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 ওররয়েন্াল কাব্বন অ্ান্ড সকরমক্াল� রলরময়েড
করপ�োপরট �রররিরি নম্বর CIN: L24297WB1978PLC031539

রররি.  অরিস:  ৩১, রনিোরি সুভোষ ররোড, কলকোিো ৭০০০০১
  রিোন:   +  ৯১ ৩৩ ২২৩০৬৮৩১, ি্োক্স:  +  ৯১ ৩৩ ২২৪৩৪৭৭২

ই রেল:  investorfeedback@occlidia.com ওপেবসোইট: www.occlidia.com

৪১ তম অ্ানুোল সজনায়রল রমটিং 
ও ররয়মাে ই স�াটিং রবষেক রবজ্ঞরতি

রেরনর্রি অি কপ�পোপরট অ্োপিেোসপ দ্োরো িোররকৃি যথোক্রপে ৮ এররিল 
২০২০, ১৩ এররিল ২০২০ ও ৫ রে ২০২০, ১৩ িোনুেোরর, ২০২১ িোররখ 
সংবরলি রিনোপরল সোর্পলোর নং ১৪/ ২০২০, ১৭/ ২০২০ এবং ২০/ ২০২০, 
০২/ ২০২১ ( ‘ এেরসএ সোর্পলোরসেূহ)  এবং রসরকউররটিি অ্োন্ড এক্সপিঞ্জ 
রবোডপ অি ইরন্ডেো দ্োরো িোররকৃি ( রসরব সোর্পলোর)  ১২ রে ২০২০ িোররখ রসরব 
সোর্পলোর নং রসরব/ এইিও/ রসএিরড/ রসএেরড১/ রসআইআর/ র�/ ২০২০/ ৭৯ 
ও ১৫ িোনুেোরর ২০২১ িোররখ রসরব সোর্পলোর নং 
রসরব/ এইিও/ রসএিরড/ রসএেরড১/ রসআইআর/ র�/ ২০২১/১১  সহ �ঠনীে 
রকোম্োরনি অ্োক্ট, ২০১৩ ও এর অধীপন গঠিি রুলসেূহ এবং রসরব ( রলর্টং 
অবরলপগশনস অ্োন্ড রডসপ্োিোর ররপকোে্োরপেন্টস)  ররগুপলশনস, ২০১৫–এর 
সংস্োনোধীপন  রকোম্োরনর সোধোরণ ব্বসো রলনপেপনর িন্ রকোম্োরনর ৪১ 
িে অ্োনুেোল রিনোপরল রেটিং (‘ এরিএে/ সভো’ )   রকোনও সোধোরণ স্োপন 
সেস্পের শোরীররক উ�রস্রি ছোড়োই ২ �থ রভরডও কনিোপরর্সং ( ‘ রভরস’ ) /  
অন্ অরডও রভসু্েোল �দ্ধরি ( ‘ ওএরভএে’ ) –এর েোধ্পে এরিএে–এর 
রনোটিপস উপলেখেপিো েঙ্গলবোর, ৩ আগ্ট ২০২১ িোররখ রবলো ১০. ৩০টোে 
( ভোরিীে সেে)  আপেোরিি হপব। রকোম্োরনি অ্োক্ট, ২০১৩ এর ৯১ ধোরোর 
অধীপন রকোম্োরনর সেস্ নরথ ও রশেোর হস্োন্তর বই ২০ িুলোই, ২০২১ রথপক 
২২ িুলোই, ২০২১ ( উভে রেন সহ)  বন্ধ থোকপব।
এেরসএ ও রসরব সোর্পলোর–এর সংস্োনোধীপন ৩১ েোিপ, ২০২১ রশপষ অথপবপষপর 
রকোম্োরনর আরথপক  িলোিপলর খরিেোন  সপেি ৪১ িে অ্োনুেোল রিনোপরল 
রেটিং–এর রনোটিস রয সকল সেপস্র ই–রেল ঠিকোনো এই রকোম্োরন/  রররি্রিোর 
ও ট্ো্সিোর এপিন্ট (আর  টি এ)    রলঙ্ক ইনটোইে ইরন্ডেো রিোইপভট রলরেপটড 
/  রডপ�োরিটরর–এর কোপছ রনবন্ধীকৃি রপেপছ, রকবলেোত্র ই–রেপলর েোধ্পে 
িোঁপের রিরি �োঠোপনো হপেপছ ০৯ িুলোই, ২০২১–এ। এেরসএ ও রসরব সোর্পলোর–
এর সংস্োনোধীপন অথপবপষপর রকোম্োরনর আরথপক  িলোিপলর খরিেোন  সপেি ৪১ 
িে অ্োনুেোল রিনোপরল রেটিং–এর রনোটিপসর বোস্রবক কর� রেওেো হপব নো।
২৭ িুলোই, ২০২১–এ বোস্রবক বো রডে্োট আকোপর রশেোর ধপর রোখো সকল সেস্ 
৪১ িে অ্োনুেোল রিনোপরল রেটিং–এর রনোটিপসর রবষপে রলঙ্ক ইনটোইে ইরন্ডেো 
রিোইপভট রলরেপটড ( এল আই আই র� এল) –এর ইপলকট্রনক রভোটিং ( ররপেোট 
ই–রভোটিং) –এর সপুযোগ �োপবন।
৪১ িে এরিএে–এর রনোটিস এবং অ্োনুেোল ররপ�োটপ এই রকোম্োরনর ওপেবসোইট 
www.occlidia.com–এর সপঙ্গ ্টক এক্সপিঞ্জ ন্োশনোল ্টক এক্সপিঞ্জ 
www.nseindia.com  ও রব এস ই রলরেঃর www.bseindia.com –এ 
রেওেো আপছ। �োশো�োরশ রলঙ্ক ইনটোইে ইরন্ডেো রিোইপভট রলরেপটড ( এল আই 
আই র� এল)  এর https://instavote.linkintime.co.in –এও িো �োপবন।
ররপেোট ই–রভোটিং শুরু  ৩১ িুলোই ২০২১ িোররখ ভোরিীে রিেোণ সেে রবলো 
৯. ০০টোে ও রশষ ০২ আগ্ট ২০২১ িোররখ ভোরিীে রিেোণ সেে রবপকল 
৫. ০০টোে। এই সেপে ২৭ িুলোই, ২০২১–এ বোস্রবক বো রডে্োট আকোপর রশেোর 
ধপর রোখো সকল সেস্ ররপেোট ই–রভোটিং –এর সুপযোগ �োপবন। এর �পর এন এস 
রড এল  দ্োরো ররপেোট ই–রভোটিং যন্ত্র স্ব্ধ করো হপব। রভোপটর �র সেস্ আর িো 
বেল করপি �োরপবন নো।
রকোনও ব্রতি উতি কোট–অি িোররখ েঙ্গলবোর, ২৭ িুলোই ২০২১ অনুযোেী 
রনোটিস �োঠোপনোর �র রকোম্োরনর সেস্ হপল এবং রশেোর ধপর 
রোখপল enotices@linkintime.co.in  ও kolkata@linkintime.co.in  
  এ অনুপরোধজ্ো�ক ই–রেল �োঠিপে রনপির লগ ইন আইরড ও �োসওেোডপ সংগ্রহ 
করপি �োরপবন। 
সভোে বতিব্ রোখপি িোইপল  ২৯ িুলোই ২০২১ রবলো ৯. ০০টো রথপক ০১ আগ্ট 
২০২১ রবপকল ৫. ০০টো অবরধ নোে, রডে্োট এরস নং/  রিোরলও নং, ই রেল, 
রেোবোইল নং সহ িোনোন investorfeedback@occlidia.com–এ।
রিরিক্োল িপেপ রশেোর ধপর রোখো সকল সেস্ যোরো রনপির ই–রেল আইরড 
রররি্টোর করোনরন, িোঁরো রররি্রিোর ও রশেোর ট্ো্সিোর এপিন্ট রলঙ্ক ইনটোইে 
ইরন্ডেো রিোইপভট রলরেপটডপক kolkata@linkintime.co.in  বো রকোম্োরনর 
ই রেল:  investorfeedback@occlidia.com রলপখ ২০২০–২১ অথপবপষপর 
রকোম্োরনর আরথপক  িলোিপলর খরিেোন  সপেি ৪১ িে এরিএে–এর রনোটিস 
এবং অ্োনুেোল ররপ�োটপ র�পি �োপরন। রেপবন: 
ক.   নোে, রিোরলও নং, ঠিকোনো সহ রিঠি রলখুন।
খ.  স্বরিি্রেি �্োন–এর স্্োন করো কর�।
গ.   আধোর, �োসপ�োটপ, রভোটোর কোডপ,ড্োইরভং লোইপস্স সহ ঠিকোনোর স্বরিি্রেি 

