
 
 

 

15th August 2022 

The Secretary  
BSE Limited PJ. Towers,  
25th Floor, Dalal Street, 
MUMBAI-400001  
Scrip Code: 532654 

The Secretary  
National Stock Exchange of 
India Ltd,  
Listing dept. Exchange Plaza,  
5th Fl. Plot No. C/1,  
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 Sirs,  

Sub: Financial Results – Newspaper Publication  

In continuation to our letter dated 12th August 2022, inter alia, with regard to submission of 
Unaudited Financial Results (Standalone and Consolidated) of the Company for the quarter 
ended 30th June 2022, please find enclosed the copy of the advertisement published on 
Sunday, 14th August 2022 in English and Regional Newspaper (Bengali).  

The same has also been made available on the website of the Company, 
www.mcleodrussel.com   
 

This is for your information and record.  

Thanking You, 
  
Yours faithfully,  
McLEOD RUSSEL INDIA LIMITED 

 
 
 

ALOK KUMAR SAMANT 
COMPANY SECRETARY 
 

Encl: as above 
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রাজ্য ৼ
কলকাতা রবিিার ১৪ আগস্ট ২০২২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

৯

 ম্াকলয়েড রায়েল ইবডিো বলবময়েড
কয়্পায়রে আইয়ডবটিটি নম্বর ( CIN) :  L51109WB1998PLC087076 

ররবিস্টাডপ অবিে:  ৪, ম্ায়্া রলন, েুয়রন্দ্র রমাহন র�াষ েরবি, কলকাতা–৭০০০০১
রিান নম্বর:  ০৩৩–২২১০ ১২২১, ি্াক্স নম্বর:  ০৩৩–২২৪৮  ৬২৬৫

ওয়েিোইে:  www.mcleodrussel.com  ;  ই–রমল:  administrator@mcleodrussel.com

 ৩০ িুন, ২০২২ েমাপ্ত ত্রৈমাবেয়ক অবনরীবষিত একক ও ্ুঞ্ীভূত আব্পক িলািয়লর েংবষিপ্তোর
 ( রেোর প্রবত আে িায়ে  লষি োকাে) 

                       একক ্ুঞ্ীভূত

  েমাপ্ত ত্রৈমাবেক েমাপ্ত িছর েমাপ্ত ত্রৈমাবেক েমাপ্ত িছর

                                        বিিরি ৩০. ০৬. ২০২২ ৩১. ০৩. ২০২২ ৩০. ০৬. ২০২১ ৩১. ০৩. ২০২২ ৩০. ০৬. ২০২২ ৩১. ০৩. ২০২২ ৩০. ০৬. ২০২১ ৩১. ০৩. ২০২২

  ( অবনরীবষিত) ( বনরীবষিত)  ( অবনরীবষিত) ( বনরীবষিত) ( অবনরীবষিত) ( বনরীবষিত)  ( অবনরীবষিত) ( বনরীবষিত)  

১.   কারবার থেকক থ�াট আয় ১৬২৮৮ ১৯,৪৩৭ ১৫৩০৯ ১১০,৮৫৩ ২২৯৮৮ ২৫,৪২৪ ২১৮৯৮ ১৩৫,৫৮৩

২.   সংশ্লিষ্ট থ�য়াকে থেট �ুোফা/ ( ক্ষশ্ি)   [ কর এবং ব্যশ্িক্র�ী েফাস�ূকের আকে] ( ৩৮৭৯)  ( ১৪,৮৯২)  (৫৭৩০)  ( ১১৪১২)  ( ৪৫১৫)  ( ১৭,০৬৮)  ( ৬৮২৮)  ( ১৬,২১৮)

৩.   সংশ্লিষ্ট থ�য়াকে কর–পূব্ব থেট �ুোফা/ ( ক্ষশ্ি)   [ ব্যশ্িক্র�ী েফাস�ূকের পকর] ( ৩৮৭৯)  ( ১৪,৮৯২)  (৫৭৩০)  ( ১১৪১২)  ( ৪৫১৫)  ( ১৭,০৬৮)  ( ৬৮২৮)  ( ১৬,২১৮)

৪.   সংশ্লিষ্ট থ�য়াকে কর–পরবিতী থেট �ুোফা/ ( ক্ষশ্ি) ( ৩১৪৩)  ( ১৭,২৮৬)  ( ৫৭৭২)  ( ১৩,৬১৭)  ( ৩৮২০)  ( ১৯,২৯৩)  (৬৭০৩)  ( ১৮,০৯২)

