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Andhra Pradesh State
FiberNet Limited
Proposals are invited from interested agencies for
• RFP for Selection of Agency for undertaking the Civil & Electrical work for
Expansion of APSFL's Data Center and Office Space at the premises of Andhra
University Campus, Visakhapatnam
• RFP for supply and Delivery of 2F ADSS Optical Fiber cable
Details of the RfPs may be downloaded from the website: www.apsfl.in or e-procurement
platform. All other details will be uploaded only on the website of APSFL or e-procurement
platform. For any queries Email: apsfl@ap.gov.in
Executive Director
Technology Operations
APSFL, VIJAYAWADA
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CAN FIN HOMES LTD.

Plot No.C-3, Above Canara Bank, Sec-1, Noida-201301,
General: 0120-2970164/65/67, 7625079126 Email: noida@canfinhomes.com,
CIN: L85110KA1987PLC008699

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

APPENDIX- IV-A [ Proviso to rule 8 (6)]
SALE NOTICE for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002
read with proviso to Rule 9(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002
NOTICEis hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s)
and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged/charged
to the Secured Creditor, the physical possession of which has been taken by the
Authorised Officer of Can Fin Homes Ltd. Noida Branch, will be sold on “As is where
is”, “As is what is”, and “Whatever there is” on 21/05/2021 for recovery of Rs.
23,64,795/-(Rupees Twenty three Lakh Sixty Four Thousand Seven Hundred
Ninty Five Only) due to Can Fin Homes Ltd. from Mr. HimanshuSrivastva And
Mrs.ShashiSrivastva(Borrowers) and Mr. Nishant Jain (Guarantor) as on
08/05/2019 together with further interest and other charges thereon. The reserve
price will be Rs.17,05,000/- (Rupees Seventeen Lakh Five Thousand Only) and
the earnest money deposit will be Rs. 1,70,500/- (Rupees One Lakh Seventy
Thousand Five Hundred only).

DESCRIPTION OF THE PROPERTY
Plot No.54,Upper Ground Floor ,Block –F,Khasra No 1460,Balaji Enclave ,village Raispur,
Ghaziabad, Pin -201013
East: 25 Ft Road, West: Other Plot, North: Plot No 53, South: Plot No. 55
Encumbrances: NIL
The detailed terms and condition of sale are provided in the official website of Can
Fin Homes Ltd., (www.canfinhomes.com). Please refer to the following link
https://www.canfinhomes.com/SearchAuction.aspx
Sd/Date : 16.04.2021
Authorised Officer, Can Fin Homes Ltd.
Place: NOIDA
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Ms. Mansi Singh
Head-Customer Relations
Business Standard Private Limited.
H/4 & I/3, Building H, Paragon Centre,
Opp. Birla Centurion,
P.B.Marg, Worli, Mumbai - 400013

E-mail: subs_bs@bsmail.in
“or sms, REACHBS TO 57575
DISCLAIMER News reports and feature articles in Business Standard seek to present an
unbiased picture of developments in the markets, the corporate world and the government. Actual developments can turn out to be
different owing to circumstances beyond
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কলকাতা শনিবার ১৭ এপ্রিল ২০২১

আল�ো জ্বালাতে আসছেন

দেবকে মুছে ফেলতে চেয়েছি

‘বাঁ শুরি’মুক্তি পেল

বললেন ‘গ�োলন্দাজ’ছবির নায়ক দেব

বিনয়, বাদল, দীনেশ

১৯৩০–এর ৮ ডিসেম্বর ছিল তঁাদের ঐতিহাসিক রাইটার্স
অভিযান। তঁাদের নিয়েই তৈরি হচ্ছে নতু ন বাংলা ছবি ৮/১২।
অল�োকপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

হয়ে গেছে, সেই স্বপ্ন পূরণ করতে পারব না’, বলেছিলেন
স�ৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।
ছ�োট ঠাকুরপ�োকে ব�োধহয় নেহাতই রবীন্দ্রনাথের ‘বীরপুরুষ’ কয়েক বছরে একাধিক পরিচালক বিনয়, বাদল, দীনেশকে
ভাবতেন বউদি!বউদির মাথার চু ল দিয়ে যে পুতুল নাচাত, সেই নিয়ে ছবি করার কথা ভেবেছেন। দেব–কে বিনয়ের চরিত্রে
ছ�োট্ট ছেলেটা যে সত্যিকারের বীরপুরুষের মত�ো একটা কাণ্ড রেখে ছবি করার খবর হয়েছিল। কমলেশ্বর মুখ�োপাধ্যায়
ঘটাবে, রাইটার্স বিল্ডিং শুধু নয়, সারা দেশের ব্রিটিশ শাসকদের ও অনিকেত চট্টোপাধ্যায়ের ভাবনা ছিল ওই ছবি করার।
কঁাপিয়ে দেবে, এ কথা ব�োধহয় কল্পনাতেও ভাবতে পারতেন না অঞ্জন দত্তও জানিয়েছিলেন এই বিষয় নিয়ে ছবি করার
বউদি। ১৮ বছরের দীনেশ সারা দেশের বিপ্লবীদের বুকে আগুন কথা। হয়নি। ‘সহজ পাঠের গপ্পো’র পরিচালক মানসমুকুল
জ্বালিয়েছে তার থেকে বছর দু–তিনের বড় বাদল আর বিনয়ের পাল অবশ্য শুরু করছেন এই বিষয় নিয়ে ছবি। আরও
সঙ্গী হয়ে। রাইটার্সে কুখ্যাত ইনস্পেক্টর জেনারেল এন এস কারও কারও ভাবনায় বিনয়, বাদল, দীনেশ আছেন বলে
সিম্পসনকে গুলি চালিয়ে হত্যা করেছে ওই বউদির ছ�োট দেওর জানা গিয়েছিল।

