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 ২৩তে এজ�এে জবজ্ঞজতিজত বর্ণনো অনুযোয়ী, এতদ্দো�ো জবজ্ঞজতি প্রদোন ক�ো যোজছে ময মকোম্োজন� সদস্যগজর� 
মতইিতে বোজ্্ণক সোধো�ন সভো জভজডও কনফোজ�জ্সিং ( জভজস) / অন্যোন্য অজডও জভসু্যয়োল েোধ্যজে (  ওএজভএে) 
২৯ মসজটেম্ব�, ২০২০ েঙ্গলবো� সকোল ১০. ৩০টোয় ( ভো�তীয় সেয়)  অনজুঠিত হজব।
 মকোম্োজন� অ্যোক্ট ২০১৩– এ� ৯১ ধো�োনুযোয়ী এও জবজ্ঞোজ�ত হজছে ময,  ২৩তে এজ�এে উ�লজষে মকোম্োজন� 
সদস্যজদ� ম�জ�স্ো� ও মিয়ো� হস্োন্ত� বই ২২ মসজটেম্ব�, ২০২০ মেজক ২৯ মসজটেম্ব�, ২০২০ ( উভয় জদন 
সজেত)  বন্ধ েোকজব।
ম�গুজলটজ� প্রজয়ো�ন অনুযোয়ী ময সকল সদজস্য� ই–মেল আইজড মকোম্োজন/ জডজ�োজ�টজ� �োর্্ণজসজ�ন্ট�–
এ� কোজে নজেভুক্ত আজে তোঁজদ� ববদ্্যজতন েোধ্যজে ২৩তে এজ�এে আহ্োয়ক জবজ্ঞজতি এবিং ২০১৯–২০ 
সোজল� বোজ্্ণক প্রজতজবদন মপ্র�র ক�ো হজয়জে। অনুজেোজদত �দ্ধজতজত মনোর্স �োঠোজনো� কো� ১৪ আগস্, 
২০২০– মত মি্ হজয়জে। ২০১৯–২০ সোজল� বোজ্্ণক প্রজতজবদন এবিং ২৩তে এজ�এে জবজ্ঞজতি মকোম্োজন� 
ওজয়বসোইট www.xproindia.com  এবিং স্ক এক্সজেঞ্জ সেূজহ� ওজয়বসোইট www.nseindia.com  এবিং 
www.bseindia.com  এবিং জসজডএসএল–এ� ওজয়বসোইট www.evotingindia.com- মত �োওয়ো যোজব।
জবজ্ঞজতিজত বজর্ণত জব্য়সেূজহ� ও�� মভোট প্রদোজন� �ন্য মকোম্োজন মসন্টোল জডজ�োজ�টজ� সোজভ্ণজসস ( ইজডিয়ো)  
জলজেজটড ( জসজডএসএল) –মক জনযুক্ত কজ�জে যো� দ্ো�ো সদস্যগর ববদ্্যজতন েোধ্যজে জ�জেোট ই–মভোর্িং 
�দ্ধজতজত মভোট প্রদোন ক�জত �োজ�ন ( এজ�এে �ূব্ণ সেজয় মভোট প্রদোজন� �ন্য)  এবিং এজ�এে েলোকোলীন 
সেজয়ও ই–মভোর্িং ক�জত �োজ�ন। জ�জেোট ই–মভোর্িং সেয় আ�ম্ভ হজব ২৬ মসজটেম্ব�, ২০২০ ( সকোল ৯টোয়)  
এবিং মি্ হজব ২৮ মসজটেম্ব� ২০২০ ( জবজকল ৫টোয়) । তদ��বততী সেজয় জডজ�োজ�টজ� দ্ো�ো মভোর্িং ম�োট্ণোল 
জনজ্রিয় ক�ো হজব এবিং মভোট প্রদোন ক�ো যোজব নো। প্রজনে� �ন্য আ�নোজদ� জরিজকোজয়ন্টজল আস্কড মকোজচিনস 
( এফএজকউ)  এবিং সদস্যজদ� �ন্য ই–মভোর্িং ে্যোনুয়োল মদখজত বলো হজছে, যো �োওয়ো যোজব https://www.
evotingindia.com- মত বো মযোগোজযোগ করুন শ্রী �োজকি দোলজভ, ে্যোজন�ো�, মসন্টোল জডজ�োজ�টজ� সোজভ্ণজসস 
( ইজডিয়ো)  জলজেজটড, এ উইিং, ২৬তে তল, ে্যো�োেন জফউেোজ�ক্স, এন এে মযোজি েোগ্ণ, মসোয়ো� �্যোজ�ল ( �ূব্ণ)  
েুম্বই– ৪০০০১৩ যো� �ন্য ই–মেল মপ্র�র ক�জত হজব helpdesk.evoting@cdslindia.com- মত বো 
জসজডএসএল মহল্পজডস্ক জনঃশুল্ক নম্ব� ১৮০০–২০০–৫৫৩৩–মত মযোগোজযোগ করুন। জ�জেোট ই–মভোর্িং 
েোধ্যজে মভোট প্রদোজন� ��বততী সেজয় সদস্যগর ( জভজস / ওএজভএে) েোধ্যজে এজ�এে–মত অিংিগ্রহর ক�জত 
�োজ�ন জকন্তু সভোয় �ুন�োয় মভোট প্রদোন ক�জত �ো�জবন নো।
এক�ন সদস্য জযজন জভজস/ ওএজভএে েোধ্যজে এজ�এে–মত উ�জথিত েোকজবন এবিং ই–মভোর্িং েোধ্যজে 
প্রস্োবনো� ও�� মভোট প্রদোন কজ�নজন এবিং অন্যেোয় মভোট প্রদোজন� আজধকো�ী, জতজন এজ�এে েলোকোলীন 
সেজয় ই–মভোর্িং েোধ্যজে মভোট প্রদোন ক�জত �ো�জবন।
জ�জেোট ই–মভোর্িং �দ্ধজত� জবিদ, এজ�এে েলোকোলীন সেজয় ই–মভোর্িং এবিং জভজস/ ওএজভএে েোধ্যজে 
এজডএে–মত উ�জথিজত সম্জক্ণত জবিদ ২৩তে এজ�এে জবজ্ঞজতিজত জববৃত।
কোট অফ তোজ�খ ২২ মসজটেম্ব�, ২০২০ সেজয় ময সকল সদজস্য� নোে মকোম্োজন� খোতোয় �জয়জে বো আ�র্এ 
জনয়জ্রিত খোতোয় লোভ�নক েোজলক জহজসজব �জয়জে মকবলেোত্র তোঁ�োই জ�জেোট ই–মভোর্িং সুজবধো/ এজ�এে 
েলোকোলীন ই–মভোর্িং সুজবধো গ্রহর ক�জত �ো�জবন।
এজ�এে জবজ্ঞজতি মপ্র�জর� ��বততী সেজয় যজদ মকউ মকোম্োজন� সদস্য�দ গ্রহর কজ� েোজকন এবিং কোট অফ 
তোজ�জখ মিয়ো� ধজ� �োজখন, মসজষেজত্র জতজন জসজডএসএল প্্যোটফে্ণ ব্যবহো� কজ� ববদ্্যজতন েোধ্যজে মভোট প্রদোন 
ক�জত �ো�জবন এবিং যজদ মকউ জসজডএসএল–মত �ূজব্ণই নজেভুক্ত হজয় েোজকন, তোহজল জতজন তোঁ� বত্ণেোন 
ইউ�ো� আইজড, �োসওয়োড্ণ ব্যবহো� কজ� ববদ্্যজতন েোধ্যজে মভোট প্রদোন ক�জত �োজ�ন বো মযোগোজযোগ ক�জত 
�োজ�ন উ�জ�উক্ত জসজডএসএল জনঃশুল্ক নম্বজ� বো মেল ক�জত �োজ�ন helpdesk.evoting@cdslindia.
com- মত।
  রবাপড্ডর আপেশানুসাপর
স্ান:  কলকাতা  অন্িত ধানুকা
তান্রখ:  ১৭ আগস্ট, ২০২০ রকাম্ান্ন রসপরেোন্র  

