
McLEODRUSSEL

03 August, 2020

The Secretary
BSELimited PJ. Towers,
zs'' Floor, Dalal Street,
MUMBAI-400001
Scrip Code: 532654

The Secretary
National Stock Exchange of
India Ltd,
Listing dept. Exchange Plaza,
s'' FI. Plot No. C/l,
G- Block, Bandra-Kurla
Complex, Bandra (E)
MUMBAI-400051
Scrip Code: MCLEODRUSS

The Secretary
The Calcutta Stock Exchange
Limited
7, Lyons Range
KOLKATA-700001
Scrip Code: 10023930

Dear Sir,

Sub: Financial Results - Newspaper Publication

In continuation to our letter dated 31 July, 2020, inter alia, with regard to submission of

Audited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the Financial

Year ended on 31st March, 2020, please find enclosed the copy of the advertisement

published on Sunday, 02 August, 2020 in English and Regional Newspaper (Bengali).

This is for your information and record.

Thanking You,

Yours faithfully,
McLEOD RUSSELINDIA LIMITED

~6\\dC-~~,
ALOKKJ~\~S~J .
COMPANY SECRETARY

Registered Office,'

McLEOD RUSSEL INDIA LIMITED
Corporate Identity Number (CIN) : LSll09W81998PLC087076

FOUR MANGOE LANE, SURENDRA MOHAN GHOSHSARANI, KOLKATA - 700 001
TELEPHONE: 033-2210-1221, 2248·9434/35, FAX ; 91-33-2248-8114/6265
E-mail: admlnlstrator@mcleodrussel.com Website: www.mcleodrussel.com

(jf~ A Wllllamson Magor Group Enterprise
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রাজ্য
কলকাতা রবিিার ২ আগস্ট ২০২০                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

১১

গুডবরক গ্রুপ বলবিটেড
রেজিস্টার্ড অজিস:  ‘ ক্টামেজিয়টা হটাউস’ , ১৪, 

গুরুসদয় রেটার, কিকটাতটা–৭০০ ০১৯
ই–রেি:  

goodricke@goodricke.com 
ওময়বসটাইট:  www.goodricke.com 

রিটান নম্বে:  ২২৮৭ ৩০৬৭, ২২৮৭ ৮৭৩৭, 
২২৮৭ ১৮১৬

ি্টাক্স নম্বে:  ( ০৩৩)  ২২৮৭ ২৫৭৭, 
২২৮৭ ৭০৮৯

CIN: L01132WB1977PLC031054 

ন�াটিস
এতদ্দটােটা এই জবজ্ঞজতি িটাজে কেটা হমছে 
রে, জসজকউজেটিি অ্টান্ড এক্সমেঞ্জ রবটার্ড 
অি ইজন্ডয়টা ( জিজস্িং অবজিমেশনস 
অ্টান্ড জরসম্টািটাে জেমকটায়্টােমেন্টস)  
রেগুমিশনস, ২০১৫–এে রেগুমিশন ৪৭ 
রেটাতটামবক অন্টান্ আমিটাে্ জবষয়সেূহ 
সমেত ৩০ িুন, ২০২০ তটাজেমে রশষ হওয়টা 
ত্রৈেটাজসমক এই রকটাম্টাজনে অপেীজষিত 
আজ্্ডক িিটািি জবমবেনটা ও অনুমেটাদমনে 
িন্ এই রকটাম্টাজনে পজেেটািকেণ্ডিীে সভটা 
রসটােবটাে, ১০ আেস্, ২০২০ তটাজেে এই 
রকটাম্টাজনে রেজিস্টার্ড অজিমস আময়টাজিত 
হমব।
এই রনটাটিমসে জবশদ ত্্টাবজি এই 
রকটাম্টাজনে ওময়বসটাইট অ্্ডটাৎ, www.
goodricke .com –এে পটাশটাপটাজশ স্ক 
এক্সমেমঞ্জে ওময়বসটাইট www.bseindia.
com–রতও উপিব্ধ েময়মে।
 গুডবরক গ্রুপ বলবিটেড
 এস ি্া�াব্জি
 ভাইস নরেবসটডন্ট এিং নকাম্াব�
তটাজেে:  ১ আেস্, ২০২০ নসটরেোবর
স্টান:  কিকটাতটা

