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 নাম/ পদবব পবরবত্তন
●  আমার আগে নাম ছিল VINOD 
SHARMA  এবং বাবার নাম ছিল 
RAGHU SHARMA. 24.06.2021  
তাছরগে ছবধাননের  1st Class 
Judicial Magistrate  ক�াগ্টে 
এছিগেছি্ �গর VINOD THAKUR  
এবং বাবা RAGHU THAKUR  হল । 
VINOD THAKUR, RAGHU THAKUR  
এবং VINOD SHARMA , বাবা RAGHU 
SHARMA  এ� ও অছিন্ন ব্যছতি। 
BINOD SHARMA Driving Licence 
No. WB01 2001 0109288, Date of 
Issue 18.06.2001, validity 10-02-2026 

NOTICE
  ●  Notice is hereby given 
by my clients (1) Chhaya 
Chakraborty, (2) Mou Banerjee 
and (3) Mitali Mukherjee are 
the joint owners of premises 
no. 109A, Dhandebi Khanna 
Road, P.S. Phoolbagan, 
Kolkata-700054, vide 
Assessee no. 110300300777 
lost the original Deed being 
no. 4655 of 1971 since 2016 
and lodged G.D. before 
Phoolbagan P.S. Being GDE 
No.3073 dated 31.5.2016 and 
collect certified copy of the 
said deed.

Biswanath Bhowmick
Advocate, F1416/95

Sealdah Court, 
Room No.101,

Kolkata-700014,
Ph: 9831114299 

 ●  কেলা সাব েে ছসছনয়র ছেছিশন 
ছসউড়ী বীরিূম ছমস সা�গসশন ২২/ ২০। 
দরোস্ত�ারীেণ ১)  রােলক্ষী মণ্ডল 
ওরগি রােলক্ী মণ্ডল স্ামী ৺ শছতিপদ 
মণ্ডল ( ২)  মগনারঞ্জন মণ্ডল ওরগি 
মগনারঞ্জন মণ্ডল ছপতা ৺ শছতিপদ মণ্ডল 
সবটেসাছ�ম গ্াম+ কপা:  শাওরাকুছড়, থানা 
মহম্মদ বাোর, ক�ৌছ� ছসউড়ী, কেলা–
বীরিূম, ( ৩)  সুরঞ্জনা মণ্ডল স্ামী িূবন 
কমাহন মণ্ডল, ছপতা ৺ শছতিপদ মণ্ডল, 
গ্াম মালাোঙ্া, কপা:  শাওড়াকুছড়, 
থানা মহম্মদ বাোর, কেলা–বীরিূম, 
এতদ্ারা েনসাধারণগ� োনাগনা 
যাইগতগি কয দরোস্ত�ারীেগণর 
ছপতা/ স্ামী ৺ শছতিপদ মণ্ডল ইংগরছে 
01/03/2020  তাছরগে পরগলা�েমন 
�ছরয়াগিন এবং ছনম্নবছণটেত তপশীগল 
উগলেছেত ্া�া পয়সার দরোস্ত�ারীেণ 
এ�মাত্র ওয়াছরশ হইগতগিন। সুতরাং 
উতি ছবষগয় যছদ �ারও ক�ানও আপছতি 
থাগ� তগব ইংগরছে  ০১/ ০৭/ ২০২১ 
তাছরগে ছনগে অথবা আইনেীবী 
মারিৎ আদালগত হাছের হইগবন। 
Schedule UCO Bank SB A/C-
003246 of Md. Bazar Branch 
Deposit amount Rs.2,79,578.95 
and FNR A/c 06050310056271 
of Md. Bazar Branch Deposited 
amount Rs.48,965 Total amount 
3,28,483.95 + accrued interest date 
— 24/3/21
 আগদশানুসাগর Subbank ar Moitra  , 
কসগরস্তাদার ছসছিল েে ( ছসছনয়র 
ছেছিশন)  ছসউড়ী বীরিূম 29.6.21 

গ�ৌতম চক্রবততী

এলা�ার বয়স্ক মানুষগদর েন্য দুয়াগর ি্যা�ছসন ছনগয় হাছের 
হগলন কসানারপুর উতির ছবধানসিার তৃণমূল ছবধায়� ছিরগদৌছস 
কবেম। মঙ্লবার েছড়য়ার িরতাবাদ এলা�ায় তাঁগ� কদো 
কেল বাছড় বাছড় ঘুগর প্রবীণ ও শরীছর� প্রছতবন্ীগদর ি্যা�ছসন 
কদওয়াগত। তাঁর সগঙ্ ি্যা�ছসন ছনগয় হাছের ছিগলন স্াস্্য�মমীরা। 
কিা্ার ছলস্ট কদগে এলা�ার প্রবীণ মানুষগদর ছ�ছনিত �গর 
তাঁগদর বাছড়গত ছেগয় ি্যা�ছসন কদওয়াগলন ছবধায়�। 

