
BENGAL & ASSAM COMPANY LIMITED
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Throuqh BSE Listinq Centre

BSE Limited
Department of Corporate Services
25th Floor, P.J. Towers
Dalal Street
Mumbai -400001

Security Code: 533095

Dear Sir/ Madam,

Re: lntimation under Requlation 30 of the SEBI (Listinq Obliqations and

Disclosure Requirements) Reg ulations. 201 5- Newspaper Pu blication

ln compliance with Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and

Disclosure Requirements) Regulations, 2015 please find enclosed herewith

newspaper advertisement regarding updation of E mail and other information of

Shareholders of the Company, published in Financial Express, all editions in

English language, and Aajkal, Kolkata edition in Bengali language.

Thanking you.
Yours faithfully,

For Bengal & ny Limited

ar Swain
Company Secretary

.:&Ri: L6zl2OwBlg47pLC221,N2, Website : www.bengalassam.com, E-mail : dswain@ikmail.com

Regd. office : 7, Council House Sheet, Kolkata, West Bengal - 700 001

Telephone 2033 - 22486181 / 22870U,Fax : 033 - 22487U1&
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 দি টিনপ্লেট মকাম্াদন অফ ইদডিয়া দলদমপ্টড
CIN: L28112WB1920PLC003606 

রেজিস্টার্ড অজিস: 
৪, ব্টাঙ্কশটাল জ্রিট, কলকটাতটা–৭০০ ০০১

রিটান:  ( ০৩৩)  ২২৪৩ ৫৪০১; 
ি্টাক্স:  ( ০৩৩)  ২২৩০ ৪১৭০

ই–রেল:  company.secretariat@tatatinplate.com 
ওয়েবসটাইট:  www.tatatinplate.com 

মনাটিস
এতদ্দটােটা রনটাটিস িটাজে কেটা হয়ছে রে, ৩১ 
েটার্ড, ২০২০ তটাজেয়ে সেটাপ্ত জতন েটাস ও 
বছয়ে রকটাম্টাজনে পেীজষিত আজ্্ডক িলটািল 
অনুয়েটাদন ও নজ্ভুক্তকেণ এবং ২০১৯–২০ 
অ্্ডবয়্্ড রকটাম্টাজনে ইকুইটি রশেটায়েে ওপে 
জরজভয়রন্ড ( েজদ ্টায়ক)  সুপটাজেশ জবয়বরনটাে 
িন্ রকটাম্টাজনে পজেরটালকেণ্ডলীে সভটা 
রসটােবটাে, ২৫ রে, ২০২০ তটাজেে আয়েটাজিত 
হয়ব বয়ল জনর্ডটাজেত হয়েয়ছ। উক্ত রনটাটিসটি 
রকটাম্টাজনে www.tatatinplate.com  
ওয়েবসটাইয়টে পটাশটাপটাজশ স্ক এক্সয়রঞ্জসেূয়হে 
www.bseindia.com  ও www.nseindia.com  
ওয়েবসটাইয়টও রদেটা রেয়ত পটায়ে।

দি টিনপ্লেট মকাম্াদন অফ
ইদডিয়া দলদমপ্টড

মকৌদিক িীল
স্টান:  কলকটাতটা রকটাম্টাজন রসয়রেটটাজে
তটাজেে:  ১৮ রে, ২০২০

ম�ানাল অদফস:  চঁুচুড়া, মসনপ্কা
দবদ্ডিং, তৃতীয় তল, বাদল মমাড়,
হুগদল ( পঃবঃ) , দপন–৭১২ ১০৩
মফান:  ০৩৩–২৬৮০ ৫০৪৭/ ৫২৪৯

অদফস মরেদমপ্সস দলপ্� মনওয়ার
�ন্য মটডিার আমন্ত্রণ কপ্র মনাটিস

ইজন্ডেটান ব্টাঙ্ক, একটি েটাষ্টটােত্ত ব্টাঙ্ক, তটায়দে ব্টাঞ্চ/ অজিস 
স্টাপয়নে ১৫ বছে রেেটায়দ জলিজভজত্তয়ত রনওেটাে িন্ 
তটায়দে জবদ্েটান রটাঁপটারটাঙটা ব্টায়ঞ্চে আয়শপটায়শ েূল ব্বসটাজেক 
এলটাকটাে রেইন রেটায়রে ওপে অগ্টাজরকটাে জভজত্তয়ত প্র্ে 
তয়ল কেয়বজশ ১২০০ বর্ডিুট কটায়প্ডট এজেেটােুক্ত ( প্র্ে/ জবিতীে 
তয়ল)  এবং রটাঁপটারটাঙটা, রিলটা– হুরজল, জপন–৭১২ ৪০১ 
ঠিকটানটা সংবজলত অজিস রপ্রজেয়সস ( ইজতেয়র্ই জনজে্ডত/  
জনেমীেেটাণ রপ্রজেয়সস)  জলিভজত্তয়ত জদয়ত আগ্হী েটাজলকয়দে 
কটাছ র্য়ক ২ জবর জসয়স্য়ে রটন্ডটাে আেন্ত্রণ কেয়ছ।
রটন্ডটাে িে্ড জনম্নজলজেত ঠিকটানটাজস্ত অজিয়স ১৯. ০৫. ২০২০ 
র্য়ক ০৪. ০৬ . ২০২০ তটাজেয়েে েয়র্ ইজন্ডেটান ব্টাঙ্ক–এে 
অনুকূয়ল ₹ ২৫০/ – ( অয়িেতয়েটার্)  েূয়ল্ে জরজর/ জবজপও–
এে জবজনেয়ে সংগ্হ কেটা েটায়হ। জবর িেটা রদওেটাে রশ্ 
তটাজেে ০৪. ০৬ . ২০২০।
রেেনই রহটাক নটা রকন, রকটানও কটােণ নটা রদজেয়ে রে রকটানও 
বটা সেস্ত প্রস্তটাব বটাজতল কেটাে অজরকটাে এই ব্টাঙ্ক বহটাল েটায়ে। 
জবশদ ত্্ জেলয়ব আেটায়দে এই ওয়েবসটাইয়ট:  www.
indianbank.in ।

