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\~e Secretary, The Secretary, 
National Stock Exchange of India Ltd., BSE Limited 
Exchange Piazza, C-l, Block 'G', Pbiroze Jeejeebboy Towers, 
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Dalal Street, 
Mumbai - 400051. Mumbai - 400 001 
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Dear Sir, 

Reg : Newspaper Publication of Audited Financial Results (both standalone & 
consolidated) of the Company for the quarter and vear ended on 31" March, 2021. 

Pursuant to Regulation 30 read with Part-A of Sched ule-Ill of Securities& Exchange Board 

of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, enclosed 
please find the scanned copies of the Audited Financial Results of the Company (both 

standa lone & consolidated) for the quarter and year ended on 31 SI March, 2021 as published 
in the newspapers viz. Business Standard in English and Aaj Kal in Bengali on 31-05-2021. 

Please inform the same to all the concerned. 

Thanking You, 

Yours faithfully, 

Company SecretarY 

Encl: As above 
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Particulars
Sl
No.

Year
Ended

31-03-2021

Quarter
Ended

31-03-2021

Quarter
Ended

31-03-2020

Audited Audited Audited

1 Total Income from Operations 30,831.46 103,695.96 23,729.53

2 Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extra-ordinary items #) 2,707.06 11,730.61 1,683.51

3 Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extra-ordinary items #) 2,707.06 11,730.61 1,683.51

4 Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extra-ordinary items#) 1,935.07 8,531.69 1,218.87

5 Equity Share Capital 1,134.32 1,134.32 1,134.32

6 Reserves (excluding Revaluation Reserve) 52,541.07 52,541.07 44,948.55

7 Earning Per Share (of `2/- each) (for continuing and discontinued operations)

Basic and Diluted ## 3.41 15.04 2.15

(` In Lakhs)

(` In Lakhs)

ParticularsSl
No.

Year
Ended

31-03-2021

Quarter
Ended

31-03-2021

Quarter
Ended

31-03-2020

Audited Audited Audited

1 Total Revenue From Operation 30,831.46 103,695.57 23,729.53

2 Profit Before Tax from Continuing Operation 2,707.06 11,730.61 1,683.51

3 Profit After Tax from Continuing Operation 2,009.83 8,728.02 1,331.91

# The Company does not have Exceptional and Extra-ordinary items.
# Not annualised

Extract of Audited Consolidated Financial Results for the three months and year ended March 31, 2021

Key Numbers of Standalone Financial Results (` in Lakhs)

Notes:
1 The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Yearly Audited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI

(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and Yearly Audited Financial Results is available on the

website of BSE (www.bseindia.com), NSE (www.nseindia.com) and on the Company's website (www.dollarglobal.in).

2 The Company has prepared the Consolidated Financial Statement on quarterly and annual basis and the Consolidated financial figures include joint venture of the

Company viz. Pepe Jeans Innerfashion Private Limited.

3 The Board of Directors of the Company has recommended a dividend @ 120 % ( ` 2.40 per equity share) on the face value ` 2/- each (fully paid up).

4 Figures for the previous periods have been regrouped and reclassified to conform to the classification of the current period, wherever considered necessary.

5 The Statutory Auditors have provided un-modified audit report on the Quarterly and Annual Audited Financial Results (Standalaone and Consolidated) to

the Company for the three months and year ended March 31, 2021.
By Order of the Board of Directors

For Dollar Industries Limited

Sd/-
Vinod Kumar Gupta
Managing Director

DIN: 00877949
Place : KOLKATA

Date : May 29, 2021

Notes:
1) The above results were reviewed by Audit Committee and taken on record and were thereafter approved by Board of Directors at their respective meetings held on 28th May, 2021. These results have been audited by

Statutory Auditors of the Company.
2) The Equity shares of the Company has been delisted from the Capital Market Segment of the Exchange (MSEI) w.e.f. April 16, 2021 vide Notice Number /MSE/LIST/10267/2021 dated March 31, 2021.
3) The full format of Quarterly and Year ended Financial Results is available on the Company's website www.nagamills.com.

