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US keeps India, 10 others in 
currency manipulator list 
LALIT K JHA 
Washington, 16 April 

The United States on 
Friday placed 11 coun-
tries, including India, 

China, Japan, South Korea, 
Germany and Italy in the cur-
rency practices monitoring list. 

Other countries named by 
the Department of Treasury in 
its quarterly report to Congress, 
the first under the Biden 
administration, are Ireland, 
Malaysia, Singapore, Thailand 
and Mexico. 

All except Ireland and 
Mexico were covered in the 
December 2020 report, which 
was under the previous Trump 
administration. 

As directed by Congress, 
Treasury has established a 
monitoring list of major trading 
partners that merit close atten-
tion to their currency practices 
and macroeconomic policies. 

An economy meeting two 
of the three criteria in the 2015 
Act is placed on the 
Monitoring List. 

These are a persistent, one-
sided intervention in the for-
eign exchange market that 
occur when net purchases of 
foreign currency are conducted 
repeatedly, in at least six out of 

12 months, and these net pur-
chases total at least two per 
cent of an economy's Gross 
Domestic Product (GDP) over 
a 12-month period. 

As a further measure, the 
Treasury will add and retain on 
the Monitoring List any major 
US trading partner that 
accounts for a large and dispro-

portionate share of the overall 
US trade deficit even if that 
economy has not met two of 
the three criteria from the 2015 
Act, it said. In its report, the 
Treasury said that a number of 
economies have conducted for-
eign exchange market inter-
vention in a persistent, one-
sided manner. 

“Over the four quarters 
through December 2020, five 
major US trading partners —  
Vietnam, Switzerland, Taiwan, 
India and Singapore — inter-
vened in the foreign exchange 
market in a sustained, asym-
metric manner with the effect 
of weakening their currencies,” 
it alleged. PTI 
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Suitors galore... 
However, analysts also say that even as 
this could be a very attractive value for 
Indian banks, considering Citibank’s 
global scale, the amount could be paltry 
for the parent. 

The parent bank now wants the India 
operations to focus on wealth manage-
ment, in which Citi India ranks fourth in 
the country. 

The retail segment formed 14 per cent 
of the bank’s total pretax profit. 
Importantly, asset quality has been stable 
with the overall gross non-performing 
assets (NPA) ratio in December 2020 at 1 
per cent for India and retail 90-day delin-
quency at 1.9 per cent. 

This is much better than its competi-
tors, considering the pro-forma NPA of 
SBI Cards was at 4.51 per cent as of 
December 31, 2020. This is also partly due 
to the fact that Citi decided not to grow 
its card business or even the retail seg-
ment even as its competitors expanded 
their retail book to compensate for con-
traction in corporate lending. 

Macquarie noted that Citibank grew 
its credit cards only at 1.6 per cent com-
pound annual growth rate over the last 
10 years. As a result, the bank lost its mar-
ket share in terms of spends and cards 
outstanding, coming off from 20 per cent 
and 13 per cent, respectively, a decade 
back to just 5 per cent and 4 per cent as of 
January 2021. 

According to a person who worked 
with Citi’s retail division, the reason why 
Citi did not go for retail expansion was 
because the global management wanted 
it to focus on premium customers only. 
“It was an ultra-conservative approach. 
If the management just wanted it to be 
conservative, then the card numbers 
would have been much higher while 
NPAs would go up only slightly. But Citi 
decided to go for the cream,” said the 
person. 

Now some of that conservatism may 
have come to haunt the 119-year old bank 
that has a brand recall value of over 80 
per cent, according to a brand survey. 

There will be no rush in selling the 
business, and the RBI will ensure it goes 
to a responsible buyer, but the Indian 
banking industry will lose out on a lot of 
innovation that Citi could have offered in 
the future,” said the banker. 

Citibank was the first in introducing a 
plethora of services for the customers that 
have been adopted rapidly by local banks 
and are taken for granted now. These 
include phone banking, SMS banking, 
and even offering a dedicated centralised 
call centre for customers. The bank also 
offered India’s first consumer credit cards 
in 1987. 

Existing players would queue up for 
that legacy and quality. 

Among its various business verticals, 
analysts say Citi’s credit card business will 
be most sought-after. This business ver-
tical in the retail segment of Citi, they 
believe, should get a premium valuation. 

Citi’s credit card business is big and 
draws a lot of affluent people. There will 
be many suitors, especially Indian private 
banks like ICICI Bank, Kotak Bank and 
Axis Bank who will move aggressively to 
acquire Citi’s credit card business. SBI 
Cards, too, could be in fray but may not 
pursue it as aggressively as private banks. 
HDFC Bank could be out of the race (as 
things stand) due to a regulatory order 
that prohibits it from issuing fresh credit 
cards,” said G Chokkalingam, founder 
and chief investment officer at 
Equinomics Research. 

Citi’s exit may also pave the way for 
consolidation in the Indian financial sec-
tor with private sector banks, including 
ICICI Bank and Axis Bank, vying for an 
increased market share across business 
verticals, say analysts. SBI Cards, they 
believe, could be another beneficiary. 

Those at Jefferies, for instance, sug-

gest opportunities could open up either 
to acquire the existing stock of Citibank's 
clients and/or gain market share in seg-
ments like credit cards, deposits, and 
retail loans. 

 

Normal monsoon... 
The LPA of monsoon is pegged at 88 cen-
timeters. 

This is good news for all as the mon-
soon is expected to be normal this year,” 
M Rajeevan, secretary of Ministry of Earth 
Sciences, told reporters. 

The initial forecast shows that barring 
east and north-eastern parts of the coun-
try including Odisha, Bihar, Jharkhand, 
North-Chhattisgarh, East UP and Assam, 
rainfall in all other regions is expected to 
be normal. 

Experts pointed out that below-nor-
mal rains in east and north-east India is 
not always disadvantageous. That’s 
because the quantum of rains in those 
parts of the country is higher than  other 
regions. 

Cumulatively, there’s a 61 per cent 
chance of monsoon rains to be normal to 
above-normal and 39 per cent chance of 
them being below normal this year, 
according to IMD. In this, there is a 14 per 
cent chance of the rains being deficient 
that is below 90 per cent of the LPA. 

The Indian Ocean Dipole, which is 
another weather system that has a direct 
bearing on the Indian monsoon, is also 
expected to be neutral this year. 

This time, there’s very little chance of 
the dreaded El Nino during the monsoon 
season while La Nina is expected to be 
neutral. 

 

Nirav Modi... 
A prima facie case is established.” As 
part of a very comprehensive judgment, 
he similarly ruled a prima facie case to 
have been established on all counts of 
charges brought by the Central Bureau 
of Investigation (CBI) and Enforcement 
Directorate (ED) – money laundering, 
intimidation of witnesses and disap-
pearance of evidence. 