 অ্ালবাে্ড রডন্িড ন্লন্িপেড
CIN : L51109WB1938PLC009490

 ম�জ� অজফস:   জড  ব্লক, ৪ে্ণ তল, জগজলডিো� হোউস, মনতো�ী সুভো্ ম�োড, কলকোতো ৭০০০০১
মফোন:  ০৩৩–২২৬২ ৮৪৩৬/ ৮৪৫৬/ ৮৪৯২, ২২৩০ ২৩৩০, ফ্যোক্স:  ০৩৩–২২৬২ ৮৪৩৯

ই মেল :  adidavid@dataone.in  ওজয়বসোইট:  www.albertdavidindia.com

 ন্বজ্ঞন্তি
এতদ্ো�ো  জবজ্ঞজতি �োজ� হজছে ময, মসজব ( জলজস্িং অবজলজগিনস অ্যোডি জডসজ্ো�ো� জ�জকোয়ো�জেন্টস)  
ম�গুজলিনস, ২০১৫ এ� ম�গুজলিন ৪৭ এ� সজঙ্গ �ঠনীয় ম�গুজলিন ২৯( ১) ( এ)  অনুযোয়ী ৩০ �ুন, ২০২০ 
�য্ণন্ত মকোম্োজন� প্রেে বত্রেোজসক এ� অ��ীজষেত আজে্ণক ফলোফল সিংজষেতি েূল্যোয়ন সোজ�জষে জবজবেনো, 
অনুজেোদন ও ম�কড্ণভুক্ত ক�ো� �ন্য মকোম্োজন� মবোড্ণ অফ জডজ�ক্ট�জস� একর্ সভো অনুজঠিত হজব মসোেবো�, 
২৪ আগস্ ২০২০ মত।
এই জবজ্ঞজতি �োওয়ো যোজব মকোম্োজন� ওজয়বসোইট www.albertdavidindia.com এবিং স্ক এক্সজেন� 
ওজয়বসোইট www.bseindia.com ও www.nseindia.com  এ।
  অ্ালবাে্ড রডন্িড ন্লন্িপেড– এ� �জষে
 সোঃ/ 
থিোন:  েুম্বই  ন্িরাগ এ.  রিারা
তোজ�খ:  ১৭ আগস্,  ২০২০         মকোম্োজন মসজরেটোজ� ও কেপ্োজয়্স অজফসো�

খান্েি ইন্ডিয়া ন্লন্িপেড
ররন্িস্টাড্ড অন্িস:  ‘ কোঙ্োজ�য়ো এজস্ট’ , ্ঠি তল, ৬, জলটল �োজসল জ্রিট,

কলকোতো–৭০০ ০৭১, �জচিেবঙ্গ, ভো�ত
ওজয়বসোইট:  www.khadims.com 

মফোন:  + ৯১–৩৩–৪০০৯ ০৫০১;  ফ্যোক্স:  + ৯১–৩৩–৪০০৯ ০৫০০
ই–মেল:  compliance@khadims.com 
CIN: L19129WB1981PLC034337 

ন্বজ্ঞন্তি
এতদ্দো�ো এই জবজ্ঞজতি �োজ� ক�ো হজছে ময, মসজব ( জলজস্িং অবজলজগিনস অ্যোডি জডসজ্ো�ো� 
জ�জকোয়্যো�জেন্টস)  ম�গুজলিনস, ২০১৫–এ� ম�গুজলিন ৪৭ সহ �ঠনীয় ম�গুজলিন ২৯ এবিং অন্যোন্য 
প্রজযো�্য ম�গুজলিন মেোতোজবক ৩০ িুন, ২০২০ তোজ�জখ মি্ হওয়ো বত্রেোজসজক খোজদে ইজডিয়ো জলজেজটড 
( ‘ মকোম্োজন’ ) –এ� অ��ীজষেত একক ও �ুঞ্জীভূত আজে্ণক ফলোফল জবজবেনো ও অনুজেোদজন� �ন্য 
মকোম্োজন� �জ�েোলকেণ্ডলী� সভো শুরেবার, ২৮ আগস্ট, ২০২০ তোজ�জখ আজয়োজ�ত হজব।
এই তে্যগুজল www.khadims.com, www.bseindia.com  এবিং www.nseindia.com  
ওজয়বসোইটগুজলজতও উ�লব্ধ �জয়জে।

খান্েি ইন্ডিয়া ন্লন্িপেড–এর িন্ ও পপষে
সোঃ–

থিোন:  কলকোতো অন্িন্িৎ োঁ
তোজ�খ:  ১৮ আগস্, ২০২০ রকাম্ান্ন রসপরেোন্র এবং রেড–ন্লগ্াল

   িি্ড নং  আইএনন্স– ২৬
রকন্দ্রীয় সরকার, ন্রন্িওনাল ন্ডপরক্টর, ইস্টান্ড 
ন্রন্িয়ন, কপপ্ডাপরে ন্বষয়ক িন্ত্রক, কলকাতা

সেীজ� মকোম্োজন আইন, ২০১৩– � ১৩ ধো�ো� ( ৪)  
উ�ধো�ো অনুসোজ� এবিং মকোম্োজন� ( ইনকজ�্ণোজ�িন)  
রুলস, ২০১৪– � রুল ৩০– এ� সোব রুল ( ৫)  
উ�ধো�োয় ্� ( এ)  অনুসোজ�; 

এবিং
জনজ্োক্ত সম্জক্ণ:  মেঃ আলফোজগ্র� জসজকউজ�র্� 
প্রোইজভট জলজেজটড, ম�জ�স্োড্ণ অজফস:  ২ নিং ব্্যোজবোন্ণ 
ম�োড, ৮ে তল, কলকোতো– ৭০০ ০০১, �জচিেবঙ্গ।

