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To,

Listing Department,
Bombay Stock Exchange Limited,
146 Floor, P.J.Towers, Dalal Street,
Mumbai - 400001
Scrip Code 533278

u.tu.t!. CoEDrny
llilh ht.'p.tr.)

lA oov!. ot

Dated:l5.02.2022
To,
Listing Department,
National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai - 400051 .
Ref: ISIN - INE522F0I014

Dear Sir,

We are enclosing hard copies of Press release issued on I 5m February.'2O22 in one English
newspapcr nsmely 6Mlnt'All Editions, and Bengali newspaper i.c. sBartaman" publishing Un-

Audited Financial Results ofCoal India Limited (Standalone & Consolidated) for the 3d Quarter
and nine months ended 3 l3t Dec' 202 t.
This is for your information and records please.

Yours faithfully,
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Realty firm Signature Global
hires bankers for ₹1,000 cr IPO

TUESDAY, 15 FEBRUARY 2022
KOLKATA
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Revenue forecasts of IT firms
signal high demand for cloud
Ayushman Baruah
ayushman.b@livemint.com
BENGALURU

The firm appointed Axis Securities, ICICI Securities and Kotak Mahindra Capital Company
Beena Parmar
beena.parmar@livemint.com

A

ffordable housing developer Signature Global
(India) Pvt. Ltd has hired
investment bankers to raise
around ₹1,000 crore
through a public listing, said two people
aware of the development.
Signature Global—backed by KKR &
Co. and HDFC Capital—has appointed
Axis Securities, ICICI Securities and
Kotak Mahindra Capital Company to
advise on the share sale, one of the people said requesting anonymity.
Existing investors of Signature Global
including the World Bank’s investment
arm International Finance Corporation
(IFC), KKR and HDFC Capital may also
pare their holdings through the share
Signature Global has a presence across both commercial and residential segments.
MINT
sale, the second person said.
Signature Global, Kotak and Axis
Securities did not respond to queries. arm invested ₹200 crore in some pro- invested an undisclosed amount in Sig- Aggarwal.
Signature Global is also one of the key
Emails to IFC, HDFC Capital and KKR, jects of Signature Global. The same year, nature Global.
Set up in 2014, Signature Global has a stakeholders of financial investment
too, did not elicit a response till press HDFC Capital invested $38.76 million
time, while ICICI Securities said, “We (around ₹250 crore) in some projects of presence across both commercial and firm SMC Group. It forayed into the real
won’t be offering any comments to your Signature Global. Prior to these invest- residential segments. It develops afford- estate domain through its subsidiaries
Signature Builders Pvt. Ltd, Signaqueries”.
ture Global Developers Pvt. Ltd,
The Gurugram-based property
RAISING FUNDS
Sarvpriya Securities Pvt. Ltd, JMK
developer has, over the past few
THE company has
KKR’s arm invested
THE company has
Holdings Pvt. Ltd, Forever Buidtech
years, raised funding from IFC, SIGNATURE
plans to
raised funding
₹200 crore in some
launched 28 projects
Pvt. Ltd and Sternal Buildcon Pvt.
HDFC Capital, ICICI Prudential’s GLOBAL
raise around
from several
projects while HDFC
so far with its latest
Ltd.
real estate fund and New York- ₹1,000 crore through financial institutions Capital invested
being the ‘Millennia
The company has launched 28
based private equity giant KKR. In a public listing
in the past
$38.76 million
IV Project’
projects so far with its latest being
2019, IFC had proposed to finance
the ‘Millennia IV Project’ under the
an affordable housing project of Sigments, Signature Global had raised able housing projects across Gurugram, Haryana government’s affordable housnature Global.
The company has raised funding funding of ₹150 crore from ICICI Pru- Karnal and Ghaziabad. The company is ing policy. The residential projects
from several financial institutions in the dential. Debt-ridden Altico Capital, now promoted by Pradeep Aggarwal, Ravi include multi-storey apartments while
past. In 2017, KKR’s non-bank lending owned by Ares SSG Capital, had also Aggarwal, Lalit Aggarwal and Devender commercial space includes retail.

DELHI JAL BOARD
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (SDW)-VIII
SEWAGE TREATMENT PLANT (WSTP), DWARKA SECTOR-16D
PAPPAN KALAN, NEW DELHI-110078
Email: eesdw8@gmail.com
PRESS NIT NO. 19 (2021-22)/EE (SDW) VIII
S.
No.

Name of work

Estimate
cost

E/Money Tender
Fee

Date of release Last date/time of receipt
of tender in
of tender through
e-procurement e-procurement solution
solution
1. Augmentation/up-gradation
of 465.3 Cr 2.70 Cr. 1500/2022_DJB_
18.03.2022 at
various existing STPs in Delhi
216643_1
3.00 P.M.
(package-1)
Dt. 11.02.2022
Further details in this regard can be seen at (https://govtprocurement.delhi.gov.in)
ISSUED BY P.R.O. (WATER)
(J.C. Garg)
Stop Corona: Wear Mask, Follow Physical
Advt. No. J.S.V. 1124 (2021-22)
EE (SDW)VIII
Distancing and Maintain Hygiene

DELHI JAL BOARD, GOVT OF N.C.T. OF DELHI
OFFICE OF THE DY. SE (WB)-II
C/o ACE (WB)-II, 3rd Floor, Varunalaya Ph-I, NEW DELHI-110005

NIT NO. 8/DY.SE (WB)-II(2021-22)
S.
No.

1.

Name of Work

Estimated
Contract Value
(ECV)/Amount
put to tender

Earnest
Money
(EMD)

Providing & laying 600 mm dia
Rs.
Rs.
D.I. pipe for supply of treated 11,65,49,340/- 25,62,000/efﬂuent from Okhla Ph. VI STP for civil and Item
to NTPC Eco park Badarpur
rate for E&M
under ACE(E&M)-I.