The court had also accepted that while 
Nirav's mental health had deteriorated 
due to the lengthy incarceration in a 
London prison, exacerbated by the Covid-
19 pandemic, his risk of suicide did not 
meet the high threshold to conclude that 
it would be "unjust or oppressive" to extra-
dite him. 

“The regime awaiting NDM [Nirav 
Deepak Modi] in Barrack 12, when you 
consider the video, would I have no 
doubt, be an amelioration of his current 
conditions of detention, especially when 
considered alongside the extensive assur-
ances provided by the GOI [government 
of India],” the judge noted. 

Nirav Modi is the subject of two sets 
of criminal proceedings, with the CBI case 
relating to a large-scale fraud upon PNB 
through the fraudulent obtaining of 
letters of undertaking (LoUs) or loan 
agreements, and the ED case relating to 
the laundering of the proceeds of that 
fraud. 

He also faces two additional charges 
of "causing the disappearance of 
evidence" and intimidating witnesses or 
“criminal intimidation to cause death”, 
which were added on to the CBI case. 

“I do not accept the submissions that 
NDM was involved in legitimate business 
and using the LoUs in a permissible fash-
ion,” notes the court judgment forwarded 
to the Home Secretary. 

 

Insurance firms... 
The rules also propose that an Indian 
insurance company having foreign 
investment must have a majority of its 

directors and key management persons 
as resident Indians. They also state at 
least one among the three -- the chair-
person of the board, managing director 
(MD), and chief executive officer (CEO) 
-- must be a resident Indian. 

Joydeep Roy, insurance leader and 
partner, PwC India, said the rules 
reflected two things announced in the 
Union Budget -- of having a majority of 
board members of insurance companies 
as Indians and retaining a certain amount 
of profit as a general reserve. 

Calling the guidelines on dividend 
payment “judicious”, Prakash Agarwal, 
head (financial institutions), India 
Ratings & Research, said the move would 
balance stability as well as investors’ 
returns. 

“The restrictions on dividend pay-
ment below a certain threshold through 
profit retention would help in ensuring 
that capital buffers are not depleted 
through dividend payment,” he said. 

The rules come a month after 
Parliament approved the Insurance 
(Amendment) Bill, 2021, to hike the FDI 
limit in insurance to 74 per cent. 

Insurance companies will have to 
comply with these requirements within 
a year of the date of notifying the final 
rules. 

As of March 2020, foreign investment 
in life insurance companies -- 23 in total 
-- is 37.41 per cent. Only in nine private 
life insurers has foreign investment 
touched 49 per cent. In the general insur-
ance industry, with 21 private insurers, 
FDI is 28.18 per cent. 

“One of the reasons why not many 
companies have seen FDI going up to 49 
per cent is that in the current scenario 
Indian promoters are very strong and 
they do not want to extract value from 
their investment at this nascent stage. 
They may sell it in the future when they 
have a sizeable valuation for their com-
pany,” the former Irdai official said. 

According to insurance experts, this 
move by the government to increase FDI 
limit from 49 per cent to 74 per cent will 
most likely benefit the small players, 
where currently the Indian partner is not 
able to bring in more capital to boost 
growth. In such cases, the foreign partner 
will have the opportunity to bring in more 
capital and take control of the companies 
so that they can compete with the big 
boys. 

 

Govt push to step 
up vax output.. 
Inter-ministerial teams had recently vis-
ited the sites of two main vaccine man-
ufacturers in the country to get their 
inputs on how production can be ramped 
up. After the visit, the government teams 
reviewed and discussed plans with the 
vaccine makers extensively. 

The Centre is providing Rs 65 crore as 
grant to re-purpose the Bengaluru facility 
of Bharat Biotech to step up vaccine pro-
duction. Also, Haffkine 
Biopharmaceutical will receive Rs 65- 
crore financial support. Haffkine had 
sought 12 months’ time to set up the man-
ufacturing facility that can make 20 mil-
lion doses per month. The Centre has now 
asked the Mumbai-based firm to expedite 
the process and complete the capacity 
creation within six months. 

Indian Immunologicals Ltd (IIL) in 
Hyderabad and Bharat Immunologicals 
in Bulandshahr will also make 10-15 mil-
lion doses per month by August-
September. 

The Department of Biotechnology is 
implementing this to accelerate the devel-
opment and production of indigenous 
Covid vaccines. Under the mission, DBT 
is providing financial support as grant to 
vaccine manufacturing facilities for 
enhanced production capacities. 

India has been exemplary in publishing its foreign exchange 
market intervention, the US Department of Treasury said in a 
report to Congress on Friday. 

It said that like most emerging market currencies, the rupee 
was buffeted in 2020 by substantial swings in global risk appetite 
and associated shifts in capital flows. 

India's goods trade surplus with the US was $24 billion in 2020, 
broadly in line with its average level since 2014. India also ran a $8 
billion services trade surplus with the US in 2020, said the India 
section of the Treasury Department report that reviews 
developments in international economic and exchange rate 
policies. “India has been exemplary in publishing its foreign 
exchange market intervention, publishing monthly spot 
purchases and sales and net forward activity with a two-month 
lag. The RBI states that the value of the rupee is broadly market-
determined, with intervention used only to curb undue volatility 
in the exchange rate,” the Treasury said. 

While the RBI frequently intervenes in both directions, it 
purchased foreign exchange on net in 11 of the 12 months of 2020, 
with net intervention reaching USD 131 billion, or 5.0 per cent of 
the GDP, it said. 

US report: India has been exemplary 
in publishing forex intervention

Rupee spurts by 
58 paise to over 
one-week high
The rupee on Friday soared by 
58 paise to end more than 
one-week high of 74.35 
against the US dollar on easing 
US bond yields and positive 
domestic equities. 
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বিজ্ঞবতি প্রদান করা যাচ্ছে যয ‘ ‘ বিমল অ্াপার্টচ্মন্ট’ ’ – এর ৩য় তচ্ল উত্তর–পূি্ট বদচ্ক অিবথিত 
ফ্্ার নং ‘ এ’  সুপারবিল্ট পবরমাবপত কমচ্িবি ৭১৭ ির্টফুচ্রর িত্টমান মাবলক ( ১)  শ্রী মচ্নাবিৎ 
দাস এিং ( ২)  শ্রীমতী বমনারা খাতুন। ওই ভিন অিবথিত কমচ্িবি ৬ কাঠা ৩৬ ির্টফুর িবমর 
ওপর যার যমৌিা– িারাসত, যি এল নং ৭৯, যর সা নং ২৬১, যতৌবি নং ১৪৬ অন্তর্টত আর 
এস দার নং ৫৬, অন্তর্টত এল আর দার নং ৩৪৭, সম্পবক্টত এল.  আর.  খবতয়ান নং ৫৩, 
৫৯, ৬০ িত্টমাচ্ন ২৯১৪, ২৯১৫, ২৯১৬, ২৯১৭, ২৯১৮, িারাসত পুরসভা অধীচ্ন, এ বি এস 
আর অবফস িারাসত, থানা– িারাসত, যিলা উত্তর ২৪ পররনা। ওই সম্পবক্টত মূল স্বত্বদবলল 
বিং নং ০২৬৫০ তাবরখ ২০ . ০৪. ২০১৮, নবথভুক্ত িুক নং ১, ভবলউম নং ১৫০৩– ২০১৮, 
পৃষ্া ৮২৬২৪ যথচ্ক ৮২৬৬৫ সাল ২০১৮, নবথভুক্ত এ বি এস আর, িারাসত– যত, হাবরচ্য় 
বরচ্য়চ্ে। ওই হারাচ্না দবলল সম্পচ্ক্ট মাবনকতলা থানায় ১৪. ০৪. ২০২১ তাবরচ্খ একটি 
যিনাচ্রল িাচ্য়বর করা হচ্য়চ্ে যার বি বি ই নং ১২৬৮ যকানও ি্বক্তর ওই দবলল/ সম্পবত্ত 
সম্পচ্ক্ট যকানও দাবি, অবধকার, রাইচ্রল এিং/ িা আগ্রহ থাকচ্ল এই তাবরখ যথচ্ক ১৫ 
বদচ্নর মচ্ধ্ আমাচ্দর কাচ্ে দাবি িানাচ্িন অন্থায় যকানও দাবি স্বীকৃত হচ্ি না।

