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29 April 2021 

 

The General Manager [BSE Listing Centre] 

Department of Corporate Services 

BSE Limited 

New Trading Ring, Rotunda Building 1st Floor 

P.J. Towers, Dalal Street 

Fort, Mumbai – 400 001 

 

The Manager [NSE NEAPS]  

Listing Department 

National Stock Exchange of India Limited 

Exchange Plaza, 5th Floor 

Plot No. C/1, G - Block 

Bandra Kurla Complex, Bandra (E) 

Mumbai – 400 051 

 

Dear Sir/Madam, 

 

Copies of newspaper publication for intimation of Board Meeting  

 

Please find enclosed the pdf copies of the newspaper publications  viz. Business Standard (English) – Kolkata 

edition and Aajkal (Bengali) – Kolkata edition of 29 April 2021 containing the Public Notice for intimation of 

meeting of the Board of Directors of the Company inter-alia to approve and take on record the Unaudited 

Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the first quarter of FY 2021, ended on 

31 March 2021. The aforesaid notices were published by the Company pursuant to the provisions of 

Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. 

 

You are requested to please take the above on record and disseminate the same for information of the 

Members and Investors of the Company. 

 

Thanking you, 

 

Yours faithfully, 

 

 

 

Pawan Marda 

Asst. Vice President and Company Secretary 

 

Encl. As above 
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দেশ রাজ্য

সংবাদ সংস্া
দদদলি, ২৮ এদরিল

বি.১. ৬১৭। কর�োনো ভোই�োরে� এই ভ্োব�য়োন্টই এখন 
কোঁপন ধ�োরছে ভো�রে� েি্বত্র। েরদেহ বিরেষজ্ঞরে�। 
েরি আেো� কথো শুবনরয়রেন মোবক্বন যুক্ত�োর্রে� সে�ো 
অবেমো�ী বিরেষজ্ঞ অ্োন্থবন ফোউবি। ফোউবি জোবনরয়রেন, 
ভো�রে� বনজস্ব প্রযুবক্তরে তেব� সকোবভরে� টিকো 
সকোভ্োবসিন ভয়ঙ্ক� ৬১৭ 
ভোই�োেরক বনব্রিয় ক�রে 
েক্ষম। ফোউবি একই েরগে 
সহোয়োইট হোউরে� বিফ 
সমবেক্োল অ্োেভোইজো�ও। 
মগেলিো� েোংিোবেক তিঠরক 
বেবন জোনোন,  ‘ আম�ো এখনও 
তেবনক বভবতিরে েথ্ েংগ্রহ 
ক�বে। েোম্প্রবেকেম 
েরথ্ সেখো সেরে, সয– েি 
সলোক ভো�রে তেব� টিকো 
সকোভ্োবসিন বনরয়রে সেই 
টিকো সকোবভে ভোই�োরে� 
৬১৭ ভ্োব�য়োন্টরক প্রবের�োধ 
ক�রে পোর�। এটি ঠিক সয 
ভো�ে এখন খুি কঠিন 
পব�বথিবে� মধ্ বেরয় 
িরলরে। েিুও িলো যোয় এই 
পব�বথিবেরে টিকোই একমোত্র 
গুরুত্বপূর্ব প্রবের�োধ েরে 
েুলরে পোর�।’  বনউ ইয়ক্ব টোইমে পবত্রকো মগেলিো� 
জোবনরয়রে, মোনিরেরহ� প্রবের�োধ ক্ষমেোরক সকোভ্োবসিন  
সেখোয় সে কীভোরি েোে্ব– সকোভ– ২ ভোই�োরে� বিরুরধে 
অ্োবন্টিবে তেব� ক�রি। সেরহ� গুরুত্বপূর্ব সপ্রোটিনরক 
আঁকরে থোরক অ্োবন্টিবে। সেগুরলোই ওপর� থোকো 
স্োইক সপ্রোটিনরক েোেো কর� সিেোয়।

আইবেএমআ� এিং ন্োেনোল ইনবটিটিউট অফ 
ভোয়র�োলবজ� েরগে সযৌথভোরি সকোভ্োবসিন টিকো তেব� 
কর�রে ভো�ে িোরয়োরটক। এই টিকো� কোয্বকোব�েো 
৭৮ েেোংে। সেরটেম্বর�� মরধ্ ১০ সকোটি সকোভ্োবসিন 
তেব� হরয় যোরি িরল জোবনরয়রে ভো�ে িোরয়োরটক। 

ভো�েরক পব�বথিবে সমোকোবিলোয় কীভোরি েোহোয্ 
ক�ো যোয় সে বিষরয় ইবেমরধ্ই আরলোিনো শুরু 
কর�রে আরমব�কো� সেন্টো� ফ� বেবজজ করট্োল 

অ্োন্ড বপ্ররভনেরন� একটি 
টিম। জোবনরয়রেন সহোয়োইট 
হোউে সকোবভে ১৯ স�েপরসে� 
বেবনয়� অ্োেভোইজো� অ্োবন্ড 
স্্োবভট। বেবন িরলন, 
‘ ভো�রে সিবে কর� টিকো 
তেব�� জন্ ে�কোব� কোঁিোমোল 
কেটো সেওয়ো যোয় েো� বহেোি 
ক�ো হরছে। এটো হরি খুিই 
গুরুত্বপূর্ব েহোয়েো।  এই 
েঙ্করট� বেরন এিং সকোবভরে� 
ভয়ঙ্ক� েংক্রমরর� েমরয়  
আম�ো ভো�রে� পোরে আবে। 
সথ�োপটিকে, �্োবপে সটবটিং 
বকট, সভবন্টরলট�, বপবপই, 
এিং টিকো তেব�� কোঁিোমোল 
পোঠোরনো� জন্ কোজ শুরু 
হরয়রে। এজন্ বেবেবে� 
টিমও কোজ ক�রে।’  স্্োবভট 
িরলন, অ্োস্টোরজরনকো� 

টিকোও খুি কোয্বক�। বিরবে� নোনো সেে এই টিকো 
ি্িহোর� অনুমবে বেরয়রে। েরি আরমব�কোয় এই টিকো� 
অনুরমোেন সেওয়ো হয়বন। ফরল আেোমী করয়ক মোে 
আরমব�কো� এই টিকো� ে�কো� পেরি নো। আরমব�কোয় 
যরথষ্ট পব�মোরর ফোইজো�, মেোন্বো এিং জনেন অ্োন্ড 
জনেরন� টিকো মজুে আরে।  

কলকাতা বৃহস্পদতবার ২৯ এদরিল ২০২১                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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 ডেটস দরকভাদর ট্াইবুনাল–III, কলকাতা 
ভো�ে ে�কো�

নিম েল, জীিনেুধো বিব্ডং, ৪২বে, জওহ�লোল 
সনহরু স�োে, কলকোেো-  ৭০০ ০৭১
ডকস নং আরদি/ ০১/ ২০২০