স্ান:  চঁুচুড়া সাঃ–
তাদরখ:  ১৯. ০৫. ২০২০ অ্যাদসস্্যান্ট ম�নাপ্রল ম্যাপ্ন�ার

 দল�দিদতিপ্ত মরেদমপ্সপ্সর �ন্য দবড/ রেস্াব আমন্ত্রণ
রসন্টটাল ব্টাঙ্ক অি ইজন্ডেটা তটাে িলপটাইগুজি অজিয়সে িন্ িলপটাইগুজিয়ত েয়্ষ্ট পটাজক্ডং রপেস 
সয়েত এেনই ব্বহটােয়েটার্  অ্বটা আরটােী ১ ( এক)  েটায়সে েয়র্ ব্বহটােয়েটার্ হয়ে েটায়ব এেন 
২৫০০–৩০০০ বর্ডিুট কটায়প্ডট এজেেটােুক্ত রপ্রজেয়সস জনয়ত আগ্হী। রকটানও রব্টাকটাে বটা ের্স্কটােী 
দেটা কয়ে রেটারটায়েটার কেয়বন নটা। সেকটাজে/ আরটা–সেকটাজে সংস্টা অ্বটা েটাষ্টটােত্ত অজররৃহীত সংস্টা 
অগ্টাজরকটাে পটায়ব। অনুগ্হ কয়ে িেে্টাট রটাউনয়লটার করুন এই ওয়েবসটাইট র্য়ক:  http://www.
centralbankofindia.co.in  অ্বটা এগুজল অজিস রলটাে রেেটায়দ রসন্টটাল ব্টাঙ্ক অি ইজন্ডেটাে 
িলপটাইগুজি ব্টাঞ্চ/  জশজলগুজি জেজিওনটাল অজিস র্য়কও সংগ্হ কেটা েটায়ব। প্রস্তটাব িেটা রদওেটাে রশ্ 
তটাজেে ও সেে হল ১০. ০৬. ২০২০ জবয়কল ৪. ০০টটা।
জেজিওনটাল ে্টায়নিটাে
জেজিওনটাল অজিস, িলপটাইগুজি

 পদচিমবঙ্গ সরকার
বনঅদিকার

দবিাগীয় বনাদিকাদরপ্কর কার্য্যালয়
পূব্য মমদিনীপুর বন দবিাগ

দনমতলা : :  তমলুক : :  পূব্য মমদিনীপুর
দূরিাষ:  ( ০৩২২৮)  ২৬৩০৩৬

তািং–  ১৫– ০৫– ২০২০
আপ্বিন

এতদ্দটােটা পূব্ড রেজদনীপুে ও পটার্্ডবতমী 
রিলটাে সকল অজরবটাসীবৃন্দয়ক 
অনুয়েটার কেটা হইয়তয়ছ রে, আসন্ন 
িলহটাজেজণ কটালী পূিটা ও রসন্দটা পেব 
( ২০রশ রে, ২০২০ হইয়ত ২৪রশ রে, 
২০২০)  উপলয়ষি্ জনেীহ বন্প্রটাণীয়দে 
হত্টা এবং সংগ্হ কেটা র্য়ক জবেত 
্টাকুন। বন্প্রটাণ হত্টা ও সংগ্হ দণ্ডনীে 
অপেটার, অন্্টাে ৫০,০০০/ –  ( পঞ্চটাশ 
হটািটাে টটাকটা)  পে্ডন্ত িজেেটানটা জকংবটা ৭ 
( সটাত)  বৎসে অবজর সশ্রে কটােটাদণ্ড 
হইয়ত পটায়ে। রকটানরূপ অপ্রীজতকে 
ঘটনটাে সংবটাদ রদওেটাে িন্ সত্বে 
রেটারটায়েটার করুন ( ৮৩৭৩০৯৮৫৮২ 
এবং ৯৭৭৫১৫৬৪০৪)।

রেচাপ্র
দবিাগীয় বনাদিকাদরক

পূব্য মমদিনীপুর বন দবিাগ  

সাগদরকা িতিপ্চৌিুদর

কপ্রানা আবপ্ের মপ্ি্য ম�ার দচন্া ও মিাটনায় রপ্য়প্েন 
িন্ দবপ্িষজ্ঞরা। একদিপ্ক দনয়ম মমপ্ন ব�ায় রাখপ্ত েপ্ব 
সামাদ�ক দূরত্ব, অন্যদিপ্ক মরাগীপ্ক কাে মেপ্ক মুপ্খ োত 
মিওয়া োড়া দবকল্প মকানও উপায় মনই দচদকৎসা করার। এত 
তাড়াতাদড় কপ্রানা মেপ্ক পদরত্াণ দমলপ্ে না তা �াদনপ্য় 
দিপ্য়প্ে মখাি দবশ্ব সাস্্য সিংস্া ( হু)–ও। সরকাদর োসপাতাপ্ল 
ইমাপ্�্যদসি পদরপ্ষবা চালু োকপ্লও বত্যমাপ্ন রোইপ্িট মচম্ার 
বন্ধ মরপ্খপ্েন িাঁপ্তর দচদকৎসপ্করা। তপ্ব মকাদিড–১৯–মক 
সঙ্গী কপ্রই রখন চলপ্ত েপ্ব, কাপ্�ই বাড়দত সাবিানতা 
অবলম্ন কপ্রই দলিদনক চালু করপ্ত চাইপ্েন অদিকািংি 
দচদকৎসক। শুিু লকডাউন ওঠার অপ্পক্ায় তাঁরা। সুরক্াদবদির 
সুদনদি্যষ্ট গাইডলাইন সাস্্য িপ্তর মেপ্কও এই সপ্তাপ্ে রেকাি 
করা েপ্ব।

