
INDIA 

Ref: JPCUSEJLODR/2021-22/33 

The Secretary 
National Stock Exchange of India Ltd. 
Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block 
Bandra Kurla Complex, Sandra (E), 
Mumbai - 400 05 I 
Scrip Svmbol: DPSCLTD 

Dear Sir(s), 

2 1st August, 2021 

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

Sub: Newspaper advertisements pertaining to the 101st Annual General Meeting of the Company 

Pursuant to Regulations 30 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 
2015, please find enclosed herewith the copies of newspaper advertisements published on 2 1st August, 202 1 in 
"Financial Express" (English) (all editions) and " Aajkaal" (Bengali), in compliance wilh General Circular No. 
02/2021 dated 13th January, 2021 issued by Minisny of Corporate Affairs. 

The Newspaper advertisement is also available on the website of the Company at www .indiapower.com 

This is for your infonnation and records. 

Thanking you 
Yours faithfuJly 

India Power Corporation Limited 

ras ant Kapoor 
Company Secretary & Compliance Officer 

Encl: as above 

India Power Corporation Limited 
CIN:L40105WB1919PLC003263 

[formerly OPSC Limited] 
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Tel.:+ 9133660? 4308/09/10, Fax:+ 91332357 2452 
Central Office: Sanctoria, Dishergarh 713 333. Te lephooe: (034 I ) 6600454/457 Fax: (0341) 6600464 
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দেশ  বিদেশ

l ১ পাতার পর
বৈঠকে মমতা ৈকেকেন, 
‘ প্রততষ্ান ও একেতসিগুতে 
োকে না োতিকে অপৈ্যৈহার 
েরা হকছে। ৈাংোকে েক্্য 
েকর োতীে মানৈাতিোর 
েতমশনকে ভুে পকে 
চাতেত েরা হকছে।’  তততন 
আরও ৈকেন, ‘ ইকিা 
ছেকে তৈকেতপ– র তৈরুকধে 
প্রকত্যকের এে হকে নামা 
উতচত। এর েন্য আভ্যন্তরীণ 
মতকভদ আমাকদর দূর 
েরকত হকৈ।’ ঝােখকডের 
মুখ্যমন্তী ছহমন্ত ছ�াকরন 
ৈকেন, ‘ ছেন্দীে �রোকরর 
েনতৈকরািী নীততর তৈরুকধে 
আমাকদর েোইকে আরও 
�ঙ্ঘৈধে েরকত হকৈ।’  �ূকরের খৈর, ২০ ছ�কটেম্বর 
ছেকে ৩০ ছ�কটেম্বকরর মকি্য তৈকরািীরা আক্ােকনর 
েম্ম�ূতচ তনকত চকেকে।

ভাচু্মোে বৈঠকে তৈকরািী শাত�ত রাকে্যর 
মুখ্যমন্তীরা ৈকেকেন, তৈকরািীকদর ঐে্যৈধে হকত 
হকৈ। ছ�াতনো এতদন ৈকেন, ‘ ছমাতদ �রোরকে 
হারাকত তৈকরািীকদর েন্য ঐে্যৈধে হওো োো 
ছোনও তৈেল্প ছনই। অতৈকেতপ �রোরকে নানাভাকৈ 
ছহনস্া েরা হকছে।’  এতদন মুখ্যমন্তী মমতা ৈ্যানাতে্ম 
োোও মহারাক্রের মুখ্যমন্তী উধেৈ ঠােকর, ঝােখকডের 
মুখ্যমন্তী ছহমন্ত ছ�াকরন, তাতমেনােুর মুখ্যমন্তী 
এম ছে স্াতেন, এনত�তপ ছনতা শারদ পাওোর, 
ত�তপএম ছনতা �ীতারাম ইকেচুতর, আরকেতি ছনতা 
ছতেস্ী যাদৈ, ছোেতাতন্তে েনতা দে ছনতা শারদ 
যাদৈ– �হ ভাচু্মোে বৈঠকে ছেকন্দর তৈরুকধে �রৈ 
হন। বৈঠকে তেকেন প্রাক্তন প্রিানমন্তী মনকমাহন 
ত�ং, েংকরে� ছনতা রাহুে িান্ী, মতলিোেু্মন খােকি, 
একে অ্যান্টতন, ফারুে আৈদুলিা, ছমহৈুৈা মুফতত, 
ৈদরুতদিন আেমে।

