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Sub: Newspaper Advertisement for publication of Financial Results for the quarter and year 

ended December 31, 2022   

 

Dear Madam/Sir, 

 

Please find enclosed herewith copies of the Newspaper Advertisement published by the Company in 

the Newspaper i.e., Business Standard (English Language) and Aajkal (Regional Language) on 

February 10, 2023, regarding publication of Financial Results of the Company for quarter and year 

ended December 31, 2022. 
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Yours Truly, 

For DIC India Limited 
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Corp. GM- Legal &  

Company Secretary 
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NEW DELHI   |   FRIDAY, 10 FEBRUARY 2023

 For and on behalf of the Board of Directors of  
Anjani Portland Cement Limited  

N.Venkat Raju  
Managing Director 

(DIN 08672963)  

Notes: 
The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the BSE Ltd and NSE Ltd under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations 
and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the Results is available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com), (www.nseindia.com) 
and the Companys website (www.anjanicement.com). 
The specified items of the standalone financial results of the Company for the quarter ended December 31, 2022 are given below:- 
Additional Information on Standalone Financial Results is as follows:

CIN:L26942TG1983PLC157712                          Website Address :www.anjanicement.com 
Regd. Office: #6-3-553, Unit No. E3 & E4, 4th Floor,Quena Square Off: Taj Deccan Road, Erramanzil, Hyderabad,  Telangana 500082 

Tel no: +91-40-23353096 

ANJANI PORTLAND CEMENT LIMITED

Place    :  Hyderabad 
Date     :  09th February, 2023    

Extract of Un-Audited Consolidated Financial Results for the Quarter and Nine months ended 31st December, 2022 

Year Ended

(Rs. in Lakhs except for EPS) 

31-12-2022 31-12-2021 31-03-2022
 Un-Audited Audited 

Sl.No. Particulars 31-12-2022
Quarter Ended

 Un-Audited 

R

Consolidated

1 Revenue from Operations   10,879    10,688    10,662    32,629    33,352    47,021 
2 Profit before Tax (after Exceptional/Extraordinary 

Items)   (417)   (1,110)   602    (1,806)   4,578    4,914 
3 Profit after tax   (389)   (1,066)   423    (1,712)   3,420    3,497 
4 Total Comprehensive Income   (382)   (1,085)   427    (1,696)   3,411    3,503 

1 Total income from Operations   15,103    18,198    19,509    52,855    54,958    80,126 
2 Net Profit for the period (before tax, 

Exceptional/Extraordinary Items)   (1,551)   (2,038)   1,077    (4,583)   5,409    5,877 
3 Net Profit for the period Before Tax, (after 

Exceptional/Extraordinary Items)   (1,551)   (2,038)   1,077    (4,583)   5,409    5,877 
4 Net Profit for the period After Tax (after 

Exceptional/Extraordinary Items)   (1,416)   (1,971)   786    (4,160)   4,026    4,199 
5 Total Comprehensive Income for the period 

(Comprising Profit for the period after tax and 
Other comprehensive income after tax)   (1,404)   (1,969)   777    (4,110)   4,004    4,214 

6 Paid up Equity Share Capital   2,529    2,529    2,529    2,529    2,529    2,529 
7 Reserves Excluding Revaluation Reserve   24,449    25,843    31,573    24,449    31,573    29,303 
8 Earnings per Share (EPS) (Basic & Diluted)   (5.55)   (7.76)   3.02    (16.37)   15.57    16.38  

Nine Months Ended
30-09-2022 31-12-2021

 Un-Audited  Un-Audited  Un-Audited 

Sl.No. Particulars

Standalone
Year EndedQuarter Ended
31-03-2022

 Un-Audited Audited  Un-Audited 

Nine Months Ended
31-12-2022 30-09-2022 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2021

 Un-Audited  Un-Audited  Un-Audited 

(Rs. in Lakhs except for EPS) 



রাজ্য ৼ
কলকাতা শুক্রবার ১০ ফেব্রুয়ারর ২০২৩

১১

 সমাপ্ত পবূ্ববততী সমাপ্ত সম্পরক্বত সমাপ্ত সমাপ্ত বছর পূব্ববততী
 ৩ মাস ৩ মাস ৩ মাস  সমাপ্ত বছর

                           রববরণ ৩১ রিসসম্বর,  ৩০ ফসসটেম্বর, ৩১ রিসসম্বর, ৩১ রিসসম্বর, ৩১ রিসসম্বর,
 ২০২২ ২০২২ ২০২১ ২০২২ ২০২১

 ( অরিরীরষিত)  ( অরিরীরষিত)  ( অরিরীরষিত)  ( রিরীরষিত)  ( রিরীরষিত) 

কারবার থেকক থ�াট আয় ( থেট) ২৩,১৬৩. ৮৬ ২২,৩২৫. ৬২ ২১,৯৫৮. ৭৫ ৮৭,১৯৯. ০১ ৭৪,৪৮২. ৯৫

সংশ্লিষ্ট থ�য়াকে থেট �ুোফা /  ( ক্ষশ্ি) [ কর, অসাধারণ
এবং/ বা ব্যশ্িক্র�ী েফাস�ূকের আকে] ৪৬৮. ৯২ ২১৮. ৯৭ ৪১৬. ৪৯ ১,১৩১. ৩০ ১,৬৭৬. ১৩

সংশ্লিষ্ট থ�য়াকে কর–পূব্ব থেট �ুোফা /  ( ক্ষশ্ি) 
[অসাধারণ এবং/ বা ব্যশ্িক্র�ী েফাস�ূকের পকর] ৪৬৮. ৯২ ২১৮. ৯৭ ৪১৬. ৪৯ ৪,৪৩১. ৩০ ১,৬৭৬. ১৩

সংশ্লিষ্ট থ�য়াকে কর–পরবিতী থেট �ুোফা /  ( ক্ষশ্ি) 
[অসাধারণ এবং/ বা ব্যশ্িক্র�ী েফাস�ূকের পকর] ৩০৭. ৩৪ ১৬২. ৫৩ ৩০৫. ৪৮ ৪,০৯৮. ৪১ ১,২৩৮. ৮৫

সংশ্লিষ্ট থ�য়াকে থ�াট থবাধে�্য আয়/ ( ক্ষশ্ি)  
[ সংশ্লিষ্ট থ�য়াকে কর–পরবিতী �ুোফা/ ( ক্ষশ্ি)  এবং 
কর–পরবিতী অে্যাে্য থবাধে�্য আয় ধকর] ৩২৫. ১৭ ১৫৩. ৮৬ ২৯৪. ৫৪ ৪,০৯০. ২২ ১,২০৪. ১৭