�গরানা িাইরাস সংক্রমণ আ্�াগত রাগে্য ল�োউন, 
�গরানা পরীক্ার ব্যবস্া �গর মানুগষর ছ�ছ�ৎসার ব্যবস্া 
এবং এেন টি�া�রণ �গর রাগে্যর মানুষগ� বাঁ�াগনার 
ক�ষ্া �রগিন। ছবধায়� ছিরগদৌছস কবেম োনান, মুে্যমন্তী 

মমতা ব্যানাছেটে ও রাে্য সর�ার মানুষগ� পছরগষবা ছদগত সব 
ছ�িু ছনগয়ই মানুগষর দুয়াগর হাছের হওয়ার ক�ষ্া �রগি। 
�গরানা ি্যা�ছসনও মানুগষর দুয়াগর কপৌঁগি কদওয়ার উগদ্যাে 
কনওয়া হগয়গি। যাঁরা প্রবীণ মানুষ তাঁগদর বাছড় কথগ� কবর 
হগত �ষ্ হয়। তাই আগে তাঁগদর ও প্রছতবন্ীগদর দুয়াগর 
ি্যা�ছসন ছনগয় যাওয়া হগছে।’  ছবধায়� োনান, বাছড়গত বগস 
কিা্ ছদগয়গিন ওঁরা। এবার বাছড়গত বগসই ওঁরা ি্যা�ছসন 
ছনগছেন। িরতাবাগদর বাছসন্া অবসরপ্রাপ্ত ছশক্� ৮৪ বিগরর 
বাগরন্দ্রকুমার পালগ� বাছড়গতই ি্যা�ছসন কদওয়া হয়। ছবধায়� 
কিরগদৌছস কবেম ছনগে দাঁছড়গয় কথগ� ওই ি্যা�ছসন কদওয়ান। 
বাগরন্দ্রবাবু বগলন, ‘ বাছড়গত বগসই ি্যা�ছসন কপগয় েুছশ। 
সর�ার এবং ছবধায়� দু’ েনগ�ই এমন উগদ্যাে কনওয়ার 
েন্য ধন্যবাদ োনাই।’ 

টি�ার েন্য রাত 
কথগ� লাইন নয়, 
ছনদান ছবধায়গ�র

বরিয়দর্তী বন্দ্াপাধ্ায় 

ভ্াকবিন গি ন্ানর অযথা বভড় কমানত এবার উনদ্া�ী হনলন উত্তর হাওড়ার 
ববধায়ক গ�ৌতম গচৌধবুর। উত্তর হাওড়ায় পুরবন�নমর বতনটি স্াস্্নকন্দ্র গথনক 
িাধারণ মানুষনক গকাবভড টিকা গদওয়া হনছে। ওই গিন্ারগুবলনত টিকা গনওয়ার 
জন্ রাত ৩গে গথনক মানুনষর লাইন পড়নে। বকন্তু টিকাকরণ শুরু হয় গবলার 
বদনক। ফনল গক আন� টিকা গননবন, তার জন্ লাইনন দাঁবড়নয় থাকা মানুষজননর 
মনধ্ হুনড়াহুবড় পনড় যায়। এনত পবরবস্বত বনয়ন্ত্রণ করনত টিকাকরণ গকনন্দ্রর 
কমতীনদর যনথষ্ট গব� গপনত হয়। টিকা বননত আিা গলানকর তুলনায় গজা�ান 
অননকোই কম। ফনল অনননকই গভাররাত গথনক লাইনন দাবঁড়নয়ও টিকা পানছেন 
না বনল অবভনযা� উঠবেল। লাইন ববহভ্্ততভানব গকউ গকউ টিকা বনবছেনলন বনল 
অবভনযা� উঠবেল। এরপরই তৎপর হন গ�ৌতমবাবু। বতবন এলাকার টিকাকরণ 
গকনন্দ্র ব�নয় বচবকৎিক ও স্াস্্কমতীনদর িনগে কথা বনলন। তানঁদর জাবননয় গদন, 
িকাল ১০ো গথনক লাইন বদনল তনবই ভ্াকবিন গদনবন। গভাররাত গথনক 
লাইনন দাড়ঁানল টিকা পাওয়া যানব না বনলও জাবননয় বদনত বনলন বতবন। এই 
মনম্ত টিকাকরণ গকনন্দ্রর িামনন গনাটিি ঝুবলনয় গদওয়ার বননদ্তর্ গদন ববধায়ক। 
এর অন্থা হনল বতবন িনব্তাচ্চ পয্তানয় অবভনযা� জানানবন বনলও জাবননয় গদন। 
ববধায়ক গ�ৌতম গচৌধবুর বনলন, ‘এখন গথনক টিকা গনওয়ার জন্ গভাররাত 
গথনক লাইন বদনত হনব না। যারঁা িকাল ১০ো গথনক লাইন গদনবন তারঁাই 
ভ্াকবিন পানবন। অননক িময়ই দূনরর গলাকজন ভ্াকবিন পাবছেনলন না। 
টিকাকরণনকনন্দ্রর আর্পানর্র গলানকরাই ভ্াকবিন গপনয় যাবছেনলন। এই 
িমি্ার িমাধাননই এখন গথনক রানত লাইন গদওয়া বন্ধ কনর গদওয়া হনছে। 
িকাল ১০োয় লাইন বদনল আন� আিার বভবত্তনত ভ্াকবিন গদওয়া হনব। 
এর আন� গকউ লাইন বদনল বতবন ওইবদন ভ্াকবিন পানবন না। এর ফনল 
টিকাকরণ গকনন্দ্রর িামনন অবতবরক্ত বভড়ও বন্ধ হনব।’ 