Tender Fee Date of Release
of tender in
E-Procurement
Solution &
Tender ID No.
Rs. 1500/11.02.2022
2022_DJB_
216628_1

Further details in this regard can be seen at https://govtprocurement.delhi.gov.in
“STOP CORONA: WEAR FACE MASK, FOLLOW PHYSICAL
ISSUED BY P.R.O. (WATER)
DISTANCING, MAINTAIN HAND HYGIENE”
Advt. No. J.S.V. 1125 (2021-22)

Last Date/Time of
receipt of tender
E-Procurement
Solution
03.03.2022
at 3.05 PM

Dy. S.E. (WB)-II

M

ajor Indian IT firms
upped their revenue
growth guidance during the October-December
quarter earnings season, indicating a strong demand from
cloud and digital-led services
as clients invest in different
stages of their digitization
journey. Infosys raised its
FY22 revenue growth guidance to 19.5–20% in constant
currency from 16.5–17.5%
guided earlier, based on strong
demand and execution.
“We are in a situation where
all choices we made in the last
several years on digital, cloud,
and new areas, are in resonance with our clients...our
execution has been good and
that is what really gave us the
confidence to increase our
guidance,” Salil Parekh, chief
executive officer and managing director (CEO & MD) of
Infosys, said after the results.
Wipro, which guides for the
quarter ahead, expects its
fourth quarter revenue to
grow 2–4% in constant currency, translating to a full-year
growth of 27–28%. According
to Wipro, its cloud ecosystem
revenue grew at an accelerated
pace of 30% year-to-date.
In an analyst call after
declaring the results, Wipro
chief executive Thierry Delaporte explained that till three
to four years ago, cloud discussions would happen with CIOs,
while CEOs would not focus
much on it “because it was considered an infrastructure or
back-office discussion”.

Indian IT biggies have upped their revenue growth guidance in
the December quarter, indicating good demand.
BLOOMBERG

“Today cloud is a way for there,” said Rajesh Gopinatorganizations to be giants, to han, CEO & MD of TCS.
Even after the majority of
be able to generate more
opportunities, to be inventive, the workloads have moved to
to develop solutions, connect the cloud, TCS sees opportuniwith new clients. I do not think ties in what it calls Horizon
I have yet seen a company that Two and Horizon Three.
“Horizon Two is when
can say that it has reached 50%
of the cloud transformation. native capabilities of the cloud
We are still in the early stage of are leveraged to generate sigthe cloud transformation nificant transformation at the
company level.
across industries,
These native
so it is a massive
Wipro, which
capabilities could
wave ahead of
guides for the
be seamless fabric
us,” Delaporte
quarter ahead,
added.
expects its fourth of the cloud (like)
Tata Consultquarter revenue security, analytics...between the
ancy Services
to grow 2–4% in
three hyper scal(TCS) typically
does not give a constant currency ers, we are tracking more than
formal revenue
250 native capagrowth guidance
but it, too, indicated an upbeat bilities, that are now seeing
outlook. “Cloud adoption will greater adoption among our
continue to drive significant customers,” Gopinathan
amount of demand in the short added.
Gartner expects cloud to be
term. We call this Horizon
One, which essentially at the centre of new digital
involves moving workloads experiences as global cloud
onto the cloud, and using revenue is expected to hit $474
infrastructure-as-a-service as billion in 2022, up from $408
the primary value proposition billion in 2021.

১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ বর্তমান [৫]

দুয়ারে সরকার: আজ থেকে আবেদন শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: আজ
মঙ্গলবার শুরু হচ্ছে রাজ্যজুড়ে দুয়ারে
সরকার ক্যাম্প। তবে এখন এই
ক্যাম্পের মাধ্যমে সরকারি প্রকল্পের
সুবিধা সংক্রান্ত আবেদনপত্র জমা
নেওয়ার কাজ হবে। রাজ্যের ১০৮টি
পুরসভায় সামনে নির্বাচন থাকায়
বলবৎ করা হয়েছে কিছু বিধিনিষেধ।
সেই নিষেধাজ্ঞা অনুযায়ী যে এলাকায়
নির্বাচন আছে, সেখানে দুয়ারের
সরকার ক্যাম্পে কোনও রাজনৈতিক
ব্যাক্তির ছবি রাখা যাবে না। রাজনৈতিক
দলের নেতা বা মন্ত্রী সেই এলাকার
ক্যাম্পে যেতে পারবেন না। ক্যাম্প
নিয়ে করা যাবে না কোনও প্রচারও।
স�োমবার শিলিগুড়ি যাওয়ার আগে
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও আজ

সংক্ষেপে

সপ্তাহখানেক
পর কর্ণাটকে
খুলল স্কুল

বেঙ্গালুরু: থমথমে পরিবেশ। কোথাও
কোথাও চাপা উত্তেজনা। রাজ্যের বেশ
বেশ কয়েক জেলায় এখনও রয়েছে
কড়া নিষেধাজ্ঞা। তারমধ্যেই সোমবার
খুলল কর্ণাটকের সব হাইস্কুল। হিজাব
কাণ্ডে সপ্তাহখানেক টানাপোড়েনের
পর এদিন পড়ুয়াদের স্কুলমুখী হতে
দেখা গিয়েছে। বুধবার থেকে খুলছে
কলেজ। গত সপ্তাহে উদুপি জেলায়
সরকারি কলেজে হিজাব পরে প্রবেশ
নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। শুরু হয়
অশান্তি। টানা এক সপ্তাহ ধরে হিজাব
ইস্যু ধীরে ধীরে কর্ণাটকের আঙিনা
ছাড়িয়ে দেশের অন্যান্য প্রান্তের
রাজ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল। এবার সেই
উদুপিতেই এদিন খুলে গেল সব স্কুল।
শিক্ষাদপ্তর সূত্রে খবর, এদিন স্কুল
চত্বরে হিজাব পড়ে ছাত্রীদের আসতে
দেখা গিয়েছে। তবে ক্লাসে ঢোকার
আগে তারা সকলেই হিজাব খুলে
ফেলে। গত সপ্তাহে এই জেলার নানা
কলেজে গেরুয়া শাল বনাম হিজাব
দ্বৈরথে পরিস্থিতি চরমে উঠেছিল।
বর্তমানে পরিস্থিতি পুরোপুরি স্বাভাবিক
না হলেও স্কুল খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত
নেয় শিক্ষাদপ্তর। উদুপি সহ দক্ষিণ
কন্নড় এবং বেঙ্গালুরুর বেশ কয়েকটি
জায়গায় এদিন নিষেধাজ্ঞা জারি ছিল।
এদিন স্কুলে স্বাভাবিক উপস্থিতিই
নজরে এসেছে। প্রসঙ্গত, আগামী ১৯
ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সব হাইস্কুলের ২০০
মিটারের মধ্যে ১৪৪ ধারা জারি থাকার
কথা ঘোষণা করেছে উদুপি জেলা
প্রশাসন।

