
INDIA~ 
Ref: rPCUSE/LODR/2021-22/16 

The Secretary, 
National Stock Exchange of India Limited 
E.xchange Plaza, Plot No. C/1, G Block 
Bandra Kurla Complex, Baodra (E), 
Mumbai - 400 05 1 
Scrip Svmbol: DPSC'Lm 

Dear Sir(s}, 

Date: 12th June, 2021 

The Vice President 
Metropolitan Stock Exchange of India Limited 
4th floor, Vibgyor Towers. Plot 'o C 62, 
G Block, Opp. Trident Hotel, Bandra Kurla Complex, 
Baodra (E), Mwnbai - 400 098 
Scrip Symbol: DPSCL TD 

Sub: Finandal Results for the 9u2rter and vear ended 31st March, 2021 - Newspaper Publication 

Further to Company's letter bearing reference no. IPCUSEILODR/2021-22/08 dated 11th June, 2021, 
in connection with submission of Audited Standalone and Consolidated Financial Results of the 
Company for the quaner and financial year coded 3 lst March. 2021. please find enclosed herewith the 
copy of the advertisement published in ~Financial Express~ (English) (all edition) and ~ A8J"kal~ 
(Bengali) on Saturday, 12th June. 2021, pursuao1 to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and 
Disclosure Requirements) Regulations, 20 I 5. 

The copy of the advertisements will also available on the Company's website www.indiapower.com. 

'TI1is is for your information and records. 

'TI1anking You. 

Y~!~:thfully, 
F x Power Corporation Limited 

Prashant Kapoor 
Company Secretary & Compliance Officer 

Encl: as above 

India Power Corporation Limited 
CIN:L4010SWB1919PLC003263 

[Connerly DPSC Llmlted] 
Registered Office: Plot No. Xl· 2&3, Blc><:k-EP. 5<."<Wr-V. Salt Lake Cily, Kvlkat.o - 700 091 

TcL: • ?133 6609 4308/09/10, fax:' 9133 2357 2452 
Central Oftke: 5an<Wria. Oisheq;arh 713 333. T•lephone: (0341) 6600454/457 Fax: (0341) 6600464 

