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রাজ্য ৼ ৩
কলকাতা মঙ্গলবার ১৪ ফেব্রুয়ারর ২০২৩

খাদিম ইদডিয়া দিদমটেড
ফররিস্ার্ড অরেস:  অষ্টম তি, োওয়ার ‘ দি’ , দডএিএফ আইটি পার্ক, ০৮ মমজর আটে্কদরয়াি মরাড, ব্লর– এএফ, দিউ োউি (রাজারহাে)

রিরাতা–৭০০১৫৬, পদচিমবঙ্গ, ভারত
ওটয়বিাইে:  www.khadims.com 

মফাি:  + ৯১ ৩৩ ৪০০৯ ০৫০১;  ফ্াক্স:  + ৯১ ৩৩ ৪০০৯ ০৫০০
ই–মমি:  compliance@khadims.com 

দিআইএি: L 19129WB1981PLC034337  

 ৩১ ররসসম্বর, ২০২২ সমাপ্ত ত্রৈমারসক ও নয় মাসসর অরনরীরষিত একক ও পুঞ্ীভূত আর ্্ডক েলােসলর সংরষিপ্তসার
 (টাকার অঙ্ক রমরলয়সন) 

ক্রম 
নং রববরণ

একক পুঞ্ীভূত

৩১ ররসসম্বর, 
২০২২

সমাপ্ত ৩ মাস

৩১ ররসসম্বর, 
২০২২

সমাপ্ত ৯ মাস

৩১ ররসসম্বর, 
২০২১ সমাপ্ত 

সম্পরক্ডত
৩ মাস

৩১ ররসসম্বর, 
২০২২

সমাপ্ত ৩ মাস

৩১ ররসসম্বর, 
২০২২

সমাপ্ত ৯ মাস

৩১ ররসসম্বর, 
২০২১ সমাপ্ত 

সম্পরক্ডত
৩ মাস

১. রারবার মেটর মমাে আয় ১,৪৮৯. ৫০ ৫,০১০. ৫৬ ১,৮৫০. ৪০ ১,৪৮৯. ৫০ ৫,০১০. ৫৬ ১,৮৫০. ৪০

২. িংদলিষ্ট মময়াটি মিে মুিাফা
[ রর, ব্দতক্রমী এবং/ বা দবটেষ িফািমূটহর আটে] ৫৭. ২৩ ১৭৪. ৫০ ১০১. ৩৬ ৫৭. ১৭ ১৭৪. ৪২ ১০১. ৩৬

৩. িংদলিষ্ট মময়াটি রর–পূব্ক মিে মুিাফা
[ব্দতক্রমী এবং/ বা দবটেষ িফািমূটহর পটর] ৫৭. ২৩ ১৭৪. ৫০ ১০১. ৩৬ ৫৭. ১৭ ১৭৪. ৪২ ১০১. ৩৬

৪. িংদলিষ্ট মময়াটি রর–পরবততী মিে মুিাফা 
[ ব্দতক্রমী এবং/ বা দবটেষ িফািমূটহর পটর] ৪৮. ২৪ ১৩১. ৯৬ ৮২. ০৪ ৪৮. ১৮ ১৩১. ৮৮ ৮২. ০৪

৫. িংদলিষ্ট মময়াটি মমাে মবাধেম্  আয় [ িংদলিষ্ট মময়াটি মুিাফা ( রর–পরবততী)   এবং 
অি্াি্ মবাধেম্ আয় ( রর–পরবততী)  অন্তভু্কক্ত রটর] ৪৮. ৭২ ১৩৩. ৪০ ৮২. ৪৮ ৪৮. ৬৫ ১৩৩. ৩২ ৮২. ৪৮

৬. ইক্্ইটি মেয়ার মূিধি ১৭৯. ৭০ ১৭৯. ৭০ ১৭৯. ৭০ ১৭৯. ৭০ ১৭৯. ৭০ ১৭৯. ৭০

৭. 

মেয়ার–প্রদত আয় [ প্রদতটি ₹ ১০/ – মূটি্র]
( বাদষ্করীরৃত িয়) 
১.   বুদিয়াদি ( ₹ )
২.  দমদরিত ( ₹ )

২. ৬৮
২. ৬৮

৭. ৩৪
৭. ৩৪

৪. ৫৭
৪. ৫৭

২. ৬৮
২. ৬৮

৭. ৩৪
৭. ৩৪

৪. ৫৭
৪. ৫৭

দ্রষ্টব্য: 
উপদরদিদখত দববৃদতটি মিদব ( দিদ্টং অবদিটেেিি অ্াডি দডিট্াজার দরটরায়্ারটমন্টি)  মরগুটিেিি, ২০১৫ এর মরগুটিেি ৩৩ মমাতাটবর ্টর এক্সটেঞ্জিমূটহ মপে ররা অদিরীদষিত এরর 
ও পঞু্জীভূত আদে্কর ফিাফটির দবেি খদতয়াটির িংদষিপ্তিার। দবেি আদে্কর ফিাফি এবং এই িংদষিপ্তিার ১৩ মফব্রুয়াদর, ২০২৩ তাদরটখ আটয়াদজত িভায় অদডে রদমটি দ্ারা পর্কাটিাদেত 
এবং পদরোিরমণ্ডিী পষ্কি দ্ারা অিুটমাদিত হটয়টে। এই অদিরীদষিত এরর ও পঞু্জীভূত আদে্কর ফিাফটির পুটরা বয়াি মরাম্াদির ওটয়বিাইে ( www.khadims .com ) িহ ি্ােিাি ্টর 
এক্সটেঞ্জ অফ ইদডিয়ার ওটয়বিাইে ( www.nseindia.com)  এবং দবএিই–র ওটয়বিাইটেও ( www.bseindia.com ) মিওয়া আটে।
 পদরোিরমণ্ডিী পষ্কটির জি্ ও তরটফ
 দিদ্াে্ক রায় বম্কি
স্াি:  রিরাতা মেয়ারম্াি এবং ম্াটিদজং দডটরক্টর
তাদরখ:  ১৩ মফব্রুয়াদর, ২০২৩ DIN: 00043715    