কিজিখাবল/  ি্িসা/ িাবি্্/  
হারাট�া/ রোবতি  ইত্াবি বিজ্াপ�
১২টি শব্দ ২৫০ টাকা

অবতবরক্ত শব্দ ১৮ োকা

 ি্াকবলয়ড রাটসল ইবডিয়া বলবিটেড
CIN: L51109WB1998PLC087076

নরব্স্টাডজি অবিস:  ৪, ি্াট্া নল�, সুটরন্দ্র নিাহ� ন�াষ সরবি, কলকাতা– ৭০০০০১
নিা� �ং ০৩৩– ২২১০–১২২১, ি্াক্স �ং: ০৩৩– ২২৪৮– ৬২৬৫

ওটয়ি: www.mcleodrussel.com  ইটিল আইবড: administrator@mcleodrussel.com

ত্রৈিাবসক ও িষজিসিাতি ৩১ িারজি ২০২০ সিটয়র পরীবষিত একক ও একীকৃত আব্জিক িলািটলর ব�রজিাস
ইবপএস ি্তীত োকার অঙ্ক লাটখ

     একক                 একীকৃত 

     ত্রৈিাবসক সিাতি                      িষজিসিাতি   ত্রৈিাবসক সিাতি                         িষজিসিাতি
  বিররি ৩১ িারজি ২০২০ ৩১ বডটসম্বর ২০১৯ ৩১ িারজি ২০১৯ ৩১ িারজি ২০২০ ৩১ িারজি ২০১৯ ৩১ িারজি ২০২০ ৩১ বডটসম্বর ২০১৯ ৩১ িারজি ২০১৯ ৩১ িারজি ২০২০ ৩১ িারজি ২০১৯
   ( পরীবষিত)  ( অপরীবষিত) ( পরীবষিত)  (পরীবষিত)  ( পরীবষিত)  ( পরীবষিত)  ( অপরীবষিত)  ( পরীবষিত)  ( পরীবষিত)  ( পরীবষিত)   
১.   কটাে্ড র্মক রেটাট আয় ১৫,৫৩১ ২৮,১১৩  ১৭,৫৬৮ ৮৫,৬৪০ ১,৩১,৩১৯ ২১,৫০২ ৩৬,৫৯৫ ৩২,৮০০ ১,১৪,২৭২ ১,৭২,২৯২
২.   সেময়ে জনট িটাভ/ ( ষিজত)  ( কে, ( ১৪,৮৪৪)  ( ২,০৫১)  ( ৩৭,৩২৩)  ( ১৪,৫৬৭)  ( ১৮,০৪১)  ( ১৪,০০৩)  ( ২,৫২৩)  ( ৩৮,৫৫০)  ( ২৩,৩৫২)  ( ২২,৮৭১) 
 ব্জতক্রেী দিটা পূব্ডবততী) 
৩.   কেপূব্ড সেময়ে জনট িটাভ/ ( ষিজত)  ( ১৪,৮৪৪)  ( ২,০৫১)  ( ৩৩,৯৫১) ( ২,৭৯৮)  — ( ১৪,০৫৮)  ( ২,৪৫২)  ( ৩৮,৫৫০)  ( ১৮,৯৫৬)  ৬,০৬৯
 ( ব্জতক্রেী দিটা পেবততী) 
৪.   কে পেবততী সেময়ে জনট িটাভ/ ( ষিজত)  ( ৭, ৫৭৬)  ( ১,৯৫৩)  ( ৩১,৮৪৫)  ১,২২৮ ( ৪৪২)   ( ৭,০৬৪)  ( ২, ২৯৭)  ( ৩৭,০৪৫)  ( ১৪,৭৭৯)  ৩,৮৮১
 ( ব্জতক্রেী দিটা পেবততী) 
৫.   এই সেময় রেটাট রবটাধেে্ আয় ( ৭,৬৬০)  ( ২,৩৮০)  ( ৩০,৬৯৬)  ( ৩,২৩২)  ( ৬,২৬৩)  ( ৭,১৭১)  ( ২,৪৮৪)  ( ৪০,৪৬৫)  ( ১৮,৩৮৪)  ( ৭,২৬৫) 
 [  (  কে পেবততী)  িটাভ/ ( ষিজত) এবিং অন্টান্
 ( কে পেবততী)  অন্টান্ আয় অন্তভু্ডক্ত কমে]
৬.   রপইর–আপ ইকুইটি রশয়টাে েূিধন: ৫,২২৩ ৫,২২৩ ৫,২২৩ ৫,২২৩ ৫,২২৩ ৫,২২৩ ৫,২২৩ ৪,৩৬৯ ৫,২২৩ ৪,৩৬৯
 প্রজতটি রশয়টামেে রিসভ্টািু টটাঃ ৫/ – 
৭.   পুনেূ্ডি্টায়ন সিংেষিণ ব্তীত অন্টান্ ইকুইটি    ১,২৭,৯৩৮ ১,২৯,৭৩৭    ১,৪৯,২১৪ ১,৬৪,৬১৫
৮.   ইকুইটি রশয়টাে প্রজত আয় ( ইজপএস)  ( টটাঃ) ( ৭. ২৬)  ( ১. ৮৭)   ( ২৯. ৮৭)  ১. ১৮ ( ০. ৪১)   ( ৬. ৭৬)  ( ২. ২০)  ( ৪২. ৪০)  ( ১৪. ১৫)  ৪. ৪৪