তানরখ:  ১৭. ০৪. ২০২১ এনিএম, আরএনিনিনি নবধািিগর   

আরএনিনিনি নবধািিগর
১/ ১৬ নি আই নি ররাড, ৫ম তল

কলকাতা– ৭০০ ০৫৪

  রিকাশ্য 
নবজ্ঞনতি

কমচ্িবি ১ কাঠা ১২ েরাক ৩৪ ির্টফুর িাঙা িবমর মাবলক শ্রী বিদ্্ৎ কুমার সরকার যা অিবথিত 
যমৌিা ইোপুর, যি এল নং ৩, যর সা নং ৮৯, যতৌবি নং ৬১৬, বস এস খবতয়ান নং ২৮৪৫, প্লর নং 
৬৭৩৩, এল আর খবতয়ান নং ১৩৬৮৮, এল আর দার নং ১১০১৩, থানা যনায়াপাড়া, এ বি এস 
আর ও ি্ারাকপুর, যিলা উত্তর ২৪ পররনা। ওই সম্পবক্টত মূল স্বত্বদবলল, বিং নং ১৯৯৯ তাবরখ 
১৭. ০৪. ২০০৭ নবথভুক্ত িুক নং– ১, ভবলউম নং ২০, পৃষ্া ১৩৫ যথচ্ক ১৪২ সাল ২০০৭ নবথভুক্ত, 
এ বি এস আর অবফস ি্ারাকপুর, উত্তর ২৪ পররনা, হাবরচ্য় বরচ্য়চ্ে। ওই হাবরচ্য় যাওয়া বিি 
কারচ্ে মাবনকতলা থানায় ১৪. ০৪. ২০২১ তাবরচ্খ একটি যিনাচ্রল িাচ্য়বর করা হচ্য়চ্ে যার বি 
বি ই নং ১২৬৭।
যকানও ি্বক্তর ওই বিি/ সম্পবত্ত সম্পচ্ক্ট যকানও দাবি, অবধকার, রাইচ্রল এিং/ িা আগ্রহ 
থাকচ্ল এই তাবরখ যথচ্ক ১৫ বদচ্নর মচ্ধ্ আমাচ্দর কাচ্ে দাবি িানাচ্িন অন্থায় যকানও দাবি 
স্বীকৃত হচ্ি না।
তানরখ:  ১৭. ০৪. ২০২১ এনিএম, আরএনিনিনি নবধািিগর   

আরএনিনিনি নবধািিগর
১/ ১৬ নি আই নি ররাড, ৫ম তল

কলকাতা– ৭০০ ০৫৪

  রিকাশ্য 
নবজ্ঞনতি

 নি টিিপ্লেট রকাম্ানি অফ ইনডিয়া নলনমপ্টড
CIN: L28112WB1920PLC003606 

ররনিঃ অনফি:  ৪, ব্যাঙ্কশাল ন্রিট, কলকাতা– ৭০০ ০০১
কম্মশালা:  রগালমুনর, িামপ্শিিুর– ৮৩১ ০০৩

রটনলপ্ফাি:  (033) 2243 5401,  ফ্যাক্স:  (033) 2230 4170 
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৩১রশ মার্ম, ২০২১ তানরপ্খ িমাতি নতি মাি ও
বপ্্্মর িরীনষিত আন্্মক ফলাফপ্লর নববৃনত

( লাখ টাকায়)

নববরণ

 ৩১ মার্ম  ৩১ মার্ম ৩১ মার্ম 
 ২০২১– রত িমাতি ২০২১– রত িমাতি ২০২০– রত িমাতি
 নতি মাি ব্্ম নতি মাি

 িরীনষিত িরীনষিত িরীনষিত

যমার কারিাবর আয় ৭৫,৪৯৭. ৯৯ ২,২৮,১৩৬. ৭৮ ৪৭,২৩৬. ৫৬

কর ও ি্বতক্রমী দফাগুবলর পূচ্ি্ট
সংবলিষ্ট যময়াদ িািদ বনর লাভ/ ( ক্ষবত) ৭৪৪৮. ৩৪ ১৩১৯১. ২৫ ৩৯৮৪. ৬৭ 

কচ্রর পূচ্ি্ট সংবলিষ্ট যময়াদ
িািদ বনর লাভ/ ( ক্ষবত) ৭৪৪৮. ৩৪ ১৩১৯১. ২৫ ৩৯৮৪. ৬৭ 

কচ্রর পচ্র সংবলিষ্ট যময়াদ
িািদ বনর লাভ/ ( ক্ষবত) ৫৬১৫. ৫৯ ৯৮১৪. ৮৯ ২৭১২. ০৪

যমার সামবগ্রক লাভ ৫৪৬১. ৫৩ ৯৫৮১. ৬৮ ১৫০৬. ৮৪

ইকু্ইটি যিয়ার মূলধন ১০,৪৭৯. ৮০ ১০,৪৭৯. ৮০ ১০,৪৭৯. ৮০

যিয়ার বপেু আয় ( বিবছেন্ন ও
অবিছেন্ন কারিাচ্র রাকায়) 
(প্রবতটি রাঃ ১০/ – ) 
মূল:  ৫.৩৭ ৯.৩৮ ২.৫৯
বমশ্র:  ৫. ৩৭ ৯.৩৮ ২.৫৯