ভ্াকবিন: বয়স্কনদর দুয়ানর ববধায়ক

 দুয়ানর ভ্াকবিন বননয় হাবজর ববধায়ক বফরনদৌবি গব�ম। �বড়য়ার ফরতাবানদ। মগেলবার। েবব:  রিবতনবদক

বমল্টন গিন
হু�বল, ২৯ জুন

‘ োঁ�ার ছিতর অছ�ন পাছে ক�মগন আগস যায়’ — 
এর�ম এগ�র পর এ� োগনর সুর ছনগমগষ িুগ্ 
উঠত শ্যামল অছধ�ারীর কবহালায়। �ল�াতা, 
নছদয়া, মুছশটেদাবাদ, হুেছল–সহ রাগে্যর ছবছিন্ন 
কেলার পাশাপাছশ প্রছতগবশী রাে্য অসম, ছত্রপুরায় 
কবহালা বাছেগয় যগথষ্ নাম �গরগিন। কদড়–দু’ বির 
আগেও ছবছিন্ন অনুষ্াগন বাছেগয় এগসগিন। ছ�ন্তু 
�গরানা পছরছস্ছত তাঁগ� এ� �ঠিন বাস্তগবর মুগে 
দাঁড় �ছরগয় ছদগয়গি। সব ছ�িুই স্তব্ধ হগয় কেগি। 
ক�না কবহালা্াও আর সুগর বাগে না। ছশল্ীসতিা 
েলাঞ্জছল ছদগয় তাই সামান্য উপােটেগনর লগক্্য 
বাোগর �লা কব�গত শুরু �গরগিন শ্যামলবাবু।

বাছড়গত স্তী কেৌরী ও কিগল–কমগয় ছনগয় ৪ েগনর 
সংসার। কিগল শুভ্র অষ্ম করেছণ, কমগয় ছপ্রয়াঙ্া মেরা 
বাঘাটি �গলগে স্াত� স্তগরর িাত্রী। করােোর 
কনই, সংসার ের� আর কিগল–কমগয়র পড়াগশানার 
ের� ছনগয় আর কপগর উঠছিগলন না শ্যামলবাবু। 

েমাগনা ্া�া যা ছিল, তা ছদগয় বাছড় ততছর শুরু 
�গরছিগলন। কসই বাছড় আর কশষ �গর উঠগত 
পাগরনছন। বাছড় �রগত ছেগয় বাোগর কদনাও হগয় 

কেগি। বতটেমাগন ইগ্র োঁথছন আর িাদ্াই শুধু 
হগয়গি। এমন অবস্ায় প্রথগম ল�োউন, তারপগর 
�গরানার ছদ্তীয় কেউ সব ছ�িুই কশষ �গর ছদগয়গি।

কিগলগবলা কথগ�ই োনবােনার শে ছিল। কসই 
শেগ�ই কপশা �গর ছনগয়ছিগলন শ্যামল অছধ�ারী। 
প্রথগম হারগমাছনয়াম বাছেগয় োন �রগতন। পগর 
এ�তারা বাছেগয়গিন। পগর কবহালা বাোগনা ছশগে 
কবহালা বাোগনাগ�ই কপশা ছহগসগব কবগি কনন। 
কবহালা বাছেগয় উপােটেন �গরই এতছদন সংসার 
�লগি। কিগল–কমগয়ও পড়াগশানা �গরগি, িালই 
�লছিল সব। হঠাৎ কযন কবহালার তার ছিঁগড় কেল। 
এ�সগঙ্ বন্ হগয় কেল সব পথ। �ারও �াগি 
হাত কপগত কতা আর সংসার �লগব না। তাই ছতছন 
এ�প্র�ার বাধ্য হগয় �লা ছবছক্র �রা শুরু �রগলন।

