
INDIA'°"' 

Ref: IPCL/SE/LODR/2022-23/5 5 

The Secretary, 
National Stock Exchange of India Limited 
Exchange Plaza, Plot No. C/l , G Block 
Bandra Kurla Complex, Bandra (E), 
Mumbai - 400 051 
Scrip Symbol: DPSCLTD 

Dear Sir(s), 

Date: 11th February, 2023 

The Vice President 
Metropolitan Stock Exchange of India Limited 
4th floor, Vibgyor Towers, Plot No C 62, 
G Block, Opp. Trident Hotel, Bandra Kurla Complex, 
Bandra (E), Mumbai - 400 098 
Scrip Symbol: DPSCLTD 

Sub: Financial Results for the quarter ended 31st December, 2022 - Newspaper Publication 

Further to Company's letter bearing reference no. IPCL/SE/LODR/2022-23/53 dated 10th February, 
2023, in connection with submission of Un-audited Standalone and Consolidated Financial Results of 
the Company for the quarter and nine months ended 31st December, 2022, please find enclosed 
herewith the copy of the advertisement published in "Financial Express" (English) (all edition) and 
"Aajkal" (Bengali) on Saturday, 1 lth February, 2023, pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing 
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. 

The copy of the advertisements will also available on the Company's website www.indiapower.com. 

This is for your information and records. 

Thanking You. 

Y Olll"S faithfully, 
For , ia ~ower Corporation Limited 

Pras~ Kapoor 
Company Secretary & Compliance Officer 

Encl: as above 

India Power Corporation Limited 
CIN: L40105\VB1919PLC003263 

[formerly DPSC Limited) 
Registered Office: Plot No. Xl- 2&3, Block-EP, Sector -V, Salt Lake City, Kolkata - 700 091 

Tel.:+ 91 33 6609 4308/09/10, Fax:+ 91 33 2357 2452 
Central Office: Sanctoria, Dishergarh 713 333, Telephone: (0341) 6600454/457 Fax: (0341) 6600464 

E: corporate@indiapower.com W: www.indiapower.com 
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রাজ্য ৼ ১০
কলকাতা শনিবার ১১ ফেব্রুয়ানর ২০২৩

 নিলানি ইিভেস্টভেন্ট অ্ান্ড ইন্ডান্রিজ কভিপাভরশি নলনেভেড
CIN: L24131WB1948PLC095302;   ওভয়বসাইে:  www.pilaniinvestment.com;   ই–ফেল:  pilaniinvestment1@gmail.com 

ফরনজস্টাডপ অনেস:  নবড়লা নবন্ডিং, ৯/ ১, আর এি েুখানজপ ফরাড, কলকাতা–৭০০০০১;  ফোি:  ০৩৩ ৪০৮২৩৭০০/  ২২২০০৬০০

৩১ নডভসম্বর, ২০২২ সোপ্ত ত্রৈোনসক ও িয় োভসর একক ও িুঞ্জীেূত
অনিরজীনষিত আন্পক েলােভলর সিংনষিপ্তসার

 ( ফশয়ার প্রনত ত্্ বাভে লষি োকার অভকে) 

নববরণ

একক িুঞ্জীেূত

সোপ্ত ত্রৈোনসক সোপ্ত িয় োস সোপ্ত বছর সোপ্ত ত্রৈোনসক সোপ্ত িয় োস সোপ্ত বছর

৩১ নডভসম্বর, ২০২২ ৩১ নডভসম্বর, ২০২১ ৩১ নডভসম্বর, ২০২২ ৩১ নডভসম্বর, ২০২১ ৩১ োরপ, ২০২২ ৩১ নডভসম্বর, ২০২২ ৩১ নডভসম্বর, ২০২১ ৩১ নডভসম্বর, ২০২২ ৩১ নডভসম্বর, ২০২১ ৩১ োরপ, ২০২২