( ওএ/ ২৩৯/ ২০১৪) 
ডসন্টাল ব্াঙ্ক অফ ইদডিয়া

–  বনাম – 
ডমঃ সরকার গারমমন্টস ও অির

দাদব দবজ্ঞদতি
প্রবে,
১)  ডমঃ সরকার গারমমন্টস, সপ্রোপ্রোইট� শ্রীমেী 
পূবর্বমো ে�কো�, ৫৬৯ এইি বে েতি স�োে, 
েুকি�, সেোেপু�, কলকোেো, উতি� ২৪ প�েরো, 
পবচিমিগে ৭০০১১৫।
২)  শ্রীমতী িূদ্ণিমা সরকার, ৫৬৯ এইি বে েতি 
স�োে, েুকি�, সেোেপু�, কলকোেো, উতি� ২৪ 
প�েরো, পবচিমিগে ৭০০১১৫
ওএ নং:  ২৩৯/ ২০১৪– এ� সপ্রবক্ষরে 
মহোমোন্ বপ্রেোইবেং অবফেো�, বেআ�টি–III , 
কলকোেো–এ� ে�রফ ইেু্কৃে ব�কভোব� 
েোটি্ববফরকট সমোেোরিক আপনোরে� কোে 
সথরক ₹৭৯,৯৮,২৮৮. ০০ ( উনআদি লাখ 
আটানব্বই হাজার দুমিা অষ্টআদি টাকা মাত্র)  
এিং েৎেহ ১১. ১১. ২০১৪ েোব�খ সথরক 
প্রকৃে পব�রেোধ/ আেোরয়� েোব�খ পয্বন্ত িোবষ্বক 
১১. ২৫%  হোর� ে�ল েুে এিং ওই ওএ–এ� 
মোশুল আপনোরে� কোে সথরক িরকয়ো �রয়রে।
এেদ্দো�ো আপনোরে� এই বিজ্ঞবতি প্রোবতি� েোব�খ 
সথরক ১৫  বেরন� মরধ্ উপব�বলবখে পব�মোর 
অথ্বোঙ্ক েোট্ববফরকট ধো�ক ি্োরঙ্ক� কোরে জমো 
ক�ো� জন্ আহ্োন জোনোরনো হরছে, যো� অন্থো 
হরল প্ররযোজ্ রুলেমূরহ� েংথিোন সমোেোরিক 
আপনোরে� বিরুরধে আেোরয়� আইবন প্রবক্রয়ো 
িোলোরনো হরি।
ওপর� সলখো অথ্বোঙ্ক েোেোও আপনো�ো 
বনম্নবলবখে অথ্বোঙ্ক প্রেোরন েোয়িধে:
 ক)  কোয্বোবে েম্পন্নকো�ী এই সনোটিরে� ঠিক 
পর�ই শুরু হওয়ো সময়োরে� জন্ প্ররেয়মরেো 
েুে।
 খ) এই সনোটিরে� পব�রষিো িোিে ক�ো এিং 
িরকয়ো অথ্বোঙ্ক পুনরুধেোর�� জন্ বনরে হরি 
এমন কোয্বোিবল েংক্রোন্ত যোিেীয় মোশুল, িোজ্ব 
ও খ�িোপোবে।
এেদ্দো�ো আপনোরে� বনম্নস্বোক্ষ�কো�ী� েোমরন 
১১. ০৬. ২০২১ েোব�রখ হোবজ� হওয়ো� বনরে্বে 
জোব� ক�ো হল।
নীরি কলকোেো বেআ�টি–III ’ � বেল বেরয় আবম 
স্বোক্ষ� ক�লোম। েোব�খ:  ২৪ সফব্রুয়োব�, ২০২১।

ব�কভোব� অবফেো�
ভো�ে ে�কো�

কলকোেো সেটে ব�কভোব� ট্োইিুনোল –৩  

 ডেটস দরকভাদর ট্াইবুনাল–III, কলকাতা 
ভো�ে ে�কো�

নিম েল, জীিনেুধো বিব্ডং, ৪২বে, জওহ�লোল 
সনহরু স�োে, কলকোেো-  ৭০০ ০৭১

ডকস নং আরদি/ ৩০০/ ২০১৯
( ওএ/ ৮২/ ২০১৫) 

ডসন্টাল ব্াঙ্ক অফ ইদডিয়া
–  বনাম – 

জনসন ডসামরন ও অির
দাদব দবজ্ঞদতি

প্রবে,
১)  শ্রী জনসন ডসামরন, ৩৪/ এ, �মোনোথ ভট্োিোয্ব 
বস্টট, িোবল, হোওেো ৭১১২০২ ও েবক্ষর জয়পু�, 
সপোঃ আনদে নে�, বললুয়ো,  হোওেো ৭১১২২৭।
২)  শ্রী জুময়ল সাহা, ১/ ৩৫, সনেোবজ নে�, 
আনোবমকো অ্োপোট্বরমন্ট, ব�রজন্ট এরটিট, উতি� 
২৪ প�েরো, পবচিমিগে ৭০০০৯২।
ওএ নং:  ৮২/ ২০১৫– এ� সপ্রবক্ষরে মহোমোন্ 
বপ্রেোইবেং অবফেো�, বেআ�টি–III , 
কলকোেো–এ� ে�রফ ইেু্কৃে ব�কভোব� 
েোটি্ববফরকট সমোেোরিক আপনোরে� কোে 
সথরক ₹১৪,১৮,৩৬৬. ০০ (ড�াদ্দ লাখ 
আঠামরা হাজার দতনমিা ডেয়ট্টি টাকা মাত্র)  
এিং েৎেহ ০৩. ০২. ২০১৫ েোব�খ সথরক 
প্রকৃে পব�রেোধ/ আেোরয়� েোব�খ পয্বন্ত িোবষ্বক 
১০. ২৫%  হোর� ে�ল েুে এিং ওই ওএ–এ� 
মোশুল আপনোরে� কোে সথরক িরকয়ো �রয়রে।
এেদ্দো�ো আপনোরে� এই বিজ্ঞবতি প্রোবতি� েোব�খ 
সথরক ১৫  বেরন� মরধ্ উপব�বলবখে পব�মোর 
অথ্বোঙ্ক েোট্ববফরকট ধো�ক ি্োরঙ্ক� কোরে জমো 
ক�ো� জন্ আহ্োন জোনোরনো হরছে, যো� অন্থো 
হরল প্ররযোজ্ রুলেমূরহ� েংথিোন সমোেোরিক 
আপনোরে� বিরুরধে আেোরয়� আইবন প্রবক্রয়ো 
িোলোরনো হরি।
ওপর� সলখো অথ্বোঙ্ক েোেোও আপনো�ো 
বনম্নবলবখে অথ্বোঙ্ক প্রেোরন েোয়িধে:
 ক)  কোয্বোবে েম্পন্নকো�ী এই সনোটিরে� ঠিক 
পর�ই শুরু হওয়ো সময়োরে� জন্ প্ররেয়মরেো 
েুে।
 খ) এই সনোটিরে� পব�রষিো িোিে ক�ো এিং 
িরকয়ো অথ্বোঙ্ক পুনরুধেোর�� জন্ বনরে হরি 
এমন কোয্বোিবল েংক্রোন্ত যোিেীয় মোশুল, িোজ্ব 
ও খ�িোপোবে।
এেদ্দো�ো আপনোরে� বনম্নস্বোক্ষ�কো�ী� েোমরন 
২৩. ০৬. ২০২১ েোব�রখ হোবজ� হওয়ো� বনরে্বে 
জোব� ক�ো হল।
নীরি কলকোেো বেআ�টি–III ’ � বেল বেরয় আবম 
স্বোক্ষ� ক�লোম। েোব�খ:  ০৫ এবপ্রল, ২০২১।