রিেোণ রেন রকোম্োরনপি নরথভুতি ঠিকোনোর সেথপপন।
ই–রভোটিং এ রকোনও রিপনের ব্োখ্োর রিপেোিন হপল আ�নোরো https://
instavote.linkintime.co.in এ–রি রেওেো ‘Frequently Asked 
Questions (FAQs) and InstaVote e-Voting manua ’  রেখপি �োপরন 
বো রেল করুন enotices@linkintime.co.in–এ অথবো  ০২২ ৪৯১৮ ৬০০০ 
নম্বপর রিোন করপি �োপরন।
এেরসএ ও রসরব সোর্পলোর–এর সংস্োনোধীপনউতি িথ্গুরল রকোম্োরনর সেস্পের 
অবগরির িন্। 
 ওররয়েন্াল কাব্বন অ্ান্ড সকরমক্াল� রলরময়েড–এর পয়ষে
 সাাঃ/ – 
স্োন:  নেডো প্রণব কুমার মাইরত
িোররখ:  ৯ িুলোই, ২০২১                 সকাম্ারন স�য়রেোরর ও রজ এম রলগ্াল

 ফম্ব নিং:  আইএনর�–২৬
[ রকোম্োরনি ( ইনকপ�পোপরশন)  রুলস, ২০১৪–এর 
রুল ৩০ অনুযোেী] 
এক রোি্ রথপক অন্ রোপি্ রকোম্োরনর রররি্টোডপ 
অরিপসর স্োনোন্তপরর িন্ সংবোে�পত্র রবজ্ো�ন।

সকন্দ্রীে �রকার, ইস্ান্ব রররজেন �ম্রীয়প।
রকোম্োরনি অ্োক্ট, ২০১৩–এর ১৩ ( ৪) ধোরো এবং 
রকোম্োরনি ( ইনকপ�পোপরশন)  রুলস, ২০১৪–এর 
রুল ৩০–এর সোব রুল ( ৫)–এর ্ি  (  এ) এবং  
রবষেক

এবং  
রবষে: �ুরপ্রম এোর প্রডাক্ট� প্রাইয়�ে রলরময়েড, 
(CIN: U24111WB2005PTC105856 )
রররি্টোডপ অরিপসর ঠিকোনো:   বসুন্ধরো ২/ ৭, শরৎ বসু 
ররোড, ৯ে িল, রুে নং ৩, �ব, কলকোিো ৭০০ ০২০, 
ই রেল– supremeap@gmail.com। 