মডন্টাল সাপ্�্যন ডাঃ দরেয়িীপ ব্যানাদ�্য বপ্লন, ‘ আমরা 
সিংক্রদমত েপ্ল আমাপ্ির মেপ্ক মরাগীপ্ির মপ্ি্য দ্রুত েদড়প্য় 
পড়প্ব। মরাগীর মুখ মেপ্ক দনগ্যত এপ্রাপ্সল সব দকেরু মপ্ি্যই 
লাগপ্ব। তাই দলিদনকপ্ক দবদিন্ন উপাপ্য়, রেপ্য়া�প্ন আিুদনক 
মমদিপ্নর সাোপ্র্য �ীবাণুমুক্ত রাখপ্ত েপ্ব। দিপ্ন মরাগী 
মিখার সিংখ্যাও কমাপ্ত েপ্ব। মচম্াপ্র সব দকে ুব�ায় রাখপ্ত 
মগপ্ল অপ্নকটাই খরচসাপ্পক্। সব ডাক্তাপ্রর পপ্ক্ তা 
বেন করা সম্ভবও নয়। এখনই না েপ্লও িদবষ্যপ্ত দফস 
বাড়াপ্নার সম্ভাবনা রপ্য়প্ে।’ 

দবদিষ্ট িন্প্রাগ দবপ্িষজ্ঞ ও ইদডিয়ান মডন্টাল 
অ্যাপ্সাদসপ্য়িন ( আইদডএ)–এর পদচিমবঙ্গ িাখার রোক্তন 
সিাপদত ডাঃ রেবীরকুমার ব্যানাদ�্য বপ্লপ্েন, ‘িাঁপ্তর দচদকৎসার 
�ন্য রা রা করপ্ত েয় সবটাই মুপ্খর মিতরপ্ক মকন্দ্র কপ্র। 
রুট ক্যানাল, মকেদলিং রেিৃদত মক্প্ত্ মমদিপ্নর চাপ্প মুপ্খর 
মিতর মেপ্ক ক্ুদ্র কু্দ্র �লদবনু্র মপ্তা এপ্রাপ্সল মবর 
েয়। মসপ্ক্প্ত্ সিংক্রমপ্ণর আিঙ্াও মবদি। তাই দনপ্�র, 
দলিদনপ্ক এবিং মরাগীর আসা মেপ্ক রাওয়া পর্যন্ সবপ্ক্প্ত্ই 
অদতদরক্ত সুরক্াদবদি মানপ্ত েপ্ব। মফাপ্ন বহু মরাগী িাঁপ্তর 
সমস্যার কো �ানাপ্ছেন। দকন্তু সব সমস্যার সমািান মফাপ্ন বা 
অনলাইপ্ন সম্ভব নয়। এিাপ্ব কতদিন আর মচম্ার বন্ধ রাখা 
রায়। বাড়দত সুরক্াদবদি অবলম্প্নর রেস্তুদত ইদতমপ্ি্যই শুরু 
কপ্র দিপ্য়প্েন বহু দচদকৎসক। মবি দকে ুপরামি্য আইদডএ 
মেপ্ক দিপ্য়প্ে। আদম দনপ্�ও দ্রুত মচম্াপ্র মরাগী মিখা 
শুরু করব।’   

িন্প্রাগ দবপ্িষজ্ঞ ডাঃ রাপ্�ি চক্রবততী বপ্লন, ‘ আইদডএ 
মেপ্ক মবি দকে ুমরোপ্টাকল দিপ্য়প্ে, মসগুদল রতটা সম্ভব 
মমপ্ন মচম্াপ্র মরাগী মিখা শুরু করব। আপাতত কপ্রানাপ্ক 
দনপ্য়ই সবাইপ্ক চলপ্ত েপ্ব। কা�ও করপ্ত েপ্ব। অনলাইপ্ন 
মরাগীপ্ক মিপ্খ সামদয়কিিাপ্ব মপন দকলার মিওয়া মগপ্লও 
অ্যাদন্টবাপ্য়াটিক চট কপ্র মিওয়াটা ঝঁুদকপূণ্য।’ 

আর আেপ্মি মডন্টাল কপ্লপ্�র দচদকৎসক ও আইদডএ–র 
রা�্য সম্ািক রা�ু দবশ্বাস �াদনপ্য়প্েন, ‘ লকডাউপ্নর মপ্ি্য 
োসপাতাপ্লর শুিু ইমাপ্�্যদসিপ্তই গুরুত্বপূণ্য ২৭০টির মপ্তা 
অপাপ্রিন েপ্য়প্ে। একটা মডন্টাল মচম্ার করপ্ত মগপ্ল অন্ত 
৫–৬ লক্ টাকা খরচ েয়। ম�লা বা মফস্ সপ্ল আরও কঠিন 
পদরদস্দত। বাড়দত সাবিানতা অবলম্ন অপ্নকটাই ব্যয়সাপ্পক্। 
এরপর দফস বাড়াপ্না োড়া অপ্নপ্করই উপায় োকপ্ব না। মচষ্টা 
করা েপ্ছে আইদডএ মেপ্ক তাঁপ্ির রতটা সম্ভব সেপ্রাদগতা 
করার। সাস্্য িপ্তপ্রর গাইডলাইনও আিা কদর দ্রুত মপপ্য় রাব।’ 