( অনিরজীনষিত) ( অনিরজীনষিত) ( অনিরজীনষিত) ( অনিরজীনষিত) ( নিরজীনষিত) ( অনিরজীনষিত) ( অনিরজীনষিত) ( অনিরজীনষিত) ( অনিরজীনষিত) ( নিরজীনষিত) 

কারবার থেকক থ�াট আয় ৫,২৩৬. ৮১ ৫,১৫৬. ৭০ ২৩,৮৩৪. ৪৪ ২০,৭৬০. ৩৮ ২৬,০২১. ৫৭ ৫,২৪৫. ৫২ ৫,১৬৩. ১১ ২২,৪৫২. ০৮ ২০,৪৫৫. ৮৬ ২৫,৭৫৪. ৬৭

সংশ্লিষ্ট থ�য়াকে থেট �ুোফা
( কর এবং ব্যশ্িক্র�ী েফার আকে) ৩,৮০২. ১৯ ৩,৭৪২. ৭৯ ১৮,৪৯৫. ২০ ১৫,৯৩৮. ০৭ ১৯,৪১৩. ৫৫ ৩,৮০৯. ২৬ ৩,৭৪৯. ৪৩ ১৭,১০৫. ৫৪ ১৫,৬৩০. ০৬ ১৯,১৪১. ১৪

সংশ্লিষ্ট থ�য়াকে থেট �ুোফা
( ককরর আকে শ্কন্তু ব্যশ্িক্র�ী েফার পকর) ৩,৮০২. ১৯ ৩,৭৪২. ৭৯ ১৮,৪৯৫. ২০ ১৫,৯৩৮. ০৭ ১৯,৪১৩. ৫৫ ৩,৮০৯. ২৬ ৩,৭৪৯. ৪৩ ১৭,১০৫. ৫৪ ১৫,৬৩০. ০৬ ১৯,১৪১. ১৪

সংশ্লিষ্ট থ�য়াকে থেট �ুোফা
( কর এবং ব্যশ্িক্র�ী েফার পকর) ৩,৩১৫. ১৫ ২,৮১৩. ১৮ ১৪,৩০৯. ৪২ ১২,৩৫৯. ২৬ ১৪,৯২৫. ০১ ৩,৩১৫. ৯৩ ২,৮১৮. ৯৭ ১২,৮৯৩. ৪৮ ১২,০৩৭. ০২ ১৪,৬২৯. ১৯

সংশ্লিষ্ট থ�য়াকে থ�াট থবাধে�্য আয়
[ সংশ্লিষ্ট থ�য়াকে কর–পরবিতী �ুোফা/ ( ক্ষশ্ি) 
এবং কর–পরবিতী অে্যাে্য 
থবাধে�্য আয় ধকর] ৬৭,৬৮৮. ৪০ ১,৩৯৮. ৮৫ ২২,৬২৪. ১৩ ১,২৪,৬৮১. ৪০ ১,১৮,৭৫৩. ০৫ ৬৭,২৫১. ০৬ ১,৮৮০. ২৫ ২৩,৭০৩. ২৩ ১,৩০,১৮৬. ০১ ১,২৭,৩১২. ১২

আোয়ীকৃি ইকুইটি থেয়ার �ূলধে
( প্রশ্িটির অশ্িশ্িি �ূল্য ₹ ১০/ –) ১,১০৭. ২৩ ১,১০৭. ২৩ ১,১০৭. ২৩ ১,১০৭. ২৩ ১,১০৭. ২৩ ১,১০৭. ২৩ ১,১০৭. ২৩ ১,১০৭. ২৩ ১,১০৭. ২৩ ১,১০৭. ২৩

অে্যাে্য ইকুইটি ১০,২৩,৪১৬. ১৭ ১১,০৯,১১৯. ৫২

₹ ১০/ – �ূকল্যর প্রশ্িটি থেয়ার শ্পছু আয়
( বাশ্্ষিকীকৃি েয়) 
( ক)  বুশ্েয়াশ্ে – ( ₹ )
( খ)  শ্�শ্রিি – ( ₹ )

