
INDIA~ 
Ref: IPCL/SE/LODR/2020-21/74 

The Secretary, 
National Stock Exchange of India Ltd., 
Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block 
Bandra Kurla Complex, Bandra (E), 
Mumbai- 400 051. 
Scrip Symbol: DPSCL TD 

Dear Sir(s), 

Date: 14th February, 2021 

The Vice President 
Metropolitan Stock Exchange of India Ltd 
4th floor, Vibgyor Towers, Plot No C 62, 
G Block, Opp. Trident Hotel, Bandra Kurla Complex, 
Bandra (E), Mumbai- 400098. 
Scrip Symbol: DPSCLTD 

Sub: Financial Results-Newspaper Publication 

Further to Company's letter dated 12th February, 2021, in connection with submission of 
Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter and 
nine months ended 3 lst December, 2020, please find enclosed herewith the copy of the 
advertisement published in "Financial Express" (English) (all edition) on Saturday, 13th 
February, 2021 and "Aajkal" (Bengali) on 14th February, 2021, pursuant to Regulation 47 of the 
SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. 

The Newspaper advertisement is also available on the Company's website www.indiapower.com. 

This is for your information and records. 

Thanking YOU. 

~!aithfully, 
- }' ia Power Corporation Limited 

Prashant Kapoor 
Company Secretary & Compliance Officer 

Encl: as above 

India Power Corporation Limited 
CIN:L40105\VB1919PLC003263 

[formerly DPSC Limited] 
Registered Office: Plot No. X1- 2&3, Block-EP, Sector - V, Salt Lake City, Kolkata - 700 091 

Tel.;+ 91 33 6609 4308/09/10, Fax:+ 9133 2357 2452 
Central Office: Sanctoria, Dishergarh 713 333, Telephone: (0341) 6600454/457 Fax: (0341) 6600464 

E: corporate@indiapower.com W: www.indiapower.com 
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দেশ রাজ্য

নীলাঞ্জনা সান্াল

ক�োভিড–ভিভির কেররোয় স্কু রের মর�ো অরে� �রেজ–ভিশ্বভিদ্োেরয়ও এিছর হরছে 
েো সরস্ব�ী পকুরজো। আর কেখোরে পকুরজো হরছে কসখোরে খকুি কছোট �োে্য� ‘েম েম’ 
�ররই সোরো হরছে ভিদ্োর কদিী সরস্ব�ীর আরোিেো। রোজো মণীন্দ্রচন্দ্র �রেজ পকুরজো 
েো �রোর ভসদ্োন্ত কেওয়োয় কসখোরে দু’ ভদে িরর ছোত্র–ভির্োি চেরছ। সরূত্রর খির, 
�ে�ো�ো ভিশ্বভিদ্োেরয়ও এিছর সরস্ব�ী পকুরজো হরছে েো।

�ররোেো পভরভথিভ�র� স্বোথি্–ভিভি কমরে �রেজ–ভিশ্বভিদ্োেয়গুভে সরস্ব�ী পকুরজো 
�রর� পোররি িরে ভ�ছকুভদে আরেই জোভেরয়ভছরেে ভি্োমন্তী পোর্য চ্োটোভজ্য।  িভেিোর 
কিহোেোর এ� সিোর পর এ ভেরয় এ� প্ররনের উত্তরর ভ�ভে িরেে, ‘ছোত্র– ছোত্রীরদর 
সরস্ব�ী পকুরজো �রর� কদওয়ো উভচ�। েভদ �রেজ– ভিশ্বভিদ্োেয়গুরেোর দপ্তর কখোেো 
রোর� �োহরে স্বোথি্ভিভি কমরে পকুরজো �রর� ভদর� অসকুভিিো ক�োরোয়?’