৫.   সংশ্লিষ্ট থ�য়াকে থ�াট থবাধে�্য আয়  [উক্ত থ�য়াকে কর–পরবিতী �ুোফা/ ( ক্ষশ্ি)  এবং 
 অে্যাে্য কর–পরবিতী থবাধে�্য আয় অন্তরু্বক্ত ককর] ( ৩৫৭৫)  ( ১৬,৩৩৪)  ( ৫৬৯৬)  ( ১৩,৫৫৮)  ( ৩৮৩০)  ( ১৮,১২৭)  ( ৬,২১৯)  ( ১৭,৪৫৪)

৬.   পূর্বরূকপ আোয়ীকৃি ইকুইটি থেয়ার �ূলধে:   প্রশ্িটি থেয়াকরর অশ্রশ্েি �ূল্য ₹ ৫/ – ৫,২২৩ ৫,২২৩ ৫,২২৩ ৫,২২৩ ৫,২২৩ ৫,২২৩ ৫,২২৩ ৫,২২৩

৭.   পূব্ববিতী বছকরর শ্েরীশ্ক্ষি ব্যালান্স শ্েকট প্রেশ্ে্বি�কিা 
 অে্যাে্য ইকুইটি ( পেু�ূ্বল্যায়ে সঞ্চয় বাকে)    ১১৫,৭৪৩    ১৩২,২৭১

৮.   প্রশ্িটি ইকুইটি থেয়ার শ্পছু আয় ( ইশ্পএস)  ( ₹ )  ( বাশ্্্বকীকৃি েয়)
     – বুশ্েয়াশ্ে এবং শ্�শ্রিি ( ৩. ০১)  ( ১৬. ৫৬)  ( ৫. ৫৩)  ( ১৩. ০৪)  ( ৩. ৬৬)  ( ১৮. ৪৭)  ( ৬. ৪২)  ( ১৭. ৩২) 

দ্রষ্টি্: 
১.  উপকরাক্ত ফলাফলগুশ্ল থকাম্াশ্ে আইে, ২০১৩–এর ১৩৩ েং ধারাধীকে শ্েধ্বাশ্রি�কিা থকাম্াশ্েজ ( ইশ্ডিয়াে অ্যাকাউশ্্টং স্্যাডিার্বস)  রুলস, ২০১৫ ( ‘ ইডি এএস’ )  অেুসাকর প্রস্তুি করা েকয়কছ।
২.  উপশ্রশ্লশ্িি শ্ববৃশ্িটি থসশ্ব ( শ্লশ্স্ং অ্যাডি আোর শ্রসক্াজার শ্রককায়্যারক�্টস)  থরগুকলেেস, ২০১৫– এর থরগুকলেে ৩৩ থ�ািাকবক স্ক এক্সকেঞ্জস�ূকে থপে করা ৩০ জুে, ২০২২ স�াপ্ত ত্রৈ�াশ্সককর আশ্ে্বক ফলাফকলর শ্বেে িশ্িয়াকের সংশ্ক্ষপ্তসার। এই আশ্ে্বক ফলাফকলর পুকরা 

বয়াে স্ক এক্সকেঞ্জস�ূকের ওকয়বসাইটগুশ্লকি ( অে্বাৎ, www.bseindia.com,  www.nseindia.com এবং  www.cse-india.com ) থেওয়া আকছ। থকাম্াশ্ের ওকয়বসাইট  www.mcleodrussel.com–এ এই আশ্ে্বক ফলাফকলর পকুরা বয়াে উপলব্ধ রকয়কছ।
৩.  উপশ্রশ্লশ্িি আশ্ে্বক ফলাফলগুশ্ল ১২ আেস্, ২০২২ িাশ্রকি আকয়াশ্জি শ্েজ শ্েজ সরায় অশ্রট কশ্�টি দ্ারা পর্বাকলাশ্েি এবং পশ্রোলক�ণ্ডলী দ্ারা অেুক�াশ্েি েকয়কছ। থসশ্ব ( এলওশ্রআর)  থরগুকলেেস, ২০১৫–এর থরগুকলেে ৩৩ অধীকে প্রকয়াজোেুসাকর শ্বশ্ধবদ্ধ শ্েরীক্ষক ৩০ 