বিন�োদনের প্রতিবেদন:ঋতু পর্ণা সেনগুপ্ত, অনুরাগ কাশ্যপ অভিনীত
‘বাঁশুরি’মুক্তি পেল গতকাল। হরি বিশ্বনাথ পরিচালিত এই হিন্দি ছবিতে
অন্যান্য চরিত্রে আছেন উপেন্দ্র লিমায়ে, দানিশ হুসেন, মাসুদ আখতার
প্রমুখ। একটি ছ�োট ছেলে আছে কাহিনির কেন্দ্রে, যে কখনও তার
বাবাকে দেখেনি। তার মা তাকে একটা বাঁশি দেয়। ছেলেটি ভাবে, সে
কি তার বাবার মত�ো বাঁশি বাজাতে পারবে?বাবার সঙ্গে কি তার দেখা
হবে?অন্যরকমের এক গল্প নিয়ে তৈরি হয়েছে বাঁশুরি। এই ছবির
প্রয�োজনায় ম�ৌ রায়চ�ৌধুরী।

ঊর্মিলা
নাচলেন

ছ�োটদের সঙ্গে নেচে
মঞ্চ মাতালেন ঊর্মিলা।
‘ডান্স ডান্স জুনিয়র’
সিজন দুই–এ এলেন
তিনি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন
যিশু সেনগুপ্তও। স্টার
জলসায় এই এপিস�োড
দেখা যাবে আজ ও কাল
রাত সাড়ে ৯টা থেকে।

স্পাই শাশ্বত
বিনয় কিঞ্জল

বাদল অর্ণ

দীনেশ, আর, বিনয়, বাদল। সেদিন ছিল ৮ ডিসেম্বর ১৯৩০।
ফঁাসি হবে দীনেশের। ভয়ডর বলে কিচ্ছু নেই ছেলেটার মনে।
আলিপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে লেখা ছ�োট ঠাকুরপ�োর চিঠিটা
পড়তে পড়তে বউদির দু’চ�োখ জলে ভেসে যায়। ১৮ জুন ১৯৩১
সালে লেখা সেই চিঠিতে দীনেশ লিখছেন ধর্ম নিয়ে দেশে যে
হানাহানি চলছে, তার কষ্টের কথা। লিখছেন, ‘সবার চেয়ে বড়
ধর্ম মানুষের বিবেক। সেই বিবেককে উপেক্ষা করিয়া আমরা
ধর্মের নামে অধর্মের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছি।’
চিঠিতে মৃত্যুর ক�োনও ছায়া নেই। দেশ কীভাবে ধর্মের হানাহানি
দূর করে সত্যিকারের স্বদেশ হয়ে উঠবে, তারই স্বপ্ন।
আর, যেদিন ভ�োরে তঁার ফঁাসি হবে, তার আগের রাতে মা–কে
চিঠি লিখলেন দীনেশ। ৬ জুলাই ১৯৩১।
‘মা, ত�োমার সঙ্গে আর দেখা হইবে না। কিন্তু পরল�োকে আমি
ত�োমার জন্য অপেক্ষা করিব।’
আরও কিছু কথা লিখেছেন মা–কে, ফঁাসির কয়েক ঘণ্টা আগে,
মায়ের আদরের ‘নসু’।
এই জীবন, এই সব মহাজীবনের আল�ো আজকের প্রজন্মের কাছে
আবার প�ৌঁছে দিতে তৈরি হচ্ছে বিনয়, বাদল, দীনেশকে নিয়ে
ছবি— ‘৮/১২’। সেই ১৯৩০–এর ৮ ডিসেম্বর, অর্থাৎ ৮/১২–য়
বিনয়, বাদল, দীনেশের রাইটার্স অভিযান নিয়ে ছবি। পরিচালক
অরুণ রায়, কিছুদিন আগেই যঁার ‘হীরালাল’দর্শকদের মন ছুয়েছ
ঁ ে।