দ্রষ্টব্য:  উপচ্রাক্ত আবথ্টক ফলাফচ্লর বিিৃবত হল ৩১ মার্ট, ২০২১ তাবরচ্খ যিষ হওয়া বতন 
মাস িচ্ষ্টর পরীবক্ষত আবথ্টক ফলাফচ্লর বিস্াবরত িয়াচ্নর সংবক্ষতিসার যা এসইবিআই 
( বলব্টং অিবলচ্রিনস অ্ান্ড আদার বিসচ্্ািার বরচ্কায়্ারচ্মন্টস)  বনয়ন্ত্রেবিবধ, ২০১৫–
 এর ৩৩ নং বনয়ন্ত্রেবিবধর িত্টানুসাচ্র ্টক এক্সচ্রঞ্জসমূচ্হ দাবখল করা হচ্য়চ্ে। ৩১ মার্ট, 
২০২১ তাবরচ্খ যিষ হওয়া বতন মাস ও িচ্ষ্টর পরীবক্ষত আবথ্টক ফলাফচ্লর পূে্ট িয়ান 
্টক এক্সচ্রঞ্জ ওচ্য়িসাইর www.bseindia.  com/www.nseindia.com – যত এিং 
যকাম্পাবনর ওচ্য়িসাইর যথা www.tatatinplate.com – যত পাওয়া যাচ্ি।

 আর এন মূবত্ট
িামচ্িদপুর ম্াচ্নবিং বিচ্রক্টর
১৫ এবপ্রল ২০২১ (DIN:06770611)

 নডআইনি ইনডিয়া নলনমপ্টড
CIN- L24223WB1947PLC015202

 ট্ান্সপ্িাট্ম নডপ্িা ররাড, কলকাতা–  ৭০০০৮৮
যফান:  ( ০৩৩)  ২৪৪৯৬৫৯১–৯৫,

ফ্াক্স:  ( ০৩৩)  ২৪৪৮৯০৩৯
ওচ্য়িসাইর:  www.dic.co.in

 ইচ্মল:  investors@dic.co.in
 নবজ্ঞনতি

বসবকউবরটিি অ্ান্ড এক্সচ্রঞ্জ যিাি্ট 
অফ ইবন্ডয়া ( বলব্টং অিবলচ্রিন 
অ্ান্ড বিসচ্্ািার বরচ্কায়ারচ্মন্টস)  
যরগুচ্লিনস ২০১৫, যরগুচ্লিন 
৪৭ সচ্গে পঠিতি্ যরগুচ্লিন ২৯ 
অনুযায়ী বিজ্ঞবতি প্রদান করা যাচ্ছে যয 
যকাম্পাবনর বতন মাস সমাতি ৩১ মার্ট 
২০২১ সমচ্য়র অপরীবক্ষত আবথ্টক 
ফলাফল বিচ্িরনা ও অনুচ্মাদচ্নর 
িন্ যকাম্পাবনর পবররালনা পষ্টচ্দর 
একটি সভা মঙ্গলবার ১১ রম ২০২১ 
তাবরচ্খ অনুবষ্ত হচ্ি।
এই তথ্ যকাম্পাবনর ওচ্য়িসাইর 
www.dic.co.in  এিং ্টক এক্সচ্রঞ্জ 
সমূহ, যযখাচ্ন যকাম্পাবনর যিয়ার 
নবথভুক্ত, যতও পাওয়া যাচ্ি।

বিআইবস ইবন্ডয়া বলবমচ্রচ্ির পচ্ক্ষ
স্বা/ – 

রাঘি শু্া
কচ্প্টা বি এম–  বলর্াল অ্ান্ড 

যকাম্পাবন যসচ্ক্ররাবর
তাবরখ:  ১৬ এবপ্রল ২০২১
থিান:  বদবলি 

•অপ্িকনিি িপ্র আবার এিনিএপ্ফর 
ঘপ্র নফরপ্লি। রকি?
•• হয়চ্তা এতবদন ‘  যরালন্াি’ -এর মচ্তা 
যপ্রাচ্িক্ট পাইবন তাই। এখন আমার যয 
যকবরয়ার গ্রাফ, তাচ্ত যদখচ্িন আমার 
েবিগুচ্লা অন্ বকেু িলার যরষ্টা করচ্ে। 
আবম ভাল অ্াক্টর না খারাপ অ্াক্টর যসরা 
পচ্রর কথা, আসল কথা হল অন্রকম 
কাি করা। এরমচ্ধ্ অচ্নকিারই িচ্সবে 
এসবভএচ্ফর সচ্গে। বকন্তু কাি ভাল 
লাচ্রবন িচ্ল একসচ্গে করা হচ্য় ওচ্ঠবন।
• যাঁপ্ক নিপ্য় ছনব, রিই িপ্গন্দ্ররিিাি 
িব্মানধকারীর ক্া আিনি িািপ্তি?
••  অচ্ন্টবল িলবে, িানতাম না। আমাচ্ক 
শুধু িলা হচ্য়বেল ফুরিল বনচ্য় একরা 
য্ার্টস বফল্ম। এর আচ্র িবক্সং বনচ্য় 
কাি কচ্রবে, বক্রচ্কর বনচ্য় কাি কচ্রবে। 
বকন্তু ফুরিল বনচ্য় বকেু করা হয়বন। তাই 
রাবি হচ্য়বেলাম। বকন্তু পচ্র যখন ওই 
মানুষরার কথা শুনলাম-মাই রি- এরকম বিিাল মাচ্পর 
মানুষ বেচ্লন উবন! বক্রচ্কচ্র র্াবম্পয়ন, ফুরিচ্ল র্াবম্পয়ন, 
কুবস্চ্ত র্াবম্পয়ন! িা্ট িান লবড়চ্য় বদচ্য়বে।
• এই রনরপ্রে অনিিয় করপ্ত নগপ্য় রি্ম বা রিধাি র্যাপ্লঞ্জটা 
কী নছল?
•• যদিচ্ক েবি যথচ্ক একদম মুচ্ে যফলা। যলাচ্ক যযন না 
িলচ্ত পাচ্র যদি যকমন অবভনয় করচ্ে যদচ্খা। এরাই 
বেল প্রধান র্াচ্লঞ্জ। এর িন্ বফবিক্াবল যা করা সম্ভি 
কচ্রবে। আপনারা টিিাচ্র নচ্রন্দ্রপ্রসাচ্দর যিবি িয়চ্সর 
েবি যদচ্খচ্েন। পচ্র কম িয়চ্সর েবি যদখচ্িন। যদখচ্িন 

