
REGISTERED & CORPORATE OFFICE 

 
 

 

 

23 CIRCUS AVENUE, KOLKATA 700017, WEST BENGAL, INDIA 
PHONE : (+91 33)4082 0900 / 7122 0900, FAX : (+91 33)4082 0998 / 7122 0998, EMAIL : info@ramkrishnaforgings.com, WEB : www.ramkrishnaforgings.com 

1 
 

 

 

 

 

 
 
Date: 11th May 2020  

 
The Listing Department  
Bombay Stock Exchange  
PJ Towers  
Dalal Street  
Mumbai – 400 001 
BSE SCRIP CODE: 532527 

The Listing Department 
National Stock Exchange of India Limited 
“Exchange Plaza” C-1, Block G 
Bandra- Kurla Complex, Bandra (E) 
Mumbai- 400051 
NSE SYMBOL: RKFORGE  

 
Dear Sir/ Madam, 
 
Sub: Newspaper Notice issued to Shareholders  
 
We submit herewith copies of the advertisement published in Business Standard (All editions) and Aaj 
Kaal (Kolkata edition) on 11th May, 2020, with regard to transfer of shares under Investor Education 
and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (as amended).  
 
This is for your information and record.  
 
Yours faithfully, 
For Ramkrishna Forgings Limited 
Sd/- 
Rajesh Mundhra 
(Company Secretary) 
Cont: +91-9339567002  
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KOLKATA | MONDAY, 11 MAY 2020 ECONOMY& PUBLIC AFFAIRS 5
. <

PRESSTRUSTOF INDIA
NewDelhi, 10May

TroopsofIndiaandChinawere
involvedintwofierceface-offs
in Eastern Ladakh and near
NakuLaPass in the
Sikkimsectoralong
thecontentiousbor-
derbetweenthetwo
countries, official
sources said on
Sunday.

In the first inci-
dent, scores of
Indian andChinese
army personnel clashed along
northern bank of the Pangong
Lake inEasternLadakhon the
late evening of May 5 and the
face-off ended next morning
following a dialogue between
the twosides, they said.

Anumberofsoldiersonboth

the sides sustained minor
injuries,thesourcessaid,adding
around 200 personnel were
involved in the face-off. Both
sides brought in additional
troops following the fracas. It

was the first case of
troops from both
sides exchanging
blows after a similar
incident had taken
place around the
Pangong Lake in
August2017.

There was no
official reaction or

details about the number of
injuriesontheIndianside. Ina
separate incident, nearly 150
Indian and Chinese military
personnel were engaged in a
face-off near Naku La Pass in
the Sikkim sector of the Sino-
India border in which at least

10 sustained injuries, the
sources said.

The personnel exchanged
punches,
they said. “Temporary and
short duration face-offs
between border guarding
troops do occur as boundaries
are not resolved...Aggressive
behaviour by the two sides
resulted in minor injuries to
troops," said an Army official.

"The twosidesdisengaged
afterdialogueand interaction
at local level. Troops resolve
such issues mutually as per
established protocols," he
said. The troops of India and
China were engaged in a
73-day stand-off in Doklam
tri-junction in 2017 which
even triggered fears of a war
between the two nuclear-
armedneighbours.

India,Chinatroopsfaceoff in
Ladakh,Sikkim;severalhurt

1st case of troops
from both sides
exchanging
blows after the
Pangong Lake
incident that
took place in
August 2017

AJAI SHUKLA
New Delhi, 10 May

Just days after a topmin-
istry of defence (MoD)
official warned of sharp

cuts in thedefenceallocations
for 2020-21, the Chief of
Defence Staff (CDS), General
BipinRawat, said themilitary
should not be “misrepresent-
ing its requirements” inorder
to “go in for large amounts of
“weapons’ imports.”

Backing the government’s
cuts on defence expenditure,
Rawat said in Delhi on
Saturday that military plan-
ners should stop pretending
that India’smilitary was play-
ingaglobal role.Giventhemil-
itary’s limited role, indige-
nously produced weapons
were adequate, saidRawat.

“We are not expeditionary
forces that have to deploy ar-
ound theglobe.Wehave togu-
ardandfightonlyalongourbo-
rders and, of course, dominate
theIndianOceanRegion(IOR).
Soweshouldnotgo in for larg-
er amounts of imports bymis-
representing our operational
requirements,”statedtheCDS.

Instead of imports, Rawat
said themilitary shouldboost
the “Make in India” initiative
by using indigenously devel-
oped weapons, even if those
met just 70 per cent of the
specifications themilitary ide-
ally required.Givenanoppor-
tunity,hesaid, India’sdefence
industrial basewould learn to
build world-class equipment,
incorporating cutting-edge

technologies.
Rawat’s remarkshavebeen

greetedwith shock inmilitary
social media chat groups.
There is dismay at the sugges-
tion that themilitaryhasbeen
importing equipment under
false pretences, and at the
exhortation to go into combat
with “inferior”weaponry.

Rawat has departed from
twocentraltenetsembracedby
successive military chiefs:
First, theoperatingassumption
that India is an Indo-Pacific
regionalpower,not just a local
actor; and second, that the
army, navy and air forcemust
never be technologically over-
matched by an enemy. It is
assumed that if indigenous
weaponry were inferior, the
government would import
what was needed from the
global armsmarket.

The erosion of themilitary
budget by Covid-19 is evoking
concerns, similar to Rawat’s,
from retired service chiefs as

well.AdmiralArunPrakash(R-
etired), one of India’s navy ch-
iefs, cautioned on Thursday
that budget cuts meant that
India could no longer afford
enmity with both China and
Pakistan.

Stating that New Delhi
should do what it takes to
mend fences with Beijing,
Prakash said: “We just cannot
handle two fronts. If youhave
twoenemiesmakepeacewith
one… It’s time to think like
Chanakya andmakepeaceon
one front… Pakistan is only a
puppet of China. China is the
main adversary and it would
make sense to come to terms
with China.” Pointing to the
growing military mismatch
between India and China,
Prakash admitted that India’s
“Maritime Capability Perspe-
ctive Plan” goal of fielding a
200-warship navy by 2027
appears “very unlikely.”
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WE HAVE TO GUARD AND
FIGHT ONLY ALONG OUR

BORDERS AND, OF COURSE,
DOMINATE THE INDIAN OCEAN

REGION. SO WE SHOULD NOT
GO IN FOR LARGER AMOUNTS OF
IMPORTS BY MISREPRESENTING

OUR OPERATIONAL
REQUIREMENTS"

GENERAL BIPIN RAWAT,
Chief of defence staff

Rawat defends lower
spending on defence

RAININDUSTRIESLIMITED
Regd.Off : Rain Center, 34, Srinagar Colony,
Hyderabad-500 073, Telangana State, India.