সপ্তগ্াম করলগে্ কথগ� �াঁ�া �াঁঠাছল �লা 
ছ�গন ছনগয় এগস, বাছড়গত করগে তা পাছ�গয় হুেছল 
কস্টশন করাে সংলগ্ন �ৃষ্ণপুর বাোগর রাস্তার ধাগর 
বগস তা ছবছক্র শুরু �রগলন। �গরানা অছতমারী তাঁগ� 
লড়াই �রগত ছশছেগয়গি। ছশল্ীিাতা ছতছন পানছন 
ক�ানও ছদন। �গরানার ক�াে রাঙাছন হয়গতা এ�ছদন 
থা�গব না। কসছদন আবার হয়গতা শ্যামলবাবুর 
কবহালায় সুর উঠগব, োঁ�ার ছিতর অছ�ন পাছে 
ক�মগন আগস যায়।

ফুেপানথ কলা বববক্র করনেন গবহালা বর্ল্ী র্্ামল অবধকারী। েবব:  পাথ্ত রাহা

কবহালা কিগড় িু্পাগথ �লা কব�গিন ছশল্ী

 লকডাউনন কম্তহীন ও আবথ্তকভানব বপবেনয় পড়া মানুনষর পানর্ ব্ারাকপুনরর ববধায়ক রাজ চক্রবততী। 
মগেলবার টিো�ড় থানার কানে ববটি গরানড দুুঃস্নদর হানত রান্া করা খাবার ও মাস্ক গদওয়া হয়। 

৪২ বদন ধনর রিবতবদন ৫০০ জননক খাবার গদওয়া হয় ববধায়নকর উনদ্ান�। েবব:  ভবনতাষ চক্রবততী

গ�ৌতম চক্রবততী
ছবগেছপ কনতার ঘগর কবামা মেুত? এমনই অছিগযাে বারুইপুগরর এ� ছবগেছপ কনতার 
ছবরুগধে। ওই কনতার ঘর কথগ� উধোর হগয়গি দু’ ব্যাে তাো কবামা। যছদও ওই ঘগর কনতা 
বা তারঁ পছরবাগরর ক�উ কিাগ্র িলািল কবগরাগনার পর কথগ� থা�ছিগলন না। বাছড়গত 
কবামা মেুত �গর রাো ছিল বগলই অছিগযাে এলা�ার মানগুষর। বারুইপুগরর বৃন্াোছল 
পঞ্াগয়গতর েছুরগবছড়য়া গ্াগমর ঘ্না। েবর কপগয়ই বারুইপুর থানার ছবশাল পুছলশ 
বাছহনী উধোর �গর। ছবগেছপ কনতা 
সূযটে দাগসর বাছড় কথগ� কবামাগুছল 
উধোর হগয়গি বগল োনায় পুছলশ। 
কবামাগুছল ছনছ্রিয় �রগত েবর 
কদওয়া হগয়গি ‘ বম্ব কস্কায়াে’ ক�। 
স্ানীয় মানষু ও পুছলশ সূগত্র োনা 
কেগি, ছবধানসিা কিাগ্র িলািল 
প্র�াছশত হওয়ার পর কথগ�ই ঘগর 
তালা ছদগয় এলা�া কথগ� �গল 
ছেগয়গিন সূযটেবাবু। তেন কথগ�ই 
তারঁ বাছড়টি তালাবন্ অবস্ায় পগড় 
আগি। রছববার বাছড়টির �াি কথগ� কবামা িা্ার শব্দ পান প্রছতগবশীরা। তাগঁদর 
সগন্হ হয়। এছদন স�াগল তারঁা আ�ম�াই সূযটে দাগসর বাছড়র দরো কোলা থা�গত 
কদগেন। বাছড়গত উঁছ� ছদগতই তারঁা অবা�। কদগেন ঘগরর কমগের ওপগরই রাো 
রগয়গি দু'ব্যাে কবাোই তাো কবামা। বাছড়গত কবামা রাোর অছিগযাে অস্ী�ার �গর 
বারুইপুগরর ছবগেছপ কনতৃত্ব।  