For and on behalf of the Board
Sd/-

K.S. KAMALAKANNAN
Place: Dindigul Chairman and Managing Director
Date: 28.05.2021 (DIN 01601589)

S.
No. Particulars

Standalone Consolidated
Quarter Ended Year Ended Quarter Ended Year Ended

31.03.2021 31.12.2020 31.03.2020 31.03.2021 31.03.2020 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2020 31.03.2021 31.03.2020
(Audited) (Unaudited) (Audited) (Audited) (Audited) (Unaudited) (Audited) (Audited)

1 Total Income from Operations 361.99 391.03 326.31 1,508.19 1,009.69 361.97 391.56 326.26 1,508.70 1,009.67
2 Profit before Interest, Depreciation & Taxes (EBITDA) 17.82 21.08 16.54 83.25 75.46 17.80 21.54 16.11 83.69 74.94
3 Net Profit / (Loss) from ordinary activities

(before Tax and Exceptional items) 3.08 2.85 1.77 15.51 8.77 3.06 3.31 1.35 15.95 8.25
4 Net Profit / (Loss) for the period

before Tax (after Exceptional items) 3.08 2.85 1.77 15.51 8.77 3.06 3.31 1.35 15.95 8.25
5 Net Profit / (Loss) for the period after Tax

(after Exceptional items) 3.18 1.22 7.93 12.33 12.92 3.16 1.68 7.51 12.76 12.40
6 Total Comprehensive Income for the period

{Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax)
and other Comprehensive Income (after Tax)} 3.58 1.22 7.45 12.73 12.44 3.56 1.68 7.03 13.16 11.92

7 Equity Share Capital 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25
8 Earnings Per Share (of Rs. 10 each)

Basic and Diluted EPS Rs. 2.23 0.86 5.56 8.65 9.07 2.22 1.18 5.27 8.95 8.70

NAGA LIMITED
Regd. Office: No.1, Anna Pillai Street, Chennai-600 001 Phone - 04425363535

Website : www.nagamills.com | E-mail: marikannanv@nagamills.com | CIN : U24246TN1991PLC020409

EXTRACT OF AUDITED STANDALONE & CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS
FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2021

(Rs. in Crores)
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রাজ্য ৩
কলকাতা স�ামবার ৩১ সম ২০২১                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 সরজিস্ার্ড অজি�:  ইজডিয়ান সরয়ন কম্াউডি, সেরােল, গুিরাট–৩৬২২৬৬
ব্াঞ্চ অজি�:  নং ৪০৪, ৪র্ড তল, ক্ামাক স্ায়্ার, ২৪, ক্ামাক জ্রিট, কলকাতা–৭০০ ০১৬