�ে�ো�ো ভিশ্বভিদ্োেয় সরূত্র খির, স্বোথি্–ভিভি মোের� ভেরয়ই পকুরজো েো �রোর 
ভসদ্োন্ত কেওয়ো হরয়রছ। �রেজভ্রিট– সহ ভিশ্বভিদ্োেরয়র সি �্োম্োরসই সরস্ব�ী 
পকুরজো হ�। ভিশ্বভিদ্োেয় সরূত্র খির, �ররোেো– আিরহ িন্ধ �্োম্োস। ছোত্র– ছোত্রীরো 
ক�উ �্োম্োরস আসরছে েো। অেেোইরেই চেরছ পড়োরিোেো। �োই এিছর আর 
�্োম্োরস পকুরজো হরছে েো। �োছোড়ো, ছোত্র সংসরদর �োে্য�োরের কময়োদও কিষ হরয় 
কেরছ। ফরে পকুরজো �রোর জে্ ভিশ্বভিদ্োেরয়র �ররফ কে অর্য কদওয়ো হয়, �ো �োর� 
কদওয়ো হরি �ো ভেরয় জটিে�ো এড়োর�ও পকুরজো েো �রোর ভসদ্োন্ত কেওয়ো হরয়রছ। 
পকুরজো হরছে েো কেভড করেরিোে্য �রেরজও। �রেরজর পকুরজোটি মূে� হরটেরের ছোত্রীরোই 
�র� এিং হরটেরে হ�। হরটেে কেরহ�কু  এখেও কখোরেভে �োই এিছর পকুরজো হরি 
েো িরে জোভেরয়রছে অি্্ ভিউভে সর�োর। ভ�ভে িরেে, ‘ছোত্রীরোই উৎসোহ ভেরয় 
পকুরজোর সমস্ত �োজ �র�। �োরোই কেখোরে কেই কসখোরে �োরও মরি্ই পকুরজো �রোর 
ক�োেও উৎসোহ কেই।’ পকুরজো েো �রো ভেরয় মণীন্দ্রচন্দ্র �রেরজর অি্্ মন্কুরোম 
সোমন্ত িরেে, ‘ভিষয়টি আভম �রেরজর েিভে্যং িভডর সিোপভ� িোভন্তপ্রসোদ ভসংহর� 
জোভেরয়ভছেোম। উভে ম� ভদরয়রছে, �রেজ এখে খকুেরছ েো। �ররোেো পভরভথিভ�র 
মরি্ সরস্ব�ী পকুরজো �রো েোরি েো।’ অি্্ জোেোে, �রেরজর জোয়েো কছোট হওয়োয় 
স্বোথি্ভিভি কমরে সরস্ব�ী পকুরজো �রো প্রোয় অসম্ভি। ভ�ন্তু ছোত্ররো কস �রো শুেরছ েো। 
ছোত্ররদর িক্তি্, সি �রেরজ পকুরজো হরছে। কছোট �রর হরেও আমরো পকুরজো �রর� চোই।

�রি সকুররন্দ্রেোর, ভেউ আভেপকুর, উেকুরিভড়য়ো– সহ এ�োভি� �রেরজই হরছে 
পকুরজো। �রি খকুিই কছোট �রর, ক�োভিড–ভিভি কমরে। ফে–প্রসোদ, কিোরের ভখচকু ভড়— 
এ– সি অিি্ এিছর িোদ। কে �রেজগুভে পকুরজো �ররছ �োরোও খোওয়ো–দোওয়োর 
অংিটকু কু িোদ কররখরছ। উেকুরিভড়য়ো �রেরজর অি্্ কদিোভিস পোে িরেে, ‘আমরো 
কেিোরি পকুরজো �রভছ �োর করর� কছোট �রর আর �রো সম্ভি েয়। �রেরজর �োছো�োভছ 
রোর�ে এমে ভি্ো�মমী ও ছোত্ররদর ভেরয় �রো হরছে।’ পকুরজোর খরচ িোভঁচরয় কসখোে 
করর� েোরদর দর�োর এমে পড়কুয়োরদর স্োট্যরফোে ভ�রে কদওয়ো হরি িরে জোেোে 
কদিোভিসিোিকু। িরেে, ‘ইভ�মরি্ই ভিভিন্ন ভিিোে করর� কিরছ কিরছ ভ�ছকু পড়কুয়োর� 
স্োট্যরফোে কদওয়ো হরয়রছ। খকুি দোভম েয়, ক্োস এিং পরী্ো ভদর� পোররি এমে 
কফোেই কদওয়ো হরয়রছ।’  