িত মাক� তদতলি �ফকর এক� েংকরে� ছনরেী 
ছ�াতনো িান্ীর �কগে বৈঠে েকরতেকেন তৃণমেূ ছনরেী 
মমতা ৈ্যানাতে্ম। ওই বৈঠকে তেকেন রাহুে িান্ীও। 
২০২৪ �াকের ছোে�ভা তনৈ্মাচকনর আকি তৈকরািী 
ঐকে্যর �েকত পাোকনার োকে ছনতৃত্ব তদকছেন 
মমতাই। িতমাক� তদতলি �ফকর এক� েো ৈকেতেকেন 
অন্য তৈকরািী রােননততে দকের ছনতাকদর �কগেও। 
তৈকরািী ঐকে্যর ৈাত্মা তদকেতেকেন। ছদকশ যখন 

তৈকেতপ অপ্রততকরাি্য হকে উকঠকে, তখন পতচিমৈগে 
তৈিান�ভা তনৈ্মাচকন ছিরুো তশতৈর �ৈ্মশতক্ত প্রকোি 
েকরও �াফকে্যর মুখ ছদখকত পাকরতন। তৈিান�ভা 
তনৈ্মাচকন তৈকেতপ– ছে িরাশােী হকত হে মমতার 
দকের োকে। রাকে্য তৃতীে ৈার ক্মতাে ছফরার 
পর তদতলি দখেকে পাতখর ছচাখ েকরকেন তৃণমূে 
ছনরেী। ২০২৪ ছোে�ভা তনৈ্মাচনকে �ামকন ছরকখ 
ঘুঁটি �াোকছেন তততন। ছেৈে ৈাংোে নে, ৈাংোর 
ৈাইকরও ক্মতা ৈাোকত উকদ্যািী হকেকেন। তরেপুরা, 
অ�কম দকের �ংিঠন ৈােকে। অন্যতদকে, �ং�কদ 
ও �ং�কদর ৈাইকর নানা ই�ু্যকত তৈকেতপ �রোকরর 
তৈকরাতিতাে অরেণী ভূতমোে ছদখা তিকেকে তৃণমূেকে।

এতদকনর ভাচু্মোে বৈঠকে তৈকেতপ– তৈকরািী 
দকের ছনতারা উপতস্ত োেকেও তেকেন না 
অতখকেশ যাদকৈর �মােৈাদী পাটি্ম ও মাোৈতীর 
তৈএ�তপ–  র ছোনও ছনতা। বৈঠে এতেকে ছিকে 
আম আদতম পাটি্মও। অৈশ্য ছেেতরওোকের দে 
�ং�কদ ও �ং�কদর ৈাইকর ই�ু্যতভততিে �মে্মন 
োতনকেতেে। তাকদর ৈক্তৈ্য, বৈঠকে ছযাি ছদওো 
না ছদওো ছোনও তৈষে নে। �ং�কদ ছপিা�া�, 
েৃতষ ই�ু্য, মূে্যৈৃতধের মকতা তৈতভন্ন ই�ু্যকত তৈকরািী 
দেগুতের দাতৈকে �মে্মন োনাকনা হকেকে। উকলিখ্য, 
আিামী ৈের পাঞ্াৈ ও উতিরপ্রকদকশ তৈিান�ভা 
তনৈ্মাচন। পাঞ্াকৈ েংকরেক�র তৈকরািী তশতৈকর রকেকে 
আপ। �ূকরের খৈর, আপকে আমন্তণ োনাকনা হেতন। 
উতিরপ্রকদকশর প্রিান তৈকরািী দে �মােৈাদী পাটি্ম 
বৈঠকে ির হাতের ছেকেকে।  

কলকাতা শনিবার ২১ আগস্ট ২০২১                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
৫

 কররািা রুখরত
অ্ানটিবনি ককরেল
কররািা ম�াকানবলায় িতুি 
 অ্ানটিবনি ককরেল ততনর করররে 
অ্াস্টারেরিকা। শুক্রবার নববৃনত 
নিরয় অ্াস্টাঐরেরিকা োনিরয়রে, 
মকানিি লক্ষণযুক্ত ‘ হাই– নরস্ক’ 
মগাষ্ঠীর �ািুষরির �র্্ পরঠীক্ষা 
চানলরয় মিখা মগরে, ওই ককরেল 
৭৭ শতাংশ কায্যকর হরয়রে। 
আর�নরকা, নরিরেি, মবলনেয়া�, 
ফ্ান্স ও মপেরির ৫,১৯৭ েরির 
ওপর ওই অ্ানটিবনি ককরেল 
প্ররয়াগ করা হরয়নেল গত িরিম্বরর। 
পরর তঁারির মক্ষররে মিখা যায়, এঁরির 
মকউই গুরুতর সংক্র�রণর নশকার 
হিনি। মকানিি হরলও, কারও �ৃতু্ 
হয়নি।  