Ph.No. : 040-40401234, Fax : 040-40401214
Email:secretarial@rain-industries.com; website:www.rain-industries.com

CIN: L26942TG1974PLC001693
NOTICE FOR TRANSFER OF UNCLAIMED

DIVIDEND AND SHARES TO IEPF
Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 124 of the
Companies Act, 2013, the unclaimed dividend amount for the Financial Year
ended December 31, 2012 will be transferred to Investor Education and
Protection Fund (IEPF) on expiry of the Statutory time period of Seven Years
from the date they became due for the payment.
As per the provisions of Section 124 of the CompaniesAct, 2013, all shares in
respect of which dividend has not been claimed for seven consecutive years
or more shall be transferred to Investor Education And Protection Fund
Authority Account.
The Company has uploaded full details of such shareholders whose dividend
is due for transfer to IEPFAuthorities on its website at www.rain-industries.com.
Shareholders are requested to refer to the web-link http://www.rain-
indus t r ies .com/assets /pd f /shares- to -be t rans fer red- to - iep f -
2020_2020032050216.pdf to verify the details of unclaimed dividends
and the shares liable to be transferred to Investor Education And
Protection Fund Authority Account.
The Members, who have not encashed the dividend for the Financial Year ended
December 31, 2012 and subsequent years may claim the said dividend amounts
on or before May 25, 2020 by writing a letter / email to the Company at the
address given above. After May 25, 2020, the amount lying in the Unclaimed
DividendAccount and the shares will be transferred to IEPFAuthorities.

for RAIN INDUSTRIES LIMITED
Place : Hyderabad S. VENKAT RAMANA REDDY
Date : 07.05.2020 COMPANY SECRETARY
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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 Business Standard’s control and
knowledge. Business Standard does not take
any responsibility for investment or business
decisions taken by readers on the basis of
reports and articles published in the
newspaper. Readers are expected to form their
own judgement.
Business Standard does not associate itself
with or stand by the contents of any of the
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Unless explicitly stated otherwise, all rights
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Re. 1/- Air Surcharge for
North East States

Business Standard
KOLKATA EDITION

Proven Ability In Life Science
SEQUENT SCIENTIFIC LIMITED
CIN : L99999MH1985PLC036685
Registered Of ce : 301,3rd Floor,

'Dosti Pinnacle', Plot No. E7, Road No. 22,
Wagle Industrial Estate, Thane (W) - 400 604,
Maharashtra. Tel.: +91 22 41114777
Email ID:investorrelations@sequent.in

Website : www.sequent.in
NOTICE

Pursuant to the provisions of Regulation
29(1)(a) read with Regulation 47 of the
Securities and Exchange Board of India
(Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015, notice
is hereby given that a Meeting of the Board
of Directors of the Company is scheduled
to be held on Tuesday, May 12, 2020,
inter-alia, to consider and approve the
Standalone and Consolidated Audited
Financial Results of the Company for the
quarter and year ended March 31, 2020.
The said Notice is also available on the
w e b s i t e o f t h e C o m p a n y a t
www.sequent.in and on the website of
Stock Exchanges at www.bseindia.com
and www.nseindia.com.

By Order of the Board
Sequent Scienti c Limited

Sd/-
Krunal Shah

Company SecretaryPlace: Thane
Date : May 9, 2020
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কাল–কর�ানা

আজকালের প্রতিলেদন

কর�োনো� ম�োকোবিলোয় প্রযুবতি� ি্যিহোর� ইবিহোস সৃবটি ক�ল মেকরনো ইবডিয়ো 
গ্রুরে� বিবিন্ন করলজ ও বিশ্ববিদ্যোলরয়� ছোত্রছোত্ররী�ো। মকোবিড–১৯ বনরয় হ্যোকোথন 
‘ DECOV 2020 ’  শুরু হল িোরদ� উরদ্যোরে। �বিিো� অনলোইরন এ� সূচনো 
ক�রলন অল ইবডিয়ো কোউবসিল ফ� মেকবনক্যোল এডুরকশন ( এআইবসটিই)– এ� 
মচয়ো��্যোন মপ্রোরফস� অবনল বড সহস্রিুরধে। সরগে বছরলন যোদিেু� বিশ্ববিদ্যোলরয়� 
উেোচোয্য ড.  সু�ঞ্জন দোস, �্যোকোউরে� উেোচোয্য ড.  সসকি স�ত্র, বসস্ো� বনরিবদিো 
ইউবনিোবস্যটি� আচোয্য সি্য� �োয়রচৌধু�রী, উেোচোয্য অধ্যোেক ধ্রুিরজ্যোবি চর্োেোধ্যোয় 
ও ম�বজস্টো� অধ্যোেক সু�ন চ্যোেোবজ্য, মেকরনো ইবডিয়ো গ্রুরে� বসইও ড.  শঙ্কু 
মিোস এিং বিবশটি বশক্োবিদ ও বশল্প েব�চোলরক�ো। এ ছোড়োও বছরলন মেকরনো 
মেোষ্রী� সু্ল– করলরজ� অধ্যক্ ও বডর�ক্টর��ো। সিোই একিোরক্য অবিনন্দন 
জোনোন ছোত্রছোত্ররীরদ�।

�হো�ো�রী� কিরল আজ সো�ো েৃবথিরী। এ� ফরল অরনকেোই িদরল মেরছ 
জরীিনযোত্রো। বনি্যনিুন স�স্যো মদখো বদরছে। ৬টি মক্রত্র মিরছ বনরয় যুধেকোলরীন 
িৎে�িোয় এবেরয় এরসরছ মনিোবজ সুিোষ ইবঞ্জবনয়োব�ং করলজ, ম�ঘনোদ 
সোহো ইনবস্টিউে অফ মেকরনোলবজ, মেকরনো ইন্ো�ন্যোশনোল বনউ েোউন, 
মেকরনো ইন্ো�ন্যোশনোল িোেোনে�, বশবলগুবড় ইনবস্টিউে অফ মেকরনোলবজ 
ও বসস্ো� বনরিবদিো ইউবনি্যোবসটি� ছোত্রছোত্ররী�ো। এই কর�োনো– মযোধেোরদ� নো� 
‘ মকোড েোইেো�স’। স্োস্্য েব�রষিো, ি্যিসো ও অথ্যনরীবি, সঙ্কেোেন্ন জনরেোষ্রী, 
সহরযোবেিো ও সংরযোে, িথ্যপ্রযুবতি বশক্ো ও ওয়োক্য ফ্র� মহো�। এই সি মক্রত্র 

মকোনও স�স্যো মদখো বদরল িো স�োধোরন� চ্যোরলঞ্জ বনরয়রছ িো�ো, সরগে মেরয়রছ 
স�োজরসিো�ূলক সংেঠন সি্য� �োয়রচৌধু�রী ফোউরডিশনরক। ম� �োরস� ১০ 

মথরক ২৩ িোব�খ হরি হ্যোকোথরন� প্রথ� �োউডি, ২৪ িোব�খ মথরক ববিিরীয় 
�োউডি আ� িো�ে� হরি ফোইনোল �োউডি। েু�স্োর��ও ি্যিস্ো আরছ। ড.  
শঙ্কু মিোস জোনোরলন, প্রোথব�ক ইনবকউরিশন ফোডি মদওয়ো হরি ছোত্রছোত্ররীরদ� 