ইকুইটি থেয়ার �ূলধে ৯১৭. ৯০ ৯১৭. ৯০ ৯১৭. ৯০ ৯১৭. ৯০ ৯১৭. ৯০

সঞ্চয় ( পূব্ববিতী বছকরর ব্যালান্স শ্েকট থেখাকো
পুে�ূ্বল্যায়ে সঞ্চয় বাকে)     ৪১,৩০৬. ৮৬ ৩৭,৬৭৫. ৫৯

থেয়ার প্রশ্ি আয় ( প্রশ্িটি ₹ ১০/ – �ূকল্যর) 
[ চালু এবং বন্ধ ককর থেওয়া কারবাকরর জে্য] 

        ১.  বশু্েয়াশ্ে ৩. ৩৫ ১. ৭৭ ৩. ৩৩ ৪৪. ৬৫ ১৩. ৫০

 ২.  শ্�শ্রিি ৩. ৩৫ ১. ৭৭ ৩. ৩৩ ৪৪. ৬৫ ১৩. ৫০

  রিআইরস ইরডিয়া রলরমসেি
CIN:  L24223WB1947PLC015202 
ফররিস্াি্ব অরেস:  ট্ান্সসপাে্ব রিসপা ফরাি, কলকাতা–৭০০০৮৮
ফোি:  ০৩৩ ২৪৪৯ ৬৫৯১–৯৫;  ই–ফমল:  investors@dic.co.in 
 ওসয়বসাইে:  www.dic.co.in  

৩১ রিসসম্বর, ২০২২ সমাপ্ত ত্রৈমারসক ও বছসরর আর্্বক েলােসলর রববৃরত
( থেয়ার প্রশ্ি আকয়র অঙ্ক বাকে লক্ষ টাকার অকঙ্ক) 

#  যোক্রক� ৩১ শ্িকসম্বর, ২০২২, ৩১ শ্িকসম্বর, ২০২১ এবং ৩০ থসকটেম্বর, ২০২২ এ থেষ েওয়া ত্রৈ�াশ্সককর ইশ্পএস বাশ্ষ্বকীকৃি েয় োই।

দ্রষ্টব্য: 
১.  উপশ্রশ্লশ্খি শ্ববশৃ্িটি থসশ্ব ( শ্লশ্্টং অবশ্লকেেেস অ্যান্ড আোর শ্িসক্াজার শ্রককায়্যারক�ন্টস)  থরগুকলেেস, ২০১৫– এর থরগুকলেে ৩৩ থ�ািাকবক ্টক এক্সকচঞ্জস�ূকে থপে করা ত্রৈ�াশ্সক 

আশ্ে্বক ফলাফকলর শ্বেে খশ্িয়াকের সংশ্ক্ষপ্তসার। এই ত্রৈ�াশ্সক আশ্ে্বক ফলাফকলর পুকরা বয়াে ্টক এক্সকচঞ্জস�ূকের ওকয়বসাইটগুশ্লকি উপলব্ধ রকয়কছ।

২.  ৩১ শ্িকসম্বর, ২০২২ িাশ্রকখ স�াপ্ত বছকরর উপশ্রশ্লশ্খি শ্েরীশ্ক্ষি আশ্ে্বক ফলাফলগুশ্ল ৮ থফব্রুয়াশ্র, ২০২৩ িাশ্রকখ আকয়াশ্জি সভায় অশ্িট কশ্�টি দ্ারা পয্বাকলাশ্চি এবং পশ্রচালক�ণ্ডলী 
পষ্বে দ্ারা েশ্েভুক্ত েকয়কছ।

৩.  বি্ব�াে থ�য়াকের থরিশ্ণশ্বে্যাকসর সকগে সাযুজ্য রাখার জে্য পূব্ববিতী সম্পশ্ক্বি থ�য়ােগুশ্লর অঙ্ক প্রকয়াজে�কিা পুেঃসশ্জিি/  পুেশ্ব্বে্যস্ত করা েকয়কছ।
 পর্বসের আসেশািুসার
 সাাঃ–
 মণীশ ভাটিয়া
৮ থফব্রুয়াশ্র, ২০২৩ ম্যাসিরিং রিসরক্টর এবং রসইও  

  েরম িং এিরসএলটি ৩এ
রপটিশি রবশে রবজ্াপি

[ রুল ৩৫ ফেখুি] 
ি্যাশিাল ফকাম্পারি ল’  ট্াইবুিাল,
কলকাতা ফবঞ্চ, কলকাতা সমীসপ

ফকাম্পারি রপটিশি
( রসএএ)  িং:  ০৮/ ফকরব/ ২০২৩

যার সসগে সম্পরক্বত
ফকাম্পারি আসবেি

( রসএএ)  িং:  ১৪৮/ ফকরব/ ২০২২
শ্বষয়: 
১.  আসেশ রিলারস প্াইসভে রলরমসেি
২.  ফররিওয়্যার ক্যািুয়ালস প্াইসভে রলরমসেি
৩.  রমনু্ ফেক্সোইল রমলস প্াইসভে রলরমসেি
সককলর থরশ্জ্টাি্ব অশ্ফস ৫এফ, এভাকর্ট, 
৪৬/ শ্স, থচৌরগেী থরাি, কলকািা ৭০০০৭১।