২৯. ৯৪
২৯. ৯৪

২৫. ৪১
২৫. ৪১

১২৯. ২৪
১২৯. ২৪

১১১. ৬২
১১১. ৬২

১৩৪. ৮০
১৩৪. ৮০

৩২. ৫৬
৩২. ৫৬

২৯. ৬৯
২৯. ৬৯

১৫৪. ৩১
১৫৪. ৩১

১৩২. ৭৭
১৩২. ৭৭

১৮১. ৯২
১৮১. ৯২

দ্রষ্টব্: 
১.  উপশ্রশ্লশ্খি শ্ববৃশ্িটি থসশ্ব ( শ্লশ্্টং অবশ্লকেেেস অ্যান্ড শ্িসক্াজার শ্রককায়্যারক�ন্টস)  থরগুকলেেস, ২০১৫ এর থরগুকলেে ৩৩ অেুসাকর ্টক এক্সকেঞ্জস�ূকি থপে করা একক ও পুঞ্জীিূি অশ্েরীশ্ক্ষি আশ্েষিক ফলাফকলর শ্বেে বয়াকের সংশ্ক্ষপ্তসার। একক 

ও পঞু্জীিূি অশ্েরীশ্ক্ষি আশ্েষিক ফলাফলগুশ্লর শ্বেে বয়াে ্টক এক্সকেঞ্জস�ূকির ওকয়বসাইট অেষিাৎ, www.bseindia.com  ও www.nseindia.com  সি থকাম্াশ্ের ওকয়বসাইট অেষিাৎ, www.pilaniinvestment.com  থিও উপলব্ধ রকয়কছ। 

   নিলানি ইিভেস্টভেন্ট অ্ান্ড ইন্ডান্রিজ কভিপাভরশি
  নলনেভেড এর িনররালকেণ্ডলজীর জি্ ও তরভে
  সাাঃ–
  ফেভবন্দ্র কুোর েন্তজী
স্াি :  কলকাতা  নডভরক্টর
তানরখ :  ১০ ফেব্রুয়ানর, ২০২৩   DIN: 00075664     

ICA- T 2722(2)/2023

ICA-T2815(3)/2023

ICA- T 2779(3)/2023

ICA- T 2807(2)/2023

ICA-T2736(3)/2023

ফ�া আনলঙ্গি নেবস: রাভি ফিাটিস বানতল
l ১ িাতার ির
এবছর িঠাৎই অ্যাশ্ে�্যাল ওকয়লকফয়ার থবািষি অফ ইশ্ন্ডয়া ১৪ 
থফব্রুয়াশ্র শ্েেটিকক থো আশ্লঙ্গে শ্েবস শ্িকসকব পালে করার 
শ্েকেষিে জাশ্র ককর। িকব এশ্েে থবাকিষির সশ্েব এস থক েত্ত 
�ন্ত্রককর ওকয়বসাইকট জাোে, ‘ উপযুক্ত কিৃষিপক্ষ এবং �ৎস্য, 
পশুপালে ও থিয়াশ্র �ন্ত্রককর শ্েকেষিকে ১৪ থফব্রুয়াশ্র শ্েেটিকক 
থো আশ্লঙ্গে শ্েবস শ্িকসকব পালে করার শ্েকেষিে প্রি্যািার ককর 
থেওয়া িকছে।’  এর আকের শ্েে থোটিস জাশ্রর স�য় থবাকিষির 
যুশ্ক্ত শ্ছল, পশ্চিশ্� সংসৃ্শ্ির আগ্াসকের কারকে ববশ্েক সংসৃ্শ্ি 
থেে থেকক থলাপ পাকছে। িাই এই শ্েেটিকক থো আশ্লঙ্গে শ্েবস 
শ্িকসকব পালে করার কো বলা িকয়কছ। এই ক�ষিসশূ্েকি থজার 
শ্েকি বকলে েপ্তকরর �ন্ত্রী পুরুক্াত্ত� রূপালাও। িারঁ বক্তব্য 
শ্ছল, ‘ েরুকক পুকজা করা একেকের সোিে ঐশ্িি্য। েরুকক 
আশ্লঙ্গে করকল থলাককর িারী সখু িয়। আ�াকের আশ্জষিকি 

