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কলকাতা মঙ্গলবার ১১ আগস্ট ২০২০

৩

মধ্য কলকাতার ইসলামিয়া
হাসপাতালের সংস্কার এবং
সম্প্রসারণের কাজ চলছে।
সম্প্রসারিত অংশে আপাতত
কর�োনা আক্রান্তদের চিকিৎসার
জন্য গড়ে ত�োলা হবে শতাধিক
শয্যার ক�োভিড হাসপাতাল।
পরে সেখানে স্বাভাবিক
হাসপাতালের কাজ চলবে।
স�োমবার কাজ কেমন চলছে
তার তদারকি করেন রাজ্যের
পুর ও নগর�োন্নয়নমন্ত্রী তথা
কলকাতা পুরসভার প্রধান
প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম।
ছবি:অভিজিৎ মণ্ডল

নতু ন সাজে শিয়ালদা স্টেশন। স�োমবার। ছবি:আজকাল 

লকডাউনে রূপটান
শিয়ালদা স্টেশনের

তরুণ চক্রবর্তী

চারদিক স্তব্ধ। সাড়ে চার মাসে এটাই যেন দস্তুর হয়ে
উঠেছে রাজ্যের ব্যস্ততম দুই রেল স্টেশন শিয়ালদা ও
হাওড়ার। চেনা ভিড়টাই নেই। স্টেশন চত্বর ঘুমিয়ে
আছে। আর এই নির্জনতাকেই কাজে লাগিয়ে
রেল–কর্তারা স্টেশনের শ�োভাবর্ধনের কাজ অনেকটা
এগিয়ে নিয়ে গেছেন। এত কাল ইচ্ছে থাকলেও
ভিড়ের কারণে যা করতে পারেননি তঁারা। পরিচর্যা
চলছে রেললাইন থেকে শুরু করে সব পরিকাঠাম�োর।
লকডাউন শেষ হলে যাত্রীদের ঝঁা–চকচকে রেল–
পরিষেবা দিতে স�োমবার থেকে শুরু হয়ে গেছে
সপ্তাহব্যাপী পরিচ্ছন্নতা অভিযান।
প্ল্যাটফর্মের ভেতরেই গড়ে উঠছে ক্যাফেটরিয়া,
শপিং মল। বদলে গেছে স্টেশনের মাথার ওপর টিনের
ছাউনি। সেখানেও স�ৌন্দর্যায়নের ছেঁায়া। মেন স্টেশনের
প্ল্যাটফর্ম নম্বর এখন ১ থেকে টানা ১৪। ১–এর এ বা
৯–এর এ, বি, সি আর নেই। দক্ষিণেও তেমনি ১৫
থেকে ২১ টানা প্ল্যাটফর্ম নম্বর। সর্বত্রই আধুনিকতার
ছেঁায়া। হাওড়া স্টেশনেও লকডাউনকে কাজে লাগিয়ে

স�ৌন্দর্যায়নের পাশাপাশি চলছে যাত্রী–সুবিধার্থে নানা
প্রস্তুতি। ইতিমধ্যেই আল�োর র�োশনাইয়ে ভাসছে
হাওড়া। কলকাতা স্টেশনে গড়ে ত�োলা হয়েছে
প্ল্যাটফর্ম প্রিমিয়াম লাউঞ্জ। শুধু এই তিন স্টেশনই নয়,
রাজ্যের বহু রেল স্টেশনেই লেগেছে উন্নয়নের ছেঁায়া।
বিভিন্ন রেলসেতু র পরিচর্যায় এই দীর্ঘ লকডাউনকে
কাজে লাগিয়েছে ভারতীয় রেল।
কলকাতায় পূর্ব ও দক্ষিণ–পর্বূ রেল সূত্রে খবর,
৭ দিন ধরে রেল–প্ল্যাটফর্ম থেকে শুরু করে ট্রেনের
বগি, লাইন, সেতু — সব কিছইু সাফাই করা হবে। পূর্ব
রেলের মুখ্য জনসংয�োগ আধিকারিক নিখিল চক্রবর্তী
জানান, গত চার মাসে যাত্রী–স্বাচ্ছন্দের লক্ষ্যে ব্যাপক
কাজ হয়েছে। দক্ষিণ–পর্বূ রেলের মুখ্য জনসংয�োগ
আধিকারিক সঞ্জয় ঘ�োষও জানান, স্টেশনগুলির
স�ৌন্দর্যায়নের পাশাপাশি যাত্রী–নিরাপত্তার কথা মাথায়
রেখে নিয়মিত নজরদারি চলছে সর্বত্র। কলকাতার দুটি
রেলই লকডাউনের দিনগুলিতে দুঃস্থ মানুষদের মধ্যে
নিয়মিত খাবার বিলি করেছে। তা ছাড়া পার্সেল এক্সপ্রেস
ও মালগাড়ি চালিয়ে নিত্যপ্রয়�োজনীয় পণ্যসামগ্রী
সরবরাহেরও ব্যবস্থা করেছেন রেল–কর্মীরা।