 ইংনলশ ওিনল
  সরকানর িাষা– সংক্রান্ত আইি ম�রি 
চলুি। েবাব নিি ইংররনেরত। 
মকন্দ্ররক নিরি্যশ নিল �াদ্াে 
হাইরকাে্য। পুদুরচনররত মকন্দ্রঠীয় 
সরকানর পরঠীক্ষা মকন্দ্র মচরয় মকন্দ্রঠীয় 
স্বরাষ্ট্র �ন্ত্ররক নচঠি নিরয়নেরলি 
আরবিিকারঠী। নহনদিরত উত্তর 
পাঠিরয়রে �ন্ত্রক। তাই নিরয় এক 
েিস্বার্য �া�লার শুিানিরত আিালত 
োনিরয়রে, আইি অিুযায়ঠী ইংররনে 
প্ররনের েবাব ইংররনেরতই নিরত 
হয়।

 পুিে্যন্ম
              ১০৯ নিি মিনটিরলশরি মররক 
কররািা– পরবততী অসুস্থতা সানররয় 
নিররলি �াদ্ারের �হম্মি 
�ুনদিো ( ৫৬) । একর�া সারপারে্যই 
নেরলি ৬২ নিি। গত মিড় বেররর 
কররািা– কারল এ�ি িনের মিখা 
যায়নি মিরশ। এনপ্ররল কররািায় 
আক্রান্ত হরয় মচন্াইরয়র এক 
হাসপাতারল নচনকৎসা্ঠীি নেরলি। 
কররািা– �ুক্ত হওয়ার পর িুসিুস 
নবকল হরয় নগরয়নেল।

 রতি বরে!
মপর্ারলর িা� ক�রে িা মকি?  
প্রনে কররনেরলি এক সাংবানিক। 
মতরড়িুঁরড় নবরেনপ মিতার েবাব, 
‘ আিগানিস্ারি যাি। মসখারি 
েরলর িরর মপর্াল পারবি। 
মপর্াল িরার মলাক আর মিই 
মতা!’  রা�রতি  পারয়ল িার� 
নবরেনপ– র ওই মিতার আরও 
মক্ষাি, মিরশ যখি অনত�ানরর তৃতঠীয় 
মেউ আসন্, তখি মপর্াল নিরয় 
�ারাব্রা মক ি? 

 মস�সাইি

মব  শ করয়কটি রারে্ নব্ািসিা 
নিব্যাচি আসন্। প্রচাররর অংশ 
নহরসরব মিরশর ২২টি রারে্ েি–
 আশঠীব্যাি যারোর আরয়ােি করররে 
নবরেনপ। ইরদিারর ওই যারোয় 
মিতৃরবে নেরলি মে্ানতরানিত্ 
নসনধিয়া। যারোয় একটি ম�াড়ারক 
নবরেনপ– র পতাকার ররে রাোরিা 
হয়। যা মিরখ �া�লা করররে 
নবরেনপ মিরেঠী �ারিকা গাধিঠীর 
মস্বচ্ারসবঠী সংগঠি ‘ নপপ্ ল ির 
অ্ানি�্াল্ স’ ।

 মসই নিিাি
মিরশ এত– শত �নহলা নিয্যাতি। 
পঁাচ বের বয়স িা– মপররারতই ৯টি 
করর নশশুকি্ার �ৃতু্ হয়। অরচ 
ম�ানি সরকার আিগানিস্ারির 
ম�রয়রির নিরয় নবচনলত!  মঠস 
নিরয়নেরলি ন�� মিতা আসাদুনদিি 
ওয়াইনস। প্রতু্ত্তরর সাম্প্রিানয়ক 
নবষ েড়ারলি নবরেনপ মিরেঠী 
মশািা কারন্ডলারে। বলরলি, 
‘ ওয়াইনস বরং আিগানিস্ারি 
নগরয় নিরের সম্প্রিারয়র �নহলা ও 
নশশুরির বঁাচাি! ’