জুে, ২০২২ স�াপ্ত ত্রৈ�াশ্সককর আশ্ে্বক ফলাফলগুশ্ল শ্েরীক্ষর ককরকছে।

  ম্াকলয়েড রায়েল ইবডিো বলবময়েড–এর ্য়ষি
 সাাঃ–
 আবেত্ ত্ৈতান
স্ান :  কলকাতা রেোরম্ান এিং ম্ায়নবিং বডয়রক্টর
তাবরৈ :  ১২ আগস্ট, ২০২২ DIN: 00023788 

উইশ্লয়া�সে থ�ের                      গ্রুকপর একটি সেস্য

 মন্তী িািুল েুবপ্রেয়ক রাবৈ ্বরয়ে সাগত িানায়ছে 
আইক্ানফ্াইয়ের বিয়েষ োবহোেম্পন্ন কবেকাঁোরা। েয়্ রয়েয়ছন 

েংস্ার প্রবতষ্াতা–বডয়রক্টর বমনু িুবিো।

 বিয়েষ োবহোেম্পন্ন রছয়লয়ময়েয়ের সবনভপর করার লয়ষি্ রেরাম 
্্ালায়েবমো বপ্রয়ভনেন রিডায়রেয়নর উয়ে্ায়গ গঠিত ‘ ভরো’ র 

আনুষ্াবনক উয়্ািয়ন উ্বস্ত রয়েয়ছন েংস্ার েহ–েভা্বত সামী 
োরোত্ানন্দ, েম্পােক ও ভরোর মুৈ্ উ্য়েষ্টা েঞ্ীি আোরপ, 

ভরোর অি্ষি দূিপা গা্ুবল, বিয়েষজ্ঞ ডাাঃ িাবহর আব্াে ও বিয়েষ 
প্রবেষিক েুরবিৎ রাে েহ অন্ান্ বিবেষ্ট ি্বতিিৃন্দ।