ববনজবপ গনতার ঘর 
গথনক গবামা উদ্ার

আজকানলর রিবতনবদন

িরকার চাইনে দুয়ানর গরর্ন। বকন্তু 
গিানারপুর দবষিনণর রিায় ২০ হাজার মানুষ 
গরর্ন কাড্তই পানবন বনল অবভনযা�। 
ফনল তারঁা গরর্ন পানছেন না। দীঘ্তবদন 
ধনরই গরর্ন কাড্ত না গপনয় িমি্ার মনধ্ 
রনয়নেন গিানারপুনরর এই িব বাবি্দারা। 
গরর্ন কাড্ত না থাকায় তারঁা শুধ ুগরর্ন 
পানছেন না এমনোই নয়। আনরাও একাবধক 
িমি্ার িম্খুীন হনছেন বনল অবভনযা�৷ 

িংবলিষ্ট দপ্তনর ব�নয় কমতীনদর একাবধকবার 
জাবননয়ও গকানও িুরাহা হয়বন৷ তাই 
এবার তাঁরা দ্ারস্ হন গিানারপুর দবষিনণর 
ববধায়ক লাভবল মমনরের কানে। এই 
িমি্ার কথা শুননই িমাধাননর গচষ্টা শুরু 
কনরনেন ববধায়ক লাভবল মমরে৷ মগেলবার 
বতবন বারুইপুনর মহকুমা র্ািক িুমন 
গপাদ্ানরর িনগে এই বননয় একটি মবঠক 
কনরন৷ মবঠনকর পর গরর্ন কাড্ত িমি্া 
বননয় লাভবল জানান, গিানারপুর দবষিণ 
ববধানিভা এলাকার রাজপুর–গিানারপুর 

পুরিভার ১৮টি ওয়ানড্তর রিায় ২০ হাজার 
মানুনষর গরর্ন কাড্ত আনিবন। ফনল তারঁা 
অিুববনধর মনধ্ রনয়নেন। গরর্ন পানছেন 
না। তাই এবদন এই িমি্ার িমাধান করনত 
মহকুমা র্ািনকর িনগে আনলাচনা হনয়নে। 
মবঠনক ঠিক হয়, যারঁা কাড্ত পানবন, তানঁদর 
বাবড়নত ব�নয় নতুন কনর ফম্ত প্রণ করা 
হনব। তারপর কাড্ত আিনত গদবর হনলও 
ই–বরবিনটের মাধ্নম তানঁদর গরর্ন গদওয়ার 
ব্বস্া করা হনব বনল মহকুমা রির্ািননর 
তরনফ জানাননা হনয়নে।   

ছবধায়�:  �ােটে 
না এগলও, 

করশন ছমলগব
ই–রছশগদই 

আজকানলর রিবতনবদন 

�ালনা উপসংগশাধনাোগরর বাইগর ক�ানও বসার ব্যবস্া না থা�ায় বছন্গদর সগঙ্ 
কদো �রগত আসা আত্ীয়–বনু্গদর করাগদ–েগল বাইগর দাছঁড়গয় থা�গত হত। এবার 
কসই সমস্যা দূর হল। উপসংগশাধনাোগরর বাইগর আড়াই লক্ ্ া�া ব্যগয় ততছর এ�টি 
প্রতীক্ালয় ও পছরশ্রুত পানীয় েগলর ব্যবস্া হল। উগদ্াধগন ছিগলন মহকুমাশাস� 
সুমনগসৌরি কমাহাছতি, ছবধায়� কদবপ্রসাদ বাে, কেল আছধ�াছর� িছতিিূষণ কবরা।

চন্দ্রনাথ মুনখাপাধ্ায় 
প্ব্তস্লী, ২৯ জুন

পূবটেস্লীর দুটি ব্লগ� িােীরথীর িয়াবহ িাঙন কঠ�াগত 
উগদ্যােী রাগে্যর কস� দপ্তর। দুটি ব্লগ�র িাঙনগরাগধ প্রায় 
২৩ ক�াটি ্ া�ার প্র�ল্ হাগত ছনগয়গি কস� দপ্তর। পূবটেস্লী 
১ নং ব্লগ�র ব্যাগডেল–�াগ্ায়া করলপথ লাগোয়া োলুইোঙা 
এলা�ার িাঙনগরাগধ ১২ ক�াটি ্ া�ার এ�টি প্র�ল্ রাগে্য 
পাঠিগয়গি কস� দপ্তর। সম্প্রছত ওই এলা�ার নদীিাঙন 
সগরেছমগন কদগে যান মন্তী স্পন কদবনাথ। পূবটেস্লী ২ নং 
ব্লগ�র োউোঙা, রুদ্রোঙা, হালতা�ড়া, �াশীপুর, দামপাল, 
তামাঘা্া, �মলনের, যগঞেশ্বরপুর প্রিৃছত এলা�ার নদীিাঙনও 
িয়ঙ্র ক�হারা ছনগয়গি। এলা�ার ছবছেও কসৌছম� বাে�ীগ� 
ছনগয় িাঙন পছরছস্ছত েছতগয় কদগে সংছলিষ্ পূবটেস্লী উতিগরর 
তৃণমূল ছবধায়� তপন �্যা্াছেটে বগলন, ‘োউোঙার িাঙন 
পছরছস্ছত েুবই িয়াবহ। এোন�ার প্রায় ৩ ছ�ছম এলা�ার 
িাঙনগরাগধর েন্য কস� দপ্তর ১১ ক�াটি ২৭ লাে ্া�ার 
প্রস্তাব েমা ছদগয়গি।’