থেকে ক্যাম্প চালুর কথা জানান।
ক্যাম্পে আবেদনপত্র দিতে গিয়ে যাতে
মানুষের ক�োনও অসুবিধা না হয় তা
নিশ্চিত করতে সমস্ত জেলাশাসক ও
সংশ্লিষ্ট দপ্তরের শীর্ষকর্তাদের সাথে
এদিন ভার্চুয়াল বৈঠক করেন মুখ্যসচিব
হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী।
নবান্ন সূত্রের খবর, প্রথম দিনেই
রাজ্যজুড়ে ম�োট ৫ হাজার ৫০১টি
দুয়ারে সরকার ক্যাম্প হবে। এই
ক্যাম্পগুলি থেকে রাজ্যের ২৪টি
বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার জন্য
আবেদন করা যাবে। এবারই প্রথম এই
ক্যাম্প থেকে মৎস্যজীবী ক্রেডিট কার্ড,
আর্টিজান ক্রেডিট কার্ড ও উইভার্স
ক্রেডিট কার্ডের আবেদন করা যাবে।
বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য

আলাদা কাউন্টার করতে বলা
হয়েছে। এবার প্রথম ক্যাম্প থেকে
তাদের শংসাপত্র দেওয়া হবে।
জানা গিয়েছে, জেলা আধিকারিকরা

এই প্রকল্পে আবেদন করার জন্য নির্দিষ্ট
ফর্ম বিলির কাজ শুরু করে দিয়েছেন।
কিন্তু লক্ষীর ভান্ডার প্রকল্পের জন্য
আবেদন শুধুমাত্র দুয়ারে সরকার
ক্যাম্পে গিয়েই করতে হয়। তাই
গতবারের মতো এবারও এই প্রকল্পের
টানেই ক্যাম্পে বেশি ভিড় হবে বলে

মনে করছেন রাজ্যের আধিকারিকরা।
তবে সমস্ত ক্ষেত্রেই সুবিধা প্রদান শুরু
হবে ৮ মার্চ থেকে। সমস্ত আবেদন
যাচাই করে ১৫ মার্চের মধ্যে সেরে
ফেলতে হবে সুবিধা প্রদানের কাজ।
সমস্ত ক্যাম্পে ক�োভিড বিধি নিশ্চিত
করতেও জেলাশাসকদের নির্দেশ
দিয়েছেন মুখ্যসচিব।
গত ২ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়ার
কথা ছিল দুয়ারে সরকার ক্যাম্প। কিন্তু
ক�োভিড গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী হওয়ায় তা
পিছিয়ে ১৫ ফেব্রুয়ারি ধার্য করা হ।
একইভাবে ‘পাড়ায় সমাধান’
কর্মসূচির মাধ্যমে আবেদনপত্র নেওয়া
চলেছে ১ ফেব্রুয়ারি থেকে। চলবে ১৫
ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। আর দুয়ারে
সরকারের মাধ্যমে আবেদন নেওয়ার

পড়ুয়াদের র�োগ ধরতে শিক্ষকদের
ডাক্তারির পাঠ দিচ্ছে স্বাস্থ্যভবন

স�ৌম্যজিৎ সাহা  দক্ষিণ ২৪ পরগনা

এবার শিক্ষকরাও ডাক্তার। শুনতে
অবাক লাগলেও রাজ্যের স্কুলগুলিতে
কিছুটা সেই ভূমিকাতেই দেখা যাবে
তাঁদের। এই মর্মে স্কুল শিক্ষকদের
র�োগ ধরতে অনলাইনে বিশেষ
প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করেছেন
স্বাস্থ্যকর্তারা। পড়ুয়াদের মধ্যে ক�োনও
র�োগ বাসা বাঁধছে কি না, সেটা
গ�োড়াতেই ধরতে এই উদ্যোগ বলে
জানিয়েছেন তাঁরা। প্রথম ধাপে বেশ
কয়েকটি জেলায় শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ
শেষের দিকে। তবে একবারে সবাইকে
ডাক্তারির প্রাথমিক পাঠ দেওয়া হচ্ছে
না। প্রথম ধাপে মাস্টার ট্রেনার হিসেবে
জেলায় জেলায় শিক্ষকদের দল তৈরি
করা হচ্ছে। পরবর্তীকালে তাঁরাই
তাঁদের স্কুলে গিয়ে বাকিদের প্রশিক্ষণ

দেবেন। স্কুল স্বাস্থ্য প্রকল্পের অধীনে
এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে রাজ্যজুড়ে।
কর�োনার জেরে এই কর্মসূচির উপর
বাড়তি জ�োর দিয়েছে স্বাস্থ্যভবন।
ক�োন ক�োন র�োগের উপর প্রশিক্ষণ
দেওয়া হচ্ছে?
চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, চ�োখ,
কান, চর্মর�োগের উপসর্গ কীভাবে
চেনা যাবে, তা নিয়ে শিক্ষকদের
বিশেষ পাঠ দেওয়া হচ্ছে। দক্ষিণ ২৪
পরগনার এক স্বাস্থ্যকর্তা বলেন, ধরা
যাক, ক�োনও পড়ুয়া শ্রেণিকক্ষের শেষ
বেঞ্চে বসে। ব্ল্যাকব�োর্ডের লেখা সে
হয়ত�ো ঠিকমত�ো দেখতে পাচ্ছে না।
তার চ�োখের ক�োনও সমস্যা হল কি
না, তা জানতে আগেভাগে শিক্ষকদের
পদক্ষেপ করতে হবে। আবার কারও
চ�োখ লাল যদি হয়, সেক্ষেত্রে কী
করণীয়, তা ব�োঝান�ো হচ্ছে