স্বপ্ন ছিল স�ৌমিত্রর

দু–তিন বছর আগে আমাদের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে স�ৌমিত্র
চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, বিনয়, বাদল, দীনেশকে নিয়ে
একটা সিনেমা পরিচালনা করার স্বপ্ন ছিল তঁার। ‘এখন বয়স

এই আকাশে আমার মুক্তি

বিন�োদনের প্রতিবেদন:রবীন্দ্রসঙ্গীতে শ্রাবণী সেনের সঙ্গে
সিধুই শুধু নন, পাশে আছেন জয় সরকার। এবং অশান্ত।
চারটি রবীন্দ্রসঙ্গীতের সমন্বয়ে তৈরি হল মিউজিক ভিডিও।
গান চারটি হল ‘এই আকাশে আমার মুক্তি’, ‘দাঁড়াও আমার
আঁখির আগে’, ‘আমার মাথা নত করে’আর ‘আমি হেথায়
থাকি শুধু’। সিধু বললেন, শ্রাবণী সেনের সঙ্গে রবীন্দ্রসঙ্গীত
নিয়ে কাজ করার একটা অন্য আনন্দ আছে। সঙ্গীত আয়�োজন
করে খুশি জয় সরকার। শ্রাবণী বললেন, ‘রবীন্দ্রনাথের গান
ত�ো আমার বেঁচে থাকার প্রেরণা। রবীন্দ্রসঙ্গীতের আকাশেই
আমার মুক্তি। তাই রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে কাজ করতে আমার সব
সময় ভাল লাগে।’রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী অশান্ত খুবই উদ্দীপ্ত তিন
জনপ্রিয় শিল্পী ও সুরকারের সঙ্গে কাজ করে। এই মিউজিক
অ্যালবাম মুক্তি পেল সিধুর অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল থেকে।

দীনেশ সুমন

কিন্তু আপাতত এই ‘৮/১২’ছবির কথা ঘ�োষণা করলেন
অরুণ রায়। বললেন, এটা আমারও অনেক দিনের স্বপ্ন।

কাজ শুরু

চিত্রনাট্য সম্পূর্ণ, জানালেন অরুণ রায়। বললেন, ঘষামাজা
চলছে। ‘হীরালাল’কিঞ্জল নন্দ এই ছবির বিনয়। অর্ণ
মুখ�োপাধ্যায় হচ্ছেন বাদল। আর, মঞ্চে অভিনয় করলেও,
বড়পর্দায় প্রথম দীনেশ হয়েই আত্মপ্রকাশ করছেন সুমন
বসু। অন্যান্য চরিত্রে আছেন অনুষ্কা চক্রবর্তী, বিপাশা সাহা
প্রমুখ। কান সিং স�োধার প্রয�োজনায় এই ছবির ক্যামেরা
করছেন গ�োপী ভগত। সঙ্গীতে ময়ূখ–মৈনাক।
পরিচালক বললেন, শুনেছি আরও কেউ কেউ এই বিষয়টি
নিয়ে ভাবছেন। ভাবাই ত�ো উচিত। বিনয়, বাদল, দীনেশ
কিংবা স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর বিপ্লবীদের নিয়ে যত ছবি
হবে, ততই আজকের প্রজন্ম উদ্দীপ্ত হবে। রাইটার্স বিল্ডিং
অভিযানের সময় বিনয়ের বয়স ২২ বছর, বাদলের বয়স
২০ বছর আর সবচেয়ে ছ�োট দীনেশের বয়স ১৮ বছর।
রাইটার্স বিল্ডিংয়েও শুটিং করতে চান পরিচালক। এবং
চান, এই ৮ ডিসেম্বর অর্থাৎ ৮/১২ তারিখটা চিরস্মরণীয়
হয়ে থাকুক। তাই ছবির নাম ‘৮/১২’।
সেই ৮ ডিসেম্বর তিন যুবক কঁাপিয়ে দিয়েছিলেন ব্রিটিশ
শাসকদের। বিপ্লবীদের বুকে আরও আগুন জ্বেলেছিলেন
তঁারা। ৯০ বছর পেরিয়ে আবার তাঁদের আল�ো এসে পড়বে
নতু ন প্রজন্মের কাছে। এমন ভরসাই দিচ্ছে আসন্ন এই
বাংলা ছবি, যা এ বছর ৮ ডিসেম্বরই মুক্তি পাওয়ার কথা।
আমাদের অপেক্ষা শুরু।