 মতা�ারিরই মলাক
 েি– আশঠীব্যাি যারোয় ওনিশা 
সিরর মরল�ন্ত্রঠী অনবিিঠী তবষ্ণব। 
িুবরিবির মররক রায়গড়া মগরলি 
মররলর সা্ারণ কা�রায়। 
যারোপরর মররলর পনররষবা ও 
পনরচ্ন্তা নিরয় তঁারির �তা�ত 
োিরলি। ওনড়য়ায় করা বলরলি 
অিগ্যল। এরক িূন�পুরে, তায় �ন্ত্রঠী। 
এত কারে মপরয় আপ্লুত যারেঠীরা। 
�ন্ত্রঠী বলরলি, ‘ আন�ও আপিারির 
�রতা সা্ারণ মলাক।’ 

আবু হায়াত নববিাস
নিনলি, ২০ আগস্ট

ভারকত আ�কত চকেকে নতুন ৩ ছিাকের টিো। গুেরাকের 
�ংস্া োইিা� ে্যাতিো–ছে তাকদর ‘ োইকোভ–তি’ টিো 
বততরর োেপরে ছদওো হে। ছ�ন্টাে ড্াি অেতরটির তৈকশষজ্ঞ 
প্যাকনকের �ুপাতরকশর তভততিকত এই অনুকমাদন। �মস্ত নতে 
পরীক্া েকর প্যাকনকের �ুপাতরশ, েরুতর তভততিকত ৩ ছিাকের 
োইকোভ–তি উৎপাদকনর অনুমতত োইিা� ে্যাতিোকে 
ছদওো ছযকত পাকর। ে্যাতিো োতনকেকে, ছদকশর ৫০টি 
ছেকন্দ তৈতভন্ন ৈেত�কদর ওপকর এই টিোর পরীক্া চাোকনা 
হকেকে। ে্যাতিোর তরকফ োনাকনা হকেকে, োইকোভ–তি 
তৈকবের প্রেম তিএনএ তভততিে টিো। এই টিো ছদওো হকৈ 
েুঁচ–তৈহীন ইনকেক্টকরর মাি্যকম। এই টিো ১২ ৈেকরর 
ঊকধ্্ম এৈং প্রাপ্তৈেস্ককদরও ছদওো যাকৈ।

পাশাপাতশ, ছোেকদর েন্য ভারত ৈাকোকেকেরও এেটি 
টিো আ�কে খুৈ তশিতিরই। এতদনই �োকে ছেন্দীে স্াস্্যমন্তী 
মন�ুখ মাডেৈ্য ৈকেতেকেন, ‘ ভারত �রোর আকিই োইিা� 
ে্যাতিো এৈং ভারত ৈাকোকেেকে ছোেকদর টিো তনকে 
িকৈষণা েরার অনুকমাদন তদকেকে। ছ�কটেম্বকরই িকৈষণার 
তরকপাে্ম আ�কৈ। আতম আশাৈাদী, ছোেকদর টিোও আ�কৈ 
তার েকেে তদকনর মকি্য।’ উকলিখ্য, েকরানার �ম্াৈ্য তৃতীে 
ছেউকের প্রভাৈ ছোেকদর ওপর পেকত পাকর ৈকে তৈকশষজ্ঞরা 
আকিই আশঙ্া প্রোশ েকরতেকেন। এর মকি্য ছ�কটেম্বকরই 

যতদ এই টিো আক� তকৈ ছদকশ েকরানা ছমাোতৈোর োেটি 
আরও এেেু �হে হকৈ ৈকে স্াস্্যেত্মারা মকন েরকেন।    

এতদকে, আিামী োেই ওনাম। ছেরকের প্রিান উৎ�ৈ। 
িত ৈের ওনাকম ৈ্যাপে োে তদকে তৈপাকে পকে তপনারাই 
তৈেেন �রোর। ছেরকে ছ�ই ছেকে েকরানা �ংক্রমণ তনেন্তকণ 
আক�তন। তকৈ এৈাকর ওনাম পােকনর ছক্করে পয্মাপ্ত �তে্মতা 
তনকেকে ছেরে �রোর। এতদকে, ছেন্দীে স্াস্্যমন্তকের 

