
��

����������������

������������������������

���������� ���� ��� ����

�������

JOYDIP CHAKRABORTY
Highlight

JOYDIP CHAKRABORTY
Highlight

JOYDIP CHAKRABORTY
Highlight

JOYDIP CHAKRABORTY
Highlight



মহানগর
কলকাতা বুধবার ২৯ জুলাই ২০২০                                                                                                                                                                                                                                                                                              

৩

 আজকাললর প্রততলবদন

তিলনমা হল বন্ধ?  আলে ওলেব তিতরজ। বতলউলের মুতিও ওটিটি প্ল্াটফলমমে। 
অতমতাি বচ্চলনর তিলনমাও যখন ওটিটি প্ল্াটফলমমে তরতলজ হল, িবাই নলেচলে 
বিললন। আর এই আগ্রহলক মাথাে ররলখই তনলজলদর শতবল্মে জজমে রটতলগ্রাফ 
শুরু করল তফল্ম অল্ান্ড রটকতনতশোন ইনতটিটিউট। িংলষেলে তজটিএফটিআই। 
জজমে রটতলগ্রাফ তফল্ম অল্ান্ড রটতলতিশন ইনতটিটিউট। যার িলগে যুক্ত হললন জাতীে 
েুরস্ারজেী েতরচালক িৃতজৎ মুখাতজমে। 

এই তশষোপ্রততষ্ালন প্রতশষেলের মাধল্লম উলে আিলবন নতুন অতিলনতা। 
তনলদমেশক, িম্াদক এবং অতিনে– জগলতর গ্ল্ামার– দুতনোর তবতিন্ন কলাকুশলীও। 
িংস্ার প্রধান েরামশমেদাতা তহলিলব যঁার নাম যুক্ত হলেলে, তালত রবাঝাই যালছে, 
তনলজলদর তফল্ম অল্ান্ড রটকতনতশোন ইনতটিটিউটলক রকান্  উচ্চতাে তনলে রযলত চাইলে 
দল্ জজমে রটতলগ্রাফ ররেতনং ইনতটিটিউট। বাংলা চলতচ্চলরের নতুন রূেকার জাতীে 
েুরস্ারপ্রাপ্ত তনলদমেশক িৃতজৎ মুখাতজমে যুক্ত হলেলেন প্রধান েরামশমেদাতা তহলিলব। 
তনলদমেশনা তবিালগর প্রধান হলেলেন অতনু রো্। আর িম্াদনা তবিালগর প্রধান 
তবখল্াত রতবরঞ্জন মমরে। ‘ গুমনাতম’ , ‘ অল্ামাজন অতিযান’ , ‘ তবিতীে েুরু্’ – িহ 
একাতধক বাংলা েতবর চলতচ্চরেগ্রাহক রিৌতমক হালদার হলেলেন চলতচ্চরেগ্রহে 
তশলপের তবিাগীে প্রধান। এ োো তেন অব ফল্াকাতটির দাতেলবে থাকলেন তবপ্ব 
দাশগুপ্ত, তযতন একাধালর অতিলনতা, তনলদমেশক ও রলখক। 

তজটিএফটিআই– এর প্রশািতনক কেমেধার তহলিলব থাকলেন তুতহনা োলন্ড, 
যঁার অতিজ্ঞতা িুদীেমে।

জিটিএফটিআই– তে
যুক্ত হলেন সজৃিৎ

জিমলেন্ু জিকাশ 
ত�ৌধুরী প্রয়াে

আর রচৌধুরী 
অল্ান্ড িলসের 
অনল্তম 
কেমেধার 
তবমললনু্ 
তবকাশ রচৌধুরী 
রিামবার 
 প্রোত 
হলেলেন। 
বেি হলেতেল 

৮৫ বের। তমিতিা্, িৃজনশীল 
মানু্ টির প্রোলে স্বেমেতশলপের 
অেূরেীে ষেতত হল। ষেতত হল তঁার 
েতরবালরর। তঁার স্তী, দুই কনল্া, 
দুই জামাতা, নাতত– নাততন এবং 
অিংখল্ গুেগ্রাহী রলেলেন। তঁার 
হাত ধলরই রবৌবাজালরর িুপ্রতিদ্ধ 
স্বেমেতশপে প্রততষ্ান আর রচৌধুরী 
অল্ান্ড িসে স্বেমেতশলপের জগলত তবলশ্ 
স্ান অতধকার কলরলে। বহু বের 
ধলর জােগা কলর তনলেলে অিংখল্ 
গ্রাহলকর মলন।    