দখল রবজ্ঞরপ্ত ( স্াবর এবং অস্াবর সম্পরতির িন্য)
[ রসরকউররটি ইন্াসরস্ ( এনসোস্ডসমন্)  রুলস, ২০০২ এর রুল ৮( ১)  সহ পঠনীয় পরররিষ্ট IV  অনুযায়ী] 

মরটহতু, ব্াঙ্ক অফ বটরািার অিুটমাদিত আদধরাদরর দহটিটব দিম্নস্াষিররারী দিদরউদরটি ইন্টাটর্ট ( এিটফাি্কটমন্ট)  রুিি, ২০০২–এর রুি ৩ 
িহ পঠিীয় দিদরউদরোইটজেি অ্াডি দররিস্টারেি অফ দফিাদসিয়াি অ্াটিেি অ্াডি এিটফাি্কটমন্ট অফ দিদরউদরটি ইন্টাটর্ট অ্াক্ট, ২০০২   
( িং ৫৪/ ২০০২) –এর ১৩( ১২)  ধারাধীটি অদপ্কত ষিমতাবটি িাদব দবজ্ঞদপ্ত জাদর রটরদেটিি, রার মাধ্টম উক্ত দবজ্ঞদপ্তর তাদরখ মেটর ৬০ দিটির 
মটধ্ িংদলিষ্ট দবজ্ঞদপ্তটত উদলিদখত অে্কাঙ্ক, তৎিহ পরবততী িুি, মািুি ইত্াদি পদরটোটধর জি্ িংদলিষ্ট ঋণগ্রহীতার প্রদত আহ্াি জািাটিা হটয়দেি।
িংদলিষ্ট ঋণগ্রহীতা উক্ত অে্কাঙ্ক পদরটোটধ ব্ে্ক হওয়ায় এতদ্দারা দবটেষ রটর উক্ত ঋণগ্রহীতা এবং জিিাধারটণর প্রদত দবজ্ঞদপ্ত জাদর ররা হটছে মর, 
দিম্নস্াষিররারী িীটে উদলিদখত তাদরটখ উক্ত রুিিমূটহর রুি িং ৮ িহ পঠিীয় উক্ত অ্াটক্টর ১৩ িং ধারার (  ৪) িং উপধারাধীটি তাঁর ওপর অদপ্কত 
ষিমতাবটি এখাটি িীটে উদলিদখত িম্দতির িখি দিটয়টেি।
দবটেষ রটর উক্ত ঋণগ্রহীতা/  জাদমিিারেণ/  বন্ধরিাতােণ এবং জিিাধারণটর এতদ্দারা দিটম্নাক্ত িম্দতিগুদি দিটয় মরািও প্ররার মিিটিি িা 
ররার জি্ িতর্ক ররা হটছে এবং উক্ত িম্দতিগুদি দিটয় মর–মরািও প্ররার মিিটিি দিটম্নাক্ত অে্কাঙ্ক এবং এর ওপর িুি ইত্াদি িটমত ব্াঙ্ক 
অফ বটরািার িায় িাটপষি হটব।
উক্ত অ্াটক্টর ১৩ িং ধারার ( ৮)  িং উপধারার িংস্াি মমাতাটবর প্রাপ্ মময়াটির মটধ্ এই িুরদষিত পদরিম্িগুদি োড়াটিার ব্বস্া গ্রহটণর জি্ 
িংদলিষ্ট ঋণগ্রহীতার মটিাটরাে আরষ্কণ ররা হটছে।

ক্রম 
নং ঋণগ্রহীতার নাম

ক) দারব রবজ্ঞরপ্তর তাররখ
খ) দখসলর তাররখ
গ)  বসকয়া অ্্ডাঙ্ক

স্াবর এবং অস্াবর সম্পরতিগুরলর রববরণ

১ ফমসাস্ড স্াইল্যাক্স ফরেরক্সম পাাঃ 
রলাঃ, ঠিরািা:  ১২, করিাে মবাি 
দস্টে, রিরাতা– ৭০০০০৬, 
পদচিমবঙ্গ এবং
িারমনদার: 
রমাঃ উতিম চক্রবততী ও
রমসসস অরময়া চক্রবততী, স্ামী– 
দমঃ উতিম েক্রবততী, উভটয়র 
দিবাি:  দজ–১৪/ ২, ররুণাময়ী 
এট্টে, িল্ট মির, রিরাতা– 
৭০০০৯১

ক)  ২৮. ১০. ২০২২
খ)  ০৯. ০২. ২০২৩
গ)  ১)  র্াে মক্রদডে মিাি অ্ারাউন্ট 
িং ০০২৩০৫০০০০০০৬৮ এর 
মপ্রদষিটত ₹ ২,১২,৮৫,৭৮৫. ৩৬
২)  দবদজইদিএি অ্ারাউন্ট িং 
০০২৩০৬০০০০১৮৪৮ এর মপ্রদষিটত 
₹ ৩৩,৫৬,২১৩. ৭৯ এবং
৩)  দবদজইদিএি অ্ারাউন্ট িং 
০০২৩০৬০০০০২০৯৬ এর মপ্রদষিটত 
₹ ২৭,৬৮,৩৬৯. ১৯
সব্ডসমাট ₹ ২,৭৪,১০,৩৬৮. ৩৪
( দুই মরাটি েুয়াতির িষি িে হাজার 
দতিটো আেষট্টি োরা এবং মেৌদঁরিে 
পয়িা মারি) , ২৬. ১০. ২০২২ 
অিুরায়ী +  পদরটোটধর তাদরখ পর্কন্ত 
েুদক্তমাদফর হাটর বটরয়া িুি, মািুি, 
োজ্ক ও খরোপাদত