তরকফ োনাকনা হকেকে, িত ২৪ ঘণ্াে ছদকশ ৩৬ হাোর 
৫৭১ েন নতুন েকর আক্রান্ত হকেকেন। মতুৃ্য হকেকে ৫৪০ 
েকনর। এরমকি্য শুি ুছেরকেই আক্রান্ত হকেকেন ২১ হাোর 
১১৬ েন। ছদকশর অন্যরে �ংক্রমণ েমকেও ছেরকে ছৈশ 
তেেতুদন িকর আক্রাকন্তর �ংখ্যা এেই োেকে। ইততমকি্যই 
তৈকশষজ্ঞরা ছদকশ েকরানার তৃতীে ছেউকের আশঙ্ার েো 
শুতনকেকেন। আ�ন্ন উৎ�কৈর মরশুকম যাকত েকরানা আচরণতৈতি 
যোযে ছমকন চো হে, তার েন্য আকৈদন োনাকছেন স্াস্্য 
তৈকশষজ্ঞরা। �পুার ছ্রেিার ইকভন্ট এতেকে চোর আকৈদন 
েরকেন তারঁা। এইম� তিকরক্টর রণদীপ গুকেতরো ৈকেকেন, 
‘ প্রকোেন োো ৈাতের ৈাইকর না ছৈরকনাই ভাে। েকরানা 
�ংক্রমণ ৈাচঁকত পরকত হকৈ মাস্ক। এেই �কগে তনেতমত 
�্যাতনোইে েরাও েরুতর।’  

�ম্প্রতত েকরানা তৈতি ছমকন চোর তৈষকে রাে্যগুতেকে 

প্রকোেনীে পদকক্প ছনওোর আকৈদন োনাে ছেন্দ। 
�ংক্রমকণর ৈােৈােন্ত রুখকত আ�ন্ন উৎ�কৈর তদনগুতেকত 
তভকে রাশ োনকত চাে ছেন্দ। ইততমকি্যই উৎ�কৈর মরশুম 
শুরু হকে ছিকে ছদকশ। শতনৈার ওনাম, ৩০ আিস্ েন্াষ্টমী, 
১০ ছ�কটেম্বর িকণশ চতুেথী এৈং ১১ অকক্টাৈর ছেকে দুি্মাপুকো 
শুরু। স্াস্্য েত্মাকদর ৈক্তৈ্য, �ুপার ছ্রেিার ইকভন্টগুতে এতেকে 
চেকত হকৈ। উৎ�কৈর �মে মানষু ছযন রাস্তাে ছনকম তভে 
না েকর, ছ�ো তনতচিত েরকত হকৈ। ছেন্দীে স্রা্রেমন্তকের 
তরকফ োনাকনা হকেকে, আ�ন্ন উৎ�ৈকে মাোে ছরকখ �মস্ত 
েনৈহুে এোোে ছোতভি তৈতি ছমকন চো ৈাি্যতামূেে 
েরকত হকৈ। েকরানা পরীক্া, শনাক্তেরণ, টিোেরকণ ছোর 
ছদওোর পাশাপাতশ েকরানা তৈতি পােকন ছোর তদকত হকৈ। 
আ�ন্ন উৎ�ৈগুতেকত রাস্তাে যাকত মানুকষর েে না– নাকম তা 
তনতচিত েরকত হকৈ �ৈ রাে্যকে। স্ানীে স্তকর তৈতিতনকষি োতর 
েরকত হকৈ। স্াস্্য মন্তকের ৈক্তৈ্য, উৎ�ৈ আ�কৈ– যাকৈ। 
ছদকশ যখন েকরানার তৃতীে ছেউকের আশঙ্া রকেকে, তখন 
ছোনও ভাকৈই আর ঝুতঁে ছনওো ঠিে নে। 

আসরে ৩ মিারের 
টিকা োইরকাি–নি

মোরে ব্নক্তস্বার্য
িয়: ��তা

িাচু্যয়াল তবঠরক নবররা্ঠী মিতারা। শুক্রবার।

আেকারলর প্রনতরবিি 
নিনলি, ২০ আগস্ট 

সংসরির বািল অন্রবশরি পাশ হরয়রে ওনবনস 
নবল। এবার উচ্চবরণ্যর েি্ ‘ সাবণ্য আরয়াগ’  গড়ার 
িানব তুলরলি  নবরেনপ মিতারা। নবরেনপ মিতৃরবের 
একাংরশর িানব, উচ্চবরণ্যর �ািুষই এখি স�ারে 
সবরচরয় অবরহনলত। তারির েি্ নবরশষ কন�শি 
প্ররয়ােি। 