£ ; oorponugldllucll;ipower coo1 \.Y: WWW indlapower.cgn1 



������

��

����������������

������������������������

��������� ���� ��� ����

����� �������������

���� ������ �������

���������

�������� ���� ��

����������� � ����� �����

��� ��� ������� ���� ��

���������������������� ����

�� ���� ������� ��� ��������

�������������������������

���� ������ �������� ��� ���

�������������������������

���������������� �����������

�� ��� �������� ���������� ���

�������� ������ �����������

������������� ��������������

���� ���� ��� ��� ��� ����

�������

���������������������

������������������������

������� ���� ���� ��� ������

��������� ���������� � �����

���������� �� ���������

������ �� �������� �����

������ ������ ������

������� �� ������� ������

������ ��� ����� ������ ���

������ ������ ������

������� ��������� �������

������ �� ���� ��� ��� �������

��� ������������������������

�������������������������

�� �������� ��� ������ �����

������ ������ ��������� �����

��� ���� �� ������ �������� ��

��������������������������

���� ������ ���������� �� ���

������ �� ��� ��� ������ ��� ��

������ ������

������ ������� �� ��� ����

���������������������� ����

������ ��� ���������� ������

������������� ���� ��� �����

�������� �� ��� ���������

������ �� �������� ����� ���

����� �� �� ��� ���� ������

���� ������ �� ����� ��� ��� ���

��� ��� �������� �� ���

������������������

������� ��� ������ �����

����� ���� �������� �������

����������������� ��������

�� ��� ���������� ������������

��������� �� ���� ��� ������

������� ���� �������� ������

�������������������������

����� ������ ��� ������ ����

�������� ����� ��� ��������

��� ���������� �������� �����

���������� �� � ����� �� ���

������� ��� ��� ���� �� ���

�����

���� �� ��� ����� ����� ����

����� ����� ��� ��� ����� ����

��� �� �� ����� ��� ������

���� ��� ��������� �� ��� � ��

��������������������������

������ �� ������ ���� �� ���

��� ��������������� ������� ���

�� ������ �������

�������� �������� ����

������ � ����������� ����� ��

��� ��� ��� ��� ����� �������

��������������������������

�������������������������

���� ��� ��� ��� ����������

����������� �� ��� ������ ���

��� �� �������� ���� �������

��������������������� ���

������� ������ �� ��� ��� ���

����������

����� ��� ����������

������ ��� ��� �� ����������

����� ����� ��� ��� ����

����������������������������

����������������������������

���������� ���� ���� ������

����� ��� ������ ��� ���� ���

�����������

���������� ���� ������

��������������������������

����� ���� ���� ��� ������ ���

������� ��������� �� ��� ������

������ �� �� ��� ���� �� ���

���� �� ����� �� ��� �������

��� ��� ������ ��������� ����

��������������������������

���� ����� ������ �� ���� ���

���������������������������

� ����� ���� ������� �� �����

�����������������������������

� ����� ����� ��� ���� ���� ����

��� ������ �������� �� �����

�

�����������������

����� ������� ������ �������� ����������� ��������

�� ������ ����������

����������� ������ ����� ���

�������������������� �����

������������������

��������� ���� ��

������ �� ��� ����������

���� ������ ������ ������

������������ ����� ���

������ ��� ��� ������� ���

������ ��� ���� �� ������������

������ ��� ����������� �� �����

�������������������������

�������������������������

���� ��� ���� ������� ��������

�� ��� ��������� ������� ��� ��

�� ����������� ������ ����

���� ������������

��������� �������� ������

� �������� ����� �� ��������

������ ����� ��� � �����

������������������ ��������

������ ���������� ���������

��� ������ ���� ����� ���

��������������������������

��������� �� ��������� ��������

�� ����� ������� ������ �����

���� �������� ���� �����

������������������������

������� ��� �������� �� ����

����� ��� ������ ��������

���� ��� ����� �������� �������

��������� ��� ��������������

����� ��� ��������� ���� ���

������� ������� ���������

���� ���� ���� � ���� �� ���

����� ��� ������� ������ ���

������ ���� ����� �������

����������� �����

���������� ���� ����� ��

��� ��� ����� ��� ������� ���

����� ��������� �������� �����

���� ��� ����� ����� �� �����

������� �������������������

��� ��������� �� ���������

������� ����� ����� ��������

����� ����� �� ���������

������� ����

���������������������������

����� ���� ��� ���� �� � ����

���� ������� ����� ���� �� ��

��������� ���� ����� ����� ��

������ ��� ����� ���������

��������� ���������� ���� ���

�������� ���������� �������

��������������������������

����� ������� ������ ����

��������� ��� ������ ��� ���

�������������� ��� ��� ���

������� ����������� ��

��������� �� ����� ��� �����

���� �� ������ ��������� ���

��������������������������

������������������������

��� ����������

��� ����� ���� �����

�������������������������

���� �� �������� ��� ���� ���

�������� ��� ���� ������

������� ��� �� ������� � �����

���� ������ ��� ��� ����� ���

����� ���� ������� ��� �

�������������� ��� ����

����� ���� � ������ ��� �������

��� �� ��� ���� ��� �� ������

���� ������ �� ��� ������ � ����

������� ���� ���������� ���

��������

������ ���������������� ��

����� ������ ������ ��� �����

�������� ���� ��� ������ �����

������� ���� ��� ����� ���

����������������� ������ ��

� ����� ����������� �� � ������

�����������������������������

���� ��������� ��� ���� � ��

������ �� � ������������ �� ���

��� �������������� �����

��� ��� ������ �������� ����

������� ����������� ��� ����

��������������������������

����������� ����� ��� �����

������ �������������������

��� ������������������ ���

����� ������� ��� ����������

�� ������������������� �����

��� ����� ����� ��� ��

����� ����� � ������� ���� ��

��� ����� ���������� ���� ���

�������������������������

�� ����� ������� ��� �������

��������������������������

��������� ����������� ����

������� ���� ��� �����

��� ����� ���� ����� ���

���������������������������

�� ������� �� ������� ���������

������ ����� �� �������� ���

����� ��� ����� ���� �������

������������������������

��������� �� ��� �� ����

�����������������������

������ ��� ������� ���� ���

���� �� ������ ������ ����

��������� �� ����� �� ���

��� ���� ��� ������� ����

������ �� ����������� �����

���� ����� ����� �� ��������

����������� �� ���������� ���

���������� ������� �����

����� �������� ��� ������

��������������

����� ����� ���� ���� ��

�� ����� ��� ����� ����

������ ������ ��� �����

���� ���� ������ ����

������� �����������

���� �������� ����� ���

���� �������������

������������ �����

������� ���� ��

�� ������� �������

������� ��� ����������� ��

������������ �������������

������ ������� ��� �������

���� �� ������ ���� �� ��� ���

������ ����� ���������� ������

����� �� �������

��� ����� ���� ���� ���

������ ��� ���������� �� ����

������������� ���� ����������

���� �� ������ ������ ����

����� ���� ��������� �����

��������� ���� ��� ���������

���� �� ������� ������������

���������� ����� ������ ��

��������� ������� ��������� ��

� ��������� ����� �����������

���������

��� ����������� ��� �����

��� ������� �������� ���

�������� ���� ������ ��

�������� �� ����� �� ��������

��� ����� �� ���� ����������

���� �� ����� ��� ��������

�������������������������

��������� ����� ����� ����

����������������� �� ����

������ �������� ��� ����

������� �������� ������

����� �� ����� ������� �� �����

���������� ����� ���� ���

������������� �� ��� ������

������ ������� ��� ��� ����

��������� ����� �� �������

������

����������������������

������� ������ ����� ��� ���

������ ����� ���������� �����

���� ��� ��� �������������

�� ��� ������ ������ �������

����������������������� ��

����� ���� ������ ����� ���

�������� �� ����� ����������

����� ���� ��� ������������

�� ��� ������������ ���������

��� ��� ���������� ��� ��� ���

����������� �� ��� �������

�� ������ ������ �������� ��

������� ���� ��� ��� ����

��������� ����� �� �������

���������� ��� ����������

��� ���������� ��������

�������������������������

�� ������ �� ����� ����������

����� ���� ��� ������������

�� ����� ������� �� �������

�������� ��� ��������� ��

�������������������������

����������� �� �� ���� ���

������������ ��������� ������

������ �������� ��� ����

������� �������� ����� �����

�� ����� ���������� ��� ��������

�������������������������

������������������������

�� ��� ������� �� ������� ���

��������

������� �����

������ �� ��

�������������

�������� ��

�������� ����

���������������������

�� ������ ������������� ��

��� ���������� ��� ��������

�� �������� �������� �������

�� ��� ����� �� ��� �������� ���

���� ��� ���� ����� ��� ����

����� �� ��������� ��� ���������

��� ���� �� �������

�� ���� �� ��� ��������

�������������� ������� ���

������� ������ ������ ���

����� ������ �� ������ ����

�������������������������

�� ����������� ����� ������

�� �������������� ����� ���

���������������������� ���

������� �� ������ ����������

���� ���� ��������� �������

��� ��� ���

������������������� �����

�����������������������

�� �� �� ��� ��� ���� ���

������ �� �� ������� �������

��������� �� ������� ������

����� �� �� �� ������� ���

����� �������� �� ������ ����

�������� ����� ��������� �� ��

�� ��� ��� �� ������ ���

������ ����� ��������� �� ���

������� ��������� �����

���� �� ��� ���������

������ ��������� �� �����

����������� �������� �� ���

�������� ������������� ���

���������������������������

�� ������ ����

�������



রাজ্য ৩
কলকাতা শনিবার ১২ জুি ২০২১                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 ভারুচুয়ানল জজরা 
নিঠুি রক্রবততীকক
আইনি জটিলতা বাড়ল অনভকিতা 
নিঠুি রক্রবততীর। তাঁর নবরুকধে 
দাকয়র হওয়া এফআইআর খানরজ 
সম্ভব িয়, জানিকয় নদল কলকাতা 
হাইককারচু। তদকতের জষেকরে আপাতত 
নভনিও কিফাকরকসেই তাঁকক 
নজজ্াসাবাদ করকত কলকাতা 
পুনলশকক অিুিনত নদল হাইককারচু। 
নিঠুি রক্রবততীর নবরুকধে দাকয়র করা 
অনভক�াকের নভনতিকত প্রকয়াজকি 
পুনলশ জজরা পবচু রালাকব নভনিও 
কিফাকরকসেই। নিঠিুকক তাঁর 
ই– জিল আইনি পনুলশকক জািাকত 
নিকদচুশ নদকয়কে আদালত। আোিী 
সপ্াকহ শুক্রবার পরবততী শুিানির 
িক্যেই এই জজরার কাজটি ককর 
নিকত নিকদচুশ নদকয়কেি নবরারপনত 
তীরচুঙ্কর জ�াষ। 

 অস্াভানবক িৃতুযে
বড়তলা ও রাজাবাোি দুই রািা 
এলাকায় দুটি অস্াভানবক িৃতুযের 
�রিা �রল। বড়তলা এলাকায় 
স্কদশ বযোিানজচু িাকি ৫৮ বের 
বয়নস এক বযেনতি েলায় ফাঁস নদকয় 
আত্ম�াতী হকয়কেি। তাঁর বানড় 
হাওড়ার িীলিনি িনলিক জলকি। 
একটি নতিতলা বানড়র একতলায় 
নসনলং ফযোকির সকগে ফাঁস নদকয় নতনি 
আত্ম�াতী হি। এনদকক রাজাবাোি 
রািা এলাকায় শবিি নবনব িাকি 
৬০ বের বয়নস এক বৃধো োকয় 
জককরানসি জতল জেকল আত্ম�াতী 
হকয়কেি। বানড় কারবালা জরাকি। 
সুইসাইি জিার পাওয়া �ায়নি। দুটি 
জদহই িয়িাতদকতে পাঠাকিা হকয়কে। 