উদ্োিনরী প্রবিিোরক স্রীকৃবি বদরি। এবদন েোওয়ো�েরয়ন্ মপ্ররজরন্শরন� 
�োধ্যর� মেোেো বিষয়টি ি্যোখ্যো কর� আবলশো শ ও সোয়ন �ণ্ডল।

উরবিোধনরী িোষরে ড.  সহস্রিুরধে এই উরদ্যোরে� প্রশংসো কর� বডবজেোল 
ি্যিস্োরক স�োরজ� সি্যস্তর� ছবড়রয় মদওয়ো� প্ররয়োজনরীয়িো� কথো িরলন। বিবন 
জোনোন, এআইবসটিই এই সঙ্কেজনক �ুহূরি্য নোনো বিষরয় অনলোইন ওয়োক্যশে 
শুরু কর�রছ। এ�নকরী অদূ� িবিষ্যরি বিবিন্ন বশক্ো প্রবিষ্োরন� নবথেত্র ে�রীক্ো 
ও ইনরপেকশনও অনলোইরন সো�ো� কথো িোিো হরছে। িোঁ� �রি, মসরক্রত্র 
বিবডও ম�কবড্যং থোকো� ফরল দুননীবি� অবিরযোে উঠরি নো। মেকরনো ইবডিয়ো 
গ্রুরে� �্যোরনবজং বডর�ক্ট� ও বসস্ো� বনরিবদিো ইউবনি্যোবসটি� আচোয্য সি্য� 
�োয়রচৌধু�রী সংবক্প্ত িোষরে িরলন, ছোত্রছোত্ররীরদ� এই সোফল্য অিুলনরীয়। 
ড.  সু�ঞ্জন দোস বিজ্োন ও প্রযুবতি� সরগে মসোশ্যোল সোরয়রসি� ম�লিন্ধরন� 
ওে� মজো� মদন। বিবন যুিশবতিরক আ�ও মিবশ কর� কোরজ লোেোরনো� কথো 
িরলন। এই কথো� ম�শ ধর� এনআইটি দুে্যোেুর�� প্রধোন অনুে� িসু উরলেখ 
কর�ন, করীিোরি ছোত্রছোত্ররী�ো দুুঃস্ �োনুরষ� �ুরখ খোিো� িুরল বদরছে। বিেস 
বেলোবন� কে্যধো� মশৌবিক ি্োচোয্য িোস্তিসম্মি স�োধোরন� েরথ হোঁেো� জন্য 
মেকরনো� ছোত্রছোত্ররীরদ� অবিনন্দন জোনোন। অধ্যোেক সসকি স�ত্র মজো� মদন 
উদ্োিনরী শবতিরক উৎসোহদোরন� ওে�। নিুন ধ�রন� বশল্পস্োেন বিষরয় মপেশোল 
অনোস্য মকোস্য চোলু� সম্োিনো� কথোও িরলন বিবন। এছোড়ো এবদন বশল্প�হরল� 
প্রবিবনবধ বহরসরি িতিি্য মেশ কর�ন অরশোক দোসশ�্যো, ড.  স্রূে �ণ্ডল এিং 
বড চক্রিিনী। অধ্যোেক ধ্রুিরজ্যোবি চর্োেোধ্যোয় ছোত্রছোত্ররীরদ� আ�ও একিো� 
অবিনন্দন জোনোন। ধন্যিোদ জ্োেন কর�ন অধ্যোেক সু�ন চ্যোেোবজ্য। 

কেকািা স�ামোর ১১ সম ২০২০                                                                                                                                                                                                             
৩

 রামকৃষ্ণ ফতজজিং� তেতমলেড
করে্যোর�ে আইরডবন্টি নং:  L74210WB1981PLC034281 
ম�বজস্োড্য অবফস:  ২৩, সোক্যোস অ্যোবিবনউ, কলকোিো–৭০০ ০১৭

মফোন:  ০৩৩–৪০৮২ ০৯০০/  ৭১২২ ০৯০০, ফ্যোক্স:  ০৩৩–৪০৮২ ০৯৯৮/  ৭১২২ ০৯৮৮
ই–ম�ল:  neha.gupta@ramkrishnaforgings.com,   ওরয়িসোইে:  www.ramkrishnaforgings.com 

সনাটি�
( এই মকোম্োবন� ইকুইটি মশয়ো�ধো�করদ� অিেবি� জন্য) 