উচ্চবরণ্যর নবনিন্ োনতর েি্ নবরশষ কন�শি 
ততনর করার িানবরত �ুখ্�ন্ত্রঠী নশবরাে নসং 
মচৌহািরক নচঠি নলখরলি �্্প্ররিরশর নবরেনপ 
নব্ায়ক িারায়ণ নরেপাঠী। নতনি বরলরেি, ‘ অি্াি্ 
অিগ্রসর মরেনণর কল্ারণর েি্ ময নসদ্ান্ত 
মিওয়া হরয়রে, তারত আন� খুনশ। নকন্তু সা্ারণ 

মরেনণিুক্তরির অনিরযাগ এবং অি্াি্ নবষরয় 
আরলাচিার েি্ নবরশষ কন�শি প্ররয়ােি।’  
�ুখ্�ন্ত্রঠীরক মলখা নচঠিরত নবরেনপ নব্ায়ক 
োনিরয়রেি, ২৬ োিুয়ানর সা্ারণ মরেনণর েি্ 
নবরশষ কন�শি ততনরর ম�াষণা হরলও এখিও এই 
নবষরয় মকািও পিরক্ষপ করা হয়নি। রিাহ্মণ, ক্ষনরেয় 
এবং তবশ্ স�ারের �র্্ প্রনতশ্রুত সাবণ্য আরয়াগ 
ততনর িা করায় মক্ষাি ততনর হরয়রে। 

এনবষরয় নবরেনপ– র সব্যিারতঠীয় �ুখপারেরির 
অি্ত� আর নপ নসং বরলরেি, ‘ আ�রা সা্ারণ 
মরেনণর মক্ষররে আনর্যক িারব নপনেরয় পড়ারির েি্ 
১০ শতাংশ  সংরক্ষণ কররনে। আ�রা ‘ সবকা সার, 
সবকা নবকাশ, সবকা নববিাস’  �ন্ত্র নিরয় চনল। এবং 
সব মরেনণর েি্ই কল্াণ�ূলক কাে করা হরয়রে 
ও হরচ্।’   ইনত�র্্ই নহ�াচল প্ররিরশর নবরেনপ 

সরকার োনিরয়রে তারা উচ্চবরণ্যর েি্ নবরশষ 
কন�শি ততনর কররব। গত ১০ আগস্ট নব্ািসিায় 
নবষয়টি মতারলি কংরগ্রস নব্ায়ক নবক্র�ানিত্ নসং। 
তার উত্তরর �ুখ্�ন্ত্রঠী েয়রা� ঠাকুর োনিরয়রেি, 
এই নিরয় আরলাচিা চালারচ্ সরকার। গত �ারস 
নহ�াচরল উচ্চবরণ্যর েি্ নবরশষ কন�শি গঠরির 
িানবরত নবরক্ষাি হয়। নবরেনপ মিতারির একাংরশর 
িানব, শু্ু�ারে তিনসনল োনত, উপোনত, অিগ্রসর 
মরেনণর েি্ িািা পিরক্ষপ কররে সরকার। 
এরিরল অি্াি্ মরেনণর �ািুষ বনচিত হরচ্ি। 
উচ্চবরণ্যর �র্্ই ররয়রে নবরেনপ– র বড় সংখ্ক 
মিাে। আগা�ঠী বের উত্তরপ্ররিশ, নহ�াচল প্ররিশ, 
উত্তরাখরডে নব্ািসিা নিব্যাচি। রােনিনতক �হল 
�রি কররে, মসই কাররণই উচ্চবরণ্যর �ািুষরক পারশ 
মপরত নবরশষ কন�শি গঠি কররত চায় নবরেনপ। 

উচ্চৈকণ্মর েন্য েতমশকনর দাতৈ তৈকেতপ– র অ্কর

  সংবাি সংস্থা
নিনলি/ নিউ ইয়ক্য, ২০ আগস্ট

�ন্তাক�র �াম্াে্য তেেুতদন টিেকত পাকর। তকৈ তাকদর অতস্তত্ব ছোনওভাকৈ তচরস্ােী 
হকত পাকর না। নাম না েকর এভাকৈ আফিাতনস্তাকন তাতেৈান অভু্যত্ান তনকে 
প্রতততক্রো তদকেন প্রিানমন্তী নকরন্দ ছমাতদ। 