স্াবর �ম্জতি�মূহ জবজরির িন্ স�ল সনাটি�
সিসিউসিটি ইন্টারিস্ট ( এনর�টাি্সরেন্)  রুলি, ২০০২–এি রুল ৮ ও ৯ –এি িংস্টানিেূহ িহ পঠনীয় 
সিসিউসিটটাইরেশন অ্টান্ড সিিনস্টটািশন অ� স�নটাসসিয়টাল অ্টারিটি অ্টান্ড এনর�টাি্সরেন্ অ� সিসিউসিটি 
ইন্টারিস্ট অ্টাক্ট, ২০০২ অধীরন স্টাবি পসিিম্পদ( িেূহ)  সবসরিি েন্ ই–সনলটাে সবরিয় সবজ্ঞসতি।
এতদ্দটািটা সবরশষত িংসলিষ্ট ঋণগ্রহীতটা( গণ)  ও েটাসেনদটাি( গণ)   এবং েনিটাধটািরণি জ্ঞটাতটার্্স 
এই সবজ্ঞসতি েটাসি িিটা হরছে যে, ঋণগ্রহীতটাগণ এবং  েটাসেনদটািগণ অ্্সটাৎ,  জমঃ মুককশ কুমার 
আগরওয়াল ( ঋণগ্রহীতা)     , জমক�� �াজবত্ী আগরওয়াল ও সমঃ মুককশ জরিকয়শন প্াইকেট 
জলজমকটর (�হ  ঋণগ্রহীতা ) –এি য্রি ২০. ১২. ২০১৯ তটাসিরেি সিসতিরত আসদত্ সবড়লটা 
হটাউসেং স�নটাসি সলসেরটড ( েটাসেনেুক্ত ঋণদটাতটা) –এি পটাওনটা বটাবদ ₹২৯,০৭২৯৬/ – ( উনসরিশ 
লক্ষ িটাত হটােটাি দুইশত সিয়টানব্বই টটািটা েটারি), তদুপসি আদটারয়ি তটাসিে পে্সন্ত পিবততী িুদ 
ও অন্টান্ েিচটাপটাসত িরেত     পুনরুদ্টারিি লরক্ষ্  েটাসেনেুক্ত ঋণদটাতটা–এি িটারি বন্ধি িটােটা/  
দটাসেলরেটাগ্ এবং আসদত্ সবড়লটা হটাউসেং স�নটাসি সলসেরটড ( েটাসেনেুক্ত ঋণদটাতটা)–এি 
অনুরেটাসদত অস�িটাি দ্টািটা দেল যনওয়টা  সনম্নসলসেত স্টাবি িম্পসতিগুসল ‘ সেখাকন আকে স�খাকন’ , 
‘ ো জকে ুআকে তা’  এবং ‘ সেখাকন সেোকব আকে স�োকব’  জেজতিকত ০৬. ০৭. ২০২১ তটাসিে 
সবসরি িিটা হরব।
িম্পসতিি ধটাে্স িংিক্ষণ েূল্ হল ₹২৩৫০৮৫০/ – (সতইশ লক্ষ পঞ্চাশ হািার আটকশা পঞ্চাশ 
টাকা মাত্)  এবং বটায়নটা েেটা ( ইএেসড)  অ্্সটাঙ্ক হল ₹২৩৫৫৮৫/ – (দুই লক্ষ পয়জত্শ হািার 
পাঁচশত পচাজশ টাকা মাত্)। ইএেসড েেটাি যশষ তটাসিে হল ০২. ০৭. ২০২১।
স্াবর �ম্জতির জববরণ:  আবটাসিি ফ্্টারটি িেগ্র অংশ, ফ্্টাট নং ৪০১, ৫ে তল, েটাপ ১০২৪ 
বগ্স�ুট িুপটাি সবল্ট িেরবসশ ( েটারব্সল যেরে) , ২ যবডরুে, ১ ড্রসয়ং, ১ সিরচন, ১ পটায়েটানটা, ১ 
পুরেটাি ঘি, ১ লসব ও বটা্–িটাে–সরিসি সল�ট– িহ সে+ ৫ তলটা সবস্ডং, ইন্দ্রসিলটা, যেৌেটা 
বটাসল, যে এল নং ১৪, সি এি দটাগ নং ৭৩২৮, আি এি দটাগ নং ৭৩২৮/ ৭৭৬৯, আি এি 
দটাগ ৭৩২৮/ ২১৩৭৭, সি এি েসতয়টান  ৭৪৮৬, এল আি েসতয়টান  ৭৪৮৬, যঘটাষপটাড়টা বটােটাি, 
্টানটা আরগিটাি বটাসল, এেন সনসচিন্টা, বটাসল গ্রটােপঞ্টারয়ত, এসডএিআিও হটাওড়টা, যেলটা হটাওড়টা, 
পসচিেবঙ্গ– ৭১১ ২২৭। 
সবসরিি সবশদ শত্স ও সনয়েটাবসলি েন্, অনুগ্রহ িরি আসদত্ সবড়লটা হটাউসেং স�নটাসি সলসেরটড 
( েটাসেনেুক্ত ঋণদটাতটা)–এি ওরয়বিটাইট অ্্সটাৎ, https://homefinance.adityabirlacapital.
com/ properties-for-auction-under-sarfaesi-act  অ্বটা https://sarfaesi.auctionti-
ger.net –যত যদওয়টা সলঙ্ক যদেুন।
তাজরখ:  ৩১. ০৫. ২০২১, স্ান:  কলকাতা অনুকমাজিত অজি�ার, আজিত্ জবড়লা হাউজিং জিনান্স জলজমকটর 

কম্ডখাজল/  ব্ব�া/ বাজণি্/  হারাকনা/ প্াজতি ইত্াজি জবজ্াপন
১২টি শব্দ ২৫০ টাকা অজতজরক্ত শব্দ ১৮ টাকা

 �ব্�াচী �রকার

হাওড়ার সরামিুকড়র সনানাকুণ্ু গ্রাকম রজববার সরকক শুরু হল অ�হায় 
গজরব মানুষকির খাি্�ামগ্রী জবতরকণর এক জশজবর। ককরানা কাকল সগাটা 
রাকি্ জবজেন্ন এলাকাকতই বহু মানুষ �াহাকে্র হাত বাজড়কয় জিকয়কেন। 
জকন্তু সনানাকুণ্ু গ্রাকমর মানুষকির িন্ শুধু নয়, আশপাকশর ১৫/ ১৬টা 
গ্রাকমর মানুষও খাি্�ামগ্রী সরকক শুরু ককর জবজেন্ন জিজন� পাকবন।