 নিরুপি সাহা
বিোঁ, ১১ জুি

দিলীপ জ�াকষর উপনথিনতকত বিোঁর 
সাংেঠনিক ববঠকক অিুপনথিত 
নেকলি দকলরই ৩ নব্ায়ক এবং ১ 
সাংসদ। আর এই নিকয়ই শুরু হকয়কে  
রাজনিনতক রাপািউকতার।

শুক্রবার নবকজনপর বিোঁ 
সাংেঠনিক জজলার দলীয় ববঠকক 
হানজর নেকলি নতনি। বিোঁ সাংেঠনিক 
জজলার িক্যে ৬ জি নবকজনপর নব্ায়ক 
এবং একজি সাংসদ রকয়কেি। 
আর তাঁকদর নিকয়ই এনদি ববঠককর 
আকয়াজি করা হকয়নেল। নকন্তু 
বাস্তকব জদখা জেল, ৬ নব্ায়ককর 
িক্যে এনদকির ববঠকক িারে ৩ জি 
উপনথিত নেকলি। অিুপনথিত নেকলি 
বিোঁ জলাকসভার নবকজনপ সাংসদ 
শাতেিু ঠাকুরও। 

এই নবষকয় রাজযে সভাপনত নদলীপ 
জ�াকষর দানব, সকলকক আিন্ত্রি 
জািাকিা হকয়কে। তাঁরা অবশযেই 
আসকবি। �নদও ববঠক শুরু হকয় 
জেকলও, এনদি জশষ প�চুতে ববঠকক 
উপনথিত হিনি নবকজনপ সাংসদ শাতেি ু
ঠাকুর, বিোঁ উতির, বােদা ও োই�ারা 
জকক্রের নবকজনপ নব্ায়করা৷ আর 
তাই নিকয়ই আকলারিা শুরু হকয়কে।

নসএএ প্রসকগে নদলীপ জ�াষ এনদি 
জািাি, নবকজনপ �খি নবল পাশ 
কনরকয়কে, নসএএ কা�চুকরী হকব। 
জসই সাহস নবকজনপর আকে। নবষেুব্ধ 
নবকজনপ জিতাকদর প্রসকগে নদলীপ জ�াষ 
বকলি, ‘ নকেু নকেু জলাক জভাকর 
জজতার জিযে নব্ািসভা নিবচুারকির 
আকে দকল একসনেকলি। জকউ রকল 
জেকল দকলর জকািও ষেনত হকব িা। ’ 

ববঠকক অিুপনথিত রাকা প্রসকগে 
এনদি বিোঁ উতিকরর নব্ায়ক অকশাক 
কীতচুনিয়া এবং বােদার নব্ায়ক 
নবশ্বনজৎ দাস দু জকিই জািাি, নরনকৎসা 
সংক্রাতে প্রকয়াজকি কলকাতায় নেকলি। 
অিযেনদকক, োই�ারার নব্ায়ক সুব্রত 
ঠাকুর বযেনতিেত কাকজ বাইকর রকয়কেন 
বলে ঘদনষ্ঠরা জাদনলেলেন। আর বনগাঁর 
সাংসি শান্তনু ঠাকুর গত কলেকদিন ধলরই 
দিদলিলত রলেলেন বলে জানান।   

নদলীকপর 
ববঠকক

৩ নব্ায়ক, 
সাংসদ শাতেিু

অিুপনথিত

অনভনজৎ জরৌ্ুনর
িালদা, ১১ জুি

িালদায় জরেপ্ার হওয়া রীিা িােনরক 
তার জদকশর নপপলস নলবাকরশি আনিচুর 
( নপএলএ) কিতী বকল জািকত জপকরকে 
নবএসএফ এবং রাজযে পুনলশ। ওই বযেনতির 
নবরুকধে এর আকেও হনরয়ািায় জদশীয় 
তরযে অিুসন্াি করা এবং নভসা োড়াই 
জিপাল হকয় ভারকত প্রকবশ করার কারকি 
িািলা হকয়কে। এবার তাকক কানলয়ারক 
রািার ভারত– বাংলাকদশ সীিাতে নিনলক 
সুলতািপুর এলাকা জরকক জরেপ্ার ককর 
নবএসএফ। শুক্রবার নবকককল ওই রীিা 
িােনরককক জোলাপেঞ্জ ফাঁনড়র িা্যেকি 
কানলয়ারক রািার হাকত তুকল নদকয়কে 
নবএসএফ। ওই বযেনতিকক নজজ্াসাবাদ করার 