১.  মজুত িামগ্রী ও বদহ িাটয়র মরহািাবন্ধি।
২.  ফ্্াে িং দজ–২ এর িমবন্ধর ( প্রেম তি, িদষিণ–পদচিম পাটশ্্ক) , 
মপ্রদমটিি িং ১৪৬, মহাদ্ডং িং ১৪৬/ ৪৪, রুেীপাড়া মরাড, ওয়াড্ক 
িং ২৪, দি এি িাে িং ২০১১, ২০১৩ ও ২০১৪, দি এি খদতয়াি 
িং ৬৮৫, মমৌজা– িাতোদে, মজ এি িং ২০, মতৌদজ িং ৩০৮৩, 
আর এি িং ১৫৪, োিা– িমিম, িাউে িমিম দমউদিদিপ্াদিটি, 
রিরাতা– ৭০০০২৮, মজিা– উতির ২৪ পরেিা। সম্পরতির 
স্বত্ারিকারী রমাঃ উতিম চক্রবততী ( স্াইল্যাক্স ফরেরক্সম পাাঃ রলাঃ এর 
ররসরক্টর) । ফচৌহরদি:  উতির– দি এি প্লে িং ২০১০;  িদষিণ– দি 
এি প্লে িং ২০১১ এবং খাি জদম;  পূব্ক– িুিতাি মণ্ডটির জদম;  
পদচিম– ৬ ফুে েওড়া প্াটিজ।

১.  মজুত িামগ্রী ও বদহ িাটয়র মরহািাবন্ধি।
২.  প্রেম তটির িমবন্ধর, মপ্রদমটিি িং ৭এ, করিাে মবাি 
দস্টে, ওয়াড্ক িং ২৭, োিা– আমহা্ট্ক দস্টে, রিরাতা পুরদিেম, 
রিরাতা– ৭০০০০৬। সম্পরতির স্বত্ারিকারী রমাঃ উতিম চক্রবততী 
এবং রমসসস অরময়া চক্রবততী ( স্াইল্যাক্স ফরেরক্সম পাাঃ রলাঃ এর 
ররসরক্টরগণ) । ফচৌহরদি:  উতির– মপ্রদমটিি িং ৩৩, মিি দমরি মিি;  
িদষিণ– মপ্রদমটিি িং ৭দব, করিাে মবাি দস্টে;  পূব্ক– মপ্রদমটিি 
িং ৭দি, করিাে মবাি দস্টে;  পদচিম– রিরাতা পুরদিেটমর প্রায় 
৬ ফুে েওড়া েদি।

তাররখ:  ০৯. ০২. ২০২৩;  স্ান:  কলকাতা রচে ম্যাসনিার/  অনুসমারদত আরিকাররক, ব্যাঙ্ক অে বসরাদা                     

ফবসলঘাটা ব্াঞ্চ
রপ–২৪১, রসআইটি ফরার, রকিম নং VI (M) , কলকাতা– ৭০০০৫৪

ই–ফমল:  beliag@bankofbaroda.com 

 কাসব্ডা–ফসরারমকস রলরমসটর
মরদজ্টাড্ক অদফি:  ৩১, মেৌরদঙ্গ মরাড, রিরাতা–৭০০ ০১৬

দিআইএি:  L26999WB1902PLC001537  ;  মফাি:  ( ০৩৩)  ২২৬৫ ৯৭৪২
ওটয়বিাইে:  www.carbo-ceramics.com ;  ই–মমি:  secretarial@carbo-ceramics.com 

 ৩১ ররসসম্বর, ২০২২ সমাপ্ত ত্রৈমারসক এবং নয় মাস ফময়াসদ অরনরীরষিত আর্্ডক েলােল সম্পরক্ডত রববৃরত
       ( লক্ষ টাকায়) 

         সমাপ্ত ত্রৈমারসক               সমাপ্ত নয় মাস  সমাপ্ত বছর

ক্রম                      রববরণ ৩১. ১২. ২০২২ ৩০. ০৯. ২০২২ ৩১. ১২. ২০২১ ৩১. ১২. ২০২২ ৩১. ১২. ২০২১ ৩১. ০৩. ২০২২
নং  ( অদিরীদষিত)  ( অদিরীদষিত)  ( অদিরীদষিত)  ( অদিরীদষিত)  ( অদিরীদষিত)  ( দিরীদষিত) 

১ রারবার মেটর মমাে আয় ১০. ৩৭ ৪৮. ৪০ ৭. ৪৬ ৬৪. ৩৫ ৪৩. ৪৯ ৫১. ৪২

২ িংদলিষ্ট মময়াটি/ বেটর মিে মুিাফা  
 [ রর, ব্দতক্রমী এবং/ বা অিাধারণ
  িফািমটূহর আটে] ৮. ২৮ ৪৬. ১৩ ৫. ৪৫ ৫৮. ১৪ ৩৭. ১৭ ৪২. ২৬

৩ রর–পূব্ক মিে মুিাফা  
 [ব্দতক্রমী এবং/ বা অিাধারণ 
 িফািমূটহর পটর] ৮. ২৮ ৪৬. ১৩ ৫. ৪৫ ৫৮. ১৪ ৩৭. ১৭ ৪২. ২৬