এই �হায়তার সনপর্ কাজরগর দুই োই। �ুদূর জেকয়তনাকমর লাওক� 
তাঁরা রাককন। জকন্তু, বহু বের জবকিকশ রাকার পকরও গ্রাকমর �কগে নাজড়র 
টান একই রকম রকয় সগকে। লাওক� বক�ই খবর পাজছিকলন গজরব 
মানুকষর অ�হায় িীবন োপকনর করা। অজেজিৎ সকাকল ও সিবজিৎ 
সকাকল লাও� সরককই গ্রাকমর মানুষকির িন্ �হায়তার হাত বাজড়কয় 
জিকয়কেন। রজববার স�খাকন উপজস্ত জেকলন স্ানীয় জবজরও িীপঙ্কর িা�। 
এোড়াও আরও বহু মানুষ। সিখা সগল, গ্রাকমর একটা অংকশ োতা টাজিকয় 
রাল সরকক শুরু ককর আলু, সপঁয়াি �ব জকেুই পাওয়া োকছি। োর োর 
প্কয়ািন তাঁরা ব্াকগ ককর জনকয় োকছিন।

রজববার জবকককল লাওক� সোগাকোগ করা সগল সিবজিৎ সকাকলর 

�কগে। সিবজিৎ বলকলন, ‘ ১৩ বের বয়ক� উপাি্ডকনর িন্ আজম মুম্বই 
জগকয়জেলাম। স�খান সরকক পুকন, তারপর জেকয়তনাকম চকল আজ�।’  িীর্ড 
২০ বেকরর সচষ্ায় এখন জতজন জনকিই ব্ব�া খুকলকেন। মূলত, স�ানার 
কাজরগকরর কাি। তাঁর পজরবারও এখন জেকয়তনাকমই আকে। সিবজিকতর 
মা পুকনকত রাককতন। এখন ককরানা কাকল জেকয়তনাকম রকয়কেন সেকলর 
কাকে। দুই োইকয়র �কগে সরামিুকড়র জনজবড় সোগাকোগ রকয়কে। 
ককরানার িন্ এখন আ�কত পারকেন না গ্রাকম। এই গ্রাকম অজধকাংশ 
মানুষ পজরোয়ী শ্রজমক। এোড়াও বহু গজরব মানুষ। প্রম বের লকরাউন 
এবং জবিতীয় বের কড়া জবজধজনকষকধর িন্ গ্রাকমর মানুষ বাইকর সেকত 
পারকেন না। সিবজিৎ, অজেজিকতর গ্রাকম এখনও বাজড়– রর রকয়কে। 
িজম– িমাও আকে। আত্ীয়– স্বিনরাই সিখাকশানা ককরন। পড়াকশানা 
গ্রাকমর ্ুকলই। জবকিকশ রাককলও েূজমপুত্ সিবজিৎ, অজেজিকতর মন 
পকড় রাকক গ্রাকমর মাটির মানুষগুকলার িন্। স্ানীয় জবধায়ক পঞ্চাকয়ত 
প্ধাকনর �কগে করা বকল এবং বনু্বান্বকির েুক্ত ককর গজরবকির পাকশ 
িাঁজড়কয়কেন তাঁরা।

জেকয়তনাম সরকক সরামিুকড়র আকাশ পকর দূরত্ব সিড় হািার 
জককলাজমটার। 

সিরয়তনটাে য্রি যডটােেুরড়ি গ্রটােবটািীি পটারশ দুই িটাই

সিবজিৎ সকাকল

অজেজিৎ সকাকলসরামিুকড়র সনানাকুণ্ু গ্রাকম চলকে খাবার জবজল। েজব: �ংগৃহীত
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জবকিজপ– র প্ারথী মুকুল পুত্ শুভাংশু 
রায় এবার জনব্ডাচকন বীিপুর সরকক 
িয়ী হকত পাকরনজন। এরই মকধ্ তাঁকক 
সব�ুকরা সিখা সগকে। শজনবার একটি টুইট 
ককরকেন শুভাংশু। জলকখকেন, ‘ িনগকণর 
�মর্ডন জনকয় আ�া �রকাকর �মাকলাচনা 
করার আকগ জনকির আত্�মাকলাচনা 
করা সবজশ িরুজর।’  শুভাংশুর টুইট 
জনকয় রািননজতক মহকল গুঞ্জন শুরু 
হকয়কে। ২ সম সোকটর িলািল প্কাশ 
হওয়ার পর সিখা োকছি, জবজেন্ন সিলা 
সরকক তৃণমূল সেকড় জবকিজপ– সত োঁরা 
জগকয়জেকলন, তাঁকির মকধ্ এখন পে্ডন্ত 
সবশ ককয়কিন পুরকনা িকল জিরকত 
চাইকেন। তাঁকির সনওয়া হকব জক না, 
স� ব্াপাকর চূড়ান্ত জ�দ্ান্ত হয়জন। ৫ 
িুন িলকনত্ী মমতা ব্ানাজি্ড তৃণমূল 
েবকন িকলর ববঠক সরকককেন। 
�াংগঠজনক জবষয় জনকয় আকলাচনা 
করকবন। িকলর একাংশ মকন করকে, 
োঁরা জিরকত চাইকেন, তাঁকির �ম্কক্ড 
ববঠকক জ�দ্ান্ত সনওয়া হকত পাকর। সিলা 
স্তকরও ককয়কিন সনতা িকলর �কগে 
সোগাকোগ ককরকেন। তৃণমূকলর সিলা 
�োপজতকির �কগে তাঁকির করাও হকয়কে। 
রাি্ সনতৃকত্বর কাকে �োপজতরা স� 
খবর পাঠিকয়ও জিকয়কেন। 