৩ দিনের শিশুকন্যাকে শ্বাসর�োধ
করে খুন, ৬ মাস পর গ্রেপ্তার মা
আজকালের প্রতিবেদন

মৃত সন্তানের গলায় মায়ের নখের আঁচড়। সেই সূত্রেই গ্রেপ্তার
হল খুনি মা। জন্মান�োর তিনদিনের মাথায় তৃতীয় সন্তানকে
গলা টিপে খুন করে ছয় মাস পর ময়নাতদন্তের রিপ�োর্টের
ভিত্তিতে পুলিশ গ্রেপ্তার করল মা–কে। জেরায় পুলিশকে মা
জানাল, আগের দুই সন্তানকে খেতে দিতে পারি না। আরেক
সন্তানকে কীভাবে দেখব?তাই খুন করেছি।
আগের দুটি সন্তান ছিল স�োনিয়া সেনের। তৃতীয় সন্তানকে
অভাবের তাড়নায় গলা টিপে খুন করেছিল স�োনিয়া ছয় মাস
আগে। তখন সন্তানের বয়স তিন দিন। সে সময় পুলিশকে
স�োনিয়া জানিয়েছিল, হঠাৎ মারা গেছে। কিন্তু, পুলিশের সন্দেহ
হওয়ায় চলতি বছরের ৬ ফেব্রুয়ারি একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর
মামলা শুরু করে। সম্প্রতি প�োস্টমর্টেম রিপ�োর্টে জানা যায়, গলা
টিপে স�োনিয়া তার কন্যাসন্তানকে হত্যা করেছে। এর পরেই
পুলিশ খুনের মামলা শুরু করে। তদন্তে দেখা যায়, স�োনিয়া সেন
ওরফে স�োনিয়া বাড়ুই তৃতীয় সন্তানের মৃত্যু নিয়ে নানা সময়ে
নানা কথা বলছে। আনন্দপুর থানার অফিসাররা বিভিন্ন সময়
তাকে জেরা করেন। এবং শেষে ৬ মাস পর স�োনিয়া স্বীকার

করে অভাবের তাড়নার জন্যই সন্তানকে খুন করেছে গলা
টিপে। তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে আনন্দপুর থানা এলাকার
ভিআইপি নগর থেকে। পুলিশ জানতে পেরেছে, স�োনিয়ার
স্বামী প্রভাস বাড়ুই পরিবারের সঙ্গে য�োগায�োগ রাখত না।
অন্য এক মহিলার সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল বলে অভিয�োগ।
খাবার বা প�োশাক কিছুই দিত না স�োনিয়াকে বা তার দুই
সন্তানকে। মাঝেমাঝেই স�োনিয়া বাপের বাড়ি থেকে টাকা
পয়সা চেয়ে আনত। এভাবেই চলছিল। তৃতীয় সন্তান গর্ভে
আসার পর স�োনিয়া গ�োটা পরিস্থিতির জন্য অত্যন্ত অসহায়
অবস্থায় ছিল। তাই সে খুন করে। খুনের দিন মৃত সন্তানকে নিয়ে
বাইপাসের একটি বেসরকারি নার্সিংহ�োমে যায় স�োনিয়া। বলে,
দুধ খাওয়ান�োর পরেই নিস্তেজ হয়ে গেছে মেয়ে। নার্সিংহ�োমের
অবশ্য সন্দেহ হয় গ�োটা ঘটনা শুনে। সেখান থেকেই পুলিশে
খবর দেওয়া হয়। ময়নাতদন্তের রিপ�োর্টে শেষ পর্যন্ত বলা হয়,
শিশুর শরীরে নখের দাগ ছিল। এই ঘটনায় তদন্তের প্রথম
দিকে পুলিশের মনে হয়েছিল স�োনিয়ার বয়ান ঠিক। কেননা,
যে সময়ে ঘটনা ঘটেছে, তখন স�োনিয়ার বাড়িতে বাইরের
ক�োনও ল�োক আসেনি। পরে অবশ্য শিশুকন্যার গলায় মায়ের
নখের দাগই ধরিয়ে দিল খুনি মা–কে।