থলাককরা ইশ্িবােক সাড়া শ্েকল থসটা খবুই িাল একটা ব্যাপার 
িকব। িকব থকউ যশ্ে এই আশ্জষিকক কটাক্ষ ককরে িািকল িারঁ 
ওপর রাে ো ককর িাকঁক করুো করা উশ্েি।’  যশ্েও �ন্ত্রীর 
এ�ে �ন্তকব্যর পরশ্েেই থকে এবং কার শ্েকেষিকে এই থোটিস 
প্রি্যািার করা িল িার থকােও ব্যাখ্যা থেওয়া িয়শ্ে।  প্রবীে 
কংকগ্স থেিা জয়রা� রক�ে এশ্েে কড়া স�াকলােো ককরকছে 
অ্যাশ্ে�্যাল ওকয়লকফয়ার থবািষি অফ ইশ্ন্ডয়া–র। টুইকট িারঁ 
প্রশ্ন,  ‘কার �াোয় প্রে� এ�ে িাবো একসশ্ছল থসই ো�টাই 
আকে জাোকো েরকার।’  িৃে�লূ সাংসে োন্তে ুথসে বকলে, 
থো আশ্লঙ্গে শ্েবস আসকল ছদ্ম–শ্িন্তু্ব এবং ছদ্ম–থেেকপ্র�ী 
িাবো। �লূ শ্ব্য় থেকক থলাককর েজর থ�ারাকোর লকক্ষ্যই এই 
সব ক�ষিসশূ্ে পালে করার কো বলা িকছে। এই ইসু্যকি থকন্দ্রকক 
িীব্র ব্যঙ্গ ককরকছ উদ্ধবপন্ী শ্েবকসো। েকলর প্রশ্িশ্ক্রয়া, আসকল 
ধেকুকবর শ্েল্পপশ্ি থেৌি� আোশ্েই প্রধাে�ন্ত্রীর পশ্বত্র েরু।

DASPUR-II GRAM PANCHAYAT
NOTICE INVITING E-TENDER 1St Call

WBPMID/DAS-II/GP/e-NIT-18/22-23, Memo No. 125, Date 10.02.2023
WBPMID/DAS-II/GP/e-NIT-19/22-23, Memo No. 126, Date 10.02.2023
Tendar Through inviting by the undersigned from the bonafide and 
experienced contractors, Registred Engineers Co-opp Socities & 
Labour Co-opp Socities having credential of similar type of work 
at Daspur-II GRAM Panchayat under Daspur-I Panchayat Samity. 
Bid Submission start Date: 13.02.2023. Bid Submission end Date: 
20.02.2023. Bid opening Date 23.02.2023. For details please visit 
website: http://wbtenders.gov.in

Sd/-
Pradhan

Daspur-II Gram Panchayat  

নবজয়প্রকাশ োস
বরপোি, ১০ ফেব্রুয়ানর

অে�্য ইছোেশ্ক্তই সাফকল্যর েূড়ায় থপৌকঁছ 
শ্েকয়কছ ইো শ্সংিকক। প্রােশ্�ককর থটট 
পরীক্ষায় রাকজ্য প্রে� স্াে অশ্ধকার 
ককরকছ থস। ১৫০ েম্বকরর পরীক্ষার �কধ্য 
থপকয়কছ ১৩৩। অিাবী �করর থ�ধাবী 
ছাত্রী ইো। থকােও শ্েক্ষক ছাড়াই িার 
এই সাফল্য। থস িার লকক্ষ্য থপৌঁছকি 
থপকর খবু খশু্ে। এই সাফকল্যর খবর 
থপকয় আত্ীয়–স্বজে, পাড়া–প্রশ্িকবেী, 
বন্–ুবান্বরা িাকের বধষি�াে েিকরর 
আল�েকঞ্জর বাশ্ড়কি একস অশ্িেন্ে 
জাোকি শ্িড় ককরকছে। থ�াবাইকলও 
অশ্িেন্ে জাোকছেে। বাবা থেবাশ্েস শ্সংি 
আকে থজোকরটকরর ব্যবসা করকিে। 
শ্বদ্্যৎ েক থখকয় দ্�ষিটোর পর এখে শ্িশ্ে 
অসসু্। �া কাকশ্ল থেবী েিৃবধ।ূ শ্িেজকের 
এই সংসার েকল থোকাে িাড়ার টাকায়।