তগব পূবটেস্লী ১ নং ব্লগ�র িাঙন পছরছস্ছত ছবপজ্জন�, 
�ারণ, এোন ছদগয় উতিরবগঙ্র সগঙ্ দছক্ণবগঙ্র অন্যতম 
কযাোগযাগের করলপথটির ১০০ িুগ্র মগধ্য �গল এগসগি 
িােীরথীর িাঙন। িাঙগনর তদঘটে্য প্রায় আড়াই ছ�ছম। এই 
এলা�ার শ–পাগঁ�� পছরবাগরর ছিগ্ কয ক�ানও ছদন নদীর 

কপগ্ �গল যাগব। এলা�ার ছবধায়� তথা রাগে্যর মন্তী স্পন 
কদবনাথ বলছিগলন, ‘এোন�ার িাঙন রুেগত করলগ� বারবার 
ছ�ঠি কদওয়া হগয়গি। ছ�ন্তু করল �ণটেপাত �গরছন। করলপথ 
ও এলা�ার মানষুেনগ� বা�ঁাগত বাধ্য হগয়ই আমাগদর কস� 
দপ্তর �াে �রগব।’ পূবটেস্লী ২ নং ব্লগ�রও ছবছিন্ন োয়োয় 
িােীরথী দু’ ছদগ� কপ�ঁাগনা থা�ায় বাইগরর েেগতর সগঙ্ 
কযাোগযাগের এ�মাত্র িরসা হল কনৌ�া। ছ�ন্তু েত ৩০ বির 
ধগর িাঙন এত্াই িয়াল আ�ার ধারণ �গরগি কয, কনৌ�ায় 
যাতায়াতও েঁুছ�র হগয় যাগছে। এ সব এলা�ায় আগেও িাঙন 
কমা�াছবলায় �াে হগয়গি। ছ�ন্তু কবছশছদন ক্গ�ছন। এোন�ার 
বহু মানষু েছমেমা হাছরগয় হ�াছর, ছদনমেুছর �গর সংসার 
�ালান। অগনগ� ছিগ্ হাছরগয় অন্যত্র �গল ছেগয়গিন।োনা 
কেল, এ সব এলা�ায় িাঙন রুেগত পা�াগপাতি �াে �রার 
ছসধোতি ছনগয়গি কস� দপ্তর। আগে পাথর কবাোই বস্তা কিগল 
িাঙগনর েছত ছনয়ন্তণ �রা হগব। তারপর দুটি পযটোগয় পাথর 
কিগল িাঙন আ্�াগনার �াে �রগব কস� দপ্তর। ক�তুগ্াম 
২ নং ব্লগ�র সীতাহাটি, বেরাোঙা, তনহাটি, শােঁাই, নছলয়াপুর 
প্রিৃছত এলা�ার িােীরথীর িাঙন িয়ঙ্র ক�হারা ছনগয়গি। 
তনহাটি প্রাইমাছর সু্কল ও সীতাহাটি পঞ্াগয়ত িবনও িাঙগনর 
মগুে। পঞ্াগয়ত িবনগ� বা�ঁাগনার েন্য ৮ লাে ্া�া বরাদ্দ 
হগয়গি। �াগ্ায়ার ছবধায়� রবীন্দ্রনাথ �্যা্াছেটে বগলন, ‘ �াগ্ায়া 
মহকুমার ছবছিন্ন োয়োয় িােীরথী ও অেগয়র বাধঁগুছল দুবটেল 
হগয় পগড়গি। কসগুছলর দ্রুত কমরামছত দর�ার।’   