. . .  আসবেিকারী
রপটিশসির ফিাটিস

আকবেেকারী েং ৩ রমনু্ ফেক্সোইল রমলস 
প্াইসভে রলরমসেি,  ট্ান্সোরর ফকাম্পারি 
(প্যাি AABCM6916H)–এর সসগে 
য্াক্রসম আসবেিকারী িং ১ আসেশ রিলারস 
প্াইসভে রলরমসেি, রিমাি্বি ফকাম্পারি 
(প্যাি AAJCA1153A ) ও আসবেিকারী 
িং ২ ফররিওয়্যার ক্যািুয়ালস প্াইসভে 
রলরমসেি, ফরিার্টং ফকাম্পারি রবভাগ ক 
ও  ট্ান্সোরার ফকাম্পারি রবভাগ খ, (প্যাি 
AAFCR2634F) –এর সংযুশ্ক্তকরকণর 
জে্য উপশ্রশ্লশ্খি আকবেেকারীকের িরকফ 
থকাম্পাশ্েজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ২৩২ 
ধারাধীকে ২৮.১০. ২০২২ িাশ্রকখ এে গুরু�ূশ্ি্ব, 
চাট্বাি্ব অ্যাকাউন্ট্যান্ট, পাট্বোর, �াকরাশ্ি অ্যান্ড 
অ্যাকসাশ্সকয়টস, চাট্বাি্ব অ্যাকাউন্ট্যান্টস, ১৬, 
স্ট্যান্ড থরাি, িায়�ন্ড থেশ্রকটজ শ্বশ্্ডং, ৬ষ্ঠ 
িল, রু� েং এে ৫০৩, কলকািা ৭০০০০১ 
দ্ারা একটি শ্পটিেে থপে করা েকয়কছ। উক্ত 
শ্পটিেেটি ে্যােোল থকাম্পাশ্ে ল’  ট্াইবুোকলর 
কলকািা থবকঞ্চ ০৭ থফব্রুয়াশ্র ২০২৩ 
িাশ্রকখর আকেে �াশ্ফক বুধবার, ১৫ �াচ্ব, 
২০২৩–এ চূড়ান্ত শুোশ্ে ও শ্েস্পশ্তি েকব বকল 
শ্থির েকয়কছ।
উক্ত শ্পটিেকে থকােও ব্যশ্ক্ত স�ে্বে বা 
শ্বকরাশ্ধিা করকি চাইকল শ্েকজর ো� 
ও ঠিকাোর সকগে িাঁর ইচ্া শ্ববৃি ককর 
থোটিস এই শ্পটিেোরেকণর প্রশ্িশ্েশ্ধ চাট্বাি্ব 
অ্যাকাউন্ট্যান্ট–এর কাকছ এ�েভাকব পাঠাকবে 
যাকি থসটি এই শুোশ্ের শ্েধ্বাশ্রি িাশ্রকখর 
ক�পকক্ষ দু’ শ্েে আকে এই শ্পটিেোরেকণর 
প্রশ্িশ্েশ্ধর কাকছ জ�া পকড়। থকােও ব্যশ্ক্ত এই 
শ্পটিেকের শ্বকরাশ্ধিা করকি চাইকল শ্েজস্ব 
এশ্ফকিশ্ভট সে শ্বকরাশ্ধিার কারণ উকলেখ 
ককর ওই থোটিকসর সকগে সংলগ্ন ককর থেকবে। 
প্রকযাজ্য অে্বাঙ্ক আোয় শ্েকয় থয থকােও ব্যশ্ক্ত 
শ্েম্নস্বাক্ষরকারীর কাছ থেকক ওই শ্পটিেকের 
কশ্প সংগ্রে করকি পাকরে।

(সাাঃ–)
িাশ্রখ:  ০৯. ০২. ২০২৩  এি গুরুমূরত্ব
থিাে:  কলকািা  পাে্বিার,

মাসরারত অ্যাডি অ্যাসসারসসয়েস, 
চাে্বাি্ব অ্যাকাউন্্যান্স, 

১৬, স্ট্যাডি ফরাি, িায়মডি ফেররসেি রবর্ডং, 
৬ষ্ঠ তল, রুম িং এি ৫০৩,

কলকাতা ৭০০০০১

দ্রষ্টব্য:  বককয়া অে্বাকঙ্ক ব্যশ্ক্তর স্বকণ্বর শ্বশ্ে�কয় ঋণ ও অে্য থয থকােও থলাে/  ঋণ সুশ্বধার োয় সংযুক্ত

তাররখ:  ১০. ০২. ২০২৩ ব্াঞ্চ ম্যাসিিার
স্াি:  তমলুক কািাড়া ব্যাঙ্ক 

  সণ্বালংকারসমসূের
অকশি রবজ্রপ্ত

তমলুক ব্াঞ্চ
সালসগরছয়া ফমসচো ফরাি, তমলুক, পবূ্ব ফমরেিীপুর, রপি ৭২১৬৩৬

পুরাতি রি এম অরেস রবপরীসত
শ্েম্নশ্লশ্খি ব্যশ্ক্তেণকক জাোকো যাকচ্ থয, িাঁরা িাঁকের থলাে অ্যাকাউকন্ট োয় পশ্রকোকধ ব্যে্ব 
েকয়কছে। থরশ্জ্টাি্ব থপা্ট �াধ্যক� থপ্রশ্রি শ্বজ্ঞশ্প্ত স�ূে ব্যাকঙ্ক থফরি একসকছ। িাঁকের োয় ও অে্যাে্য 
�াশুল প্রোে ককর বন্ধক রাখা সুরক্ষাস�ূে ছাশ্ড়কয় শ্েকি বলা েকচ্ ২৩. ০২. ২০২৩ ( িাশ্রখ)  বা িার 
পূকব্ব অে্যোয় উক্ত সুরক্ষাস�ূে ব্যাঙ্ক ঋণগ্রেীিার খরকচ ২৩.  ০৮. ২০২৩ বা অে্য থকােও সশু্বধাজেক 
িাশ্রকখ ব্যাসঙ্কর ফপ্রমসসসস দুপুর ১২. ০০োয় প্রকাে্য অকেে �াধ্যক� শ্বশ্ক্র করকবে ব্যাকঙ্কর অশ্ধকাকর 
অে্য আরও শ্বজ্ঞশ্প্ত ব্যশ্িকরকক।

ক্রম 
িং

ফলাসির তাররখ ফলাি িম্বর ফলাসির িাম ও ঠিকািা

১ ১৯. ০৩. ২০২২ ১৮০০৬৩৬৭৯১৮৭ শ্রী রবশ্বরিৎ িািা, শ্পিা–  হৃেয়রঞ্জে জাো, গ্রা�–  
জলপাইশ্েশ্ররচক, থপাঃ–  েরঘাট ( এলএস) , োো–  
েন্দকু�ার, পূব্ব থ�শ্েেীপুর, েন্দকু�ার, শ্পে ৭২১৬৬৯

২ ১৯. ০৩. ২০২২ ১৮০০৬৩৬৯১৬৪৭ শ্রী রবশ্বরিৎ িািা, শ্পিা–  হৃেয়রঞ্জে জাো, গ্রা�–  
জলপাইশ্েশ্ররচক, থপাঃ–  েরঘাট ( এলএস) , োো–  
েন্দকু�ার, পূব্ব থ�শ্েেীপুর, েন্দকু�ার, শ্পে ৭২১৬৬৯