েকুুল–পুরি
শুভটাংশু
 যবিুরিটা
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এটিএে রিতটািণটা িটারডে সদসলিি ৩ 
েন বটাসিন্টারি সনউ েটারি্সট য্রি 
আটি িিল িলিটাতটা পুসলশ। এরদি 
সেজ্ঞটািটাবটাদ িিটা হরছে। এটিএে হ্টাি 
িরি যিেটারন যে– যিটানও িটাড্স সদরলই 
িেপরক্ষ ২০ হটােটাি টটািটা এিলরতি 
যবসিরয় আরি। সিন্তু গ্রটাহিিটা যিটানও 
যেরিে পটান নটা। এিটি যবিিিটাসি 
ব্টারঙ্কি এটিএে য্রিই এই টটািটা 
তুরল যনওয়টা হরছে। এটিএরেি ওপরিি 
অংশটি েুরল যিেটারন এিটি সডিটাইি 
লটাসগরয় যদওয়টা হরছে। �রল এটিএে 
যেসশরনি রিরিসিং সিরস্টে বন্ধ হরয় 
েটারছে। িলিটাতটা পুসলশ েটাসনরয়রি, এ 
ধিরনি রিতটািণটা অসিনব। এেনও পে্সন্ত 
সনউ েটারি্সট, েটাদবপুি এবং িটাশীপুরি 
ওই িটাষ্টটায়তি ব্টারঙ্কি এটিএে য্রি রিটায় 
৪০ লক্ষ টটািটা হটাসতরয় যনওয়টা হরয়রি। 
১৪ যে য্রি ২২ যে– ি েরধ্ এিই 
িরঙ্গ এই টটািটা যতটালটা হরয়রি। িেস্ত 
ব্টারঙ্কই তটারদি এটিএে পসিরষবটা ও 
সিরস্টে আপরগ্রড িিটাি েন্ িলিটাতটা 
পুসলরশি পক্ষ য্রি বলটা হরয়রি। 
অসিরেটাগ যে িটাষ্টটায়তি ব্টাঙ্ক য্রি টটািটা 
তুরল যনওয়টা হরয়রি যিগুসল রিসতটিি 
যদেিটাল িরি ্টারি সহতটাসচ িংস্টা। 
সহতটাসচি পক্ষ য্রি ব্টাঙ্ক িত্্সপক্ষরি 
নটাসি বটািবটাি বলটা হরয়সিল এটিএরেি 
িুিক্ষটাি ব্টাপটারি উরদ্টাগ সনরত। সিন্তু 
তটা যনওয়টা হয়সন। 
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িটাে্রলি রিটাক্তন েুে্েন্তী বুদ্রদব 
িট্টাচটারে্সি শটািীসিি অবস্টা 
সস্সতশীল। তটাঁি শিীরি অসসিরেরনি 
েটারিটা সনয়ন্তরণ িরয়রি। বটাইপ্টারপি 
িটাহটারে্ িরয়রিন। িক্তচটাপ, 
শুগটারিি েটারিটা স্টািটাসবি। সতসন 
যেরত পটািরিন, ি্টা বলরিন। 
তটাঁি িটাসশ িরয়রি এেনও। এসদন 
বুরিি এসি–যি িিটা হরয়রি। 
যিেরডসিসিি ইনরজেিশরনি যিটাি্স 
যশষ হরয়রি। সচসিৎিি টিে তটাঁি 
শটািীসিি অবস্টাি ওপি িব্সক্ষণ 
নেি িটােরিন।

এক্স–সর হল
বদু্কিকবর

এটিএম
প্তারণা,
আটক ৩
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জ�জবআই অজি�ার স�কি ক�বার 
ব্ব�ায়ীকক অপহরণ ও মজুক্তপণ আিাকয়র 
মামলায় এবার হজরকিবপুকরর বাজ�ন্া 
জশখা জবশ্া� নাকম এক মজহলাকক সগ্রতিার 
করল পুজলশ। এই জনকয় সমাট ১২ িনকক 
সগ্রতিার করা হল। অপহরকণর রটনায় 
জশখার কী েূজমকা তা সিখা হকছি। তাকক 
জবমানবন্র এলাকা সরকক সগ্রতিার করা 
হকয়কে। ধতৃ মজহলাকক আিালকত সতালা 
হকল ৫ িুন পে্ডন্ত পুজলশ সহিািকত 
রাখার জনকি্ডশ জিকয়কে আিালত। 