বিষয়:  ইনরিস্� এডুরকশন অ্যোডি মপ্রোরেকশন ফোডি ( আইইবেএফ) কিৃ্যেরক্�  বড�্যোে অ্যোকোউরন্ এই 
মকোম্োবন� অপ্রদত্ত/  অদোবিকৃি বডবিরডডি এিং ইকুইটি মশয়ো�স�ূহ স্োনোন্ত�
স�য় মথরক স�য়োন্তর� সংরশোবধি ইনরিস্� এডুরকশন অ্যোডি মপ্রোরেকশন ফোডি অথব�টি ( অ্যোকোউবন্ং, অবডে, 
ট্োসিফো� অ্যোডি ব�ফোডি)  রুলস, ২০১৬ ( ‘ উতি রুলস’ )–এ� রুল ৬( ৩) ( এ)   সহ েঠনরীয় মকোম্োবনজ অ্যোক্ট, 
২০১৩–এ� ১২৪ ও ১২৫  নং ধো�ো� সংস্োনস�ূহ অনুযোয়রী এিদ্দো�ো এই মকোম্োবন� মশয়ো�ধো�কেরে� প্রবি 
এই মনোটিস জোব� ক�ো হরছে।
উতি আইইবেএফ রুলস অনুযোয়রী, উেযু্যেব� সোি িছ� িো িো� মিবশ স�য় ধর� ময স�স্ত মশয়ো�গুবল� 
েব�রপ্রবক্রি বডবিরডডি প্রদোন ক�ো হয়বন অথিো দোবি ক�ো হয়বন, মসই স�স্ত মশয়ো�গুবল স্োনোন্তর�� বনধ্যোব�ি 
িোব�রখ� ৩০ বদরন� �রধ্য আইইবেএফ কিৃ্যেরক্� বড�্যোে অ্যোকোউরন্ েোঠোরনো আিশ্যক।
২০১২–১৩ সোল মথরক উেযু্যেুব� সোি িছ� ময সকল মশয়ো�ধো�ক িোঁরদ� বডবিরডডি গ্রহে কর�নবন 
এিং উতি রুলরস� সংস্োন অনুযোয়রী যোঁরদ� মশয়ো�গুবল আইইবেএরফ স্োনোন্তর�� উেরযোেরী, মসই সকল 
মশয়ো�ধো�রক� প্ররি্যরক� প্রবি উেযুতি েদরক্ে গ্রহে ক�ো� জন্য এই মকোম্োবন� ি�রফ আলোদোিোরি 
মনোটিস েোঠোরনো হরয়রছ।
েোশোেোবশ, ময সকল মশয়ো�ধো�কেে ২০১২–১৩ অথ্যিরষ্য� মঘোবষি বডবিরডডি দোবি কর�নবন, মসগুবল 
আইইবেএরফ স্োনোন্তর�� আরে মসই বডবিরডডি দোবি ক�ো� জন্যও মসই সকল মশয়ো�ধো�কেরে� প্রবিও 
এই মকোম্োবন� ি�রফ মনোটিস েোঠোরনো হরয়বছল এিং এই �র�্য িোঁরদ� প্রবি মফ� অনুর�োধ জোনোরনো হরছে।
এই মরেবেিুতি সকল মশয়ো�ধো�ক এিং িোঁরদ� বডবেআইবড ক্োরয়ন্ আইবড/  মফোবলও নম্ব� ইি্যোবদ িথ্যোিবল 
এই মকোম্োবন�  ওরয়িসোইে অথ্যোৎ, www.ramkrishnaforgings.com –মি Investor's Corner  বলরঙ্ক 
উেলব্ধ �রয়রছ।
১০ আেস্, ২০২০ িোব�রখ� �রধ্য সিধ দোবি জ�ো নো েড়রল ে�িিনী আ� মকোনও বিজ্বপ্ত জোব� নো কর�ই এই 
মকোম্োবন উতি বডবিরডডি এিং সংবলিটি ইকুইটি মশয়ো�গুবল আইইবেএরফ স্োনোন্তর�� কোরজ অগ্রস� হরি।
অনুগ্রহ কর� মখয়োল ক�রিন ময, উতি রুলস�ূহ অনুযোয়রী আইইবেএরফ স্োনোন্তব�ি অদোবিকৃি বডবিরডডি 
এিং মশয়োর�� মপ্রবক্রি এই মকোম্োবন� বিরুরধে মকোনও দোবি জোনোরনো চলরি নো। সংবলিটি মশয়ো�ধো�কেে 
মকিল�োত্র আইইবেএরফ� কোছ মথরকই বনধ্যোব�ি রুলস�ূহ ম�োিোরিক বডবিরডরডি� অথ্যোঙ্ক ও মশয়ো�স�ূহ 
দোবি ক�রি েো�রিন।
আরলোচ্য বিষয়িস্তু সহ প্ররযোজ্য রুলস�ূহ সম্বক্যি ময মকোনও প্ররনে� ি্যোখ্যো মেরি, সংবলিটি মশয়ো�ধো�কেে 
অনুগ্রহ কর� এই মকোম্োবন� ম�বজস্টো� এিং মশয়ো� ট্োসিফো� এরজন্ মকবফন মেকরনোলবজস প্রোইরিে 
বলব�রেড, মসরলবনয়ো� েোওয়ো� ‘ বি’ , প্লে নং ৩১–৩২, েোবচিিউবল, বফনোবসিয়োল বডবস্টক্ট, নোনোক্র�গুড়ো, 
হোয়দ�োিোদ–৫০০ ০৩২, মফোন:  ০৪০–৬৭১৬ ২২২২, ফ্যোক্স:  ০৪০–২৩০০ ১১৫৩, মেোল বফ্র নম্ব�:  ১৮০০–
৩৪৫৪–০০১, ই–ম�ল:  einward.ris@karvy.com ।
 �ো�কৃষ্ণ ফবজ্যংস বলব�রেড–এ� েরক্
 স্োুঃ–
 �োরজশ �ুন্দো
িোব�খ:  ০৮. ০৫. ২০২০  ( মকোম্োবন মসরক্রেোব�) 
স্োন:  কলকোিো  ACS 12991 

আজকালের প্রতিলেদন

দীরজলময়াতদ েকডাউন সকলে তনলয়লে �োর স্াভাতেক জীেন। 
এখন �োর �ামলনই �েলেলয় েে �ম�্া ভয়ােহ এেিং 
অতনতচিি এই পতরতথিতির মল্্ও শরীর ও মলনর �থুিিা 
েজায় রাখা। সকয়াতরিং মাইন্ড�–এর প্রতিষ্ািা িথা তডলরক্টর 
এেিং মলনাতেজ্ানী তমনু েতু্য়া েেলেন, ‘ এই দুঃ�ময় কাটিলয় 
উঠলি প্রলি্কলক তনলজর যত্ন তনলি হলে। শারীতরক সিা 
েলেই, মানত�ক স্ালথি্র প্রতিও �মান নজর তদলি হলে। ভাে 
থাকলি সেলে েজ্া ো অপরা্লো্ কাটিলয় উলঠ �াহায্ 
োওয়াোই এই সময়ালদ তশলখ তনলি হলে।’  এই সময়ালদ কীভালে 
শারীতরক ও মানত�কভালে �থুি থাকা যায়, িা তনলয় �ম্প্রতি 
�পুার সপেশাতেটি মানত�ক �থুিিা সকন্দ্র সকয়াতরিং মাইন্ডল�র 
িরলফ ‘ সহল্ থ ৩৬০:  ডক্টর তপেক’  শীরজক একটি অনোইন 

আলোেনা�ভার আলয়াজন করা হলয়তেে যার প্রতিটি স�শলন 
তেতভন্ন সষেলরের নামী তেলশরজ্ ডাক্াররা তমনু েতু্য়া এেিং 
সকয়াতরিং মাইন্ডল�র তনউ ইতনতশলয়টিভ� সহড তপ্রয়ম েতু্য়ার 
�লগে আলোেনা কলরন। কাতডজওেতজ, তনউলরােতজ, �াইতকয়াট্রি, 
ে্ালট্াএলটেলরােতজ, পােলমােতজ, অপথ্ােলমােতজ, 
োইতনলকােতজ, সর�তপলরেতর সহল্ থ, সমটোে সহল্ থ, ডালয়ে 
অ্ান্ড তনউট্রিশন ইি্াতদর মলিা তেতকৎ�াতেদ্ার তেতভন্ন সষেলরে 
আলোেনা েেলে। ইতিমল্্ই আলোেনায় অিংশ সনওয়া 
ডাক্ারলদর মল্্ উললেখ্ কলয়কজন হলেন ডাুঃ হৃরীলকশ 
কুমার, ডাুঃ েতন্দ্রমা মালনাো, ডাুঃ করণ কক্কে প্রমখু। আোতমতদলন 
আলোেনায় অিংশ তনলি আ�লেন ডাুঃ অঞ্জন ত�ওটিয়া, ডাুঃ 
রঞ্জন সরার, ডাুঃ তহল্াে দাশগুপ্ত, ডাুঃ প্রণে দাশগুপ্ত, ডাুঃ পেন 
আেরওয়াে, ডাুঃ নত্নী রায়, ডাুঃ মলহশ কুমার সোলয়ঙ্া, ডাুঃ 
তনত্ প্রকাশ, ডাুঃ কুণাে �রকার, ডাুঃ �্ীপ ে্াোতজজ প্রমখু।