প্রিানমন্তী ৈকেন, ‘ধ্ং�াত্মে ক্মতা, এৈং �ন্তা� তদকে ক্মতা োকেম েরা 
যাে, এই ভাৈনা তেেু �মে অৈতি আতিপত্য ছদখাকত পাকর। তেন্তু তাকদর উপতস্তত 
েখনই তচরতকর োেকত পাকর না। মানৈতাকে তা দীঘ্মতদন দমন েরকত পাকর না।’ 

গুেরাকের ছ�ামনাকে এে প্রেকল্পর উক্ািকন ৈকেতেকেন প্রিানমন্তী। অকনেৈার 
ছ�ামনাে মত্র ধ্ং� হকেকে। ছ�ই ঘেনার �কগে আফিাতনস্তাকনর ৈত্মমান পতরতস্তত 
উহ্য ছরকখও প্রিানমন্তী ৈকেকেন, ‘ ধ্ং�াত্মে মকনাভাৈ, ধ্ং�েীো ক্ণস্ােীই হে। 
তা আকিও �তত্য তেে। আেও।’  প্র�গেত, আফিাতনস্তাকনর পতরৈতত্মত পতরতস্তত 
তনকে মগেেৈার রাকত েরুতর বৈঠকে ৈক� তনরাপতিা তৈষেে ে্যাতৈকনে েতমটি। 
ছ�খাকন ত�ধোন্ত হে ছয, তাতেৈান শা�নকে স্ীেৃতত ছদকৈ না ভারত। এরপকর 
তৈৈৃতত তদকে োনাকনা হে, আফিাতনস্তান তনকে ভারকতর অৈস্ান পাল্াকৈ না। 

তনউ ইেকে্ম রা্রেপুকঞ্র তনরাপতিা পতরষকদ তৈকদশমন্তী এ� েেশঙ্র োনান, যুি 
যুি িকর ভারত–  আফিাতনস্তাকনর পারস্পতরে �ম্পে্ম ৈনু্কত্বর। ছ�োই ৈোে োেকৈ।

তনরাপতিা পতরষকদর বৈঠকের এে ফাঁকে তনউ ইেকে্মর স্ানীে িতরাকত মাতে্মন 
তৈকদশ �তচৈ অ্যান্টতন তলিকঙ্কনর �কগে এোকন্ত আকোচনা েকরন তৈকদশমন্তী েেশঙ্র। 
অরােেতার আফিাতনস্তাকন �হকযাতিতা েকর যাওোর অগেীোর তনকেকেন েেশঙ্র 
এৈং তলিকঙ্ন। তৈৈৃতত তদকে োতনকেকেন মাতে্মন তৈকদশ দপ্তকর মুখপারে ছনি প্রাই�।

দু’ দশে পকর যুধেধ্স্ত আফিাতনস্তান ছেকে ছ�না প্রত্যাহাকরর ত�ধোন্ত তনকে 
�মাকোচনার মুকখ পকেকে আকমতরো। এর আকি আফিাতনস্তাকনর পতরতস্তত 
তনকে রা্রেপকুঞ্র প্রিান অ্যান্টতনও গুকতকরক�র �কগে েো ৈকেকেন েেশঙ্র। 