ব�কভোব� অবফেো�
ভো�ে ে�কো�

কলকোেো সেটে ব�কভোব� ট্োইিুনোল –৩  

৬১৭ ভ্াদরয়ান্ট রুখমত িামর

ডকাভ্াদসিনমক
বড় সার্ণিদফমকট

সংবাদ সংস্া 
দদদলি, ২৮ এদরিল

ফাইজামরর দকংবা 
অ্াস্টামজমনকার ততদর ডকাদভদিল্ড 
র্কা দনমল রিদত �ারজমন 
একজমনর মৃদু উিসগণি ডদখা 
দদমত িামর। এর মম্্ রময়মে 
মাথাব্থা, ক্াদতিমবা্ বা মাথা 
ড�ারামনা, ঠাডিা লাগা ও কাঁিুদন, 
ডিট খারাি, জ্বর ও বদমভামবর 
মমতা উিসগণি। এোড়াও থাকমে 
ইমজেকিমনর জায়গায় ব্থা, 
ফুমল যাওয়া, লালভাব, �ুলকাদন 
ইত্াদদ।

লানমসট ইনমফকিাস দেদজজ 
জানণিামল এই মমমণি একর্ গমবষ্া 
রিকাদিত হময়মে। দরিমটমনর দকংস 
কমলজ লডিমনর গমবষমকরা 
ডদখমত ডিময়মেন ডয,  িরীমরর 
ডয জায়গাটায় ইমজেকিন ডদওয়া 
হয় ডসই জায়গাটা বাদ দদমল, 
িরীমরর অন্ উিসগণিগুদল র্কা 
ডদওয়ার ২৪ �ণ্ার মম্্ তুমগে 
ওমঠ এবং সা্ার্ ১ ডথমক ২ 
দদন র্মক থামক। ডজা ডকাদভে 
দসম্পটম স্াদে অ্াি ডথমক 
িাওয়া তথ্ দবমলেষ্ কমর ডদখা 
ডগমে দুর্ র্কারই সা্ার্ 
মানুমষর ওির িার্ণি রিদতদরিয়া 
কম। গমবষ্ায় এটাও ডদখা ডগমে, 
ফাইজামরর র্কার রিথম ডোজ 
ডনওয়ার ১২ ডথমক ২১ দদমনর ৫৮ 
িতাংমির ডষেত্র সংরিমম্র হার 
কমম। অ্াস্টামজমনকার ডষেমত্র 

এই হার ৩৯ িতাংি। ফাইজামরর 
র্কার রিথম ডোমজর ২১ দদন 
ির সংরিমম্র হার কমম ৬৯ 
িতাংি। অ্াস্টামজমনকার ডষেমত্র 
৬০ িতাংি। দবমিষত যামদর বয়স 
৫০– এর ওিমর এবং সংরিমম্র 
ঝুঁদক রময়মে, তামদর এটা ডভমব 
আর্স্ত হওয়া উদ�ত ডয র্কার 
িার্ণিরিদতদরিয়া খুব হালকা এবং 
অল্পদদমনর। একথা জাদনময়মেন 
দকংস কমলজ লডিমনর অ্্ািক 
র্ম ডস্পক্টর। র্কার রিথম বা 
দবিতীয় ডোজ ডনওয়ার আট দদমনর 
মাথায় ৬ লমষেরও ডবদি ডলাকমক 
সমীষো কমর উমঠ এমসমে এই সব 
তথ্। ডদখা ডগমে র্কা ডনওয়ার 
আমগ যামদর ডকাদভে হময়দেল 
তামদর িার্ণিরিদতদরিয়া ডবদি। 
গমবষকরা ডদমখমেন, ফাইজামরর 
র্কার দক্দনক্াল ট্ায়ামলর তৃতীয় 
িমবণি ইমজেকিমনর জায়গায় ব্থা, 
ক্াদতি ও মাথাব্থাই দেল মূল 
িার্ণিরিদতদরিয়া। যদদও িমর ডদখা 
ডগমে ফাইজামরর র্কার রিথম 
ডোজ ডনওয়ার ির ৩০ িতাংমির 
কম ডলাকই র্কার জায়গায় ব্থার 
কথা বমলমেন। ১০ িতাংমির 
কম ডলাক বমলমেন ক্াদতি দকংবা 
মাথাব্থার কথা। একই রিব্তা 
ডদখা ডগমে অ্াস্টামজমনকার 
র্কার দক্দনক্াল িরীষো িবণি 
এবং রিথম ডোজ ডনওয়ার িমরর 
িমবণি। অ্্ািক ডস্পক্টমরর মমত, 
দুর্ র্কাই দনরািদ এবং দুর্রই 
িার্ণিরিদতদরিয়া খুব কম।  

সকোবভবের্ড�
পোবে্বপ্রবেবক্রয়ো
সজো�োরলো নয়

আজকামলর রিদতমবদন 
দদদলি, ২৮ এদরিল 

সমোবে ে�কোর�� টিকো নীবে� েমোরলোিনো ক�রলন প্রোক্তন স্বোথি্েবিি সক েুজোেো �োও। 
েো�ঁ মরে, সকোনও ে�কষোকবষ নো কর�ই টিকো উৎপোেনকো�ী েংথিোগুবলরক েোম বথি� 
ক�রে সেওয়ো ‘হোে্ক�’। েো�ঁ িক্তি্, ‘কর�োনো� টিকো সকোনও ‘বিলোেিহুল েোমগ্রী’ 
নয় এিং েো পুর�ো সেরে বিনোমরূল্ েহজলভ্ কর� েুলরে হরি। �োজ্গুবল� ওপ� 
টিকোেোরন� সয ‘েোয়’ সমোবে ে�কো� িোবপরয়রে, েো বনরয়ও সক্ষোভ প্রকোে কর�ন বেবন। 