ইো শ্সংি জাোকলে, বনু্কের কাছ 
থেকক থফাকের �াধ্যক� জােকি পারলা� 
আশ্� থটকট রাকজ্য প্রে� িকয়শ্ছ। খবু িাল 
পরীক্ষা শ্েকয়শ্ছলা�। শ্কন্তু এককবাকর 
প্রে� িব এটা িাবকি পাশ্রশ্ে। আশ্� 
খবু পশ্ররি� ককরশ্ছ। আ�ার পশ্ররি� সােষিক 
িকয়কছ। ২০২১ থেকক আশ্� থসন্টাল 
থটকট পরীক্ষা শ্েশ্ছে। থসখাকে সকবষিাচ্চ 
েম্বর ১৯৯–র �কধ্য ১৩১ থপকয়শ্ছলা�। 

শ্স–থটট দ্’বার পরীক্ষা শ্েকয়শ্ছলা�। রাজ্য 
থটকট পরীক্ষা শ্েকয়শ্ছ একবার। ১৫০–র 
�কধ্য থপকয়শ্ছ ১৩৩। খবু িাল লােকছ। 
সবাই একসকছে। আ�াকক ধে্যবাে শ্েকছেে। 
থফাে করকছে। আ�ার সাফল্য খবু িাল 
থোকখ থেখশ্ছ। আর যারা ফাইট ককর 
যাকছেে। িারা অশ্ধকাকরর জে্য ফাইট 
করকছে। িাকের ফাইটার শ্িকসকবই 
থেখশ্ছ। সবাই শ্েকজকের লড়াই লড়কছ। 
পরীক্ষার প্রস্তুশ্ি প্রসকঙ্গ ইো বলকলে, 
‘সবাই থয�ে থকাশ্েং থসন্টার বা শ্েক্ষককর 
কাকছ প্রস্তুশ্ি শ্েকলও, আশ্� িা কশ্রশ্ে। 
আশ্� শ্েকজই শ্েকজর প্রস্তুশ্ি শ্েকয়শ্ছ। িাই 
বলব, আকের ৫ বছকরর প্রকশ্নর উত্তর 
করুে। এরপর িশ্লিউশ্বশ্সএকসর শ্েকক 
যাব বকল জাশ্েকয়কছে শ্িশ্ে ।

ইোর �া কাকশ্ল শ্সংি জাোে, থ�কয়র 
সাফকল্য আশ্� খবু খশু্ে। থ�কয় প্রায় ২৪ 
�ণ্া পড়াকোো করি। ৫টা টিউেে করি। 
বলল, �া আর আশ্� পড়াব ো। এবার 
আশ্� পরীক্ষার জে্য প্রস্তুশ্ি থেব। পড়ব। 
শ্িেকট থোকাে �র িাড়া থেওয়া। থসই 
িাড়ার টাকায় সংসার েলকছ। ওর বাবা 
থজোকরটাকরর ব্যবসা করকিে। শ্বদ্্যৎ 
েকক দ্�ষিটোয় অসসু্ িকয় পকড়ে। আশ্েষিক 
অবস্া খুবই খারাপ। সংসারটা থকােও 
রকক� েকল যাকছে িাড়ার টাকায়।’ 
োশ্রশ্েকক থটট শ্েকয় থয–সব েন্ডকোল 
েলকছ থস প্রসকঙ্গ শ্িশ্ে বকলে, ‘এ–সব 
থেকখ থ�কয়র �কে আরও থজে থেকপ যায়। 
বকল, থয আশ্� সু্ল টিোরই িব। অে্য 
থকােও শ্কছ ুকরার ইছো শ্ছল ো িার।’ 