িন্ দবপ্িষজ্ঞরা বলপ্েন, ‘বত্যমান পদরদস্দতপ্ত খরপ্চর 
দিপ্ক না তাদকপ্য় মরাগী পদরপ্ষবাই মূল উপ্দেি্য। মরাগীরা 
আপ্গ মিখুক তাঁপ্ির সুরক্ার �ন্যই আমরা এই ব্যবস্া 
দনপ্য়দে। তারপর মরাগীরা বুপ্ঝই দফ মবদি দিপ্ত রাদ� েপ্বন।’   

 জরন্তটাে দটায়ঁতে জরজকৎসয়কেটা, 
বটািজত সটাবরটানতটা জলিজনয়ক 

► মরাগী দলিদনপ্ক এপ্ল োম্যাল গান 
দিপ্য় পরীক্া

► ে্যাডিওয়াপ্ি োত িপু্য় 
স্যাদনটাই�ার, �ুপ্তা খপু্ল 
দলিদনপ্ক রেপ্বি

► ির�ার োতল, মপন, দলিদনপ্কর 
সরঞ্াপ্ম মরাগীর স্পি্য এড়াপ্না

► দপদপই দকট, কোল ক্যাপ, মফস 
গাড্য, মফস দি্ড, গ্ািস, 
এপ্রাপ্সল– মরািক মাকে পরা

► দচদকৎসার সরঞ্াম অপ্টাপ্লিি 
মমদিপ্ন �ীবাণমুকু্ত করা  

► দিড় এড়াপ্ত আলািা আলািা 
সমপ্য় অ্যাপপ্য়ন্টপ্মন্ট মিওয়া

► অত্যন্ �রুদর মরাগীপ্কই 
অগ্াদিকার

► কম �রুদর নয় সমস্যার সমািান 
মফাপ্ন বা অনলাইপ্ন 

► মরাগী চপ্ল মগপ্ল মডন্টাল মচয়ার 
মেপ্ক মগাটা দলিদনক পুপ্রা 
স্যাদনটাই� করা

► মরাগীর মখু মিাওয়ার �ায়গা 
বারবার �ীবাণমুকু্ত করা

► দরপ্িপসদনস্, অ্যাদসস্্যান্টপ্কও 
মানপ্ত েপ্ব পর্যাপ্ত সরুক্াদবদি

► মরাগীর বা তারঁ বাদড়র কারও 
জ্বর, সদি্য, কাদি সম্প্রদত েপ্য়প্ে 
দকনা, বাইপ্র রাওয়ার ইদতোস 
আপ্ে দকনা ম�প্ন, কপ্রানা–
আক্রাপ্ন্র সিংস্পপ্ি্য এপ্সপ্েন 
দকনা, িদবষ্যপ্ত মরাগীর কপ্রানা 
েপ্ল িাপঁ্তর ডাক্তার িায়ী নয় বপ্ল 
মরাগীর সম্মদত মিওয়া 

দনপ্ি্যদিকা
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রকটাজভর–১৯ জরজকৎসটাে কনভটালয়সন্ট প্টািেটা র্েটাজপে জদয়ক এজরয়ে ররল েটাি্ 
সেকটাে। প্রটা্জেকভটায়ব রসটােবটাে র্য়ক পেীষিটােূলকভটায়ব রসই কটাি শুরু হল 
কলকটাতটা রেজরক্টাল কয়লি হটাসপটাতটায়ল। কয়েটানটািেীে প্টািেটা জদয়ে কয়েটানটা 
আরেটান্তয়ক সুস্ কেটাে পজেকল্পনটা রবশ জকছুজদন রয়েই জনয়েয়ছ েটাি্ সেকটাে। 
এজদন কলকটাতটা রেজরক্টায়ল হটাবিটাে েনটাজে জবর্টাস ও এক জরজকৎসকও এজরয়ে 
এয়সয়ছন প্টািেটা দটায়ন। তটাঁেটা প্টািেটা র্েটাজপে িন্ সম্মজত জদয়েয়ছন।

হটাসপটাতটাল সূয়রে েবে, এজদন দুই কয়েটানটািেীে পুনেটাে রকটাজভর–১৯ পেীষিটা, 
প্টািেটাে গুণেটান েটারটাই, ্ টাইেয়ের, শুরটাে, জরেয়েটিজনন র্য়ক শুরু কয়ে একটাজরক 
শটােীজেক পেীষিটা কেটা হে। তটাঁয়দে শেীে প্টািেটা দটান কেটাে িন্ উপেুক্ত জকনটা 
েূলত রসটটাই এজদন জ্রিজনং কয়ে রদেটা হল ব্টার ট্টান্সজিউশন রেজরজসন জবভটায়র। 
বুরবটাে তটাঁয়দে রিে রটাকটা হয়ত পটায়ে কলকটাতটা রেজরক্টায়ল। ওইজদন দটাতটায়দে 
র্য়ক প্টািেটা সংগ্হ কেটা হয়ব। একিন দটাতটাে র্য়ক দু’ িন রেটারী উপকটাে রপয়ত 
পটায়েন। েঙ্গলবটাে আেও দুই–জতন দটাতটা েটায়বন জ্রিজনংয়েে িন্।