  মাস্ না েরাে
রগ্রপ্তার ৫১১
মাস্ না েরাে মগেলবার িারা তদলন 
৫১১ জনলক ধরল েুতলশ। এলদর 
তবরুলদ্ধ আইতন বল্বস্া রনওো 
হলেলে। রিামবার ২৫০ জনলক ধরা 
হলেতেল মাস্ না েরার জনল্। ২৩ 
ও ২৬ জুলাই যথাক্রলম ৩৪৬ এবং 
৩৬৮ জনলক ধরা হলেতেল। মাস্ 
েরা তনলে এক ররেতের মানু্ এখনও 
রতমন িলচতন নন। তকেতুদন 
আলগই নগরোল অনুজ শমমো ‘ মাস্ 
েলরা কলকাতা’  নালম িলচতনতা 
প্রচার শুরু কলরন। কলকাতার 
কলেকটি জােগাে মাস্ না েরার 
অিল্াি এখনও রলে রগলে। েুতলশ 
ধৃতলদর থানাে তনলে অল্ালরটি 
রমলমা তদলছে। প্রলতল্কলকই 
আদালত রথলক জাতমন তনলত হলব। 
অনল্তদলক, যরেতরে থুতু রফলার 
েটনাে মগেলবার ৯৮ জনলক 
ধলরলে েুতলশ। আজ, বুধবার রাজল্ 
জুলে িম্ূেমে লকোউলন েুতলশ 
আরও কো বল্বস্া রনলব।  

 ৩ যুবক ধৃত
 মত্ত অবস্াে এক েুতলশকমমীলক 
মারধর করাে বেতলা থানা রগ্রপ্তার 
করল অতমত যাদব, িুিা্ তমরে ও 
আতশি োকুরলক। িবাই কিবার 
বাতিন্া। রিামবার রিাররালত এরা 
বেতলা এলাকাে একটি ইলনািা 
গাতে রজালর চাতললে যাওোর 
িমে কতমেবল্রত েুতলশকমমী গাতেটি 
থামান। অতিলযাগ, ততন মত্ত যুবক 
গাতে রথলক রনলম গালাগাল কলর, 
েুতলশলক মারধর কলর। ৩ জনই ৩ 
আগটি েযমেন্ত েুতলশ রহফাজলত।  

 নদমেমাে রদহ
নদমেমার রিতর রথলক উদ্ধার হল 
এক যুবলকর মৃতলদহ। োকুরেুকুর 
থানার চণ্ীচরে রো্ ররালে। 
জামা–েল্ান্ট েরা এক বল্তক্তর ো 
রদলখ স্ানীেরা েুতললশ খবর রদন। 
মৃলতর বাতে মলহশতলাে, নাম রোটু 
চক্রবতমী ( ৪০) । েুতলশ রদহ উদ্ধার 
কলর তবদল্ািাগর হািোতালল তনলে 
যাে। মেনাতদন্ত শুরু হলেলে। 

আজকাললর প্রততলবদন

কলরানা, আমফালনর তবরুলদ্ধ লোইলে 
উললেখল্ কালজর জনল্ তবধাননগর 
েরুতনগলমর রমের কৃষ্া চক্রবতমীলক 
িম্ান জানাল ররাটাতর ক্াব অফ কলকাতা 
লবেহ্রদ। মগেলবার েরুিবলন রমেলরর 
হালত তুলল রদওো হল রকাতিে– রযাদ্ধা র 
মিারকেরে। আমফান রমাকাতবলাে 
িাল কালজর প্রতীক তহলিলব রদওো 
হল চারাগাে। মখুল্মন্তীর রোে তহতবলল 
রদওো হে ২৪ হাজার টাকা। তেললন 
ররাটাতর ক্ালবর িিােতত ও তবধাননগলরর 
কাউতসেলর অতনন্ল্ চল্াটাতজমে, িম্াদক 
ররাটাতরোন িমুন গুহ ও ররাটাতরোন 
মতেকা রাে, রিৌতিক রো্, োঃ অেমেব রাে। 
েরুতনগমলক এতদন ৫০টি তেতেই তকলটর 
রিট, ২০০টি কলর হল্ান্ড িল্াতনটাইজার, 
মাস্ ও গ্াভ্ ি রদওো হে ররাটাতর ক্ালবর 
তরলফ। অতনন্ল্ জানান, তাঁলদর িংগেন 
তবধাননগলর রমতেতিনাল োকমে গলে তুললত 
চাে। রমেরলক প্রস্াব রদওো হলেলে।  