 িা�ারতীন োৈা
মাতৃ ভিন, ২ে তল, ব্লক ( ্ ূিপ)
৯০, িা�ারতীন রস্টেন ররাড, 

কলকাতা– ৭০০ ০৮৬

অ্াকাাঃ নং:  ৩৮৩০০৪০০০০০০৩৫, ৩৮৩০০৬০০০০০৩৫৭, ৩৮৩০০৬০০০০০৪২৮ এিং ৩৮৩০০৬০০০০০৪৮১
থরকেিু, ব্যাঙ্ক অফ বকরাোর অেুক�াশ্েি অশ্ফসার শ্েকসকব শ্েম্নস্াক্ষরকারী শ্সশ্কউশ্রটাইকজেে অ্যাডি 
শ্রকেস্টাকেে অফ শ্ফোশ্ন্সয়াল অ্যাকসটস অ্যাডি এেকফাস্বক�্ট অফ শ্সশ্কউশ্রটি ই্টাকরস্ অ্যাক্ট, 
২০০২ (েং  ৩ অফ ২০০২)  থ�ািাকবক এবং শ্সশ্কউশ্রটি ই্টাকরস্ ( এেকফাস্বক�্ট)  রুলস ২০০২– এর 
রুল ৩– এর সকগে পঠেীয় উক্ত অ্যাকক্টর ১৩( ১২)  ধারাধীকে িাঁর ওপর অশ্প্বি ক্ষ�িাবকল থেেোর 
শ্রীমতী হােনু রহনা ৈাতুন, রমোেপ িরেুন রলোর– এর সত্াবিকারী, বনিাে–  রিারাবল, েকয়িারাবল, 
েবষিি ২৪ ্রগনা, ্বচিমি্ এিং েম্পবতির মাবলক মহাঃ আবল রহায়েন, ব্তা–  মহাঃ আবিিার 
রমাল্া, বনিাে:  গ্াম–  িারাবল, ঢাবল্াড়া, �েক্ুকুর, র্াাঃ–  বি  য়গাবিন্দ্ুর, ্ানা–  ভাঙড়, েবষিি 
২৪ ্রগনা, ্বচিমি্–৭৪৩ ৫০২– এর প্রশ্ি  ২৯.০১. ২০২২ িাশ্রি সংবশ্লি োশ্ব শ্বজ্ঞশ্প্ত ইসু্য 
ককরশ্ছকলে, রাকি উক্ত শ্বজ্ঞশ্প্তর িাশ্রি থেকক ৬০ শ্েকের �কধ্য সংশ্লিষ্ট শ্বজ্ঞশ্প্তকি উশ্লিশ্িি পশ্র�ার 
অে্বাঙ্ক ₹  ৩৪,৩৩,৮১১. ৯১ ( রেৌবরৈে লাৈ রতবরৈে হািার আেয়ো এগায়রা োকা একানব্ই ্েো 
মারৈ)  ২৯. ০১. ২০২২–সে পশু্ঞ্জকৃি সুে সক�ি আোয় থেওয়ার জে্য িাঁকের আহ্াে জাোকো েকয়শ্ছল। 
উক্ত থেেোর ওই পশ্র�ার অে্বাঙ্ক আোয় শ্েকি ব্যে্ব েওয়ায় এিদ্দারা শ্বকে্ ককর ওই থেেোর 
এবং জেসাধারকরর জ্ঞািাকে্ব জাোকো েকছে থর, শ্েম্নস্াক্ষরকারী শ্সশ্কউশ্রটি ই্টাকরস্ ( এেকফাস্বক�্ট)  
রুলস, ২০০২– এর রুল ৮–  এর সকগে পঠেীয় উক্ত অ্যাকক্টর ১৩( ৪)  ধারাধীকে িাঁর ওপর অশ্প্বি 
ক্ষ�িাবকল ১০ আগস্ট, ২০২২ তাবরয়ৈ েীকে বশ্র্বি সম্শ্তির েিল শ্েকয়কছে।
শ্বকে্ ককর ওই থেেোর/ জাশ্�েোর  এবং জেসাধাররকক এিদ্দারা শ্েকম্নাক্ত সম্শ্তি শ্েকয় থলেকেে 
ো করার জে্য সিক্ব করা েকছে এবং এরপকরও এই সম্শ্তি শ্েকয় থর থকােও থলেকেে করা েকল 
িা বককয়া ₹  ৩৪,৩৩,৮১১. ৯১ ( রেৌবরৈে লাৈ রতবরৈে হািার আেয়ো এগায়রা োকা একানব্ই 
্েো মারৈ)  ২৯. ০১. ২০২২ অেুরায়ী ও িার ওপর সেু, �াশুল ইি্যাশ্ে সক�ি ব্যাঙ্ক অফ বকরাোর 
োজ্বসাকপক্ষ েকব।
এর পাোপাশ্ে উক্ত অ্যাকক্টর ১৩ ধারার ( ৮)  উপধারার সংস্াে থ�ািাকবক উপলব্ধ স�কয়র �কধ্য 
ব্যাকঙ্কর প্রাপ্য বককয়া টাকাপয়সা আোয় শ্েকয় শ্েম্নশ্লশ্িি জাশ্�েরুক্ত সম্শ্তি ছাশ্িকয় থেওয়ার ব্যবস্া 
করার জে্য সংশ্লিষ্ট থেেোকরর দৃশ্ষ্ট আক্্বর করা েকছে।

স্াির েম্পবতির বিিরি
েম্পবতির মাবলক:  মহাঃ আবল রহায়েন, ব্তা–  মহাঃ আবিিার রমাল্া
প্রায় ০৩ কাঠা ১৩ ছটাক ২৬০ বে্বফুট জশ্�র সকল অপশ্রোর্ব অংে, অবশ্স্ি থ�ৌজা–  ঘটকপুকুর, থজ 
এল েং ৯৯, আর এস েং ১৮ এবং ৩০, থিৌশ্জ েং ৬৪১, অন্তে্বি আর এস োে েং ১৬৮৬, অধীেস্ 
এল আর িশ্িয়াে েং ১৫৭, জাগুলোশ্ছ গ্া�পঞ্চাকয়কির অধীকে, োো–  রাঙি, থজলা–  েশ্ক্ষর ২৪ 
পরেো, রার থেৌেশ্দি:  উতিকর–  আবকজল থ�ালিার বাশ্ি, েশ্ক্ষকর–  শ্রী রিে থ�ালিার িাশ্ল জশ্�, পূকব্ব–  
শ্রী আফজাল থ�ালিার িাশ্ল জশ্�, পশ্চিক�–  পঞ্চাকয়ি রাস্া।

তাবরৈ:  ১০. ০৮. ২০২২ অনয়ুমাবেত আবিকাবরক
স্ান:  কলকাতা                           ি্াঙ্ক অি িয়রাো

্বরবেষ্ট– IV, রুল ৮ ( ১)

েৈল বিজ্ঞবপ্ত
( স্াির েম্পবতির িন্)