ব্টার ট্টান্সজিউশন রেজরজসন জবভটায়রে প্ররটান জরজকৎসক অর্টাপক প্রসূণ ভট্টারটাে্ড 
বয়লন,‘ কয়েটানটা র্য়ক সুস্ হওেটায়দে েয়র্ েটাঁেটা প্টািেটা জদয়ত রটান এজদন র্য়ক 
প্রটা্জেক কটাি শুরু হল। দটাতটােটা কতটটা উপেুক্ত, আয়দৌ প্টািেটা জদয়ত পটােয়বন 
জকনটা, ব্টার কটাউন্ট কত, শেীয়ে অন্ রকটানও সেস্টা েয়েয়ছ জকনটা প্রভৃজত জ্রিজনংয়েে 
সয়ঙ্গ কটাউয়ন্সজলংও কেটা হল।  জিট ্টাকয়ল দু–এক জদয়নে েয়র্ রিে রটাকটা 
হয়ব রসল রসপটায়েটে রেজশয়নে বিটােটা ৫০০ জেজলজলটটাে কয়ে শুরু প্টািেটা সংগ্হ 
কেটা হয়ব। েটাইনটাস ৮০ জরজগ্ রসজন্টয়গ্য়ট সংেষিণ কেটা হয়ব। আশটা কেজছ 
আরেটান্তয়দে শেীয়ে এই সপ্তটায়হে রশয়্ র্েটাজপ শুরু কেয়ত পটােব।  সহটােতটা 
কেয়ছন ইজন্ডেটান ইনজস্টিউট অব রকজেক্টাল বটায়েটালজিে (আইআইজসজব) রয়ব্ক 
এবং ইজেউয়নটালজিস্ দীপ্েটান রয়ঙ্গটাপটার্টাে। জতজন এই প্রকয়ল্পে রকটা-অজর্ডয়নটে 
ও জপ্রজন্সপটাল ইনয়ভজস্য়রটে।’ 

 সূয়রেে েবে, এই সপ্তটায়হ আেও ৭–৮ িয়নে জ্রিজনং কেটা হয়ব। রকটান কয়েটানটা 
আরেটায়ন্তে প্টািেটা র্েটাজপে সটাহটায়ে্ জরজকৎসটা কেটা রেয়ত পটায়ে, রসটটা রবয়লঘটাটটা 
আইজর–রত জরজকৎসকেটা পে্ডয়বষিণ কেয়ছন। প্রটা্জেকভটায়ব আইজর–রত ৪০ িন 
রেটারীে ওপে প্রয়েটার কেটা হয়ব। অ্টাজন্টবজর েুক্ত প্টািেটা রেটারী শেীয়ে সঞ্চটালন 
কেটা হয়ল, রসই অ্টাজন্টবজর ভটাইেটাসটটায়ক েটােয়ত সটাহটাে্ কেয়ব বয়ল িটাজনয়েয়ছন 
জরজকৎসকেটা। এজদন েনটাজে বয়লন,‘ আেটাে বিটােটা েজদ রকটানও েটানু্ বটাঁরয়ত পটায়েন 
তটাহয়ল আজে অবশ্ই এজরয়ে েটাব বয়ল আয়রই ঠিক কয়েজছলটাে। অবয়শয়্ এই 
কটায়ি সটাজেল হয়ত রপয়ে েুবই ভটাল লটারয়ছ।’ 

লো�মা মেরাদপ
শুরু বািংলায়

এয়ার ইদডিয়ার দবমাপ্ন  বািংলাপ্িি মেপ্ক িারপ্ত দফরপ্লন ১৬৯ �ন। 
অন্যদিপ্ক কলকাতা মেপ্ক বািংলাপ্িপ্ি রান ৩৩ �ন। এরঁা পড়য়ুা 
ও এপ্িপ্ি দচদকৎসা করাপ্ত এপ্সদেপ্লন। কলকাতায় বািংলাপ্িপ্ির 

উপদূতাবাপ্সর কাউদসিলার কনসলুার বদসরউদদেন �ানান, লকডাউপ্ন 
িারপ্ত ওই ৩৩ �ন আটপ্ক পপ্ড়ন।  েদব: িবপ্তাষ চক্রবততী