৪ রর–পরবততী মিে মুিাফা / ( ষিদত)  
 [ব্দতক্রমী এবং/ বা অিাধারণ 
 িফািমূটহর পটর] ৬. ০৬ ৩৪. ০৭ ৪. ০০ ৪২. ৮৯ ৩২. ৪৫ ৩১. ০৩

৫ মমাে মবাধেম্ আয় / ( ষিদত)  
 রর–পরবততী মুিাফা  এবং রর–পরবততী 
 অি্াি্ মবাধেম্ আয় অন্তভু্কক্ত রটর  ৬৫. ৩৩ ( ৯২. ৮৯)  ( ৩২৪. ৫২)  ( ৪০২. ১০)  ২১. ৯৪ ( ০. ৩৮) 

৬ মপড–আপ ইক্ইটি মেয়ার মূিধি 
 ( প্রদতটি ইক্ইটি মেয়াটরর মফি 
 ভ্ািু ₹ ৮. ৫০/ –) ৭৯. ৯০ ৭৯. ৯০ ৭৯. ৯০ ৭৯. ৯০ ৭৯. ৯০ ৭৯. ৯০

৭ অি্াি্ ইক্ইটি      ২,৪০৮. ১৩

৮ মেয়ার প্রদত আয়
 ( বাদষ্করীরৃত িয়) 
( র)   বুদিয়াদি ( ₹ )  ০. ৬৪ ৩. ৬২ ০. ৪২ ৪. ৫৬ ৩. ৪৫ ৩. ৩০
( খ)   দমদরিত ( ₹ ) ০. ৬৪ ৩. ৬২ ০. ৪২ ৪. ৫৬ ৩. ৪৫ ৩. ৩০

দ্রষ্টব্য: 
উপদরদিদখত দববৃদতটি ৫ জুিাই, ২০১৬ তাদরটখর িাক্্কিার িং দিআইআর/  দিএফদড/  এফএদি/ ৬২/  ২০১৬ দ্ারা িংটোদধতমটতা মিদব ( দিদ্টং অবদিটেেিি অ্াডি 
দডিট্াজার দরটরায়্ারটমন্টি)  মরগুটিেিি, ২০১৫– এর মরগুটিেি ৩৩ মমাতাটবর ্টর এক্সটেঞ্জিমূটহ মপে ররা করিমাদিটর আদে্কর ফিাফটির দবেি বয়াটির 
িংদষিপ্তিার। এই আদে্কর ফিাফটির পুটরা বয়াি রিরাতা ্টর এক্সটেটঞ্জর ওটয়বিাইে িহ এই মরাম্াদির ওটয়বিাইটেও (www.carbo-ceramics.com    ) মিওয়া 
আটে।
       মবাটড্কর আটিোিুিার
      রাটব্কা–মিরাদমরি দিদমটেড–এর পটষি
       স্াঃ–
স্াি :  রিরাতা     এম রস দারক
তাদরখ :    ১৩ মফব্রুয়াদর, ২০২৩     ( দডটরক্টর)  

  অ্যালবাট্ড ফররভর রলরমসটর
মরদজ্টাড্ক অদফি:   ‘ দড’  ব্লর, োড্ক মফ্ার, দেি্াডিার হাউি, মিতাদজ িুভাষ মরাড, রিরাতা–৭০০০০১

( রটপ্কাটরে আইটডদন্টটি িম্বর:  L51109WB1938PLC009490 ) 
মফাি:  ০৩৩–২২৬২ ৮৪৩৬/ ৮৪৫৬/ ৮৪৯২, ২২৩০–২৩৩০;  ফ্াক্স:  ০৩৩–২২৬২–৮৪৩৯

ই–মমি:  adidavid@dataone.in  ;  ওটয়বিাইে:  www.albertdavidindia.com  

৩১ ররসসম্বর, ২০২২ তাররসখ সমাপ্ত ত্রৈমারসক এবং
নয় মাসসর অরনরীরষিত আর ্্ডক েলােসলর সংরষিপ্তসার

 (লষি টাকার অসঙ্ক) 

ক্রম                          রববরণ সমাপ্ত ত্রৈমারসক সমাপ্ত ত্রৈমারসক সমাপ্ত নয়মাস সমাপ্ত নয়মাস সমাপ্ত বছর
নং  ৩১. ১২. ২০২২ ৩১. ১২. ২০২১ ৩১. ১২. ২০২২ ৩১. ১২. ২০২১ ৩১. ০৩. ২০২২
  ( অরনরীরষিত)  ( অরনরীরষিত)  ( অরনরীরষিত)  ( অরনরীরষিত)  ( রনরীরষিত) 

১  রারবার মেটর মমাে আয় ৮২০২. ৮০ ৭৭৭২. ৬৯ ২৭৫৫৩. ১৬ ২৫৫৬৬. ৫৪ ৩২৯৩৫. ২৮

২  িংদলিষ্ট মময়াটি মিে মুিাফা ( + ) / ষিদত 
 ( –) [ রর, ব্দতক্রমী এবং/ বা দবটেষ 
 িফািমূহ দবটবেিার আটে] ১৩৫৭. ৯৬ ১০৮৭. ২১ ৪৩৫৪. ৪৯ ৪০৫২. ৮৫ ৪৭২৯. ৭৬

৩  িংদলিষ্ট মময়াটি রর–পূব্ক মিে মুিাফা 
 ( + ) / ষিদত ( –) [ ব্দতক্রমী এবং/ বা 
 দবটেষ িফািমূটহর পটর] ১৩৫৭. ৯৬ ১০৮৭. ২১ ৪৩৫৪. ৪৯ ৪০৫২. ৮৫ ৪৭২৯. ৭৬