প্রয়াত মন�োজশঙ্কর

সঙ্কর্ষণ বন্দ্যোপাধ্যায় :
সম্প্রতি প্রয়াত হলেন
মাইহার ঘরানার অন্যতম
সেতার শিল্পী পণ্ডিত
মন�োজশঙ্কর। ১৯৩৪
সালে বাংলাদেশের
ম য় ম ন সি ং হে র
নারায়ণডহর জমিদার
পরিবারে
জন্ম।
দেশভাগের টানাপ�োড়েন, জীবন–জীবিকার অন্বেষণে চলে
আসেন কলকাতায়। সুখময় সেনগুপ্তের কাছে প্রাথমিক তালিমের
পর ওস্তাদ আলি আহমেদ খাঁ ও ওস্তাদ বাহাদুর খাঁর তালিমে
নিজেকে সমৃদ্ধ করেন এবং হয়ে ওঠেন মাইহার ঘরাানার অন্যতম
সেতার শিল্পী। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ও লন্ডনের ভারতীয়
বিদ্যাভবনে দীর্ঘদিন শিক্ষাকতা করেছেন। আলাউদ্দিন পুরস্কার
সমেত একাধিক পুরস্কারে ভূ ষিত হয়েছিলেন। প্রচারবিমুখ
প্রকৃ ত সঙ্গীতসাধক ৮৬ বছর বয়সে কিডনি জনিত সমস্যায়
দক্ষিণ কলকাতার বাসভবনে প্রয়াত হলেন। রেখে গেলেন
স্ত্রী এবং কন্যাকে। 

ক্যালাইড�োস্কোপ, ক্যানভাস

বিন�োদনের
প্রতিবেদন:
যিনি রাঁধেন,
তিনি চু লও
বাঁধেন। এই
বিন�োদনের
প্রতিবেদন:
‘কলাশ্রী’র ৩৭তম উচ্চাঙ্গ কথাটাই যেন
সঙ্গীতানুষ্ঠান ছিল সুরে, ব�োঝালেন
তালে সমৃদ্ধ। পণ্ডিত বিশ্বনাথ বিশিষ্ট নৃত্য প্রশিক্ষক ও ক�োরিওগ্রাফার সুদর্শন চক্রবর্তী।
মুখ�োপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে ‘মাই ক্যালাইড�োস্কোপ’আয়�োজিত চিত্র প্রদর্শনীর
কলাশ্রী–র ছাত্রছাত্রীরা তঁাদের উদ্বোধন করলেন তিনি ছবি এঁকে। আয়�োজক সংস্থার
দক্ষতার ছাপ রাখলেন অনুষ্ঠানে। অনুমিত্রা বসু মণ্ডল, ক্যানভাস গ্রুপের পুষ্পেন নিয়�োগী
সূচনায় সম্মান জানান�ো হল জানালেন, প্রায় ৬০টির মত�ো ছবি প্রদর্শিত হল।
গুণিজনদের। নৃত্যগুরু বন্দনা নিউ টাউনে নিজেদের আর্ট স্পেসেই হয়েছে এই
সেনের ছাত্রী ঝিলিক ভ�ৌমিকের কত্থক সুচারু পরিবেশন। আয়�োজন। এরপর এখানে শুরু হবে আর্ট ওয়ার্কশপ।
বালি নিশ্চিন্দায় পণ্ডিত বিশ্বনাথ মুখ�োপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ‘কলাশ্রী’ নতু ন শিল্পীদের কাজকেই গুরুত্ব দিতে চায় ‘মাই
ক্যালাইড�োস্কোপ’ এবং ‘ক্যানভাস’।
বাংলা সঙ্গীত জগতে নিজের জায়গা করে নিয়েছে।

কলাশ্রীর সঙ্গীত আসর

আরও একটি বলিউড সিনেমায় অভিনয়
করে এলেন শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়। রজনীশ
রেজি পরিচালিত এই ছবির নাম
‘ধাকড়’। মুখ্য চরিত্রে কঙ্গনা রানাউত।
আর শাশ্বত হয়েছেন কঙ্গনার বস। মুক্তি
পাবে ১ অক্টোবর।

রূপকথার রেডিও

পয়লা বৈশাখ মুক্তি পেল
ধ্রুব ব্যানার্জি পরিচালিত
‘গ�োলন্দাজ’ ছবির টিজার।
ছবিতে ভারতীয় ফুটবলের
জনক নগেন্দ্রপ্রসাদ
সর্বাধিকারীর ভূ মিকায়
অভিনয় করেছেন দেব।
টিজার প্রকাশের দিন
দেবের মুখ�োমুখি
স�ৌগত চক্রবর্তী।