�প্র মফরা

   সত্যদ�প্তর  
অনুবািক রেয়াত
দবদিষ্ট অনুবািক মগাপা 
ম�ুমিার ( ৬৪)  রেয়াত। 
মসামবার দুপুপ্র, নতুন দিদলির 
বাদড়প্ত। দিদলিবাসী মগাপা 
ইিংপ্রদ� সাদেত্য দনপ্য় পাি 
কপ্র দরিটিি কাউদসিপ্ল মরাগ 
মিন। বািংলা মেপ্ক ইিংপ্রদ� 
অনুবাপ্ি নাম কপ্রন। রেেম কা� 
আিাপূণ্যা মিবীর ‘ সুবণ্যলতা’। 
দবিূদতিূষপ্ণর ‘ অপরাদ�ত’র 
�ন্য সাদেত্য অকাপ্িদম পুরকোর 
পান। সত্যদ�ৎ রাপ্য়র মফলুিাপ্ক 
অবাঙাদল পাঠপ্কর কাপ্ে 
�নদরেয় কপ্রন। অন্য গল্প ও 
িঙ্কুকাদেনীও অনুবাি কপ্রন। 
২০০৫– এ ঢাকায় এক কম্যিালায় 
দগপ্য় অসুস্ েপ্য় পপ্ড়ন। পপ্র 
স্ৃদতিদক্ত মলাপ পায়। দবপ্য় 
কপ্রন দরিটিি দিক্াদবি ড.  
ইয়ান মবকারপ্ক। গত কপ্য়ক 
বের দিদলিপ্ত পপতৃক বাদড়প্ত 
োকপ্তন।
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কপ্রানা সিংক্রমণ রুখপ্ত বা�ার 
এবিং আক্রান্ অঞ্চলগুদলর ওপর 
বাড়দত ন�র রাখার দনপ্ি্যি দিপ্লন 
কলকাতা পুরসিার রেিাসকমণ্ডলীর 
রেিান দফরোি োদকম। মসামবার 
মকাদিড–১৯ দরদিউ পবঠপ্কর পর 
দফরোি োদকম �ানান, মবলগাদেয়া, 
বড়বা�াপ্র মাইপ্ক্রা লে্যাদনিং সফল 
েপ্য়প্ে। বপ্রা ৭, বপ্রা ৯–এ 
কপ্রানা সিংক্রমণ রপ্য়প্ে। মসখাপ্ন 
লালারস পরীক্া চালাপ্না েপ্ব। 
বািংলায় কপ্রানা–আক্রান্ এলাকার 
একটা অিংি কলকাতা পুর এলাকা 
পপ্ড় মগপ্ে। তাই লালারস পরীক্ার 
ওপর ম�ার মিওয়া েপ্ছে। সপ্চতনতা 
বাড়াপ্ত েপ্ব। সামাদ�ক দূরত্ব মমপ্ন 
চলার �ন্য মানুষপ্ক মবাঝাপ্ত 
েপ্ব। লালারস সিংগ্প্ের �ন্য 
আরও অ্যাম্ুল্যাসি বাড়াপ্না েপ্ছে। 
মরগুদল �ুপ্র �ুপ্র লালারস সিংগ্ে 
করপ্ব। মকানও আবাসন বা বাদড়প্ত 
মকউ কপ্রানায় আক্রান্ েপ্ল মসই 
বাদড়টাপ্কই দনদি্যষ্ট কপ্র মিওয়া 
েপ্ছে কপ্ন্টনপ্মন্ট ম�ান দেপ্সপ্ব। 
মনওয়া েপ্ছে রেপ্য়া�নীয় সবরকম 
ব্যবস্া। বদস্, বা�ারগুদলপ্ত 
লালারস পরীক্ার পািাপাদি 
সাস্্য পরীক্া কপ্র ওষুিও মিওয়া 
েপ্ছে। রাঁরা োইড্রদসিপ্লিাপ্রাকুইন 
মখপ্ত পারপ্বন না, তাঁপ্ির �ন্য 
মোদমওপ্যাদে ওষুি মিওয়া েপ্ছে। 
কলকাতার ১০ মেপ্ক ১২টা 
োসপাতাপ্ল কপ্রানা–আক্রান্ 
মরাগী দমপ্লপ্ে। সাস্্য িপ্তরপ্ক 
োসপাতালগুপ্লাপ্ত দবপ্িষ ন�র 
দিপ্ত বলা েপ্য়প্ে।

আরেটান্ত 
অঞ্চয়ল 
নিে

    আরও সাপ্ত
রা�্য সরকার আরও সাতটি মময়াি– উতিীণ্য পুরসিায় রেিাসকমণ্ডলী দনপ্য়াগ 
কপ্রপ্ে। পুরসিাগুদল েল— ব্যারাকপুর, বরানগর, কাচঁরাপাড়া, বনগা,ঁ রানা�াট, 
িাটপাড়া ও তাম্রদলপ্ত। এগুদলপ্ত চলদত মাপ্স দনব্যাচন েপ্য় নতুন মবাড্য গড়ার 
কো দেল। কপ্রানা– কারপ্ণ ক্মতাসীন মবাপ্ড্যর মময়াি না বাদড়প্য় রেিাসকমণ্ডলী 
বসাপ্নার দসদ্ান্ েপ্য়প্ে। বত্যমান মবাপ্ড্যর সিস্যপ্ির মেপ্কই মবপ্ে মনওয়া েপ্য়প্ে।

আ�কাপ্লর রেদতপ্বিন

রত ২৪ ঘণ্টাে আেও ৪৭ িন কয়েটানটা সংরেেণ র্য়ক েকু্ত হয়েয়ছন। 
েটায়ি্ এেনও পে্ডন্ত কয়েটানটা র্য়ক সুস্ হয়ে ওঠটাে সংে্টা ১,০০৬। 
সুস্তটাে হটাে ৩৫. ৬১ শতটাংশ। রসটােবটাে স্টাস্্ দপ্তয়েে বুয়লটিয়ন এই 
ত্্ জদয়ে আেও িটানটায়নটা হে, েটায়ি্ নতুন কয়ে আেও ৬ িয়নে 
কয়েটানটাে েতুৃ্ হয়েয়ছ। তটায়ঁদে েয়র্ ৫ িনই কলকটাতটাে বটাজসন্দটা। 
একিন দজষিণ ২৪ পেরনটাে। েটায়ি্ কয়েটানটাে এেনও পে্ডন্ত রেটাট 
েয়ৃতে সংে্টা ১৭২। কয়েটানটা ছটািটা অন্টান্ কটােয়ণ েয়ৃতে সংে্টা বটায়িজন, 
এেনও ৭২ িনই েয়েয়ছ।

েটায়ি্ নতুন কয়ে ১৪৮ িন কয়েটানটাে আরেটান্ত হয়েয়ছন। তটায়ঁদে 
েয়র্ কলকটাতটা, হটাওিটা ও উত্তে ও দজষিণ ২৪ পেরনটাে অজরকটাংশ 
েয়েয়ছন। এেনও পে্ডন্ত েটায়ি্ রেটাট আরেটায়ন্তে সংে্টা ২,৮২৫। বত্ডেটায়ন 
হটাসপটাতটায়ল জরজকৎসটারীন রেটাট ১,৫৭৫ িন।  রত ২৪ ঘণ্টাে ৭,৬১৪টি 
নেনুটা পেীষিটা হয়েয়ছ। এেনও পে্ডন্ত েটায়ি্ রেটাট নেনুটা পেীষিটাে সংে্টা 
৯৩,৫৭০। পেীষিটাে সংে্টা রেেশ বটািয়ছ। প্রজত ১০ লটায়ে রবয়ি হয়েয়ছ 
১,০৪০ িয়নে নেনুটা পেীষিটা। নেনুটা পেীষিটা পজিটিয়ভে সংে্টাও এজদন 

