্যডক সম্ান জানাই। 
ঝা়েগ্ামডক নতুন থজলা কডরসছ। রাডজ্য ২৪টি থমসিক্যাল 
কডলডজর মডধ্য ১৪টি নতুন হড়েডছ। ৩টি সুপার থপের্যাসলটি 
হাসপাতাল হড়েডছ ঝা়েগ্াম, ন়োগ্াম আর থগাপীবল্লভপুডর। 
ঝা়েগ্াডম সাধুরাম চাঁদ সবশ্বসবদ্যাল়ে গড়ে থতালা হডছে। 
ঝা়েগ্াম থজলা়ে ৪টি নতুন কডলজ করা হড়েডছ। ১০০ রতাংর 
সবদু্যদ়েন করা হড়েডছ।’  মুে্যমন্তী আরও বডলন, ‘ ঝা়েগ্াডম 
মাওবাদী হামলা়ে অডনডকই মারা সগড়েসছডলন বা সনরুডদের 
হড়ে থগডছন। তাঁডদর পসরবাডরর একজন কডর সদস্যডক 
থপের্যাল থহামগাডি্শ চাকসর থদও়ো হড়েডছ। ক্ষসতপূরণও 
থদও়ো হড়েডছ। সুবণ্শডরো নদীর ওপর জঙ্গলকন্যা থসতু 
ও লালগড়ে আমকলা়ে কংসাবতী নদীর ওপর থসতু ততসর 
কডরসছ আমরা। ঝা়েগ্াডম থপোট্শস কমডলেক্স ততসর হড়েডছ। 
আমাডদর সকল কাডজ আপনারা আডছন।’  মুে্যমন্তীর সডঙ্গ 
এসদন মডচে সছডলন মন্তী মানস ভুঁই়ো, বীরবাহা হাঁসদা, 
শ্রীকান্ত মাহাডতা প্রমুে। এসদন মুে্যমন্তী সবসভন্ন প্রকডপের 
উপডভাক্াডদর হাডত অনুডমাদনপত্র তুডল থদন। 

 সংবাে সংস্া
লন্ডন, ৯ আগস্ট

সপএনসব থকডলঙ্াসরডত অসভেুক্ নীরব থমাসদ ভারডত 
প্রত্যপ্শডণর সবরুডধে আডবদন করডত পাডরন। মানসসক অবসাদ 
ও আত্মহত্যার প্রবণতার কারডণ। 
জাসনড়ে সদল লন্ডনর হাইডকাট্শ।

থেব্রু়োসর মাডস থেরার সহডর 
ব্যবসা়েী নীরবডক ভারডতর হাডত 
তুডল থদও়োর সনডদ্শর সদড়েসছল 
ওড়েস্টসমন্ স্টার ম্যাসজড্রেট থকাট্শ। 
এসপ্রল মাডস নীরডবর প্রত্যপ্শডণর 
রাড়ে সসলডমাহর থদন সরিডটডনর 
সবডদর সসচব প্রীসত প্যাডটল। তার 
পরই ম্যাসজড্রেট থকাডট্শর সনডদ্শরডক 
চ্যাডলঞ্জ কডর হাইডকাডট্শর দ্ারস্থ হন 
নীরব। শুনাসন শুরু হ়ে হাইডকাডট্শ। 
রা়েদান স্থসগত সছল। থসামবার 
হাইডকাডট্শর রাড়ে স্সতিডত নীরব 
থমাসদ।

প্রত্যপ্শডণর সবরুডধে আডবদডন নীরডবর আইনজীবীরা 
বডলডছন, তঁাডদর মডকেল নীরব থমাসদ সাঙ্াসতক অবসাডদ 

ভুগডছন। তঁার মডধ্য আত্মহত্যার প্রবণতা কাজ করডছ। এই 
অবস্থা়ে প্রত্যপ্শণ করা হডল তঁার মানসসক স্াডস্থ্যর অবনসত 
হডব। কডরানা– আবডহ ভারডত তঁাডক মুম্বইড়ের আে্শার থরাি 
থজডল রাো হডব। অবসাদ থেডক আত্মহত্যা কডর বসডত 
পাডরন নীরব। েডল তঁাডক ভারডত প্রত্যপ্শণ করা অনুসচত।

থসামবার আডবদডনর শুনাসন 
থরডষ রা়ে থঘাষণা কডরন হাইডকাডট্শর 
সবচারপসত মাটি্শন থচম্বারসলন। 
সতসন বডলন, ‘প্রত্যপ্শণ নাকচ 
করার আডবদন করা হড়েসছল। 
আডবদনকারীরা প্রত্যপ্শণ নাকচ 
করার হডরক েুসক্ থদসেড়েডছন। 
থসগুসল েোেে সক না থসটাই সবচাে্শ। 
এই মুহূডত্শ আমার সামডন থসই প্রশ্ন। 
আমার মডত, আডবদনকারীডদর 
েুসক্ েোেে। ভারডত প্রত্যপ্শডণর 
সবরুডধে আডবদন করডত পাডরন 
তঁারা। ইওডরাপী়ে মানবাসধকার 
কনডভনরডনর ( ইসসএইচআর)  ৩ 
এবং ৪ নম্বর ধারা়ে জীবন, স্াধীনতা 

ও সনরাপত্তার অসধকার এবং সরিডটডনর থেৌজদাসর আইন 
২০০৩– এর ৯১ ধারা়ে আডবদন করা োডব।’   

প্রত্প্পখের দবরুখধে  আদ্্প
্ানাখত পাখরন নীরব! 

মানসসক অবসাডদর সরকার

সংবাে সংস্া
দেদলি, ৯ আগস্ট

সদসল্ল থেডক লন্ন। ইকনসম ক্াডস এক 
সপডের সবমান– ভা়ো এক লাডে থবড়ে থগল 
কড়েক গুণ। চলসত মাডস এই রুডট এক 
সপডের ভা়ো সবতিারা এ়োরলাইডসে সদডত 
হডব ১,০৩,১৯১ টাকা থেডক ১,২১,৩৫৬ 
টাকা পে্শন্ত। সরিটির এ়োরওড়েডজ সদডত 
হডব ১,৪৭,৫৪৪ টাকা। এ়োর ইসন়্ো এবং 
ভাসজ্শন এ়োডর সদডত হডব ১,১৫,৩৯৬ 
টাকা এবং ১,২৮,৯১৬ টাকা। রসবরার 
থেডকই চাল ুহডছে এই বা়েসত ভা়ো। এর 
থজডর সবডরষ কডর অসসুবডধ়ে পড়েডছন 
ছাত্রছাত্রীরা। এই ভা়ো কাে্শত প্রেম থরেসণ 
সকংবা ইকনসম ক্াডসর থচড়েও থবসর। 
অেচ কড়েক সপ্াহ আডগও সরিডটডন 
োতা়োডত ক়োকস়ে োকা়ে ৩০ থেডক 
৪৫ হাজাডর এক সপডের টিসকট বকু 
কডরসছডলন অডনডক। এেন বা়েসত 