•অনেকদিন পরে আবার এসভিএফের
ঘরে ফিরলেন। কেন?
•• হয়ত�ো এতদিন ‘গ�োলন্দাজ’-এর মত�ো
প্রোজেক্ট পাইনি তাই। এখন আমার যে
কেরিয়ার গ্রাফ, তাতে দেখবেন আমার
ছবিগুল�ো অন্য কিছু বলার চেষ্টা করছে।
আমি ভাল অ্যাক্টর না খারাপ অ্যাক্টর সেটা
পরের কথা, আসল কথা হল অন্যরকম
কাজ করা। এরমধ্যে অনেকবারই বসেছি
এসভিএফের সঙ্গে। কিন্তু কাজ ভাল
লাগেনি বলে একসঙ্গে করা হয়ে ওঠেনি।
• যাঁকে নিয়ে ছবি, সেই নগেন্দ্রপ্রসাদ
সর্বাধিকারীর কথা আপনি জানতেন?
•• অনেস্টলি বলছি, জানতাম না। আমাকে
শুধু বলা হয়েছিল ফু টবল নিয়ে একটা
স্পোর্টস ফিল্ম। এর আগে বক্সিং নিয়ে
কাজ করেছি, ক্রিকেট নিয়ে কাজ করেছি।
কিন্তু ফু টবল নিয়ে কিছু করা হয়নি। তাই
রাজি হয়েছিলাম। কিন্তু পরে যখন ওই
মানুষটার কথা শুনলাম-মাই গড- এরকম বিশাল মাপের
মানুষ ছিলেন উনি! ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন, ফু টবলে চ্যাম্পিয়ন,
কুস্তিতে চ্যাম্পিয়ন! জাস্ট জান লড়িয়ে দিয়েছি।
• এই চরিত্রে অভিনয় করতে গিয়ে প্রথম বা প্রধান চ্যালেঞ্জটা
কী ছিল?
•• দেবকে ছবি থেকে একদম মুছে ফেলা। ল�োকে যেন না
বলতে পারে দেব কেমন অভিনয় করছে দেখ�ো। এটাই
ছিল প্রধান চ্যালেঞ্জ। এর জন্য ফিজিক্যালি যা করা সম্ভব
করেছি। আপনারা টিজারে নগেন্দ্রপ্রসাদের বেশি বয়সের
ছবি দেখেছেন। পরে কম বয়সের ছবি দেখবেন। দেখবেন

যেন দেবকে কেটে বসান�ো।
• কীভাবে নিজের শরীরটা তৈরি করলেন?
•• এটা প্রথমেই মাথায় ছিল, তখনকার
বলিষ্ঠ বাঙালির চেহারা সিক্স প্যাকের
ছিল না। ওঁরা কুস্তি লড়তেন। অনেকটা
হরিয়ানার পহেলবানদের মত�ো চেহারা।
তার ওপর তিনি ছিলেন জমিদার পরিবারের
সন্তান। সেই আদবকায়দা আয়ত্ত করেছি।
চু লের স্টাইল পাল্টেছি, ধুতি পরা অভ্যাস
করেছি।
• এই ছবি করতে গিয়ে আক্ষরিক অর্থেই
আপনার ঘাম আর রক্ত ঝরেছিল!
•• একদম। কতবার যে পা ফেটে রক্ত
ঝরেছে তার ঠিক নেই। পা ভেঙেও
গিয়েছিল। টিজারে যে কুস্তির সিনটা
দেখলেন, সেটা করতে গিয়ে হরিয়ানার
পহেলবান আমার পাঁজরে বডি ওয়েট
চাপিয়ে দিয়েছিলেন। ওঁর দ�োষ নেই।
এটা ওঁরা করেন। কিন্তু যে কাজটা ওঁরা
দীর্ঘদিন করছেন, সেটা ত�ো আমি মাত্র
দুমাসে শিখেছি। এখনও আমার পাঁজরে
ব্যথা হয়।
• আপনার প্রয�োজনায় ‘কিশমিশ’ছবির
খবর কী?
•• শুটিং ত�ো শুরু হওয়ার কথা ছিল
লকডাউনের পরেই। কিন্তু পরিস্থিতি
যেরকম খারাপের দিকে যাচ্ছে, তাতে
একটু পিছিয়ে দিতে চাইছি।
• আপনার রাজনৈতিক বক্তব্য নিয়ে
আল�োচনা হয়। এতটা পজিটিভ থাকেন
কী করে?
•• খুব পরিষ্কার। আমি কাউকে গালাগাল
দেওয়ায় বিশ্বাসী নই। মিটিংয়ে গিয়ে বলি
যাঁরা মাস্ক পরেননি, তাঁরা আসবেন না। বির�োধী প্রার্থীকে শুধু
বলি, আপনার এই কাজটা করা উচিত ছিল কিন্তু আপনি
পারেননি। নিজের সম্পর্কে বলি, আমি এই এই কাজ করতে
পেরেছি, কিন্তু এই এই কাজ করতে পারিনি। সবাই রাজনীতিকে
ন�োংরা বলেন কিন্তু আমি বলতে চাই রাজনীতি ভদ্রল�োকের
কাজ। গালাগাল না দিয়ে, কাদা না ছুড়েও যে জেতা যায়,
সেটাই আমি দেখাতে চাই।
• দর্শকদের কী বলতে চান?
•• খেলা হবে। খেলা শুরু হবে আগামী ১৫ আগস্ট. বড়পর্দায়।
ওইদিনই মুক্তি পাচ্ছে ‘গ�োলন্দাজ’। আপনারা সঙ্গে থাকুন।