  বডআইবে ইবডিো বলবময়েড
CIN: L24223WB1947PLC015202 
ররবিস্টাডপ অবিে:  ট্ান্সয়্ােপ বডয়্া ররাড, কলকাতা–৭০০ ০৮৮
রিান:  ০৩৩–২৪৪৯ ৬৫৯১–৯৫;  ই–রমল আইবড:  investors@dic.co.in 
 ওয়েিোইে:  www.dicindialtd.co

 ৩০ িুন, ২০২২ েমাপ্ত ত্রৈমাবেয়ক ও ষান্াবেয়ক অ্রীবষিত আব্পক িলািল
( থেয়ার প্রশ্ি আকয়র অঙ্ক বাকে লাি টাকার অকঙ্ক) 

 ৩০ িুন, ২০২২  ৩১ মােপ, ২০২২ ৩০ িুন, ২০২১ ৩০ িুন, ২০২২ ৩০ িুন, ২০২১ ৩১ বডয়েম্বর, ২০২১
 েমাপ্ত েমাপ্ত ্ূিপিততী  েমাপ্ত েংবলিষ্ট েমাপ্ত েমাপ্ত েংবলিষ্ট েমাপ্ত
                  বিিরি ত্রৈমাবেক ত্রৈমাবেক ত্রৈমাবেক ছে মাে ৬ মাে ্ূিপিততী িছর

 ( অবনরীবষিত) ( অবনরীবষিত) ( অবনরীবষিত) ( অবনরীবষিত) ( অবনরীবষিত) ( বনরীবষিত)

কারবার থেকক থ�াট আয় ( থেট)  ২১৬৫৭. ৮৭ ২০০৫১. ৬৬ ১৬৪৬১. ৭২ ৪১৭০৯. ৫৩ ৩৩৮০৩. ৭৭ ৭৪৪৮২. ৯৫

সংশ্লিষ্ট থ�য়াকে থেট �ুোফা /  ( ক্ষশ্ি) 
[ কর, অসাধারর এবং/ বা ব্যশ্িক্র�ী 
েফাস�ূে শ্বকবেোর আকে]  ১৩২. ৪৩  ৩১০. ৯৮ ২৪০. ১৯ ৪৪৩. ৪১ ৮৪৯. ৯৫ ১৬৭৬. ১৩

সংশ্লিষ্ট থ�য়াকে কর–পূব্ব থেট �ুোফা /  ( ক্ষশ্ি) 
[অসাধারর এবং/ বা ব্যশ্িক্র�ী েফাস�ূে 
শ্বকবেোর পকর] ৩৪৩২. ৪৩  ৩১০. ৯৮ ২৪০. ১৯ ৩৭৪৩. ৪১ ৮৪৯. ৯৫ ১৬৭৬. ১৩

সংশ্লিষ্ট থ�য়াকে কর–পরবিতী থেট �ুোফা /  ( ক্ষশ্ি) 
[অসাধারর এবং/ বা ব্যশ্িক্র�ী 
েফাস�ূে শ্বকবেোর পকর] ৩৩৯৯.৩১ ২২৯. ২৩ ১৭৭. ৪৬ ৩৬২৮. ৫৪ ৬২৮. ৮২ ১২৩৮. ৮৫

সংশ্লিষ্ট থ�য়াকে থ�াট থবাধে�্য আয়/ ( ক্ষশ্ি)  
[ সংশ্লিষ্ট থ�য়াকে কর–পরবিতী �ুোফা/ ( ক্ষশ্ি)  এবং 
কর–পরবিতী অে্যাে্য থবাধে�্য আয় শ্বকবেোর পকর] ৩৩৯০. ৬৩ ২২০. ৫৬ ১৬৯. ৫৫ ৩৬১১. ১৯ ৬১২. ৯৯ ১২০৪. ১৭

ইকুইটি থেয়ার �ূলধে ৯১৭. ৯০ ৯১৭. ৯০ ৯১৭. ৯০ ৯১৭. ৯০ ৯১৭. ৯০ ৯১৭. ৯০

সঞ্চয় ( পূব্ববিতী বছকরর ব্যালান্স শ্েকট 
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থেয়ার প্রশ্ি আয় ( প্রশ্িটি ₹ ১০/ – �ূকল্যর)  
[ োলু এবং বন্ধ ককর থেওয়া কারবাকরর জে্য] 
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দ্রষ্টি্: 
১.  উপশ্রশ্লশ্িি শ্ববশৃ্িটি থসশ্ব ( শ্লশ্স্ং অবশ্লকেেেস অ্যাডি আোর শ্রসক্াজার শ্রককায়্যারক�্টস)  থরগুকলেেস, ২০১৫– এর থরগুকলেে ৩৩ থ�ািাকবক স্ক এক্সকেঞ্জস�ূকে োশ্িল করা 