. . . আপবেনকার্রী
এতদ্দো�ো �নসোধো�জর� প্রজত জবজ্ঞজতি �োজ� ক�ো 
হজছে ময, ‘  পন্চিিবঙ্গ রাি্’  রেপক ‘গুিরাে রাপি্’  
ম�জ�স্োড্ণ অজফস থিোনোন্তজ�� উজদেজি্য ১৬ �ুন, ২০২০ 
তোজ�জখ অনুজঠিত জবজি্ সোধো�র সভোয় গৃহীত জবজি্ 
প্রস্োব অনুযোয়ী মকোম্োজন� সঙ্ঘস্ো�জক� �দবদজল� 
অনুজেোদন প্রোে্ণনো কজ� মকোম্োজন� অ্যোক্ট, ২০১৩–
 এ� ১৩ ধো�ো অনুসোজ� মকন্দীয় স�কোজ�� কোজে সিংজলিষ্ট 
মকোম্োজন একর্ আজবদন ক�ো� প্রস্োব কজ�জে।
মকোম্োজন� ম�জ�স্োড্ণ অজফজস� প্রস্োজবত �জ�বত্ণজন� 
ফজল সোে্ণ ষুেণ্ণ হওয়ো� সম্ভোবনো আজে এেন মকোনও 
ব্যজক্ত এই জবজ্ঞজতি প্রকোজি� তোজ�খ মেজক ১৪ ( মেোজদেো)  
জদজন� েজধ্য এেজসএ– ২১ ম�োট্ণোল (www.mca.gov.
in)   – এ ইনজভস্� কেজপ্ইন্ট ফে্ণ �ূ�র কজ� অেবো 
ডোকজযোজগ জ�জ�ওনোল জডজ�ক্ট�, ইস্োন্ণ জ�জ�য়ন, 
২৩৪/ ৪, আেোয্ণ �গদীিেন্দ মবোস ম�োড, জন�োে 
�্যোজলস,  II–এেএসও জবজ্ডিং, ৪ে্ণ তল, কলকোতো–
 ৭০০ ০২০– এ� কোজে তোঁ�/ তোঁজদ� ( স্তী/ �ুিং)  সোজে্ণ� 
ধ�ন এবিং জবজ�োজধতো� কো�র উজলেখ কজ� একর্ 
হলফনোেো দ্ো�ো সেজে্ণত আ�জতিসেূহ �োঠোজত �োজ�ন, 
তৎসহ ও�জ� বজর্ণত ঠিকোনোয় অবজথিত অজফজস 
আজবদনকো�ী মকোম্োজন� কোজেও একর্ কজ� �োঠোজত 
�োজ�ন।

 আজবদনকো�ী
আলফোজগ্র� জসজকউজ�র্� প্রোইজভট জলজেজটড– এ� 

�জষে,
সোঃ ( মেোজহত �োজ�ি েুতজ��ো) 

ে্যোজনজ�িং জডজ�ক্ট�
DIN: 02666018

থিোন:  কলকোতো
তোজ�খ:   ১৯. ০৮.  ২০২০

   িি্ড নং  আইএনন্স– ২৬
[ রকাম্ান্নি ( ইনকপপ্ডাপরশন)  রুলস, ২০১৪– এর 

রুল ৩০ অনুযায়্রী] 
মকন্দীয় স�কো�, জ�জ�ওনোল জডজ�ক্ট� ইস্োন্ণ জ�জ�য়ন, 
কজ�্ণোজ�ট জব্য়ক ে্রিক, সেীজ� মকোম্োজন আইন, 
২০১৩– এ� ১৩ ধো�ো� ( ৪)  উ�ধো�ো অনুসোজ�, এবিং 
মকোম্োজন� ( ইনকজ�্ণোজ�িন)  রুলস, ২০১৪– এ� রুল 
৩০– এ� সোব রুল ( ৫)  উ�ধো�োয় ্� ( এ)  অনুসোজ�; 

এবিং
জনজ্োক্ত সম্জক্ণ:  রিসাস্ড এইি ন্ি আই ন্সন্কউন্রটিি 
ন্লন্িপেড ম�জ�স্োড্ণ অজফস:  ২ নিং ব্্যোজবোন্ণ ম�োড, ৬ঠি 
তল, কলকোতো– ৭০০ ০০১, �জচিেবঙ্গ

. . . আজবদনকো�ী
এতদ্দো�ো �নসোধো�জর� প্রজত জবজ্ঞজতি �োজ� ক�ো হজছে 
ময, ‘  পন্চিিবঙ্গ রাি্’  রেপক ‘ন্েন্লির িাত্রীয় রািধান্রী 
অঞ্চপল’  ম�জ�স্োড্ণ অজফস থিোনোন্তজ�� উজদেজি্য ৩১ 
�ুলোই, ২০২০ তোজ�জখ অনুজঠিত জবজি্ সোধো�র 
সভোয় গৃহীত জবজি্ প্রস্োব অনুযোয়ী মকোম্োজন� 
সঙ্ঘস্ো�জক� �দবদজল� অনুজেোদন প্রোে্ণনো কজ� 
মকোম্োজন� অ্যোক্ট, ২০১৩– এ� ১৩ ধো�ো অনুসোজ� 
মকন্দীয় স�কো�– এ� কোজে সিংজলিষ্ট মকোম্োজন একর্ 
আজবদন ক�ো� প্রস্োব কজ�জে।
মকোম্োজন� ম�জ�স্োড্ণ অজফজস� প্রস্োজবত �জ�বত্ণজন� 
ফজল সোে্ণ ষুেণ্ণ হওয়ো� সম্ভোবনো আজে এেন মকোনও 
ব্যজক্ত এই জবজ্ঞজতি প্রকোজি� তোজ�খ মেজক ১৪ ( মেোজদেো)  
জদজন� েজধ্য এেজসএ– ২১ ম�োট্ণোল (www.mca.gov.in) – এ 
ইনজভস্� কেজপ্ইন্ট ফে্ণ �ূ�র কজ� অেবো ডোকজযোজগ 
জ�জ�ওনোল জডজ�ক্ট�, ইস্োন্ণ জ�জ�য়ন, ২৩৪/ ৪, আেোয্ণ 
�গদীি েন্দ মবোস ম�োড, জন�োে �্যোজলস,  II  এেএসও 
জবজ্ডিং, ৪ে্ণ তল, কলকোতো– ৭০০ ০২০– এ� কোজে 
তোঁ�/ তোঁজদ� ( স্তী/ �ুিং)  সোজে্ণ� ধ�ন এবিং জবজ�োজধতো� 
কো�র উজলেখ কজ� একর্ হলফনোেো দ্ো�ো সেজে্ণত 
আ�জতিসেূহ �োঠোজত �োজ�ন, তৎসহ ও�জ� বজর্ণত 
ঠিকোনোজত অবজথিত অজফজস, আজবদনকো�ী মকোম্োজন� 
কোজেও একর্ কজ� �োঠোজত �োজ�ন।

 আপবেনকার্রীর
এইি ন্ি আই ন্সন্কউন্রটিি ্াইপিে ন্লন্িপেড– এর পপষে

সাাঃ (রিত রািগরন্েয়া) 
ন্ডপরক্টর

 DIN: 00605181        
তোজ�খ:   ১৯. ০৮.  ২০২০
থিোন:  কলকোতো

  িি্ড নং  আইএনন্স– ২৫ এ
পাবন্লক রকাম্ান্ন রেপক ্াইপিে 

রকাম্ান্নপত পন্রবত্ডন উপলপষে 
সংবােপপরে ন্বজ্ঞাপন ্কাশ

ন্রন্িওনাল ন্ডপরক্টর, ইস্টান্ড ন্রন্িয়ন, 
কপপ্ডাপরে ন্বষয়ক িন্ত্রক রকাম্ান্ন 
আইন ২০১৩, রকাম্ান্ন আইন 

২০১৩– এর ১৪ ধারা
রকাম্ান্নি ( ইনকপপ্ডাপরশন)  রুলস, 

২০১৪– এর রুল ৪১ অনুসাপর
জব্য় রিিপবল ররেড এন্ার্াইপিস 
ন্লন্িপেড (CIN: L51226 WB1983 
PLC035689)    ম�জ�স্োড্ণ অজফস:  ১১৩ 
�োক্ণ জ্রিট, ম�োদেো� �জয়ন্ট কলকোতো– ৭০০ ০১৬