....... আয়বদনকার্রী
এিদ্দোরো িনসোধোরপণর জ্োিোপথপ িোনোপনো হপছে 
রয, রসোেবোর, ৫ জুলাই, ২০২১  তাররয়ে অনরুঠিত 
উক্ত আয়বদনকার্রী সকাম্ারনর রবয়েষ �াধারণ 
��াে গৃহীি একটি রবপশষ রসদ্ধোন্ত অনুযোেী 
রকোম্োরনি অ্োক্ট, ২০১৩–এর ১৩ ধোরোধীপন 
‘পরচিমবঙ্গ রাজ্’ রথপক ‘ঝাড়েন্ড রাজ্’রি  এই 
রকোম্োরনর রররি্টোডপ অরিস স্োনোন্তপরর উপদেপশ্ 
এই রকোম্োরনর সঙ্ঘস্োরপকর �ররবিপপনর রবষেটি 
রনরচিি করোর িন্ আপবেনকোরী রকোম্োরনর 
িরপি রকন্দীে সরকোপরর কোপছ একটি আরিপ র�শ 
করোর রিস্োব আনো হপেপছ।
এই রকোম্োরনর রররি্টোডপ অরিপসর রিস্োরবি 
উতি স্োনোন্তপর কোরও স্বোথপ কু্ণ্ণ হপল বো কু্ণ্ণ 
হওেোর সম্োবনো আপছ বপল েপন করপল রিরন/
িোঁরো এমর�এ–২১ সপাে্বাল ( www.mca.gov.in )–রি 
ইনপভ্টর কেপলেন িেপ েোরখল কপর রকংবো এই 
রবজ্রতি সংবোে�পত্র রিকোরশি হওেোর িোররখ 
রথপক রিোদে রেপনর েপধ্ রররজওনাল রডয়রক্টর, 
ইস্ান্ব রররজেন, রনজাম প্ায়ল�, ২ে এমএ�ও 
রবর্ডিং, চতুর্ব তল, ২৩৪/৪, এ সজ র� সবা� সরাড, 
কলকাতা– ৭০০ ০২০–এর কোপছ িোঁর ( �ুং/  স্তী)  
স্বোপথপর ধরন ও রবপরোরধিোর কোরণ উপলেখ কপর 
রলরখিভোপব িোনোন বো রররি্টোডপ ডোপক �োঠোন 
এবং এর সপঙ্গ একটি হলিনোেো দ্োরো বতিব্ 
সেরথপি হওেো আবশ্ক এবং এর একটি কর� 
অবশ্ই আপবেনকোরী এই রকোম্োরনর উতি 
রররি্টোডপ অরিপসর ঠিকোনোে র�শ করপি হপব। 

�ুরপ্রম এোর প্রডাক্ট� প্রাইয়�ে রলরময়েড–এর 
জন্ ও তরয়ফ 

সাাঃ/ –
 অর�য়ষক শ্রফ

 রডয়রক্টর 
[ DIN: 00887970] 

িোররখ:  ১০.  ০ ৭. ২০২১
স্োন:  কলকোিো        

 ফম্ব নিং:  আইএনর�–২৬
[ রকোম্োরনি ( ইনকপ�পোপরশন)  রুলস, ২০১৪–এর 
রুল ৩০ অনুযোেী] 
এক রোি্ রথপক অন্ রোপি্ রকোম্োরনর রররি্টোডপ 
অরিপসর স্োনোন্তপরর িন্ সংবোে�পত্র রবজ্ো�ন।

সকন্দ্রীে �রকার, ইস্ান্ব রররজেন �ম্রীয়প।
রকোম্োরনি অ্োক্ট, ২০১৩–এর ১৩ ( ৪) ধোরো এবং 
রকোম্োরনি ( ইনকপ�পোপরশন)  রুলস, ২০১৪–এর 
রুল ৩০–এর সোব রুল ( ৫)–এর ্ি  (  এ) এবং  
রবষেক

এবং
রবষে: এ� এম প্রয়�� প্্ান্ প্রাইয়�ে রলরময়েড, 
(CIN: U24293WB1981PTC033543 )
রররি্টোডপ অরিপসর ঠিকোনো:   বসুন্ধরো ২/ ৭, শরৎ বসু 
ররোড, ৯ে িল, রুে নং ৩, �ব, কলকোিো ৭০০ ০২০, 
ই রেল– smprocess@gmail.com। 

....... আয়বদনকার্রী
এিদ্দোরো িনসোধোরপণর জ্োিোপথপ িোনোপনো হপছে 
রয, রসোেবোর, ৫ জুলাই, ২০২১  তাররয়ে অনুরঠিত 
উক্ত আয়বদনকার্রী সকাম্ারনর রবয়েষ �াধারণ 
��াে গৃহীি একটি রবপশষ রসদ্ধোন্ত অনুযোেী 
রকোম্োরনি অ্োক্ট, ২০১৩–এর ১৩ ধোরোধীপন 
‘পরচিমবঙ্গ রাজ্’ রথপক ‘ঝাড়েন্ড রাজ্’রি  এই 
রকোম্োরনর রররি্টোডপ অরিস স্োনোন্তপরর উপদেপশ্ 
এই রকোম্োরনর সঙ্ঘস্োরপকর �ররবিপপনর রবষেটি 
রনরচিি করোর িন্ আপবেনকোরী রকোম্োরনর 
িরপি রকন্দীে সরকোপরর কোপছ একটি আরিপ র�শ 
করোর রিস্োব আনো হপেপছ।
এই রকোম্োরনর রররি্টোডপ অরিপসর রিস্োরবি 
উতি স্োনোন্তপর কোরও স্বোথপ কু্ণ্ণ হপল বো কু্ণ্ণ 
হওেোর সম্োবনো আপছ বপল েপন করপল রিরন/
িোঁরো এমর�এ–২১ সপাে্বাল ( www.mca.gov.in )–রি 
ইনপভ্টর কেপলেন িেপ েোরখল কপর রকংবো এই 
রবজ্রতি সংবোে�পত্র রিকোরশি হওেোর িোররখ 
রথপক রিোদে রেপনর েপধ্ রররজওনাল রডয়রক্টর, 
ইস্ান্ব রররজেন, রনজাম প্ায়ল�, ২ে এমএ�ও 
রবর্ডিং, চতুর্ব তল, ২৩৪/৪, এ সজ র� সবা� সরাড, 
কলকাতা– ৭০০ ০২০–এর কোপছ িোঁর ( �ুং/  স্তী)  
স্বোপথপর ধরন ও রবপরোরধিোর কোরণ উপলেখ কপর 
রলরখিভোপব িোনোন বো রররি্টোডপ ডোপক �োঠোন 
এবং এর সপঙ্গ একটি হলিনোেো দ্োরো বতিব্ 
সেরথপি হওেো আবশ্ক এবং এর একটি কর� 
অবশ্ই আপবেনকোরী এই রকোম্োরনর উতি 
রররি্টোডপ অরিপসর ঠিকোনোে র�শ করপি হপব। 