 োরব
রবজ্রপ্ত

১৩( ২)  ধারাধীসি

আ�াকের অেুকূকল স্বাক্ষশ্রি শ্বশ্বধ েশ্ের �াধ্যক� এখাকে েীকচর িফশ্সকল শ্বেকে ও শ্েশ্ে্বষ্টরূকপ বশ্ণ্বি 
সম্পশ্তির বন্ধশ্ক দ্ারা উপশ্রশ্লশ্খি ঋণ/ ধাকরর সুশ্বধা যোযেরূকপ জাশ্�েযুক্ত শ্ছল। আপশ্ে/ আপোরা 
শ্েধ্বাশ্রি েি্ব ও শ্েয়�াবশ্ল অেুসাকর আপোকের োয় পশ্রকোকধ ব্যে্ব েওয়ায় ১৭. ০১. ২০২৩ এই ব্যাঙ্ক 
উক্ত ঋণটি অেুৎপােক পশ্রসম্পে ( এেশ্পএ)  শ্েকসকব থরিশ্ণবদ্ধ ককরকছ। থসই কারকণ, এিদ্দারা আ�রা এই 
শ্বজ্ঞশ্প্তর িাশ্রখ থেকক ৬০ শ্েকের �কধ্য আপোকের োয় বাবে ₹ ৩৭,৪৪,৮২৯. ৩২ (সঁাইশ্রৈে লক্ষ চুয়াশ্লেে 
োজার আটেি উেশ্রৈে টাকা এবং বশ্রৈে পয়সা �ারৈ)  ২৪. ০১. ২০২৩ অেুসাকর ও এর ওপর সেু এবং অে্যাে্য 
খরচ সম্পূণ্বরূকপ পশ্রকোকধর আহ্াে জাোশ্চ্, থয�েটা করকি আপশ্ে/ আপোরা ব্যে্ব েকল আকলাচ্য অ্যাকক্টর 
১৩( ৪)  েং ধারাধীকে আ�রা সকল বা থয থকােও অশ্ধকার প্রকয়াে করকি বাধ্য েব।
পাোপাশ্ে, আ�াকের আো� শ্লশ্খি অেু�শ্ি ছাড়া এখাকে েীকচর িফশ্সকল বশ্ণ্বি জাশ্�েযুক্ত পশ্রসম্পেগুশ্ল 
শ্েকয় থকােও প্রকার থলেকেে ো–করার জে্য আপোকক/  আপোকের সিক্ব ককর থেওয়া েকচ্।
আকলাচ্য অ্যাক্ট এবং/ বা শ্বে্য�াে অে্য থয থকােও আইকের অধীকে আ�াকের প্রশ্ি উপলব্ধ অশ্ধকাকরর প্রশ্ি 
পক্ষপািশ্বেীেভাকব এই শ্বজ্ঞশ্প্তটি প্রকাে করা েকচ্।
সারফাকয়শ্স অ্যাকক্টর ১৩ েং ধারার ( ৮)  েং উপধারার সংথিাে অেুযায়ী প্রাপ্য থ�য়াকের �কধ্য এই জাশ্�েযুক্ত 
পশ্রসম্পেগুশ্ল ছাড়াকোর ব্যবথিা গ্রেকণর জে্য আপোর/  আপোকের �কোকযাে আকষ্বণ করা েকচ্।
ব্াকঞ্চ উপলব্ধ িে্য অেুসাকর আপোর/ আপোকের সব্বকেষ জ্ঞাি ঠিকাোকিও এই োশ্ব শ্বজ্ঞশ্প্তটি 
প্রাশ্প্তস্বীকারপরৈ সে থরশ্জ্টাি্ব থপাক্টর �াধ্যক� থপ্রশ্রি েকচ্।
সুররষিত সম্পরতির রববরণ :  শ্রী সমীর োস ( ঋণগ্রেীতা এবং বন্ধকোতা)  এর সম্পশ্তির সম্পূণ্ব এবং অশ্বকচ্ে্য 
অংে। জশ্� এবং বাশ্ড়র সম্পূণ্ব এবং অশ্বকচ্ে্য অংে, শ্দ্িল বাশ্ড়, জশ্�র �াপ ৩. ৩০ থিশ্সক�ল, থ�ৌজা–
বােকুলোয় অবশ্থিি, থজ এল েং ৪৪, থিৌশ্জ েং ৬৩, আর এস োে েং ১০৫৬/ ২২৩৪, এল আর োে েং 
২২২৫, আর এস খশ্িযাে েং ৯০৭, এলআরএস খশ্িয়াে ২০০৬, ১৮৫১, বি্ব�াে এল আর খশ্িয়াে েং 
৫৭৬২, বােকুলো গ্রা� পঞ্চাকয়কির অধীকে, থপাঃ–বােকুলো, োো–হঁাসখাশ্ল, বি্ব�াকে িাকেরপুর, থজলা 
েশ্েয়া। সম্পরতির ফচৌেরদি:  উতির– আভাস সাোর সম্পশ্তি;  েশ্ক্ষণ– ১২ ফুট চওড়া ক�ে প্যাকসজ;  পূব্ব– �ৃদুল 
সাোর সম্পশ্তি;  পশ্চি�– শ্�িা চক্রবিতীর সম্পশ্তি।

  তাররখ:  ৩১. ০১. ২০২৩/ স্াি:  বা্ািগারচি অিুসমারেত আরধকাররক/কািাড়া ব্যাঙ্ক

বা্ািগারচি ব্াঞ্চ
গ্রাম–বা্ািগারচি, ফপাাঃ–রেগিগর, ফিলা–িরেয়া, পাঃবাঃ, রপি–৭৪১ ৫০৭

ই–ফমল আইরি:  cb1727@canarabank.com 
ফরো:  সারোসয়রস/ ১৩( ২) / ১৭২৭/ অন্নপূণ্বা ইরজিরিয়াররং তাররখ:  ৩১. ০১. ২০২৩
প্রশ্ি,
১.  অন্নপূণ্বা ইরজিরিয়াররং ( ঋণগ্রেীতা) , সত্া:  সমীর োস, গ্রা�–বােকুলো, থপা্ট অশ্ফস পাড়া, থপাঃ–

বােকুলো, থজলা–েশ্েয়া, োশ্ন্তপুর, পশ্চি�বগে, শ্পে–৭৪১১২১।
২.  সমীর োস, শ্পিা সওোের োস, গ্রা�–বােকুলো, থপা্ট অশ্ফস পাড়া, থপাঃ–বােকুলো, থজলা–েশ্েয়া, 