. . . আজবদনকো�ী
এতদ্দো�ো �নসোধো�জর� প্রজত জবজ্ঞজতি 
�োজ� ক�ো হজছে ময, �োবজলক মকোম্োজন 
মেজক প্রোইজভট মকোম্োজনজত বদজল� 
উজদেজি্য ৩১ �ুলোই, ২০২০ তোজ�জখ 
জবজি্ সোধো�র সভোয় গৃহীত জবজি্ 
প্রস্োব অনুযোয়ী মকোম্োজন� সঙ্ঘস্ো�জক� 
�দবদজল� অনুজেোদন প্রোে্ণনো কজ� 
মকোম্োজন� অ্যোক্ট, ২০১৩– এ� ১৪ ধো�ো 
অনুসোজ� মকন্দীয় স�কো�– এ� কোজে 
সিংজলিষ্ট মকোম্োজন একর্ আজবদন ক�ো� 
প্রস্োব কজ�জে।
মকোম্োজন� ম�জ�স্োড্ণ অজফজস� প্রস্োজবত 
স্্যোটোস �জ�বত্ণজন� ফজল সোে্ণ ষুেণ্ণ 
হওয়ো� সম্ভোবনো আজে এেন মকোনও 
ব্যজক্ত এই জবজ্ঞজতি প্রকোজি� তোজ�খ মেজক 
১৪ ( মেোজদেো)  জদজন� েজধ্য জ�জ�ওনোল 
জডজ�ক্ট�, ইস্োন্ণ জ�জ�য়ন, ২৩৪, এ ম� জস 
মবোস ম�োড, জন�োে �্যোজলস, II  এেএসও 
জবজ্ডিং, ৪ে্ণ তল, কলকোতো– ৭০০ ০২০–
 এ� কোজে তোঁ�/ তোঁজদ� ( স্তী/ �ুিং)  সোজে্ণ� 
ধ�ন এবিং জবজ�োজধতো� কো�র উজলেখ 
কজ� একর্ হলফনোেো দ্ো�ো সেজে্ণত 
আ�জতিসেূহ ম�জ�স্োড্ণ ডোকজযোজগ 
�োঠোজত �োজ�ন, তৎসহ নীজে বজর্ণত 
ঠিকোনোজত অবজথিত অজফজস আজবদনকো�ী 
মকোম্োজন� কোজেও একর্ কজ� �োঠোজত 
�োজ�ন। যো� ঠিকোনো ১১৩ �োক্ণ জ্রিট, 
ম�োদেো� �জয়ন্ট কলকোতো– ৭০০ ০১৬। 

 আজবদনকো�ী রিিপবল ররেড 
এন্ার্াইপিস ন্লন্িপেড– এ� �জষে

সোঃ 
ন্শবকুিার ন্বপবেবের বাগন্র

জডজ�ক্ট�
DIN: 00744032

 তোজ�খ:  ১৭. ০৮. ২০২০
থিোন:  কলকোতো

মযজহতু, ইউজকো ব্যোঙ্–এ� অনুজেোজদত অজফসো� জহজসজব জন্সোষে�কো�ী, জসজকউজ�টোইজ�িন অ্যোডি জ�কন্রিোকিন অফ জফনোজ্সয়োল অ্যোজসটস অ্যোডি এনজফোস্ণজেন্ট অফ জসজকউজ�র্ ইন্টোজ�স্ অ্যোক্ট, ২০০২ 
মেোতোজবক এবিং জসজকউজ�র্ ইন্টোজ�স্ ( এনজফোস্ণজেন্ট)  রুলস, ২০০২– এ� রুল ৩–এ� সজঙ্গ �ঠনীয় উক্ত অ্যোজক্ট� ১৩( ১২)  ধো�োধীজন তোঁ� ও�� অজ�্ণত ষেেতোবজল জন্বজর্ণত মদনদো�/ �োজেনদো� – এ� প্রজত 
জন্বজর্ণত তোজ�খ সিংবজলত দোজব জবজ্ঞজতি ইসু্য কজ�জেজলন যোজত উক্ত জবজ্ঞজতি� তোজ�খ মেজক ৬০ জদজন� েজধ্য সিংজলিষ্ট জবজ্ঞজতিজত উজলেজখত �জ�েোর অে্ণোঙ্ আদোয় মদওয়ো� �ন্য তোঁজদ� আহ্োন �োনোজনো হজয়জেল।
উক্ত মদনদো�/ �োজেনদো�গর  ওই �জ�েোর অে্ণোঙ্ আদোয় জদজত ব্যে্ণ হওয়োয় এতদ্দো�ো জবজি্ কজ� ওই মদনদো�/ �োজেনদো�  এবিং �নসোধো�জর� জ্ঞোতোজে্ণ �োনোজনো হজছে ময, জন্সোষে�কো�ী উক্ত রুলসেূজহ� রুল 
৮– এ� সজঙ্গ �ঠনীয় উক্ত অ্যোজক্ট� ১৩( ৪)  ধো�োধীজন তোঁ� ও�� অজ�্ণত ষেেতোবজল জন্বজর্ণত তোজ�জখ জনজ্ বজর্ণত সম্জতি� প্রতীকী দখল জনজয়জেন।
জবজি্ কজ� ওই মদনদো�/ �োজেনদো� এবিং  �নসোধো�রজক এতদ্দো�ো জনজ্োক্ত সম্জতি জনজয় মলনজদন নো ক�ো� �ন্য সতক্ণ ক�ো হজছে এবিং এ� �জ�ও এই সম্জতি জনজয় ময মকোনও মলনজদন ক�ো হজল তো উক্ত 
জবজ্ঞজতিজত উজলেজখত বজকয়ো ও তো� ও�� সুদ, েোশুল, আকজস্ক খ�েো�োজত  ইত্যোজদ সজেত ইউজকো ব্যোঙ্ –এ� েো�্ণ সোজ�ষে হজব।    

অঞ্চল অন্িস:  হুগন্ল
২১, ন্নউ ন্ি টি ররাড, উত্তরপাড়া,রিলা– হুগন্ল– ৭১২২৫৮

রিান:  ( ০৩৩)  ২৬৬৪ ০৩৫৭

পন্রন্শষ্ট– IV , [রুল ৮( ১) ] 
েখল ন্বজ্ঞন্তি 

( স্াবর সম্ন্ত্তর িন্)

ঋণগ্রে্রীতা/ িান্িনোপরর নাি

  ঋণগ্রে্রীতা:  রশখ রািা আেপিে, 
জ�তো মিখ আহোম্মদ আজল
শাখা:  আরািবাগ

ঋণগ্রে্রীতা:  রিসাস্ড ন্সপধেবের্রী িাি্ডান্স
( সত্ান্ধকার্রী:  শ্রী ন্বিল র�াষ) 
শাখা:  আরািবাগ

সম্ন্ত্তর ন্ববরণ

০. ০৯ এক� �জে� সকল অিংি অবজথিত মেৌ�ো– জডজহবোগনোন, ম� এল নিং– ১৪৯, প্ট নিং ১০৮৯, খজতয়োন নিং– 
১৬৫৮/ ২, েোনো– আ�োেবোগ, ম�লো– হুগজল, জডড নিং আই১২০৬, সোল ২০০৬, বুক নিং– ১, ভলু্যে নিং ২৫, �ৃঠিো নিং 
১৯১ মেজক ১৯৮ সোল ২০০৭, সম্জতি নোেোজঙ্ত– মিখ �ো�ো আহজেদ