[রুল ৮(১)]
আরএসিপিসি, কলকাতা
‘অবনী হাইটস’, ৫৯এ, চ�ৌরঙ্গি র�োড,
পজেশন ন�োটিস
কলকাতা–৭০০ ০২০, ই–মেল:sbi.04490@sbi.co.in
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
যেহেতু  নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া–এর অনুম�োদিত অফিসার হিসেবে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফ�োর্সমেন্ট)রুলস, ২০০২–এর রুল ৩
সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফ�োর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর
১৩(১২)ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণের প্রতি নীচে লেখা তারিখ সংবলিত ডিমান্ড ন�োটিস জারি করেছিলেন যার মাধ্যমে
উক্ত ন�োটিস প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ওই ন�োটিসে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানান�ো হয়েছিল। উক্ত
ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত ডিমান্ড ন�োটিসে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এবং জনসাধারণের প্রতি
ন�োটিস জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফ�োর্সমেন্ট)রুলস, ২০০২–এর রুল ৮ সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার
(৪)নং উপধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্টের পাশে উল্লিখিত তারিখে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তিগুলির দখল
নিয়েছেন। ‘এই ডিমান্ড ন�োটিসের মাধ্যমে উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮)নং উপধারার সংস্থান অনুযায়ী উপলব্ধ মেয়াদের মধ্যে নিম্নলিখিত জামিনযুক্ত
পরিসম্পদগুলি ছাড়ান�োর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার মন�োয�োগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।’বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতাগণ এবং জনসাধারণকে
এতদ্দ্বারা উক্ত সম্পত্তিগুলি নিয়ে লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তিগুলি নিয়ে যে–ক�োনও লেনদেন এখানে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক
এবং তৎসহ ভবিষ্যতের সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, মাসুল, চার্জ ইত্যাদি সমেত স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া–এর চার্জ সাপেক্ষ হবে।

ঋণগ্রহীতা(গণ)–
এর নাম এবং
ব্রাঞ্চের নাম
১ ঋণগ্রহীতা:
মিঃ সুভাষ চ্যাটার্জি
ব্রাঞ্চ:
পাইকপাড়া

ক্রম
নং

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

ICA-944(18)/2020

১)অনাদায়ী ঋণ
২)ডিমান্ড ন�োটিসের তারিখ
৩)পজেশনের তারিখ
১) ₹৩,৪০,৩৯৬.৯৭
১৫.০৫.২০১৯ অনুযায়ী
+পরবর্তী সুদ
২)১৫.০৫.২০১৯
৩) ০৬.০৮.২০২০