১৩
কলকাতা রবিিার ১৪ ফেব্রুয়াবর ২০২১                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 TENDER NOTICE
The Chairperson of Cooch Behar Municipality
invites e-Quotations for Supply and delivery at site
DI (K7) Pipes (3rd Call) vide ID No. 2021_
MAD_326570_1
ebid submission end date: 10.03.2021
Details information will be available from the website
i) http://wbtenders.gov.in
ii) www.coochbeharmunicipality.com

Sd/-
Chairperson,

Cooch Behar Municipality

 ম্াকলয়য়ড রায়সল ইবডিয়া বলবময়েড
CIN  – L51109WB1998PLC087076 

ফরবিস্াড্ড অবেস:  ৪, ম্ায়্া ফলন, সুয়রন্দ্র ফমাহন ফ�াষ সরবি, কলকাতা–৭০০ ০০১
ফোন নম্বর:  ০৩৩–২২১০ ১২২১, ে্াক্স নম্বর:  ০৩৩–২২৪৮ ৬২৬৫

ই–ফমল:  administrator@mcleodrussel.com;    ওয়য়িসাইে:  www.mcleodrussel.com 

 ৩১ বডয়সম্বর, ২০২০ সমাপ্ত ত্রৈমাবসক ও নয় মায়স অবনরীবষিত একক ও পুঞ্জীভূত আব ্্ডক েলােল সম্পবক্ডত বিিৃবতর সংবষিপ্তসার
(ইবপএস  ছাড়া  লষি োকার অয়কে) 

                 একক পুঞ্জীভূত

                      বিিরি সমাপ্ত ত্রৈমাবসক সমাপ্ত নয় মাস সমাপ্ত িছর সমাপ্ত ত্রৈমাবসক সমাপ্ত নয় মাস  সমাপ্ত িছর

  ৩১. ১২. ২০২০ ৩০. ০৯. ২০২০ ৩১. ১২. ২০১৯ ৩১. ১২. ২০২০ ৩১. ১২. ২০১৯ ৩১. ০৩. ২০২০ ৩১. ১২. ২০২০ ৩০. ০৯. ২০২০ ৩১. ১২. ২০১৯ ৩১. ১২. ২০২০ ৩১. ১২. ২০১৯ ৩১. ০৩. ২০২০

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

১.   �োরিোর করর� কমোট আয়/ ( ্ ভ�) ৩৬৪৯৫ ৪০৮০৯ ২৮১১৩ ৮৮৪৬২ ৭০১০৯ ৮৫,৬৪০ ৪৪৭৫৪ ৪৯৮৯৭ ৩৬৫৯৫ ১১৩৯৮১ ৯২৭৭০ ১১৪২৭২

২.   সংভলিষ্ট কময়োরদ কেট মকুেোফো/ ( ্ ভ�)  
 [ �র,  ি্ভ�ক্রমী এিং/ িো
 অসোিোরণ দফোসমূহ ভিরিচেোর আরে] ৪০৮ ১৫৭৮১ ( ২০৫১)  ৭৭৭৫ ২৭৭ ( ১৪৫৬৮)  ৫০২ ১৬১৯২ ( ২৫২৩)  ৭২০৪ ( ৯৩৪৯)  ( ২৩৩৫৪) 

৩.   সংভলিষ্ট কময়োরদ �র–পূি্য কেট মকুেোফো/ 
 ( ্ ভ�)  [ ি্ভ�ক্রমী এিং/ িো অসোিোরণ 
 দফোসমূহ ভিরিচেোর পরর]  ৪০৮ ১৫৭৮১ ( ২০৫১)  ৭৭৭৫ ১২০৪৬ ( ২৭৯৯)  ৫০২ ১৬১৯২ ( ২৪৫২)  ৭২০৪ ( ৪৮৫৬)  ( ১৮৯১৬) 

৪.   সংভলিষ্ট কময়োরদ �র–পরি�মী কেট 
 মকুেোফো/ ( ্ ভ�)  [ি্ভ�ক্রমী এিং/ িো 
 অসোিোরণ দফোসমূহ ভিরিচেোর পরর] ১০০ ১৪৮২৯ ( ১৯৫৩)  ৬৯৯৭ ৮৮০৪ ১১২৭ ১০৪ ১৫১৯৬ ( ২২৯৭)  ৬২৪৮ ( ৭৭১৩)  (১৪৭৭৯) 