সদসল্ল–লন্ন:  ইকনসম ক্াডস 
এক সপডের ভা়ো লাে ছা়োল

ভা়োর ধাকো়ে তাডদর োও়ো সপসছড়ে 
সদডত হডছে।

কডরানার প্রডকাপ কমা়ে প্রা়ে সাড়ে 
সতন মাস পর সরিডটডন োও়োর সবসধসনডষধ 
সরসেল কডরডছ বসরস জনসডনর সরকার। 
এত সদন ভারত সছল সরিডটডনর লাল 
তসলকা়ে। এবার তা নামডনা হড়েডছ হলদু 
তাসলকা়ে। এই সমড়ে প়োডরানার কারডণ 
অডনডকই থপৌঁডছাডত চাইডছন সরিডটডন। 
তডব সবপুল ভা়োবৃসধের কারডণ তাঁরা 
পড়েডছন সমস্যা়ে। এমনকী সাধারণ 
োত্রীডদরও বা়েসত ভা়ো গুনডত হডছে। এ 

সনড়ে থক্ষাভও জাসনড়েডছন তাঁরা। থেডহতু 
আন্তজ্শাসতক থক্ষডত্র সবমান– ভা়ো সন়েন্তণ 
করার থকানও সংস্থা থনই, তাই চাসহদা 
অনেুা়েী টিসকডটর দাম কমডবসর হ়ে বডলই 
জাসনড়েডছ সবমান সংস্থাগুসল। তডব চাপ 
কডম থগডল থসডটেম্বডরর মাঝামাসঝ থেডক 
কমডত পাডর সবমান– ভা়ো। 

সংবাে সংস্া
দবঙ্গালুরু, ৯ আগস্ট

থরষ হড়েও না হইল থরষ। এভাডবই 
বলা থেডত কণ্শাটক– কাসহসন। দসক্ষণী 
এই রাডজ্যর সদ্য– প্রাক্ন মেু্যমন্তী সবএস 
ইড়েদুরাপ্া। বত্শমান মুে্যমন্তী বাসবরাজ 
থবাম্াই থঘাষণা কডরডছন, েত সদন সতসন 
মেু্যমন্তী োকডবন, তত সদন ইড়েদুরাপ্া 
ক্যাসবডনট মন্তীর সমান সসুবডধ পাডবন। 
মুে্যমন্তী– পদ থেডক সডর োও়োর পডরও। 
এ সবষড়ে সরকাসর সবজ্ঞসপ্ও জাসর করা 
হড়েডছ। এর থজডর ইড়েদুরাপ্া মাইডন 
ছা়োও পাডবন সকছু ভাতা ও গাস়ে। 
োকডত পারডবন মুে্যমন্তীর সরকাসর 
বাসভবন কাডবরী–থত। েসদও ইড়েদুরাপ্া 
সনডজ এমন সবজ্ঞসপ্ প্রত্যাহাডরর দাসব 
জাসনড়েডছন। থবাম্াইডক বডলডছন, 
একজন প্রাক্ন মেু্যমন্তী থেটুকু সুসবডধ 
থপড়ে োডকন, তঁাডক থেন শুধু থসটাই 
থদও়ো হ়ে। 

সকন্তু ক্ষমতা থেডক সডর– োও়ো 
ইড়েদুরাপ্াডক এত থর়োত থকন? 
থমাসদ –রাডহর চাডপ ক্ষমতা থেডক 
সরডত হ়ে জনসপ্র়েতা– হারাডনা 
ইড়েদুরাপ্াডক। সডর োও়োর আডগ 
সতসন রত্শ থদন, তঁার থছডলডক মসন্তসভা়ে 
সনডত হডব। থবাম্াই সনডজও সনষ্কণ্টক 
ক্ষমতা থভাডগর লডক্ষ্য ইড়েসদ– তন়ে 
সবজড়েন্দ্রডক মসন্তসভা়ে ব়ে পদ সদডত 
থচড়েসছডলন। সকন্তু থবঁডক বডস সদসল্ল। 
েডল থছডলডক মন্তী করার রত্শ থেডকও 
ইড়েদুরাপ্াডক সডর আসডত হ়ে। এমনকী 
তঁার অনুগত একাসধক থনতাডকও মন্তী 
করা হ়েসন। তডব ইড়েদুরাপ্ার সবরুডধে 
থে সতন সবডজসপ থনতা প্রকাডর্য সবড্াহ 
কডরসছডলন, তঁাডদরও অবর্য মসন্তসভা়ে 
েঁাই হ়েসন। োডত সনডজর ঘসনষ্ডদর সদড়ে 
তঁাডক সবপাডক থেলডত না পাডরন 
ইড়েদুরাপ্া, থসজন্যই সক তঁাডক ক্যাসবডনট 
পডদর সসুবডধ সদডত চান থবাম্াই? আর 
এভাডবই সক রসক্রালী সলঙ্গাড়েত থভাট 
ধডর রাোর থকৌরল সনডলন সতসন? এই 
থকৌরডল সদসল্লর সবুজ– সডঙ্ত কতটা, 
থসটাও প্রশ্ন।

মেু্যমন্তী নন, 
তব ুক্যাসবডনট 
পডদর মে্শাদা 
ইড়েদুরাপ্াডক

আ্কাখলর প্রদতখবেন 
দেদলি, ৯ আগস্ট  

থভাটাভুটিডত রাজ্যসভা়ে পার হড়ে থগল ট্াইব্ুযনাল সংস্ার সবল ২০২১। গত ৩ 
আগস্ট থলাকসভা়ে পার হ়ে সবলটি। সবডরাধীডদর অসভডোগ, এই সবল সবচার– ব্যবস্থার 
গসরমাডক থছাট করডব। েসদও থসই অসভডোগ ও আরঙ্া োসরজ কডর থদন থকন্দ্রী়ে 
অে্শমন্তী সনম্শলা সীতারামন। সতসন বডলন, সবচার সবভাডগর স্াধীনতার ওপর পডুরাপুসর 
সম্ান রড়েডছ সরকাডরর।