৪  িংদলিষ্ট মময়াটি মিে মুিাফা ( + ) / ষিদত ( –)
 [ রর, ব্দতক্রমী এবং/ বা দবটেষ 
 িফািমূটহর পটর]  ১০৫৪. ৬৪ ৭৯৬. ৫৮ ৩২৪৪. ০১ ৩১০৮. ৩৬ ৩৫২৫. ৮৩

৫  িংদলিষ্ট মময়াটি মমাে মবাধেম্ আয়
 [ িংদলিষ্ট মময়াটি রর–পরবততী মুিাফা/ 
 ( ষিদত)  এবং রর–পরবততী অি্াি্ 
 মবাধেম্ আয় অন্তভু্কক্ত রটর] ১০৪৭. ৬০ ৭৮৮. ২০ ৩২৪০. ৬৫ ৩১৫৪. ৪৩ ৩৮৫১. ৩৪

৬ মপড আপ ইক্ইটি মেয়ার মূিধি 
 ( প্রদতটির মফি ভ্ািু ₹ ১০/ –)  ৫৭০. ৭২ ৫৭০. ৭২ ৫৭০. ৭২ ৫৭০. ৭২ ৫৭০. ৭২

৭ অি্াি্ ইক্ইটি — — — — ২৭৩৭৬. ৩৯

৮  মেয়ার প্রদত আয় ( প্রদতটির ₹ ১০/ –) 

 বুদিয়াদি ( ₹ ):  ১৮. ৪৮ ১৩. ৯৬ ৫৬. ৮৪ ৫৪. ৪৬ ৬১. ৭৮

 দমদরিত ( ₹ ):  ১৮. ৪৮ ১৩. ৯৬ ৫৬. ৮৪ ৫৪. ৪৬ ৬১. ৭৮

দ্রষ্টব্য: 
১.  উপদরদিদখত দববৃদতটি মিদব ( দিদ্টং অবদিটেেিি অ্াডি দডিট্াজার দরটরায়্ারটমন্টি)  মরগুটিেিি, ২০১৫– এর মরগুটিেি ৩৩ অিুিাটর ্টর 

এক্সটেঞ্জিমূটহ িাদখি ররা করিমাদির আদে্কর ফিাফটির দবেি বয়াটির িংদষিপ্তিার। এই িরি করিমাদির আদে্কর ফিাফটির পুটরা বয়াি ও দ্রষ্টব্ 
দবষয়িমূহ এই মরাম্াদির ওটয়বিাইে (www.albertdavidindia.com   )– এর পাোপাদে ্টর এক্সটেঞ্জিমূটহর ওটয়বিাইটেও (  www.bseindia.com  এবং 
www.nseindia.com )   উপিব্ধ রটয়টে ।

২.  উপদরদিদখত অদিরীদষিত আদে্কর ফিাফিগুদি ১৩ মফব্রুয়াদর, ২০২৩ তাদরটখ আটয়াদজত দিজ দিজ িভায় অদডে রদমটি দ্ারা পর্কাটিাদেত এবং 
পদরোিরমণ্ডিী দ্ারা অিুটমাদিত হটয়টে। মিদব ( দিদ্টং অবদিটেেিি অ্াডি দডিট্াজার দরটরায়্ারটমন্টি)  মরগুটিেিি, ২০১৫– এর মরগুটিেি 
৩৩–এর প্রটয়াজি অিুরায়ী ৩১ দডটিম্বর, ২০২২ িমাপ্ত করিমাদির এবং িয়মাটির আদে্কর ফিাফিগুদি দবদধবদ্ অদডেরেণ িীদমত পর্কাটিােিা 
রটরটেি।

৩.  ৩১ দডটিম্বর, ২০২২ িমাপ্ত করিমাদির এবং িয় মাটির অদিরীদষিত আদে্কর ফিাফিগুদির ব্াপাটর দবদধবদ্ অদডেরেণ অিংটোদধত পর্কাটিােিা 
প্রদতটবিি মপে রটরটেি।

৪.  এই মরাম্াদি ফাম্কাদিউটির্াি মপ্রাডাক্ট দিম্কাটণ দিরুক্ত এবং ইডি এএি–১০৮ ‘ অপাটরটিং মিেটমন্টি’  অিুরায়ী এর মরবিমারি এরটি প্রদতটবিিটরাে্ 
দবভাে রটয়টে।

৫.  পূব্কবততী মময়ািগুদির অে্করাদেগুদি মিদব–র দিধ্কাদরত আদে্কর ফিাফি ও তার ম�াষণার বয়াটির মপ্রদষিটত প্রটয়াজিািুিাটর বত্কমাি মময়াটির িটঙ্গ 
তুিিীয় ররার জি্ পুিঃিদজিত ররা হটয়টে।

 অ্যালবাট্ড ফররভর রলরমসটর–এর পসষি
 (এ ফক ফকাঠারর) 
স্ান:  মুম্বই এরক্সরকউটিভ ফচয়ারম্যান
তাররখ:  ১৩ ফেব্রুয়ারর, ২০২৩ (  DIN: 00051900) 