৫.   সংভলিষ্ট কময়োরদ কমোট কিোিেম্ আয়/ 
 ( ্ ভ�)  [উক্ত কময়োরদ �র–পরি�মী 
 মকুেোফো/ ( ্ ভ�)  এিং অে্োে্ �র–পরি�মী 
 কিোিেম্ আয়/ ( ্ ভ�)  অন্তিকু ্যক্ত �রর] ৮০০ ১৫৩২৪ ( ২৩৮০)  ৮৩৫৬ ৪৪২৮ (৩২৩২)  ২০৬ ১৫৩০০ ( ২৪৮৪)  ৬৪৫০ (১১২৩১)  (১৮৩৮৪) 

৬.   কপড–আপ ইকুইটি কিয়োর মূেিে:  
 প্রভ�টি কিয়োররর কফস ি্োেকু ₹ ৫/ – ৫,২২৩ ৫,২২৩ ৫,২২৩ ৫,২২৩ ৫,২২৩ ৫,২২৩ ৫,২২৩ ৫,২২৩ ৫,২২৩ ৫,২২৩ ৫,২২৩ ৫,২২৩

৭.   পূি্যি�মী িছররর ভেরীভ্� ি্োেোন্স 
 ভিরট প্রদভি্য�মর�ো ভরজোি্য 
 ( পকুেমূ্যে্োয়ে ভরজোি্য িোরদ)      ১২৭,৯৩৮      ১৪৯,২১৪

৮.   প্রভ�টি ইকুইটি কিয়োর ভপছকু আয় 
 ( ইভপএস)  ( টো�োর অরকে)  
 ( িোভষ্য�ী�ৃ� েয়)  – িকুভেয়োভদ এিং ভমভরি� ০. ১০  ১৪. ২০ ( ১. ৮৭)  ৬. ৭০ ৮. ৪৩  ১. ১৮  ০. ১০  ১৪. ৫৫ ( ২. ২০)   ৫. ৯৮  ( ৭.৩৮)   ( ১৪.১৫)   

এ�� ও পকুঞ্ীিূ� আভর্য� ফেোফরের ওপর ভিভিিদ্ অভডটরেণ ভিরূপ ম�োম� প্র�োি �রররছে।
ক�োম্োভের ভেরীভ্� এ�� ও পকুঞ্ীিূ� আভর্য� ফেোফে সংেগ্ন ভের্োক্ত দ্রষ্টি্ ভিষয়গুভের ওপর অভডটরেণ মরেোরেোে আ�ষ্যণ �ভররয়রছে: 
�)   ৩১ ভডরসম্বর, ২০২০ �োভরখ অেকুেোয়ী ভেভদ্যষ্ট ভ�ছকু ক�োম্োভের� প্রদত্ত ₹ ২,৮৫৪৩০ ে্ অর্যমূরে্র ( ৩১ মোচ্য, ২০১৯ অেকুেোয়ী ₹ ১৯৩৪ ে্ অর্যমূরে্র উদ্ভূ� সকুদ অন্তিকু ্যক্ত �রর)  ইন্োর �রপ্যোররট ভডরপোভজটস ( আইভসভড)  প্রভ�পোেে সোরপ্, কেমেটো ক�োম্োভেজ অ্োক্ট, 

২০১৩ ( ‘ উক্ত অ্োক্ট’ )  অেকুেোয়ী প্ররয়োজেীয়। আজর�র �োভরখ পে্যন্ত ওপরর উরলেখ �রো অেোদোয়ী এই অর্যোকে পকুেরুদ্োর ভেরয় সরদেহ ররয়রছ। এর কপ্রভ্র� ক�োেও সংথিোরের অেকুপভথিভ�র�, উক্ত কময়োরদর ্ভ� ওই পভরমোণ �ম উভলেভখ� হরয়রছ। পকুঞ্ীিূ� আভর্য� ফেোফরে 
এর প্রিোি এখেও ভেণমী� ও প্র�োভি� হয়ভে।

খ)  এই ক�োম্োভে এ�টি িভড �রপ্যোররটর� সি্যরমোট ₹ ১,৪০০ ে্ অর্যমূরে্র অভরিম ভদরয়ভছে েো  ৩১ ভডরসম্বর, ২০২০–র ভেভররখ অেোদোয়ী ররয়রছ। এর উপেকুক্ত ক�োেও অভডট এভিরডন্স এিং টে্োটোরসর অেকুপভথিভ�র�, আমরো এই িররের অভরিরমর বিি�ো ও পকুেরুদ্োররেোে্�ো 
সম্র�্য ক�োেও মন্তি্ �রর� পোরভছ েো।