সবলটি সনড়ে আডলাচনার সমড়েই কংডগ্ডসর সডঙ্গ তীরি বাদানুবাডদ জস়েড়ে পড়েন 
সীতারামন। কংডগ্স অসভডোগ কডর, সবলটির মাধ্যডম সবচার সবভাডগর স্াধীনতা 
েব্শ করা হডছে। জবাডব থকন্দ্রী়ে অে্শমন্তী বডলন, ‘ কারা এ কো বলডছন? কংডগ্স 
সদস্যরা!  জরুসর অবস্থার সম়ে সবচার সবভাগডক পডুরাপসুর থছডঁট থেডলসছডলন 
তাঁরা! ’  সবলটি সু্কটিসনর জন্য সসডলক্ট কসমটিডত পাোডনার প্রতিাব থদন সবডরাধীরা। 
এর পডরই থভাটাভুটির সসধোন্ত থনও়ো হ়ে। সবলটি সসডলক্ট কসমটিডত পাোডনার পডক্ষ 
থভাট পড়ে ৪৪টি এবং ৭৯টি থভাট পড়ে সবপডক্ষ। সবলটি পাস হও়ো়ে এবার থসটি 
পাোডনা হডব রাষ্ট্রপসতর স্াক্ষডরর জন্য। এই সবডল সসডনমাডটাগ্াে আইন, কাস্টমস 
আইন, এ়োরডপাট্শ অেসরটি অে ইসন়্ো আইন–সহ ৯টি ট্াইবু্যনাল সংডরাধন 
করা হডব। সবডলর লক্ষ্য এবং কারণ সহডসডব বলা হড়েডছ, সবসভন্ন ট্াইবু্যনাডল 
বডক়ো মামলাগুসল বাসণসজ্যক আদালত অেবা হাইডকাডট্শ স্থানান্তসরত করা হডব। 
ট্াইব্ুযনালগুসলডক এক কডর থদও়োর কাজটি থমাসদ সরকার শুরু কডর ২০১৫ 
সাডল। ২০১৭ সাডল কাজকডম্শর সমল োকা়ে ৭টি একই ধরডনর ট্াইবু্যনালডক 
একটির সডঙ্গ অন্যটিডক সমসলড়ে থদও়ো হ়ে অেবা অবলপু্ করা হ়ে। েডল থমাট 
ট্াইব্ুযনাডলর সংে্যা ২৬ থেডক কসমড়ে ১৯ কডর থকন্দ্রী়ে সরকার।

সবলটি পাস হড়ে োও়োর পর দুটি সাসলেডমন্াসর অে্শ– সবল আডন সরকার। আর 
তাডতই সক্ষপ্ হড়ে কক্ষত্যাগ কডর কংডগ্স, তৃণমলূ– সহ সবডরাধীরা।

ট্াইব্ুযনাডলর সংে্যা 
কমাডত সবল পার 

 দবনাদন ইন্ডাদ্রি্ দলদমখেড
( দরদ্স্টাড্প অদিস:  ৩৭/ ২, দিনার পাক্প, দনউ 

োউন, রা্ারহাে দমন দরাড, দপাঃঅঃ– হাদতয়াড়া, 
কলকাতা–৭০০ ১৫৭) 

দিান:  ০৮১০০৩ ২৬৭৯৫
CIN:  L24117WB1962PLC025584
 ই–দমল:  investors@binani.net 

www.binaniindustries.com  
এতদ্দারা থসসব ( সলসস্টং অবসলডগরনস অ্যান্ 
সিসডক্াজার সরডকা়ে্যারডমন্স)  থরগুডলরনস, ২০১৫ 
[ সলসস্টং থরগুডলরনস] –এর থরগুডলরন ৪৭ সহ পেনী়ে 
থরগুডলরন ২৯ অনেুা়েী এই সবজ্ঞসপ্ জাসর করা হডছে 
থে, ৩০ জুন, ২০২১ সমাপ্ তত্রমাসসডক থকাম্াসনর 
আসে্শক েলােল ( একক ও পুঞ্জীভূত)  সবডবচনা ও 
অনুডমাদডনর জন্য থকাম্াসনর পসরচালকমণ্ডলীর সভা 
( ১৪ মাচ্শ, ২০২০ তাসরডের মুলতুসব সভা)  সংসক্ষপ্তর 
থনাটিডস শুক্রবার ১৩ আগস্ট ২০২১ তাসরে আড়োসজত 
হডব বডল সনধ্শাসরত হড়েডছ।
এই তে্য থকাম্াসনর ওড়েবসাইট অে্শাৎ, 
www.binaniindustries .com –এর পারাপাসর 
এই থকাম্াসনর থর়োরগুসল থে স্টক এক্সডচঞ্জসমূডহ 
নসেভুক্, থসোনকার ওড়েবসাইটগুসলডতও থদও়ো আডছ।