 এ� এম প্রয়�� প্্ান্ প্রাইয়�ে রলরময়েড–এর 
জন্ ও তরয়ফ 

সাাঃ/ –
আনন্দ কুমার শ্রফ

 রডয়রক্টর 
[ DIN: 00622327] 

িোররখ:  ১০.  ০ ৭. ২০২১
স্োন:  কলকোিো        

কম্বোরল/  ব্ব�া/ বারণজ্/  হারায়না/ প্রারতি ইত্ারদ রবজ্ঞাপন
১২টি শব্দ ২৫০ টাকা অরতররক্ত েব্দ ১৮ োকা

রনরুপম �াহা
বনগাঁ, ১১ জুলাই

রবপির�– র বনগোঁ সোংগঠরনক রিলোর গুরুত্ব�ূণপ ববঠপক 
অনু�রস্ি থোকপলন েপলরই রিন রবধোেক। আর িোই রনপে 
রবপির�– র অন্দপর শুরু হপেপছ গুঞ্জন। 

ররববোর বনগোঁ সোংগঠরনক রিলোর কোযপকোররণী ববঠক 
রছল। বনগোঁ শহপর েপলর 
রিলো কোযপোলপে এরেপনর 
ববঠপক থোকোর কথো রছল 
েপলর রবধোেকপের। রকন্তু 
ববঠপক বনগোঁ উত্তর, বোগেো 
এবং গোইঘোটোর রবধোেক 
অন�ুরস্ি রছপলন। আর 
িোপক রঘপরই শুরু হপেপছ 
রোিননরিক িল্পনো। সম্প্ররি 
রবপির�– র রোি্ সভো�রি রেলী� রঘোপষর ববঠপকও অনু�রস্ি 
রছপলন বোগেোর রবপির� রবধোেক রবশ্বরিৎ েোস, বনগোঁ উত্তর 
রবধোনসভোর রবপির� রিোথথী অপশোক কীিপনীেো এবং গোইঘোটোর 
রবপির� রবধোেক সুব্রি ঠোর্র। ররববোপরর ববঠপকও এই রিন 
রবধোেক উ�রস্ি নো থোকোে িল্পনো আরও িুপঙ্গ উপঠপছ। 

অরভপযোগ, অন�ুরস্ি রবধোেকপের নোরক এই ববঠপকর ব্ো�োপর 
আেন্ত্রণই িোনোপনো হেরন। এ ব্ো�োপর েপলর রনিৃপত্বর বতিব্, 
রয রকোনও ববঠপকর আপগই রনেে অনুযোেী েপলর আইটি রসল 
এবং সোংগঠরনক কোযপকিপোরো রবধোেক বো অন্পের সপঙ্গ রিোপন 
রযোগোপযোগ কপর ববঠপক আেন্ত্রণ িোনোন। এপক্পত্রও িোই করো 
হপেপছ। অন�ুরস্রির কোরণ রহপসপব েপলর যুরতি, হেপিো কোরও 
শরীর খোরো� অথবো ব্রতিগি কোরপণ আসপি �োপরনরন। এই 

রনপে অকোরপণ িল রঘোলো 
করো হপছে।

এই রবষপে বনগোঁ উত্তর 
রবধোনসভো রকপন্দর রবধোেক 
অপশোক কীিপনীেো এবং 
রবশ্বরিৎ েোস িোরনপেপছন, 
শোরীররক অসুস্িোর 
কোরপণই িোঁরো ববঠপক 
উ�রস্ি হপি �োপরনরন। 

যরেও িোঁপের বতিপব্ গুঞ্জন থোেপছ নো। এ রনপে রিলো িৃণেূল 
রনিো রগো�োল রশঠ িোনোন, ‘ রবপির�– র এখন কোি হপেপছ, 
েপলর েপধ্ই এপক অ�পরর নোপে রনন্দো করো। এই েপলর 
রকোনও িনস্বোথপেূলক কেপসূরি রনই। িপল এই েপল এখন 
রকউ থোকপি িোইপছন নো। িোরই রিরিিলন এরেপনর ববঠক।’  

সগরুো রেরবয়র ত্রীব্র গুঞ্জন

বনগােঁ রবয়জরপ–র ববঠয়ক 
অনুপরথিত দয়লর ৩ রবধােক 

রবশ্বরজৎ দা� অয়োক ক্রীত্বন্রীো �ুব্রত ঠাকুর

আজকায়লর প্ররতয়বদন

র�পট্োল, রডপিল ও জ্োলোরন গ্োপসর েৃল্বৃরদ্ধর 
রিরিবোপে দু’ রেপনর কেপসূরি রনপেরছল িৃণেূল। রদ্িীে 
রেন ররববোপরও রিরিবোে গপিপ উঠল িোরো। শুধু 
রেরছল, অবস্োন–রবপক্োভ নে, ব্ঙ্গ–রবদ্রু�, কটোক্ও 
রেপশ রছল িোপের রিরিবোপে। িৃণেূল রনিৃপত্বর সপঙ্গ 
শোরেল হন বহু সোধোরণ েোনুষ। গৃহবধূরো এরগপে 
এপসরছপলন স্বিঃিূিপভোপব।   