দিদবআই তিটন্তর দিটি্কে
আিকাসলর পরতসবদন

�ুষ দিটয় এিএিদির গ্রুপ দড পটি োরদর িা মমিায় এর রুবটরর আত্মহত্ার �েিায় 
দিদবআই তিটন্তর দিটি্কে দিি রিরাতা হাইটরাে্ক। অদভটরাে, মািদির অবিাটি 
প্রােদমটর গ্রুপ দড পটির ওই োরদরপ্রােতী িািটোিার আবদুি রহমাি আত্মহত্া 
রটরি। স্ািীয় এর িািাটির খপ্পটর দতদি ২ িষি োরা দিটয়দেটিি। পদরবাটরর 
অদভটরাে, ওই িািাি ৬ িষি োরা িাদব রটর জাদিটয়দেটিি, পরীষিা োড়াই দতদি 
গ্রুপ দড পটি দিটয়াে রদরটয় মিটবি। পদরবাটরর অদভটরাে, আত্মহত্ার �েিায় 
পুদিে মৃতটরই অদভরুক্ত রটরটে। অেে দিটজর ৯ পাতা িুইিাইড মিাটে পাে্ক 
েট্াপাধ্ায় িাটম এর ব্দক্তর রো উটলিখ ররা হটিও, পদুিটের োজ্কদেটে তার 
িাম মিই। মুদে্কিাবাটির িািটোিার বাদিন্া আবদুর রহমাি, এিএিদি গ্রুপ-দড 
পটি ম�ারার মেষ্টা ররদেটিি অটির দিি। পুদিদে দিদ্রিয়তার অদভটরাে দিটয় 
পদরবার হাইটরাটে্কর দ্ারস্ হয়। পুদিে তিটন্ত দিবারর রিুই িাটম এর ব্দক্তটর 
মগ্রপ্তার রটর। এবার আিািত দিদবআই তিটন্তর দিটি্কে দিি।    

আিকাসলর পরতসবদন

রিরাতা পুরিভার রম্করত অবস্ায় দিরাপতিারষিীটির মমাবাইি মফাি ব্বহাটর 
দিটষধাজ্ঞা জাদর ররি পুর প্রোিি। এমিরী পুরিভার রাটজ োরা পুদিে অদফিার 
এবং রমতীটিরও মমাবাইি মফাি ব্বহার দিদষদ্ ররটিি পুর–রতৃ্কপষি। মিামবার 
এই দিটি্কদেরা জাদর রটরটে রিরাতা পুরিভা। দিটি্কদেরা অিুরায়ী, পুরিভার 
রাটজর মফাি োড়া রম্করত অবস্ায় 
অি্ মরািও মফাি ধরটত পারটবি 
িা দিরাপতিারষিী এবং পুরিভার 
রাটজর িাদয়টবে োরা পুদিে রমতীরা। পুরিভার রাটজ এটি মমাবাইটি দভদডও 
মিখা, অিিাইটি ব্স্ত োরা েিটব িা। পুরিভার এই দিটি্কে ভাঙটি রড়া ব্বস্া 
মিটব পুর প্রোিি। পুরিভা িূটরি খবর, িম্প্রদত রম্করত দিরাপতিারষিী মেটর 
িাদয়টবে োরা পদুিে রমতীটির প্রায় মবদেরভাে িময়ই মমাবাইি মফাটি ব্স্ত োরার 
অদভটরাে ওটঠ। অিিাইটি মরউ দভদডও, োি দরংবা ইন্টারটিে িাদফ্কংটয় ব্স্ত 
োরটত মিখা মেটে। মতা মরউ রাটি মহডটফাি দিটয় মফাটি ব্স্ত। রাটজর জি্ 
িররাটর মফাি ররটি, তাটঁির পাওয়া রায় িা। দবষয়টি িজটর আিার পরই রড়া 
পিটষিপ রটরটে পুর প্রোিি।  

রনরাপতিারষিীসদর ফমাবাইল 
ব্যবহাসর রবরিরনসেি িারর

কলকাতা  পুরভবন

দরটপাে্ক োইি
দডদভেি মবঞ্চ 

আিকাসলর পরতসবদন              

রবীন্দ্র ভারতী মজাড়ািাটঁরায় মবআইদি 
িখিিার িংক্রান্ত মামিায় এবার মবআইদি 
িখিিার মহদরটেজ দবদ্ডংটয়র বাইটর 
োরটি তাটির অদবিটম্ব িদরটয় দিটত 
পরুিভাটর দিটি্কে দিি রিরাতা 
হাইটরাে্ক। এই দিটয় প্রধাি দবোরপদতর 
দডদভেি মবঞ্চ পরুিভাটর দু’ িপ্তাটহর মটধ্ 
দরটপাে্ক দিটত দিটি্কে দিটয়টে। মিামবার 
রিরাতা পুরিভা হিফিামা দিটয় জািায়, 
মহদরটেজ দবদ্ডংটয়র দভতটর রদি মরািও 
িখিিার োটর, তাহটি তা িরাটিার 
িাদয়বে দবদ্ডং মাদিটরর।

 িংটোধিাোটর 
জ্ামার বিাটত
দিটি্কে মরাটে্কর
আিকাসলর পরতসবদন

রাটজ্র িংটোধিাোরগুদিটত অদিয়ম 
রুখটত রাজ্ রারা িপ্তরটর এরগুছে 
দিটি্কে দিি রিরাতা হাইটরাে্ক। মিখাটি 
োরা আবাদিরটির দিরীষিটণ এবার 
রারারষিীটির অত্াধদুির রন্ত্রপাদত 
ব্বহাটরর দিটি্কে দিি দবোরপদত জয়মাি্ 
বােেীর দডদভেি মবঞ্চ। িংটোধিাোটরর 
আবাদিরটির মমাবাইটির ব্বহার বন্ধ 
ররটত িংটোধিাোরগুদিটত এবার 
জ্ামার ও ফুি বদড স্্ািার বিাটিার 
দিটি্কে দিি আিািত। দবোরপদত জয়মাি্ 
বােেী ও দবোরপদত অজয়ক্মার গুপ্তার 
দডদভেি মবঞ্চ। এরটি মাির মামিায় 
ধতৃ ২ অদভরুটক্তর জাদমটির আটবিটির 
শুিাদিটত বটি এই দডদভেি মবটঞ্চর 
এই দিটি্কে। আোমী  িপ্তাটহর মটধ্ 
এই দিটি্কে রার্করর রটর রাজ্টর এই 
দবষটয় দরটপাে্ক দিটত হটব। দডদভেি 
মবটঞ্চর দিটি্কে, বদন্টির আিািত মেটর 
িংটোধিাোটর দফদরটয় দিটয় রাওয়ার 
পর, আটে তাটির মিহ ফুি বদড স্্ািার 
মমদেটি তলিাদে ররটত হটব।