যযন যদিচ্ক যকচ্র িসাচ্না।
• কীিাপ্ব নিপ্ির শরীরটা ততনর করপ্লি?
•• এরা প্রথচ্মই মাথায় বেল, তখনকার 
িবলষ্ িাঙাবলর যরহারা বসক্স প্াচ্কর 
বেল না। ওঁরা কুবস্ লড়চ্তন। অচ্নকরা 
হবরয়ানার পচ্হলিানচ্দর মচ্তা যরহারা। 
তার ওপর বতবন বেচ্লন িবমদার পবরিাচ্রর 
সন্তান। যসই আদিকায়দা আয়ত্ত কচ্রবে। 
রুচ্লর ্টাইল পাচ্ল্টবে, ধুবত পরা অভ্াস 
কচ্রবে।
• এই ছনব করপ্ত নগপ্য় আষিনরক অপ্্্মই 
আিিার ঘাম আর রক্ত ঝপ্রনছল!
•• একদম। কতিার যয পা যফচ্র রক্ত 
ঝচ্রচ্ে তার ঠিক যনই। পা যভচ্ঙও 
বরচ্য়বেল। টিিাচ্র যয কুবস্র বসনরা 
যদখচ্লন, যসরা করচ্ত বরচ্য় হবরয়ানার 
পচ্হলিান আমার পাঁিচ্র িবি ওচ্য়র 
রাবপচ্য় বদচ্য়বেচ্লন। ওঁর যদাষ যনই। 
এরা ওঁরা কচ্রন। বকন্তু যয কািরা ওঁরা 
দীঘ্টবদন করচ্েন, যসরা যতা আবম মাত্র 
দ্মাচ্স বিচ্খবে। এখনও আমার পাঁিচ্র 
ি্থা হয়।
• আিিার রিপ্যািিায় ‘ নকশনমশ’  ছনবর 
খবর কী?
•• শুটিং যতা শুরু হওয়ার কথা বেল 
লকিাউচ্নর পচ্রই। বকন্তু পবরবথিবত 
যযরকম খারাচ্পর বদচ্ক যাচ্ছে, তাচ্ত 
একরু বপবেচ্য় বদচ্ত রাইবে।
• আিিার রািনিনতক বক্তব্য নিপ্য় 
আপ্লারিা হয়। এতটা িনিটিি ্ াপ্কি 
কী কপ্র?
•• খুি পবরষ্ার। আবম কাউচ্ক রালারাল 
যদওয়ায় বিশ্াসী নই। বমটিংচ্য় বরচ্য় িবল 

যাঁরা মাস্ক পচ্রনবন, তাঁরা আসচ্িন না। বিচ্রাধী প্রাথথীচ্ক শুধু 
িবল, আপনার এই কািরা করা উবরত বেল বকন্তু আপবন 
পাচ্রনবন। বনচ্ির সম্পচ্ক্ট িবল, আবম এই এই কাি করচ্ত 
যপচ্রবে, বকন্তু এই এই কাি করচ্ত পাবরবন। সিাই রািনীবতচ্ক 
যনাংরা িচ্লন বকন্তু আবম িলচ্ত রাই রািনীবত ভদ্রচ্লাচ্কর 
কাি। রালারাল না বদচ্য়, কাদা না েুচ্ড়ও যয যিতা যায়, 
যসরাই আবম যদখাচ্ত রাই।
• িশ্মকপ্ির কী বলপ্ত রাি?
•• যখলা হচ্ি। যখলা শুরু হচ্ি আরামী ১৫ আর্ট. িড়পদ্টায়। 
ওইবদনই মবুক্ত পাচ্ছে ‘ যরালন্াি’ । আপনারা সচ্গে থাকুন। 

 রিবপ্ক মপু্ছ রফলপ্ত ররপ্য়নছ
বলপ্লি ‘  রগালন্াি’  ছনবর িায়ক রিব

িয়লা তবশাখ মুনক্ত রিল 
ধ্রুব ব্যািানি্ম িনররানলত 

‘ রগালন্াি’  ছনবর টিিার। 
ছনবপ্ত িারতীয় ফুটবপ্লর 

িিক িপ্গন্দ্ররিিাি 
িব্মানধকারীর িূনমকায় 

অনিিয় কপ্রপ্ছি রিব। 
টিিার রিকাপ্শর নিি 

রিপ্বর মুপ্খামুনখ
রিৌগত রক্রবততী।

অপ্লাকরিিাি রপ্্ািাধ্যায়
যোর ঠাকুরচ্পাচ্ক যিাধহয় যনহাতই রিীন্দ্রনাচ্থর ‘ িীরপুরুষ’  
ভািচ্তন িউবদ!  িউবদর মাথার রুল বদচ্য় যয পুতুল নারাত, যসই 
যোট্ট যেচ্লরা যয সবত্কাচ্রর িীরপুরুচ্ষর মচ্তা একরা কাণ্ড 
ঘরাচ্ি, রাইরাস্ট বিব্ডং শুধু নয়, সারা যদচ্ির বরিটিি িাসকচ্দর 
কঁাবপচ্য় যদচ্ি, এ কথা যিাধহয় কল্পনাচ্তও ভািচ্ত পারচ্তন না 
িউবদ। ১৮ িেচ্রর দীচ্নি সারা যদচ্ির বিপ্লিীচ্দর িচু্ক আগুন 
জ্াবলচ্য়চ্ে তার যথচ্ক িের দ্– বতচ্নর িড় িাদল আর বিনচ্য়র 
সগেী হচ্য়। রাইরাচ্স্ট কুখ্াত ইনচ্্ক্টর যিনাচ্রল এন এস 
বসম্পসনচ্ক গুবল রাবলচ্য় হত্া কচ্রচ্ে ওই িউবদর যোর যদওর 

দীচ্নি, আর, বিনয়, িাদল। যসবদন বেল ৮ বিচ্সম্বর ১৯৩০।
ফাঁবস হচ্ি দীচ্নচ্ির। ভয়ির িচ্ল বকছুে যনই যেচ্লরার মচ্ন। 
আবলপুর যসন্টাল যিল যথচ্ক যলখা যোর ঠাকুরচ্পার বরঠিরা 
পড়চ্ত পড়চ্ত িউবদর দ্’যরাখ িচ্ল যভচ্স যায়। ১৮ িুন ১৯৩১ 
সাচ্ল যলখা যসই বরঠিচ্ত দীচ্নি বলখচ্েন ধম্ট বনচ্য় যদচ্ি যয 
হানাহাবন রলচ্ে, তার কচ্ষ্টর কথা। বলখচ্েন, ‘ সিার যরচ্য় িড় 
ধম্ট মানচু্ষর বিচ্িক। যসই বিচ্িকচ্ক উচ্পক্ষা কবরয়া আমরা 
ধচ্ম্টর নাচ্ম অধচ্ম্টর য্াচ্ত রা ভাসাইয়া বদয়াবে।’
বরঠিচ্ত মতুৃ্র যকানও োয়া যনই। যদি কীভাচ্ি ধচ্ম্টর হানাহাবন 
দূর কচ্র সবত্কাচ্রর স্বচ্দি হচ্য় উঠচ্ি, তারই স্বপ্ন।
আর, যযবদন যভাচ্র তঁার ফাঁবস হচ্ি, তার আচ্রর রাচ্ত মা–যক 
বরঠি বলখচ্লন দীচ্নি। ৬ িুলাই ১৯৩১।
‘ মা, যতামার সচ্গে আর যদখা হইচ্ি না। বকন্তু পরচ্লাচ্ক আবম 
যতামার িন্ অচ্পক্ষা কবরি।’ 
আরও বকে ুকথা বলচ্খচ্েন মা–যক, ফাঁবসর কচ্য়ক ঘণ্া আচ্র, 
মাচ্য়র আদচ্রর ‘ নসু’ ।
এই িীিন, এই সি মহািীিচ্নর আচ্লা আিচ্কর প্রিচ্মের কাচ্ে 
আিার যপৌঁচ্ে বদচ্ত ততবর হচ্ছে বিনয়, িাদল, দীচ্নিচ্ক বনচ্য় 
েবি— ‘ ৮/ ১২’ । যসই ১৯৩০– এর ৮ বিচ্সম্বর, অথ্টাৎ ৮/ ১২– য় 
বিনয়, িাদল, দীচ্নচ্ির রাইরাস্ট অবভযান বনচ্য় েবি। পবররালক 
অরুে রায়, বকেুবদন আচ্রই যঁার ‘ হীরালাল’  দি্টকচ্দর মন েুচঁ্য়চ্ে।