োশ্ন্তপুর, পশ্চি�বগে, শ্পে–৭৪১ ১২১।
�ােেীয় �োেয়/ �োেয়া,
রবরয়:  রসরকউররোইসিশি অ্যাডি ররকিস্টাকশি অে রেিারন্সয়াল অ্যাসসেস অ্যাডি এিসোস্বসমন্ অে 
রসরকউররটি ইন্াসরস্ অ্যাক্ট, ২০০২– এর ১৩( ২)  ধারাধীসি িাররকৃত রবজ্রপ্ত
 শ্সশ্কউশ্রটাইকজেে অ্যান্ড শ্রকেস্টাকেে অফ শ্ফোশ্ন্সয়াল অ্যাকসটস অ্যান্ড এেকফাস্বক�ন্ট অফ শ্সশ্কউশ্রটি 
ইন্টাকর্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (এখাকে এর পকর ‘ উক্ত অ্যাক্ট’  শ্েকসকব উশ্লেশ্খি) – এর অধীকে কািাড়া ব্যাঙ্ক, 
বা্ািগারচি ব্াসঞ্চর অেুক�াশ্েি আশ্ধকাশ্রক শ্েকসকব শ্েযুক্ত শ্েম্নস্বাক্ষরকারী এিদ্দারা আপোকের প্রশ্ি 
শ্েম্নবশ্ণ্বি�কিা এই শ্বজ্ঞশ্প্ত জাশ্র করকছে: 
অন্নপূণ্বা ইরজিরিয়াররং, সত্ারধকারী:  সমীর োস ( এখাকে পকর ‘ ‘  ঋণগ্রেীতা’ ’  শ্েসাকব উশ্লেশ্খি)  এখাকে েীকচর 
িফশ্সল ‘ ক’  থি বশ্ণ্বি ঋকণর সুশ্বধা গ্রেণ ককরশ্ছকলে এবং সুরশ্ক্ষি ঋণোিার অেুকূকল জাশ্�েচুশ্ক্ত স্বাক্ষর 
ককরশ্ছকলে। উক্ত আশ্ে্বক সোয়িা গ্রেকণর স�য় উপকরাক্ত চুশ্ক্তর েি্ব ও শ্েয়�াবশ্ল অেুসাকর উক্ত ঋকণর 
অে্বাঙ্ক( স�ূে)  পশ্রকোকধ আপোর োয়বদ্ধিা স্বীকার ককরশ্ছকলে।

ঋসণর প্কৃরত
( ফলাি অ্যাকাউন্ িম্বর) 

ঋসণর অ ্্বাঙ্ক ২৪. ০১. ২০২৩ তাররখ পয্বন্ত
সুে সসমত োয়

সুসের োর

ওরসরস
কািাড়া ভায়পার

(১৭২৭২৮৫০১০০৪৮) 

₹ ২৭,০০,০০০. ০০ ₹ ২৭,৬৭,৬৬৮. ০০ 
সে ২৫. ০১. ২০২৩ থেকক 
প্রকযাজ্য োকর সেু এবং

অে্যাে্য চাজ্বস�ূে

১১. ৩০%  +  ২%  
ফপিাল চাি্ব

রিইরসএল ১. ০
( সম্প্রসাররত) 

( ১৭০০০২৭৭৫৬৩৪) 

₹৩,৭০,০০০. ০০ ₹ ৩,৭৮,৮৭২. ০০ 
সে ২৫. ০১. ২০২৩ থেকক 
প্রকযাজ্য োকর সেু এবং

অে্যাে্য চাজ্বস�ূে

৯. ৭৫%  +  ২%  
ফপিাল চাি্ব

রসএেআইটিএল
(১৭২৭৭১০০০০০৫৪) 

₹ ১,২৫,৬৮২. ০০ ₹ ৫০,৯৩০. ৩২
সে ২৫. ০১. ২০২৩ থেকক 
প্রকযাজ্য োকর সেু এবং

অে্যাে্য চাজ্বস�ূে

১০. ৯৫%  +  ২%  
ফপিাল চাি্ব

রিইরসএল
(১৭২৭৭৫৫০০০০৫৮) 

₹ ৫,০০,০০০. ০০ ₹ ৫,৪৭,৩৫৯. ০০
সে ২৫. ০১. ২০২৩ থেকক 
প্রকযাজ্য োকর সেু এবং 

অে্যাে্য চাজ্বস�ূে

৯. ৭৫%  +  ২%  
ফপিাল চাি্ব

সব্বসমাে ₹ ৩৭,৪৪,৮২৯. ৩২

েম্ব িং:  এিরসএলটি ৩এ
রপটিশসির রবশে রববরণ রেসয় রবজ্াপি

[ রুল ৩৫ দ্রষ্টব্য] 
 ি্যাশিাল ফকাম্পারি ল ট্াইবুিাল,

কলকাতা ফবঞ্চ সমীসপ
ফকাম্পারি রপটিশি

( রসএএ)  িং ০১/ ফকরব / ২০২৩
যার সসগে সম্পক্বযুক্ত

ফকাম্পারি অ্যারলিসকশি
( রসএএ)  িং ১৩৮/ ফকরব/ ২০২২

সম্পশ্ক্বি শ্বষয়: 
১.  এরবআরএি রেিান্স প্াইসভে রলরমসেি; 
২.  আকৃরত কসমারিল প্াইসভে রলরমসেি; 
৩.  ব্লুরচপ কসমাসট্ি প্াইসভে রলরমসেি; 
৪.  ফিরিএস রসরকউররটিি প্াইসভে রলরমসেি; 
৫.  ফযাধারি ম্যাসিিসমন্ প্াইসভে রলরমসেি; 
৬.  পুষ্া এিসলেভ প্াইসভে রলরমসেি; 
৭.  সারো ফমেলোস্ব প্াইসভে রলরমসেি; 
৮.  ভ্যারিলা োই–আপ প্াইসভে রলরমসেি; 
৯.  আকৃরত রেিান্স প্াইসভে রলরমসেি; 
প্রকি্যককর থরশ্জ্টাি্ব অশ্ফস ১০৩ পাক্ব শ্স্টট,
৬ষ্ঠ িল, রু� েং ৫শ্ব 
কলকািা–৭০০০১৬; 