 সকয়াতরিং মাইন্ডল�র সহল্ থ ওলয়তেনারশ�রীর�� সরগে 
�নরকও সুস্ 
�োখো� কথো 

িলরছন ওঁ�ো 

প্রয়োি হরলন
ইবিহোসবিদ

 আজকালের প্রতিলেদন

তেতশষ্ট ইতিহা�তেদ অ্্াপক 
হতর ো�ুলদেন প্রয়াি। রতেোর 

তে্াননেলরর 
এক 
সে�রকাতর 
হা�পািালে। 
েয়� 
হলয়তেে ৬৮ 
েের। তিতন 
কলরানায় 
আক্ান্ত 
হলয়তেলেন। 

িঁার মৃিু্লি তশষোমহলে 
সশালকর োয়া সনলম আল�। 
রাতশয়ার ইতিহা� ও রাজনীতির 
তেরলয় তিতন তেলেন তেদগ্ধ 
পতডিি। স্ািক সকমতরিজ 
তেশ্বতেদ্ােলয়র ক্াইস্ট� 
কলেজ সথলক। স্ািলকাত্তর 
এেিং তপএইেতড সকমতরিজ 
তেশ্বতেদ্ােয় সথলক। কেকািা 
তেশ্বতেদ্ােলয়র ইতিহা� 
তেভালের এতমলরে� অ্্াপক 
পলদ তেলেন। ভারি �রকালরর 
�িংসৃ্তি মন্ত্রলকর সমৌোনা আেুে 
কাোম আজাদ ইনতস্টটিউে 
অফ এতশয়ান স্টাতডলজর 
অত্কিজা পলদ তেলেন দীরজতদন। 
তেলশ্বর তেতভন্ন তেশ্বতেদ্ােলয় 
পতেলয়লেন। িাঁর স্তী অ্্াপক 
িপিী গুহঠাকুরিাও 
ইতিহা�তেদ। েহু গ্রলথের প্রলণিা 
ো�ুলদেলনর সশর েইটি তেে 
‘ ফুেলস্টপ� অফ আফানাত� 
তনতকতিন:  ট্ালভে� ট্ু 
ইউলরতশয়া অ্ান্ড ইতন্ডয়া ইন তদ 
আতেজ সোলয়তটে ফাস্টজ স�ঞু্তর’ । 
িাঁর সেখা সশর প্রেন্ধটির নাম 
‘ ফুড ইজ আ সনল�ত�টি, স�া 
ইজ সমতকিং ইে অ্ালভলেব্ ে’ । 
িাঁর মৃিু্লি সশাকপ্রকাশ 
কলরলেন অ্্াপক �ীিারাম 
শমজা, অ্্াপক জয়ন্তকুমার 
রায়, যাদেপুর তেশ্বতেদ্ােলয়র 
উপাোযজ �ুরঞ্জন দা�। কেকািা 
তেশ্বতেদ্ােয় তশষেক �তমতির 
পলষেও েভীর সশাকপ্রকাশ করা 
হলয়লে। 

হতর ো�ুলদেন

সরে মন্ত্রলকর েুইে 
তেভ্াতন্তকর এেিং ভুে। 
িালদর েুইলে সয �ে 

সট্লনর কথা উললেখ করা 
হলয়লে, স�গুতে ৮ সম 
( েিকাে)  অনুলমাদন 
সদওয়া হলয়তেে এেিং 

স�তদনই �িংতলিষ্ট 
রাজ্গুতেলক জাতনলয় 

সদওয়াও হলয়তেে। এেিং 
এ তেরলয় আজ নিুন 

সকানও ত�দ্ান্ত সনওয়া 
হয়তন। উপযুক্ �মলয়ই 
পরেিতী ত�দ্ান্ত সনওয়া 

হলে।

 স্রাষ্ট্র �তেে
পতচিমেগে �রকার

সেকলনা ইতন্ডয়ার পেুয়ালদর উলদ্ালে সকাতভড তনলয় হ্াকাথন

�ােতরকা   দত্তলেৌ্তুর

�োরজ্য আ�ও ৪৫ জন কর�োনো সংক্র�ে মথরক �তুি হরয়রছন। 
এখনও েয্যন্ত �োরজ্য কর�োনো মথরক সুস্ হরয়রছন ৪১৭ জন। 
�োরজ্য সুস্ হরয় ওঠো� হো� ২১. ৫১ শিোংশ। েি ২৪ ঘণ্োয় �োরজ্য 
নিুন কর� কর�োনোয় আক্রোন্ত হরয়রছন ১৫৩ জন। এখনও েয্যন্ত 
�োরজ্য ম�োে কর�োনো–আক্রোরন্ত� সংখ্যো ১,৯৩৯। িি্য�োরন �োরজ্য 
কর�োনোয় বচবকৎসোধরীন ১,৩৩৭ জন। �োরজ্য কর�োনোয় নিুন কর� 
আ�ও ১৪ জরন� �িুৃ্য হওয়োয় এখনও েয্যন্ত �োরজ্য �রৃি� সংখ্যো 
মিরড় দোড়ঁোল ১১৩। কর�োনো েবজটিি বকন্তু অন্যোন্য কো�রে �ৃরি� 
সংখ্যো এখনও েয্যন্ত ৭২। েি ২৪ ঘণ্োয় �োরজ্য ন�নুো ে�রীক্ো 
হরয়রছ ৪,০৪৬ জরন�। এখনও েয্যন্ত �োরজ্য ম�োে ন�নুো ে�রীক্ো� 
সংখ্যো ৪৩,৪১৪। স�কোব� মকোয়োর�বন্রন �রয়রছন ৫,৯২১ জন। 
মকোয়োর�বন্ন মসন্ো� মথরক ছোড়ো মেরয়রছন ১৯,৪৫৩ জন। মহো� 
মকোয়োর�বন্রন িি্য�োরন �রয়রছন ১৮,৪৫৮ 
জন। �বিিো� স্োস্্য দপ্তর�� প্রকোবশি 
িরুলটিরন এই িথ্য জোনোরনো হরয়রছ। 

বিবশটি ইবিহোসবিদ হব�শঙ্ক� 
িোসুরদিরন� �িুৃ্য কর�োনো� কো�রে, নো 
অন্য কো�ে ( মকো–�বি্যবডটি)  �রয়রছ িো 
খবিরয় মদখরছ স্োস্্য দপ্ত�। হোসেোিোল 
সূরত্র খি�, িো�ঁ উচি �তিচোরে� স�স্যো 
বছল। �বিিো� সকোরল আবলেু� আদোলরি� 
এক আইনজরীিরী� �ৃিু্য হয় এ�আ� িোঙু� 
হোসেোিোরল। �ৃরি� িোবড় িোবলেরঞ্জ� 
কোঁকুবলয়ো ম�োরড� ি্যোনোবজ্য েোড়োয়। িঁো� 
�ৃিু্য� প্রকৃি কো�ে খবিরয় মদখো হরছে।

