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সাফ রপাটার : িতযকট দন যােআর নীরজ কচাপড়া উঠছনতরতরয়। ২৪ ঘনা আগঅলিকর ইতহাস তার বশা কছাড়াট যাক এন ফি কেষ দশটা কীতরমধয জায়গা কর নয়ছ।বৃহসতবার আর এক কীতর সািীথাকলন তন। সদয বশ অযাথলটকসংসা অলিকর পর অযাথলটদররযািং িকাশ করছ। কসখাননীরজর রযািং হয় উঠল ঈষণীয়।কটাকওত তন শধু ৮৭.৫৮ মটারজযাভলন ছড় কসানা পানন। বশরযািংয় চল এলন িতীয় সান।এক লাফ ১৪ ধাপ অতকম কর তনহয় কগলন বশর িতীয়। িথমসান রয়ছন জামানর কজাহানসকভিার। কভিারর এখন গড় কোর হল১৩৯৬। নীরজ কসখান কটাকওত গড়পয়ন অজন করছন ১৩১৫। নীরজ কটাকওযাওয়ার আগবশ রযািংয়দাড়য় ছলন ১৬নমর। কটাকওতপানপথর অযাথলটশধু অজন করছন১২৯৬ পয়ন। এই পয়নছল শধু িাথমক রাউন।পর ফাইনাল তন পান১৫৫৯ পয়ন। এবছর তনতনট মট কনমছলন। যারমধয ছল কফডারশন কাপ, ইনয়ানিঁা প-৩ ও ফনলযানর কুয়তন

কগমস। সভাবতই এই তনট জায়গায়তার সাফলয রযািং বাড়াত সাহাযযকরছল। কন কভিার কটাকওতনামার আগ এবছর কবশ কয়কবার৯০ মটারর ঘর জযাভলন কছাড়ন।কটাকওত পদক পাওয়ার অনযতমদাবদার ছলন কভিারর সেকপালযানর মাসন কুরকাওে। তনএই মরসুম ৮৯.৫৫ মটার বশা ছড়ছলন। অথচ মাসন অলিকরফাইনাল উঠত বযথ হন। তব তাররযািং আপাতত তåতীয় সান রয়ছ।বশ রযািং তখনই ম কর কবড় যায়যখন ককান অযাথলট অলিক বা বশচযািয়নশপ ভাল ফল করন।সাধারণত বড় বড় ইভন কশষ হলতার ঠক পরর বুধবার রযািং িকাশকর বশ অযাথলটকসংসা। নীরজরকিে তাইহল।

১১ সংবাদ পতদন,

অযাটলটকামনইরাত সই করবনদয়গা চকাসা

সই
শকবার ১৩ আগস ২০২১

বশ রযািংয়’নমর নীরজ শটংয় বযথতারকারণ কখঁাজা শর
সাফ রপাটার : শটংয় বযথতারকারণ খুঁজত কনম পড়ল জাতীয়রাইফল সংসা বা এনআরএআই। তনধাপ কারণ অনুসনান করত চাইছনরাইফল সংসার কতারা। ২০১৬ সাল রও অলিক শূনযহাত ফর আসার পর কটাকওততারই পুনরাবৃি ঘটব ককউ তা বশাসকরত পারছ না। সকলকভবছলন, রওত যা ঘটছল তাএকটা অঘটন। কন কটাকওতবযথতার পর কতারা নড়চড় বসতবাধয হয়ছন। অথচ এবারও সকলকভবছলন, শটং কথক একাধকপদক পাব ভারত। সামতকালশটারদর পারফরমযান কসই আশাজাগাত বাধয করছল। সংবাদসংসাক কদওয়া এক সািাৎকাররাইফল সংসার এককতা বলছলন,“আমরা ইতমধয বযথতার কারণখঁুজত কনম পড়ছ। কারণ কখঁাজাহে তনট ধাপ। িথম কীড়াবদ,তারপর ককাচ ও সাপাট সাফ এবংসবশষ জাতীয় কফডারশন ককাথায়গলদ রয়ছ তাও কখঁাজার কাজচলছ।”িে উঠছ এনআরএআই-এরকিসডন রননর সংক নয়ও।সকলর যদ মূলযায়ন করা হয় তাহলরননরর নয় ককন? তার কাজরমধয ককাথাও ককান গলদ রয়ছ কনা তাও খঁুজ কবর করা অবশযইজরর। তব রননর নাক নজও চানতার ককাথায় ভÓল রয়ছ কসটাও কযন