আরবর রায় 
দুগ্ডাপুর, ১৩ ফেব্রুয়ারর

মবপটরায়া েদতর বদি হটিি এর 
ডাক্তাদর পড়ুয়া। তাঁর িঙ্গী আরও ২ 
জটির অবস্া আেঙ্কাজির। রদববার 
মাঝরাটত দুে্কাপুটরর এরটি মবিররাদর 
মমদডর্াি রটিটজর র্াম্াটি �েিাটি 
�টেটে। মৃত তৃতীয় বটষ্কর ওই ডাক্তাদর 
পড়ুয়ার িাম অি� মান্া ( ২৩) । বাদড় 
পদচিম মমদিিীপুটরর মরাটতায়াদি 
োিা এিারায়। গুরুতর আহত তৃতীয় 
বটষ্কর আটরর োরি িীিাভ রায় এবং 
ইন্টাি্কদেটপর অপর োরি স্দনিি মবারা এই মমদডর্াটিরই আইদিইউ–মত 
দেদরৎিাধীি।

পুদিে জাদিটয়টে, রদববার মাঝরাটত মমদডর্াি রটিটজর র্াম্াি মেটর 
স্দনিটির োদড়টত অি� ও িীিাভ বাইটর মরাোও রাদছেটিি। োদড়র েদত দেি 
প্রেণ্ড। দিয়ন্ত্রণ হাদরটয় মিটি পর পর দতিটি োটে ধাক্া মাটর। এরটি ি্াম্ 
মপা্টও োদড়র ধাক্ায় মভটঙ পটড়। োদড়টিও দুমটড়–মুেটড় রায়। তার মজটরই 
মৃতু্ হয় অিট�র। অি্ দুই িঙ্গীর অবস্া আেঙ্কাজির। রটিটজর দিরাপতিা 
রষিীরা প্রেটম েুটে এটি দতিজিটর তুটি দিটয় মমদডর্াটির ইমাটজ্কদসিটত 
ভদত্ক রটরি। দুে্কাপুর োিায় খবর মিি তাঁরা। তদড়�দড় রটিটজর অি্ রমতীরা 
েটি আটিি। অধ্ষি মেৌতম ম�াষ জািাি, �েিাস্টিই মৃতু্ হয় অিট�র। দতি 
োরিই রটিজ হট্টটি োরটতি িা। তঁারা োরটতি আইদরউ দিটি রটিজ 
েবেটরর ফ্্াটে। িামটি পরীষিার রারটণ দতি োরিই পড়াটোিায় মগ্ন দেটিি। 
তটব দু�্কেিার রারণ এখিও পুদিে জািাটত পাটরদি। মৃত োটরির মরটিহ তাঁর 
পদরবাটরর হাটত তুটি মিি রটিজ রতৃ্কপষি। মোো রটিজ েবেটর এদিি দেি 
মোটরর োয়া। োরি–োরিীরা রটিটজ ঠিরমটতা আজ ্াি ররটত পাটরিদি। 

 স্বািীনতা সংগ্রামী সসরারিনী নাইরুর ১৭৭তম িন্মরদবস পারলত 
হল রবিানসভায়। ফসামবার তাঁর ছরবসত েুল রদসয় শ্রদ্া িানাসলন 

অি্যষি রবমান ব্যানারি্ড। ছরব:  অরভরিৎ মণ্ডল 

ফবপসরায়া গরতর বরল
রাক্ারর পড়ুয়া, িখম ২

ছরব:  অনঘ মান্া

মাটয়র মৃতটিহ 
আেটি মমটয়

আিকাসলর পরতসবদন

প্রায় দু’ দিি ধটর মাটয়র মতৃটিহ আেটি 
বটি োরটিি মািদির ভারিাম্হীি 
মমটয়। দুে্কন্ধ মপটয় প্রদতটবেীরা পদুিটে 
খবর দিটি উদ্ার হয় মিহ। মিামবার 
দুপুটর �েিাটি �টেটে মবটি�াো োিা 
এিারার বিি রায় মিটি। মতৃা িদমতা 
ম�াষাটির (৯০) মিহ আেটি মরটখদেটিি 
৬৫ বেটরর রি্া ইন্দ্রাণী মখুাদজ্ক। 
এদিি িরাটি বাদড় মেটর দুে্কন্ধ পাি 
প্রদতটবেীরা। তারঁা পুদিটে খবর মিি। 
মবটি�াো োিার পদুিে িরজা মভটঙ 
মিটখ, এরতিার �টর িদমতা মিবীর পো 
মতৃটিহ আেটি বটি রটয়টেি ইন্দ্রাণী।