ে)  আন্ততঃ �রপ্যোররট িোররর ওপর ₹৩৯০৯ ে্ অর্যমরূে্র সকুদ ক�োম্োভে দ্োরো স্বী�ৃ� হয়ভে এিং এই �োররণ উক্ত কময়োরদর ্ভ� কসই পভরমোরণ �ম কদখোরছে।
 পোিোপোভি ওপরর উরলেখমর�ো, উক্ত দ্রষ্টি্ ভিষয়গুভের� ক�োম্োভের ি্োকে/  অভর্য� প্রভ�ষ্োে করর� কেওয়ো িোররর ওপর জভরমোেো/ পকুভঞ্� সকুদ স্বী�ৃ� হয়ভে এিং অে্োে্ সম্ভ�্য� ভিষয়গুভের� এর প্রিোি সমন্বয় �রো হয়ভে, েো ি্োকেোরেরণর অেকুরমোদে এিং �োরদর ি্োেোরন্সর 

সরগে সমন্বয়সোিে সোরপ্। এর্রত্র সম্ভ�্য� অর্যোকে চূড়োন্তিোরি ভেি্যোরণ িোভ� আরছ, এর কপ্রভ্র� সমন্বয়সোিে এিং ফেস্বরূপ প্রিোিও ভেণমী� হয়ভে।
ঘ)  স্ব�ন্ত ভিিরণ সহ ক�োম্োভের� ভ�ছকু কডভিট ও কক্রভডট ি্োেোরন্সর সমন্বয়সোিে ও �োর স্বী�ৃভ� িোভ� ররয়রছ। এগুভের কপ্রভ্র� সমন্বয়সোিে/  প্রিোি ি�্যমোরে ভেণ্যয়রেোে্ েয় এিং কসই �োররণ এই ি্োপোরর অভডটরেণ ক�োেও মন্তি্ �রর� পোররছে েো।
ঙ)   কেোে সোরপর্ পূি্য�ে অভডটর েো অেকুরছেদ ( �) – ক� িভণ্য� ভররপোট্য �রররছ কে কেোষ্ী ক�োম্োভের� রিোহ্ েখে ক�োম্োভে আইে ২০১৩– র ১৮৫ িোরোয় ি�্যমোরে ভেভচি� েয় ও �ো অভডটর দ্োরো মন্তি্ �রো েোয় েো। এছোড়ো ভ�ছকু আইভসভড িভহ এভ্রিিকু ক্ত ও/ িো ক�োম্োভের স্বোর্য 

সমভন্ব�। এই অকে ির�য়ো আজও ও এর অভেচিয়�ো ররয়রছ। পভরচোেেিে্য দ্োরো প্রভ�ভেভিত্ব�োরী প্েণ উক্ত ভহসোি মোে ও ক�োম্োভে ২০১৩– র ির�্য প্র�োি সম্ভ�্য� েয়। ভিিৃ� ভিষয় ভেয়ন্ত� ��ৃ্যপর্র �োরছ কপভ্ডং, �োই অভডটর ক�োম্োভের আভর্য� ফরে সংভলিষ্ট প্ 
ও প্রিোি, রো�রে �ো সোরপর্ মোে্�ো ভেভচি��ররণ অসমর্য।  

দ্রষ্টি্: 
১.  উপভরভেভখ� ভিিৃভ�টি কসভি ( ভেভটেং অ্ো্ড আদোর ভডসরক্োজোর ভরর�োয়্োররমন্স)  করগুরেিেস, ২০১৫– এর করগুরেিে ৩৩ কমো�োরি� টে� এক্সরচঞ্সমূরহ দোভখে �রো  ৩১ ভডরসম্বর, ২০২০ ক� কিষ বত্রমোভস� এ�� ও পকুঞ্ীিূ� আভর্য� ফেোফরের ভিিদ খভ�য়োরের 