শিক্ষকদের। ত্বকে ক�োনও র্যাশ
বেরলে কী করতে হবে তার প্রশিক্ষণ
দেওয়া হচ্ছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে
বাচ্চাদের হাত থেকে চামড়া ওঠার
প্রবণতা থাকে। কী করলে এমনটা হবে
না, তাও বলা হচ্ছে প্রশিক্ষণ শিবিরে।
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার
গুরুত্ব
ব�োঝান�োর পাশাপাশি সচেতন করার
বার্তাও দিয়েছেন চিকিৎসকরা।
এছাড়াও পড়ুয়ারা অবসাদগ্রস্ত হয়ে
পড়ছে কি না, ত�ো ব�োঝার জন্য নানা
উপসর্গ নিয়ে শিক্ষকদের পাঠ দিচ্ছেন
চিকিৎসকরা। যাদের ক্ষেত্রে সমস্যা
রয়েছে বলে মনে হবে, তাদের
অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে
নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠাবেন
শিক্ষকরা।
জানা গিয়েছে, প্রতি জেলা থেকেই
কমবেশি দেড়শ�ো থেকে দু’শ�ো স্কুলকে

কর্ণাটকে কৃষক বির�োধী বিল বাতিলের দাবিতে স�োমবার বেঙ্গালুরুতে কৃষকদের বিক্ষোভ।-পিটিআই

শেয়ারে ধস, বাড়ল খুচর�ো মুদ্রাস্ফীতি

মুম্বই: ‘ব্ল্যাক মানডে।’ সপ্তাহের প্রথম
দিনেই বড়সড় ধস শেয়ার বাজারে।
এক ধাক্কায় সেনসেক্স পড়ল ১ হাজার
৭৪৭ পয়েন্ট। সেই সঙ্গে পতন ঘটে
নিফটিরও। তিন শতাংশ পড়ে যায়
সূচক।
আন্তর্জাতিক
বাজারে
অপরিশ�োধিত তেলের মূল্যবৃদ্ধি ও
ইউক্রেন-রাশিয়া
টানাপোড়েনের
জেরে শেয়ার বাজারে এই ধাক্কা বলে
মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এদিকে,
লাগাম ছাড়া খুচর�ো বাজারের
মুদ্রাস্ফীতি। জানুয়ারিতে সূচক বেড়ে
৬.০১ শতাংশে পৌঁছেছে। মূলত খাদ্য
পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির কারণেই খুচর�ো
বাজারে মুদ্রাস্ফীতির দাপাদাপি, বলছে

সরকার। তথ্য অনুযায়ী, গত ডিসেম্বর
মাসে খুচর�ো বাজারে মুদ্রাস্ফীতি ছিল
৫.৬৬ শতাংশ। আর ২০২১ সালের
জানুয়ারি মাসে এই হার ছিল ৪.০৬
শতাংশ। এছাড়া শুধু খাদ্য পণ্যের
মুদ্রাস্ফীতি গত ডিসেম্বর মাসের
তুলনায় বেড়েছে। ডিসেম্বরে ৪.০৫
শতাংশ থাকলেও, তা জানুয়ারি মাসে
বেড়ে হয়েছে ৫.৪৩ শতাংশ। বেড়েছে
পাইকারি মূল্যসূচকও। সোমবার নতুন
করে পাইকারি মূল্যসূচকের রিপোর্ট
প্রকাশ করেছে মোদি সরকারের শিল্প
বাণিজ্য মন্ত্রক। যেখানে দেখা যাচ্ছে,
ডিসেম্বর মাসের তুলনায় জানুয়ারি
মাসে আরও ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে খাদ্যপণ্য

সহ একঝাঁক পণ্যের দাম।
এদিন বাজার খুলতেই নামতে শুরু
করে একাধিক শেয়ারের দর। শুক্রবার
৫৮ হাজার ১৫২.৯২ পয়েন্টে পৌঁছে
বাজার বন্ধ হয়েছিল বাজার। কিন্তু
স�োমবার বাজার খ�োলার সঙ্গে সঙ্গে ১
হাজার ৪৩২ পয়েন্টের বেশি পড়ে যায়
সূচক। কপালে ভাঁজ পড়ে
বিনিয়�োগকারীদের। দিনের শেষে
সেনসেক্স ১ হাজার ৭৪৭ পয়েন্ট
নেমে গিয়ে দাঁড়ায় ৫৬ হাজার
৪০৫.৮০-তে। একই অবস্থা হয়
নিফটিরও। ৫৩১.৯৫ পয়েন্ট পড়ে
যায় নিফটি। দিনের শেষে ১৬ হাজার
৮৪২.৮০-তে বন্ধ হয় নিফটির সূচক।

বারবার প্রার্থী বাছাইয়ে ভুল কেন? বঙ্গ
বিজেপির কৈফিয়ৎ চায় কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি: একই
ঘটনার পুনরাবৃত্তি কেন? নির্বাচনে
দলীয় প্রার্থী বাছাইয়ে কি ভুল হচ্ছে?
সোমবার রাজ্যের চার পুর নিগমের
ভোটের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে।
আর ওই ফলাফলের প্রেক্ষিতেই বঙ্গ
নেতৃত্বের কাছে এ কথা জানতে চাইছে
বিজেপির কেন্দ্রীয় পার্টি। বিজেপি
সূত্রের খবর, বাংলায় পরের পর
নির্বাচনী বিপর্যয়ে দলের রাজ্য নেতৃত্বের
উপর ক্ষুব্ধ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত
শাহ এবং বিজেপির সর্বভারতীয়
সভাপতি জে পি নাড্ডা। আর সেই
অসন্তোষের পরিমাণ এতটাই যে দলের
বঙ্গ ব্রিগেডের সাংগঠনিক হাল ফেরাতে
উল্লেখযোগ্য কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা
যায় কি না, সেই চিন্তাভাবনাও করা
হচ্ছে।
যদিও বিজেপি সূত্রে জানা যাচ্ছে,
বঙ্গ পার্টি ও তার সংগঠন নিয়ে কঠোর
Bartaman, 15.02.22, Kolkata