স্বপ্ন নছল রিৌনমরের
দ্–বতন িের আচ্র আমাচ্দর সচ্গে এক সাক্ষাৎকাচ্র যসৌবমত্র 
রচ্ট্টাপাধ্ায় িাবনচ্য়বেচ্লন, বিনয়, িাদল, দীচ্নিচ্ক বনচ্য় 
একরা বসচ্নমা পবররালনা করার স্বপ্ন বেল তঁার। ‘ এখন িয়স 

হচ্য় যরচ্ে, যসই স্বপ্ন পূরে করচ্ত পারি না’ , িচ্লবেচ্লন 
যসৌবমত্র রচ্ট্টাপাধ্ায়।
কচ্য়ক িেচ্র একাবধক পবররালক বিনয়, িাদল, দীচ্নিচ্ক 
বনচ্য় েবি করার কথা যভচ্িচ্েন। যদি–যক বিনচ্য়র রবরচ্ত্র 
যরচ্খ েবি করার খির হচ্য়বেল। কমচ্লশ্র মুচ্খাপাধ্ায় 
ও অবনচ্কত রচ্ট্টাপাধ্াচ্য়র ভািনা বেল ওই েবি করার। 
অঞ্জন দত্তও িাবনচ্য়বেচ্লন এই বিষয় বনচ্য় েবি করার 
কথা। হয়বন। ‘ সহি পাচ্ঠর রচ্্া’ র পবররালক মানসমুকুল 
পাল অিি্ শুরু করচ্েন এই বিষয় বনচ্য় েবি। আরও 
কারও কারও ভািনায় বিনয়, িাদল, দীচ্নি আচ্েন িচ্ল 
িানা বরচ্য়বেল।

বকন্তু আপাতত এই ‘ ৮/ ১২’  েবির কথা যঘাষো করচ্লন 
অরুে রায়। িলচ্লন, এরা আমারও অচ্নক বদচ্নর স্বপ্ন।

কাি শুরু
বরত্রনার্ সম্পূে্ট, িানাচ্লন অরুে রায়। িলচ্লন, ঘষামািা 
রলচ্ে। ‘ হীরালাল’  বকঞ্জল নন্ এই েবির বিনয়। অে্ট 
মুচ্খাপাধ্ায় হচ্ছেন িাদল। আর, মচ্চে অবভনয় করচ্লও, 
িড়পদ্টায় প্রথম দীচ্নি হচ্য়ই আত্মপ্রকাি করচ্েন সুমন 
িসু। অন্ান্ রবরচ্ত্র আচ্েন অনুষ্া রক্রিতথী, বিপািা সাহা 
প্রমুখ। কান বসং যসাধার প্রচ্যািনায় এই েবির ক্াচ্মরা 
করচ্েন যরাপী ভরত। সগেীচ্ত ময়ূখ–তমনাক।
পবররালক িলচ্লন, শুচ্নবে আরও যকউ যকউ এই বিষয়টি 
বনচ্য় ভািচ্েন। ভািাই যতা উবরত। বিনয়, িাদল, দীচ্নি 
বকংিা স্বাধীনতা সংগ্রাচ্মর িীর বিপ্লিীচ্দর বনচ্য় যত েবি 
হচ্ি, ততই আিচ্কর প্রিমে উদ্ীতি হচ্ি। রাইরাস্ট বিব্ডং 
অবভযাচ্নর সময় বিনচ্য়র িয়স ২২ িের, িাদচ্লর িয়স 
২০ িের আর সিচ্রচ্য় যোর দীচ্নচ্ির িয়স ১৮ িের। 
রাইরাস্ট বিব্ডংচ্য়ও শুটিং করচ্ত রান পবররালক। এিং 
রান, এই ৮ বিচ্সম্বর অথ্টাৎ ৮/ ১২ তাবরখরা বররস্মরেীয় 
হচ্য় থাকুক। তাই েবির নাম ‘ ৮/ ১২’ ।
যসই ৮ বিচ্সম্বর বতন যুিক কঁাবপচ্য় বদচ্য়বেচ্লন বরিটিি 
িাসকচ্দর। বিপ্লিীচ্দর িুচ্ক আরও আগুন যজ্চ্লবেচ্লন 
তঁারা। ৯০ িের যপবরচ্য় আিার তাঁচ্দর আচ্লা এচ্স পড়চ্ি 
নতুন প্রিচ্মের কাচ্ে। এমন ভরসাই বদচ্ছে আসন্ন এই 
িাংলা েবি, যা এ িের ৮ বিচ্সম্বরই মুবক্ত পাওয়ার কথা। 
আমাচ্দর অচ্পক্ষা শুরু।  

 আপ্লা জ্ালাপ্ত আিপ্ছি
নবিয়, বািল, িীপ্িশ
১৯৩০– এর ৮ নডপ্িম্বর নছল তঁাপ্ির ঐনতহানিক রাইটাি্ম 

অনিযাি। তঁাপ্ির নিপ্য়ই ততনর হপ্ছে িতুি বাংলা ছনব ৮/ ১২।

  নবিয় নকঞ্জল বািল অণ্ম িীপ্িশ িুমি

‘ বঁাশুনর’  মনুক্ত রিল

নবপ্িািপ্ির রিনতপ্বিি:  ঋতুপে্টা যসনগুতি, অনুরার কাি্প অবভনীত 
‘ িাঁশুবর’  মুবক্ত যপল রতকাল। হবর বিশ্নাথ পবররাবলত এই বহবন্ েবিচ্ত 
অন্ান্ রবরচ্ত্র আচ্েন উচ্পন্দ্র বলমাচ্য়, দাবনি হুচ্সন, মাসুদ আখতার 
প্রমুখ। একটি যোর যেচ্ল আচ্ে কাবহবনর যকচ্ন্দ্র, যয কখনও তার 
িািাচ্ক যদচ্খবন। তার মা তাচ্ক একরা িাঁবি যদয়। যেচ্লটি ভাচ্ি, যস 
বক তার িািার মচ্তা িাঁবি িািাচ্ত পারচ্ি?  িািার সচ্গে বক তার যদখা 
হচ্ি?  অন্রকচ্মর এক রল্প বনচ্য় ততবর হচ্য়চ্ে িাঁশুবর। এই েবির 
প্রচ্যািনায় যমৌ রায়চ্রৌধুরী।