 (বটাজষ্ডকীকৃত নয়)
একক ও একীকৃত আজ্্ডক িিটািমিে ওপে জবজধবদ্ধ অজরটেেণ জবরুদ্ধ েতটােত রপশ কমেমেন। 
রকটাম্টাজনে একক ও একীকৃত িিটািমিে ওপে অজরটেেণ জনম্নজিজেত জবষময়ে ওপে দৃজটি আকষ্ডণ কমেমেন: 
( ক)   রকটাম্টাজন আইন ২০১৩ ( ‘ জদ অ্টাক্ট’ )  অনুেটায়ী ইন্টটাে কমপ্ডটামেট জরমপটাজিট ( জসজর)  রেটাট পজেেটাণ টটাঃ ২,৮৬,৯৪৭ িষি েটা ৩১ েটাে্ড ২০২০ তটাজেমেে ( রেেটামন ৩১ েটাে্ড ২০২০ পে্ডন্ত সুদ হময়মে ২৩৩৭ িষি টটাকটা) , েটা জবজভন্ন রকটাম্টাজনমক প্রদটান কেটা 

হময়মে, তটা আইন রেমন প্রদটান কেটা কত্ডব্। ওই তটাজেমেে বমকয়টা রিেত পটাওয়টা েটামব জকনটা তটামত সমদেহ েময়মে। রেমহতু রসমষিমরৈ প্রজভশন কেটা হয়জন, তটাই ওই সেময়ে ষিজত কে বমি রদেটামনটা হময়মে। একীকৃত আজ্্ডক িিটািমি এে প্রভটাব জববৃত 
কেটা হয়জন।

( ে)   রকটাম্টাজন পূব্ডবততী বেমে একটি কমপ্ডটামেট সিংস্টামক টটাঃ ১,৪০০ িষি ঋণ প্রদটান কমেজেি েটা ৩১ েটাে্ড ২০২০ তটাজেমেও বমকয়টা জহমসমব েময়মে। অজরমটে প্রেটাণ ব্তীত আেেটা এে ওপে রকটানও েতটােত ব্ক্ত কেমত পটােজে নটা। 
( ে)   কমপ্ডটামেট সিংস্টাসেূমহে েমধ্ ২,১৫০ িষি টটাকটাে সুদ জহমসমব কেটা হয়জন, রস কটােমণ ষিজত কে কমে রদেটামনটা হময়মে। 
( ঘ)   রকটাম্টাজন ব্টাঙ্ক/ আজ্্ডক সিংস্টা র্মক রে ঋণ গ্রহণ কমেজেি তটাে িজেেটানটা/ েক্রবৃজদ্ধ সুদ রদেটামনটা হয়জন েটা ব্টাঙ্কসেূহ– এে বমকয়টাে সমগে তুিনটা কেটা হয়জন। রসই কটােমণ এে িিটািি এেটামন রদেটামনটা হয়জন।
( ঙ)   জবজভন্ন ঋণ ও বমকয়টা েটা রকটাম্টাজন ব্জক্তেমণে কটাে র্মক গ্রহণ কমেজেি তটাে জবশদ এেনও পটাওয়টা েটায়জন। এে িিটািি সম্মক্ড সজদেহটান হওয়টাে কটােমণ অজরটেেণ রকটানও েতটােত প্রকটাশ কেমত পটােমেন নটা। 
( ে)   পূব্ডবততী বমষ্ডে, অ্্ডটাৎ ৩১ েটাে্ড ২০১৯ সেময়ে অজরটে ( ক)  নিং–এ জববৃত সম্মক্ড জস্ে জসদ্ধটান্ত গ্রহণ কেমত পটামেনজন। উপজেউক্ত রপ্রটামেটাটটাে রকটাম্টাজনমক, রকটাম্টাজনে ‘ জেমিমটর পটাটি্ড জরসম্টািটাে’  জহমসমব েমন কেটা েটায় জকনটা ইন্ড এএস– ২৪ অনুেটায়ী 