অেে্ ইচ্াশনতিই সােভল্র
রূড়ায় ফিৌভঁছ নেভয়ভছ ইিাভক

ইিাভক নেনষ্টেুখ করাভচ্ি তার ো কাকনল ফেবজী। িাভশ বাবা 
ফেবানশস নসিংহ। ছনব:  প্রনতভবেক 

সু্ভল েরজা খলুভব ফক?
l ১ িাতার ির
এবছর �াধ্যশ্�কক সািটি শ্ব্কয়র খািা থেখকি ৪০ িাজাকরর থবশ্ে পরীক্ষক শ্েকয়াে 
করা িকয়কছ। উচ্চ�াধ্যশ্�কক আবার একােে ও দ্ােে থরিশ্েকি ৬০টি ককর শ্ব্য়।  
ফকল আরও থবশ্ে সংখ্যক পরীক্ষককর প্রকয়াজে। এ শ্েকয় শ্েক্ষা�ন্ত্রী বকলে, ‘প্ষিে 
ও সংসকের শ্েচিয় শ্বকল্প িাবো োককব। কো বলব। থসই�কিা পরা�েষি থেওয়া 
িকব।’  প্ষিে সিাপশ্ি রা�ােুজ োঙ্গশু্ল বকলে, ‘এশ্েে থয ১৯১১ জকের োকশ্র 
বাশ্িকলর শ্েকেষিশ্েকা আপকলাি করা িকয়কছ, িার �কধ্য ৪৫৮টি জুশ্েয়র িাইসু্ল। 
আ�াকের ৯৯৭১টি �াধ্যশ্�ক সু্ল আকছ। এর �কধ্য ২৮৬৪টি �াধ্যশ্�ক পরীক্ষা থকন্দ্র 
িকয়কছ। সু্ল শ্েক্ষা েপ্তকরর সকঙ্গ শ্বেকে পশ্রশ্স্শ্ি পযষিাকলােো করশ্ছ। পরীক্ষা যাকি 
সষু্িুাকব িয় িার জে্য সবরক� ব্যবস্া থেওয়া িকব।’  

এশ্েকক এশ্েে এই ১৯১১ জে আর সু্কল ঢুককবে ো, িাকঁের থবিে বন্ োককব, 
এিশ্েে থয থবিে িারঁা থপকয়কছে থসই টাকা ধাকপ ধাকপ থফরকির শ্েকেষিে শ্েকয়কছ 
আোলি। আোলকির শ্েকেষিে ছাড়া একঁের থকােও পরীক্ষায় ব্যবিার করা যাকব ো 
বকলও জাশ্েকয়কছে শ্বোরপশ্ি অশ্িশ্জৎ োঙ্গশু্ল। এই ১৯১১ জকের োকশ্র বাশ্িকলর 
পর থয েূে্যপে বিশ্র িকব থসখাকে অকপক্ষ�াে িাশ্লকা থেকক োকশ্রপ্রােতীকের 
শ্েকয়াকের শ্েকেষিে শ্েকয়কছ আোলি। থফর ১৪ �ােষি এই �া�লার শুোশ্েকি কশ্�েে 
ও প্ষিে জাোকব কী পেকক্ষপ করা িকয়কছ। আোলকির এই শ্েকেষিকের পশ্রকপ্রশ্ক্ষকি 
কশ্�েকের থেয়ার�্যাে শ্সদ্ধােষি �জু�োর জাশ্েকয়কছে, ওকয়টিং শ্ল্ট থেকক এই েেূ্যপকে 
শ্েকয়াে করা িকব। আোলকির শ্েকেষিে অেযুায়ী আো�ী শ্িে সপ্তাকির �কধ্য িা করা 
িকব। যাকঁের কাউকসেশ্লং ককর থেওয়া িকব িার িাশ্লকা প্রকাে করকব কশ্�েে। 
িকব কাজটা খবুই সিকষিিার সকঙ্গ করকি িকব কারে ওকয়টিং শ্লক্টর িাশ্লকায় 
যারঁা আকছে িাকঁের ওএ�আর শ্েকটও েরশ্�ল রকয়কছ। এ�েকী �া�লাকারী সন্ীপ 
প্রসাে ও লক্ষী টুঙ্গার ওএ�আর শ্েটও সঠিক েয়।   