সেরে� এই প্রোক্তন স্বোথি্েবিি িরলরেন, ‘সেে ধীর� ধীর� টিকোক�রর� আওেোয় 
সিবে মোনষুরক আনো� সিষ্টো ক�রে। সযমন— প্রথরম স্বোথি্কমমী, পর� কর�োনোরযোধেো, 
েো�প� প্রিীর এিং েো�পর� প্রিীর এিং সকো–মবি্ববেটি যুক্তরে� টিকো� আওেোয় 
আনো হরয়রে। এিো� সেরে� েমস্ত প্রোতিিয়স্করক টিকো সেওয়ো� স�োষরো ক�ো হরয়রে।’ 
েজুোেো �োওরয়� ি্োখ্ো, এ� অথ্ব ধীর� ধীর� ে�কো� টিকো� িোবহেো িৃবধে ক�রে। অথি 
েো� েরগে েোমঞ্জে্পূর্ব ে�ি�োহ সনই। েোঁ� মরে, ‘যখন িোজোর� েোমঞ্জে্ থোরক 
নো, েখনই বিপয্বয় �রট।’ প্রোক্তন আমলো� ি্োখ্ো, ‘সকন্দ্র টিকো আমেোবন� সক্ষরত্র 
উেো�নীবে বনরয়রে। এরক্ষরত্র সিে�কোব� সক্ষত্রগুবলই এবেরয় আেরি। সেই েবুিধো 
সনরিন বিতিিোন ি্বক্ত�ো। েুজোেো �োও মরন কর�ন, ‘ভো�রে� ৯৯ েেোংে মোনরুষ� 
বিনোমরূল্ ে�কোব� েহোয়েোয় টিকো প্ররয়োজন।’ এবেরক, সভোটমখুী �োজ্গুবলরে 
এরক� প� এক �োজননবেক কম্বেূবি পোলন ক�ো এিং কুম্ভরমলো� অনমুবে সেওয়োয় 
প্রধোনমন্তী নর�ন্দ্র সমোবেরক ‘েপুো�র্রেেো�’ িরল মন্তি্ ক�রলন ইবন্ডয়োন সমবেক্োল 
অ্োরেোবেরয়েরন� েহ–েভোপবে নভরজোৎ েোবহয়ো। বেবন িরলন, ‘স্বোথি্ পব�রষিো� 
েরগে যুক্ত ি্বক্ত�ো যখন েোধো�র মোনষুরক সকোবভে বনয়মোিলী সমরন িলো� জন্ 
সিোঝোরনো� বন�ন্ত� সিষ্টো িোবলরয় যোরছেন, েখন েমস্ত কর�োনোবিবধ হোওয়োয় ভোবেরয় 
বেরয় িে িে �োজননবেক েভো ক�রে ববিধোরিোধ কর�নবন প্রধোনমন্তী নর�ন্দ্র সমোবে।’ 

 

ডমাদদর র্কা নীদতর 
তীরি সমামলা�না

আজকামলর রিদতমবদন
ডবালিুর, এদরিল ২৮  

কথোয় িরল িজ্র আঁটুবন ফস্কো সের�ো। িুধিো� বনি্বোিন কবমেরন� নজ�েোব� টিরম� 
েোমরন সথরক ‘উধোও’ হরয় সেরলন িী�ভূম সজলো েৃরমূল কংরগ্রে েভোপবে 
অনুব্রে মণ্ডল ও�রফ সকষ্ট। েো�ো সজলো জুরে সখোঁজ সখোঁজ �ি। অিরেরষ প্রোয় 
আেোই �ণ্ো প� েোঁ� হবেে পোওয়ো যোয়। িলো ভোল নজ�েোব� 
টিমরক লুরকোিুব� সখলোয় নোকোবন– সিোিোবন খোওয়োিো� প� 
‘বেবন সেখো বেরলন’ েো�োপীরঠ। আ� েো�পর�ই েোঁরক 
সফ� েেক্ব ক�ল কবমেন। নজ�েোব� টিরম� নজর� থোকরে 
হরি েোঁরক। অথ্বোৎ নজর� �োখো� েোয় নজ�েোব� টিরম� নয়, 
নজর� থোকো� েোয় অনুব্রে�ই! 

অনুব্রেরক েেকোলই নজ�িবদে কর� বনি্বোিন কবমেন। 
মগেলিো� বিরকল পোঁিটো সথরক শুক্রিো� েকোল েোেটো পয্বন্ত 
েোঁরক নজ�িবদে ক�ো� বনরে্বে বেরয়রে কবমেন। সেই মরেোই 
মগেলিো� �োবত্র আটটো নোেোে নজ�েোব� টিম সিোলপু� েৃরমূল 
পোটি্ব অবফরে আরেন ও েোঁ� সমোিোইল সফোন বনরয় সনওয়ো 
হয়। আজ েকোল ১১টো ৪০ বমবনট নোেোে বনরজ� িোবে সথরক 
সি� হন অনুব্রে। েোঁ� বনজস্ব বন�োপতিো �ক্ষী েোেোও সেই 
েময় বনি্বোিন কবমেরন� নজ�েোব� টিমও বেল। িোবে সথরক 
যখন সি� হরছে বনি্বোিন কবমেরন� েোবে েখন েোঁ� বপেরন 
আ� েো� বপেরন বিবভন্ন েংিোেমোধ্রম� েোবে। সেই কনভয় 
সথরকই হঠোৎ উধোও হরয় যোয় অনুব্রে ও েোঁ� বন�োপতিো 
�ক্ষীরে� েোবে। সেোটো সজলো জুরে সখোঁজ সখোঁজ �ি ওরঠ।

আেরল বেবন অনুব্রে সজলোরক সিরনন বনরজ� হোরে� েোলু� মরেোই। সে 
েোংেঠবনক বেকই সহোক িো সজলো� সভৌরেোবলক মোনবিত্র। েোই নজ�িবদে সথরকও 
িুধিো� দুপুর� বনি্বোিন কবমেরন� নজ�েোব�রে টিরম� সিোরখ কোয্বে ধুরলো বেরয় 
উধোও হরয় যোন বেবন। সিোলপুর�� েোঁ� িোবে আ� সিোলপু� েৃরমূল কংরগ্ররে� 

পোটি্ব অবফরে� মোরঝই অনুব্রে� ‘ ট্্োক’  বমে কর� যোয় নজ�েো�রে� েোবে।
এবেন েরধে েোরে েটো নোেোে সজলো েফ� সেষ কর� সিোলপুর�� েলীয় 

অবফরে এরে সপৌঁেন অনুব্রে। পর� বেবন েোংিোবেকরে� িরলন, ‘ আমোরক ও�ো 
খুঁরজ নো সপরল সেটো ওরে� সেোষ। আবম বক ক�ি? আবম অরনকক্ষর ওরে� 
জরন্ অরপক্ষো কর�বেলোম। আবম সেো েো�োপীঠ মবদের� বেরয় অরপক্ষো ক�লোম। 
বেএম– সক সফোন কর� িললোম, সকোথোয় আপনো� টিম?  আবম েো�োপীরঠ। উবন 

িলরলন, একটু অরপক্ষো করুন, ঢুকরে। েো�প� ও�ো এল। 
আবম বক ক�ি?’ 