. . . রপটিশিার 
 রপটিশসির ফিাটিস

এিদ্দারা এই থোটিস জাশ্র করা েকচ্ থয, 
এরবআরএি রেিান্স প্াইসভে রলরমসেি ( প্যাি 
AACCA3796Q ) , আকৃরত কসমারিল 
প্াইসভে রলরমসেি ( প্যাি AAHCS8361G ) , 
ব্লুরচপ কসমাসট্ি প্াইসভে রলরমসেি ( প্যাি 
AADCB3266D),  ফিরিএস রসরকউররটিি 
প্াইসভে রলরমসেি ( প্যাি AABCJ0600M) , 
ফযাধারি ম্যাসিিসমন্ প্াইসভে রলরমসেি 
( প্যাি AAACJ7738D) , পুষ্া এিসলেভ 
প্াইসভে রলরমসেি ( প্যাি AAFCP4548L)  
সারো ফমেলোস্ব প্াইসভে রলরমসেি ( প্যাি 
AAICS8975M)  এবং ভ্যারিলা োই–আপ 
প্াইসভে রলরমসেি ( প্যাি AACCV6242J )  
( এখাসি পসর ‘ ‘ ট্ান্সসেরর ফকাম্পারি’ ’  রেসাসব 
উরলিরখত)  সশ্েি আকৃশ্ি শ্ফোন্স প্রাইকভট 
শ্লশ্�কটি ( প্যাে AABCP7138A )   ( এখাকে 
পকর ‘ ‘ ট্ান্সকফশ্র থকাম্পাশ্ে’ ’  শ্েসাকব উশ্লেশ্খি)  
এর সংযুশ্ক্তকরণ প্রকল্পটি অেুক�ােকের জে্য 
এে গুরু�ূশ্ি্ব, চাট্বাি্ব অ্যাকাউন্টান্ট, �াকরাশ্ি 
অ্যান্ড অ্যাকসাশ্সকয়টস এর অংেীোর, চাট্বাি্ব 
অ্যাকাউন্টান্ট, ১৬, স্টান্ড থরাি, িায়�ন্ড 
থেশ্রকটজ শ্বশ্্ডং, ৬ষ্ঠ িল, রু� েং এে–৫০৩, 
কলকািা ৭০০০০১ এর িরকফ থকাম্পাশ্েজ 
অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ২৩২ েং ধারাধীকে একটি 
শ্পটিেে ২ থফব্রুয়াশ্র, ২০২৩ িাশ্রকখ থপে করা 
েকয়কছ থযটি �ো�াে্য থবকঞ্চ ৩ �াচ্ব, ২০২৩ 
িাশ্রকখ চূড়ান্ত শুোশ্ে এবং শ্েষ্পশ্তির জে্য 
শ্েধ্বাশ্রি েকয়কছ।
 থকােও ব্যশ্ক্ত উক্ত শ্পটিেে স�ে্বে বা শ্বকরাশ্ধিা 
করকি চাইকল শ্েকজর ো� ও ঠিকাোর সকগে িাঁর 
অেবা িাঁর প্র ্যাকটিশ্সং চাট্বাি্ব অ্যাকাউন্ট্যাকন্টর 
স্বাক্ষর সক�ি ইচ্া শ্ববৃি ককর শ্পটিেোকরর 
প্র ্যাকটিশ্সং চাট্বাি্ব অ্যাকাউন্ট্যাকন্টর কাকছ 
এ�েভাকব পাঠাকবে যাকি থসটি এই শুোশ্ের 
শ্েধ্বাশ্রি িাশ্রকখর ক�পকক্ষ ২ শ্েে ( দু’ শ্েে)  
আকে শ্পটিেোকরর প্র ্যাকটিশ্সং চাট্বাি্ব 
অ্যাকাউন্ট্যাকন্টর কাকছ জ�া পকড়। থকােও 
ব্যশ্ক্ত এই শ্পটিেকের শ্বকরাশ্ধিা করকি চাইকল 
শ্েজস্ব েলফো�া সে শ্বকরাশ্ধিার কারণ উকলেখ 
ককর ওই থোটিকসর সকগে সংলগ্ন ককর থেকবে। 
প্রকযাজ্য অে্বাঙ্ক আোয় শ্েকয় থয থকােও ব্যশ্ক্ত 
শ্েম্নস্বাক্ষরকারীর থেকক ওই শ্পটিেকের কশ্প 
সংগ্রে করকি পাকরে।

 সাাঃ–
িাশ্রখ:  ০৯. ০২. ২০২৩ এি গুরুমূরত্ব
থিাে:  কলকািা  অংশীোর,

মাসরারত অ্যাডি অ্যাসসারসসয়েস,
চাে্বাি্ব অ্যাকাউন্্যান্স

১৬, স্টাডি ফরাি, িায়মডি ফেররসেি রবর্ডং, 
৬ষ্ঠ তল, রুম িং এি–৫০৩,

কলকাতা–৭০০০০১

 েরম িং এিরসএলটি ৩এ
রপটিশি রবশে রবজ্াপি

[ রুল ৩৫ ফেখুি] 
ি্যাশিাল ফকাম্পারি ল’  ট্াইবুিাল,
কলকাতা ফবঞ্চ, কলকাতা সমীসপ

ফকাম্পারি রপটিশি
( রসএএ)  িং:  ১৯৫/ ফকরব/ ২০২২

যার সসগে সম্পরক্বত
ফকাম্পারি আসবেি

( রসএএ)  িং:  ১৪০/ ফকরব/ ২০২২
শ্বষয়: 
১.  কল্যাণ ইিসভস্সমন্ অ্যাডি ফট্রিং ফকা 

প্াইসভে রলরমসেি, থরশ্জ্টাি্ব অশ্ফস �াটি্বে 
বাণ্ব োউস, ১, আর এে �ুখাশ্জ্ব থরাি, ৬ষ্ঠ 
িল, রু� েং ১২, কলকািা ৭০০০০১।

২.  অরভ লিাসটিকস প্াইসভে রলরমসেি, 
থরশ্জ্টাি্ব অশ্ফস শ্প ৩৫৫, থকয়ািলা থরাি, 
কলকািা ৭০০০২৯।

৩.  বালারি ফকেলস প্াইসভে রলরমসেি, 
থরশ্জ্টাি্ব অশ্ফস ৬এ রাজা সুকবাধ �শ্লেক 
থ্ায়্যার, ১২ িলা, অশ্ফস েং ১১০৪, 
কলকািা ৭০০০১৩।

৪.  আরএেএসএল এক্সসপাে্বস প্াইসভে 
রলরমসেি, থরশ্জ্টাি্ব অশ্ফস শ্প ৩৫৫, 
থকয়ািলা থরাি, কলকািা ৭০০০২৯।

৫.  সঙ্কেসমাচি রিলসট্ি প্াইসভে রলরমসেি, 
থরশ্জ্টাি্ব অশ্ফস �াটি্বে বাণ্ব োউস, ১, আর 
এে �ুখাশ্জ্ব থরাি, ৬ষ্ঠ িল, রু� েং ১৩, 
কলকািা ৭০০০০১।