জিযে জক্রেীয় জোকয়ন্া সংথিা এিআইএ 
(িযোশিাল ইিকভনটিকেশি একজনসে) এবং 
এটিএকসর (অযোনটি জরকরানরজি জ্ায়াি) 
কতচুারা িালদায় আসকেি বকল জািা জেকে।

নপপলস নলবাকরশি আনিচুর কিতী 
হাি জুিওকয় (৩০) বৃহস্পনতবার 
সকাকল বাংলাকদশ জরকক সীিািা জপনরকয় 
কানলয়ারক রািার নিনলক সুলতািপুর 
এলাকায় েুকক পকড়। তার জরকক উধোর 
হয় নবনভন্ন সািরেী ও িনরপরে।

নবএসএফ এবং পুনলশ সূকরে জািা 
জেকে, ্ৃত বযেনতি হুবাইকয়র বানসন্া। ২ 
জি নভসা নিকয় বাংলাকদকশ জপৌঁকেনেল। 
জসখাকি এক রীিা বনু্র সকগে নেল। তারপর 
১০ জুি বাংলাকদকশর রাঁপাই িবাবেঞ্জ 
জজলার আতেজচুানতক ভারত– বাংলাকদশ 
সীিাতে জসািা িসনজকদর কাকে আকস। 

জসখাকি একটি জহাকরকল ওকঠ। জসখাি 
জরকক ভারকত অিুপ্রকবশ করকত নেকয় 
নবএসএফ জওয়ািকদর হাকত ্ রা পকড় �ায়। 
প্রারনিক নজজ্াসাবাকদ ওই রীিা িােনরক 
নবএসএফ এবং পুনলশকক জানিকয়কে, এর 
আকেও জস রারবার ভারকত একসকে। 
২০১০–এ হায়দরাবাদ এবং গুরুরোকি 
নতিবার একসনেল। ২০১৯ সাকল একস 
গুরুরোকির ‘ টিার নপ্ং’  জহাকরকল নেল।   

জজরায় হাি জুিওকয় জানিকয়কে, 
নকেনুদি আকে তাঁর বযেবসার অংশীদার 
লখিউকয়র এটিএকসর হাকত ্রা পকড়। 
এরপর অিুপ্রকবশ করার জিযে তার নবরুকধে 
এটিএস কতচুারা লখিউকয় িািলা ককরি। 
জস ভারতীয় নভসা পায়নি। ভারকত আসার 
জিযে বাংলাকদশ ও জিপাল জরকক নভসার 
বযেবথিা ককরনেল, �াকত ভারকত আসকত 

পাকর। 
পুনলশ সূকরে জািা নেকয়কে, 

অিুপ্রকবশকারী ওই রীিা িােনরককর 
জরকক ১টি লযোপরপ, ২টি আইকফাি, ১টি 
বাংলাকদনশ নসি, ১টি ভারতীয় নসি, ২টি 
রাইনিজ নসি, ২টি জপি ড্াইভ, ১টি বযোরানর, 
২টি জোর ররচু, ৫টি রাকা জলিকদকির জিনশি, 
২টি এটিএি কািচু, জবশ নকে ুআকিনরকাি 
িলার ও বাংলাকদনশ রাকা এবং ভারতীয় 
রাকা উধোর হকয়কে। 

নবএসএকফর সাউর জবগেল ফ্রনটিয়ার জরকক 
জানর করা একটি নববৃনতকত জািা জেকে, হাি 
জুিওকয় একজি অপরা্ী। তাই তাকক আরও 
নজজ্াসাবাদ করা হকব। সব জোকয়ন্া সংথিা 
একসকগে কাজ করকে। হাি জুিওকয়র  জরকক 
পাওয়া ববদুযেনতি সরঞ্জািগুনলকত অকিক তরযে 
জািা জেকে।