কয়েয়ছ। েজববটাে রেেটায়ন পজিটিজভটি রেট ৩.   ১১ শতটাংশ জছল। রসটােবটাে 
তটা কয়ে হয়েয়ছ ৩.    ০২ শতটাংশ। ল্টাবয়েটজেে সংে্টা রবয়ি ২২ র্য়ক 
২৩টি হল। েটােরঞ্জ রেজরক্টাল কয়লি হটাসপটাতটায়ল শুরু হল কয়েটানটা 
পেীষিটা। সেকটাজে রকটােটায়েজন্টয়ন েয়েয়ছন ১১,৫৭১ িন। রকটােটায়েজন্টন 
রসন্টটাে র্য়ক ছটািটা রপয়েয়ছন ২৯,৬১৫ িন। বত্ডেটায়ন রহটাে রকটােটায়েজন্টয়ন 
েয়েয়ছন ৭৭,২৩৫ িন। এেনও পে্ডন্ত রহটাে রকটােটায়েজন্টন র্য়ক েকু্ত 
হয়েয়ছন ৭১,২৩৯ িন।

িীবটাণেুকু্ত কেটাে পে এজদন রিে রটালু হল পটাক্ড সটাক্ডটায়সে ইনজস্টউট 
অি রটাইল্ড রহল্ ও জপেটােয়লস হটাসপটাতটাল। ওজপজর ও ইনয়রটায়ে 
রেটারী রদেটা ও ভজত্ড শুরু হল।

কলকটাতটা রেজরক্টাল কয়লয়ি রেেশ কয়েটানটা ও সটাজে ( জসজভেে 
অ্টাজকউট রেসজপয়েটজে ইলয়নস)  রেটারীে রটাপ বটািটাে, েয়র্ডও িটােরটা 
কে, স্টাস্্ দপ্তয়েে অনেুজত জনয়ে িটােরটা বটািটায়নটা হল। অ্টানটাটজে জবভটায়র 
জবয়শ্ভটায়ব বসটায়নটা হয়েয়ছ ৬টি জরপজরিি এবং সব জেজলয়ে ১১টি রদহ 
েটােটাে ব্বস্টা ্ টাকয়ছ। েুদ্ধকটালীন তৎপেতটাে রররবজর ে্টায়নিয়েয়ন্টে 
িন্ আলটাদটা অ্টাজসস্্টান্ট সুপটাে জশল্পী ঘটকয়ক জনয়েটার কেটা হয়েয়ছ।    

তটােটাতলটাে রপটাট্ড ট্টাস্ হটাসপটাতটায়লে রেটারী, জরজকৎসক ও স্টাস্্কেমী 

জেজলয়ে ১১ িন কয়েটানটাে আরেটান্ত। তটায়ঁদে েয়র্ ৩ িন প্টা্লজিস্ 
েয়েয়ছন। এক রেটারী ও তটােঁ পজেবটায়েে ৩ িয়নে পজিটিভ এয়সয়ছ। 
আপটাতত বন্ধ কেটা হয়েয়ছ প্টা্লজি জবভটার। িীবটাণেুকু্ত কেটাে পে 
রটালু হয়ব। আরেটান্তয়দে সংপেয়শ্ড কটােটা এয়সজছয়লন তটা েজতয়ে রদেয়ছ 
স্টাস্্ দপ্তে। জতলিলটা ্ টানটাে এক কনয়স্বল ও এক রহটােরটার্ড কয়েটানটাে 
আরেটান্ত হয়েয়ছন। রতহয়ট্ে দত্তপটািটা ও ্ টানটােপটািটাে সটায়হবপটািটায়ত 
দু’ িন জভনেটায়ি্ে শ্রজেয়কে কয়েটানটা পজিটিভ রেটা পিল। রতহট্ েহকুেটা 
হটাসপটাতটায়লে জবএেওএইর েটােরটাদঁ েেুু্ড বয়লন, ৭ রে একটি রটাজিয়ত কয়ে 
ওজরশটা র্য়ক আয়স রতহয়ট্ে ১০ িন। ১৮ বছয়েে এক েবুয়কে পজিটিভ 
আয়স। অপেিনও জভনেটাি্–রিেত বছে ৪৮–এে পজেেটােী শ্রজেক।  

বীেভূয়ে নতুন কয়ে কয়েটানটা আরেটান্ত হয়লন সেকটাজে হটাসপটাতটায়লে 
এক নটাস্ড–সহ ৪ িন। বছে ৫২–ে এই নটাস্ড ছটািটা বটাজক ৩ িন েুবক। এই 
জতন েবুয়কে েয়র্ একিন সম্প্রজত ের্প্রয়দশ এবং দু’ িন কলকটাতটাে 
কে্ডস্ল র্য়ক বটাজি জিয়েয়ছন। নটাস্ড ও ২ েুবয়কে েয়র্ একিয়নে 
বটাজি েেূয়ের্ে ১ নম্বে ব্য়কে েল্টােপুে ্ টানটা এলটাকটাে। অন্িয়নে 
নলহটাটি ্ টানটা এলটাকটাে। ৩ েুবকই েটােপুেহটাট রেজরক্টাল কয়লয়ি 
জরজকৎসটারীন।