�োমপু�হোট সথরকই কবমেরন� প্রবেবনবধ এরে কবমেরন� 
েেক্বিোরী অনুব্রে� হোরে ধব�রয় সেন। সেই মরেোই েরগে 
থোকো নজ�েো�রে� জোবনরয় সেওয়ো হয়, েো�োপীঠ সথরক 
�োমপু�হোট, মল্ো�পু� মহম্মেিোজো�, বেউবে হরয় বেবন 
বফ�রিন সিোলপুর�। �বেরে েখন ৩সট। অনুব্রে� 

পোইলট আনোরুল েোবে� বটিয়োব�ং হোরে বনরয়ই হুে 
কর� সিব�রয় সেরলন। আিো� েলেুট বনি্বোিন কবমেরন� 
েোবে। সকন এমন হরছে? প্ররনে� উতির� অনুব্রে িলরলন, 
‘ আেরল ওরে� েোবেটো মরন হয় ঠিক সনই। সেই জন্ ও�ো 
আেরে পো�রে নো। বকন্তু আমো� সেো উপোয় সনই। আমোরক 
েোেোেোবে সিোলপুর� বফ�রে হরি। কোলরক বনি্বোিন।’  সফ� 
নজ�েোব� েলরক জোনোরনো হল েোঁ� সলোরকেন। আিো� 
অনুব্রে� েোবে সিপোতিো। সেরষ বেউবে� েলীয় কোয্বোলরয় 
অরনকটো েময় অরপক্ষো ক�রলন।  টিম এল। েোঁরে� বনরয় 
সিোলপুর� বফ�রলন। সিোলপু� বফর� েোংিোবেকরে� বেবন 
িরলন, ‘ বিরজবপ বনি্বোিন কবমেরন� পুবলে বেরয় আমোরে� 

সেরলরে� ভয় সেখোরছে। েোরে আমোরে� ভোল হরছে। সজে িোেোরছে। সভোট 
ভোল হরি।’   এবেন কবমেরন� নজ�েোব� টিরম� েোমরন সথরক উধোও হরয় 
বেরয় অনুব্রে মণ্ডল সভোরট� আরে� বেন কমমীরে� মরনোিল আ�ও িোগেো 
কর� বেরলন।

‘ উ্াও’  ডকষ্টর ডফান দেইওমক,
আিনার নজরদার র্ম ডকাথায়? 

অনুরিত মণ্ডল। ফাইল েদব

দবিতীয় ডোজ দনময়
আর্স্ত করল রাজ্
l ১ পাতার পর
সিে�কোব� হোেপোেোরল� েংেঠন 
অ্োরেোবেরয়েন অফ হেবপটোলে অফ 
ইটিোন্ব ইবন্ডয়ো� েভোপবে রূপক িেুয়ো 
িরলরেন, ‘ আরে সযটো �োজ্ ে�কো� 
সথরক ে�ি�োহ ক�ো হে সেটো এিো� 
সথরক উৎপোেনকো�ী েংথিো সথরক বকনরে 
হরি। কীভোরি আম�ো বকনরে পো�ি, 
বনয়মকোনুন কী এই বিষরয় আ�ও 
পব�ষ্ো�ভোরি ে�কোর�� কোরে জোনরে 
সিরয়বে। ভ্োকবেন ে�ি�োহ কী কর� 
আ�ও মেৃর ক�ো যোয় সেই বিষরয় আবেস্ত 
কর�রে প্রেোেন। েি বকেু ঠিক থোকরল 
আেো ক�বে আম�ো ১সম সথরক টিকোক�র 
প্রবক্রয়ো িোবলরয় সযরে পো�ি।’     

এ�ই মরধ্ �োরজ্ িুধিো� ১০ লক্ষ 
সকোবভবে্ড সেোজ আরে। ৪ লক্ষ সেোজ 
িোেিোজো� সেট্োল সমবেক্োল সটিোর� �োখো 
হয়। িোবহেো অনুযোয়ী এই সজোেোনও কম 
িরলই জোনোরছেন স্বোথি্ কে্বো�ো। িোবক ৬ 
লক্ষ সেোজ সহবটিংরে� সকন্দ্রীয় সমবেক্োল 
সটিোর� �োখো হয়। সেখোন সথরক অন্োন্ 
�োরজ্ ে�ি�োহ ক�ো হরি টিকো।

১৮–৪৪ িে� িয়বেরে� টিকোক�রর� 

নোম নবথভুক্তক�রর� শুরু� বেনই এবেন 
বিরকল িো�রট� প�  েোমবয়কভোরি 
সকো–উইন সপোট্বোল বিকল হয়। বেরটিম 
সথরক ওটিবপ যোবছেল নো সমোিোইরল। 
আর�োে্ সেেু� অ্োরপ� মোধ্রমও 
নোম নবথভুক্ত ক�ো যোবছেল নো। বিবভন্ন 
টিকোক�র সকরন্দ্রও েমে্ো সেখো সেয়।    

এবেনও �োরজ্� বিবভন্ন প্রোরন্ত 
ভ্োকবেন বনরে এরে হয়�োবন� বেকো� 
হরে হয় িরল অবভরযোে। টিকোক�র 
সকরন্দ্র অবমল সেোজ। সভো� িো�রট–
পঁোিটো সথরক মোনুরষ� লম্বো লোইন পরে 
যোয় বিধোননে� মহকুমো হোেপোেোরল। 
সকোবভবের্ড� শুধু ববিেীয় সেোজ সেওয়ো 
হরি িরল িোইর� সনোটিে বেরয় জোনোরনো 
হয়। প্রথম সেোজ আপোেে সেওয়ো 
হরি নো। সকোভ্োবসিরন� ববিেীয় সেোজ 
করি করি সেওয়ো হরি েো�ও বেনক্ষর 
সেরট� িোইর� টোবিরয় সেওয়ো হরয়রে।  
মুবে্বেোিোে সমবেক্োল করলরজও শুধু 
ববিেীয় সেোজ সেওয়ো হয়। প্রথম সেোজ 
বনরে এরে অরনরকই বিপোরক পরেন। 
এেএেরকএম, পোবনহোটি, িন্দ্ররকোরো 
েি্বত্রই একই েবি সেখো যোয়।   

আজকামলর রিদতমবদন

সিে�কোব� হোেপোেোরল ে�কোব� 
অবধেৃহীে েয্োয় সকোবভে স�োেী ভবে্ব� 
সক্ষরত্র স্বোথি্ ভিরন� বনবে্বষ্ট অ্োেবমেন 
সেরল� মোধ্রমই হরে হরি। এই বিষরয় 
বিরেষ অ্োেভোইজোব� িুধিো� জোব� ক�ল 
স্বোথি্ েতি�। ে�কোব� অবধগ্রহর ক�ো েয্ো 
ভবে্ব থোকরলও স�োেী সকোনওভোরিই 
প্রে্োখ্োন ক�ো যোরি নো। আপৎকোলীন 
েমরয় স�োেীরক প্রোথবমক বিবকৎেো বেরয় 
বথিবেেীল কর� েো�প� অন্ত্র স�ফো� 
ক�ো যোরি।  