ত্রৈ�াশ্সক/ ্ াণ্াশ্সক আশ্ে্বক ফলাফকলর শ্বেে িশ্িয়াকের সংশ্ক্ষপ্তসার। এই ত্রৈ�াশ্সক/ ্ াণ্াশ্সক আশ্ে্বক ফলাফকলর পুকরা বয়াে স্ক এক্সকেঞ্জস�ূকের ওকয়বসাইটগুশ্লকি উপলব্ধ রকয়কছ।

২.  ৩০ জুে, ২০২২ িাশ্রি স�াপ্ত ত্রৈ�াশ্সকক/ অধ্ববক্্ব উপশ্রশ্লশ্িি অপরীশ্ক্ষি আশ্ে্বক ফলাফলগুশ্ল ১২ আেস্, ২০২২ িাশ্রকি আকয়াশ্জি সরায় থবাকর্বর অশ্রট কশ্�টি দ্ারা পর্বাকলাশ্েি 
এবং পশ্রোলক�ণ্ডলী দ্ারা অেুক�াশ্েি ও েশ্েরুক্ত েকয়কছ।

৩.  বি্ব�াে থ�য়াকের থরিশ্রশ্বে্যাকসর সকগে সারুজ্য রািার জে্য পূব্ববিতী সংশ্লিষ্ট থ�য়ােগুশ্লর অঙ্ক পুেঃসশ্জিি/ পুেশ্ব্বে্যস্ করা েকয়কছ।

 থবাকর্বর আকেোেুসার
 স্াঃ–
 �েীে রাটিয়া
১২ আেস্, ২০২২ �্যাকেশ্জং শ্রকরক্টর এবং শ্সইও

আি ভারী িৃবষ্টর েম্ািনা
l ১ পাতার পর
েশ্েবার থেককই বকগোপসােকর েিুে ককর ঘেীরূি েকি শুরু ককরকছ এই শ্েম্নোপ। 
এশ্েে সকাল থেকক আকাে পশ্রষ্ার োককলও থবলা বািার সকগে সকগে আকাে 
থেকককছ থ�কঘ। আজ এই শ্েম্নোকপর েশ্ক্ত আরও বািকব। পশ্ররি েকব েরীর 
শ্েম্নোকপ। একইসকগে বৃশ্ষ্টর পশ্র�ারও বািার সম্াবো রকয়কছ। আবোওয়া েপ্তর 
সকূরৈ জাো রাকছে, েশ্ক্ষরবগে এবং রাকজ্যর পশ্চিক�র থজলাগুশ্লকি রারী বৃশ্ষ্ট েকি 
পাকর। েশ্ক্ষর ২৪ পরেো, পূব্ব ও পশ্চি� থ�শ্েেীপুর, ঝািগ্াক�র শ্কছু জায়োয় েলুে 
সিক্বিা জাশ্র করা েকয়শ্ছল এশ্েেই। রাকজ্যর স�ুদ্র উপকূলবিতী থজলাগুশ্লকি 
বৃশ্ষ্ট শুরু েকয়কছ। উতির ও েশ্ক্ষর ২৪ পরেো এবং পবূ্ব ও পশ্চি� থ�শ্েেীপুকর 
রশ্ববার ৫০ শ্কশ্� থবকে থঝাকিা োওয়া বইকব বকলও জাশ্েকয়কছ আবোওয়া 
েপ্তর। এছািা কলকািা–সে োওিা, হুেশ্ল, োকগেয় পশ্চি�বকগের থজলাগুশ্লকি 
োলকা থেকক �াঝাশ্র বৃশ্ষ্টর সম্াবো রকয়কছ এই শ্েম্নোকপর প্ররাকব। োলকা 
থেকক �াঝাশ্র শ্বশ্ক্ষপ্ত বৃশ্ষ্ট েকি পাকর বাঁকুিা, বীররূ�, পুরুশ্লয়া, পূব্ব ও পশ্চি� 
বধ্ব�াে, �ুশ্ে্বোবাে, েশ্েয়াকিও। বৃশ্ষ্টপাকির কারকর িাপ�ারৈাও স্ারাশ্বককর েীকে 
থেক�কছ। বািাকস জলীয় বাষ্প থবশ্ে োকায় অস্শ্স্ বািকব। শ্বশ্ক্ষপ্ত বশৃ্ষ্টর সম্াবো 
রকয়কছ উতিরবকগের োশ্জ্বশ্লং, জলপাইগুশ্ি, কাশ্লম্ং, আশ্লপুরদুয়ার, থকােশ্বোর, 
উতির ও েশ্ক্ষর শ্েোজপুর এবং �ালোকিও। থসা�বার পর্বন্ত আবোওয়ার থকােও 
পশ্রবি্বে েকব ো বকলই জাশ্েকয়কছ আশ্লপুর োওয়া অশ্ফস। বকগোপসাের থেকক 
পশ্চি�, উতির পশ্চি� শ্েকক সরকব এই শ্েম্নোপ। ওশ্রোকি এর প্ররাব থবশ্ে 
পিার সম্াবো রকয়কছ।