৪ মডজসজেল ( ২. ৪২ কোঠো)  �জে� সকল অিংি সহ বোসজযোগ্য ভবন অবজথিত প্ট নিং– আ�এস এবিং এলআ� ৮৬৭, 
এল আ� খজতয়োন নিং– ১১২৫, মেৌ�ো– হোজত, ম� এল নিং ৩৩, অন্তগ্ণত শ্রী�োে�ু� জ�জ�, েোনো– �ু�শুড়ো, ম�লো– 
হুগজল, নোেোজঙ্ত– শ্রী জবেল মঘো্  ম�জ�স্োড্ণ টোইজটল জডড নিং– ১৭৭৮, বুক নিং– ১, ভলু্যে নিং ৩৭, �ৃঠিো ২৭ মেজক 
৩৬, সোল ২০০৬

১. োন্ব ন্বজ্ঞন্তির তান্রখ 
২.  েখপলর তান্রখ
৩.  বপকয়া ( োকায়) 

১. ২৭/ ০১/ ২০১৫  
২. ১৭/ ০৮/ ২০২০
৩. োাঃ ৭৪১৪৬৯/ –  +  সুদ ও অন্যোন্য খ�ে

১. ১৫/ ০১/ ২০১৩
২. ১৭/ ০৮/ ২০২০
৩. োাঃ ১৭৮৭১৯৫. ২০/ –
+  সুদ ও অন্যোন্য খ�ে

তান্রখ:  ১৯. ০৮. ২০২০, স্ান:  আরািবাগ                                                                                                                                      অনপুিান্েত আন্ধকান্রক, ইউপকা ব্াঙ্ক, আরািবাগ শাখা 

কি্ডখান্ল/  ব্বসা/ বান্ণি্/  
োরাপনা/ ্ ান্তি  ইত্ান্ে ন্বজ্ঞাপন
১২টি শব্দ ২৫০ টাকা

অন্তন্রক্ত শব্দ ১৮ োকা

 ররেয়্রী ইনফ্াস্টাকিার ন্িনান্স ন্লন্িপেড
CIN: L29219WB1985PLC055352

 ররন্িস্টাড্ড অন্িস:  ‘ ন্ববেকি্ডা’ , ৮৬ন্স, তপন্সয়া ররাড ( েন্ষেণ)  কলকাতা– ৭০০০৪৬
রেন্ল নং:  ০৩৩– ৬১৬০৭৭৩৪, ি্াক্স নং:  ০৩৩– ২২৮৫৭৫৪২/ ৮৫০১

ওপয়বসাইে: www.srei.com  ইপিল:  investor.relations@srei.com

 ৩৫তি বান্ষ্ডক সাধারণ সিা সম্ন্ক্ডত তে্
এতদ্ো�ো জবজ্ঞজতি প্রদোন ক�ো যোজছে ময জদ মকোম্োজন� অ্যোক্ট ২০১৩ (‘  জদ অ্যোক্ট’ )  এ� প্রজযো�্য ধো�ো অনুযোয়ী সজঙ্গ �ঠিতব্য মসজব 
( জলজস্িং অবজলজগিনস অ্যোডি জডসজ্ো�ো� জ�জকোয়ো�জেন্টস)  ম�গুজলিনস ২০১৫ ( মসজব জলজস্িং ম�গুজলিনস ২০১৫)  এবিং কজ�্ণোজ�ট 
জব্য়ক ে্রিক দ্ো�ো �োজ�কৃত প্রজযো�্য সোকু্ণলো� সেুহ অনুযোয়ী, এজ�এে আহ্োয়ক জবজ্ঞজতিজত জব্য়সেূহ আজলোেনো� �ন্য মকোম্োজন� 
সদস্যগজর� ৩৫তে ( �ঁয়জত্রি)  বোজ্্ণক সোধো�র সভো ( এজ�এে)  িজনবো� ১৯ মসজটেম্ব� ২০২০ সকোল ১১. ০০ টোয় ( ভো�তীয় সেয়)  
জভজডও কনফোজ�জ্সিং ( জভজস)  বো অন্যোন্য অজডও জভসুয়োল েোধ্যজে ( ওএজভএে) অনজুঠিত হজব। জদ অ্যোজক্ট� মসকিন ১০৩ অনুযোয়ী 
সদস্যগজর� জভজস/ ওএজ�এে– মত প্রজক্স� জনজয়োগ সুজবধো মনই। 

সদস্যগর মখয়োল �োখজবন: 

ক)   প্রজযো�্য ম�গুজলটজ� প্রজয়ো�ন অনুযোয়ী, এজ�এে জবজ্ঞজতি� ববদ্্যজতন কজ�, ববদ্্যজতন েোধ্যজে মভোট প্রদোজন� �দ্ধজত এবিং 
আজে্ণক ব্্ণ সেোতি ২০১৯– ২০ সেজয়� বোজ্্ণক প্রজতজবদন মস সকল সদস্যগজর� কোজে মপ্র�র ক�ো হজব যোজদ� ইজেল ঠিকোনো 
মকোম্োজন এবিং/ বো  মকোম্োজন� ম�জ�স্ো� অ্যোডি মিয়ো� ট্ো্সফো� এজ�ন্ট ( আ�র্এ)  এবিং/ বো জডজ�োজ�টজ�গজর� কোজে নজেভুক্ত 
�জয়জে। বোজ্্ণক প্রজতজবদন সহ এজ�এে জবজ্ঞজতি মকোম্োজন� ওজয়বসোইট:  www.srei.com   এবিং আ�র্এ মকজফন মটকজনোলজ�স 
প্রোইজভট জলজেজটড ( মকজফন মটক)  এ� ওজয়বসোইট www.nseindia.com  এবিং www.bseindia.com- মতও �োওয়ো যোজব। 

খ)   জদ মকোম্োজন� অ্যোক্ট ২০১৩ মসকিন ১০৮ সজঙ্গ �ঠিতব্য মকোম্োজন� ( ে্যোজন�জেন্ট অ্যোডি অ্যোডজেজনজ্রিিন)  রুলস ২০১৪, 
রুল ২০ এবিং মসজব জলজস্িং ম�গুজলিনস ২০১৫ ম�গুজলিন ৪৪ অনুযোয়ী সদস্যগর, জ�জেোট ই– মভোর্িং েোধ্যজে এজ�এে জবজ্ঞজতি 
বজর্ণত জব্য়সেূজহ� উ�� মভোট প্রদোজন� সুজবধো �োজবন। এজ�এে েলোকোলীন সেজয় ববদ্্যজতন েোধ্যজে ( ইনস্ো ম�োল)  মভোট 
প্রদোজন� সজুবধো �োওয়ো যোজব যো মকজফন মটক েোধ্যজে গৃহীত। জভজস/ ওএজভএে েোধ্যজে এজ�এেজত মযোগদোন এবিং ই– মভোর্িং 
েোধ্যজে মভোট প্রদোজন� �দ্ধজত এজ�এে জবজ্ঞজতিজত �োওয়ো যোজব। ময সকল সদস্য জভজস/  ওএজভএে েোধ্যজে এজ�এেজত উ�জথিত 
েোকজবন এবিং যোঁ�ো জ�জেোট ই– মভোর্িং েোধ্যজে মভোট প্রদোন কজ�নজন তোঁ�ো এজ�এেজত মভোটোজধকো� প্রজয়োগ ক�জত �ো�জবন। 
ই– মভোর্িং েোধ্যজে মভোট প্রদোজন� �ন্য লগইন জব্য়ক তে্য সদস্যজদ� ই– মেল েোধ্যজে �োনোজনো হজব। সদস্যগর যোঁ�ো ইজেল 
গ্রহর ক�জবন নো বো যোঁজদ� ইজেল ঠিকোনো  মকোম্োজন/ মকজফনজটক/ জডজ�োজ�টজ�� ( সহ সদস্যগর যোঁ�ো জফজ�ক্যোল আকোজ� মিয়ো� 
ধজ� ম�জখজেন) – এ� কোজে নজেভুক্ত মনই তোঁ�ো এজ�এে জবজ্ঞজতি� দ্রষ্টব্য অনুস�র কজ� লগইন জব্য়ক তে্য ম�জত �োজ�ন। 