ধারাবাহিকের শুটিং দার্জিলিঙে

সঙ্কর্ষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিনেদনের প্রতিবেদন: ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে ‘ক্লিক’ওটিটি প্ল্যাটফর্ম।
সদ্য এল নতু ন ওয়েব সিরিজ ‘রূপকথার রেডিও’। উত্তর কলকাতার চ�ৌধুরি
পরিবারকে নিয়ে গল্প। মিউজিক্যাল র�োমান্টিক সিরিজ। মহালয়ার দিন
এক দম্পতি রুদ্র আর শিবানী ভাড়াটে হিসেবে আসে চ�ৌধুরি ম্যানসনে।
তারপরই পাল্টাতে থাকে সব কিছু। পরিচালনায় সায়ন দাশগুপ্ত। প্রধান
চরিত্রে বিশ্বনাথ বসু, লামা হালদার, সুজাতা দাঁ, সমীর বিশ্বাস, চৈতালি
দত্তবর্মন, পিঙ্কি ব্যানার্জি, নিশান্তিকা দাস, সাহানা সেন প্রমুখ।

জি বাংলায় চলছে ভিন্ন স্বাদের প্রেমের গল্প নিয়ে ধারাবাহিক ‘কী
করে বলব�ো ত�োমায়’। গল্প এখন পাঁচ বছর এগিয়ে এসেছে। কর্ণর
সঙ্গে ডিভ�োর্সের পর রাধিকা স্থায়ীভাবে দার্জিলিঙে চলে এসেছে।
দার্জিলিঙে পালিত ছেলে অভিকে নিয়ে মা–ছেলের সুখের সংসার।
এখানে সে দার্জিলিং খ্রিস্টান স্কুলের ছাত্রদের গ্রুমিংয়ের দায়িত্বে রয়েছে।
কাজের সূত্রে কর্ণও এসেছে দার্জিলিঙে। আলাদা আলাদা জীবনে
অভ্যস্ত কর্ণ এবং রাধিকা ফের মুখ�োমুখি এই শৈল শহরে। কে তাদের
মিলনের অনুঘটক? তবে কি রাধিকার পালিত সন্তান অভির হাত
ধরেই আবার মিলন কর্ণ-রাধিকা সেনের? ধারাবাহিকে রাধিকার
চরিত্রে অভিনয়ে আছেন ছ�োটপর্দার পরিচিত মুখ স্বস্তিকা দত্ত।
পাঁচ বছর লিপের পর ধারাবাহিকে আসতে চলেছে নতু ন চরিত্র অভি,
অভিনয়ে শিশু শিল্পী আরুশ সাহা। এছাড়া আছেন ক্রুশল আহুজা।

আরএসিপিসি বিধাননগর প্রকাশ্য

কীর্তি টাইআপ প্রাইভেট লিমিটেড
CIN: 052110WB199TPTC03536
১০, রাজা সন্তোষ র�োড, কলকাতা– ৭০০০২৫
টেলি নং: ০৩৩–২৪৫৬৫৫০২/০৩

১/১৬ ভি আই পি র�োড, ৫ম তল
কলকাতা–৭০০ ০৫৪

বিজ্ঞপ্তি

কমবেশি ১ কাঠা ১২ ছটাক ৩৪ বর্গফুট ডাঙা জমির মালিক শ্রী বিদ্যুৎ কুমার সরকার যা অবস্থিত
ম�ৌজা ইছাপুর, জে এল নং ৩, রে সা নং ৮৯, ত�ৌজি নং ৬১৬, সি এস খতিয়ান নং ২৮৪৫, প্লট নং
৬৭৩৩, এল আর খতিয়ান নং ১৩৬৮৮, এল আর দাগ নং ১১০১৩, থানা ন�োয়াপাড়া, এ ডি এস
আর ও ব্যারাকপুর, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা। ওই সম্পর্কিত মূল স্বত্বদলিল, বিং নং ১৯৯৯ তারিখ
১৭.০৪.২০০৭ নথিভু ক্ত বুক নং–১, ভলিউম নং ২০, পৃষ্ঠা ১৩৫ থেকে ১৪২ সাল ২০০৭ নথিভু ক্ত,
এ ডি এস আর অফিস ব্যারাকপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, হারিয়ে গিয়েছে। ওই হারিয়ে যাওয়া ডিড
কারণে মানিকতলা থানায় ১৪.০৪.২০২১ তারিখে একটি জেনারেল ডায়েরি করা হয়েছে যার জি
ডি ই নং ১২৬৭।
ক�োনও ব্যক্তির ওই ডিড/সম্পত্তি সম্পর্কে ক�োনও দাবি, অধিকার, টাইটেল এবং/বা আগ্রহ
থাকলে এই তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে আমাদের কাছে দাবি জানাবেন অন্যথায় ক�োনও দাবি
স্বীকৃ ত হবে না।
তারিখ: ১৭.০৪.২০২১
এজিএম, আরএসিপিসি বিধাননগর