নিম্নোক্ত সামান্য কমবেশি ১২০০ বর্গফু ট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া)মাপের স্বতন্ত্র
আবাসিক ফ্ল্যাটের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ:ফ্ল্যাট নং এ/৩, ব্লক
‘এ’, দক্ষিণ–পূর্ব দিক অভিমুখী, চতু র্থ তল, তৎসহ নিম্নোক্ত প্রেমিসেস সম্পর্কিত জমির
অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ, প্রেমিসেস নং ১০, ঠাকুরদাস ব্যানার্জি র�োড, থানা–
বেলঘরিয়া, কলকাতা–৭০০ ০৫৬, উত্তর ২৪ পরগনা। এই সম্পত্তিটি এরূপে চ�ৌহদ্দি
পরিবেষ্টিত: উত্তর– সিঁড়ি এবং ফ্ল্যাট নং সি/৩;দক্ষিণ– ১১ ফু ট ৯ ইঞ্চি চওড়া কমন
প্যাসেজ;পূর্ব– ফ্ল্যাট নং বি/৩;পশ্চিম– ৪ ফু ট চওড়া কমন প্যাসেজ।
প্রতি তলে প্রায় ১৬০৩ বর্গফু ট এরিয়াযুক্ত দ�োতলা বিল্ডিং সমেত নিম্নোক্ত ১ কাঠা ১০ ১) ₹৩,৮০,১৪৭.০০
২ ঋণগ্রহীতা:
মিঃ সন্তু কুমার
ছটাক মাপের বাস্তু জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ:ম�ৌজা– ঘ�োলা, ৩০.০১.২০১৮ অনুযায়ী
জে এল নং ১৪, আর এস নং ১০৩, ত�ৌজি নং ৬, সংশ্লিষ্ট দাগ নং ১৪১০, খতিয়ান নং ৯৬, +এর ওপর সুদ
প্রসাদ
ব্রাঞ্চ:
থানা– খড়দহ, বর্তমানে ঘ�োলা, ওয়ার্ড নং ২৮, হ�োল্ডিং নং ৪৪২, প্রেমিসেস নং ১৯২, এস ২) ২৯.০৫.২০১৮
পার্ক স্ট্রিট
কে ব্যানার্জি র�োড (পূর্বাচল), জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা–৭০০ ১১১।
৩) ০৬.০৮.২০২০
৩ ঋণগ্রহীতা:
নিম্নোক্ত বহুতলের ষষ্ঠ তলে সামান্য কমবেশি ৬৬০ বর্গফু ট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) ১) ₹৮,৪৩,৮৫২.৮৫
মাপের একটি ফ্ল্যাটের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ:হ�োল্ডিং নং ৯০/১, ২৫.০৭.২০১৯ অনুযায়ী
মিঃ সুদীপ্ত বল
ব্রাঞ্চ:
দক্ষিণদাড়ি র�োড, মালিক কালেক্টর, জে এল নং ২৫, রিভিশনাল সেটলমেন্ট নং ৬, ত�ৌজি +এর ওপর সুদ
গ�োয়াবাগান
নং ১২৯৮/২৮৩৩, খতিয়ান নং ১১৬২ (অংশ), জমির পরিমাপ– ৬ কাঠা ১৪ ছটাক ২৭ ২) ৩১.০৭.২০১৯
বর্গফু ট, ম�ৌজা– দক্ষিণদাড়ি, থানা– লেক টাউন, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা–৭০০ ৩) ০৬.০৮.২০২০
০৪৮। এই সম্পত্তিটি নিম্নোক্তরূপে চ�ৌহদ্দি পরিবেষ্টিত:উত্তর– শ্যামল সিংয়ের বাড়ি;
দক্ষিণ– দক্ষিণদাড়ি র�োড;পূর্ব– শ্যামল সিং প্রসাদের সম্পত্তি;পশ্চিম– গঙ্গার সম্পত্তি।
তারিখ:০৬.০৮.২০২০;স্থান:কলকাতা
অনুম�োদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

গুডরিক গ্রুপ লিমিটেড

CIN - L01132WB1977PLC031054
রেজিস্টার্ড অফিস:‘ক্যামেলিয়া হাউস’, ১৪, গুরুসদয় র�োড, কলকাতা–৭০০০১৯
টেলিফ�োন : (০৩৩) ২২৮৭–৩০৬৭/২২৮৭–৮৭৩৭/২২৮৭–১৮১৬
ফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৮৭–২৫৭৭/২২৮৭–৭০৮৯
 য়েবসাইট :www.goodricke.com
ই মেল :goodricke @ goodricke.com ও

ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০শে জুন ২০২০ সময়ে একক
অপরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের নির্যাস

(টাকার অঙ্ক লাখে)
		