গ)   জফজ�ক্যোল আকোজ� মিয়ো� ধজ� �োখো সদস্যগর যোঁজদ� ইজেল আইজড নজেভুক্ত/ আ�জডট মনই তোঁ�ো মকোম্োজন� ইজেল আইজড 
investor.relations@srei.com  এবিং/ বো মকজফন মটক– এ� ইজেল আইজড  einward.ris@kfintech.com– মত তোজদ� 
মফোজলও নম্ব� এবিং ইজেল আইজড ইজলেখ কজ� সোষেজ�ত অনুজ�োধ�ত্র �েো ক�জবন। জডজের্জ�য়োলোই�ড আকোজ� মিয়ো� ধজ� 
�োখো সদস্যগরজক, তোজদ� জডে্যোট খোতো ময সকল জডজ�োজ�টজ� �োর্্ণজসজ�ন্ট ( গর) – এ� কোজে �জয়জে, তোজদ� ইজেল আইজড 
নজেভুক্ত/ আ�জডট ক�োজত অনুজ�োধ ক�ো হজছে। 

ই– মভোর্িং সিংরেোন্ত প্রনে এবিং/ বো অজভজযোগ েোকজল সদস্যগরজক জরিজকোজয়ন্টজল আক্সড মকোজচিনস ( এফএজকউ)  এবিং ই মভোর্িং 
ইউ�ো� ে্যোনুয়োল মদখজত বলো হজছে যো �োওয়ো যোজব https:/e voting.karvy.com (মকজফনজটক– এ� ওজয়বসোইট) মত ডোউনজলোড 
জবভোজগ বো মযোগোজযোগ করুন মকজফন মটক einward.ris@ckfintech.com  মত বো মফোন করুন ০৪০– ৬৭১৬২২২২ বো অন্যোন্য 
জবিদক�জর� �ন্য মকোজফন মটক এ� জনঃশুল্ক নম্ব� ১৮০০– ৩৪৫৪– ০০১ মত মযোগোজযোগ করুন। 

ররেয়্রী ইনফ্াস্টাকিার ন্িনান্স ন্লন্িপেপডর পপষে
সাাঃ/ – 

সন্্রীপ লাপখাটিয়া
রকাম্ান্ন রসপরেোন্র

FCS No 7671
কলকোতো
১৮ আগস্ ২০২০

   সংপশাধন্রী
ইউজকো ব্যোঙ্, ম�োনোল অজফস জসউজড় 
ম�োন এই �জত্রকোয় ১৮. ০৮. ২০২০–
 মত প্রকোজিত দখল জবজ্ঞজতিজত 
প্রকোজিত শ্রী জিব�দ বোরুই ও জেঃ 
সুনীল বোরুই থিোজন �ড়জত হজব শ্রী 
জিব�দ বোউজ� ও জেঃ সুনীল বোউজ�।

ন্ববেিাপনর  পাঠ্রেি 
িালু করল ন্সএিএ

ইন্টো�জেজডজয়ট �ড়ুয়োজদ� আগস্, 
২০২০ ব্যোে মেজকই �োঠ্যরেজে 
‘ ওয়ো্ড্ণ ্োস এেপ্জয়জবজলর্ অ্যোডি 
মটকজনো–জস্কল মডজভল�জেন্ট 
মট্জনিং মপ্রোগ্রোে’  অন্তভু্ণক্ত ক�জে 
ইনজস্র্উট অফ কস্ অ্যোকোউন্ট্যোন্টস 
অফ ইজডিয়ো। প্রজতঠিোজন� মপ্রজসজডন্ট 
জসএেএ বলজবন্দ� জসিং �োজনজয়জেন, 
‘ জবশ্বজ�োড়ো ে্যোজলজঞ্জ� মেোকোজবলো� 
�োিো�োজি ভজব্্যজত� �ন্য প্রস্তুত 
ম�িোদো� গড়ো� লষে্য জনজয় জসএেএ 
মকোজস্ণ� েজধ্য ইন্টো�জেজডজয়ট 

�ড়ুয়োজদ� �ন্য স্যো� জফনো্স �োওয়ো� 
ইউ�ো� মকোস্ণ ও সোর্্ণজফজকিন, 
েোইজরেোসফ্ ট সোর্্ণজফজকিন, 
মকেজব্� ইউজনভোজস্ণর্ সোর্্ণজফজকিন 
এবিং ই–ফোইজলিংজয়� েজতো জবজবধ 
জবশ্বেোজন� জনজয়োগ–উ�জযোগী 
মটকজনো–জস্কল মট্জনিং মফজসজলর্ 
অন্তভু্ণক্ত ক�ো হজছে।’  উজলেখ্য, 
জসএেএ মকোজস্ণ� আগস্ ব্যোজে ভজত্ণ 
শুরু হজয়জে ১১ আগস্ মেজকই। 
জবিদ তে্য মদওয়ো আজে এই 
ওজয়বসোইজট:  www.icmai.in ।

িলয় ন্সন্ ো

ভ্রেজর� মনিোয় বঁুদ কলকোতো� ঢোকুজ�য়ো�  সোইজ্স্ অজনব্ণোর 
আেোয্ণ। ২০১৯–এ� �ুলোই েোজস সোইজকলজক সঙ্গী কজ� 
আজেজ�কো �োজড় জদজয়জেজলন। সপ্ন জেল, সোইজকজল উতি� 
আজেজ�কো ঘজু� দজষের আজেজ�কো হজয় েজল যোজবন �জৃেবী� 
দজষেরতে জবন্দ ুআন্টোক্ণর্কোয়। উতি� আজেজ�কো হজয় �োজড় 
জদজয়জেজলন  দজষের আজেজ�কো� কলজম্বয়োয়। কলজম্বয়ো মেজক 
আেো�জন� �ঙ্গল ম�জ�জয় ম�ৌজঁেোজনো� কেো জেল ম�রুজত। 
জকন্তু জবজধ বোে। েোে্ণ েোস মেজক কজ�োনো� ত্রোস মঠকোজত 
মগোটো জবজশ্ব� মবজি� ভোগ মদজিই শুরু হয় লকডোউন। 
এ� মেজক বোদ মনই লোজতন আজেজ�কো। এই �জ�জথিজতজত 
আটজক �জড়ন এই বোঙোজল ভূ–�য্ণটক। লকডোউন মেজকই 
কলজম্বয়ো� প্রত্যন্ত গ্রোে সোন–আগুজস্জন এক েোজ্� বোজড়ই 
তোঁ� ঠিকোনো এখন। আজে্ণকভোজবও ষেজতগ্রস্ জতজন। এই 
�জ�জথিজতজত আজনব্ণোজর� �োজি দোজঁড়জয়জেন বোিংলো� 