আজকানলর রিবতনবদন 

মঙ্লবার বঁাকুড়া সদর থানার প্রতাপপুর গ্াগম তৃণমূগলর দলীয় �াযটোলগয় এ�দল 
ছবগেছপ �মমী ও সমথটে� অস্তশস্ত ছনগয় হামলা �ালায় বগল অছিগযাে। অছিসটি 
িাঙ�ুর হগয়গি। অতছ�টেত হামলায় তৃণমূগলর ৬ েন সমথটে� আহত হগয়গিন। 
পুছলশ এই ঘ্নায় ৮ েনগ� কগ্প্তার �গরগি।

তৃণমূল কেলা সিাপছত শ্যামল সঁাতরা অছিগযাে �গরন, ওই পঞ্াগয়ত তঁাগদর 
দগলর। তঁারা সুষ্ুিাগব �াে �রগিন। ছবধানসিা ছনবটো�গন ওই আসগন ছেগত ছবগেছপ 
�মমীরা কসোগন অশাছতি বাধাবার ক�ষ্া �রগিন। ছমথ্যা অছিগযাে তুগল তঁাগদর �মমীরা 
আমাগদর অছিস িাঙ�ুর �গরগিন। ওঁগদর হামলায় আমাগদর ৬ েন �মমী আহত 
হগয় বঁাকুড়া কমছে�্যাগল িছতটে। পুছলশ সুপার ধৃছতমান সর�ার োছনগয়গিন, এই 
ঘ্নায় ৮ েনগ� কগ্প্তার �রা হগয়গি। ছবগেছপর পগক্ অছিগযাে, এ�গশা ছদগনর 
�াগে তঁাগদর বছঞ্ত �রা হগছে। হামলা�ারীরা তঁাগদর পঞ্াগয়ত সদস্য পূছণটেমা 
পাগলর বাছড়গতও হামলা �াছলগয়গিন অছিগযাে শ্যামলবাবুর। দু’ পগক্র মগধ্য 
সঙ্ঘগষটের েবর কপগয় পুছলশ দ্রুত কসোগন িুগ্ যায় ও পছরছস্ছত ছনয়ন্তগণ আগন।   

নদী িাঙনগরাগধ ২৩ ক�াটির
প্র�ল্ হাগত ছনল কস�দপ্তর

 বাঁকুড়ায় তৃণম্ল অবফনি 
ির্স্ত্র হামলা ববনজবপর

 উপিংনর্াধনা�ানর রিতীষিালয়

উদ্ার হওয়া গবামা। েবব: গ�ৌতম চক্রবততী

 বপলাবন ইননভস্টনমন্ অ্ান্ড ইন্ডাব্রিজ কনপ্তানরর্ন বলবমনেড
CIN: L24131WB1948PLC095302 , ওনয়বিাইে: www.pilaniinvesment.com ,  ই– গমল:   pilaniinvestment1@gmail.com

 গরবজস্টাড্ত অবফি:  ববড়লা ববব্ডং, ৯/ ১, আর এন মুখাবজ্ত গরাড, কলকাতা–  ৭০০ ০৭১, গেবল:  ০৩৩ ৪০৮২৩৭০০/ ২২২০০৬০০

মরেমাবিক ও বের িমাপ্ত ৩১ মাচ্ত ২০২১ িমনয়র একক ও একীকৃত 
অপরীবষিত আবথ্তক ফলাফনলর িারাংর্

( োকার অঙ্ক লানখ রিবত গর্য়ার গডো ব্তীত) 

 একক একীকৃত

            বববরণ িমাপ্ত  মরেমাবিক  িমাপ্ত বষ্ত িমাপ্ত মরেমাবিক িমাপ্ত  বষ্ত

 ৩১ মাচ্ত, ২১ ৩১ বডনিম্বর, ২০ ৩১ মাচ্ত, ২০ ৩১ মাচ্ত, ২১ ৩১ মাচ্ত, ২০ ৩১ মাচ্ত, ২১ ৩১ বডনিম্বর, ২০  ৩১ মাচ্ত, ২০ ৩১ মাচ্ত, ২১ ৩১ মাচ্ত, ২০

 ( পরীবষিত)  ( অপরীবষিত)  ( পরীবষিত)  ( পরীবষিত) ( পরীবষিত) ( পরীবষিত) ( অপরীবষিত) ( পরীবষিত) ( পরীবষিত) ( পরীবষিত) 

�াযটে কথগ� কমা্ আয় ৪৯৮১. ৬৭ ৪৯০০.  ৯০ ৩৮২৯. ০৩ ২০৯১১. ৩৬ ১৪,২৭৩ . ২৮ ৫০১৬. ৪৩ ৪৯১১. ২৪ ৩৮৬২. ৫২ ১৯৮৬৯. ২৫ ১২৫৭৯. ৫৮