প্রথম ধাপে বাছাই করা হয়েছে।
প্রতিটি স্কুল থেকে এক বা দু’জন
শিক্ষককে এক্ষেত্রে ‘ন�োডাল টিচার’
হিসেবে চিহ্নিত করেছে স্কুল কর্তৃপক্ষ।
তাঁদের অনলাইনে প্রশিক্ষণ দেওয়া
হয়েছে। এই প্রশিক্ষণের বিষয়ে
অন্যান্য জেলার তুলনায় ভাল�ো
জায়গায় রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
এই জেলায় প্রথম ধাপে ১৬৫টি
স্কুলের ৩২২ জন শিক্ষককে
প্রশিক্ষণের জন্য তালিকাভুক্ত করা
হয়েছে।
জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই ২২৯
জনের প্রশিক্ষণ হয়ে গিয়েছে। এদিকে,
এই প্রশিক্ষণের ব্যাপারে পিছিয়ে
রয়েছে মালদহ ও মুর্শিদাবাদ। তবে
সবাইকেই যাতে চিকিৎসার পাঠ
দেওয়া যায়, তা নিশ্চিত করবে
স্বাস্থ্যভবন।

বিজেপি হিজাব
প্রসঙ্গ তুললে পাল্টা
হিসেব চাইব, হুঙ্কার
কৃষক নেতাদের

প্রধানমন্ত্রী কিষান
সম্পদ যোজনার
সময়সীমা বাড়ল

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি: খাদ্য
প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থাকে মজবুত করতে
আগামী ২০২৬ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয়
প্রকল্পের সময়সীমা বৃদ্ধি করল মোদি
সরকার। বরাদ্দ করা হল ৪ হাজার
৬০০ কোটি টাকা। ‘প্রধানমন্ত্রী কিষান
সম্পদ যোজনা’ নামে ওই প্রকল্পের
ফলে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে আধুনিক
পরিকাঠামো তৈরিই মূল লক্ষ্য।
একইসঙ্গে বিনিয়োগের সুযোগ বাড়িয়ে
কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও করতে চায়
কেন্দ্র। মাঠের ফসল তোলা থেকে
খুচরো বিক্রি পর্যন্ত বিষয়টিকে
একছাতার নীচে আনতেই ২০১৭
সালে চালু হয় প্রধানমন্ত্রী কিষান
সম্পদ যোজনা। ২০২০ সালে তা শেষ
হওয়ার কথা থাকলেও পরে আরও
এক বছর বাড়ানো হয়। কিন্তু তাতেও
তেমন কাজ না হওয়ায় সময়সীমা
আরও বাড়ানো হল। খাদ্য
প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রক জানিয়েছে,
আগামী ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষ পর্যন্ত
এই প্রকল্পের সময় বৃদ্ধি করা হল।

কাজ চলবে দু›দফায়। প্রথম দফায়
আবেদন জমা নেওয়া হবে ১৫ থেকে
২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। ১ থেকে ৭ মার্চ
পর্যন্ত চলবে দ্বিতীয় দফায় আবেদন
নেওয়ার কাজ। এখনও পর্যন্ত ৭২
হাজার ৪৮৭টি ক্যাম্পের জায়গা
চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে এই সংখ্যা
আরও কিছু বাড়বে বলে জানান
রাজ্যের এক আধিকারিক। অন্যদিকে,
এ পর্যন্ত ম�োট ৫ লক্ষ ৪৫ হাজার
৫৯৩জন মানুষ এসেছে পাড়ায়
সমাধান ক্যাম্পে। রাজ্যের এক
আধিকারিক এই বিষয়ে জানান যে
দুয়ারে সরকারের সময়সূচি অনুযায়ী
নির্বাচনের প্রক্রিয়া চলাকালীন সমস্ত
ক্যাম্পেই শুধুমাত্র আবেদনপত্র জমা
নেওয়া হবে।

পদক্ষেপের আগে চলতি মাসের
শেষেই রাজ্যের ১০৮টি পুরসভায়
বিজেপির কী ফল হয়, তা একবার
দেখে নিতে চাইছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।
বিজেপির শীর্ষ সূত্রের খবর,
উত্তরপ্রদেশ সহ পাঁচ রাজ্যের
বিধানসভা নির্বাচন মিটে গেলেই
শুধুমাত্র দলের বাংলার সংগঠন নিয়ে
মেগা বৈঠক করতে পারেন অমিত
শাহ, জে পি নাড্ডারা।
২০২১ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা
নির্বাচনে ভরাডুবি হয়েছে বিজেপির।
তারপর থেকে রাজ্যে যতগুলি
উপনির্বাচন
কিংবা
পুরসভার ভোট হয়েছে,
প্রতিটিতেই আক্ষরিক
অর্থেই দুরমুশ হয়ে
গিয়েছে বিজেপি। রাজ্যে
দলের সংগঠন যত
নড়বড়ে হয়েছে, ততই

রাজ্য বিজেপিতে পাল্লা দিয়ে বৃদ্ধি
পেয়েছে কোন্দল। বিশেষ করে
প্রতিবার নির্বাচনের আগে দলীয় প্রার্থী
তালিকা ঘোষণার পরই যেভাবে
বিক্ষোভ মাথাচাড়া দিচ্ছে, তা ভাবিয়ে
তুলেছে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতাদের।
কারণ বাংলায় যদি সংগঠন আরও
দুর্বল হয়ে যায়, তাহলে এর প্রভাব যে
২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনেও
পড়তে বাধ্য, তা জানেন বিজেপির শীর্ষ
নেতারা। আর সেই কারণেই
পশ্চিমবঙ্গের ১০৮টি পুরসভার
ফলাফল খতিয়ে দেখার পরেই এই
ইস্যুতে আসরে নামার
জন্য কোমর বাঁধছে
বিজেপির
কেন্দ্রীয়
নেতৃত্ব।
এই ব্যাপারে রাজ্য
বিজেপির অন্যতম
সহ-সভাপতি তথা