. . .  আসবেিকারীগণ
রপটিশসির ফিাটিস

কল্যাণ ইিসভস্সমন্ অ্যাডি ফট্রিং ফকা 
প্াইসভে রলরমসেি,  ট্ান্সোরর ফকাম্পারি (প্যাি 
AABCK1367L)–এর সসগে য্াক্রসম 
অরভ লিাসটিকস প্াইসভে রলরমসেি, (প্যাি 
AACCA0998E ), বালারি ফকেলস প্াইসভে 
রলরমসেি, (প্যাি AACCB5681R ), 
আরএেএসএল এক্সসপাে্বস প্াইসভে রলরমসেি, 
(প্যাি AACCB5681R ), সঙ্কেসমাচি রিলসট্ি 
প্াইসভে রলরমসেি (প্যাি AABCR5837Q E ), 
( সব ট্ান্সোরার ফকাম্পারি) –এর সংযুশ্ক্তকরকণর 
জে্য উপশ্রশ্লশ্খি আকবেেকারীকের িরকফ 
থকাম্পাশ্েজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ২৩২ ধারাধীকে 
২৮.১০. ২০২২ িাশ্রকখ এে গুরু�ূশ্ি্ব, চাট্বাি্ব 
অ্যাকাউন্ট্যান্ট, পাট্বোর, �াকরাশ্ি অ্যান্ড 
অ্যাকসাশ্সকয়টস, চাট্বাি্ব অ্যাকাউন্ট্যান্টস, ১৬, 
স্ট ্যান্ড থরাি, িায়�ন্ড থেশ্রকটজ শ্বশ্্ডং, ৬ষ্ঠ িল, 
রু� েং এে ৫০৩, কলকািা ৭০০০০১ দ্ারা 
একটি শ্পটিেে থপে করা েকয়কছ। উক্ত শ্পটিেেটি 
ে্যােোল থকাম্পাশ্ে ল’  ট্াইবেুাকলর কলকািা 
থবকঞ্চ ০৭ থফব্রুয়াশ্র ২০২৩ িাশ্রকখর আকেে 
�াশ্ফক �গেলবার, ১৪ �াচ্ব, ২০২৩–এ চূড়ান্ত 
শুোশ্ে ও শ্েস্পশ্তি েকব বকল শ্থির েকয়কছ।
উক্ত শ্পটিেকে থকােও ব্যশ্ক্ত স�ে্বে বা শ্বকরাশ্ধিা 
করকি চাইকল শ্েকজর ো� ও ঠিকাোর সকগে িাঁর 
ইচ্া শ্ববৃি ককর থোটিস এই শ্পটিেোরেকণর 
প্রশ্িশ্েশ্ধ চাট্বাি্ব অ্যাকাউন্ট্যান্ট–এর কাকছ 
এ�েভাকব পাঠাকবে যাকি থসটি এই শুোশ্ের 
শ্েধ্বাশ্রি িাশ্রকখর ক�পকক্ষ দু’ শ্েে আকে এই 
শ্পটিেোরেকণর প্রশ্িশ্েশ্ধর কাকছ জ�া পকড়। 
থকােও ব্যশ্ক্ত এই শ্পটিেকের শ্বকরাশ্ধিা করকি 
চাইকল শ্েজস্ব এশ্ফকিশ্ভট সে শ্বকরাশ্ধিার কারণ 
উকলেখ ককর ওই থোটিকসর সকগে সংলগ্ন ককর 
থেকবে। প্রকযাজ্য অে্বাঙ্ক আোয় শ্েকয় থয থকােও 
ব্যশ্ক্ত শ্েম্নস্বাক্ষরকারীর কাছ থেকক ওই শ্পটিেকের 
কশ্প সংগ্রে করকি পাকরে।
 সাাঃ–
িাশ্রখ:  ০৯. ০২. ২০২৩  এি গুরুমূরত্ব
থিাে:  কলকািা  পাে্বিার

মাসরারত অ্যাডি অ্যাসসারসসয়েস,
চাে্বাি্ব অ্যাকাউন্্যান্স,

১৬, স্ট্যাডি ফরাি, িায়মডি ফেররসেি রবর্ডং,
৬ষ্ঠ তল, রুম িং এি ৫০৩, 

কলকাতা ৭০০০০১

রিউ োউি রচরড়য়াখািার
উস্াধি করসলি মখু্যমন্তী 
আিকাসলর প্রতসবেি

শ্েউ টাউে শ্�শ্ে শ্চশ্ড়য়াখাো খকুল থেওয়া েল। বৃেস্পশ্িবার োওড়ার পাচঁলা থ�াকড়র 
জেসভা থেকক ভাচু্বয়াশ্ল শ্েউ টাউে শ্চশ্ড়য়াখাোর উকদ্াধে ককরে �খু্য�ন্তী ��িা 
ব্যাোশ্জ্ব। �খু্য�ন্তী েেরবাসীকক এই সখুবর শ্েকয় জাোে, কলকািা েের আরও 
একটি শ্চশ্ড়য়াখাো পাকচ্। শ্েউ টাউকে একটা শ্�শ্ে শ্চশ্ড়য়াখাো ত্িশ্র করা েকয়কছ। 
আশ্লপুকরর �কিাই শ্েউ টাউকে শ্�শ্ে শ্চশ্ড়য়াখাোকক েকড় থিালা েকব। বে এবং 
বে্যপ্রাণীর রক্ষণাকবক্ষকণর জে্য বে েপ্তকরর ক�তীকের ৩৯২টি থ�াটরবাইক থেওয়া 
েকয়কছ। এশ্েে শ্েউ টাউে শ্চশ্ড়য়াখাো থেকক বে�ন্তী থজ্যাশ্িশ্প্রয় �শ্লেক বেক�তীকের 
থ�াটরবাইককর চাশ্ব িুকল শ্েকয় ফ্্যাে– অফ ককরে। বে�ন্তী জাোে, শ্�শ্ে শ্চশ্ড়য়াখাোকক 
বড় ককর থিালা েকব। এক–দু’ �াকসর �কধ্য শ্েউ টাউে শ্চশ্ড়য়াখাোয় বাঘ, শ্সংে আো 
েকব। ৫ শ্বঘা জশ্�র ওপর ত্িশ্র এই শ্চশ্ড়য়াখাোকক আকড়বেকর আরও বড় করার 
পশ্রকল্পো রকয়কছ। শ্েউ টাউে েশ্রণালয়কক আেে্ব শ্চশ্ড়য়াখাো শ্েকসকব ত্িশ্র করা 
েকব। বি্ব�াকে এই শ্চশ্ড়য়াখাোয় দুকটা শ্জরাফ, দুকটা থজব্া, জলেস্তী, কুশ্�র, কাকলা 
কাকািুয়া, দু–শ্িে প্রজাশ্ির �্যাকাও, েশ্রণ রকয়কছ। আো�ী শ্েকে বাঘ, শ্সংে, ব্্যাক 
প্যান্ার শ্েকয় আসা েকব। একটু জায়ো থপকল একটা জলােয় করা েকব। থযখাকে পাশ্খরা 
আসকি পারকব। ইশ্ি�কধ্যই বে েপ্তর পাশ্খ– শু�াশ্র শুরু ককর শ্েকয়কছ। সািঁরাোশ্ছ 
শ্িকলর �কিা পাশ্খকের জে্য োন্ত, �কোর� পশ্রকবকে আর একটি জলােয় ত্িশ্র করা 
েকব। বে েপ্তকরর ক�তীকের জে্য এখে থ�াটরবাইক থেওয়া েল। এবার শ্জপ থেওয়া 
েকব। যাকি শ্জকপ ককর ঘরুকি পারকবে েে্বককরা। আশ্লপরু শ্চশ্ড়য়াখাোর টিশ্ককটর 
োক�র সকগে সগেশ্ি থরকখই শ্েউ টাউে শ্চশ্ড়য়াখাোর টিশ্ককটর ো� ঠিক করা েকব। 
শ্চশ্ড়য়াখাোয় ঘকুর ্ ান্ত েকয় থেকল বকস খাওয়াোওয়া করার জে্য থরকস্তারাঁও রকয়কছ।