দবনাদন ইন্ডাদ্রি্ দলদমখেড–এর পখষে
সাঃ–

 দবশালাক্ষী শ্রীধর
দসএিও এবং দকাম্াদন দসখক্রোদর

স্থান:  মুম্বই
তাসরে:  ০৯. ০৮. ২০২১

থেডহতু,   ব্যাঙ্ অে বডরাদা, দুগ্শাচক হলসদ়ো রিাচে –এর অনুডমাসদত অসেসার সহডসডব 
সনম্নস্াক্ষরকারী সসসকউসরটি ইন্াডরস্ট ( এনডোস্শডমন্)  রুলস, ২০০২– এর রুল ৩  সহ পেনী়ে 
সসসকউসরটাইডজরন অ্যান্ সরকন্রোকরন অে সেনাসসে়োল অ্যাডসটস অ্যান্ এনডোস্শডমন্ 
অে সসসকউসরটি ইন্াডরস্ট  অ্যাক্ট , ২০০২ ( ৫৪ অে ২০০২  –এর ১৩(১ ২)  ধারাধীডন তাঁর 
ওপর অসপ্শত ক্ষমতাবডল ঋণগ্হীতা এ/ দস দমঃ দলাকনাথ দকান ম্াদনি্াকিাদরং দকা. , 
সত্া– শ্রী দেলীপ কুমার োস, ( এ/ দস নং ৬৩০৪০৪০০০০০০০৬), সপতা প্র.  কুসদরাম  
দাস, সুভাষনগর, এ ব্লক, থকাকাপুর, থপাঃ নীলগঞ্জ বাজার, োনা দত্তপুকুর, থজলা উত্তর 
২৪ পরগণা, কলকাতা ৭০০১২১,  ্ াদমনোর:  ১.  শ্রীমতী দমৌসুমী োস, স্ামী– শ্রী সদলীপ 
কুমার দাস, সুভাষনগর, এ ব্লক, থকাকাপুর, থপাঃ নীলগঞ্জ বাজার, োনা দত্তপুকুর, থজলা 
উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা ৭০০১২১, ২.  শ্রী জ়েদীপ সরকার, সপতা প্র.  প্রদীপ সরকার, 
গ্াম– সুভাষনগর, ব্লক ২৯ এ, থপাঃ নীলগঞ্জ বাজার, থজলা উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা 
৭০০১২১–এর প্রসত ১৯. ০৫. ২০২১ তাসরে সংবসলত একটি সিমান্ থনাটিস জাসর কডরন, 
োর মাধ্যডম উক্ থনাটিস প্রাসপ্র তাসরে থেডক ৬০ সদডনর মডধ্য উক্ থনাটিডস উসল্লসেত 
পসরমাণ অে্শাঙ্ অে্শাৎ, ৩১. ০৩. ২০২১ তাসরডের সভসত্তডত ₹১৬,১৩,৫২৬. ৪১ ( দ�াখলা 
লষে দতখরা হা্ার পাঁিখশা ছাদবিশ োকা একিদলিশ পয়সা মাত্র) এবং এর ওপর উদ্ভূত সুদ 
পসরডরাডধর জন্য তাঁডদর প্রসত আহ্ান জানাডনা হড়েসছল।
উক্ ঋণগ্হীতা উক্ পসরমাণ অে্শাঙ্ পসরডরাডধ ব্যে্শ হও়ো়ে এতদ্দারা সবডরষত উক্ 
ঋণগ্হীতা/ জাসমনদারগণ এবং জনসাধারডণর জ্ঞাতাডে্শ জানাডনা োডছে থে, সনম্নস্াক্ষরকারী 
সসসকউসরটি ইন্াডরস্ট ( এনডোস্শডমন্)  রুলস, ২০০২–এর রুল ৮ সহ পেনী়ে উক্  অ্যাডক্টর 
১৩( ৪)  নং ধারাধীডন তাঁর ওপর অসপ্শত ক্ষমতাবডল ০৫ আগস্ট, ২০২১ তাসরে এোডন নীডচ 
বসণ্শত সম্সত্ত র দেল সনড়েডছন।
সবডরষত ওই ঋণগ্হীতা/ জাসমনদারগণ এবং জনসাধারণডক এতদ্দারা উক্ সম্সত্ত সনড়ে থকানও 
প্রকার থলনডদন না করার জন্য সতক্শ করা হডছে এবং উক্ সম্সত্ত  সনড়ে থে থকানও প্রকার 
থলনডদন ₹১৬,১৩,৫২৬. ৪১ ( দ�াখলা লষে দতখরা হা্ার পাঁিখশা ছাদবিশ োকা একিদলিশ পয়সা 
মাত্র) এবং এর ওপর পরবততী সুদ, মাসুল ও আনুষসঙ্গক েরচাপাসত ইত্যাসদ সডমত ব্যাঙ্ অে 
বডরাদা, ব্যারাকপুর চ্নপুকুর রিাচে–এর চাজ্শ সাডপক্ষ হডব।
উক্ অ্যাডক্টর ১৩ নং ধারার ( ৮)  নং উপধারার সংস্থান থমাতাডবক উপলব্ধ থম়োডদর মডধ্য 
সনম্নসলসেত জাসমনেুক্ পসরসম্দগুসল ছা়োডনার ব্যবস্থা গ্হডণর জন্য সংসলিষ্ ঋণগ্হীতার 
মডনাডোগ আকষ্শণ করা হডছে।

স্াবর সম্দতির দববরে
কাোডমা সহ ২. ৯৩ কাো কমডবসর জসমর সমগ্ অংর োর সস্থসত ও সববরণ:  থমৌজা থকাকাপুর, 
থজ এল নং ১১, এল আর েসত়োন নং ২৬৪৮, ২৬৪৯, আর এস ও এল আর দাগ নং ৫৫৬, 
৫৫৫ ( সপ) , থপাঃ নীলগঞ্জ বাজার, োনা দত্তপুকুর, নীলগঞ্জ গ্াম পচোড়েত, থজলা উত্তর 
২৪ পরগণা, সপন ৭০০১২১, দসলল নং I –১৫৪১৯/ ২০১২, শ্রী সদলীপ কুমার দাস, সপতা প্র.  
কুসদরাম  দাস ও শ্রীমতী থমৌসুমী দাস, স্ামী– শ্রী সদলীপ কুমার দাস–এর নাডম। সীমানা– উত্তর 
রাতিা, দসক্ষণ অন্য সবস্ডং, পূব্শ অন্য সবস্ডং, পসচিম অন্য সবস্ডং

তাদরে:  ০৫. ০৮. ২০২১ অনুখমাদেত অদিসার
স্ান:   ব্ারাকপুর ব্াঙ্ক অি বখরাো

ব্ারাকপুর িন্দনপুকুর ব্াঞ্চ
৩৭ ( ৭৯/ ১) , বারাসাত দরাড, ্ািরপুর, ওয়াড্প নং ৫, ব্ারাকপুর

কলকাতা ৭০০১২২/  ই দমল- vjbapo@bankofbaroda.com 

পসরসরষ্ IV  [ রুল ৮( ১) ]   েেল দবজ্ঞদতি ( স্থাবর সম্সত্তর জন্য) 

থেডহতু, ইউডকা ব্যাঙ্– এর অনডুমাসদত অসেসার সহডসডব সনম্নস্াক্ষরকারী, সসসকউসরটাইডজরন অ্যান্ সরকন্রোকরন অে সেনাসসে়োল অ্যাডসটস অ্যান্ 
এনডোস্শডমন্ অে সসসকউসরটি ইন্াডরস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ ( ৫৪ অে ২০০২)  থমাতাডবক এবং সসসকউসরটি ইন্াডরস্ট ( এনডোস্শডমন্)  রুলস ২০০২ –এর রুল 
৯–এর সডঙ্গ পেনী়ে ১৩( ১২)  ধারাধীডন অসপ্শত ক্ষমতাবডল থদনদার– এর প্রসত একটি দাসব সবজ্ঞসপ্ ইসু্য কডরসছডলন, োডত উক্ সবজ্ঞসপ্ প্রাসপ্র তাসরে 
থেডক ৬০ সদডনর মডধ্য সংসলিষ্ সবজ্ঞসপ্ডত বসণ্শত পসরমাণ অে্শাঙ্ সুদ সডমত আদা়ে থদও়োর জন্য তাডঁদর আহ্ান জানাডনা হড়েসছল।
উক্ থদনদার ওই পসরমাণ অে্শাঙ্ আদা়ে সদডত ব্যে্শ হও়ো়ে এতদ্দারা সবডরষ কডর থদনদার এবং জনসাধারডণর জ্ঞাতাডে্শ জানাডনা হডছে থে, সনম্নস্াক্ষরকারী 
উক্ রুলসমূডহর রুল ৯–এর সডঙ্গ পেনী়ে উক্ অ্যাডক্টর ১৩( ৪)  ধারাধীডন তাঁর ওপর অসপ্শত ক্ষমতাবডল সনম্নবসণ্শত সম্সত্তর দেল সনড়েডছন।
সবডরষ কডর ওই থদনদার/ জাসমনদার এবং জনসাধারণডক এতদ্দারা উক্ সম্সত্ত সনড়ে থলনডদন না করার জন্য সতক্শ করা হডছে এবং এর পডরও এই 
সম্সত্ত সনড়ে থে থকানও থলনডদন করা হডল তা উক্ সবজ্ঞসপ্ডত উসল্লসেত বডক়ো ও তার ওপর সুদ, মাশুল, আকসমিক েরচাপাসত ইত্যাসদ সডমত ইউডকা 
ব্যাঙ্– এর চাজ্শ সাডপক্ষ হডব।