 িোঁ�েোরনর রবধোেক অররন্দে গুঁই শ্রীরোে�ুর 
নগোর রেোপড় রবপক্োভ রেখোপলন অরভনব উ�োপে। 
রক্রপকটোপরর েপিো ব্োট হোপি রোস্োে রনপেরছপলন 
রিরন। রসঞ্ুরর করপল রযভোপব ব্োট রহলপেট দু’ হোপি 
িুপল ধপরন একিন ব্োটসে্োন, রসই ভরঙ্গেোে 
রকন্দপক কটোক্ হোপনন রিরন। গলোে র�োলো র�ো্টোপর 
রলখো ‘ রিৌরকেোর িেৎকোর, র�পট্োপলর েোে একপশো 
�োর। শুনপি রগপে েন রক বোি, গ্োপসর েোপে 
েোথোে হোি।’  র�পট্োল �োপম্ রবপক্োপভর �র 

রি টি ররোপড রেরছল কপরন িৃণেূল সেথপকরো। 
রেোষ রেপে গোরড় টোরনপে রবপে করপি যোপছে বর। 
আর রসই রেোষ টোনপছন রবধোেক রনপিই। এরেন 
উত্তর�োড়োর রশবিলো র�পট্োল �োপম্র সোেপন 
অবস্োন রবপক্োভ হে। রবপক্োপভর রনিৃপ্বে রছপলন 
রবধোেক কোঞ্ন েরলেক। রিরন রনপি েরড় রেপে গোরড় 
রটপন রনপে যোন। 

অন্রেপক, ডোনর্রনর কোলী�ুর র�পট্োল 
�োপম্র সোেপন রিরিবোেসভো কপর হুগরল রিলো 
েরহলো কংপগ্রস। রনিৃপত্ব রছপলন েপলর রিলো 
সভোপনত্রী রেঠু নোগ। খোনোর্পল রিধোনেন্ত্রী নপরন্দ 
রেোরের রিিীকী শব বিরর কপর িো েোহ করো 
হে। আরোেবোগ শহপর গরু ও রেোপষর গোরড় 
এবং রিধোনেন্ত্রীর রিিীকী শবপেহ রনপে রেরছল 
করো হে। ভ্োন িোরলপে রিরিবোে করপলন বোসন্তীর 
রবধোেক শ্োেল েণ্ডল। রবধোেকপক ভ্োন িোলোপি 
রেপখ এলোকোর েোনুষ রভড় কপরন। শ্োেলবোবু 
বপলন, ‘ র�পট্োল, রডপিল ও গ্োপসর েোে বৃরদ্ধপি 

েোনুষ রেপশহোরো। এরেন ভ্োন ররকশো িোরলপে িোর 
রবরুপদ্ধ রিরিবোে িোনোলোে।’  জ্োলোরনর েূল্বৃরদ্ধর 
রিরিবোপে হোওড়ো রিলো (গ্রোেীণ) যুব িৃণেূপলর 
উপে্োপগ রিরিটি র�পট্োল �োপম্ গণস্বোক্র অরভযোন 
িোলোন হল। শরনবোর ও ররববোর ধপর এই অরভযোন। 
হোওড়ো রিলো (গ্রোেীণ) যুব িৃণেূপলর সভো�রি ও 
রবধোেক সুকোন্ত �োল িোনোন, হোিোর হোিোর েোনুষ 
জ্োলোরনর েূল্বৃরদ্ধর রিরিবোপে স্বিঃসূ্িপভোপব এই 
অরভযোপন শোরেল হপেপছন।  

ররকশো– ভ্োন িোরলপে িোিীে সড়ক ধপর এপস 
অবস্োন েপঞ্ রযোগ রেন বধপেোন উত্তপরর রবধোেক 
রনশীথর্েোর েোরলক। ভ্োপনর ও�র রছল খোরল রোন্োর 
গ্োস রসরলন্ডোর। রছপলন উত্তর রবধোনসভো রকপন্দর 
রবধোেক রনশীথর্েোর েোরলক, বধপেোন ২ নম্বর ব্লপকর 
িৃণেূল যুব কংপগ্রপসর সভো�রি রশৌরভক �োন, 
ববর্ন্ঠ�ুর এক নম্বর গ্রোে �ঞ্োপেপির উ�রিধোন 
িেপেব ব্োনোরিপ– সহ িৃণেূল কংপগ্রস রনিৃবৃন্দ। 
রিরিবোপে গপিপ উঠল কোপটোেোর িৃণেূল। েপলর 

রবধোেক রবীন্দনোথ ি্োটোরিপর রনিৃপত্ব এরেন কোপটোেোর 
েহর্েো শোসপকর কোযপোলে লোপগোেো নিরুল েুতি 
েপঞ্ অবস্োন কেপসূরি �োলন করল িৃণেূল। 

র�পট্ো�পণ্র েূল্বৃরদ্ধর রিরিবোপে �োড়গ্রোে 
রিলোর সোঁকরোইপল রবপির� রছপড় িৃণেূপল রযোগ 
রেপলন �ঞ্োপেি সেস্– সহ কপেকপশো রবপির� 
কেথী। িপল ররোরহণী গ্রোে �ঞ্োপেি হোিছোড়ো হপে 
রগল রবপির�– র। রকপন্দর রবপির� সরকোপরর 
র�পট্ো�পণ্র েূল্বৃরদ্ধর রিরিবোে িোনোপি রগপে 
রবপির�– র টিরকপট রনবপোরিি ৩ �ঞ্োপেি সেস্ 
ররববোর িৃণেূপলর রগো�ীবলেভ�ুপরর রবধোেক 
ডো.খপগন্দনোথ েোহোপিোর হোি ধপর িৃণেূপল রযোগ 
রেপলন। সপঙ্গ িোঁপের শিোরধক কেথী সেথপকও এরেন 
িৃণেূপলর রিরিবোে েপঞ্ এপস রযোগেোন কপরন। 