অপহিণ িটারডে 
যগ্রতিটাি েসহলটা

অকলাকপ্�াি চক্াপাধ্ায়

সশল্ীরদি বটাসড় য্রি শুটিং িরি 
ধটািটাবটাসহরিি নতুন এসপরিটাড ততসি িিটা 
সনরয় সু্টসডওপটাড়টায় সবতি্স শুরু হরয়রি। 
রিরেটােি েহল এবং চ্টারনল িত্্সপক্ষ েরন 
িিরিন, টটাসলগরজেি সিসিয়টাল ইন্ডটাসস্টরি 
বটাসঁচরয় িটােটাি েরন্ এ িটাড়টা যিটানও প্ 
যনই। িরিটানটাি েরন্ িিিটাসি বটাধটা সনরষরধ  
সু্টসডওরত শুটিং িিটাি যিটানও উপটায় যনই।  
তটাই সবসধসনরষধ যেরনই সশল্ীিটা বটাসড় 
য্রি যেটাবটাইরল শুটিং িরি পটাঠটারছেন। 
িলটাকুশলীরদি িংগঠন য�ডটারিশন 
েরন িিরি, এি �রল যটিসনসশয়টানিটা 
আস্্সিিটারব ক্ষসতগ্রস্ত হরছেন। এিেত 
নন রিরেটােিিটা এবং চ্টারনল িত্্সপক্ষ। 
তটারদি বক্তব্, নতুন এসপরিটাড নটা এরল 
বন্ধ হরব ধটািটাবটাসহি ইন্ডটাসস্টি িটাে। তটারত 
সশল্ী য্রি িলটাকুশলী িিরলই অরনি 
যবসশ ক্ষসতগ্রস্ত হরবন। 

িরিটানটাি সদ্তীয় যেউ রুেরত িটারে্ 
সবসধসনরষধ ১৫ েুন পে্সন্ত বটাড়টারনটা হরয়রি। 
এসদরি সবসিন্ন ধটািটাবটাসহরিি যে ব্টাসঙ্কং 
সিল, েটা সদরয় যে েটািটুকু অরনরি চটালটারত 
পটািরবন বরল েরন িরিসিরলন, তটাও যশষ 
হরয় এরিরি। �রল, অরনরিই বটাসড় য্রি 
যেটাবটাইরল শুটিং িিটা শুরু িরি সদরয়রিন। 
সিিু ধটািটাবটাসহি িটােরনি িতিটাহ য্রিই 
এিই পদ্সত চটালু িিরব।‘ ি্ষ্ণিসল’ , 
‘ বিণ’ , ‘ েেুনটা েটাসি’ , ‘ িরুণটােয়ী 
িটাসন িটািেসণ’ – ি সিি ুসিি ুঅংশ বটাসড় 
য্রি শুটিং িরি পটাঠটারছেন সশল্ীিটা। তটা 
িম্প্রচটািও শুরু হরয়রি। 

রিরেটােি িশুটান্ত দটাি বলরলন, বটাসড় 
য্রি শুটিং িিটা িটাড়টা অন্ যিটানও প্ 
যেটালটা যনই। ধটািটাবটাসহরি েসদ নতুন 
এসপরিটাড সদরত নটা পটাসি, দশ্সি েুে 
য�িটারব।  চ্টারনরলি িরঙ্গ চুসক্ত যিরে 
েটারব। আেটারদি যতটা শুটিং নটা হরলও যফ্টাি 
িটাড়টা সদরত হয়, আটি্সস্টরদি টটািটা সদরত 
হয়। নতুন এসপরিটাড সদরত নটা পটািরল 
রিরেটােিরদি যে ক্ষয়ক্ষসত হরব, যিটটা যতটা 

িটােলটারনটা েটারব নটা। যে যে পরব্সি শুটিং 
হরছে, তটারত যে– িব িলটাকুশলীি েকু্ত 
্টািটাি ি্টা, তটারদি যপরেন্ িিরতও 
আপসতি যনই। সিন্তু বটাসড় য্রি শুটিং 
িিটাও বন্ধ িরি সদরল যতটা পুরিটা ইন্ডটাসস্ট 
সবপরদ পরড় েটারব। 