োতে তফরলেন কলরানাজয়ীরা
কর�োনো–যুরধে জয়রী হরয় িোবড় বফ�রলন 
িোদুবড়য়ো� আকোশ ক�্যকো�, িবস�হোরে� 
েব�রিোষ �খুোবজ্য। শবনিো� �োরি িোবড় মফ�ো� �হূুরি্য ফুল�োলোয় 
িোরঁদ� অি্যথ্যনো জোনোন গ্রোর�� �োনষু। িোদুবড়য়ো� চণ্ডরীে�ু গ্রোর�� 
িোবসন্দো আকোশ কলকোিো� �োরড়োয়োব� ব�বলফ মসোসোইটি� ক�নী। ২০ 
এবপ্রল িো�ঁ মকোবিড– ১৯ েবজটিি ধ�ো েরড়। িোঙু� হোসেোিোরল 
িো�ঁ বচবকৎসো চলবছল। িবস�হোরে� বজ�োকেু� গ্রোর�� প্রোতিন 
মসনোক�নী েব�রিোষ �খুোবজ্য ২৯ এবপ্রল মথরক আবলেুর�� ক�্যোডি 
হোসেোিোরল িবি্য বছরলন। িবস�হোে স্োস্্য মজলো সূরত্র জোনো 
মেরছ, এই দু’ জন কর�োনো ম�োেরী� সংপেরশ্য যো�ঁো বছরলন, িোরঁদ� 
সকরল�ই ন�ুনো ে�রীক্ো� ব�রেোে্য মনরেটিি এরসরছ। �হকু�ো 
ও ব্লক প্রশোসরন� আবধকোব�রক�ো িোঁরদ� িোবড় মেৌঁরছ মদন।

কর�োনোরক হোব�রয় �বিিো� িোবড় মফর�ন টিেোেড় িোশঁিোেোন 
এলোকো� ২৫ িছর�� এক েহৃিধূ। বিবন আসো �োত্রই এলোকো� 
ছবিেো িদরল যোয়। ফুল এিং হোিিোবল বদরয় িোরঁক সংিধ্যনো 
জোনোন স্োনরীয়�ো। িোরঁক বচবকৎসকরদ� বনরদ্যশ ম�রন ১৪ বদন 
মহো� মকোয়োর�বন্রন থোকরি হরি।

েোশঁকুড়ো� িড়�ো হোসেোিোল মথরক সুস্ হরয় বফ�রলন 

হলবদয়ো� দুই কর�োনো–আক্রোন্ত ম�োেরী। বিহোর�� ৩৪ িছর�� 
ট্োকচোলক এিং িিোনরীেু� থোনো� ব্রজলোলচরক� ৭৩ িছর�� িধৃেরক 
�বিিো� ছটুি মদওয়ো হয়। এ কথো জোবনরয়রছন েিূ্য ম�বদনরীেরু�� 
মজলো স্োস্্য আবধকোব�ক বনিোইচন্দ �ণ্ডল। এবদন ম�বডকো 
হোসেোিোল মথরক কর�োনো �তুি হরয় ৮ জন িোবড় বফর� যোন।

কলরানা–আক্ান্ত
কলকোিো� সু্ল অফ ট্বেক্যোল ম�বডবসরন মফ� কর�োনো সংক্র�ে 
মদখো মেরছ। বচবকৎসক–সহ বিনজন কর�োনো আক্রোন্ত। ট্বেক্যোল 
ম�বডবসন বিিোরে� সহকো�রী অধ্যোেক, বসবসইউ–� এক স্োস্্যক�নী 
এিং এক ম�োেরী� কর�োনো েবজটিি েোওয়ো মেরছ। হোসেোিোরল� 
১৮ জনরক বচবনিি ক�ো হরয়রছ। িোরঁদ� ন�নুো সংগ্রহ কর� 
ে�রীক্ো ক�ো হরি। বিনজনই এই হোসেোিোরল বচবকৎসোধরীন। 
সংক্র�ে মকোথো মথরক হল িো খবিরয় মদখরছ স্োস্্য দপ্ত�। 
এ� আরেও একজন স্োস্্যক�নী আক্রোন্ত হরয়বছরলন। এখনও 

েয্যন্ত ট্বেক্যোরল ১০ জন কর�োনোয় আক্রোন্ত 
হরয়রছন িরল হোসেোিোল সূরত্র খি�।  
এ ছোড়ো �োবনকিলো থোনো� এক �বহলো 
এসআই কর�োনোয় আক্রোন্ত হরয়রছন। 
িোঁরক একটি মিস�কোব� হোসেোিোরল িবি্য 
ক�ো হরয়রছ।  এনআ�এস হোসেোিোরল 
এক ম�োেরী আক্রোন্ত হরয়রছন।  দুে্যোে�ু 
ইপেোি নে�রীরি কর�োনো ম�োেরী� হবদশ 
ব�লল। এিবদন কর�োনো�তুি থোকো� ের�ও 
দুে্যোেু� ইপেোি নে�রী� এ মজোরন� বস আ� 
দোস ম�োরড এক ৭৪ িছর�� িধৃে কর�োনোয় 
আক্রোন্ত হরয়রছন িরল জোনো মেরছ। �বিিো� 
িো�ঁ মকোয়োে্যো� চত্ব� দুে্যোেু� থোনো� েুবলশ 
বঘর� বদরয়রছ। কবেষ্ক ম�োরড� ম�োড় মথরক 
এলোকো জরীিোে�ুতুি ক�ো হরয়রছ। কর�োনো–
আক্রোন্ত ম�োেরী� েব�িোর�� ৫ সদস্যরক 

�হকু�ো হোসেোিোরল ে�রীক্ো� ে� মকোয়োর�বন্রন েোঠোরনো হরয়রছ।
এবদরক, হোওড়ো� উদয়নো�োয়েেরু�� মস্ে মজনোর�ল 

হোসেোিোরল এক ম�োেরী� �িুৃ্যরক বঘর� উরত্তজনো ছড়োয়। 
হোসেোিোরল নিুন ম�োেরীিবি্য আেোিি িন্ধ �োখো হরয়রছ। 
চলরি স্যোবনেোইরজশন। ৫৬ িছর�� ওই গ্রো�রীে বচবকৎসকরক 
কলকোিো� একটি হোসেোিোল মথরক বদন দরশক আরে এখোরন 
িবি্য ক�ো হয়। কর�োনো ে�রীক্ো� জন্য িধুিো� িো�ঁ ন�নুো সংগ্রহ 
ক�ো হয়। ব�রেোে্য আসো� আরেই শবনিো� মিো��োরি বিবন �ো�ো 
যোন। এ কথো জোনরিই এলোকো� মলোকজন হোসেোিোরল� সো�রন 
বিরক্োি মদখোয়। ের� েবুলশ বেরয় েব�বস্বি সো�োল মদয়। িোঁ� 
েব�িোর�� ১৮ জনরক মকোয়োর�বন্ন মসন্োর� �োখো হরয়রছ। 
হোসেোিোরল�ও সুেো�–সহ নোস্য ও করয়কজন স্োস্্যক�নীরক 
মকোয়োর�বন্রন েোঠোরনো হরয়রছ। উলুরিবড়য়ো হোসেোিোরল� 
আইবসইউ–� ক�নী কর�োনোয় আক্রোন্ত হরয়রছন। হোসেোিোরল� 
ক�নীরদ� রুটিন মেস্ বহরসরি মকোবিড–১৯ ে�রীক্ো ক�োরনো 
হরয়বছল। এবদন িো�ঁ ন�নুো েবজটিি আরস।