অ্যোডজভঞ্ো�জপ্রেী�ো।
কলজম্বয়োজত কজ�োনোয় আরেোন্ত সোজড় ৪ লোজখ� মবজি 

েোনু্ । েতুৃ্য হজয়জে ১৫০৯৭ �জন�। কলজম্বয়ো, ম�রু দ্ই 
স�কো�ই সোবধোনতো অবলম্বন ক�জত সীেোন্ত বন্ধ কজ� 
জদজয়জে অজনজদ্ণষ্টকোজল� �ন্য। ফজল অজনব্ণোর �জ�জথিজত 
সোভোজবক নো হোওয়ো �য্ণন্ত মবজ�োজত �ো�জবন নো। এই 
�জ�জথিজতজত আজে্ণকভোজব �োজি দোড়ঁোজনো� �ন্য এজগজয় 
এজলন অ্যোডজভঞ্ো� অ্যোেজলট েন্দন জবশ্বোস ও অজভজ্ক 
তুঙ্গ। এই জনজয় েন্দন জবশ্বোস �োনোজলন,‘প্রেু� টোকো �য়সো বো 
আজে্ণক স�ুষেো জনজয় অজনব্ণোর অ্যোডজভঞ্ো� ভ্রেজর যোয়জন। 
বদজনক খ�জে� �ন্য �োস্োয় নোনো মলোক�ন, েোত্রেোত্রীজদ� 
জনজ�� ভ্রেজর� অজভজ্ঞতো, গল্প শুজনজয় জকে ুব্যবথিোও কজ� 
মনয়। জকন্তু লকডোউজন আটজক েোকোয় অজনব্ণোর মসই ব্যবথিোও 
কজ� উঠজত �ো�জে নো। ’  জতজন আ�ও �োনোন,‘ আে�ো যো�ো 
অ্যোডজভঞ্ো�জপ্রেী, অ�োনোজক �োনজত অজনব্ণোরদো� েজতো 
েোনজু্� কোজে গল্প মিোনো� অজ�ষেোয় আজে। ওজয়জবনোজ�� 

েোধ্যজে স�োসজ� কজেো�কেজন� ব্যবথিো ক�ো হজয়জে। এ� 
�ন্য প্রজত্যক অিংিগ্রহরকো�ীজদ� র্জকট কোটজত হজব। সব্ণজন্ 
১৫০ টোকো। এ��� স–ইছেোয় খজুিেজতো আজে্ণক সহজযোজগতো 
ক�জত �োজ�ন। যো টোকো উঠজব, �ুজ�োটোই �োঠিজয় মদওয়ো 
হজব। প্রজয়ো�জন আগোেী জদজনও �োজি েোকব।’   জনজ�� 
অ্যোডজভঞ্ো� ভ্রের জনজয় অজনব্ণোর �োনোন,‘গত বে�  �ুলোই 
েোজস সোনরিোজ্সসজকো মেজক সোইজকল েোলোজনো শুরু। ইজতেজধ্য 
৪৫০০ জকজলোজেটোজ�� মবজি �োজড় জদজয়জে। �জ�জথিজত 
একটু সোভোজবক হজল কলজম্বয়ো� �ো�ধোনী মবোজগোটোজত 
ম�ৌজঁেোব। ওখোজন মযোগোজযোগ ব্যবথিো ভোল।’  ঢোকুজ�য়ো� 
বোজড় মেজক দোদো অজ�ন্দে আেোয্ণ �োনোজলন,‘ গত বেজ� ও� 
এই দ্ঃসোহজসক যোত্রো শুরু কজ�। েন্দনবোবজুদ� উজদ্যোগজক 
সোধবুোদ �োনোই।’  এটোই প্রেে নয়। এ� আজগ মদজি� 
জবজভন্ন প্রোজন্ত� �োিো�োজি বোিংলোজদি– সহ দজষের–�ূব্ণ 
এজিয়ো� েোয়োনেো�, েোইল্যোডি, লোওস, কজম্বোজডয়ো এবিং 
জভজয়তনোজে সোইজকজল ঘজু�জেন অজনব্ণোর আেোয্ণ।

লকডাউপন কলন্বিয়ায় আেপক বাঙান্ল 
পয্ডেক, পাপশ অ্াডপিঞ্চারপ্ি্রীরা

আিকাপলর ্ন্তপবেন

ঝিঝি বনৃ্ষ্টপত ন্িিল কলকাতা– সে উপকূপলর রিলাগুপলা। বপঙ্গাপসাগপর 
োনা বাধঁপে ন্নম্নিাপ। এর ্িাপব আি, বধুবার েন্ষেণবপঙ্গ িুপড় বনৃ্ষ্ট েপব। 
উপকূপলর রিলাগুন্লপত েপত পাপর িার্রী বনৃ্ষ্ট। বেৃস্পন্তবার িার্রী বনৃ্ষ্টর 
সম্াবনা পন্চিপির রিলাগুন্লপত। অন্ রিলাগুন্লপতও বনৃ্ষ্ট ঝরপব। উপকূপল 
রঝাপড়া েওয়া বইপব। তাই িৎস্ি্রীব্রীপের বধু, বেৃস্পন্তবার বপঙ্গাপসাগপর িাে 
ধরপত রযপত ন্নপষধ করা েপয়পে। 

গত কপয়কন্েন িাপঝিপধ্ বনৃ্ষ্ট ঝরপলও গরি কিন্েল না। িঙ্গলবার 
সকাপল আকাশ রিপ� ঢাকপত শুরু কপর। দুপপুরর পর কলকাতা– সে ন্বন্িন্ন 
রিলায় িষুলধারায় বৃন্ষ্ট শুরু েয়। উপকূপলর রকাোও রকাোও এক পশলা 
িার্রী বনৃ্ষ্ট েয়। 

আবোওয়া েতির িান্নপয়পে, উত্তর বপঙ্গাপসাগপর একটি ন্নম্নিাপ োনা 
বাধঁপত শুরু কপরপে। বধুবার রসটি ন্নম্নিাপপ পন্রণত েপব। এর ্িাব েন্ষেণ 
২৪ পরগনা, দুই রিন্েন্রীপরু, োওড়া, হুগন্ল, কলকাতা, ঝাড়গ্রাি, পরুুন্লয়া, 
বাকঁুড়া, দুই বধ্ডিাপনর রকাোও রকাোও িার্রী বনৃ্ষ্টর সম্াবনা রপয়পে। 
েন্ষেণবপঙ্গর অন্রে োলকা রেপক িাঝান্র বনৃ্ষ্ট েপব। োনা বাধঁার ২৪ �ণ্া 
পর ন্নম্নিাপটি শন্ক্ত বাড়াপনার পাশাপান্শ পন্চিি ন্েপক বাকঁ রনপব। িপল 
বেৃস্পন্তবার ঝাড়গ্রাি, পরুুন্লয়া, বাকঁুড়া, পন্চিি রিন্েন্রীপপুর িার্রী বনৃ্ষ্ট েপব। 
অন্রে োলকা রেপক িাঝান্র। শুরেবার বনৃ্ষ্টর পন্রিাণ কিপত পাপর। বনৃ্ষ্ট ঝরপব 
উত্তরবপঙ্গও। োনা বনৃ্ষ্টর কারপণ তাপিারোও রবশ খান্নকো কপি যাপব।