সয– েি সিে�কোব� হোেপোেোরল 
েয্ো ে�কো� অবধগ্রহর কর�রে 
সেখোনকো� সমবেক্োল েুপো�রে� 
িলো হরয়রে ে�কোব� ব�কু্ইবজেরন 
সকোবভে স�োেী ভবে্ব� সক্ষরত্র অবে 
অিে্ই স্বোথি্ ভিরন� অ্োেবমেন 
সেরল� েম্মবে প্ররয়োজন। অথিো 
েংবলিষ্ট সজলো� ে�কো� করট্োল রুরম� 
মোধ্রম ক�ো যোরি। অ্োেবমেন সেরল� 
েম্মবে েোেো সকোনও স�োেী ভবে্ব হরল 
েোরক ে�কোব� সকোটোয় ধ�ো হরি নো। 
সিে�কোব� স�োেী বহরেরি বিবকৎেো 
বেরে হরি। ে�কোব� ব�কু্ইবজেন েয্োয় 
ভবে্ব প্ররে্ক স�োেী� নবথভুক্তক�রর� 
কোজ ক�রে হরি েংবলিষ্ট অ্োেবমেন 
সেলরক। বিবকৎেো� খ�রি� বিল 
পব�রেোরধ� আরে অিে্ই নবথভুক্ত 
কর� �োখরে হরি। স�োেীরক সিে�কোব� 
পব�কোঠোরমোয় স�ফো� ক�ো� আরে 
ে�কোব� পব�কোঠোরমোয় বনবে্বষ্ট সকোবভে 
হোেপোেোরল ভবে্ব� জন্ অবধক গুরুত্ব 
বেরে হরি। ে�কোব� নোবক সিে�কোব� 
সকোন পব�রষিোয় স�োেীরক ভবে্ব� 
প্ররয়োজন েো� বেধেোন্ত সনরিন অ্োেবমেন 
সেরল� েোবয়ত্বপ্রোতি বিবকৎেক েল। 
ভবে্ব� সক্ষরত্র সজলো প্রেোেক বকংিো 
সজলো মুখ্ স্বোথি্ আবধকোব�রক� সথরক 
আেো প্রস্তোিরক গুরুত্ব বেরয় সেখরে হরি 
অ্োেবমেন সেলরক। স�োেী� েো�ীব�ক 
অিথিো িুরঝ সয ধ�রন� পব�কোঠোরমোয় 
ভবে্ব� প্ররয়োজন সেই �কম পব�রষিোযুক্ত 
হোেপোেোরল ভবে্ব� বেধেোন্ত বনরে হরি। 

েংবলিষ্ট হোেপোেোলরকও জোবনরয় বেরে 
হরি। সিে�কোব� সক্ষরত্র ে�কোব� সকোটোয় 
স�োেী ভবে্ব� েোবলকো বনয়বমে ঠিক 
কর� �োখো� বনরে্বে অ্োেবমেন সেলরক 
বেরয়রে স্বোথি্ েতি�।  

পোঁেকুেো েুপো� সস্ে্োবলটি 
হোেপোেোলরক সকোবভে হোেপোেোরল 
রূপোন্ত� ক�ো হয়। সকোনও নন–সকোবভে 
স�োেীরক এখোরন স�ফো� ক�ো হরি 
নো। সকোবভে স�োেী স�ফো� হরি পূি্ব 
সমবেনীপু� অ্োেবমেন সেরল� মোধ্রম। 
এবেন এই বনরে্ববেকো জোব� কর�রে 
স্বোথি্ েতি�। অন্বেরক �োরজ্ ১৫৭ জন 
সমবেক্োল সটকরনোলবজটি (বক্রটিক্োল 
সকয়ো�)  অথিোয়ীভোরি বনরয়োে ক�ো� 
বনরে্বে সেওয়ো হল স্বোথি্ েতির�� পক্ষ 
সথরক। বিবভন্ন সজলোয় বনরয়োে ক�ো 
হরি। সজলো মুখ্ স্বোথি্ আবধকোব�করে� 
বনরয়োে প্রবক্রয়ো শুরু ক�ো� জন্ িলো 

হরয়রে। মোবেক ভোেো বহরেরি েোরে� 
২০ হোজো� টোকো কর� সেওয়ো হরি।

সকোবভরে মৃরে� েংখ্ো িোেোয় 
আেোনরেোল সজলো হোেপোেোরল ২ 
জন সেোম ে’  মোরে� জন্ বনরয়োে 
ক�ো� বনরে্ববেকো জোব� ক�ল স্বোথি্ 
েতি�। নদেীগ্রোম স্বোথি্ সজলোয় বিবভন্ন 
সকোবভে হোেপোেোরল মৃেরেহ িহরন� 
কোরজ� জন্ ৩ জন সেোম, আ� 
আহরমে সেন্টোল করলরজ সকোবভে 
ব্লরক ৩, েোয়মন্ডহো�িো� মহকুমোয় 
২, কোকবিীপ মহকুমোয় ২, িী�ভূম 
সজলোয় ৪, পূি্ব িধ্বমোন সজলোয় কৃবষ 
ভিন সকোবভে হোেপোেোরল ২, কোরটোয়ো 
মহকুমো হোেপোেোরল ২, কোলনো মহকুমো 
হোেপোেোরল ২ জন সেোম বনরয়োে ক�ল 
স্বোথি্ েতি�। েকলরকই ে’  মোরে� জন্ 
মোবেক ভোেো বহরেরি ১০ হোজো� টোকো 
সেওয়ো হরি।  

ডকাদভে ভদতণিমত অ্ােদমিন ডসল

 ‘ ফমণি নং :  আইএনদস ২৬’ 
[ সকোম্পোবনজ ( ইনকরপ্বোর�েন)  রুলে, ২০১৪– এ� রুল 

৩০ অনুযোয়ী] 
এক �োজ্ সথরক অপ� �োরজ্ সকোম্পোবন� স�বজটিোে্ব অবফে 

থিোনোন্তর�� জন্ েংিোেপরত্র প্রকোবেেি্ বিজ্ঞোপন
সকন্দ্রীয় ে�কো�, ইটিোন্ব ব�বজয়ন সিঞ্চ, পবচিমিগে েমীরপ 

সকোম্পোবনজ অ্োক্ট, ২০১৩– এ� ১৩ নং ধো�ো� ( ৪)  নং 
উপধো�ো এিং সকোম্পোবনজ ( ইনকরপ্বোর�েন) 
রুলে, ২০১৪– এ� রুল ৩০ েোি রুল ( ৫)  ক্লজ ( এ)  
েম্পবক্বে বিষয়