স্ািীয় িটূরি পুদিে জািটত পাটর, 
েটণে েন্দ্র অ্াদভদিউটয় হাটতর গ্াভটির 
রারখািা দেি ম�াষাি পদরবাটরর। স্ামীর 
মতুৃ্র পর মেটর রারখািাটি পদরোিিা 
ররটতি িদমতা মিবী। বয়টির ভাটর 
মরাোক্রান্ত হওয়ায় মিই িাদয়বে গ্রহণ 
রটরি তারঁ মমটয়। দরন্তু পরবততীটত 
দতদি মািদির ভারিাম্হীি হটয় পড়ার 
রারটণ রারখািাটির িাদয়বে মিওয়া হয় 
এর অি্ ব্দক্তটর। িাটভর দভদতিটত 
দতদি প্রদত মাটি ১৫ মেটর ২০ হাজার 
োরা পাঠাটতি ম�াষাি পদরবাটর। পুদিে 
জািটত মপটরটে, েত ১০ মফব্রুয়াদর দুপুটর 
মেষবাটরর মটতা িদমতা মিবীটর বাদড়র 
বাইটর মিখা মেদেি। ফটি মটি ররা 
হটছে, দু’ দিটির মটধ্ই তারঁ মতুৃ্ হটয়টে। 
ময়িাতিটন্তর পর বদৃ্ার মতুৃ্র রারণ জািা 
রাটব বটি জাদিটয়টে পুদিে। এদিটর 
ইন্দ্রাণী মিবীটর মহাটম পাঠাটিা হটয়টে।  

পতারণা
ইরডিয়ান অসয়সলর ররলাররিপ 
পাইসয় ফদওয়ার নাসম ৩০ লষি 
টাকা হারতসয় িরা পড়ল মহম্মদ 
িরেরাি। নারদয়াল ্ানা এলাকা 
ফ্সক তাসক ফগ্রপ্তার কসরসছ রহমাচল 
পসদসির পরুলি। ফসামবার িতৃসক 
আরলপরু এরসসিএম আদালসত 
ফতালা হয়। িানা ফগসছ, রহমাচসলর 
কাংড়া ফিলায় এক ব্যরক্সক ভুসয়া 
কাগিপরৈ িররসয় ওই পররমাণ টাকা 
পতারণা করা হসয়রছল। তদসতে 
পরুলি ফিসনসছ কলকাতায় পারলসয় 
রসয়সছ পতারক। ৫ রদসনর রোনরিট 
ররমাসডি সরেরািসক রহমাচল 
পসদসি রনসয় যাওয়া হসয়সছ। 

প্রতারণার
১০ িষি োরা 
মফরাি পুদিে
 আিকাসলর পরতসবদন

জামতাড়া ে্াং– এর খপ্পটর পটড়দেটিি 
এর ব্দক্ত। প্রতাররটির খপ্পটর পটড় 
১০ িষি োরা খুইটয়দেটিি। রিরাতা 
পুদিটের মোটয়ন্া দবভাটের ব্াঙ্ক 
জাদিয়াদত প্রদতটরাধ োখা দ্রুত 
তিটন্ত মিটম পুটরা োরাোই উদ্ার 
ররি। িম্প্রদত ময়ূরভঞ্জ মরাটডর এর 
বাদিন্া মমটিজ পাি, ইটিরট্রির দবি 
িা মমোটি দবদু্ৎ িংটরাে মরটে মিওয়া 
হটব। ভদ্রটিার ভয় মপটয় ওই মমটিটজ 
মিওয়া মফাি িম্বটর মফাি রটরি। তাটঁর 
বিা হয়, গুেি মপ্ল– ম্টার মেটর এরটি 
অ্াপ ডাউিটিাড ররটত এবং ১০ োরা 
অ্াটপর মাধ্টম পাঠাটত। ভদ্রটিার 
মিভাটবই এদেটয়দেটিি। দরন্তু মিখা 
রায় ২ িফায় তাঁর ১০ িষি োরা তুটি 
মিওয়া হয়। পুদিে তিটন্ত মিটম ৩ জিটর 
হুেদি এবং বাদর ২ জিটর মুদে্কিাবাি 
মেটর মগ্রপ্তার রটর। এটির মজরা রটর 
বাদরটির মখাঁজ েিটে। পুদিে জাদিটয়টে, 
প্রতারণার োরা জমা পটড়দেি এরটি 
ই– রমাি্ক ও মমাবাইি মপটমন্ট মেেওটয়র 
অ্ারাউটন্ট। তিন্ত েিটে। 

মহামোটড্কর
মিহ উদ্ার

আিকাসলর পরতসবদন

দিিদুপুটর দিটজর বাদড় মেটর এর 
মদহিা মহামোটড্কর মিহ উদ্ার। মিামবার 
�েিাটি �টেটে মবহািা োিা এিারার 
রাজা রামটমাহি রায় মরাটড। মতৃার 
িাম মিামা ভ্াোর্ক (  ৪৮)।   দতদি রাজ্ 
পুদিটে রম্করত দেটিি। পুদিটের অিমুাি, 
রীেিাের মখটয় আত্ম�াতী হটয়টেি। 
িরাি মেটর তাটঁর ডারাডাদর রটরও 
মরািও িাড়া পািদি প্রদতটবেীরা। মবহািা 
োিার পুদিে মদহিার মিহ উদ্ার রটর। 
দবি্ািাের হািপাতাটি দিটয় রাওয়া হটি 
দেদরৎিররা মতৃ ম�াষণা রটরি। িুইিাইড 
মিাটে মতুৃ্র জি্ রাউটর িায়ী রটরিদি 
মিামা। স্ািীয়রা জাদিটয়টে, বের খাটির 
আটে মদহিার স্ামী মারা রাি। তারপর 
মেটরই মািদির অবিাটি ভুেদেটিি। 

ছারৈ– রবসষিাভ
ছারৈ সংসদ রনব্ডাচসনর দারবসত 
রবসষিাভ ফদখাসলন যাদবপুর 
রবশ্বরবদ্যালসয়র পড়ুয়ারা। ফসামবার 
তঁারা সহ–উপাচায্ড রচরঞ্ীব 
ভট্াচাসয্ডর সসঙ্গ ফদখা কসরন। 
পড়ুয়ারা িানান, রতরন রিষিা 
দপ্তসরর সসঙ্গ ফযাগাসযাগ করার ফচষ্টা 
করসছন।
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