এই সম্মক্ডও সজদেহটান। এই ঋণ আিও বমকয়টা জহমসমব েময়মে এবিং এে জস্েতটা সম্মক্ড সজদেহটান। পজেেটািকেণ জববৃত কমেমেন রে, উপমেটাক্ত পটাটি্ডসেূহ রকটাম্টাজনে সমগে েুক্ত নন, রসই কটােমণ রকটাম্টাজন আইন ২০১৩ অনুেটায়ী তটাে জববেণ প্রদটান 
কমেনজন। এই জবষয় পজেেটািক পষ্ডমদে অধীমন েময়মে। রসই কটােমণ আেেটা একীকৃত িিটািমিে ওপে এে প্রভটাব আেেটা ব্ক্ত কেমত পটােজে নটা। 

দ্রষ্টি্:   
উপমেটাক্ত জববৃজত রসজব ( জিজস্িং অবজিমেশনস অ্টান্ড জরসম্টািটাে জেমকটায়্টােমেন্টস)  রেগুমিশনস ২০১৫– এে রেগুমিশন ৩৩ অনুেটায়ী স্ক এক্সমেঞ্জসেূমহ দটাজেি কেটা ত্রৈেটাজসক/ বটাজষ্ডক আজ্্ডক িিটািমিে জবশদ েজতয়টামনে সিংজষিতিসটাে। এই আজ্্ডক 
িিটািমিে সম্ূণ্ড বয়টান স্ক এক্সমেঞ্জ সেূমহে ওময়বসটাইট ে্টা www.bseindia.com, www.nseindia.com  এবিং www.cse-india.com–রত পটাওয়টা েটামব রেেটামন রকটাম্টাজনে রশয়টাে নজ্ভুক্ত কেটা আমে। সম্ূণ্ড বয়টান রকটাম্টাজনে ওময়বসটাইট:  
www.mcleodrussel.com- রতও পটাওয়টা েটামব। 
 ি্াকবলয়ড রাটসল ইবডিয়া বলবিটেটডর পটষি
 সাাঃ
 আবিত্ ত্খতা�
 স্টান:  কিকটাতটা নরয়ারি্া� ও ি্াট�ব্ং বডটরক্টর
তটাজেে:  ৩১ িুিটাই ২০২০ DIN: 0002 3788

উইবলয়ািস� ি্াগর                   গ্রুটপর একটি সংস্া

িারুইপুর সপুার নপেশ্াবলটি 
হাসপাতাটল শুরু হল র্াবপড 
অ্াবন্টট্� নেস্ট। আটগ লালারস 
পরীষিার বরটপােজি নপটত সিয় নিবশ 
লাগবিল। িাড়বিল সংরেিটির ভয়। 
শুরেিার র্াবপড নেটস্ট শুরু হওয়ায় 
১০ বিব�ে পরই বিলটি বরটপােজি। 
শুরেিার ও শব�িার— এই দু’ বি� 
বিবলটয় ১০০ ্ট�র র্াবপড নেস্ট 
হটয়টি হাসপাতাটল। রার িট্্ ১৯ 
্ট�র বরটপােজিই পব্টিভ এটসটি। 
এপরজিন্ত িারুইপুর পুর–এলাকায় 
কটরা�া আরোটন্তর সংখ্া ১৪৩।