দ্ানাল অদিস:  হুগদল
২১ দনউ দ্ টি দরাড, উতিরপাড়া, দ্লা হুগদল– ৭১২২৫৮ 

দিান: ( ০৩৩)  ২৬৬৪ ০৩৫৭

পদরদশষ্ট– IV,  রুল ৮( ১)

েেল দবজ্ঞদতি
( স্াবর সম্দতির ্ন্)

দবে্াসাগর ইউদনভাদস্পটি শাো ( ১৭৪৮)  দপাঃ দবে্াসাগর ইউদনভাদস্পটি, দ্লা–পদচিম দমদেনীপুর, দপন–৭২১১০২, পঃবঃ
ক্রম 
নং

ঋেগ্রহীতা/ ্ াদমনোখরর নাম সম্দতির দববরে ক)  োদব দবজ্ঞদতির তাদরে
ে)  েেল দবজ্ঞদতির তাদরে
গ)  বখকয়া অথ্পাঙ্ক

১ শ্রী দগৌরকৃষ্ণ নন্দ, সপতা  শ্রী পঙ্জাক্ষ ন্, এবং লীনা ন্, 
স্ামী  শ্রী থগৌরকৃষ্ণ ন্, এস– ১৯ সমত্র কম্াউন্ থস্টরন 
থরাি, োনা–থকাত়োসল, থজলা–  পসচিম থমসদনীপুর, সপন–  
৭২১১০২ এবং
্াদমনোর ১ – শ্রী দগাপালকৃষ্ণ নন্দ, সপতা শ্রী পঙ্জাক্ষ ন্, 
ও়োি্শ নং ৪, িাকবাংডলা থরাি, থকাত়োসল, থজলা–পসচিম 
থমসদনীপুর, সপন– ৭২১১০২
্াদমনোর ২ – শ্রী দবখবকানন্দ ্ানা, সপতা শ্রী জীবনচন্দ্র 
জানা, বস়েরা, বাগনাবা়ে, জলচক, থজলা–পসচিম থমসদনীপুর, 
সপন–৭২১১৫৫

সজ+ ১ তলা ভবডনর সদ্তী়ে তডল অবসস্থত 
৪. ১৩ থিসলডমল ( ১১০৮ বগ্শেুট)  পসরমাসপত 
ফ্্যাডটর সমবন্ক, োর থমৌজা– থরেপুরা, থজ 
এল নং ১৭২, েসত়োন নং আর এস– ৫/ ৬, 
৬/ ৮, লেট নং ১৫৩/ ৩২০ ( আর এস) , থহাস্ডং 
নং ১৪৯, থমসদনীপুর থপৌরসভা নামাসঙ্ত শ্রী 
থগৌরকৃষ্ণ ন্, সপতা শ্রী পঙ্জাক্ষ ন্, এস– ১৯ 
সমত্র কম্াউন্ থস্টরন থরাি, োনা–থকাত়োসল, 
থজলা–পসচিম থমসদনীপুর, সপন–৭২১১০২

ক)  ০৪. ০৫.২০২১
ে)  ০৪. ০৮. ২০২১
গ)  ₹  ১০,৫২,১২৭. ৬২
( দর লক্ষ বাহান্ন হাজার একডরা 
সাতার টাকা বাষট্টি প়েসা 
মাত্র)  ৩১/ ১২/ ২০২০ অনুো়েী 
( সুদ
প্রেুক্ ৩১/ ১২/ ২০২০ পে্শন্ত)  
সহ ০১/ ০১/ ২০২১ থেডক সুদ

তাদরে:  ০৪. ০৮. ২০২১,  স্ান:  উতিরপাড়া, হুগদল  অনুখমাদেত আদধকাদরক, ইউখকা ব্াঙ্ক

 দডএইিদপ ইদন্ডয়া দলদমখেড
থরসজ.  অসেস:  ১০ সমিলটন থরা, কলকাতা– ৭০০০৭১, থোন:  ২২২৯– ৫৭৩৫
CIN: L65921WB1991PLC051555  ই– থমল: info@dhpindia.com

 ওড়েবসাইট: www.dilindia.co.in

 ে্ ক্ালকাো স্টক এক্সখিঞ্জ দলদমখেড দথখক ইকুইটি দশয়ার 
দডদলদস্টং–এর ্ন্ প্রকাশ্ দ�া�ো

এতদ্দারা সবজ্ঞসপ্ প্রদান করা োডছে থে, সসসকউসরটিজ অ্যান্ এক্সডচঞ্জ থবাি্শ অে ইসন়্ো ( সিসলসস্টং অে 
ইকুইটি থর়োরস)  থরগুডররনস ২০০৯, থরগুডলরন ৬ এবং ৭ ো সমড়ে সমড়ে পসরমাসজ্শত অনুো়েী 
থকাম্াসনর পসরচালন পষ্শদ তাডদর থসামবার ৯ আগস্ট ২০২১ তাসরডের সভা়ে ক্যালকাটা স্টক এক্সডচঞ্জ 
সলসমডটি (‘  সসএসই’  )  থেডক থকাম্াসনর ইকুইটি থর়োরসমূহ ( সস্কপ থকাি:  ১৪০৫৮)  সিসলসস্টং– এর 
প্রতিাব অনুডমাদন কডরডছন থসডহতু দীঘ্শ সদন ধডর থকাম্াসনর ইকুইটি থর়োডর থকানও থলনডদন থনই। 
সসএসই থেডক থস্ছো়ে সিসলসস্টং সংক্ান্ত আডবদন জমা করা হডছে। থকাম্াসনর ইকুইটি থর়োরসমূহ 
সবএসই সলসমডটডি ( ‘ সবএসই’ )  ( সস্কপ থকাি ৫৩১৩০৬)  নসেভুক্ োকডব থেডহতু তাডদর জাতী়ে তিডর 
থলনডদন সম্ভব হ়ে।
দডদলদস্টং–এর প্রখয়া্নীয়তা ও উখদেশ্:  
সসএসই– থত দীঘ্শ সদন ধডর থকাম্াসনর ইকুইটি থর়োডরর থলনডদন থনই। সসএসই– র জাতী়ে তিডর 
টাসম্শনাল না োকার েডল ওই নসেভুসক্ েলপ্রসূ ন়ে।
আমাডদর থকাম্াসন সসএসই থেডক ইকুইটি থর়োর সিসলস্ট করডত আগ্হী সকন্তু সবএসই– থত নসেভুক্ 
োকডব, থেডহতু থসোডন জাতী়ে তিডর টাসম্শনাল রড়েডছ। থকাম্াসনর থর়োরডহা্ডারগণ সবএসই– থত 
সলসস্টং ও থলনডদডনর সুসবধা গ্হণ করডত পারডবন।
 সিএইচসপ ইসন়্ো সলসমডটডির পসরচালন পষ্শডদর পডক্ষ
স্থান:  কলকাতা   সুরুদি দতওয়াদর
তাসরে:  ৯ আগস্ট ২০২১  থকাম্াসন থসডক্টাসর ও কমলোড়েসে অসেসার