তথ্যসূত্র:  মিল্টন সেন, নীলরতন কুণ্ডু,    তডুফান 
িণ্ল, স�ৌতি চক্রবততী, মরিয়দশতী বন্দ্াপাধ্ায়, 
মবজয়রিকাশ দাে ও সোিনাথ ন্দী

দ্রীয়পন গুতি
পুরুরলো, ১১ জুলাই

রবয়জরপ সেয়ড় তৃণমূয়ল স�াগ রদয়তই গুরলরবদ্ধ হয়লন এক সনতা। েরনবার রায়ত 
পুরুরলো েহয়রর কাোররর তৃণময়ূলর সজলা করমটর �দ�্ প্রদ্রীপ ব্ানারজ্বয়ক 
গুরল কয়র দুষ্ৃত্রীরা। তাঁয়ক পুরুরলো সমরডক্াল কয়লজ হা�পাতায়ল �রত্ব করা 
হয়েয়ে। ঘেনার প্রত্ষেদেশী মহম্মদ মুমতাজ বয়লন, ‘ সচক সগরঞ্জ পরা এক �ুবক 
গুরল চারলয়েয়ে। বাইয়ক কয়র আরও একজন রেয়লন। প্রদ্রীপবাবু তাঁয়ক বাইয়ক 
চারপয়ে রনয়ে রায়ত বারড় রফররেয়লন। স� �মেই পুরুরলো েহয়রর কাোররর 
কায়ে  ঘেনাট ঘয়ে।’  

ঘেনার পরই সজলার অরতররক্ত পুরলে �ুপার রপনাক্রী দত্ত ঘেনাথিয়ল এয়� 
তদন্ত শুরু কয়রন। তয়ব রতরন এেনই এ রনয়ে রকে ুবলয়ত চানরন। ঘেনার েবর 
সপয়ে হা�পাতায়ল েয়ুে �ান সজলা তৃণমূল �ুব ��াপরত তরা বাঘমুরডির রবধােক 
�ুোন্ত মাহায়তা। রতরন বয়লন, ‘ এই ধরয়নর ঘেনা পুরুরলোে আয়গ ঘয়েরন। কারা 
গুরল চালাল তা অরবলয়বে তদন্ত কয়র করুক পুরলে।’  আহত প্রদ্রীপ ব্ানারজ্ব আয়গ 
পুরুরলো পুর��ার কিংয়রে� কাউরসিলর রেয়লন। পয়র রতরন তৃণমূয়ল স�াগ সদন। 
রবধান��া স�ায়ের আয়গ রবয়জরপ– সত রগয়েরেয়লন। রদন ১৫ আয়গ আবার 
তৃণময়ূল রফয়র আয়�ন রতরন। তার রনয়জর পররবহয়ণর ব্ব�া আয়ে। এই গুরল 
চলার �য়ঙ্গ তার ব্ব�া �িংরোন্ত সকানও রকে ুস�াগ রয়েয়ে রকনা তা– ও েরতয়ে 
সদেয়ে পুরলে। উয়লেে্, এর আয়গও একবার আরেময়ণর ঘেনা ঘয়েরেল এই 
সনতার ওপর।  ররববার তঁায়ক হা�পাতায়ল সদেয়ত �ান সজলা পররষয়দর ��ারধপরত 
�ুজে ব্ানারজ্ব, প্রাক্তন মন্ত্রী োরন্তরাম মাহায়তা–�হ দয়লর সনতা ও কমশীরা। 
��ারধপরত বয়লন, ‘ আমরা পুরলে �ুপারয়ক বয়লরে অরবলয়বে সদাষ্রীয়দর সরেতিার 
করয়ত হয়ব। পরুলে ঘেনার তদন্ত করয়ে।’  

সপয়্াল, রডয়জল, গ্ায়�র মৃল্বৃরদ্ধ রনয়ে 
প্ররতবায়দ ররববায়রও পয়র নামল তৃণমূল

সপয়্াল, রডয়জল ও রান্ার গ্ায়�র মৃল্বৃরদ্ধর প্ররতবায়দ মানবাজার ১, ২ এবিং পুঞ্া ব্লয়ক তৃণময়ূলর ��াে মন্ত্রী �ন্্ারারন েুডু। আয়েন সজলা ��াপরত গুরুপদ েুডু ও অন্ সনতারা। 
ডানরদয়ক, উত্তরপাড়াে রবয়ষো� কম্ব�ূরচয়ত রবধােক কাঞ্ন মরলেক। ররববার। েরব:  আজকাল

রবপির� রছপড় 
িৃণেূপল রযোগ, 
গুরলরবদ্ধ রনিো

আহতয়ক সদেয়ত হা�পাতায়ল তৃণমূল সনতারা । েরব:  প্ররতয়বদক

�ুররজৎ সঘাষ হাজরা
সবালপুর, ১১ জুলাই 

রোমাঞ্য়ল গুলরত কয়র পারে রেকায়রর প্রবণতা আয়ে অয়নয়কর। স�ই 
গুলরতর গুরলর জন্ রোয়মর রেশুরা কাদা মাট সঘয়ঁে বল বারনয়ে রায়ে। তা 
রদয়েই পাকা ফল, পারে এ�ব রেকার কয়র। আর স�োন সরয়কই ‘ র�ড বল’  
বতররর ধারণা পান ব্রীর�ূয়মর রেরষেকা আয়েো োতুনরা। তা রদয়ে সেলার 
েয়ল সজলার রুষে এলাকাে ন্রীরয়ব বন�জৃয়নর কাজ কয়র চয়লয়েন একদল 
রেষোব্রত্রী আর তায়ঁদর রেষোরশীরা।