সংভ্প্তসোর। এই আভর্য� ফেোফরের পকুররো িয়োে টে� এক্সরচঞ্সমরূহর ওরয়িসোইটগুভে ( www.bseindia.com,  www.nseindia.com এিং  www.cse-india.com ) সহ এই ক�োম্োভের ওরয়িসোইরটও ( www.mcleodrussel.com ) কদওয়ো আরছ।
২.  উপভরভেভখ� আভর্য� ফেোফেগুভে ১২ কফব্রুয়োভর, ২০২১ �োভররখ আরয়োভজ� ভেজ ভেজ সিোয় অভডট �ভমটি দ্োরো পে্যোরেোভচ� এিং পভরচোে�মণ্ডেী দ্োরো অেকুরমোভদ� হরয়রছ। কসভি ( এেওভডআর)  করগুরেিেস, ২০১৫–এর করগুরেিে ৩৩ অিীরে প্ররয়োজেোেকুসোর ভিভিিদ্ 

অভডটর  ৩১ ভডরসম্বর, ২০২০ সমোপ্ত বত্রমোভসর� ও েয় মোরস আভর্য� ফেোফরের সীভম� পে্যোরেোচেো �রররছে।

 ম্াকলয়য়ড রায়সল ইবডিয়া বলবময়েড–এর পয়ষি
 সাাঃ–
 আবিত্ ত্ৈতান
স্ান:  কলকাতা  ফেয়ারম্ান এিং ম্ায়নবিং বডয়রক্টর
তাবরৈ :  ১২ ফেব্রুয়াবর, ২০২১ বডআইএন:  ০০০২৩৭৮৮

উইবলয়ামসন ম্াগর                গ্রুয়পর একটি সিস্

 সূবে–II (েম্ড বি)
প্রকাশ্ ফ�াষিা

[ ইেসেরিভন্স অ্ো্ড ি্োকেরোপ্টভস কিোড্য অফ ইভ্ডয়ো ( ভেকুইরডিে প্ররসস)  করগুরেিে, ২০১৬ – এর করগুরেিেস 
১২ অিীরে]  

বগবরধন ফপ্রায়িক্টস প্রাাঃ বলবময়েড– এর ঋিিাতাগয়ির অিগবতর িন্

ক্রম
নং

বিিরি বিশি

১. �রপ্যোররট ঋণরিহী�োর েোম ভেভরিে কপ্রোরজক্টস প্রোইরিট ভেভমরটড

২. �রপ্যোররট ঋণরিহী�ো থিোপরের �োভরখ ১১.  ০৩.  ২০১৬

৩. কে ��ৃ্যপর্র অিীরে �রপ্যোররট ঋণরিহী�ো 
থিোভপ�/ ভেিন্ধী�ৃ�

করভজ্রিোর অফ ক�োম্োভেজ, �ে�ো�ো

৪. �রপ্যোররট ঋণরিহী�োর �রপ্যোররট আইরডভন্টি 
েোম্বোর

U45400WB2016PTC210219

 ৫. �রপ্যোররট ঋণরিহী�োর করভজটেোড্য অভফস এিং 
মকুখ্ অভফরসর ( েভদ রোর�) ঠি�োেো

২০৭, মহভষ্য কদরিন্দ্র করোড, ৪র্য �ে, আর েং–  ৬৪, 
�ে�ো�ো, পভচিমিগে–৭০০ ০০৭

৬. কররজোভেউিে প্রভক্রয়ো িরন্ধর অেকুভম� �োভরখ ০২. ০২. ২০২১

৭. �রপ্যোররট জোভমেদোররর কিোি– অ্ম�ো শুরুর 
�োভরখ

০২. ০২. ২০২১ (মহোমোে্ এেভসএেটি �ে�ো�োর 
আরদি ক্ত্র IA No 667/KB/2020  সম্ভ�্য� CP 
(IB) No: 718/KB/2019)  ভেকুইরডটররর রিহরণর 
�োভরখ ১২. ০২. ২০২১

৮. ভেকুইরডটর ভহরসরি �ম্যর� ইেসেরিভন্স 
কপিোদোররর েোম ও করভজর্রিিে েম্বর

প্ররমোদকুমোর ভসং,  IBBI/IPA-002/IP-
N00678/2018-19/12039

৯. কিোরড্য ভেভপিদ্ ভেকুইরডটররর ঠি�োেো ও 
ই– কমে আইভড: 