সাংসদ জগন্নাথ সরকার বলেন,
‘বিজেপি আদর্শের নীতিতে ভরসা
করে চলে। সেই আদর্শ তৈরি করতে
হয় একেবারে তৃণমূলস্তর থেকে।
নির্বাচনে খারাপ ফলের অনেক কারণ
থাকে। সেগুলি দলীয় স্তরে আলোচনার
জন্যই। তবে নির্বাচনী মূল্যায়ন নিয়ে
অমিত শাহ, জে পি নাড্ডাদের বৈঠকে
সমস্ত কারণই আমরা ব্যাখ্যা করব।’
বাংলায় নির্বাচনী বিপর্যয়ে রাজ্যের
দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় নেতাদের উপর
অসন্তুষ্ট জে পি নাড্ডারা। পাঁচ রাজ্যের
ভোটের ফল প্রকাশের অব্যবহিত
পরেই শুরু হয়ে যাবে সংসদের বাজেট
অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্ব। সেইসময়
বাংলার
সাংসদরাও
দিল্লিতেই
থাকবেন। সেই কারণেই বাংলা নিয়ে
সম্ভাব্য বৈঠকের জন্য ওই সময়টিকেই
বেছে নিতে চাইছে বিজেপির শীর্ষ
নেতৃত্ব। -ফাইল চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি: ‘বিজেপি
হিজাব প্রসঙ্গ তুললে আমরাও মোদি
সরকারের কাছে হিসেব চাইব।
হিজাবের পাল্টা হিসেব।’ সোমবার
উত্তরপ্রদেশে দ্বিতীয় দফার ভোট
গ্রহণের দিনেই গেরুয়া শিবিরকে ঠিক
এই ভাষাতেই কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন
ভারতীয় কিষান ইউনিয়নের
(বিকেইউ) সর্বভারতীয় কৃষক নেতা
রাকেশ টিকায়েত। এদিন তিনি বলেন,
‘বিজেপি সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতি
করছে। বিভেদের কথা বলছে।
ছাত্রছাত্রীরা কী পরে স্কুলে-কলেজে
যাবেন, তাও নিশ্চিত করে দিচ্ছে।
বিজেপি যদি হিজাবের কথা বলে,
আমরাও হিসেব চাইব। জবাব চাইব,
কৃষকদের স্বার্থে কেন্দ্রের মোদি সরকার
এখনও পর্যন্ত কোন কোন প্রতিশ্রুতি
পালন করেছে।’
এদিন যখন কানপুরে নির্বাচনী
সমাবেশে ভাষণ দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী
নরেন্দ্র মোদি, সেইসময় কানপুরে
বসেই বিজেপির কড়া সমালোচনা
করেন কৃষক। এবং ফের বিজেপিকে
হারানোর ডাক দিয়ে শাস্তি দিতে
বলেন। ঘটনাক্রমকে তাৎপর্যপূর্ণই
বলছে রাজনৈতিক মহল। পরে লখনউ
প্রেস ক্লাবেও এক সাংবাদিক সম্মেলন
করে যোগী-সরকারের তুলোধ�োনা
করেন সর্বভারতীয় কৃষক নেতারা।
সোমবার সংযুক্ত কিষান মোর্চা
হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়েছে, ‘যদি
লখিমপুর খেরি কাণ্ডে কৃষকরা সুবিচার
না পান, তাহলে আবারও স্থায়ী
আন্দোলনের পথেই হাঁটা হবে।’
কিষান মোর্চা বলেছে, ‘বিজেপি
সরকার সবসময়ই অপরাধ মুক্ত সমাজ
গড়ার কথা বলে। বড় বড় দাবি জানায়।
কিন্তু বাস্তবে কৃষক-হত্যায় অভিযুক্ত
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অজয় মিশ্র টেনি এবং
তাঁর ছেলে আশিসকে রক্ষা করতে
উদ্যোগী হয়। এই দ্বিচারিতা চলতে
পারে না। কৃষক হত্যাকারীকে নিজের
মন্ত্রিসভায় স্থান দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র
মোদি কিষানদের কাছে কোন
ভালোবাসা চাইছেন?’ প্রশ্ন তুলেছে
সংযুক্ত কিষান মোর্চা। জলন্ধরে
প্রধানমন্ত্রীর সমাবেশ চলার সময়ও
‘অ্যান্টি পাঞ্জাব মোদি’ স্লোগান তুলে
সরব হন কৃষক নেতারা।

কংগ্রেস বিধায়কের
মন্তব্যে তীব্র বিতর্ক

বেঙ্গালুরু: হিজাব বিতর্কে উত্তাল
কর্ণাটক। তারই মধ্যে আলটপকা
মন্তব্য করে বিতর্ক উস্কে দিলেন
কর্ণাটকের কংগ্রেসের বিধায়ক জামির
আহমেদ। তিনি অভিয�োগ করেন,
‘ইসলামে হিজাব মানে পর্দা। মেয়েরা
তাঁদের স�ৌন্দর্য লুকন�োর জন্য এটি
ব্যবহার করে থাকেন।’ এরপরই তাঁর
প্রশ্ন, ‘আজ দেশে ধর্ষণের সংখ্যা কেন
বাড়ছে? তার কারণ হল অনেক মহিলা
হিজাব পরেন না।’ এদিকে হিজাবের
সঙ্গে ধর্ষণের প্রসঙ্গ টেনে নিয়ে আসায়
তাঁর মন্তব্যে বিতর্ক শুরু হয়েছে।

চণ্ডীপুরের বিধায়ক স�োহমের পিএ ধৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তমলুক: চণ্ডীপুরের অভিনেতা বিধায়ক তৃণমূলের স�োহম
চক্রবর্তীর ব্যক্তিগত সহায়ককে(পিএ) গ্রেপ্তার করল পুলিস। ধৃতের নাম সজল
মুখ�োপাধ্যায়। বাড়ি হুগলির ক�োন্নগরে। পুলিস জানিয়েছে, ২০২১সালে ফেব্রুয়ারি
মাসে স�োহম নিজের একটি গাড়ি সজল মুখ�োপাধ্যায়কে ব্যবহারের জন্য
দিয়েছিলেন। তারপর বছর ঘুরলেও সজল সেই গাড়ি ফেরত দেননি। বিধায়ক
বারবার গাড়ি ফেরত চেয়েও না পাওয়ায় স�োমবার তিনি ই-মেল মারফত চণ্ডীপুর
থানায় সজলের বিরুদ্ধে এফআইআর করেন। এদিনই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। স�োহম বলেন, পিএ-র বিরুদ্ধে থানায় এফআইআর
করেছি। পুলিস আইনানুগ ব্যবস্থা নিয়েছে।