কৃষ্া �ক্রিেতী
সম্াজনে

 িাহারা হাউতজং তফনা কলেমোলরশন তলতমলটে
CIN: L18100WB1991PLC099782 

ররতজটিােমে ও কলেমোলরট অতফি:  ৪৬, ে.  িুন্রীলমাহন অল্াতিতনউ, কলকাতা– ৭০০০১৪
রফান:  + ৯১৩৩২২৮৯০১৪৮/ ৬৭০৮, 

ওলেবিাইট:  www.saharahousingfina.com,  ই– রমল:  info.saharahousingfina@gmail.com

 মরেমাতিক ও আতথমেক ব্মে িমাপ্ত ৩১ মাচমে ২০২০ িমলের েরীতষেত আতথমেক ফলাফললর তনযমোি
( টাকার অঙ্ক লালখ অনল্থাে তববৃত না হলল) 

                                                                                                   মরেমাতিক িমাপ্ত                         ব্মে িমাপ্ত

ক্রম                            তববরে ৩১.০৩.২০২০ ৩১.১২.২০১৯ ৩১.০৩.২০১৯ ৩১.০৩.২০২০ ৩১.০৩.২০১৯
নং  ( েরীতষেত)  ( অেরীতষেত) ( েরীতষেত)  ( েরীতষেত)  ( েরীতষেত) 

১.  তমাট আয় ৩৪১. ৫৬ ৩৩৩. ৫৪ ৩৯০. ৬৮  ১,৪৫৫. ৮৮ ১,৬৩৫. ১৭

২.  কর ও ি্যজেক্রমী দফা পিূ্বিেতী জনট োভ/ ( ক্ষজে)  ৮২.  ৩৫ ৭১. ১০ ৭৬. ৯৪ ২৭৮. ৫২ ৩৩৯. ০৬

৩.  কর পূি্বিেতী জকন্তু ি্যজেক্রমী দফা পরিেতী ৮২.  ৩৫ ৭১. ১০ ৭৬. ৯৪ ২৭৮. ৫২ ৩৩৯. ০৬
 জনট োভ/ ( ক্ষজে)

৪.  কর ও ি্যজেক্রমী দফা পিূ্বিেতী জনট োভ/ ( ক্ষজে)  ৬৪.২  ৫ ৫৫.৮৬ ৫৯.৭২ ২০৭.৭০ ২৬০.৮৮

৫.  এই সমলয়র তমাট আয় ৬৪. ৪২ ৫৬. ২১ ৬০. ০৪ ২০৮. ৯৩ ২৫৯. ৪৩
 [ োভ/ ( ক্ষজে) এিং অন্যান্য আয় এই সমলয়র] 

৬.  �ুজকলয় তদওয়া ইকুইটি তশয়ার মূেধন ৭০০. ০০ ৭০০. ০০ ৭০০. ০০ ৭০০. ০০ ৭০০. ০০
 [ প্রজেটি তশয়ালরর তফস ভ্যােু টাঃ ১০/ – ] 

৭.  তশয়ার প্রজে আয় ( প্রজেটি টাঃ ১০/ – )
 ক)  মূে ০. ৯২ ০. ৮০ ০. ৮৫ ২. ৯৭ ৩. ৭৩
 খ)  জমজরিে ০. ৯২ ০. ৮০ ০. ৮৫ ২. ৯৭ ৩. ৭৩