নবিুল োে 
ফবভড়ভছ সভ্পর 
ফতল, আোর
l ১ িাতার ির
বেস্পশ্ির ো� থকশ্জ প্রশ্ি ৮০ টাকা 
৩২ পয়সা থেকক থবকড় িকয়কছ ১৫০ 
টাকা ২৪ পয়সা। এবং সয়া থিকলর 
ো� ৮৯ টাকা ৫৪ পয়সা থেকক থবকড় 
িকয়কছ ১৫৮ টাকা ৪১ পয়সা। সূযষি�ুখী 
থিকলর ো�ও থকশ্জ প্রশ্ি ৯৬ টাকা 
২৮ পয়সা থেকক থবকড় িকয়কছ ১৭৮ 
টাকা ২০ পয়সা। পা� থিল থকশ্জ 
প্রশ্ি ৭৬ টাকা ৬৮ পয়সা থেকক 
িকয়কছ ১৩৪ টাকা ৮৪ পয়সা। 

২০১৮ থেকক ২০২২ সাকলর �কধ্য 
ো� থবকড়কছ থছালা, অড়ির, �ুে ও 
�ুসুর িাকলরও। শ্বকে্ ককর অড়ির 
িাকলর ো� থযখাকে ২০১৮ সাকল 
শ্ছল প্রশ্ি থকশ্জ ৭১ টাকা ০৭ পয়সা, 
থসই ো�ই ২০২২ সাকল থবকড় িকয়কছ 
১০৭ টাকা ২৯ পয়সা। একইিাকব 
এই পকবষি �ুে িাকলর ো� ৭৩ টাকা 
৪৬ পয়সা থেকক থবকড় িকয়কছ ১০২ 
টাকা ৬৩ পয়সা।

এছাড়াও ো� থবকড়কছ আলু, 
থপঁয়াজ, টক�কটা, শ্েশ্ে ও দ্কধর। 
ো� থবকড়কছ োকয়রও। এ�েকী বাে 
পকড়শ্ে েুেও। েুকের ো� ২০১৮ 
থেকক ২০২২ সাকলর �কধ্য থবকড়কছ 
থকশ্জকি ৫ টাকার থবশ্ে। িকব �ন্ত্রীর 
োশ্ব, ো� ক�াকি সম্াব্য সবরক� 
ব্যবস্াই কাকজ লাোকো িকয়কছ।

প্র্ে ফেরা তানলকা
l ১ িাতার ির
১৩১ থপকয় িৃিীয় িকয়কছে পূবষি থ�শ্েেীপুকরর শ্বকাে িক্ত, পশ্চি� থ�শ্েেীপুকরর 
�ো�ী অশ্ধকারী, বাঁকুড়ার প্রহ্াে �ণ্ডল, উত্তর ২৪ পরেোর থ�কিশ্ে িাসাে। 
প্ষিকের ওকয়বসাইকটর ওএ�আর–এর বারককাি েম্বর–সি ফলাফল রকয়কছ। 
ওকয়বসাইকট ওএ�আর শ্েটও থেখকি পাকবে পরীক্ষােতীরা। শ্েকজকের কাকছ োকা 
ওএ�আর–এর সকঙ্গ প্ষিকের থেওয়া ফলাফকলর থকােও অসঙ্গশ্ি আকছ শ্কো িা 
থেখা যাকব। থপা্ট পাবশ্লককেে সু্কটিশ্ে ও থিশ্রশ্ফককেকের সুকযােও রকয়কছ। 