তিনমাস সমাপ্ত
তিনমাস সমাপ্ত	বর্ষ সমাপ্ত
	বিবরণ
৩০.০৬.২০২০
৩০.০৬.২০১৯
৩১.০৩.২০২০
		
অপরীক্ষিত	 অপরীক্ষিত	 পরীক্ষিত
১.	
কার্য থেকে আয়	
১৪১২৪
১৬৮৮২
৭৯১৩৫
কর পূর্ব লাভ
১৬১৭
৫৮৪
১২৬৯
২.	
৩.	
কর পূর্ব নিট লাভ
১৬১৭
৫৮৪
১৬৩২
৪.	
এই সময়ের ম�োট আয়	
১০৫২
২৬৯
৪৯৮
(কর পরবর্তী সময়ের লাভ এবং কর
পরবর্তী সময়ের অন্যান্য ম�োট আয়
৫.	
প্রদত্ত ইকুইটি শেয়ার মূলধন
২১৫০
২১৬০
২১৬০
৬.	
অন্যান্য ইকুইটি			
২৭৯৪১
৭.	
প্রতিটি টাঃ ১০/– মূল্যের শেয়ার প্রতি আয়	
৭.৪৯
২.৭০
৭.৫৬
(মূল এবং মিশ্রিত)
সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিক�োয়ারমেন্টস)রেগুলেশনস ২০১৫, রেগুলেশন ৩৩ অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জে জমাকৃ ত বিশদ
ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সারাংশ। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com)
এবং ক�োম্পানির ওয়েবসাইট (www.goodricke.com)–তে পাওয়া যাবে।
একক অপরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি দ্বারা পর্যাল�োচিত এবং ক�োম্পানির পরিচালন পর্ষদের ১০ আগস্ট ২০২০ তারিখের
সভায় গৃহীত।
গুডরিক গ্রুপ লিমিটেডের পক্ষে
এ আস্থানা
স্থান :কলকাতা
ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিইও
তারিখ:১০ আগস্ট ২০২০
(DIN : 00631932)

গভীরে যাও, আরও গভীরে..
আজকালের প্রতিবেদন
ইস্ট–
ওয়েস্ট মেট্রোর জন্য দেশের
গভীরতম ভেন্টিলেশন শ্যাফট তৈরি
হল কলকাতায়। স্ট্র্যান্ড র�োডের ধারে।
হুগলি নদীর পাশে। গভীরতা ৪৩.৫
মিটার। উচ্চতায় ১৫ তলা বাড়ির সমান।
কংক্রিটের তৈরি। ভেতরের ব্যাস ১০.৩
মিটার। নির্মাণকারী সংস্থা অ্যাফকনস।
অ্যাফকনসের প্রজেক্ট ম্যানেজার
সত্যনারায়ণ কান�োয়ার বলেন, ‘এই
শ্যাফটটি দেশের গভীরতম।’এর মাধ্যমে
মেট্রোর সুড়ঙ্গে টাটকা বাতাস সরবরাহের
সঙ্গে ভেতরের দূষিত বাতাস যেমন বের
করে আনা হবে তেমনি আপৎকালীন
প্রয়োজনে এখান থেকে যাত্রীদেরও
বাইরে বের করে আনা হবে। সিঁড়ি
তৈরি করা হচ্ছে। হুগলি নদী থেকে
এই শ্যাফটটির দূরত্ব ৫০ মিটার। এরকম
আরেকটি শ্যাফট তৈরি হবে রাজা সুব�োধ
মল্লিক স্কোয়্যারের কাছে। যা অন্য একটি
সংস্থা তৈরি করছে।
হাওড়া স্টেশন থেকে সুড়ঙ্গ বেরিয়ে
এসে গঙ্গার জলস্তরের ৩৭ মিটার নীচ
দিয়ে এসেছে। সুড়ঙ্গের সঙ্গে সামঞ্জস্য
রাখতেই শ্যাফটটি এত গভীর করে তৈরি
করা হয়েছে। এর মাধ্যমে হাওড়া স্টেশন
থেকে মহাকরণ স্টেশন পর্যন্ত সুড়ঙ্গের
মধ্যে টাটকা বাতাস সরবরাহ এবং দূষিত
বাতাস বের করে আনা হবে। এর আগে
শ্যাফট তৈরির সময় নদীর জল ঢু কে কাজ
বন্ধ হয়ে যায়। চক্র রেলে সমস্যাও তৈরি
হয়েছিল। লকডাউনের জন্য মাঝে কাজ

একজ�ো ন�োবেল ইন্ডিয়া লিমিটেড
CIN: L24292WB1954PLC021516
রেজিস্টার্ড অফিস:গীতাঞ্জলি অ্যাপার্টমেন্ট
২য় তল, ৮বি, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০৭১

৩০ জুন, ২০২০ পর্যন্ত তিন মাসের অপরীক্ষিত একক ও একীকৃত আর্থিক ফলাফলের সারাংশের বিবৃতি

দেশের গভীরতম ভেন্টিলেশন
শ্যাফট। ছবি: আজকাল
বন্ধ থাকলেও শুরু হওয়ার পর দ্রুত
তা এগিয়ে নিয়ে গেছেন ইস্ট–ওয়েস্ট
মেট্রো কর্তৃপক্ষ।