  ( িাজ্্বকীকৃে নয়)  ( িাজ্্বকীকৃে নয়)  ( িাজ্্বকীকৃে নয়)  ( িাজ ্্বকীকৃে)  ( িাজ্্বকীকৃে) 

#উপলরাক্ত সমলয় তকাম্াজনর তকানও ি্যজেক্রমী দফা তনই
দ্রষ্টবল্: 

১.  উপলরাক্ত পরীজক্ষে আজ্্বক ফোফে অজিট কজমটি দ্ারা পয্বালোজ�ে এিং পজর�ােন প্্বলদর ২৮ িুোই ২০২০ োজরলখর সভায় 
স্ীকৃে। ত্রৈমাজসক ও ি্্ব সমাপ্ত ৩১ মা�্ব ২০২০ সমলয়র ফোফে স্্যাটুটজর অজিটরগণ পরীক্ষা কলরলেন।

২.  তসজি ( জেজস্ং অিজেলগশনস অ্যান্ড জিসল্ািার জরলকায়ারলমন্টস)  তরগুলেশন ২০১৫ তরগুলেশন ৩৩ অনুসালর ত্রৈমাজসক ও 
িাজ্্বক সমাপ্ত ৩১ মা�্ব ২০২০ সমলয়র ফোফে স্ক এক্সল�লজে িমা করা হলয়লে। উপলরাক্ত ফোফে োরই একটি জনয্বাস। 
ত্রৈমাজসক ও িাজ্্বক সমাপ্ত ৩১ মা�্ব ২০২০ সমলয়র জিপদ ফোফে স্ক এক্সল�লজের ওলয়িসাইট www.bseindia.com  এিং 
তকাম্াজনর ওলয়িসাইট www.saharahousingfina.com – তে পাওয়া যালি।

৩. তকাম্াজন আইন ২০১৩ ধারা ১৩৩ সলগে পঠিেি্য তকাম্াজনি ( ইজন্ডয়ান অ্যাকাউজন্টং স্্যান্ডাি্বস)  রুেস ২০১৫ যা সমলয় সমলয় 
পজরিজে্বে এিং অ্যাকাউজন্টং এর জনয়মানুসালর এই জিিরণী ইজন্ডয়ান অ্যাকাউজন্টং স্্যান্ডাি্বস ( আইএনজিএস)  অনুযায়ী প্রস্তুে করা 
হলয়লে। তকাম্াজন আইএনজিএস প্র্মিার গ্রহণ কলরলে ১ এজপ্রে ২০১৯ ত্লক তযখালন অিস্ান্তরপ্রাজপ্ত োজরখ ১ এজপ্রে ২০১৮.

 িাহারা হাউতজংতফনা কলেমোলরশন তলতমলটে– এর েলষে
 স্বা/ – 
 তরিলজন্দ্র িহাে
 স্ান:  নেো  তেলরক্টর
তাতরখ:  ২৮.০৭.২০২০   DIN: 00017600

 িুলমধা তফিকল্াল িাতিমেলিি তলঃ
CIN: L70101WB1989PLC047465
ররতজটিােমে অতফি: ৬এ, গীোজেজে, ৮জি, 