রালজ্ �িংক্মণমুক্ 
এখনও পযজন্ত ৪১৭ জন

টিোেলের কলরানাজয়ী েৃহে্ূ।  
েতে: ভেলিার েক্েিতী
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আজকালের প্রতিলেদন

১৩ ম� মথরক দরল� ৫০ জন বিধোয়ক বিবডও কনফোর�রসি� 
�োধ্যর� সোংিোবদক সিঠক ক�রিন। প্ররি্যরক� নো� আইে্যোক 
মথরক জোনোরনো হরি। �বিিো� দুেু� ৩মে মথরক �ন্তরী, বিধোয়ক 
ও মজলো সিোেবিরদ� বনরয় প্রোয় ১৫০ জরন� সরগে বিবডও 
কনফোর�সি কর�ন সোংসদ অবিরষক ি্যোনোবজ্য। বছরলন দরল� 
�হোসবচি েোথ্য চ্যোেোবজ্য, �োজ্য সিোেবি সুব্রি িবক্স। �ন্তরীরদ� 
�রধ্য বছরলন বফ�হোদ হোবক�, অরূে বিশ্বোস, �োজরীি ি্যোনোবজ্য, 
মজ্যোবিবপ্রয় �বলেক, অরূে �োয়, সুবজি িসু, �িরীন্দনোথ মঘোষ, 
�লয় ঘেক, অসরী�ো েোত্র, শশরী েোঁজো প্র�ুখ। এছোড়ো বছরলন 
সোংসদ বশবশ� অবধকো�রী, বিধোয়ক শঙ্ক� বসং। েোনো ৪০ ব�বনে 
িতিি্য মেশ কর�ন অবিরষক। িথ্য বদরয় সোজোরনো িোঁ� 
িতিৃিো শুরন অরনরক অিোক হরয় যোন। ঘবনষ্ �হরল িোঁ�ো 
অবিরষরক� প্রশংসোও কর�ন।

অবিরষরক� েোরশ বছরলন প্রশোন্ত বকরশো�। বিবন বহবন্দরি 
পেটি জোবনরয় বদরয়রছন, ‘আ� করয়ক �োস ের�ই বিধোনসিো 
বনি্যোচন। কোউরক মছোে কর� মদখরিন নো। সবি্যরক ম�রন 
মনরিন। বিরলিোলো িোি চলরি নো। আত্মসন্তুবটি থোকো িোল, 
িরি িো মকোনওিোরিই মিবশ নয়। খো�োে হরি স�য় লোরে 
নো। একেু িুল হরলই স�কোর�� বিরুরধে �োনুরষ� মক্োি 
িোড়রি। জনেরে� সরগে আ�ও ব�শরি হরি।’ 

অবিরষক পেটি িরলন, ‘ বিরজবে মযিোরি মসোশ্যোল 

ব�বডয়ো ি্যিহো� কর� িুল িথ্য েব�রিশন ক�রছ, মসই সি 
অেপ্রচোর�� বিরুরধে উেযুতি জিোি বদরি হরি। কর�োনো বনরয় 
িোংলোয় সিরচরয় িোল কোজ হরছে। অরনক মদব�রি মকন্দ 
আন্তজ্যোবিক বি�োন চলোচল িন্ধ কর�রছ। িো নো হরল িোংলোয় 
আক্রোরন্ত� সংখ্যো অরনক কর� মযি। �োরজ্য স�কোর�� উন্নয়রন� 
সোফল্য আেনোরদ� সকলরক িুরল ধ�রি হরি। কর�োনো� 
স�য় সো�োবজক দূ�ত্ব ম�রন চলরি হরি। স�কোর�� েোরশ 
থোকরিন। মকোনও�ক� জ�োরয়ি ক�ো চলরি নো। আ�োরদ� 
�ুখ্য�ন্তরী ��িো ি্যোনোবজ্য কর�োনো� বিরুরধে বদন�োি েব�রে� 
কর� লড়োই ক�রছন। িোঁ� হোি শতি ক�রি হরি।’ 

ম�শন বনরয় বিরজবে ব�রথ্য কথো িলরছ। ঝোড়খণ্ড মথরক 
বনরয় আসো বনম্ন�োরন� চোল িোংলোরক েোঠোরনো হরয়রছ। ২১ 
হোজো� ম�শন মদোকোরন� �রধ্য অবধকোংশ িো�ফ্ররন্� আ�রল 
সিব�।  দু–একটি জোয়েোয় বিবক্প্ত ঘেনো বনরয় বিরজবে হইচই 
ক�রছ। যোঁরদ� সিধ কোড্য আরছ, িোঁ�ো ম�শন েোরছেন। বনখুঁি 
িথ্য বদরয় অবিরষক িোঁ� িতিরি্য েব�যোয়রী রেব�করদ� প্রসগে 
আরনন। মকোন �োরজ্য কি েব�যোয়রী রেব�ক �রয়রছন, মস 
কথো বিবন িুরল ধর�ন। েব�যোয়রী রেব�করদ� যোঁ�ো আসরছন 
িোঁরদ� কোছ মথরক মট্রন� িোড়ো মনওয়ো হরছে। অথ্য�ন্তরী অব�ি 
ব�ত্র এবদন িরলন, ‘ ৫০ হোজো� মকোটি েোকো মকরন্দ� কোরছ 
েোওনো �রয়রছ। মকন্দ মকোনও সোহোয্য ক�রছ নো।’  অবিরষক 
িরলন, ‘ ঐক্যিধেিোরি আ�োরদ� লড়োই ক�রি হরি। উন্নয়রন� 
েোশোেোবশ দরল� কথোও �োনুরষ� কোরছ মেৌঁরছ বদরি হরি।’ 

তেলজতপর তমথ্াোলরর 
তেরুলদ্ প্রোলর িৃণমূে

অতভলরলকর তনলদজশ তে্ায়কলদর

িাতরক হা�ান

কলরানা সমাকাতেোয় েকডাউন অে্াহি থাকলে 
এোর ইলদর নমাজ সহাক োতেলিই। এমনোই েেলেন 
নালখাদা ম�তজলদর ইমাম সমৌোনা মহম্মদ শতফক 
কা�তম, সরড সরালডর নমালজর ইমাম কাতর ফজেুর 
রহমান। পাশাপাতশ ফুরফুরা শতরলফর মুখ্ তনলদজশক 
ত্বহা ত�তদিতকর মলিাই িাঁলদর আলেদন এোর পুরলনা 
সপাশালকই সহাক ইলদর উৎ�ে। নিুন জামাকাপে 
না তকলন স�ই োকায় দুঃথি মানুলরর পালশ দাঁোন, 
িাঁলদর খাোলরর ে্েথিা করুন। স�োই হলে প্রকৃি 
ইদ উদ্ যাপন। অন্তদলক, ইলদর �ময় েকডাউন োেু 
রাখলি মুখ্মন্ত্রী মমিা ে্ানাতজজর কালে তেঠি তদলয় 
আলেদন কলরলে সেগেে ইমাম� অ্াল�াত�লয়শন।