সন্ত্রারসর সাম্াে্ 
ক্ষণস্থায়ঠী:  ম�ানি

  সংবাি সংস্থা
ওয়ানশংেি, ২০ আগস্ট

চেতত ৈেকরর এতপ্রে ছেকে আফিাতনস্তাকন ছমাতাকেন মাতে্মন ছ�নার প্রত্যাহাকরর 
ত�ধোন্ত তনকেকেন মাতে্মন ছপ্রত�কিন্ট ছো ৈাইকিন। ওই এেই �মে ছেকে ছ�কদকশ 
পুনরাে েতম শক্ত েরকত শুরু েকরকে তাতেৈান। যত দ্রুত ছ�না প্রত্যাহার হকেকে, 
তত িততকত এতিকে ছশষকমশ ১৫ আিস্ োৈুকেরও দখে তনকে আফিাতনস্তাকন 
শা�কন এক�কে তাতেৈান। আর এই ঘেনাে ছদকশ ছদকশ তীব্র �মাকোচনার মুকখ 
পকেকে ৈাইকিন প্রশা�ন। এই ত�ধোকন্তর পকক্ েৈাৈতদতহ েকর মাতে্মন মেুুকেও 
ৈাইকিনকে তনকে তৈকরাতিতা ৈােকে। ৭ মাক�র ছমোকদ এৈার �ৈকচকে েকমকে 
তাঁর ছরটিং। অকনে মাতে্মতনই চাইকেন আকমতরোর ভাৈমূতত্ম রক্াকে্ম হাে িরুন 
ভাই� ছপ্রত�কিন্ট েমো হ্যাতর�। তৈতভন্ন �মীক্াে তারই প্রততফেন ছদখা তিকেকে। 
‘ রা�মুক�ন তরকপাে্ম�’ - এর �মীক্া অনুযােী, ৪৩ শতাংশ োতনকেকেন, ছো ৈাইকিন 
নন। েমো হ্যাতর�ই আকমতরোর শা�ে হওোর ছযাি্য। ৈাইকিকনর অ্যাপ্রুভাে 
ছরটিং েকমকে ৭ শতাংশ। রেো�্ম- এর ইপ�� ছপাে োতনকেকে, আফিাতনস্তান ছেকে 
মাতে্মন ছ�না �তরকে ছনওোর ত�ধোকন্ত ছ�কদকশ তাতেৈান �ন্তা�ীকদর অভু্যত্াকনর 
পর ৈাইকিকনর পাকশ মারে ৪৬ শতাংশ প্রাপ্তৈেস্ক মাতে্মন নািতরে। তৈকশষত মাতে্মন 
েরদাতাকদর ১ ট্রিতেেন িোর আফিাতনস্তাকন তৈতনকোি এৈং হাোর হাোর মাতে্মন 
ছ�নার মৃতু্যর পকরও আফিাতনস্তাকন �ন্তা�ৈাকদর প্রত্যাৈত্মকন হতাশা ছদখা তদকেকে।

িত দু’ দশকে আকমতরোর কূেনীতত ৈ্যে্ম হওোে ৈাইকিনকে দুষকেন তাঁরা। 
তৈকশষত িত মাক�ই যখন আফিান ছ�নার ভূে�ী প্রশং�া েকরতেকেন মাতে্মন 
ছপ্রত�কিন্ট। এই দু’ দশকে চারেন মাতে্মন ছপ্রত�কিন্ট আকমতরো শা�ন েকরকেন।

মিরশ েিনপ্রয়তা
হারারচ্ি বাইরিি

বঠীররি িট্াচায্য
নিনলি, ২০ আগস্ট 

অে্মনীতত ছেকে শুরু েকর নানা তৈষে তনকে আকির েংকরে� �রোকরর দীঘ্ম 
শা�নোকের তদকে আঙুে তুকেকেন প্রিানমন্তী নকরন্দ ছমাতদ। েওহরোে ছনহরুর 
নানা নীততর তৈরুকধে ছতাপ দািকত ছদখা তিকেকে ছেন্দীে মন্তীকদর। তার মকি্যই 
ছদকশর দুই প্রিানমন্তী, েওহরোে ছনহরু এৈং অেেতৈহারী ৈােকপেীকে ছদকশর 
িণতকন্তর দুই স্তম্ ৈকে মন্তৈ্য েরকেন ছমাতদ মতন্ত�ভার �দ�্য নীততন িািোতর। 

এেটি �ৈ্মভারতীে �ংৈাদমাি্যকমর অনুষ্াকন ছেন্দীে �েে পতরৈহণ মন্তী 
ৈকেকেন, ‘ছনহরু এৈং ৈােকপেী, ভারতীে িণতকন্তর দুই আদশ্ম ছনতা তেকেন। 
এৈং দু’ েকনই ৈেকতন, িণতকন্তর ময্মাদা পােন েরকত হকৈ।’ তততন ৈকেন, 
‘ভারতীে িণতকন্ত ছনহরু ও অেেতে ছদকশর অনকুপ্ররণা।’ �ং�কদর �দ্য �মাপ্ত 
ৈাদে অতিকৈশকন তৈকরািীরা ছফাকন আতে পাতা, মূে্যৈৃতধে এৈং েৃতষ আইন তনকে 
ৈ্যাপে তৈকক্াভ েকরকে। তা তনকে েো ৈেতেকেন নীততন িািোতর। 

ছনহরু, ৈােকপেীর
প্রশং�াে িািোতর

মিওয়া যারব মোেরিরও