এিং
বিষয় :  ডমসাসণি মমেল কমাদিণিয়াল রিাইমভট দলদমমটে 
যো� স�বজটিোে্ব অবফে ৪এ বেেনোম েোরে্ববনয়ো, ৩, ে.  বজ 
৫ সিোে স�োে, কলকোেো– ৭০০ ০৩৯ ( পবচিমিগে) 
 এেদ্দো�ো জনেোধো�রর�  জ্ঞোেোরথ্ব জোনোরনো যোরছে সয, 
২৩ মোি্ব ২০২১ আরয়োবজে উক্ত সকোম্পোবন� বিরেষ 
েোধো�র েভোয় েৃহীে একটি বিরেষ বেধেোন্ত অনুযোয়ী 
সকোম্পোবনজ অ্োক্ট ২০১৩– এ� ১৩ ধো�োধীরন ‘ িদচিমবগে 
রাজ্’  সথরক ‘ রাজস্ান রাজ্’ – সে সকোম্পোবন� 
স�বজটিোে্ব অবফে থিোনোন্তর�� উরদেরে এই সকোম্পোবন� 
েঙ্ঘস্ো�রক� পব�িে্বরন� বিষয়টি বনবচিে ক�ো� জন্ 
আরিেনকো�ী সকোম্পোবন� ে�রফ সকন্দ্রীয় ে�কোর�� 
কোরে একটি আবজ্ব সপে ক�ো� প্রস্তোি আনো হরয়রে।
এই সকোম্পোবন� স�বজটিোে্ব অবফরে� প্রস্তোবিে উক্ত 
থিোনোন্তর�� কো�ও স্বোথ্ব কু্ষণ্ণ হরল িো কু্ষণ্ণ হওয়ো� েম্ভোিনো 
আরে িরল মরন ক�রল বেবন/ েোঁ�ো এমবেএ– ২১ সপোট্বোল 
(www.mca.gov.in) – সে ইনরভটি� কমরলেন ফম্ব 
েোবখল কর� বকংিো এই বিজ্ঞবতি েংিোেপরত্র প্রকোবেে 
হওয়ো� েোব�খ সথরক সিোদে বেরন� মরধ্ ব�বজওনোল 
বের�ক্ট�, ইটিোন্ব ব�বজয়ন, বনজোম প্োরলে, ২য় এমএেও 
বিব্ডং, ৩য় েল, ২৩৪/ ৪, এরজবে সিোে স�োে, 
কলকোেো– ৭০০ ০২০– এ� কোরে েোঁ� ( পুং/ স্তী)  স্বোরথ্ব� 
ধ�ন ও বির�োবধেো� কো�র উরল্খ কর� বলবখেভোরি 
জোনোন িো স�বজটিোে্ব েোরক পোঠোন এিং এ� েরগে একটি 
হলফনোমো বিো�ো িক্তি্ েমবথ্বে হওয়ো আিে্ক এিং 
এ� একটি কবপ অিে্ই আরিেনকো�ী এই সকোম্পোবন� 
বনম্নবলবখে ৩য় েল, ৬৪ িেেলো বস্টট, কলকোেো 
পবচিমিগে– ৭০০০০৭, ভো�ে স�বজটিোে্ব অবফরে সপে 
ক�রে হরি। যো বনরম্ন :  সকোম্পোবন� স�বজটিোে্ব অবফে:  
৪এ বেেনোম েোরে্ববনয়ো, ৩ ে.  বজ ৫, সিোে স�োে, 
কলকোেো– ৭০০ ০৩০ ( পবচিমিগে) 
 মরেল কমোবে্বয়োল প্রোইরভট বলবমরটে– এ� 
 পব�িোলন পষ্বরে� পরক্ষ
 স্বোঃ েম্মে তজন
 থিোন :  কলকোেো বের�ক্ট�
েোব�খ:  ১৯. ০৪. ২০২১ DIN :  03044883

 ডেটস দরকভাদর ট্াইবুনাল 
কলকাতা ( দেআরর্ ১) 

১০ তম তল ‘ জীবনসু্া দবদল্ডং’  ৪২– দস ডজ 
এল ডনমহরু ডরাে কলকাতা– ৭০০০৭১

ডকস নং:  ওএ/ ৩৬০/ ২০১৬
অ্োরক্ট� সেকেন ১৯ েোিরেকেন ( ৪)  েরগে 
পঠিেি্ সেট ব�কভোব� ট্োইিুনোল ( প্রবেবেও�)  
রুলে ১৯৯৩ েোি রুল ( ২এ)  অনুযোয়ী েমন 

ডস্ট ব্াঙ্ক অফ ইদডিয়া
বনাম

রিদীি ব্ানাদজণি
প্রবে ( ১)  প্রেীপ ি্োনোবজ্ব ১– ৬৪ বিজয়লক্ষী 
করলোনী, সপোঃ নিপল্ী থোনো:  িো�োেোে ২৪ 
প�েনো উতি� কলকোেো– ৭০০১২৬, উতি� 
িববিেপ�েনো পবচিম– ৭০০১২৬

সমন
সযরহেু অ্োরক্ট� ১৯ ( ৪)  অধীরন ( ওএ)  
আপনো� কোে সথরক ₹  ১৯,৯১. ৯৭৫/ –  
উধেোর�� জন্ আরিেন জমো ক�ো হরয়রে 
( আরিেন েহ জবম� কবপ েংযুক্ত)  সেই 
কো�রর মহোমোন্ ট্োইিুনোল েমন/ বিজ্ঞবতি 
জোব� কর�রেন। 
অ্োরক্ট� সেকেন ১৯ েোিরেকেন ( ৪)  
অনুযোয়ী আপবন প্রবেিোেী বহরেরি কো�র 
েে্বোইরিন বেব�ে বেরন� মরধ্ সয সকন ওই 
আরিেন গ্রোহ্ হরি নো। 
আপনোরক বলবখে বিিৃবে জমো কব�রে 
আরিেন ক�ো যোরছে যো� একটি প্রবেবলবপ 
আরিেনকো�ীেররক জমো ক�রে হরি 
এিং ডরদজস্টার েম্মুরখ ১৬/ ০৬/ ২০২১ 
েকোল ১০. ৩০ দমদনমট হোবজ� থোকরে হরি 
অন্থোয় আপনো� অনুপবথিবেরে আরিেরন� 
শুনোবন হরি ও বেধেোন্ত গ্রহর ক�ো হরি। 
আদম এই ট্াইবুনামলর দসলমমাহর দদময় 
স্াষের করলাম ২২/ ০৪/ ২০২১ তাদরমখ

স্া/ – 
ডরদজস্টার, 

ডেটস দরকভাদর ট্াইবুনাল নং– ১
কলকাতা 

 রিকাি্ দবজ্ঞদতি
( নন– ব্াদঙ্কং দফনাদসিয়াল ডকাম্পাদন— দবনা 
িদ্ধদতমত গুরুত্বিূ্ণি দবনা আমানত গ্রহ্কারী 

ডকাম্পাদন ( দরজাভণি ব্াঙ্ক)  দনমদণিিাবদল ২০১৬, ক্জ 
৬২ অনুযায়ী) 

ডসন্টাল ইদডিয়া ডজনামরল এমজন্টস দলদমমটে
CIN: U51909 WB1942 PLC 042140 
 ডরদজ.  অদফস:  ৯/ ১ আর এন মুখাদজণি ডরাে, 