৩০৯, ভি�োি িিে ( এআইএভডএ), কমইে করোড, 
আভদ�্পকুর, জোমরিদপকুর, ঝোড়খণ্ড– ৮৩১ ০১৩, ই–
কমে:  pramodip09@gmail.com

 ১০. ভেকুইরডটররর সরগে কেোেোরেোরের জে্ ঠি�োেো 
ও ই– কমে আইভড: 

৩০৯, ভি�োি িিে ( এআইএভডএ), কমইে করোড, 
আভদ�্পকুর, জোমরিদপকুর, ঝোড়খণ্ড– ৮৩১ ০১৩, কমোতঃ 
েং–  ৯৩৩৪৬১১৪৮৯,  ই–কমে:  liqgiridhan@
gmail.com 

 ১১. দোভি দোভখরের কিষ �োভরখ ১৪. ০৩. ২০২১ 

( ১)   এ�দ্দোরো এই ভিজ্ঞভপ্ত জোভর �রো হরছে কে, ে্োিেোে ক�োম্োভে ে’  ট্োইিকুেোে ভেভরিে কপ্রোরজক্টস প্রোইরিট 
ভেভমরটরডর– এর কপ্রভ্র� এ�টি ভেকুইরডিে শুরুর আরদ ভদরয়রছ ০২. ০২. ২০২১– ক�। ভেকুইরডটর আরদি 
রিহণ �রররছে ১২. ০২. ২০২১–এ।

( ২)   ভেভরিে কপ্রোরজক্টস প্রোইরিট ভেভমরটড– এর ঋণদো�োেণর� এ�দ্দোরো আহ্োে জোেোরেো েোরছে, েোর� �োঁরো েরোের 
প্রমোণ– সহ �োঁরদর দোভিগুভে ১৪. ০৩. ২০২১ �োভররখর মরি্ ও পরর ক্রম েং ১৪– ক� উভলেভখ� ঠি�োেোয় ইরন্ভরম 
কররজোভেউিে কপ্রোরফিেোরের �োরছ কপি �ররে।

( ৩)   আভর্য� উত্তমণ্যেণ দোভি– সহ প্রমোণ কপি �ররিে ক�িে বিদু্ভ�ে মোি্রম। িোভ� উত্তমণ্যেণ ি্ভক্তে�িোরি, 
ডো�রেোরে িো বিদু্ভ�ে মোি্রম দোভির প্রমোণ ভদর� পোররে।

( ৪)   দোভি ভেি্যোভর� আ�োরর জমো ভদর� হরি ফম্য ভস— �োে্য�রী উত্তমণ্য ( রিভম� ও টেোফ ি্�ী�),  ফম্য ভড—  
আভর্য� উত্তমণ্য, ফম্য ই—  রিভম� ও টেোফ, ফম্য এফ—   রিভম� ও টেোফেরণর অেকুরমোভদ� ি্ভক্ত, ফম্য ভজ—  অে্ 
কটে�রহোল্োরেণ। ফম্য ডোউেরেোড �রো েোরি আইভিভিআই ওরয়িসোইট করর�।

( ৫)   ভমর্ো এিং ভিভ্োভন্ত�র দোভির প্রমোণ জভরমোেোরেোে্। 
 প্রয়মািকুমার বসং
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প্রয়াত বেরৈ সাংিাবিক রবন 
রায় ও তাঁর স্তী বপবকে রায়য়র 
স্ৃবতয়ত িৃবতি ফিওয়া হল 
২০১৬– র মাধ্বমক, ২০১৮– র 
উচ্চমাধ্বময়ক কৃতী ছারৈী 
অরুবিভা ফি–ফক। শবনিার 
তার হায়ত ১০ হািার োকা 
তুয়ল ফিন মন্তী সাধন পায়ডি, 
প্রাক্তন সাংসি কুিাল ফ�াষ এিং 
রবন রায়য়র িািা সঞ্জয় রায়। 