থেডহতু, থসন্টাল ব্যাঙ্ অে ইসন়্ো– এর অনডুমাসদত অসেসার সহডসডব সনম্নস্াক্ষরকারী  সসসকউসরটাইডজরন অ্যান্ সরকন্রোকরন অে সেনাসসে়োল 
অ্যাডসটস অ্যান্ এনডোস্শডমন্ অে সসসকউসরটি ইন্াডরস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ থমাতাডবক এবং সসসকউসরটি ইন্াডরস্ট ( এনডোস্শডমন্)  রুলস ২০০২– এর রুল 
৯– এর সডঙ্গ পেনী়ে উক্ অ্যাডক্টর ১৩(  ১২)   ধারাধীডন তাঁর ওপর অসপ্শত ক্ষমতাবডল  সনম্নবসণ্শত থদনদারগণ– এর প্রসত দাসব সবজ্ঞসপ্ ইসু্য কডরসছডলন 
োডত উক্ সবজ্ঞসপ্র তাসরে থেডক ৬০ সদডনর মডধ্য সংসলিষ্ সবজ্ঞসপ্ডত উসল্লসেত পসরমাণ অে্শাঙ্ আদা়ে থদও়োর জন্য তাঁডদর আহ্ান জানাডনা হড়েসছল।
উক্ থদনদারগণ ওই পসরমাণ অে্শাঙ্ আদা়ে সদডত ব্যে্শ হও়ো়ে জানাডনা হডছে থে, উক্ রুলসমডূহর রুল ৯– এর সডঙ্গ পেনী়ে উক্ অ্যাডক্টর ১৩( ৪)  
ধারাধীডন তাঁর ওপর অসপ্শত ক্ষমতাবডল অনুডমাসদত আসধকাসরক সনম্নবসণ্শত তাসরডে নীডচ বসণ্শত সম্সত্তর দেল সনড়েডছন।
সবডরষ কডর ওই থদনদার এবং জনসাধারণডক এতদ্দারা সনডম্নাক্ সম্সত্ত সনড়ে থলনডদন না করার জন্য সতক্শ করা হডছে এবং এর পডরও এই সম্সত্ত 
সনড়ে থে থকানও থলনডদন করা হডল তা উক্ সবজ্ঞসপ্ডত উসল্লসেত বডক়ো ও তার ওপর সুদ, ইত্যাসদ সডমত থসন্টাল ব্যাঙ্ অে ইসন়্ো ভবানীপুর– এর চাজ্শ 
সাডপক্ষ হডব।
এর পারাপাসর উক্ অ্যাডক্টর ১৩ ধারার ( ৮)  উপধারার সংস্থান থমাতাডবক উপলব্ধ সমড়ের মডধ্য ব্যাডঙ্র প্রাপ্য বডক়ো টাকাপ়েসা আদা়ে সদড়ে সনম্নসলসেত 
জাসমনেুক্ সম্সত্ত ছাস়েড়ে থনও়োর ব্যবস্থা করার জন্য সংসলিষ্ থদনদাডরর দৃসষ্ আকষ্শণ করা হডছে।

দরদ্ওনাল অদিস:  কলকাতা ( েদষেে) 
৩৩ এন এস দরাড, কলকাতা ৭০০০০১

 পদরদশষ্ট–IV, রুল ৮( ১) , েেল দবজ্ঞদতি ( স্াবর সম্দতির ্ন্) 

ঋেগ্রহীতার
নাম

( ক)  শাোর নাম
( ে)  োদব দবজ্ঞদতির তাদরে

( গ)  োদব দবজ্ঞদতি অনুযায়ী বখকয়া অথ্পাঙ্ক
( �)  েেখলর তাদরে

সম্দতির দববরে

ঋেগ্রহীতা: 
শ্রী বুধেখেব িক্রবততী
( গখেশ অখোর সত্াদধকারী)  

( ক)  ভবানীপুর
( ে)  ২০. ০৪. ২০২১
( গ)     ₹  ৩,১৯,৫২৯. ০০
( �)  ০৭. ০৮. ২০২১

জগৎপুডর অবসস্থত ৬৯০ বগ্শেুট পসরমাসপত ফ্্যাট, থপ্রসমডসস নং-১০, 
দাগ নং ৭৫০৬, থজ এল নং ২, আর এস ৭৩, ও়োি্শ ১২০,
কলকাতা– ৭০০০৩৪। দিৌহদদে:  উতিখর–  হৃষীডকর হাসতর বাস়ে,
েদষেখে–  ৪ েুট থকএমসস রাতিা, পূখব্প–  গীতা চ্যাটাসজ্শর থপ্রসমডসস, 
পদচিম–  প্রসতভা সরদাডরর থপ্রসমডসস।

ঋেগ্রহীতা: 
শ্রী তপন ব্হ্ম

( ক)  ভবানীপুর 
( ে)  ২০. ০৪. ২০২১
( গ)  ₹  ১,৩৭,৩৪৯. ০০
( �)  ০৭. ০৮. ২০২১

সদ্তী়ে তডল অবসস্থত ৭৯১ বগ্শেুট পসরমাসপত ফ্্যাট ১সি, কাসল্ী 
টুইন, ৫০১, এস থক সব সরসণ, কলকাতা– ৭০০০৩০ দসক্ষণ দমদম 
থপৌরসভার অধীডন। দিৌহদদে:  উতিখর–  থপৌরসভার রাতিা, েদষেখে–  
থপৌরসভার রাতিা, পূখব্প–  ৫ তলা ভবন, পদচিখম–  পুকুর।

তাদরে:  ০৭. ০৮. ২০২১   অনুখমাদেত আদধকাদরক
স্ান:  কলকাতা  দসন্টাল ব্াঙ্ক অি ইদন্ডয়া

ইন্ারন্াশনাল কমবাসশন ( ইদন্ডয়া)  দলদমখেড
CIN: L36912WB1936PLC008588 

দরদ্স্টাড্প অদিস:  ইনদিদনটি দবঞ্চমাক্প, ১১তম তল, প্লে নং দ্–১
ব্লক ইদপ এবং দ্দপ, দসক্টর–৫, সল্ট দলক ইখলকট্রদনক্স কমখপ্লক্স, কলকাতা–৭০০০৯১