হনুমানের জন্ম
কোথায়, যুযুধান
অন্ধ্র ও কর্ণাটকের
দুই হিন্দু ট্রাস্ট
হায়দরাবাদ: রাম জন্মভূমির পর এবার
হনুমান জন্মভূমি বিতর্ক। তবে এবার
দু’টি ভিন্ন ধর্মের মধ্যে লড়াই নয়।
টানাপোড়েন দু’টি হিন্দু ট্রাস্টের মধ্যে।
একটি অন্ধ্রপ্রদেশ, অন্যটি কর্ণাটকের।
তারা দু’টি পৃথক জায়গাকে
‘সঙ্কটমোচন’ হনুমানের জন্মভূমি বলে
দাবি করেছে। অন্ধ্রপ্রদেশের ট্রাস্ট হল
তিরুমালা তিরুপতি দেবস্থানম
(টিটিডি)। আগামী বুধবার তারা
তিরুমালা হিলসের অঞ্জনাদ্রি মন্দিরে
একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে।
আর তাতেই বিতর্ক নতুন করে দানা
বেধেছে। এখানেই হনুমানের জন্ম
দাবিকে স্বীকৃতি দিয়ে গত বছরের
এপ্রিল মাসে রামনবমীতে মন্দির
প্রতিষ্ঠা হয়েছে। যদিও এই দাবির সঙ্গে
সহমত নয় কর্ণাটকের শ্রী হনুমান
জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্ট। তাদের দাবি,
কিষ্কিন্ধা অঞ্জনাহাল্লিতে হনুমানের জন্ম
হয়েছে বলে বাল্মীকি পুরাণে উল্লেখ
রয়েছে। হাম্পি সংলগ্ন তুন্দ্রাভদ্র নদীর
তীরে অবস্থিত কিষ্কিন্ধা। হনুমানের
জন্মভূমি নিয়ে বিতর্কের অবসান ঘটাতে
গত বছরের মে মাসে একটি বিতর্কসভা
হয়েছিল। কিন্তু, সমাধান সূত্রে পৌঁছানো
যায়নি। টিটিডির একটি কমিটির দাবি,
পুরাণ এবং তামার প্লেটে খোদাই করা
তথ্য থেকে স্পষ্ট জানা যায়, অঞ্জনাদ্রিই
হনুমানের জন্মভূমি। এই মর্মে ২০২০
সালের ডিসেম্বরে গঠিত আট সদস্যের
একটি প্যানেলকে একটি বুকলেট জমা
দিয়েছে টিটিডি।
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ক্রি.
নং.
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮

মববরণ
ম�োট পরিচোলন আয়
(কি পূর্বরর্তী, র্যরর্ক্র�ী এরং/অথরো
অসোধোিণ দফোস�ূহ) স�য়সী�োয় রনট লোভ/
(ক্ষরর্)
(পিরর্তী র্যরর্ক্র�ী এরং/অথরো অসোধোিণ
দফোস�ূহ) কি পূর্বরর্তী স�য়সী�োয় রনট
লোভ/ (ক্ষরর্)
কি পিরর্তী স�য়সী�োয় রনট লোভ/ (ক্ষরর্),
�োইনরিটট ইন্োরিস্ট এরং ম�ৌথ উরদ্যোগী
স�স্ত অধীনস্ত এরং সহর�োগীরদি লোভ/
(ক্ষরর্ি) মেয়োি
সর্বর�োট কর্রিরহনরসভ আয় [ঐ পরর্ব লোভ/
(ক্ষরর্) (কি পিরর্তী) এরং অন্যোন্য
কর্রিরহনরসভ আয় (কি পিরর্তী)]
ইকুইটট মেয়োি �ূলধন (প্ররর্ ₹ ১০/টহসোরর)
অন্যোন্য ইকুইটট
মেয়োি প্ররর্ আয় (ইরপএস) (প্ররর্ ₹
১০/- টহসোরর)
�ূল: (₹)
র�শ্র: (₹)
*

কশষ হওয়ো ত্রৈিোমে�
কশষ হওয়ো নয় িোে
৩১.১২.২০২১ ৩০.০৯.২০২১ ৩১.১২.২০২০ ৩১.১২.২০২১ ৩১.১২.২০২০
(অপরীমষিত) (অপরীমষিত) (অপরীমষিত) (অপরীমষিত) (অপরীমষিত)
২৮৪৩৩.৫০ ২৩২৯১.০৮ ২৩৬৮৬.০৩ ৭৭০০৬.৭৩ ৬৩৩২৫.৮৭

কশষ হওয়ো বছর
৩১.০৩.২০২১
(পরীমষিত)
৯০০২৬.০১

৬৩০২.২০

৩৬৪৩.২৪

৪৭৪২.২০

১৪২৮১.০১

১১৬০৩.১২

১৮০০৯.২৪

৬৩০২.২০

৩৬৪৩.২৪

৪৭৪২.২০

১৪২৮১.০১

১১৬০৩.১২

১৮০০৯.২৪

৪৫৫৮.৩৯

২৯৩৬.৯১

৩০৮৫.৩৯

১০৬৬৫.১৬

৮১১৩.১১

১২৬৯৯.৮৯

৪৬৪২.৩১

২৫৮৫.১৪

২৭৭৪.৪৭

১০৬২৬.৩৬

৭৭০১.৩৪

১২০৬৪.৩৮

৬১৬২.৭৩

৬১৬২.৭৩

৬১৬২.৭৩

৬১৬২.৭৩

৬১৬২.৭৩

৬১৬২.৭৩
৩০৩৫৪.৬৪

৭.৪০
৭.৪০

৪.৭৭
৪.৭৭

৫.০১
৫.০১

১৭.৩১
১৭.৩১

১৩.১৬
১৩.১৬

২০.৬১
২০.৬১

সমাপ্ত ত্রৈমাসসক এবং সমাপ্ত নয় মাসসর জন্য ইসিএস বাস্ষিকীকরণ হয়সন

৩১ টডসেম্বর ২০২১ তোমরসে ত্রৈিোমে� এবং নয় িোসের অপরীমষিত
স্বতন্ত্র আম্থি� ফলোফসলর েোরোংশ

(₹ ক�োটটসত ইমপএে ব্তীত)