কাদেোচলক ধতৃ যবুক চীলনর   দিএেএ কর্মী বলে সলদেহ
তদকতে আসকে এিআইএ, এটিএস

 নবএসএকফর হাকত ্ৃত রীিা িােনরক  
হাি জুিওকয়। েনব:  প্রনতকবদক

আজকাকলর প্রনতকবদি

‘ র্্াকাউট দিটিদি’  নালর্ দনজস্ব ইন্ারলনট 
টিদি চােু করে রাজ্ প্রযুদতি দবশ্বদবি্ােে 
বা র্্াকাউট। উল্াধন কলরন উিাচায্য 
সসকত সর্ত্র। অনোইন িঠনিাঠনলক 
আরও র্লনাগ্াহী এবং সর্ালজর সলগে 
যযাগালযাগ আরও দনদবড় করলতই 
এই উলি্াগ। োত্রোত্রী যেলক সাধারণ 
র্ানুষ সহলজই র্্াকাউলটর যয যকানও 
দিদিও এখালন যিখলত িালবন। উিাচায্য 
জানান, দবশ্বদবি্ােলের িক্ষ যেলক প্রাে 
প্রদতদিন নানা দশক্ষার্ূেক অনষু্ঠান করা 
হে। যসগুদে যসাশ্াে দর্দিোে যিওোও 
হে। দকন্তু অজস্র দিদিওর দিলড় যসগুদে 
হাদরলে যাে। িলর খুঁলজ যিলত সর্স্া 
হে। দকন্তু ইন্ারলনট টিদিলত যগলেই 
িুরলনা সর্স্ত অনুষ্ঠালনর দিদিও, দবদিন্ন 
গুরুত্বিূণ্য দবষে দনলে আলোচনাে 
দবলশষজ্ঞলির বতিব্ সহলজই িাওো 
যালব। িরবতমী যকানও অনুষ্ঠালন কীিালব 
যযাগ দিলত হলব তার দেঙ্কও এখালন 
যিওো োকলব। দবশ্বদবি্ােলের প্রযুদতি 
দবিালগর প্রধান প্রীদতর্ে সান্াে জানান, 
যর্াবাইে বা কদপিউটার যেলক https://
vtv.makautwb.net দলিক করলেই 
ইন্ারলনট টিদির প্রধান যিলজ যিৌঁলে 
যালবন িড়ুোরা। একইসলগে যেসবুক এবং 
ইউ টিউব চ্ালনেও সরাসদর যিখা যালব।

 িযোকাউকরর 
ইটিারকির 
টিনভ  রালু 

আজকাকলর প্রনতকবদি

�াদবপুর নবশ্বনবদযোলকয়র 
ইনঞ্জনিয়ানরং ফযোকানটিকত 
নপএইরনি করকত ইচু্ক 
োরেোরেীকদর জরনজক্রেশি এবং 
ভনতচুর দানবকত কতৃচুপষেকক নরঠি 
নদল নশষেক সনিনত জুরা। জুরার 
পষে জরকক শুক্রবার উপারা�চু 
সুরঞ্জি দাসকক এই নরঠি জদওয়া 
হয়। ২০১৯ সাকলর পর জরকক 
ইনঞ্জনিয়ানরং ফযোকানটিকত আর 
জকািও নপএইরনি পড়ুয়া ভনতচু 
হিনি। এর ফকল েকবষিার 
কাজককিচুর ষেনত হকচ্ বকল িকি 
করকেি নশষেককদর একরা অংশ। 
�নদও কলা এবং নবজ্াি নবভাকে 
নপএরইনি পড়ুয়া ভনতচু হকয়কেি। 
জুরার সা্ারি সম্াদক পারচুপ্রনতি 
রায় বকলি, ‘ অকিক নশষেক 
নপএইরনি পড়ুয়া নিকত রাইকলও 
পারকেি িা। অিযেনদকক, অকিক 
োরেোরেী, �াঁরা েকবষিায় আরেহী, 
তাঁরা নপএইরনি করকত রাইকলও 
পারকেি িা। এই সিসযোর করা 
জানিকয় উপারা�চুকক নরঠি নদকয়নে। 
আিরা রাই অনবলকবে ইনঞ্জনিয়ানরং 
ফযোকানটিকক নপএইরনি পড়ুয়া 
ভনতচু শুরু করা জহাক।’  

ইদজিদনোদরংলে 
দিএইচদি দনলে
জুটার দচঠি

তানরক হাসাি

দনম্নচালি ির কলর িদক্ষণবলগে বষ্যা শুরু। শুক্রবার যর্ৌসুদর্ হাওো ক্াদনং, 
কৃষ্ণনগর হলে র্ােিাে ঢুলক িলড়লে। রদববালরর র্লধ্ যগাটা িদক্ষণ বাংোে এর 
প্রিাব শুরু হলে যালব। শদনবার এর প্রিালব দুই ২৪ িরগনা, িূব্য যর্দিনীিুর, 
হাওড়া, কেকাতাে বৃদটি হলেও রদববার যেলক িদচিলর্র যজোগুদেলত প্রিাব 
বাড়লব। বৃদটি হলব হােকা যেলক র্াঝাদর। শদন ও রদববালর উিকূলে ঘণ্াে 
৩০ যেলক ৪০ দকলোদর্টার যবলগ যঝালড়া হওো বইলত িালর। শুক্রবার 
িূব্যািালস এর্নটাই জাদনলেলে আদেিুর আবহাওো িপ্তর। 