রাপ্�্য কপ্রানামদুক্ত ো�াপ্ররও মবদি

 আ�কাপ্লর রেদতপ্বিন
দিদলি, ১৮ মাচ্য

ইদডিয়ান কাউদসিল 
অফ মমদডক্যাল দরসাচ্য 
( আইদসএমআর)  আবার 
কপ্রানা–সিংক্রান্ পরীক্ার 
গাইডলাইন বিল করল। নতুন 
দনপ্ি্যদিকায় বলা েপ্য়প্ে, 
পরীরায়ী শ্রদমক বা �প্র–মফরা 
অন্য মলাক�নপ্ির মপ্ি্য রদি 
ইনফ্ুপ্য়ঞ্ার উপসগ্য মিখা রায়, 
তােপ্ল সাত দিপ্নর মপ্ি্য তাঁপ্ির 
কপ্রানা পরীক্া করপ্ত েপ্ব। 
োসপাতাপ্ল িদত্য োকা মকানও 
ব্যদক্ত বা সামপ্নর সাদরপ্ত মেপ্ক 
রাঁরা দচদকৎসা পদরপ্ষবা দিপ্ছেন, 
তাঁপ্িরও ওই িরপ্নর উপসগ্য 
মিখা দিপ্ল আরটি–দপদসআর 
মটস্ করা েপ্ব। তপ্ব পরীক্া 
েয়দন বপ্ল সন্ান রেসব মেপ্ক 
শুরু কপ্র মকানও িরপ্নর �রুদর 
দচদকৎসা মেপ্ক কাউপ্ক বদঞ্চত 
করা রাপ্ব না। 

তাোড়া মকানও কপ্রানা 
মরাগীর সিংসপ্গ্য আসা ব্যদক্তপ্ির 
মকানও উপসগ্য না–োকপ্লও 
সিংসপ্গ্য আসার পাঁচদিপ্নর 
মপ্ি্য রেেমবার এবিং িিম  দিপ্ন 
দবিতীয়বার কপ্রানা–পরীক্া 
করপ্ত েপ্ব বপ্ল �াদনপ্য়প্ে 
আইদসএমআর। এতদিন 
মচাপ্দোতম দিপ্ন দবিতীয়বার 
পরীক্া করা েদছেল। সাস্্যমন্ত্রপ্কর 
এক অদফসার �াদনপ্য়প্ে ন, 
মিপ্ি কপ্রানা সিংক্রদমপ্তর 
সিংখ্যা দ্রুত বাড়প্ত োকায় নতুন 
দনপ্ি্যদিকা মিওয়া েপ্য়প্ে। এর 
উপ্দেি্য সিংক্রমপ্ণর গদত কমাপ্না। 
সরকাদর পদরসিংখ্যান অনুরায়ী, 
এখন দিপ্ন ৫ ো�াপ্রর মবদি 
মান্ুষ সিংক্রদমত েপ্ছেন।  

ইনফু্য়েঞ্জটা?
পেীষিটা কেটা 
আবজশ্ক 
স্টাস্্কেমী,

পজেেটােীয়দে

োওড়া মস্িপ্ন মপৌঁেপ্নার পর 
পরীক্া। েদব: দপটিআই 

  োরাপ্না–রোদপ্ত
আজে, সঞ্জে পটায়ণ্ড, সম্জত্তে অবস্টান:  ৪৪/ ১৬, বটাবুল 
রবটানটা রেটার, ্টানটা– বহেেপুে, রিলটা– েুজশ্ডদটাবটাদ, 
কস্তুেী পটায়ণ্ড ও সজলল পটায়ণ্ড–এে অনুকূয়ল বহেেপুে 
রেজিস্টাে অজিয়স জনবন্ধীকৃত ১৯৮৩ সটায়লে দজলল 
নং ৭২৭৮ এবং ১৯৮৩ সটায়লে দজলল নং ৭২৭৭, 
এই দজলল দুটি হটাজেয়ে রিয়লজছ এবং এই ব্টাপটায়ে 
বহেেপুে ্টানটাে ১২. ০৫. ২০২০ তটাজেয়ে জি জর এজন্ট 
নং ২৭১ সংবজলত একটি রিনটায়েল রটায়েজে দটায়েে 
কয়েজছ। েজদ রকটানও ব্জক্ত উক্ত দুটি দজলল/ সম্জত্ত 
বটা এগুজলে অংশজবয়শয়্ে ওপে রকটানও অজরকটাে 
স্ত্ব বটা স্টা্্ড সংরেটান্ত রকটানও অজভয়েটার/ দটাজব ্টায়ক 
বটা উক্ত দজলল সম্জক্ডত রকটানও অজভয়েটার ্টায়ক, 
তটাহয়ল জতজন/ তটাঁেটা এই রনটাটিয়সে তটাজেে র্য়ক 
১০ জদয়নে েয়র্ সেস্ত দেকটাজে প্রটােটাণ্ নজ্ সয়েত 
জনম্নস্টাষিেকটােীয়ক িটানটায়ত পটায়েন। জনর্ডটাজেত এই 
রেেটায়দে পে সেস্ত অজভয়েটার/ দটাজব প্রত্টাহটাে কেটা 
হয়েয়ছ বয়ল রণ্ হয়ব এবং পেবতমীয়ত আে রকটানও 
দটাজব গ্টাহ্ কেটা হয়ব নটা এবং আজে বটাজক সেস্ত কটাে্ডটাজদ 
সম্ন্ন কেব।
সঞ্জে পটায়ণ্ড, ১৩ই, বটাজলরঞ্জ রপ্স ইস্, রপটাঃঅঃ 
ও ্টানটা– বটাজলরঞ্জ, রিলটা– কলকটাতটা। রেটাবটাইল:  
৯৮৩১৩ ৪১৭২৫


	kol_p03_19May2020