পছকন্র সু্কল আর বেশ্ল েয়
l ১ িাতার ির
উদৃ্ত্ত শ্েক্ষক রকয়কছ, এ�ে সু্ল থেকক শ্েক্ষককের বেশ্লর 
থক্ষকত্র একই থজলার �কধ্য বেশ্লর শ্ব্য়টি গুরুত্ব পাকব। এ�েকী 
একাশ্ধক থজলা শ্েকয় েঠিি শ্রশ্জয়ে শ্িশ্ত্তক বেশ্লও অগ্াশ্ধকার 
পাকব। েিুে শ্েকয়াকে শ্বলম্ব বা স�স্ত রীশ্ি–শ্েয়� থ�কে বেশ্লকি 
স�য় লােকল অন্তবষিিতী ব্যবস্া শ্িকসকব উদৃ্ত্ত শ্েক্ষককর সু্ল 
থেকক শ্েক্ষক–শ্েশ্ক্ষকাকের �াটশ্ি রকয়কছ এ�ে সু্কল শ্েক্ষককের 
পড়াকি থযকি িকব। িকব থবিে–সি পুকরা োকশ্রর শ্ব্য়টি 
পূবষিবিতী সু্ল থেকক শ্েশ্চিি করা িকব। অে্যশ্েকক, প্রােশ্�ক স্তকর 
শ্েক্ষক–শ্েশ্ক্ষকা বেশ্লর থক্ষকত্রও ২০১৪ সাকলর ৩১ জুলাইকয়র 
শ্েকেষিশ্েকা প্রি্যািার ককর থেওয়া িকয়কছ। ফকল আকের �কিাই 
এখে থেকক প্রােশ্�কক থকন্দ্রীয়িাকব বেশ্লর পশ্রবকিষি থজলা 
প্রােশ্�ক শ্বে্যালয় সংসে (শ্িশ্পএসশ্স)–এর থেয়ার�্যােকের িাকি 
থসই ক্ষ�িা ে্যস্ত করা িল। প্রসঙ্গি, সু্কল শ্েক্ষক বেশ্ল েীশ্ি 

শ্েকয় বারবার উষ্া প্রকাে ককরকছে শ্বোরপশ্ি শ্বশ্বশ্জৎ বস।ু 
িারঁ �ি শ্ছল, থযখাকে ছাত্র থেই, শ্কন্তু প্রকয়াজকের অশ্িশ্রক্ত 
শ্েক্ষক আকছ, থসখাে থেকক শ্েক্ষক অে্যত্র বেশ্ল করকি িকব। 
ফাকঁা সু্ল থছকড় অে্য সু্কল যাওয়ার শ্বকরাশ্ধিা থকােও শ্েক্ষক 
করকল, িাকঁক বরখাকস্তর শ্েকেষিে শ্েকয়শ্ছকলে। িারঁ প্রশ্ন শ্ছল, 
সবাই বাশ্ড়র পাকের সু্কল বেশ্ল োইকল সু্ল েলকব কী ককর? 
শ্বোরপশ্ি বসরু �ন্তব্য, পড়য়ুার অিাকব সু্ল উকঠ থযকি বকসকছ, 
এরক� বহু সু্কল প্রকয়াজকের অশ্িশ্রক্ত শ্েক্ষক আকছ। আবার 
প্রেুর ছাত্র আকছ, শ্কন্তু শ্েক্ষক থেই এই পশ্রশ্স্শ্িও বিশ্র িকয়কছ। 
আোলি পড়য়ুাকের িশ্ব্্যৎ থিকব েশ্কিি। পশ্রকাঠাক�া থেই, 
এ ধরকের সু্ল উঠিকয় শ্েক্ষক–শ্েক্ষাক�তীকের অে্যত্র বেশ্ল করা 
উশ্েি বকলও শ্িশ্ে শ্েকেষিে শ্েকয়শ্ছকলে। িার পশ্রকপ্রশ্ক্ষকি এশ্েে 
িাইককাকটষি রাকজ্যর অ্যািকিাককট থজোকরল থসৌক�ন্দ্রোে �খুাশ্জষি 
বেশ্লর েিুে োইিলাইে জাশ্রর শ্ব্য়টি জাোে।   