উত্তর– িদচির্ বলগোিসাগলর িানা বাঁধা ঘূণ্যাবত্যটি শুক্রবারই দনম্নচালি 
িদরণত হলেলে। শদনবার যসটি গিীর আকার ধারণ করলব। এলগালব ওদিশার 
দিলক। আদেিুর আবহাওো িপ্তলরর সহ– অদধকত্যা সজিীব বলদে্ািাধ্াে 
জাদনলেলেন, এর প্রিালব যবদশ বৃদটি হলব ওদিশাে। বাংোে হােকা যেলক 
র্াঝাদর। শদনবার দবদক্ষপ্ত িারী বৃদটির সম্াবনা রলেলে দুই ২৪ িরগনা ও 
দুই যর্দিনীিুর, ঝাড়গ্ার্, বাঁকুড়া, িুরুদেো, দুই বধ্যর্ান, হাওড়াে। সলগে 
ঘণ্াে ৩০ যেলক ৪০ দকলোদর্টার যবলগ যঝালড়া হাওো। রদববার বৃদটি 
বাড়লব র্ুদশ্যিাবালি।

আবহাওো িপ্তর জাদনলেলে, যত দনম্নচািটি ওদিশার দিলক এলগালব তত 
রালজ্র িদচিলর্র যজোগুদেলত বৃদটি বাড়লব। যসার্, র্গেেবালর বৃদটি হলব 
উত্তরবলগে। যকাোও যকাোও দবদক্ষপ্ত িারী বৃদটিও হলত িালর। দনম্নচালির 
কারলণ র্ৎস্জীবীলির ১৪ জুন িয্যন্ত সাগলর র্াে ধরলত যাওোর যক্ষলত্র 
দনলষধাজ্ঞা জাদর করা হলেলে। বজ্রদবদু্ৎ– সহ বৃদটির সর্ে সকেলক বাইলর 
না োকার অনুলরাধ জানালনা হলেলে।

উললিখ্, উত্তরবলগে ৬ জুন বষ্যা শুরু হলেলে। এবার হে িদক্ষণবলগে। যা 
স্বািাদবক সর্লেই বলে জাদনলেলে আদেিুর আবহাওো িপ্তর।

িদক্ষণবলগে বষ্যা এে 
ক্াদনং, কৃষ্ণনগলর  
বৃদটি চেলব ৩ দিন 

িীলাঞ্জিা সািযোল

স্াতলকাত্তলরর োইনাে যসলর্স্ালরর িরীক্ষা এদগলে আনার উলি্াগ দনে কেকাতা 
দবশ্বদবি্ােে। আলগ ঠিক দেে, এই িরীক্ষা হলব আগলস্। তার বিলে োইনাে যসলর্স্ালরর 
িরীক্ষা জুোই র্ালস যনওোর উলি্াগ যনওো হলেলে। প্রযুদতি ে্াকাদটির সব দবিাগীে 
প্রধানলক শুক্রবার জুলনর যশষ যেলক জুোইলের র্লধ্ োইনাে যসলর্স্ার িরীক্ষা 
যনওোর দনলি্যশ যিওো হলেলে।  দবজ্ঞান ে্াকাদটিলত কী কলর জুোই র্ালসর র্লধ্ 
োইনাে যসলর্স্ালরর িরীক্ষা যনওো যাে, তা দনলে আলোচনার জন্ আজ, শদনবার 
ে্াকাদটি কাউদসিলের সবঠক িাকা হলেলে। দু–একদিলনর র্লধ্ কো দবিালগর ে্াকাদটি 
কাউদসিলের সবঠকও িাকা হলব বলে জানা যগলে।

কেকাতা দবশ্বদবি্ােে যেলক প্রদত 
বেরই বহু োত্রোত্রী উচ্চদশক্ষার জন্ 
যিশ–দবলিলশর দবদিন্ন দবশ্বদবি্ােলে 
যান। এ বেরও অলনলকই যালছেন। দকন্তু আগস্ র্ালস িরীক্ষা হলে, ঠিক সর্লে যিৌলঁে 
দবলিলশর দবশ্বদবি্ােেগুদেলত দগলে লিালস যযাগ, ‘ যকাস্য কর্দলিশন সাটি্যদেলকট’  জর্া 
যিওো ইত্াদি দবষলে সর্স্া হওোর আশঙ্কা রলেলে। তাই িরীক্ষা এদগলে আনার 
িাদব জানান িড়েুালির একাংশ। দবশ্বদবি্ােলের দশক্ষক সদর্দতর (কুটা) িক্ষ যেলকও 
কতৃ্যিক্ষলক অনলুরাধ করা হে। ইউদজদসর গত বেলরর যসলটেম্বর র্ালসর দনলি্যদশকা 
যর্লন োইনাে িরীক্ষা আগলস্ যনওোর দসদ্ান্ত যনে দবশ্বদবি্ােে। দশক্ষকলির বতিব্ 
দেে, ইউদজদসর এই দনলি্যশ দ্তীে যসলর্স্ালরর জন্। োইনাে– সহ অন্ান্ ইলিন 
যসলর্স্ালরর িরীক্ষা গত বেলরর এদপ্রে র্ালসর দনলি্যদশকাে জুোইলের র্লধ্ যশষ করার 
দনলি্যশ দিলেলে ইউদজদস। যশলষ দশক্ষকলির আলবিলন সাড়া দিলে এবং যিশ– দবলিলশর 
দশক্ষা প্রদতষ্ঠালন িড়ার সলুযাগ যেলক োত্রোত্রীরা যালত বদচিত না হন, এই দবষেটি 
র্াোে যরলখ কতৃ্যিলক্ষর তরলে প্রযুদতি ে্াকাদটির দব যটক, এর্ যটক, এর্দসএ িরীক্ষা 
জুলনর যশষ সপ্তালহ শুরু কলর, ১৫ জুোইলের র্লধ্ যশষ করার দনলি্যশ যিওো হলেলে।  