এবার বষ্ডার শুরু রেপকই িন্িপয় বনৃ্ষ্ট েপছে। আগপস্ট অবশ্ পন্রিাণ 
কপিপে। আবোওয়া েতির িান্নপয়পে, এর কারণ ন্নম্নিাপপর অিাব। গত দু’ ন্তন 
সতিাপে বপঙ্গাপসাগপর রয কটি ন্নম্নিাপ োনা রবঁপধন্েল সবই েয় ওন্ডশার ন্েপক 
সপর রগপে, নয়পতা শন্ক্ত োন্রপয়পে। এই সিপয় যা বনৃ্ষ্ট েপয়পে, তা বষ্ডার 
সািান্বক। িপল োনা কপয়কন্েন ঝিঝি বনৃ্ষ্ট এখনও উপপিাগ করা যায়ন্ন। 

জন্েোজ�� মেজঘ
বুধ, বহৃস্পজতবো�
বৃজষ্ট, উ�কূজল ভো�ী

আিকাপলর ্ন্তপবেন

‘ ব্বোর করা ন্পন্পই 
রপাশাক, িাস্ক, গ্ািস শুধুিারে 
ন্নন্ে্ডষ্ট েলুে ন্বপনই রিলুন।’  
িঙ্গলবার শেরবাস্রীর কাপে 
এই আপবেন িানাপলন পুর 
্ধান ্শাসক ন্িরোে 
োন্কি। ন্তন্ন িানান, 
ন্নপিপের সুরন্ষেত রাখপত 
এবং সািাইকিমীপের 
ন্নরাপত্তার কো িাোয় ররপখ 
ন্নধ্ডান্রত েলুে ন্বপনই ব্বহৃত 
ন্পন্পই, িাস্ক, গ্ািস রিলপত 
েপব। শেপরর রবশ কপয়কটি 
িায়গায় ইন্তিপধ্ বসাপনা 
েপয়পে েলুে ন্বন। রযখাপন 
শুধুিারে এইসব বি্ড্ রিলা 
যাপব। রাস্ার ধাপর রযখাপন–
 রসখাপন এই সব বি্ড্ রিপল 
অপেতুক ন্বপে রডপক আনা 
েপছে। সািাইকিমীরা শের 
পন্রষ্ার করপত ন্গপয় ওই িাস্ক 
তুপল ন্নপির ি্রীবন ন্বপপে 
রিলপেন। তাঁরা আরোন্ত েপল 
পন্রপষবা বন্ধ েপয় যাপব। তাই 
সবাইপকই সতক্ড োকপত েপব। 

হলদু জবন

রসন্টাল অ্ান্িন্নউপত।  েন্ব: ন্বিয় রসনগুতি 

আিকাপলর ্ন্তপবেন

অনলাইপন পঠনপাঠন শুরুর িন্ ইন্তিপধ্ই ‘ রিাবাইল 
ব্াঙ্ক’  ততন্রর ন্সধোন্ত ন্নপয়পে যােবপরু ন্ববেন্বে্ালয়। যা 
গপড় তুলপত তেন্বল গঠপনর ন্সধোন্তও রনওয়া েপয়পে। 
এবার এই তেন্বপল আন্ে্ডক সাোয্ করার িন্ ন্শষেক 
এবং রপনশন ্াপক োড়াও অন্িিাবকপের কাপে 
আপবেন িানাল ন্ববেন্বে্ালয়। ন্ববেন্বে্ালপয়র সপঙ্গ 
িন্ড়ত রয রকানও ব্ন্ক্তও এই তেন্বপল ইপছে করপল 
োকা ন্েপত পাপরন। ন্শষেক এবং রপনশন্াপকপের 
অনুপরাধ করা েপয়পে, ইপছে করপল তারঁা একন্েপনর 

রবতন বা রপনশন োন করপত পাপরন।  রকউ িাইপল 
তার রবন্শও ন্েপত পাপরন। এ ব্াপাপর ন্ববেন্বে্ালপয়র 
ওপয়বসাইপে যাবত্রীয় তে্ সপিত ন্বজ্ঞন্তি রেওয়া েপয়পে। 
ন্ববেন্বে্ালপয়র এিন অপনক পড়য়ুা আপে, যাপের 
স্াে্ডপিান রনই। এিনও অপনপক আপে যাপের কাপে 
স্াে্ডপিান োকপলও দ্রুতগন্ত সম্ন্ন ইন্ারপনে সংপযাগ 
রনই। এই পড়য়ুাপের রিাবাইল রডো– সে স্াে্ডপিান, দ্রুত 
ইন্ারপনে  সংপযাগ ইত্ান্ে রেওয়ার িন্ খরি েপব ৪০ 
লষে োকা। ইন্তিপধ্ই এর িন্ আন্ে্ডক সাোয্ রিপয় 
রাি্ সরকার, ন্বন্িন্ন বন্ণকসিা এবং ্াক্তন্রী সংসেপক 
ন্িঠি ন্লপখপেন উপািায্ড সরুঞ্জন োস। 

যোদব�ুজ�� 
‘ মেোবোইল 

ব্যোঙ্’  :  আজে্ণক 
সোহোয্য মেজয় 

আজবদন 

 িািু্ডয়াল
িনগণিন
িািু্ডয়াল িনগণিন। ্সার িারত্রীর 
উপে্াপগ, গুগ্ পলর ্যুন্ক্তগত 
সেপযান্গতায় এবং ন্বন্শষ্ট 
ন্িরেপন্রিালক িারতবালা ও তাঁর 
িািু্ডয়াল িারত টিপির রনতৃপত্ 
কপম্াি– করা িাত্রীয় সঙ্গ্রীত। 
রেপশর ৭৪তি সাধ্রীনতা ন্েবপস 
্িান্রত েপয়পে দূরেশ্ডন, গুগ্ ল সাি্ড 
ও ইউটিউপব। অরুণািপলর পাোড় 
রেপক রািস্াপনর ের িরুিূন্ি, 
রেপশর সব ্াপন্তর আিন্ন্ত্রত 
নাগন্রপকরা গলা ন্িন্লপয়পেন 
এই িািু্ডয়াল িাত্রীয় সঙ্গ্রীপত। এর 
পর সবগুন্ল কণ্ঠসর িুপড় তাপত 
ন্সপনি্াটিক এপিক্ট ন্েপয়পেন 
িারতবালা ও তঁার টিি। এ কাপি 
ব্বোর করা েপয়পে গুগ্ পলর 
আটি্ডন্িন্শয়াল ইপন্ন্লপিন্স ্যনু্ক্ত। 
সব ন্িন্লপয় িািু্ডয়াল িাত্রীয় 
সঙ্গ্রীত ততন্র কপরপে োরুণ একো 
আপবগ, যা িুটিপয় তুপলপে ্কৃত 
িারত্রীয়ত্পক।  

 নতুন ওষধু 
এ রেপশ কনপিন্স্টি োে্ড রিন্লওর 
ররাপগর ্পকাপ বাড়পে। রসই 
ররাপগর ন্িন্কৎসায় নতুন ওষধু 
ডাপাগন্লপ্ান্িন। ব্বোপরর 
অনপুিােন ন্েল ড্াগ কপন্টালার 
রিনাপরল অি ইন্ডিয়া। এই ওষপুধ 
োে্ড রিন্লওপর োসপাতাপল িন্ত্ড 
এবং িতুৃ্র সংখ্া উপলিখপযাগ্ 
িাপব কপি। পর্রীষোয় ্িান্ণত। এর 
আপগ রি িাপস ইউএস িুড অ্াডি 
ড্াগ অ্াডন্িন্নপস্টশন এই ওষপুধর 
অনপুিােন ন্েপয়ন্েল।