আিকাসলর প্রতসবেি

কলকািার থয থকােও প্রান্ত থেকক শ্বশ্ববাংলা সরশ্ণ শ্েকয় এয়ারকপাট্ব থপৌঁছকো 
সেজ েকয় থেল। খুকল থেওয়া েল শ্বশ্ববাংলা থেকটর থভইকুলার আন্ডারপাস। 
েশ্ক্ষণ কলকািা থেকক যােজট থঠকল এয়ারকপাট্ব থযকি েকব ো। শ্বশ্ববাংলা থেট 
থেকক থসাজা আন্ডারপাকসর �কধ্য শ্েকয় দ্রুি থপৌঁকছ যাওয়া যাকব এয়ারকপাট্ব। 
বৃেস্পশ্িবার পুর ও েেকরান্নয়ে�ন্তী, কলকািার �োোেশ্রক শ্ফরোে োশ্ক� 
থভইকুলার আন্ডারপাকসর উকদ্াধে ককরে। শ্েউ টাউে সাশ্জকয় িুলকি শ্েিককার 
কাকজর প্রেংসা ককরে শ্ফরোে োশ্ক�। শ্েউ টাউেকক সাশ্জকয় িুলকি শ্েিককার 
�্যাকেশ্জং শ্িকরক্টর থেবাশ্েস থসকের কাকজরও প্রেংসা ককরে �ন্তী। শ্িশ্ে জাোে, 
শ্েউ টাউকের �ুকুকট আরও একটি েিুে পালক জুড়ল। ��িা ব্যাোশ্জ্বর পশ্রকল্পোয় 
শ্েিককা শ্েউ টাউকের উন্নয়কে েিুে েিুে কাজ ককর চকলকছ। এটা একটা 
অশ্ভেব উকে্যাে। েশ্ক্ষণ কলকািা থেকক যািায়াি, শ্কংবা োসাপািাল থেকক 
এয়ারকপাট্ব যাওয়ার পকে যােজট একটা বড় স�স্যা শ্ছল। থযকেিু এখাকে 
একশ্েকক থ�কট্া থরল, আর একশ্েকক শ্বশ্ববাংলা থেট রকয়কছ, উড়ালপুল করা 

সম্ভব েয়। িাই �াটির েীকচ শ্েকয় যািায়াকির জে্য আন্ডারপাস ত্িশ্রর উকে্যাে 
থেওয়া েয়। কলকািা েেকর অকেক উড়ালপুল আকছ। এই েের প্রে� োশ্ড় 
চলাচকলর জে্য আন্ডারপাস থপল। শ্েউ টাউে শ্গ্রে শ্সটি স্াট্ব শ্সটির পাোপাশ্ে 
আধুশ্েক ক�প্যাক্ট েের। 

েি বছর শ্েউ টাউে থেকক এয়ারকপাট্ব যািায়াি যােজট�ুক্ত ও সেজ 
করকি ভূেভ্বথি টাকেল ত্িশ্রর কাজ শুরু ককর োউশ্সং অ্যান্ড ইেফ্াস্টকাচার 
থিকভলপক�ন্ট ককপ্বাকরেে ( শ্েিককা) । রাকজ্য প্রে�বার যখে যােজট ক�াকি 
একটি ভূেভ্বথি টাকেল ত্িশ্র েকি চকলকছ। �াটির স্তর থেকক ৪. ২ শ্�টার েীচ 
শ্েকয় আন্ডারপাস ত্িশ্র করা েকব। টাকেকলর ত্েঘ্ব্য েকব প্রায় ৩২০ শ্�টার। 
৪ থলকের আন্ডারপাসটি ৭ শ্�টার চওড়া করার পশ্রকল্পো রকয়কছ। প্রককল্পর 
প্রােশ্�ক শ্রকপাট্ব অেুযায়ী, এই আন্ডারপাস ত্িশ্র করকি খরচ পড়কব প্রায় ৬৮ 
থকাটি টাকা। পুকরা টাকেলটি আকলা শ্েকয় সাজাকো েকয়কছ। টাকেকলর শ্ভিকরর 
দু’ শ্েককর থেওয়াকল ছশ্ব এঁকক সাশ্জকয় থিালা েকয়কছ। যাকি টাকেকলর শ্ভির 
শ্েকয় থযকি এককঘকয়শ্� ো লাকে যারৈীকের। দু’ চাকা এবং চার চাকার োলকা 
োশ্ড় এই টাকেকলর �কধ্য শ্েকয় যািায়াি করকি পারকব। 

রবশ্ববাংলা ফগে ফ্সক আডিারপাস চালু
শ্গ্রে শ্সটি শ্েউ টাউকের �কুুকট আরও একটি পালক৬ বছসরর ফিল

একটি মােক মামলায় আরলপুর 
আোলত রণরিৎ বম্বি িাসম এক 
ব্যরক্তসক ৬ বছর ফিল, ৫০ োিার 
োকা িররমািা, অিাোসয় আরও ৬ 
মাস কারাবাসসর আসেশ রেসয়সছ। 
২০১৭ সাসল ফবসলঘাো ফমি ফরাসি 
২৬০ গ্রাম ফেসরাইি–সে ধরা পসড় 
রণরিৎ। তার রবরুসধে একটি মােক 
মামলা রুিু েয়।

রবশ্ববাংলা ফগে ফ্সক এয়ারসপাে্ব আডিারপাসসর উস্াধি করসলি 
রাসি্যর পুর ও িগসরান্নয়িমন্তী রেরোে োরকম। আসছি রেিসকার 

ম্যাসিরিং রিসরক্টর ফেবারশস ফসি। ছরব:  িয় সাধুখাঁ
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