১৫ তম তল, কলকাতা–  ৭০০০০১ 
ডটদল নং ( ০৩৩)  ৪০৬৪৩৪০৪/ ৪০৮২ ৩৭০০

ই– ডমল:  birlacal@yahoo.in
১.  এই যুগ্ম বিজ্ঞবতি জোব� ক�ো হরছে ( i) বে সকোম্পোবন 

অ্ো ক্ট ২০১৩ অধীরন সেট্োল ইবন্ডয়ো সজনোর�ল 
এরজন্টে বলবমরটে একটি সকোম্পোবন যো� স�বজটিোে্ব 
অবফে ৯/ ১ আ�. এন. মুখোবজ্ব স�োে, ১৫ েম েল, 
কলকোেো–  ৭০০০০১, পবচিমিগে ( ‘ ‘ সকোম্পোবন’ ’  )  
যো বিনো আমোনে গ্রহরকো�ী নন– ি্োবঙ্কং বফনোবসেয়োল 
সকোম্পোবন, ব�জোভ্ব ি্োঙ্ক অফ ইবন্ডয়ো ( ‘ ‘ আ� বি 
আই’ ’ ) – সে নবথভুক্ত এিং (ii) েুেে্বন কুমো� বিেলো 
ফ্োবমবল ট্োটি, একটি সিে�কোব� ফ্োবমবল ট্োটি– এ� 
ট্োবটিের ( ‘ ‘ অ্োরকোয়ো� ১’ ’ ) এিং ( ii)  েুমগেলো 
বিেলো ফ্োবমবল ট্োটি– এ� ট্োবটিের  ( ‘ ‘ অ্োরকোয়ো� 
২’ ’ )  বিো�ো জোব�কৃে যো আ� বি আই বিো�ো জোব�কৃে 
নন ি্োবঙ্কং বফনোবসেয়োল সকোম্পোবন–  বিনো পধেবেরে 
গুরুত্বপূর্ব বিনো আমোনে গ্রহরকো�ী সকোম্পোবন 
( ব�জোভ্ব ি্োঙ্ক)  বের�কেনে ২০১৬ অনুযোয়ী 
সেকেন ৩ অধ্োয় ৯ অধীরন অনুযোয়ী

২ এই বিজ্ঞবতি হস্তোন্ত� েংক্রোন্ত (i)  ৬৬, ৯০০ ( সেষট্টি 
হোজো� নয়রেো)  সকোম্পোবন� সেয়ো� যো সকোম্পোবন� 
সেয়ো� মূলধরন� ২২. ৭৬%  ( িোইে েেবমক বেয়োতি� 
েেোংে)  এিং  (ii)  ৪৬, ৪১৮ ( সেিবল্ে হোজো� িো�রেো 
আঠো�)  সকোম্পোবন� সেয়ো� যো সকোম্পোবন� মূলধরন� 
১৫. ৮০%   ( পরনর�ো েেবমক আবে েেোংে)  হরি 
অ্োরকোয়ো�ো� ১ এিং অ্োরকোয়ো�ো� ২ এ� কোরে 
যো অভ্ন্ত�ীর বভবতিরে বথি� হরয়রে। উপর�োক্ত 
পব�িে্বরন� ফরল সকোম্পোবন� ি্িথিোপনোয় সকোনও 
পব�িে্বন হরি নো।

৩)  এই েম্পরক্ব প্ররনে� জন্ সযোেোরযোে শ্রী বপ. সক 
েোওেোবেয়ো/  এন সক আে�ওয়োলো� েম্পরক্ব 
সকোম্পোবন� স�বজটিোে্ব অবফরে এই বিজ্ঞবতি� সথরক 
৩০ ( বত্রে)  বেরন� মরধ্ িো ইরমল ‘ ‘birlacal@
yahoo.in ’  ’  মোধ্রম। 

এই প্রকোে্ বিজ্ঞবতি সকোম্পোবন, অ্োরকোয়ো� ১, 
অ্োরকোয়ো� ২ বিো�ো একরত্র জোব�কৃে 

ডসন্টাল ইদডিয়া ডজনামরল এমজন্টস দলদমমটে– এর িমষে
 সুদিণিন কুমার দবড়লা 
 ফ্াদমদল ট্াস্– এর িমষে
এন. ডক.  আগরওয়ালা
দফনাসি অদফসার
 সুমগেলা দবড়লা 
 ট্াদস্
 সুমগেলা দবড়লা ফ্াদমদল ট্াস্– এর িমষে
স্ান:  কলকাতা মীনাষেী দবড়লা 
তাদরখ:  ২৮. ০৪. ২০২১ ট্াদস্

 ভারত ডকাদকং ডকাল দলদমমটে
‘ একর্ দমদন রত্ন ডকাম্পাদন’ 

( ডকাল ইদডিয়া দলদমমটমের সহমযাগী সংস্া) 

দবজ্ঞদতি
পর্, কোয্ব ও পব�রষিো আস্বোেরন� জন্ ভো�ে সকোবকং সকোল 
বলবমরটে ( বিবেবেএল) – এ� েকল সটন্ডো�েমূহ   প্ররযোজ্ েকল সখোলো 
( সেেীয়/ আন্তরে্বেীয়)  সটন্ডো� সক্ষরত্র যো বেআইএল– এ� ই– সপ্রোবকও�রমন্ট 
পোট্বোল মোধ্রম জোব�কৃে  বিবেবেএল– এ� ওরয়িেোইট www.bcclweb.
in,  সকোল ইবন্ডয়ো বলবমরটে ( বেআইএল) – এ� ই– সপ্রোবকও�রমন্ট সপো ট্বোল 
https://coalindiatenders.nic.in  এিং সেট্োল পোিবলক সপ্রোবকও�রমন্ট 
সপোট্বোল https://eprocure.gov.in- সে পোওয়ো যোয়। আ�ও, বজইএম 
সপোট্বোল: https://gem.gov.in.  মোধ্রমও আস্বোেন ক�ো হয়। 

দলমডি ইদডিয়া দলদমমটে
CIN : L40200WB1935PLC008184
স�বজ অবফে:  অবসিরজন হোউে, বপ ৪৩, েো�োেলো স�োে , কলকোেো ৭০০০৮৮
সফোন:  +  ৯১ ৩৩ ৬৬০২ ১৬০০, ফ্োসি:  +  ৯১ ৩৩ ২৪০১ ৪২০৬
ই সমল :  investor.relations.in@linde.com

 দবজ্ঞদতি
সেবি ( বলবটিং অিবলরেেনে অ্োন্ড বেেরক্লোজো� ব�রকোয়ো�রমন্টে)  স�গুরলেনে, 
২০১৫ এ� স�গুরলেন ৪৭ ( ১)  এেবিো�ো  বিজ্ঞবতি জোব� হরছে সয, ৩১ মোি্ব,২০২১ 
পয্বন্ত সকোম্পোবন� প্রথম তত্রমোবেক প�ীবক্ষে  একক ও একীকৃে আবথ্বক 
ফলোফল বিরিিনো, অনুরমোেন ও স�কে্বভুক্ত ক�ো� জন্ সকোম্পোবন� সিোে্ব অফ 
বের�ক্ট�রে� একটি েভো অনুবঠিে হরি মগেলিো�, ১১ সম, ২০২১ সে।
 বলরন্ড ইবন্ডয়ো বলবমরটে– এ� পরক্ষ
 িবন মারদা
২৮ এবপ্রল ২০২১ েহ ভোইে সপ্রবেরেন্ট ও সকোম্পোবন সেরক্রটোব�

আমামদর ডদখুন :  www.linde.in
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