য�ডটারিশরনি িিটাপসত স্রূপ 

সবশ্টারিি বক্তব্, যটিসনসশয়টানরদি 
ি্টা নটা যিরব এই িটারব শুটিং যিন?  িব 
িলটাকুশলীই যতটা এরত ক্ষসতগ্রস্ত হরছেন। 
ধটািটাবটাসহরিি েটানও  ক্ষসতগ্রস্ত হরছে। 

সে বটাংলটাি অন্তে শীষ্সিত্সটা িম্টাট 
যঘটাষ বলরলন, বটাসড় য্রি যেটাবটাইরল শুটিং 
িরি সশল্ীিটা যে িটারব িটাে িিরিন, তটারত 
যটিসনি্টাসল িেরেটাতটা িিরত হরছে। সিন্তু 
ইন্ডটাসস্টরি বটাসঁচরয় িটােটা েটারছে। ইন্ডটাসস্ট 
েসদ বন্ধ হরয় েটায়, হটােটাি হটােটাি েটানরুষি 
রুটি রুসে ্েরি েটারব। তটািটাড়টা, নতুন 
এসপরিটাড সদরত নটা পটািরল, দশ্সিিটা বটাংলটা 
ধটািটাবটাসহি যিরড় সহসন্ ধটািটাবটাসহি যদেরত 
শুরু িরি যদরবন। যিই সবপদটটাও সিন্তু 

িে নয়।  ধটািটাবটাসহরিি িটাসহসনিটাি ও 
পসিচটালি লীনটা গরঙ্গটাপটাধ্টায়ও েরন িরিন, 
বটাসড় য্রি শুটিং নটা িিরল নতুন এসপরিটাড 
িম্প্রচটাি িিটা েটারব নটা। দশ্সিিটা সিসপট 
যটসলিটাস্ট যদেরতও িটাসে হরবন নটা। 

িব পক্ষই চটাইরিন িেটাধটান। আরলটাচনটা 
চলরি। সবসধ– সনরষধ যেরন সু্টসডওরত শুটিং 

িিটাি অনেুসত যচরয় আরবদন িিরত 
চরলরিন েেু্েন্তীরি। চ্টারনলগুসলি পক্ষ 
য্রি েেু্িসচবরি সচঠি যদওয়টা হরয়রি। 

 তরব, অরনরিই চটাইরিন নটা একু্ষসন 
সু্টসডওরত শুটিং শুরু যহটাি। আটি্সস্ট 
য�টািটারেি িম্পটাদি শটাসন্তলটাল েরুেটাপটাধ্টায় 
বলরলন, সু্টসডওরত শুটিং শুরু হরল িবরচরয় 
িয় সিন্তু সশল্ীরদি। িলটাকুশলী য্রি শুরু 
িরি িবটাই যফ্টারি েটাস্ক পিরত পটািরবন। 
সিন্তু শুটিংরয়ি িেয় সশল্ীিটা যতটা েুে েটািরত 
পটািরবন নটা।  তসড়ঘসড় সু্টসডওয় এেনই 
শুটিং শুরু িিটাি সবপরক্ষই অরনরি। তবুও 
েসদ সু্টসডওয় য�িটাি অনেুসত পটাওয়টা েটায়, 
তটাহরল েবু িে িংে্ি যলটাি সনরয় শুটিং 
িিটা উসচত, এটটাই েরন িিরিন লীনটা 
গরঙ্গটাপটাধ্টায়, তশবটাল বরন্্টাপটাধ্টায়। 
তটারঁদি বক্তব্, িরিটানটাি স্টাস্্সবসধরত 
যেটাি সদরতই হরব। েীবরনি যচরয় যিটানও 
সিিইু দটাসে নয়।         

আিকাকলর প্জতকবিন

আি িরয়িটটা সদন। তটািপি ৩ েুন বষ্সটা শুরু হরব 
যিিরল। িটাধটািণত দসক্ষণ িটািরতি এই িটারে্ যেটািটাি 
সদন দরশি পি এ িটারে্ বষ্সটা শুরু হয়। এটটাই গড় 
সনঘ্সণ্ট। ‘ ইয়টাি’  রিিটারবি পি যিই সনঘ্সণ্ট বেটায় ্ টািরব?  
নটাসি এিটু সপসিরয় েটারব?  আসলপুি আবহটাওয়টা দতিি 
বলরি, দসক্ষণ–পসচিে যেৌিুসে বটায়ুি রিিটারব যিিল এবং 
পসচিেবরঙ্গ বষ্সটা হয়। তরব যিিরলি িরঙ্গ এ িটারে্ি 
বষ্সটা শুরুি যিটানও িম্পি্স যনই। েসদও যিিল সদরয় 
িটািরতি েূল িূেরডে যেৌিুসে হটাওয়টা যেটািটাি পিই বলটা 
িম্ভব এ িটারে্ িরব বষ্সটা শুরু হরব। তরব বষ্সটা শুরুি 
আরগ এ িটারে্ আি িটািী ব্সষ্টি িম্ভটাবনটা যনই। েটা 
হরত পটারি, তটা হল রিটাি–বষ্সটাি বজ্রসবদু্ৎ–িহ ব্সষ্ট।