ব্রীর�ূয়মর মহম্মদবাজার এলাকার হ্রীরাপরু জামনু গুন্া হাই সু্ল, সবগম 
সরারকো অ্াকায়ডরম, পারনোরা রকেলে, স�রুকা স�ায়রর পারে সু্ল— এই 
চারট সু্য়লর েয়ুদ পড়েুারা সেলার �মে র�ড বল বানায়ছে গত কয়েক বের 
ধয়র। আর স�ই র�ড বল রদয়েই সেলার েয়ল চলয়ে বন�জৃন। রেরষেকা 
আয়েো োতুন জানান, জাম, সতঁতুল, মহুল, োল, বে এই ধরয়নর বড় গায়ের 
ফয়লর শুকয়না ব্রীজ মাটর ময়ধ্ �য়র এই র�ড বল বানায়না হয়ছে। কৃরষ 

রবজ্ঞান্রীরা পরামে্ব রদয়েয়েন র�ড বল বতরর করয়ত �ামান্ একেু বজব �ারও 
এই মাটর �য়ঙ্গ রমরেয়ে রদয়ত। স�ই কাজও করা হয়েয়ে। কৃরষ রবজ্ঞান্রীয়দর 
পরামে্ব ময়তা মাটর �য়ঙ্গ বজব �ার রমরেয়ে র�ড বয়লর গুরল বতরর করা 
হয়ছে। রে্রীয়মের �মে স�গুয়লা শুরকয়ে, এই বষ্বাকায়ল ওই র�ড বলগুয়লা 
হায়ত কয়র, কেনও বা গুলরত কয়র দূয়র সোড়া হয়ছে। বষ্বার জয়ল ব্রীজ �রা 
স�ই মাট গয়ল রগয়ে, নতুন গাে মাটয়ত রেকড় েড়ায়ছে।

আয়েোয়দব্রী জানান, গত চার বের ধয়র র�ড বল বতররর কাজ করয়েন 
তারঁা। ইরতময়ধ্ই কয়েক হাজার গাে বড় হয়ে রগয়েয়ে। �াধারণ বন�জৃয়নর 
সরয়ক এর পদ্ধরত আলাদা, অর�নব। এর কারণ রহয়�য়ব বলা হয়ছে স� 
অয়নক দূয়রর সকানও এলাকাে ফাকঁা জরম রাকয়লও স�োয়ন �ব�মে সপৌয়ঁে 
মাট েুয়ঁড় চারা গাে লাগায়না, তার সদে�াল করা কঠিন। স�োয়ন ওই�ব 
এলাকা লষে্ কয়র ব্রীজ �রা রিল েুয়ঁড় সফয়ল এক বষ্বায়তই বহু গাে জয়মে 
সবে বড় হয়ে উঠয়ে। আয়েোর �ঙ্গ্রী সু্য়লর রেশুয়দর ময়ধ্ গুলরত কয়রও 
অয়নয়ক েড়ুয়ে, অয়নয়ক আবার হায়ত কয়র েড়ুয়ে। রেশুয়দর �য়ঙ্গ তায়দর 
অর��াবকরা �কু্ত হয়ে সগয়েন এই অর�নব বন�জৃয়নর উয়দ্ায়গ।

গুলরি রেপে ‘ রসড বল’  ছুপড় রখলোর ছপল বনসৃিন বীরভূপে

র�ড বল হায়ত রেরষেকারা। ব্রীর�ূয়মর মহম্মদবাজার এলাকাে। েরব: প্ররতয়বদক

রবয়ছেয়দর আয়গই রবিত্রীে রবয়ে, 
তদয়ন্তর ময়ুে অর��ুক্ত পুরলেকমশী
�য়জ্ঞশ্বর জানা
কাঁরর, ১১ জুলাই

রববোহ রবপছেপের আপগই রদ্িীে রবপে। রদ্িীে স্বোেীর অরভপযোপগর 
রভরত্তপি ওই েরহলো �রুলশকেথীর রবরুপদ্ধ েোেলো শুরু কপরপছ 
রোেনগর থোনোর �রুলশ। বিপেোপন ওই কনপ্টবল েন্দোরেরণ 
রকো্টোল থোনোে কেপরি। রদ্িীে স্বোেীর অরভপযোগ, স্তীর রিথে 
রবপের কথো িোনপিনই নো রিরন। আপগর রবপের রবষেটি রগো�ন 
কপরই েরহলো িোপঁক রবপে কপরন। রিথে স্বোেীর রবরুপদ্ধ ৪ বছর 
আপগ েোপের হওেো বধ ূরনযপোিন এবং রছনিোইপের েোেলোও 
িলপছ। িোঁর অরভপযোপগর রভরত্তপি নবোন্ রথপক ঘটনোর িেপন্তর 
রনপেপশ রেওেো হে �ুরলশপক। ওই �রুলশকেথীর রবরুপদ্ধ ওঠো 