  িারুইপুটর শুরু 
র্াবপড নেস্ট

�ীলরত� কুণ্ু
হুগবল, ১ আগস্ট 

পবরিাটর এটকর পর এক িতুৃ্। বকন্তু কটরা�ার অবভ�াটত নকা�ও িতুৃ্ই নর� আর 
িতুৃ্ �য়। এি�কী িা্া নশষকৃটত্ও। ্ ট�খাবল িা্ার এলাকার িাবসন্া নকৌবশক 
ি্া�াব জ্ির িািার িতুৃ্র ১৫ বিট�র িট্্ই নকা–িবিজিবডটিটত িািার িতুৃ্। তাটঁির 
নশষকৃত্ সম্ন্ন কটর নসই নশাক কােটত �া কােটতই ১৮ বিট�র িট্্ কটরা�ায় 
আরোন্ত হটয় িতুৃ্ হল িাটয়র। তারঁ নিহ এখ�ও হাটত পা�ব� নিটল।

ি্া�াব জ্ি পবরিাটরর নিাে নিটল নকৌবশক ি্া�াব জ্ির আটষিপ, একসিয় এলাকায় 
তাটঁির �া�া ভূবিকা ্ াকা সট্বেও আ্ এই বিপটির বিট� তারঁ পাটশ নকউ ন�ই। িখু 
বিবরটয়টি গ্ািিাসী। সািা ্ া� পটর িাটয়র নিহ পাওয়ার আশায় নরা্ রেশাসট�র 
ির্ায় �রুটত হটছে তাটঁক। নকৌবশক ্ া�া�, ২১ ্ ু� তারঁ িািা কালীকৃষ্ণ ি্া�াব জ্ি 
বসটরাবসস অি বলভাটর আরোন্ত হটয় িারা রা�। হৃদ্ নরাটগ আরোন্ত হটয় ৬ ্ ুলাই 
িারা রা� িািা নগৌতি। রবিও বতব� কটরা�ায় আরোন্ত বিটল�। িা িা্িী ি্া�াব জ্ি 
কটরা�ায় িারা রা� ২৪ ্ ুলাই। রে্টি তারঁ বরবকৎসা হয় কলকাতায়। পটর িাবড়টত 
আ�টলও বতব� সসু্ হ�ব�। ২৪ ্ুলাই তাটঁক ্ট�খাবল গ্ািীি হাসপাতাটল ব�টয় 
নগটল বরবকৎসক দূর ন্টক নিটখ রুরুঁড়ায় স্া�ান্তবরত কটর�। বকন্তু ততষিটি িাটয়র 
িতুৃ্ হটয়টি। নকৌবশটকর অবভটরাগ, ‘ সাস্্টকন্দ্র ন্টক িাটয়র িতুৃ্ সাটিজিবিটকে 
নিওয়া হয়ব�। নিহ আ্ও রঁুরুড়া ইিািিাড়া হাসপাতাটল পটড় আটি। আিার 
সংপেটশজি এটল কটরা�া হটত পাটর এ ক্া নভটি এলাকািাসীরাও আিার ন্টক 
িখু বিবরটয়টি।’  নকৌবশক ্ া�া�, তারঁ িাদুর িাট�র ্ বিটত এলাকায় গটড় উটেটি 
হাসপাতাল, সু্ল, কটল্ ও গ্ন্াগার। অ্র এই এলাকার িা�ষুই আ্ তারঁ পাটশ 
ন�ই। শব�িার বিষয়টি ্া�ার পর ন্লাশাসক ওয়াই রত্াকর রাওটয়র ব�টিজিটশ 
রেশাসট�র তরটি নকৌবশকিািটুক ্ া�াট�া হটয়টি, রবিিার রাত ১১ো ন্টক সাটড় 
১১োর িট্্ ব�য়ি নিট� সরকাবর উটি্াটগ তারঁ িাটয়র নশষকৃত্ সম্ন্ন করা হটি। 
নকা� শ্মশাট� সৎকার করা হটি, তাও তাটঁক ্াব�টয় নিওয়া হটি।   