জমিেটন জ্রিট, কেকাো– ৭০০ ০৭১
রটতল:   ৯১ ৩৩ ২২২৯ ৮৯৩৬/ ৬৭৫৮/  

৩২৩৭/ ৪৪৭৩
 ফল্াক্স:   ৯১ ৩৩ ২২২৬৪১৪০/ ২২৬৫ ৫৮৩০

 ই– রমল:  
investors@sumedhafiscal.com

 ওলয়িসাইট:  www.sumedhafiscal.com

তবজ্ঞতপ্ত
ত্রৈমাজসক সমাপ্ত ৩০তশ িুন ২০২০ সমলয়র 
অপরীজক্ষে আজ্্বক ফোফে জিলি�নার িন্য 
তকাম্াজনর পজর�ােন প্্বলদর একটি সভা 
িুধিার ৫ আগটি ২০২০ তাতরলখ অনুজঠিে 
হলি।
তকাম্াজনর ইকু্যইটি তশয়ার তেনলদলনর িন্য 
ি্যিসাজয়ক িানাো িন্ধ করা হলয়লে এিং 
উপজরউক্ত আজ্্বক ফোফে প্রকাজশে হওয়ার 
৪৮ ঘণ্া পর ো পুনরায় তখাো হলি।
এই জিজ্ঞজপ্ত তকাম্াজনর ওলয়িসাইট (www.
sumedhafiscal.com)  এিং জিএসই 
জেজমলটলির ওলয়িসাইট (www.bseindia.
com)- তে পাওয়া যালি।
 সুলমধা জফসক্যাে সাজভ্বলসস জেঃ–এর পলক্ষ
 স্াঃ/ – জিিয় মুড়মুজড়য়া
 জিলরক্টর
স্ান:  কেকাো োজরখ:  ২৮/ ০৭/ ২০২০  
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 NOTICE INVITING TENDER

Assistant Engineer, PWD, 
Midnapur Construction Sub-
Division at Midnapur Dist. 
Paschim Medinipur Invites the 
NIT No. 04(04)/MCS of 2020-
2021 for 4 (four) nos. works 
related to Building & Road 
works. Last date of application 
06.08.2020 upto 3.00 PM. 
Details will be available at 
www.wbpwd.gov.in & this 
office Notice Board. Further 
detail information shall be 
available from the office of the 
undersigned from 11.00 AM to 
4.00 PM on any working day.

Sd/-
Tapas Kr. Mandal

Assistant Engineer, PWD
Midnapur Construction 

Sub-Division 

 আজকাললর প্রততলবদন

কলরানা আিলহ আেঙ্ক েড়ালছে তিজগের। 
জেেিোর এক জকলশালরর মগেেিার 
তিজগেলে মেুৃ্য হয়। অন্যজদলক, হাওড়ায় 
জশিপুলররর এক তিসরকাজর হাসপাোলেও 
তিজগেলে আক্রান্ত হলয় এক োলরৈর মেুৃ্য 
হয়। এই মরশুলম প্র্ম তিজগে আক্রান্ত 
হলয় মেুৃ্যর ঘটনা ঘটে িলে িানালছেন 
জ�জকৎসকরা।

মেৃ োলরৈর নাম সায়ন্তন ি্যানাজি্ব 
(১৭)। দ্াদশ তরিজণর োরৈ সায়ন্তলনর 
িাজড় উত্তর হাওড়ার তগাোিাজড় ্ানার 
জকংস তরালি। জেেিোর ১২ িেলরর 
জকলশার ফায়িান আহলমদ কলয়কজদন 
ধলর জ্বলর ভুগজেে। তসামিার রালে 
অিস্ার অিনজে হওয়ায় পাক্ব সাক্বালসর 
ইনজস্টিউট অফ �াইল্ড তহেল্ ভজে্ব করা 
হয়। তিজগে আইজিএম ও আইজিজি দুলটা 
পরীক্ষার জরলপাট্বই পজিটিভ জেে িলে 
িাজনলয়লেন হাসপাোলের জ�জকৎসক। 
জকলশালরর অিস্া এেটাই আশঙ্কািনক 
জেে, তপজিয়াট্রিক ইনলটনজসভ তকয়ার 
ইউজনলট রাখা হয়। হাসপাোে সলূরৈ খির, 
ভজে্বর সময়ই ওই জকলশালরর নাজড়র গজে 
ও রক্ত�ালপর মারৈা খুলঁি পাজছেলেন না 
জ�জকৎসকরা। িাঁ�ালনার অলনক ত�ষ্া করা 
হলেও সম্ভি হয়জন। এজদন দুপুলর মেুৃ্য 
হয়। ওই জকলশালরর তিজগে োড়া কলরানার 
তকানও উপসগ্ব জেে না।

এজদলক, গে মগেেিার ত্লক জ্বলর 
ভুগজেে  হাওড়ার জকংস তরালির িাজসন্া 
সায়ন্তন। দু– একজদন পলর োর শরীলর 
োে র্যাশ তিলরালে তদখা যায়। শুক্রিার 
সায়ন্তনলক হাসপাোলে ভজে্ব করা হয়। 
তসখালনই রক্ত পরীক্ষায় তিজগে পজিটিভ 
ধরা পলড়। রজিিার হাসপাোলেই মেুৃ্য হয় 
সায়ন্তলনর। তি্ সাটি্বজফলকলট ভাইরাে 
জফভার ও তিজগেলে মেুৃ্য হলয়লে িলে 
উললেখ করা হলয়লে।