উতিয়র নতুন ব্লক
কবমটি তৃিমূয়লর

l ১ পাতার পর
োশ্জ্বশ্লং থজলা িৃর�ূল সরাকেরৈী পাশ্পয়া থঘা্ জাশ্েকয়কছে, ‘ রা শ্কছু বেল েকয়কছ 
স�স্ অশ্রক্ক ব্যাোশ্জ্বর শ্েকে্বকে। থকােও শ্সদ্ধান্ত শ্েকয় শ্বিক্ব থেই। েলকক 
�জবুি ও লিাকু করকিই থেকল সাজাকো েকছে সব।’ 

শ্েশ্লগুশ্ি সাংেঠশ্েক থজলায় িৃর�ূকলর ব্লক কশ্�টি রকয়কছ ১০টি। এর �কধ্য 
৪টিকি পুরকো �ুকিই আস্া রািা েকয়কছ। এরা েকলে ফাশঁ্সকেওয়া ২ েম্বর ব্লককর 
কাজল থঘা্, �াটিোিা ১ েম্বর ব্লককর অশ্রশ্জৎ পাল, েকোলবাশ্ি ২ েম্বর ব্লককর 
পৃথ্ীে রায় ও শ্েশ্লগুশ্ি টাউে ব্লক ৩–এর দুলাল েতি। একের থফর সরাপশ্ি করা 
েকয়কছ। বাশ্ক ৬ ব্লকক একসকছ েিুে �ুি। একের �কধ্য উকলিিকরাে্য, ফাশঁ্সকেওয়া 
১ েম্বর ব্লককর সরাপশ্ি আিিার আশ্ল। আিিারকক দুই �াস আকেই বশ্েষ্ার 
করা েকয়শ্ছল। কারর �েকু�া পশ্র্ে শ্েব্বােকে থোঁজ প্রােতী েকয়শ্ছকলে আিিার। 
িকব শ্েব্বােকের পকর শ্িশ্ে েকল থফরার আকবেে ককরে। এশ্েে থেিা রায় িাঁকক 
সরাপশ্ি পে শ্েকয় থফরাকো েকয়কছ। অে্যশ্েকক শ্েশ্লগুশ্ি েেকরর বাশ্ক দুটি ব্লকক 
�াশ্েক থে ও রা�রজে �াোকিাকক একে ে�ক থেওয়া েকয়কছ।

আশ্লপুরদুয়ার সাংেঠশ্েক থজলায় থ�াট ব্লককর সংি্যা ১১। এর �কধ্য একটি ব্লক 
েিুে েকয়কছ। িাই ফালাকাটা টাউে সরাপশ্ি প্রে�বার েকয়কছে। বাশ্ক ১০টির 
�কধ্য ২টি ব্লকক েিুে �ুি আো েকয়কছ। আশ্লপুরদুয়ার– ১ ব্লকক �কোরঞ্জে থে ও 
�াোশ্রোট– বীরপািা ব্লকক োশ্য়ত্ব থেওয়া েকয়কছ সঞ্জয় লা�াকক। বাশ্ক ৮টি ব্লকক 
পুরকো �ুিককই রািা েকয়কছ।