কমেটানটাে রৈটামস ব্টাত্
স্বিন হটােটামনটা রেমি

আ্কাটলর রেবতটিি�

েটাদবপুে জবশ্বজব.দ্টািময় স্টাতক স্তমে জবজ্ঞটান জবভটামে ভজত্ডে 
রষিমরৈ পড়ুয়টামদে উচ্চেটাধ্জেমকে সমগে েটাধ্জেমকে নম্বেমক গুরুত্ব 
রদওয়টা হমব। তমব আইএসজস এবিং জসজবএসই দ্টাদশ পটাশ পড়ুয়টােটা 
েতবটামেে জনয়মেই ভজত্ড হমব। এমদে  েটাধ্জেমকে নম্বে রদেটা হমব 
নটা। শজনবটাে জবভটামেে ভজত্ড কজেটিে ত্বঠমক এই জসদ্ধটান্ত রনওয়টা 
হময়মে। উমলেে্, জবভটামেে জশষিমকেটা রে প্রস্তটাব জদময়জেমিন তটামত 
উচ্চেটাধ্জেমকে 
সমগে েটাধ্জেমকে 
নম্বেমক জবেটাে 
কেটাে ক্টা বিটা 
হময়জেি। এ বেে কমেটানটা পজেজস্জতমত উচ্চেটাধ্জেমকে পদটা্্ডজবদ্টা 
এবিং েসটায়ন পেীষিটা রনওয়টা েটায়জন। জকন্তু  আইএসজস এবিং 
জসজবএসই দ্টাদমশে জকে ুপেীষিটা নটা রনওয়টা রেমিও পদটা্্ডজবদ্টা এবিং 
েসটায়মনে পেীষিটা হয়। জবশ্বজবদ্টািময়ে জবজ্ঞটামনে জবষয়গুজিমত পড়ুয়টা 
ভজত্ডে রষিমরৈ বেটাবে েজণত, পদটা্্ডজবদ্টা এবিং েসটায়মনে নম্বেমকই 
গুরুত্ব রদওয়টা হয়। তটাই ত্বঠমক ঠিক হময়মে উচ্চেটাধ্জেমকে 
পড়ুয়টামদেই ভজত্ডে রষিমরৈ েটাধ্জেমকে নম্বে রদেটা হমব। ত্বঠমক 

সব জবভটােীয় প্রধটানেটাই বমিন, প্রজতটি জবভটামেই পড়ুয়টাে সিংে্টা 
অমনক। সবটাইমক জনময় একসমগে স্বটাস্্জবজধ রেমন ্টাস কেটামনটা 
সম্ভব নয়। 

পদটা্্ডজবদ্টা, েসটায়ন, অঙ্ক এবিং ভূমেটামি রেটাট ৪০০ নম্বে 
ধেটা হময়মে। পদটা্্ডজবদ্টাে রষিমরৈ উচ্চেটাধ্জেমকে অমঙ্ক প্রটাতি 
নম্বে র্মক ২০০ এবিং েটাধ্জেমকে রভৌতজবজ্ঞটামন প্রটাতি নম্বেমক 
২০০ ধমে ৪০০–ে েমধ্ ওময়মটি রদওয়টা হমব। অমঙ্কে রষিমরৈ 
উচ্চেটাধ্জেমক প্রটাতি নম্বেমক ২০০ এবিং েটাধ্জেমকে রভৌতজবজ্ঞটান 

ও অমঙ্কে নম্বেমক 
১০০ কমে ২০০ 
ধমে রেধটাতটাজিকটা 
ত্তজে কেটা হমব। 

েসটায়মনে রষিমরৈ উচ্চেটাধ্জেমকে রেটাট নম্বে, অমঙ্ক প্রটাতি নম্বে, 
েটাধ্জেমকে রভৌতজবজ্ঞটান ও িীবনজবজ্ঞটামনে নম্বেমক ১০০ কমে ধমে 
রেধটাতটাজিকটা ত্তজে কেটা হমব। ভূমেটামিে রষিমরৈ উচ্চেটাধ্জেমকে 
অমঙ্কে নম্বেমক ২০০, েটাধ্জেমকে অঙ্ক এবিং ভূমেটামিে নম্বেমক 
১০০ কমে ২০০ ধমে ৪০০–ে েমধ্ েত হমছে তটাে জভজতিমত 
রেধটাতটাজিকটা ত্তজে কেটা হমব। ভূতম্বেে রষিমরৈ উচ্চেটাধ্জেমকে সমগে 
েটাধ্জেমক প্রটাতি নম্বেমক গুরুত্ব রদওয়টাে জসদ্ধটান্ত রনওয়টা হময়মে।   

নিখা হটি িা্্বিটকর �ম্বর
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