নবপ্িিপ্ির রিনতপ্বিি: ক্রমি িনবপ্রয় হচ্য় উঠচ্ে ‘ ব্ক’  ওটিটি প্ল্ারফম্ট। 
সদ্ এল নতুন ওচ্য়ি বসবরি ‘ রূপকথার যরবিও’ । উত্তর কলকাতার যরৌধুবর 
পবরিারচ্ক বনচ্য় রল্প। বমউবিক্াল যরামাবন্টক বসবরি। মহালয়ার বদন 
এক দম্পবত রুদ্র আর বিিানী ভাড়াচ্র বহচ্সচ্ি আচ্স যরৌধুবর ম্ানসচ্ন। 
তারপরই পাল্টাচ্ত থাচ্ক সি বকেু। পবররালনায় সায়ন দািগুতি। প্রধান 
রবরচ্ত্র বিশ্নাথ িসু, লামা হালদার, সুিাতা দাঁ, সমীর বিশ্াস, তরতাবল 
দত্তিম্টন, বপবকি ি্ানাবি্ট, বনিাবন্তকা দাস, সাহানা যসন প্রমুখ। 

ঊনম্মলা
িারপ্লি
যোরচ্দর সচ্গে যনচ্র 
মচে মাতাচ্লন ঊবম্টলা। 
‘ িান্স িান্স িুবনয়র’  
বসিন দ্ই– এ এচ্লন 
বতবন। তাঁর সচ্গে বেচ্লন 
বযশু যসনগুতিও। ্টার 
িলসায় এই এবপচ্সাি 
যদখা যাচ্ি আি ও কাল 
রাত সাচ্ড় ৯রা যথচ্ক।

রূিক্ার ররনডও

আরও একটি িবলউি বসচ্নমায় অবভনয় 
কচ্র এচ্লন িাশ্ত রচ্ট্টাপাধ্ায়। রিনীি 
যরবি পবররাবলত এই েবির নাম 
‘ধাকড়’। মুখ্ রবরচ্ত্র কগেনা রানাউত। 
আর িাশ্ত হচ্য়চ্েন কগেনার িস। মুবক্ত 
পাচ্ি ১ অচ্ক্টাির।  

স্াই শাশ্বত

িঙ্ক্্মণ বপ্ন্্যািাধ্যায় 
নি বাংলায় রলপ্ছ নিন্ন স্বাপ্ির ররিপ্মর গল্প নিপ্য় ধারাবানহক ‘ কী 
কপ্র বলপ্বা রতামায়’ । রল্প এখন পাঁর িের এবরচ্য় এচ্সচ্ে। কে্টর 
সচ্গে বিচ্ভাচ্স্টর পর রাবধকা থিায়ীভাচ্ি দাবি্টবলচ্ঙ রচ্ল এচ্সচ্ে। 
দাবি্টবলচ্ঙ পাবলত যেচ্ল অবভচ্ক বনচ্য় মা–যেচ্লর সুচ্খর সংসার। 
এখাচ্ন যস দাবি্টবলং বরি্টান সু্কচ্লর োত্রচ্দর গ্রুবমংচ্য়র দা বয়চ্ত্ব রচ্য়চ্ে। 
কাচ্ির সূচ্ত্র কে্টও এচ্সচ্ে দাবি্টবলচ্ঙ। আলাদা আলাদা িীিচ্ন 
অভ্স্ কে্ট এিং রাবধকা যফর মুচ্খামুবখ এই তিল িহচ্র। যক তাচ্দর 
বমলচ্নর অনুঘরক? তচ্ি বক রাবধকার পাবলত সন্তান অবভর হাত 
ধচ্রই আিার বমলন কে্ট-রাবধকা যসচ্নর? ধারািাবহচ্ক রাবধকার 
রবরচ্ত্র অবভনচ্য় আচ্েন যোরপদ্টার পবরবরত মুখ স্ববস্কা দত্ত। 
পাঁর িের বলচ্পর পর ধারািাবহচ্ক আসচ্ত রচ্লচ্ে নতুন রবরত্র অবভ, 
অবভনচ্য় বিশু বিল্পী আরুি সাহা। এোড়া আচ্েন কু্রিল আহুিা।

ধারাবানহপ্কর শুটিং িানি্মনলপ্ে

নবপ্িািপ্ির রিনতপ্বিি:  রিীন্দ্রসগেীচ্ত শ্রািেী যসচ্নর সচ্গে 
বসধুই শুধু নন, পাচ্ি আচ্েন িয় সরকার। এিং অিান্ত। 
রারটি রিীন্দ্রসগেীচ্তর সমন্বচ্য় ততবর হল বমউবিক বভবিও। 
রান রারটি হল ‘ এই আকাচ্ি আমার মুবক্ত’ , ‘ দাঁড়াও আমার 
আঁবখর আচ্র’ , ‘ আমার মাথা নত কচ্র’  আর ‘ আবম যহথায় 
থাবক শুধু’ । বসধু িলচ্লন, শ্রািেী যসচ্নর সচ্গে রিীন্দ্রসগেীত 
বনচ্য় কাি করার একরা অন্ আনন্ আচ্ে। সগেীত আচ্য়ািন 
কচ্র খুবি িয় সরকার। শ্রািেী িলচ্লন, ‘ রিীন্দ্রনাচ্থর রান 
যতা আমার যিঁচ্র থাকার যপ্ররো। রিীন্দ্রসগেীচ্তর আকাচ্িই 
আমার মুবক্ত। তাই রিীন্দ্রসগেীত বনচ্য় কাি করচ্ত আমার সি 
সময় ভাল লাচ্র।’  রিীন্দ্রসগেীত বিল্পী অিান্ত খুিই উদ্ীতি বতন 
িনবপ্রয় বিল্পী ও সুরকাচ্রর সচ্গে কাি কচ্র। এই বমউবিক 
অ্ালিাম মুবক্ত যপল বসধুর অবফবসয়াল ইউটিউি র্াচ্নল যথচ্ক।  

 এই আকাপ্শ আমার মুনক্ত

নবপ্িািপ্ির রিনতপ্বিি:  
‘ কলাশ্রী’ র ৩৭তম উচ্াগে 
সগেীতানুষ্ান বেল সুচ্র, 
তাচ্ল সমৃদ্ধ। পবণ্ডত বিশ্নাথ 
মুচ্খাপাধ্াচ্য়র তত্তািধাচ্ন 
কলাশ্রী– র োত্রোত্রীরা তঁাচ্দর 
দক্ষতার োপ রাখচ্লন অনুষ্াচ্ন। 
সূরনায় সম্ান িানাচ্না হল 
গুবেিনচ্দর। নৃত্গুরু িন্না 