জলপাইগুশ্ি থজলার সাংেঠশ্েক ব্লক সংি্যা ১৬। এর �কধ্য ৭টিকি সরাপশ্ি 
বেল করা েকয়কছ। �য়োগুশ্ি টাউে ব্লক েিুে ককর েঠিি েকয়কছ। িাই থসিাকে 
প্রে�বার সরাপশ্ি েকলে। িকব বাশ্ক আটটিকি আস্া রািা েকয়কছ পুরকোকি। 
েিুে সরাপশ্ি েকলে রাজেঞ্জ ব্লক, রাবগ্া�– ফুলবাশ্ি, �াল গ্া�ীর, ক্রাশ্ন্ত, ধূপগুশ্ি 
গ্া�ীর, থ�কটশ্ল ও বাোরোট ব্লকক। এিাকে সরাপশ্ি েকয়কছে রোক্রক� অশ্রন্দ� 
ব্যাোশ্জ্ব, সুধা ে্যাটাশ্জ্ব, সুেীল প্রসাে, �োকেব রায়, েীপু রায়, থজাকসফ �ুডিা ও 
সাের গুরুং।

েকলর িরকফ জাোকো েকয়কছ, �ূলি স্ছে, স্াট্ব, রাজনেশ্িকরাকব েক্ষ 
ব্যশ্ক্তকেরই বাছাই ককর োশ্য়ত্ব থেওয়া েকয়কছ। এর জে্য দু’ বার স�ীক্ষা করা 
েকয়কছ। থসই শ্রকপাট্ব োকি শ্েকয় থেিা শ্েব্বােে করা েকয়কছ। িৃর�ূকলর োিা 
সংেঠকেও ব্যাপক রেবেল ককর েলকক োগো করার থেষ্টা েকয়কছ।  

িে্যসূরৈ: অলক েরকার ও অম্ানয়ি্াবত র�াষ

ভারত মায়ন একতা: মমতা
l ১ পাতার পর
��িার এবাকরর সরা িুবই গুরুত্বপূর্ব। প্রস্তুশ্ি থে্। শ্বকককল থবোলা রাকবে ��িা।

অে্যশ্েকক, ১৫ আেস্ থরর থরাকর সকাকলই �ুি্য�ন্তী ��িা ব্যাোশ্জ্ব পিাকা 
িুলকবে। থরর থরাকরর োশ্রশ্েক সাজাকো েকয়কছ।  েলকেরৈীর শ্েকে্বে, প্রশ্িটি ব্লকক 
জািীয় পিাকা িুলকি েকব। পারকল বাশ্ি বাশ্ি এই পিাকা ওিাকি েকব। োো 
ধরকের অেুষ্াে করকি েকব। �েী্ীকের প্রশ্িকৃশ্িকি �াল্যোে করকি েকব। ব্লকক 
ব্লকক রক্তোে শ্েশ্বকরর আকয়াজে করা প্রকয়াজে। েঙ্খধ্বশ্ে শ্েকয় জািীয় পিাকা 
িুলকি েকব। থ�ক্াপশ্লটকে অস্ায়ী িৃর�ূল রবকের সা�কে পিাকা িুলকবে 
িৃর�ূকলর রাজ্য সরাপশ্ি সুব্রি বশ্ক্স। 

্্িােীয়ক ব্য়ষ বেল গাবড়
আিকায়লর প্রবতয়িেন
থফর কলকািায় পেবাসীকক শ্পক্ শ্েকয় েকল থেল দ্রুিো�ী োশ্ি। 
োসপািাকল শ্েকয় থেকলও িাঁকক বাঁোকো রায়শ্ে। িাঁর েরীকরর বহু জায়োয় 
আঘাি থলকেশ্ছল। এর আকেও এক পেবাসীকক োপা শ্েকয় িুে ককরশ্ছল 
োশ্ি। ঘটোটি ঘকটকছ থবশ্েয়াপুকুর োো এলাকার সুরাবশ্ে্ব অ্যাশ্রশ্েউকয়র 
কাকছ। পুশ্লে জাশ্েকয়কছ, �শ্েলার ো� অশ্�িা েতি, বয়স–  ৬০। এশ্েে 
দুপুর ১২টা ১৫ শ্�শ্েট োোে একটি প্রাইকরট কার দ্রুিেশ্িকি একস িাঁকক 
ধাক্া থ�কর পাশ্লকয় রায়। রাস্া পার েশ্ছেকলে শ্িশ্ে। স্ােীয়রা সকগে সকগেই 
িাঁকক শ্েতিরঞ্জে োসপািাকল শ্েকয় রায়। শ্বককল থপৌকে ৪থট োোে শ্িশ্ে 
�ারা রাে। পুশ্লে ওই োশ্ির সন্ধাে করকছ।
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