নালখাদা ম�তজলদর ইমাম সমৌোনা মহম্মদ শতফক 
কা�তম েলেলেন, েকডাউলনর শুরু সথলকই মু�তেম 
�ম্প্রদালয়র মানুর কলরানা সমাকাতেোয় ম�তজলদর 
পতরেলিজ �ামাতজক দূরত্ব েজায় রাখলি োতেলি নমাজ 
পেলেন। স�ই ্ারা অে্াহি রলয়লে রমজালনর 

�ময়ও। �কলের কালে আমার আলেদন, সকউ ইলদর 
জন্ নিুন সপাশাক তকনলি োজালর তভে করলেন 
না। স�ই োকায় েতরে মানুলরর জন্ খাোলরর ে্েথিা 
করুন। োকা নষ্ট না 
কলর যাঁলদর প্রলয়াজন 
িাঁলদর পালশ দাঁোন। 
স�োই হলে প্রকৃি ইদ 
পােন। পাশাপাতশ 
িাঁর আলেদন, 
কলরানা সমাকাতেোয় 
�ারা সদশ একলজাে 
হলয় েেলে। এই 
�ময় এমন তকে ুকরা 
উতেি হলে না, যা 
কলরানার তেরুলদ্ 
েোইলয়র েতি কতমলয় 
সদয়। িাই কলরানা সমাকাতেোয় েকডাউলনর �ময়�ীমা 
যতদ োোলনা হয়, িাহলে আমালদরও উতেি িালি 
শতরক হওয়া। স�লষেলরে ইলদর �ময় েকডাউন েেলে 

আমালদরও উতেি হলে জমালয়ি না কলর োতেলি 
সথলকই ইলদর নমাজ পো। এিতদন কষ্ট কলরলেন, 
প্রলয়াজলন আরও কলয়কো তদন োতেলি থাকুন। মানুর 

োঁেলে ভতের্লি 
উৎ�লের অলনক �ময় 
পাওয়া যালে। 

সরড সরালডর 
নমালজর ইমাম কাতর 
ফজেুর রহমান 
েলেলেন, ইলদর �ময় 
েকডাউন যতদ না 
ওলঠ িাহলে ইলদর 
নমাজ োতেলি পেুক 
�কলে। সপাশাক 
তকলন োেতি খরে 

না কলর দতরদ্র পেতশর 
পালশ দাঁোন।

ফুরফুরা শতরলফর মুখ্ তনলদজশক ত্বহা ত�তদিতক 
েলেলেন, এোর পুরলনা জামাকাপলেই �কলে ইদ 

পােন করুন। প্রতি েেরই েহু েতরে মানুর ইলদ নিুন 
সপাশাক তকনলি পালরন না। এ েের িাঁলদর পালশ 
দাঁোন। খাোলরর ে্েথিা করুন। সদখলেন িাঁরা খুে 
খুতশ হলেন। ইলদর উৎ�লে েতরে প্রতিলেশীলক শতরক 
করাোই �কলের উলদিশ্ হওয়া উতেি। ফুরফুরা 
শতরলফর তপর আেু ইরিাতহম ত�তদিতক, তপর শাইখ 
তমশকাি ত�তদিতক, �ীিাপুর �ুতফয়া দরোর শতরলফর 
আলোমা মুফতি আেহাজ্ব আেুে কালশম ত�তদিতক, 
ফুরফুরা শতরলফর তপরজাদা মুহাম্মদ �াতহমউতদিন 
ত�তদিতক, তপরজাদা �ওোন ত�তদিতক, সহজেুলোহর 
নুরুে ই�োম খান–রাও েলেলেন, েকডাউন 
অে্াহি থাকলে     ইলদর নমাজ োতেলি পোই হলে 
উতেি কাজ।

মুখ্মন্ত্রীলক সেখা তেঠিলি সেগেে ইমাম� 
অ্াল�াত�লয়শলনর পলষে েো হলয়লে, ২৫ সম ইদ। 
স�োলক মাথায় সরলখ হয়লিা েকডাউন তশতথে করার 
কথা ভাো হলি পালর। আমালদর অনুলরা্, রালজ্র 
মানুলরর স্ালথজ েকডাউন োতেলয় ৩০ সম পযজন্ত করা 
সহাক। মানুর আলে োঁেুক, পলর উৎ�ে।  

ইরদ�
ন�োজ এিো� 

িোবড়রিই 
মহোক,

 িলরছন 
ই�ো��ো

নালখাদা ম�তজদ। েতে: �িংেৃহীি

তে্ায়ক পলরশ পালের উলদ্ালে রক্দান তশতের কাকঁুেোতেলি। রলয়লেন মন্ত্রী �তুজি ে�।ু েতে: িপন মখুাতজজ

রেনাথিলে মন্ত্রী �ুতজি ে�ু।
েতে: তশখর কমজকার

  তডআরতডও 
অতিলেগুতন রতমির মা্্লম 
তডআরতডও–র �্াতনোইলজশন 
ইউতভ ব্াস্টার। এই যন্ত্র কতপিউোর, 
ে্ালে থাকা অন্ান্ যন্ত্রপাতিলক 
�হলজই জীোণুমুক্ করলি পারলে। 
এ োো সয �ে জায়োয় েহু মানুলরর 
যািায়াি, স�খালনও জীোণুমুতক্র 
কাজ করলে। যন্ত্রটি তিতর কলরলে 
তডআরতডও তদতলের ে্াে সে�া�জ 
�ালয়ন্স অ্ান্ড সেকলনােতজ স�টোর। 
১২x১২ ফুলের একটি ররলক 
জীোণুমুক্ করলি �ময় োেলে 
মারে ১০ তমতনে। পাশাপাতশ ৪০ 
েেজফুে এোকালক জীোণুমুক্ করলি 
পারলে।

  অতফল� আগুন
রতেোর স�ক্টর ৫– এর একটি েন্ধ 
িথ্প্রযুতক্ অতফল� হঠাৎ আগুন 
োলে। �কাে ১০ো নাোদ �ান 
নলেজ আইটি অতফল�র ১০ িোয় 
আগুন ্লর যায়। খের সপলয় 
দমকলের ইতঞ্জন রেনাথিলে যায়। 
দমকেমন্ত্রী �ুতজি ে�ু তেলয়তেলেন। 
আ্ রণ্ার সেষ্টায় তিনটি ইতঞ্জন 
আগুন তনতভলয় সফলে। সকানও 
হিাহলির খের সনই। 
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