(মিলিয়ন টাকায়, শেয়ার পিছু ডেটা ব্যতীত)

		
একক			
একীকৃত
বিবরণ
তিন মাস
তিন মাস	সেই সময়ের		
তিন মাস
তিন মাস	সেই সময়ের
সমাপ্ত
সমাপ্ত
তিন মাস সমাপ্ত	বর্ষ সমাপ্ত
সমাপ্ত
সমাপ্ত
তিন মাস সমাপ্ত	বর্ষ সমাপ্ত
৩০–০৬–২০২০ ৩১–০৩–২০২০ ৩০–০৬–২০১৯ ৩১–০৩–২০২০
৩০–০৬–২০২০ ৩১–০৩–২০২০ ৩০–০৬–২০১৯
৩১–০৩–২০২০
কার্য থেকে ম�োট আয়	
২,৬৪৫.০
৫,৯৭০.৮
৭,২৭৬.৩
২৬,৯৯৪.৩
২,৬৪৫.০
৫,৯৭০.৮
৭,২৭৬.৩
২৬,৯৯৪.৩
কর ও ব্যতিক্রমী দফা পূর্ব নিট লাভ
(২৭০.৭)	
৮২৬.৬
৮৮৫.৯
৩,২৮৩.৯
(২৭০.৭)	
৮২৬.৬
৮৮৫.৯
৩,২৮৪.৪
কর পূর্ব নিট লাভ (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)
(২৭০.৭)	
৭৩৮.৯
৮৮৫.৯
৩,২৩১.৬৯
(২৭০.৭)	
৭৩৯.৪
৮৮৫.৯
৩,২৩২.১
কর পরবর্তী সাধারণ কাজ থেকে নিট লাভ
(২০২.৬)	
৫৪০.৩
৫৭১.৪
২,৩৭৪.১
(২০২.৬)	
৫৪০.৮
৫৭১.৪
২৩৭৪.৬
এই সময়ের ম�োট আয় (কর পরবর্তী)	
(২৪৪.৩)	
৫৯৫.৫
৫৪৩.৪
২৩৩৫.৬
(২৪৪.৩)	
৫৯৫.৫
৫৪৩.৪
২৩৩৫.৬
ইকুইটি শেয়ার মূলধন
৪৫৫.৪
৪৫৫.৪
৪৫৫.৪
৪৫৫.৪
৪৫৫.৪
৪৫৫.৪
৪৫৫.৪
৪৫৫.৪
মজুত (পূনর্মূল্যায়ন মজুত ব্যতীত)যা নিরীক্ষিত ব্যালান্সশিটে প্রদত্ত				
১১,৯০৫.০০				
১১,৯০৫.০০
প্রতিটি টাঃ ১০/–মূল্যের শেয়ার প্রতি
র�োজগার (বার্ষিকীকৃ ত নয়)
ক) মূল	
-৪.৫৫
১১.৮৬
১২.৫৫
৫২.১৩
–৪.৫৫
১১.৮৬
১২.৫৫
৫২.১৩
খ) মিশ্রিত
-৪.৫৫
১১.৮৬
১২.৫৫
৫২.১৩
–৪.৫৫
১১.৮৬
১২.৫৫
৫২.১৩
দ্রষ্টব্য:
১)		 উক্ত অর্থকরী ফলাফল অডিট কমিটি কর্তৃক মূল্যায়িত হয়েছে এবং ব�োর্ড অফ ডিরেক্টর্সের ১০ আগস্ট ২০২০ সভায় তা অনুম�োদিত হয়েছে। বিধিবদ্ধ ক�োম্পানি অডিটরগণ এই ফলাফলের সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন করেছেন।
২)		 উপর�োক্ত ফলাফল সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিক�োয়ারমেন্টস)(রেগুলেশনস, ২০১৫)–এ
 র রেগুলেশন ৩৩ অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জে পেশ করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের সংক্ষিপ্তসার।
		বিএসই ও এনএসই–র ওয়েবসাইট www.bseindia.com,www.nseindia.com–তে ও ক�োম্পানির ওয়েবসাইট www.akzonabel.co.in–তে পাওয়া যাবে। উক্ত তিন মাসের ফলের সম্পূর্ণ অংশ।
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