ক্রি.
নং.
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮

মববরণ
ম�োট পরিচোলন আয়
(কি পূর্বরর্তী, র্যরর্ক্র�ী এরং/অথরো
অসোধোিণ দফোস�ূহ) স�য়সী�োয় রনট
লোভ/ (ক্ষরর্)
(পিরর্তী
র্যরর্ক্র�ী
এরং/অথরো
অসোধোিণ দফোস�ূহ) কি পূর্বরর্তী
স�য়সী�োয় রনট লোভ/ (ক্ষরর্)
কি পিরর্তী স�য়সী�োয় রনট লোভ/
(ক্ষরর্),
সর্বর�োট কর্রিরহনরসভ আয় [ঐ পরর্ব
লোভ/ (ক্ষরর্) (কি পিরর্তী) এরং অন্যোন্য
কর্রিরহনরসভ আয় (কি পিরর্তী)]
ইকুইটট মেয়োি �ূলধন (প্ররর্ ₹ ১০/টহসোরর)
অন্যোন্য ইকুইটট
মেয়োি প্ররর্ আয় (ইরপএস) (প্ররর্ ₹
১০/- টহসোরর)
�ূল: (₹)
র�শ্র: (₹)

কশষ হওয়ো ত্রৈিোমে�
কশষ হওয়ো নয় িোে
৩১.১২.২০২১ ৩০.০৯.২০২১ ৩১.১২.২০২০ ৩১.১২.২০২১ ৩১.১২.২০২০
(অপরীমষিত) (অপরীমষিত) (অপরীমষিত) (অপরীমষিত) (অপরীমষিত)
২৯৮.৬৯
৩৩২.৭০
১৫৩.৫০
৭৫৬.৬৮
৪৩৬.০৩

কশষ হওয়ো বছর
৩১.০৩.২০২১
(পরীমষিত)
৬৪০.২৫

৫৬৮৮.৮৯

১৮৪৩.৬৫

৫১৭৭.১৬

৭৪৮৭.২৩

৫১৯৯.৪৩

৭৬৭৩.৯৮

৫৬৮৮.৮৯

১৮৪৩.৬৫

৫১৭৭.১৬

৭৪৮৭.২৩

৫১৯৯.৪৩

৭৬৭৩.৯৮

৫৬৪৪.৮৩

১৮১৩.১৩

৫০২০.৮৪

৭৪০৮.১৪

৫০৫২.৯৬

৭৬৪০.১০

৫৬৫৪.৩৬

১৮১৬.৫৬

৫০১৭.৩১

৭৪১৮.৪১

৫০৫২.৫৯

৭৬৪১.৮৪

৬১৬২.৭৩

৬১৬২.৭৩

৬১৬২.৭৩

৬১৬২.৭৩

৬১৬২.৭৩

৬১৬২.৭৩
১০৫৮৮.৯৮

৯.১৬
৯.১৬

২.৯৪
২.৯৪

৮.১৫
৮.১৫

১২.০২
১২.০২

৮.২০
৮.২০

১২.৪০
১২.৪০

সমাপ্ত ত্রৈমাসসক এবং সমাপ্ত নয় মাসসর জন্য ইসিএস বাস্ষিকীকরণ হয়সন

*

দ্রষ্টব্:

১. উপরিোক্ত ৩১ টিরসম্বি, ২০২১ র্োরিরে স�োপ্ত ত্রৈ�োরসক এরং নয় �োরসি একরৈীকিণ (ম�ৌথ উরদ্যোগী স�স্ত অধীনস্ত/ মেয়োি সহ)
এরং স্বর্ন্ত্র আরথ্বক ফলোফরলি রররৃরর্টট মসরর (রলরস্টং অররলরগেনস অ্যোন্ড টিসরলেোজোি রিকয়্যোির�ন্স) মিগুরলেনস, ২০১৫,
৩৩ নং. মিগুরলেন অনু�োয়ী স্টক এক্সরচরজেি অধীরন নরথভুক্ত কিো সোিোংে। ৩১ টিরসম্বি, ২০২১ র্োরিরে স�োপ্ত ত্রৈ�োরসক এরং
নয় �োরসি আরথ্বক ফলোফরলি রররৃরর্ি সম্ূণ্ব অংে মকোম্োরনি ওরয়রসোইট এরং স্টক এক্সরচরজেি ওরয়রসোইরট পোওয়ো �োরর।

মকোম্োরনি ওরয়রসোইট: www.coalindia.in
ররএসই রলর�রটি: www.bseindia.com
এনএসই রলর�রটি: www.nseindia.com

২. উপরিোক্ত ফলোফলগুরল অটিট কর�টট দ্োিো প�্বোরলোটচর্ হরয়রে এরং ১৪ মফব্রুয়োরি ২০২২ র্োরিরে অনুরঠির্ র্োঁরদি সভোয় মরোি্ড
কর্্্ডক অনুর�োরদর্ হরয়রে। রসরকউরিটটজ অ্যোন্ড এক্সরচজে মরোি্ড অর ইরন্ডয়ো (রলরস্টং অররলরগেনস অ্যোন্ড টিসরলেোজোি
রিকয়্যোির�ন্স) মিগুরলেনস, ২০১৫-এি ৩৩ নং. মিগুরলেন অধীরন প্ররয়োজনোনুসোরি রররধরদ্ধ অটিটিগণ ৩১ টিরসম্বি,
২০২১ র্োরিরে স�োপ্ত ত্রৈ�োরসক এরং নয় �োরসি উপরিোক্ত আরথ্বক ফলোফল প�্বোরলোচনো করিরেন।
৩. মকোম্োরনজ অ্যোক্ট ২০১৩-এি ১৩৩ ধোিোধীরন রনধ্বোরির্ মকোম্োরনজ (ইরন্ডয়োন অ্যোকোউরন্ং স্ট্যোন্ডোি্ডস) রুলস, ২০১৫, (‘‘ইন্ড
এএস’’) অনুসোরি মকোম্োরনি আরথ্বক ফলোফল প্রস্তুর্ কিো হরয়রে। (ররস্তোরির্ দ্রষ্টরর্যি জন্য উপরিোক্ত দ্রষ্টর্য ১-মর্ উরলিরের্
ওরয়রসোইট মদেুন)।
স্বোাঃ/(রেসিোদ অোগোর ওয়োল)
তোমরে: ১৪ কফব্রুয়োমর, ২০২২
কেয়োরি্োন-�োি-ি্োসনমজং টডসরক্টর অ্োডি মেইও
স্োন: �ল�োতো
(টডআইএন- ০০২৭৯৭২৭)

ভোরতস� েিৃদ্ধশোলী �সর

জীবসন মব�োশ ঘটোয়

রে�ৃমতস� লোলনপোলন �সর
ALL