দিান:  + ৯১–৩৩–৪০৮০ ৩০০০;  ি্াক্স:  + ৯১–৩৩–২৩৫৭ ৬৬৫৩
ই–দমল:  info@internationalcombustion.in ;  ওখয়বসাইে:  www.internationalcombustion.in 

   ৩ ০ ্ুন, ২০২১ সমাতি প্রথম ত্ত্রমাদসখকর অদনরীদষেত 
আদথ্পক িলািখলর ( একীকৃত)  সংদষেতিসার

প্রযদুতিখষেখত্র দনতৃখত্র সীকৃদত 

( শেয়ার প্রতি আয় বাদে লক্ষ টাকায়) 

                                                     একীকৃত

ক্রম                                দববরে                             সমাতি ত্ত্রমাদসক  সমাতি অথ্পব�্প

নং  ৩০. ০৬. ২০২১    ৩০. ০৬. ২০২০  ৩১. ০৩. ২০২১

                               ( অদনরীদষেত)    ( দনরীদষেত) 

১  কারবার থেডক থমাট আ়ে  ২৪৪০. ৫১  ৭৪৩. ৬৬  ১১০৯৬. ২৩

২  সংসলিষ্ থম়োডদ থনট মুনাো /  ( ক্ষসত) [কর, অসাধারণ 
 এবং/ বা ব্যসতক্মী দোসমডূহর আডগ]  ( ১০১. ৮৬)   ( ৫৯৯. ৮৯)   ( ৬৬১. ১৮) 

৩  সংসলিষ্ থম়োডদ কর–পূব্শ থনট মুনাো /  ( ক্ষসত) 
 [অসাধারণ এবং/ বা ব্যসতক্মী দোসমূডহর পডর]  ( ১০১. ৮৬)   ( ৫৯৯. ৮৯)   ( ৬৬১. ১৮) 

৪  সংসলিষ্ থম়োডদ কর–পরবততী থনট মুনাো /  ( ক্ষসত) 
 [অসাধারণ এবং/ বা ব্যসতক্মী দোসমডূহর পডর]  ( ৮৫. ৭৭)   ( ৫৬৮. ৩৩)   ( ৫১৬. ৬১) 

৫  সংসলিষ্ থম়োডদ থমাট থবাধগম্য আ়ে/ ( ক্ষসত)  
 [ সংসলিষ্ থম়োডদ কর–পরবততী মুনাো/ ( ক্ষসত)  
 এবং কর–পরবততী অন্যান্য থবাধগম্য আ়ে অন্তভু্শক্ কডর]  ( ৭৬. ৭৩)   ( ৫৮৩. ৫৬)   ( ৪৮০. ৪৪) 

৬  ইকু্যইটি থর়োর মূলধন  ২৩৯. ০৩  ২৩৯. ০৩  ২৩৯. ০৩

৭  সচে়ে [ পুনমূ্শল্যা়েন সচে়ে বাডদ) , পূব্শবততী বছডরর সনরীসক্ষত
  ব্যালাসে সরডট থেমন থদোডনা হড়েসছল     ৮,৬৯৫. ৬০

৮  থর়োর প্রসত আ়ে ( প্রসতটির থেস ভ্যালু ₹ ১০/ –) 
 [ চালু এবং বন্ হড়ে োও়ো কারবাডরর জন্য] 

 ১.  বুসন়োসদ  ( ৩. ৫৯)   ( ২৩. ৭৮)   ( ২১. ৬১) 

 ২.  সমসরেত  ( ৩. ৫৯)   ( ২৩. ৭৮)   ( ২১. ৬১) 

দ্রষ্টব্: 

ক)   উপসরসলসেত সববৃসতটি থসসব ( সলসস্টং অবসলডগরনস অ্যান্ আদার সিসডক্াজার সরডকা়ে্যারডমন্স)  থরগুডলরনস, ২০১৫– এর 
থরগুডলরন ৩৩ থমাতাডবক ৩০ জুন, ২০২১ সমাপ্ প্রেম তত্রমাসসডক স্টক এক্সডচঞ্জসমডূহ থপর করা অসনরীসক্ষত আসে্শক 
েলােডলর ( একীকৃত)  সবরদ েসত়োডনর সংসক্ষপ্সার। এই তত্রমাসসক আসে্শক েলােডলর পুডরা ব়োন সবএসই সলসমডটডির 
ওড়েবসাইট http://www.bseindia.com  সহ এই থকাম্াসনর ওড়েবসাইট http://www.internationalcombustion.in 

 –থতও থদও়ো আডছ।

 ইন্ারন্াশনাল কমবাশসন ( ইদন্ডয়া)  দলদমখেড–এর 
 পদরিালকমণ্ডলীর ্ন্ ও তরখি
স্ান:  কলকাতা  ইন্দ্রদ্ৎ দসন, ম্াখনদ্ং দডখরক্টর
তাদরে:  ৯ আগস্ট, ২০২১  (DIN: 00216190 )  

আমাখের ওখয়বসাইে দেেুন:  www.internationalcombustion.in 

 Assistant Engineer (A-I), 
Coochbehar (A-I) Sub-
Division, Coochbehar invites 
Tender vide N.I.T. No. 03 
of 2021-22 for Repairing, 
maintenance and installation 
of Internal Wiring of HDTW/
DTW in the district of 
Coochbehar. Last date of 
Application for purchase of 
Tender documents: 16.08.21 
upto 16.00 Hours. Details will 
be available from the office 
on all working days from 
11.30 Hours to 14.00 Hours.

 আইএিদব অ্াখগ্রা ইন্ডাদ্রি্ দলদমখেড
দরদ্ অদিস:   লেট নং আইএনসি–৫, থসক্টর ১
ইস্ট ক্যালকাটা টাউনসরপ, কলকাতা ৭০০০০৭

ই দমল :  complianceifbagro@ifvglobal.com
ওখয়বসাইে:  www.ifbagro.in , থোন:  ০৩৩–৩৯৮৪৯৫২৪

CIN : L01409WB1982PLC034590

   ৩০ ্ুন, ২০২১ তাদরে সমাতি ত্ত্রমাদসক অদনরীদষেত পুঞ্জীভূত 
আদথ্পক িলািখলর সংদষেতিসার

                           (লষে োকার অখঙ্ক) 

                         সমাতি ত্ত্রমাদসক  সমাতি বছর

   ক্রম                         দববরে ৩০ ্ুন    ৩১ মাি্প       ৩০ ্ুন, ৩১ মাি্প
নং  ২০২১ ২০২১* ২০২০ ২০২১