স্াতলকাত্তলরর 
োইনাে যসলর্স্ার 

এদগলে আনার উলি্াগ

কলকাতা নবশ্বনবদযোলয়

কাকনল িুকখাপা্যোয়

রৃ্তলিহ সৎকালরর জন্ যকানও অদতদরতি টাকা যনওো যালব না। িাহকালয্যর জন্ 
যকউ টাকা চাইলে তৎক্ষণাৎ কেকাতা িুরসিাে যোন কলর অদিলযাগ জানান, 
এর্নই দনলি্যদশকা জাদর করলত চলেলে কেকাতা িুরসিা। শহলরর প্রদতটি শ্মশালন 
রৃ্তলিহ সৎকার দনলে িুর প্রশাসলনর এই দনলি্যশ যহাদি্যং যবালি্য োগালনা োকলব। 
এোড়া িুরসিার অধীনস্ত সর্স্ত শ্মশালনর কর্্যচারীলির যিওো হলব দবলশষ অ্াপ্রন। 
শুক্রবার িুরসিার স্বাস্্ িপ্তলরর সবঠলক এর্নই দসদ্ান্ত যনওো হলেলে। িুরসিা 
সূলত্র জানা যগলে, সবকটি শ্মশালন নতুন এই দনলি্যশাবদে উললিখ কলর একটি কলর 
যহাদিং যবাি্য োগালনা হলব। যযখালন র্ূেত বো োকলব, যিহ সৎকালরর জন্ 
কাউলক টাকা দিলত হলব না, যকউ অদতদরতি টাকা চাইলে িুরসিালক যোন 
কলর জানালত হলব। শববাহী গাদড়লত দনদি্যটি িাড়ার যেলক এক টাকাও যবদশ 
না যিওো। যকউ িাহকায্য করলত না চাইলে, িুরসিার কলট্াে রুলর্র নম্বলর 
জানান— এই ধরলনর দবদিন্ন দনলি্যশাবদে। িুরসিার নম্বলর অদিলযাগকারীরা 
সরাসদর িুর প্রশাসনলক তাঁলির যাবতীে অদিলযাগ জানালত িারলবন। একই 
সলগে শ্মশান কর্মীলির দবলশষ অ্াপ্রন যিখলে সহলজই দচদনিত করলত িারা যালব। 
প্রলোজলন কড়া ব্বস্া যনলব িুর প্রশাসন।

িুর আদধকাদরকলির একাংলশর কোে, র্ৃতলিহ সৎকার দনলে অদত সম্প্রদত 
িুরসিাে একাদধক অদিলযাগ জর্া িলড়। অদতদরতি টাকা দনলে যিহ সৎকালরর 
অদিলযাগ উলঠলে। িুরসিার শববাহী গাদড়র চােকলির দবরুলদ্ অদতদরতি 
টাকা যচলে শহরবাদসলির ওির যজারজুেুর্ চাোলনার অদিলযাগ এলসলে। যসই 
সব অদিলযালগর সত্তা যাচাই কলর বৃহস্পদতবারই িুরসিার ৫ জন কর্মীলক 
সাসলিন্ড করা হলেলে। এরির এদিন র্ৃতলিহ দনলে যাওো দকংবা িাহ করা দনলে 
এ ধরলনর যকানওরকর্ টাকা যনওোর অদিলযাগ উঠলে, কড়া ব্বস্া যনওোর 
দসদ্ান্ত দনলেলেন িুর কতৃ্যিক্ষ। 

সৎকাকর বাড়নত  
রাকা জিওয়া �াকব িা, 

নিকদচুশ পরুসভার