অরভপযোপগর িেন্ত শুরু হপেপছ বপল িোরনপেপছন �বূপ রেরেনী�পুরর 
�রুলশ স�ুোর অেরনোথ রক। যো িোনোর �র গি েোপস রিথে ও 
রদ্িীে স্বোেীর রবরুপদ্ধ রোেনগর থোনোে বধ ূরনযপোিপনর েোেলো 
রলখোন ওই কনপ্টবল। ঘটনোিপক্র ওই েোেলোে আইরন �রোেশপ 
রনপি কোঁরথ আেোলপির আইনিীবী রোিীব ষড়ঙ্গীর কোপছ যোন 
েরহলোর দুই স্বোেী। িোর�রই িোনোিোরন হে ঘটনো। রোিীববোবরু 
েোরব, ঘটনোর রনরপ�ক্ িেন্ত হপল রবষেটি �ররষ্োর হপব এবং 
রিিোররি ব্রতিরো ন্োেরবিোর �োপবন। যরেও রনপির রবরুপদ্ধ 
ওঠো সেস্ অরভপযোগ একবোপক্ অস্বীকোর কপরপছন ওই েরহলো 
কনপ্টবল। িোঁর সপঙ্গ রযোগোপযোগ করো হপল রিরন বপলন, ‘ আেোর 
রবরুপদ্ধ ওঠো সেস্ অরভপযোগই রেথ্ো। আেোর রবরুপদ্ধ ষড়যন্ত্র 
করো হপেপছ। আরে সব নরথ িেো রেপেরছ রোেনগর থোনোে।’ 

রর রকয়ন বারড়র পয়র। 
সমরদন্রীপুয়র। েরব:  সরূপ মডিল

নজরকাড়া

 গুরলরবদ্ধ 
মৎ�্জ্রীব্রী
মাে ধরার জাল রকনয়ত এয়� 
গুরলরবদ্ধ মৎ�্জ্রীব্রী। উত্তর ২৪ 
পরগনার সরূপনগয়রর রবরারর 
রোয়মর ঘেনা। েরনবার রায়ত 
বারড়য়ত বয়� জাল বুনরেয়লন 
কময়লে �রকার। সমােরবাইয়ক 
কয়র ২ দুষৃ্ত্রী আয়� জাল সকনার 
নাম কয়র। তায়দর সহলয়মে আর 
মায়স্ মুে িাকা রেল। অতরক্বয়ত 
কময়লেয়ক লষে্ কয়র গুরল 
চালাে। গুরল রগয়ে কময়লয়ের 
ঘায়ড় লায়গ। কময়লয়ের রচৎকায়র 
পড়রেরা েুয়ে আয়�। দুষ্ৃত্রীরা 
পালাে। কময়লেয়ক আোঙ্াজনক 
অবথিাে থিান্রীে োঁড়াপুল 
হা�পাতাল সরয়ক কলকাতার আর 
রজ কয়র পাঠায়না হয়েয়ে। 

 রর নাময়ব না
অরতমার্রীর কারয়ণ এবার বঁাকুড়া 
েহয়র দুট রর–ই রাস্াে নাময়ব 
না। চকবাজার ে্াম�ুন্দর রর 
করমটর ��াপরত করুণামে চন্দ 
জানান, কয়রানা �তক্বতার কারয়ণ 
এই র�দ্ধান্ত। তয়ব �য়ন্য়বলাে 
েহয়রর সপাদ্ারপাড়াে স�োয়ন 
রর রাো আয়ে, স�োয়ন 
ে্াম�ুন্দয়রর েরব সরয়ে পুয়জা 
ও আররত হয়ব। ব্াপাররহাে 
রর করমটও অনুরূপ র�দ্ধান্ত 
রনয়েয়ে। তঁায়দর ররও রাস্া 
পরররেমা করয়ব না।

 দুঘ্বেনাে মৃতু্
লররর �য়ঙ্গ বাইয়কর ময়ুোমুরে 
�ঙ্ঘয়ষ্ব মৃতু্ হল এক �ুবয়কর। 
নাম প্রলে পাল (২২)। বারড় 
আরামবায়গর সদৌলতপুয়র। ররববার 
�কায়ল বাইয়ক এক আত্্রীেয়ক রনয়ে 
থিান্রীে বন�রাইয়ে বারড় সপৌয়ঁে রদয়ত 
�ারছেয়লন। তেনই কাঁোবরনর কায়ে 
দুঘ্বেনা। দমকলকমশীরা তাঁয়দর উদ্ধার 
কয়র আরামবাগ মহকুমা হা�পাতায়ল 
রনয়ে সগয়ল রচরকৎ�করা প্রলেয়ক 
মৃত সঘাষণা কয়রন, অন্ জয়নর 
অবথিাও আেঙ্াজনক।

 ঝুলন্ত সদহ
োত্্রী ও এক সপ্রৌয়ের ঝুলন্ত 
সদহ উদ্ধার। কালনার রন�ুরজ 
হররহরপাড়াে ররম্া হালদার (১৭) 
নায়ম এক উচ্চমাধ্রমক পর্রীষোরশীর 
সদহ উদ্ধার হল। ক্রী কারয়ণ এই 
ঘেনা, বুয়ঝ উঠয়ত পারয়েন না 
ররম্ার পররবায়রর সলাকজন। 
কালনার কুয়োডাঙা রোয়মর বার�ন্দা 
কারত্বক বাররয়কর (৬৪) ঝুলন্ত সদহ 
উদ্ধার হয়েয়ে। পররবায়রর �দ�্য়দর 
ধারণা, সরাগ�ন্তণা �হ্ করয়ত না 
সপয়র আত্ঘাত্রী হয়েয়ে কারত্বক। 

 �মুয়রে ঝাঁপ
আত্হত্ার জন্ �মুয়রে ঝাঁপ 
�ুবয়কর। থিান্রীেয়দর তৎপরতাে রষো 
হল প্রাণ। েরনবার রায়ত, রদঘাে। 
উদ্ধায়রর পর সো�ন পাল (৩০) 
নায়মর ওই �ুবকয়কর প্রাররমক 
রচরকৎ�া হে রদঘা হা�পাতায়ল। 
হাওড়ার উলুয়বরড়োর বার�ন্দা রতরন। 
নানা কারয়ণ অব�াদরেস্ হয়েই 
আত্হত্া করয়ত রগয়েরেয়লন বয়ল 
জারনয়েয়ে রদঘা রানার পুরলে।
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