গত িরয়ি বিি ধরিই এ িটারে্ বষ্সটা এিটু যদসিরত 
শুরু হরছে। যিিরল বষ্সটা শুরুি স্টািটাসবি িেয় ১ েুন। 

তটাি ৪ সদন আরগ বটা পরি হরল তটা স্টািটাসবি বরলই 
ধিটা হরয় ্টারি। এ িটারে্ বষ্সটা শুরুি স্টািটাসবি 
সনঘ্সণ্ট সিল ১০ েুন। গত বিি যেৌিে িবন যিই 
সনঘ্সণ্ট বদল িরিরি। নতুন সনয়রে এ িটারে্ বষ্সটা 
শুরুি স্টািটাসবি িেয় ১১ েুন। যিরক্ষররি ৭ য্রি 
১৫ েুরনি েরধ্ বষ্সটা শুরু হরল তটা স্টািটাসবি বরলই 
ধিটা হরব।

তরব বষ্সটা শুরুি আরগ বরঙ্গটাপিটাগি অঞ্রল 
বড় ঘূসণ্সেড় হরল তটািপি এ িটারে্ বষ্সটাি স্টািটাসবি 
িেরয়ি যবশ যদসিরত শুরু হয় এেন উদটাহিণ আরি। 
২০০৯ িটারলি ২৬ যে এ িটারে্ ‘  আইলটা’ি তটাডেব 
হয়। রিবল ব্সষ্ট  েরি। পরিি এি েটাি ব্সষ্টহীন 
্টািরত হরয়সিল বটাংলটারি। যিবটাি িটারে্ বষ্সটা শুরু 
হরয়সিল ২৮ েুন। েটারেি সদনগুরলটায় সিল রিবল 
গিে। গত বিি আে�টারনি রিলয় েরড় নটারেহটাল 
হরত হরয়সিল বটাংলটারি। তটািপিও ১৩ েুন এ 

িটারে্ বষ্সটা শুরু হরয়সিল। 
আবহটাওয়টা দতিরিি ত্্ বলরি, ২০১৯–এ 

উতিিবরঙ্গ বষ্সটা শুরু হরয়সিল ১৬ েুন, দসক্ষণবরঙ্গ 
২০ তটাসিরে। ২০১৭ িটারল ১৫ েুন, ২০১৬ িটারল 
১৪ েুন, ২০১৫ িটারল ১৩ েুন আি ২০১৪ িটারল ১৮ 
েুন। ব্সতরিে ২০১৮। যি–বিি ১১ েুন উতিিবরঙ্গি 
আরগই দসক্ষণবরঙ্গ বষ্সটা শুরু হরয় েটায়। িটাধটািণত 
উতিিবরঙ্গি পি দসক্ষরণ বষ্সটা শুরু হয়। ২০১৯ িটারল 
অবশ্ এি ব্সতরিে হরয়সিল। যিবটাি আরগ দসক্ষণবরঙ্গ 
এবং পরি উতিিবরঙ্গ যেৌিুসে হটাওয়টা েুরিসিল।

আবহটাওয়টা দতিি েটাসনরয়রি, যিিরল সনধ্সটাসিত 
িেরয়ি দু’ সদন পরি বষ্সটা শুরু হরব েটারন এ িটারে্ও 
যদসি হরব এেনটটা নয়। অরনি িেয় এেন হরয়রি 
যিিরল যেৌিুসে হটাওয়টাি রিিটারব ব্সষ্ট শুরুি দু–
সতনসদরনি েরধ্ এ িটারে্ও শুরু হরয় যগরি। এবটাি 
িী হয় যিটটাই এেন যদেটাি। 

সবতি্স চলরলও ধটািটাবটাসহরিি 
শুটিং চলরব বটাসড় য্রিই

রন কাকলা সমর। বাংলা-ওজরশা �ীমানার স�ানাকাজনয়ায়। েজব: �মীর মণ্ল

সকরকল ৩ িুন বষ্ডা
শুরু, বাংলায় ককব? 

সিকশর মাটি (ওপকর) ও কৃষ্ণকজল 
ধারাবাজহককর দৃশ্। িাইল েজব
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