জিলশ্জ্ঞরা িানালছেন, কলরানা 
তমাকাজিোয় সল�েনো অিেম্বলনর 
পাশাপাজশ তিজগেলক ভুলে তগলে �েলি 
না। এখন আরও তিজশ শেক্ব ্াকলে 
হলি। িে, আিি্বনা না িমলে তদওয়া, 
িাজড়ঘর পজরষ্ার– পজরছেন্ন রাখা, মশাজর 
টাজিলয় ঘমুালনা, ফুেহাো িামা পরা প্রভৃজে 
মানলে হলি। সম্প্রজে, তিজগে ও কলরানা 
একসলগে ধরা পলড় মেুৃ্যর ঘটনা ঘটলেও, 
শুধু তিজগেলে এজদনই প্র্ম মেুৃ্য হে। 

রেতগেলত মতুৃল্ 
২ তকলশালরর

 আজকাললর প্রততলবদন

 মগেেিার কেকাোর ৩০টি িািার পজরদশ্বন করে কেকাো পজুেলশর 
এনলফাস্বলমন্ট ব্াঞ্চ। উত্তর, মধ্য ও দজক্ষণ কেকাোর িড় িড় 
িািারগুজেলে ইজি যায়। ৩টি 
দলে ভাগ হলয় তকালে মালক্বট, 
ফুেিাগান, হাজেিাগান– সহ িহু 
িািালর আে,ু  কা�ঁােঙ্কা ও অন্য 
আনািপাজের দাম হঠাৎ তিলড় 
যাওয়ার কারণ কী ো িানলেই 
এই পজরদশ্বন। এোড়াও মাে 
মাংস– সহ অন্যান্য সামগ্রী কী 
দালম জিজক্র হলছে, োরও তখািঁ 
তনওয়া হয়। িািারগুজের িািার কজমটির সদস্যলদর সলগে জনলয় 
ইজি– র অজফসাররা তগাটা জি্য়টি তিলন তনন। ইজি সলূরৈ িানা তগলে, 
আমফান পরিেতী সমলয় ফসলের ক্ষজে হওয়ার পাশাপাজশ তোকাে 
তরেন িন্ধ ্ াকায় িািালর আনািপাজে আনলে �ড়া গাজড়ভাড়া জদলে 

হলছে। এোড়া অন্যান্য জকেু কারণও ি্যিসায়ীরা িাজনলয়লেন। ইজি 
িানলে ত�লয়লে, মহািলনর কাে ত্লক োরঁা কী দালম আনািপাজে 
জকনলেন এিং কে দালম ো জিজক্র করলেন। তয সমস্ত তক্ষলরৈ তদখা 
তগলে তিজশ োভ তরলখ জিজনস জিজক্র করা হলছে, তসখালন ইজি সেক্ব 

কলর জদলয়লে, যালে সাধারণ 
মানু্ লক ভীজেকর পজরজস্জেলে 
পড়লে না হয়। ইজির এক কে্বা 
িানান, েকিাউলনর কারলণ 
িহু মানু্  কাি হাজরলয়লেন। 
জিলশ্ে হকার ত্লক শুরু 
কলর তোটখালটা কাি কলর যারঁা 
সংসার �াোন, োলঁদর খিুই 
সমস্যা হলছে। ইজি– র পক্ষ 

ত্লক িািার কজমটিগুজেলক িাজনলয় তদওয়া হলয়লে, যেটা সম্ভি 
দাম কমালনা যায়, ো তদখলে হলি। আগামী সপ্তালহ িািালরর 
পজরজস্জে জি�ার কলর তফর িািার পজরদশ্বন করলি ইজি। এোড়াও 
অসাধ ুি্যিসায়ীলদর জ�জনিে করার কািও �েলে।  

 ৩০ বাজালর ইতব হানা

বাজালর হানা ইতব অতফিারলদর। েতব:  কলকাতা েতুলশ
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