উয়ি্াগ সুবকয়া ব্রিয়ের িৃন্ািন 
মাতৃমবন্য়রর। সংগঠয়নর পয়ষি 
ফপ্রমাঙ্কুর শ্রীমাবন িাবনয়য়য়ছন, 
দুগ্ডাপয়ুিার ৈরে িাবঁেয়য় 
িবষিিিয়্র ৮ ফিলার ফমাে 
৩৫ িন অভািী–ফমধািী 
ছারৈ– ছারৈীয়ক এককালীন ১০ 
হািার োকা কয়র ফমাে ৩ লাৈ 
৫০ হািার োকার িৃবতি ফিওয়া 
হল। ছবি: িীপক গুপ্ত 

রবন, বপবকের নায়ম িৃবতি   রাহুল যায়িন
পূি্ড লািায়ৈর গায়লায়ান উপত্কায় 
েীনা ফেৌয়ির সয়্ সঙ্াত হয়য়বছল 
ভারতীয় ফসনার। ফসই গায়লায়ান 
ও প্াংগং হ্রি এলাকা পবরিশ্ডয়ন 
যায়িন সংসয়ির প্রবতরষিা সংক্রান্ত 
স্্াবডিং কবমটির সিস্রা। ফম অ্িা 
িুয়ন। কবমটি মা্ায় প্রাক্তন ফকন্দ্রীয় 

মন্তী িুয়য়ল ওরাম। কংয়রেস সাংসি 
রাহুল গান্ীও কবমটির সিস্। 
সেয়রর িন্ অয়পষিা সরকাবর 
অনুমবতর।

 কী িীরত্ব! 
ভ্ায়লন্াইন্স ফড– র কু প্রভাি 
রুৈয়ত প্রবতিায়রর ময়তা এিারও 
১৪ ফেব্রুয়াবর মাতা– বপতা পুয়িার 

আয়য়ািন করয়ি রাময়সনা। 
কি্ডােয়ক ফয ফয িায়গায় ফপ্রয়মর 
বিন উদ্ যাপয়নর নায়ম প্রকায়শ্ 
‘ আপবতিিনক’  ি্িহার হয়ি, তার 
বিরুয়ধে েড়াও হয়ি রাি্য়কবন্দ্রক 
এই সংগঠয়নর িাবহনী। নিরিাবর 
েলয়ি পাক্ড, ফরয়্ারাঁ, পাি, মল ও 
আইসবক্রম পাল্ডায়র। িাবনয়য়য়ছন 
রাময়সনা প্রধান প্রয়মাি মু্াবলক। 

 ভারয়তই কম
কয়রানার টিকা ফকাবভবশল্ড– এর 
এয়ককটি ফডাি কম িায়ম, ২১০ 
োকায় বকনয়ছ সরকার। ফলাকসভায় 
িাবনয়য়য়ছন ফকন্দ্রীয় সাস্্ মন্তয়কর 
রাষ্ট্রমন্তী অববিনী ফেৌয়ি। ইওয়রাপীয় 
ইউবনয়ন অন্তভু্ডক্ত ফিশগুয়লায় 
ফকাবভবশল্ড ভারয়তর ফেয়য় স্ায় 

ফিওয়া হয়ছে। এই বনয়য় এক প্রয়নের 
উতিয়র। ৪ ফ্য়ক সওয়া ৫ ডলায়র  
বমলয়ছ ফকাবভবশল্ড– এর এয়ককটি 
ফডাি। ভারয়ত তা িাঁড়ায়ছে ২. ৭ 
ডলায়র। 

 কয়ি িলুন
   িমু্– কাশ্ীয়রর বিয়শষ ময্ডািা ৈি্ড 
করয়ত ২০১৯–এ অিলপু্ত হয়য়য়ছ 

৩৭০ ধারা। পৃ্ ক ফকন্দ্রশাবসত 
অঞ্চল হয়য়য়ছ িম্–ু কাশ্ীর ও 
লািাৈ। ফলাকসভায় িম্–ু কাশ্ীর 
পনুগ্ডঠন সংয়শাধনী বিয়লর আয়লােনা 
করয়ত বগয়য় ফকন্দ্রীয় সরাষ্ট্রমন্তী 
অবমত শাহ িয়লন, ‘ অয়নক 
সাংসিই িয়লয়ছন, বিল আনার অ্্ড 
িমু্– কাশ্ীর রায়ি্র ময্ডািা বেয়র 
পায়ি না। ‘ ঠিক’  সময় এয়লই পায়ি।’  

কয়লি–বিবিবিি্ালয়য়
সরসতী পুয়িা হয়ি না