প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি

আমি কণিকা সাতনালিওয়ালা পিতা সুধীর
সাতনালিওয়ালা, নিবাস ১০ রাজা সন্তোষ রায় র�োড,
আলিপুর, কলকাতা–৭০০০২৭, মেসার্স কীর্তি টাই
আপ প্রাইভেট লিমিটেডের একজন ডিরেক্টর আপনাদের
জানাচ্ছি যে আমরা ১৭, হরিশ মুখার্জি র�োড, কলকাতা–
৭০০০২৫–তে একটি সম্পত্তি, ডিড অফ কনভেয়েন্স বিং
নং ৬১৪৩ সাল ২০০২ নথিভু ক্ত আর.এ.কলকাতা–
মাধ্যমে, ক্রয় করেছিলাম শ্রী ক�োম্বিসাম গ�োপালন এর
কাছ থেকে। মূল পূর্বের ডিড ‘ডিড অফ ট্রান্সফার’নং
৪৮৯১ সাল ১৯৮০ স্বাক্ষরিত শিবসতী ট্রাস্ট এবং শ্রী
ক�োম্বিসাম গ�োপালন দ্বারা, নথিভু ক্ত যুগ্ম সাব রেজিস্ট্রার
আলিপুর, আলিপুর, আমাদের অফিস ১০ রাজা
সন্তোষ র�োড, আলিপুর, কলকাতা–৭০০০২৭ থেকে
০৬.০৪.২০২১ সকাল ১১.৩০ নাগাদ হারিয়ে গিয়েছে।
সেই কারণে চেতলা থানায় একটি জেনারেল ডায়েরি
করা হয়েছে ১০.০৪.২০২১ তারিখে যার জিডিই নং ৬৭৩
তারিখ ১০.০৪.২০২১।
যদি ওই ডিডসমূহ কারও কাছে থাকে বা ওই সম্পর্কিত
তথ্য থাকে, সেক্ষেত্রে এই তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে
নিম্নস্বাক্ষরকারীকে জানাবেন।

কীর্তি টাই আপ প্রাঃ লিঃ এর পক্ষে

কণিকা সাতালিওয়ালা
তারিখ: ১৬.০৪.২০২১ ডিরেক্টর

দি টিনপ্লেট ক�োম্পানি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড
CIN: L28112WB1920PLC003606
রেজিঃ অফিস:৪, ব্যাঙ্কশাল স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০ ০০১
কর্মশালা:গ�োলমুরি, জামশেদপুর–৮৩১ ০০৩
টেলিফ�োন:(033) 2243 5401,ফ্যাক্স:(033) 2230 4170
ই–মেল: company.secretariat@tatatinplate.com
ওয়েবসাইট: www.tatatinplate.com

ডিআইসি ইন্ডিয়া লিমিটেড

CIN- L24223WB1947PLC015202
ট্রান্সপ�োর্ট ডিপ�ো র�োড, কলকাতা–৭০০০৮৮

ফ�োন: (০৩৩) ২৪৪৯৬৫৯১–৯৫,
ফ্যাক্স: (০৩৩) ২৪৪৮৯০৩৯
ওয়েবসাইট: www.dic.co.in
ইমেল: investors@dic.co.in
বিজ্ঞপ্তি
সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ ব�োর্ড
অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশন
অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিক�োয়ারমেন্টস)
রেগুলেশনস ২০১৫, রেগুলেশন
৪৭ সঙ্গে পঠিতব্য রেগুলেশন ২৯
অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা যাচ্ছে যে
ক�োম্পানির তিন মাস সমাপ্ত ৩১ মার্চ
২০২১ সময়ের অপরীক্ষিত আর্থিক
ফলাফল বিবেচনা ও অনুম�োদনের
জন্য ক�োম্পানির পরিচালনা পর্ষদের
একটি সভা মঙ্গলবার ১১ মে ২০২১
তারিখে অনুষ্ঠিত হবে।
এই তথ্য ক�োম্পানির ওয়েবসাইট
www.dic.co.in এ
 বং স্টক এক্সচেঞ্জ
সমূহ, যেখানে ক�োম্পানির শেয়ার
নথিভুক্ত, তেও পাওয়া যাবে।
ডিআইসি ইন্ডিয়া লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/–
রাঘব শুক্লা
কর্পো জি এম–লিগ্যাল অ্যান্ড
ক�োম্পানি সেক্রেটারি
তারিখ:১৬ এপ্রিল ২০২১
স্থান: দিল্লি

৩১শে মার্চ, ২০২১ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস ও
বর্ষের পরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতি

আরএসিপিসি বিধাননগর প্রকাশ্য
১/১৬ ভি আই পি র�োড, ৫ম তল
বিজ্ঞপ্তি
কলকাতা–৭০০ ০৫৪
বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা যাচ্ছে যে ‘‘বিমল অ্যাপার্টমেন্ট’’–এর ৩য় তলে উত্তর–পূর্ব দিকে অবস্থিত
ফ্ল্যাট নং ‘এ’সুপারবিল্ট পরিমাপিত কমবেশি ৭১৭ বর্গফুটের বর্তমান মালিক (১)শ্রী মন�োজিৎ
দাস এবং (২)শ্রীমতী মিনারা খাতু ন। ওই ভবন অবস্থিত কমবেশি ৬ কাঠা ৩৬ বর্গফুট জমির
ওপর যার ম�ৌজা–বারাসত, জে এল নং ৭৯, রে সা নং ২৬১, ত�ৌজি নং ১৪৬ অন্তর্গত আর
এস দাগ নং ৫৬, অন্তর্গত এল আর দাগ নং ৩৪৭, সম্পর্কিত এল.আর.খতিয়ান নং ৫৩,
৫৯, ৬০ বর্তমানে ২৯১৪, ২৯১৫, ২৯১৬, ২৯১৭, ২৯১৮, বারাসত পুরসভা অধীনে, এ ডি এস
আর অফিস বারাসত, থানা–বারাসত, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা। ওই সম্পর্কিত মূল স্বত্বদলিল
বিং নং ০২৬৫০ তারিখ ২০.০৪.২০১৮, নথিভু ক্ত বুক নং ১, ভলিউম নং ১৫০৩–২০১৮,
পৃষ্ঠা ৮২৬২৪ থেকে ৮২৬৬৫ সাল ২০১৮, নথিভু ক্ত এ ডি এস আর, বারাসত–তে, হারিয়ে
গিয়েছে। ওই হারান�ো দলিল সম্পর্কে মানিকতলা থানায় ১৪.০৪.২০২১ তারিখে একটি
জেনারেল ডায়েরি করা হয়েছে যার জি ডি ই নং ১২৬৮ ক�োনও ব্যক্তির ওই দলিল/সম্পত্তি
সম্পর্কে ক�োনও দাবি, অধিকার, টাইটেল এবং/বা আগ্রহ থাকলে এই তারিখ থেকে ১৫
দিনের মধ্যে আমাদের কাছে দাবি জানাবেন অন্যথায় ক�োনও দাবি স্বীকৃ ত হবে না।
তারিখ: ১৭.০৪.২০২১
এজিএম, আরএসিপিসি বিধাননগর

(লাখ টাকায়)
৩১ মার্চ
৩১ মার্চ	
৩১ মার্চ
২০২১–তে সমাপ্ত	 ২০২১–তে সমাপ্ত	 ২০২০–তে সমাপ্ত
বিবরণ
	তিন
মাস	
বর্ষ	তিন মাস
	পরীক্ষিত	পরীক্ষিত	পরীক্ষিত
ম�োট কারবারি আয়
৭৫,৪৯৭.৯৯ ২,২৮,১৩৬.৭৮
৪৭,২৩৬.৫৬
কর ও ব্যতিক্রমী দফাগুলির পূর্বে
সংশ্লিষ্ট মেয়াদ বাবদ নিট লাভ/(ক্ষতি)
৭৪৪৮.৩৪
১৩১৯১.২৫
৩৯৮৪.৬৭
করের পূর্বে সংশ্লিষ্ট মেয়াদ
বাবদ নিট লাভ/(ক্ষ
 তি)
৭৪৪৮.৩৪
১৩১৯১.২৫
৩৯৮৪.৬৭
করের পরে সংশ্লিষ্ট মেয়াদ
বাবদ নিট লাভ/(ক্ষ
 তি)
৫৬১৫.৫৯
৯৮১৪.৮৯
২৭১২.০৪
ম�োট সামগ্রিক লাভ
৫৪৬১.৫৩
৯৫৮১.৬৮
১৫০৬.৮৪
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন
১০,৪৭৯.৮০
১০,৪৭৯.৮০
১০,৪৭৯.৮০
শেয়ার পিছু আয় (বিচ্ছিন্ন ও
অবিচ্ছন্ন কারবারে টাকায়)
(প্রতিটি টাঃ ১০/–)
মূল:	
৫.৩৭
৯.৩৮
২.৫৯
মিশ্র:	
৫.৩৭
৯.৩৮
২.৫৯

দ্রষ্টব্য: উপর�োক্ত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতি হল ৩১ মার্চ, ২০২১ তারিখে শেষ হওয়া তিন
মাস বর্ষের পরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বয়ানের সংক্ষিপ্তসার যা এসইবিআই
(লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিক�োয়্যারমেন্টস)নিয়ন্ত্রণবিধি, ২০১৫–
এর ৩৩ নং নিয়ন্ত্রণবিধির শর্তানুসারে স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে দাখিল করা হয়েছে। ৩১ মার্চ,
২০২১ তারিখে শেষ হওয়া তিন মাস ও বর্ষের পরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের পূর্ণ বয়ান
স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট www.bseindia. com/www.nseindia.com–তে এবং
ক�োম্পানির ওয়েবসাইট যথা www.tatatinplate.com–তে পাওয়া যাবে।

আর এন মূর্তি
জামশেদপুর
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
১৫ এপ্রিল ২০২১
(DIN:06770611)