যসচ্নর োত্রী বঝবলক যভৌবমচ্কর কত্থক সুরারু পবরচ্িিন। 
িাবল বনবচিন্ায় পবণ্ডত বিশ্নাথ মুচ্খাপাধ্ায় প্রবতবষ্ত ‘ কলাশ্রী’  
িাংলা সগেীত িরচ্ত বনচ্ির িায়রা কচ্র বনচ্য়চ্ে।

 কলাশ্রীর িঙ্গীত আির
নবপ্িািপ্ির 
রিনতপ্বিি:  
বযবন রাঁচ্ধন, 
বতবন রুলও 
িাঁচ্ধন। এই 
কথারাই যযন 
যিাঝাচ্লন 
বিবিষ্ট নৃত্ প্রবিক্ষক ও যকাবরওগ্রাফার সুদি্টন রক্রিতথী। 
‘ মাই ক্ালাইচ্িাচ্স্কাপ’  আচ্য়াবিত বরত্র প্রদি্টনীর 
উচ্্াধন করচ্লন বতবন েবি এঁচ্ক। আচ্য়ািক সংথিার 
অনুবমত্রা িসু মণ্ডল, ক্ানভাস গ্রুচ্পর পুচ্পেন বনচ্য়ারী 
িানাচ্লন, প্রায় ৬০টির মচ্তা েবি প্রদবি্টত হল। 
বনউ রাউচ্ন বনচ্িচ্দর আর্ট য্চ্সই হচ্য়চ্ে এই 
আচ্য়ািন। এরপর এখাচ্ন শুরু হচ্ি আর্ট ওয়াক্টিপ। 
নতুন বিল্পীচ্দর কািচ্কই গুরুত্ব বদচ্ত রায় ‘ মাই 
ক্ালাইচ্িাচ্স্কাপ’  এিং ‘ ক্ানভাস’ । 

ক্যালাইপ্ডাপ্্াি, ক্যািিাি

িঙ্ক্্মণ বপ্ন্্যািাধ্যায় :  
সম্প্রবত প্রয়াত হচ্লন 
মাইহার ঘরানার অন্তম 
যসতার বিল্পী পবণ্ডত 
মচ্নািিকির। ১৯৩৪ 
সাচ্ল িাংলাচ্দচ্ির     
ম য় ম ন ব স ং চ্ হ র 
নারায়েিহর িবমদার 
পবরিাচ্র িমে। 
যদিভাচ্রর রানাচ্পাচ্ড়ন, িীিন– িীবিকার অচ্ন্বষচ্ে রচ্ল 
আচ্সন কলকাতায়। সুখময় যসনগুচ্তির কাচ্ে প্রাথবমক তাবলচ্মর 
পর ওস্াদ আবল আহচ্মদ খাঁ ও ওস্াদ িাহাদ্র খাঁর তাবলচ্ম 
বনচ্িচ্ক সমৃদ্ধ কচ্রন এিং হচ্য় ওচ্ঠন মাইহার ঘরাানার অন্তম 
যসতার বিল্পী। রিীন্দ্রভারতী বিশ্বিদ্ালয় ও লন্ডচ্নর ভারতীয় 
বিদ্াভিচ্ন দীঘ্টবদন বিক্ষাকতা কচ্রচ্েন। আলাউবদ্ন পুরস্কার 
সচ্মত একাবধক পুরস্কাচ্র ভূবষত হচ্য়বেচ্লন। প্ররারবিমুখ 
প্রকৃত সগেীতসাধক ৮৬ িের িয়চ্স বকিবন িবনত সমস্ায় 
দবক্ষে কলকাতার িাসভিচ্ন প্রয়াত হচ্লন। যরচ্খ যরচ্লন 
স্তী এিং কন্াচ্ক।   

 রিয়াত মপ্িািশঙ্কর

 কীনত্ম টাইআি রিাইপ্িট নলনমপ্টড
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 ১০     , রািা সচ্ন্তাষ যরাি, কলকাতা–  ৭০০০২৫
যরবল নং:  ০৩৩– ২৪৫৬৫৫০২/ ০৩

রিকাশ্য নবজ্ঞনতি
আবম কবেকা সাতনাবলওয়ালা বপতা সুধীর 
সাতনাবলওয়ালা, বনিাস ১০ রািা সচ্ন্তাষ রায় যরাি, 
আবলপুর, কলকাতা–  ৭০০০২৭, যমসাস্ট কীবত্ট রাই 
আপ প্রাইচ্ভর বলবমচ্রচ্ির একিন বিচ্রক্টর আপনাচ্দর 
িানাবছে যয আমরা ১৭, হবরি মুখাবি্ট যরাি, কলকাতা–  
৭০০০২৫–যত একটি সম্পবত্ত, বিি অফ কনচ্ভচ্য়ন্স বিং 
নং ৬১৪৩ সাল ২০০২ নবথভুক্ত আর. এ.  কলকাতা–  
মাধ্চ্ম, ক্রয় কচ্রবেলাম শ্রী যকাবম্বসাম যরাপালন এর 
কাে যথচ্ক। মূল পূচ্ি্টর বিি ‘ নডড অফ ট্ান্সফার’  নং 
৪৮৯১ সাল ১৯৮০ স্বাক্ষবরত বিিসতী ট্া্ট এিং শ্রী 
যকাবম্বসাম যরাপালন ্ারা, নবথভুক্ত যুগ্ম সাি যরবিস্টার 
আবলপুর, আবলপুর, আমাচ্দর অবফস ১০ রািা 
সচ্ন্তাষ যরাি, আবলপুর, কলকাতা–  ৭০০০২৭ যথচ্ক 
০৬. ০৪. ২০২১ সকাল ১১. ৩০ নারাদ হাবরচ্য় বরচ্য়চ্ে। 
যসই কারচ্ে যরতলা থানায় একটি যিনাচ্রল িাচ্য়বর 
করা হচ্য়চ্ে ১০. ০৪. ২০২১ তাবরচ্খ যার বিবিই নং ৬৭৩ 
তাবরখ ১০. ০৪. ২০২১।
যবদ ওই বিিসমূহ কারও কাচ্ে থাচ্ক িা ওই সম্পবক্টত 
তথ্ থাচ্ক, যসচ্ক্ষচ্ত্র এই তাবরখ যথচ্ক ১৫ বদচ্নর মচ্ধ্ 
বনম্নস্বাক্ষরকারীচ্ক িানাচ্িন।
 কীবত্ট রাই আপ প্রাঃ বলঃ এর পচ্ক্ষ
 কবেকা সাতাবলওয়ালা
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