  অদনরীদষেত অদনরীদষেত অদনরীদষেত দনরীদষেত

১.   কারবার দথখক আয়  ৫২,৮৪৩ ৫৪,৯৪৬ ২০,৯৬৮ ১৭০,১২৬
২.   কখরর আখগ মুনািা/ ( ষেদত)   ২,১৭১ ১,৬৭৫ ( ১৮৫) ৫,৭১৯
৩.   দময়াখে মুনািা/ ( ষেদত) ১,৬২৩ ১,৪৪৫ ( ১৭০)  ৪,৬৩৮ 
৪.   সংদলিষ্ট দময়াখে অ–দনয়ন্ত্রক সুে 
 পরবততী দমাে দবাধগম্ আয় [ সংদলিষ্ট 
 দময়াখে কর–পরবততী মুনািা এবং 
 অন্ান্ কর–পরবততী দবাধগম্ আয় 
 অন্তভু্পতি কখর] ১,৪৭০ ১,৭৭৭ ৪২  ৬,৩০৩ 
৫.  ইকুইটি দশয়ার মূলধন 
 ( প্রদতটির দিস ভ্ালু ₹ ১০/ –)  ৯৩৭ ৯৩৭ ৯৩৭ ৯৩৭
৬.   দশয়ার দপছ ুআয়   
 ( প্রদতটি ₹ ১০/ –)  ( বাদ�্পকীকৃত নয়) 
 োকার অখঙ্ক
   বদুনয়াদে ও দমদরিত ১৭. ৩৩ ১৫. ৪২ ( ১. ৮২)  ৪৯. ৫১

দ্রষ্টব্:     
* ৩১ মাচ্শ, ২০২১ অবসধ তত্রমাসসক পসরসংে্যান ৩১ সিডসম্বর ২০২০ –এ ৯ মাস–এর প্রকাসরত েল সাডপডক্ষ 

বছর থেডক তাসরডের–এর তুল্যমূল্য সংে্যা, ো সংসক্ষপ্ মূল্যা়েন সাডপক্ষ।
উপসরসলসেত সববৃসতটি থসসব ( সলসস্টং অবসলডগরনস অ্যান্ আদার সিসডক্াজার সরডকা়ে্যারডমন্স)  থরগুডলরনস, 
২০১৫– এর থরগুডলরন ৩৩ থমাতাডবক স্টক এক্সডচঞ্জসমূডহ দাসেল করা তত্রমাসসক অসনরীসক্ষত ও  ও বাসষ্শক 
পুঞ্জীভূত অসনরীসক্ষত একক আসে্শক েলােডলর সবরদ েসত়োডনর সংসক্ষপ্সার। আসে্শক েলােডলর পুডরা ব়োন 
থকাম্াসনর ওড়েবসাইট (www.ifbagro.in     )– এর পারাপাসর স্টক এক্সডচঞ্জসমডূহর ওড়েবসাইডট ( www.
bseindia.com /   www.nseindia.com ) –থতও উপলব্ধ রড়েডছ ।

   ৩০ ্ুন, ২০২১ তাদরে সমাতি ত্ত্রমাদসক অদনরীদষেত একক আদথ্পক িলািখলর সংদষেতিসার

                           (লক্ষ টাকার অডঙ্) 

    সমাতি ত্ত্রমাদসক  সমাতি বছর

   ক্রম                        দববরে ৩০ ্ুন    ৩১ মাি্প       ৩০ ্ুন, ৩১ মাি্প
নং   ২০২১ ২০২১* ২০২০ ২০২১

   অদনরীদষেত অদনরীদষেত অদনরীদষেত দনরীদষেত

১.    কারবার দথখক আয়  ৫২,৮০৭ ৫৪,৬৭৬ ২০,৭৫৬ ১৬৯,৩৪৫
২.    কখরর আখগ মুনািা/ ( ষেদত)   ২,১৭৫ ১,৬৭১ (১৫৭) ৫,৭৮১
৩.    দময়াখে মুনািা/ ( ষেদত) ১,৬২৭ ১,৪৪১ ( ১৪২)  ৪,৭০০
৪.    সংদলিষ্ট দময়াখে অ–দনয়ন্ত্রক সুে 
  পরবততী দমাে দবাধগম্ আয় 
  [ সংদলিষ্ট দময়াখে কর–পরবততী 
  মুনািা এবং অন্ান্ কর–পরবততী 
  দবাধগম্ আয় অন্তভু্পতি কখর] ১,৪৭৩ ১,৭৭৪ ৬৯ ৬,৩৫৯
  ৫.   ইকুইটি দশয়ার মূলধন 
  ( প্রদতটির দিস ভ্ালু ₹ ১০/ –)  ৯৩৭ ৯৩৭ ৯৩৭ ৯৩৭
৬.    দশয়ার দপছ ুআয়   ( প্রদতটি ₹ ১০/ –)  
  ( বাদ�্পকীকৃত নয়) – োকার অখঙ্ক
    বুদনয়াদে ও দমদরিত ১৭. ৩৭ ১৫. ৩৮ ( ১.৫২)  ৫০.১৮

দ্রষ্টব্:    
*৩১ মাচ্শ, ২০২১ অবসধ তত্রমাসসক পসরসংে্যান ৩১ সিডসম্বর ২০২০ –এ ৯ মাস–এর প্রকাসরত েল সাডপডক্ষ 
বছর থেডক তাসরডের–এর তুল্যমূল্য সংে্যা, ো সংসক্ষপ্ মূল্যা়েন সাডপক্ষ।
উপসরসলসেত সববৃসতটি থসসব ( সলসস্টং অবসলডগরনস অ্যান্ আদার সিসডক্াজার সরডকা়ে্যারডমন্স)  
থরগুডলরনস, ২০১৫– এর থরগুডলরন ৩৩ থমাতাডবক স্টক এক্সডচঞ্জসমূডহ দাসেল করা তত্রমাসসক 
অসনরীসক্ষত ও  ও বাসষ্শক একক অসনরীসক্ষত একক আসে্শক েলােডলর সবরদ েসত়োডনর সংসক্ষপ্সার। 
আসে্শক েলােডলর পুডরা ব়োন থকাম্াসনর ওড়েবসাইট (www.ifbagro.in     )– এর পারাপাসর স্টক 
এক্সডচঞ্জসমডূহর ওড়েবসাইডট ( www.bseindia.com /   www.nseindia.com ) –থতও উপলব্ধ রড়েডছ ।

 দবাড্প–এর আখেশানুসাখর
 এ দক ব্ানাদ ্্প
স্ান:  কলকাতা  ভাইস দিয়ারম্ান ও ম্াখনদ্ং দডখরক্টর
তাদরে:  ৯ আগস্ট, ২০২১  দডন:  ০০৩৩৬২২৫ 