সমগয় ছন্ লাি
( �র পূবটে ও ব্যছতক্রমী দিা পূবটে)  ৩৩০২. ০৪ ৩২৩৫. ৭২ ১৯৯৮. ৪০ ১৫০২৪. ১৮ ৯৮৬৬. ৯০ ৩৩৩৩. ৯২ ৩২৩৯. ৬৬ ২০২৯. ৩২ ১৩৯৬৯. ৪৫ ৭১৬২. ০০

সমগয়র ছন্ লাি
( �র পূবটে ও ব্যছতক্রমী দিা পরবতমী) ৩৩০২. ০৪ ৩২৩৫. ৭২ ১৯৯৮. ৪০ ১৫০২৪. ১৮ ৯৮৬৬. ৯০ ৩৩৩৩. ৯২ ৩২৩৯. ৬৬ ২০২৯. ৩২ ১৩৯৬৯. ৪৫ ৭১৬২. ০০

সমগয়র ছন্ লাি
( �র, ব্যছতক্রমী দিা পরবতমী)  ২৪৮৯. ৮০ ২৪৫৭. ৭৯ ১০৪৩. ৩৯ ১১৭৩৯. ৯১ ৮১০৮. ৭২ ২৫১৫. ২২ ২৪৬০. ৫৪ ১০৭৩. ০৬ ১০৬৭৩. ৬৩ ৫৪০২. ৩৭

এই সমগয়র কবাধেম্য আয় [ লাি/ ( ক্ছত) 
সমগয়র ( �র পরবতমী)  এবং
অন্যান্য কবাধেম্য আয় ( �র পরবতমী) ২০৩১১৬. ৪৩ ১২৪০৩০. ৪৫    ( ১৭৬৮০০. ৩০)  ৪৭৫৬৪৪. ৫১ ৯৪৬. ২৯ ২০৩৭২৭. ৯২ ১২৭০৪৮. ৫৯ ( ১৭৫৯৩৬. ৯৯)  ৪৭৭৬৭৩. ৩৩ ৭৪৫০. ৪৩ 

�ুছ�গয় কদওয়া ইকুইটি কশয়ার
মূলধন ( প্রছত ্াঃ ১০/ –  মূগল্যর) ১১০৭. ২৩ ১১০৭. ২৩ ১১০৭. ২৩ ১১০৭. ২৩ ১১০৭. ২৩ ১১০৭. ২৩ ১১০৭. ২৩ ১১০৭. ২৩ ১১০৭. ২৩ ১১০৭. ২৩

অন্যান্য ইকু্যইটি   ৯০৬৬৫০. ৫০ ৪,৩৫,১৮৮. ২৪     ৯৮৩৭৯৪. ৭৫ ৫,১০,৩০৩. ৬৯

কশয়ার প্রছত আয় প্রছতটি ১০ ্া�া
মূগল্যর ( বাছষটে�ী�ৃত নয়) 
( �)  মূল ( ্ া�ায়)  ২২.  ৪৯ ২২. ২০ ৯. ৪২ ১০৬. ০৩ ৭৩. ২৩ ২০. ২০ ৩১. ৮২ ৩৪. ২৩ ৮৭. ৩০ ১৫৮. ০০
( ে)  ছমছরেত ( ্ া�ায়) ২২. ৪৯ ২২. ২০ ৯. ৪২ ১০৬. ০৩ ৭৩. ২৩ ২০. ২০ ৩১. ৮২ ৩৪. ২৩ ৮৭. ৩০ ১৫৮. ০০

 দ্রষ্টব্:  ( ১)  উপছরছলছেত ছববৃছতটি কসছব ( ছলছস্টং অবছলগেশনস অ্যাডে ছেসগ্াোর ছরগ�ায়্যারগমন্টস)  করগুগলশনস ২০১৫– এর অধীগন করগুগলশন ৩৩ অধীগন এ�� ও এ�ী�ৃত আছথটে� িলািগলর সারাংশ। এ�� ও এ�ী�ৃত আছথটে� 
িলািগলর সম্ূণটে িরম্যা্ স্ট� এক্সগ�গঞ্জর ওগয়বসাই্ www.bseindia.com  এবং www.nseindia.com  এবং ক�াম্াছনর ওগয়বসাই্ www.pilaniinvestment.com – এ পাওয়া যাগব।

 বপলাবন ইননভস্টনমন্ অ্ান্ড ইন্ডাব্রিজ কনপ্তানরর্ন বলবমনেনডর
 পবরচালন পষ্তনদর পনষি
 স্াুঃ/ – 
 গদনবন্দ্রকুমার মন্ত্রী
 স্ান:  কলকাতা বডনরক্টর
তাবরখ:  ২৯ জুন ২০২১  DIN: 00075664