কদখা হয়। কটাকও অলিকচলাকালীন কসই কথা শনয় ছলনসয়ং রননর। “সঠক মূলযায়ন করারমতা বশাসযাগযতা কাযনবাহীকমটর সদসযদর মধয কয়কজনররয়ছ। এখন সকল কসই দকতাকয় আছ যারা িকৃত সতয তÓলধরত পারব। বলত পারব িসতরমধয ককাথাও ককান খামত ছল কনা। তাই এই ধরনর পযালাচনাকসাদর িহণ করার জনযই বস আছশটং কফডারশন।” তব শটং সংসায় কয একটা বযাপকপরবতন আসত চলছ তা এখনইবল কদওয়া যায়। “একটা বড়পরবতন ঘটত চলছ। পুরা কসট-আপর মধয। শধু ককাচদর মধযবষয়টা সীমাবে থাকব তা কন নয়।কটাকওত বযথতার কারণ কখঁাজারজনয িতযকর মূলযায়ন চÓলচরা বচারকরা হব। তন সংসার সচব,সভাপত, সহ-সচব হত পারন।কংবা কখলায়াড় কথক সাপাট সাফএই তালকায় কয ককউ পড়তপারন।” কটাকও রওনা হওয়ার আগ শটারমনু ভাকরর সে মনর অমল ছলিািন ককাচ জসপাল রানার।এমনতই অলিকর পর রননরবলছলন, শটারদর বযথতার জনযকপাসমটম করা হব। আরকফডারশন কন ইতমধযই কাজ শরকর দয়ছ। বযথতার কারণ খুঁজতকনম পড়ছ তারা।

চখলা হব দবস উপলে ওয়াডর কাবগলক পুরসভার ফÓটবল বতরণরসূচনায় মুখয পশাসক ফরহাদ হাকম। ছলন পশাসক চদবাশস কুমার ওবরা চকা-অডনটর অননয রাউত। বৃহসতবার পুরভবন।

নয়াদি : ভারতীয় মহলা টমরফিং ককাচ অভয় শমাক নয়হঠাৎই কধাঁয়াশা। পুরা টম-সহ সবসাপাট সাফ কবোলুরতবায়াবাবল ঢÓক পড়লও অভয়যানন। অ সলয়া সফরর আগকবোলুরত কযাি করছ ভারতীয়টম। অভয়র সে কটনার নরনরামদাসও কনই ওই কযাি। অবাককরার মতা বষয় হল, ককটারকথক শর কর টম মযানজমনরঅনকই আবার অভয়র না থাকার

বযাপারটা জাননই না। অথচইংলযান সফর অভয় শমার ভÕমকানয় কবশ িশংসা হয়ছল। একসংবাদ সংসার খবর অনুযায়ী, দতমতাল রাজদর নতÓন ফিং ককাচআর কটনারর নাম নাক কঘাষণাকর কদব বসসআই। কন হঠাৎকর ককন ককাচ-কটনার বদল করাহে, কসটা জানানা হয়ন। সবমলয় যা দাঁড়াল এভাব অভয়দরসর যাওয়ার কারণ নয় ভালরকমকধঁায়াশা কন কথকই যাে।

মতালদর ফিংচকাচ নয় চধাঁয়াশা

চবলফাস : ২০১৯ কারাবাও কাপফাইনাল। মযাচর ই িতপি কচলসও মযােসার সট। মযাচ টাইেকারগড়াব ধর নয়ই একসা টাইমকচলস ককাচ মরসও সার তাঁরপরবত উইল কাবালরাক মাঠনামাত কচয়ছলন। তবফÓটবলবশক সমত কর ককাচরনদশ অিাহয কর তন মাঠছাড়নন। টাইেকার তন কচলসরহার বাঁচাত পারনন। তাঁর নামরপাশ বস গয়ছল ‘খলনায়ক’-এরতকমা। বুধবার রাতর সুপার কাপরমহারণই হয় উঠল তাঁর শাপমুিরমে। ওয়মলর কসই খলনায়কই হয়উঠলন কবলফাসর নায়ক। একসাটাইম এ বার তন নামলন এডÓয়াডকমনর পরবত। আর পরবত কনমকচলসক জয় উপহার দলন। তন–ককপা আরজাবালাগা।

কচলসর সযানশ কগালকপার।কবলফাসর উইনসর পাক কসডয়ামসপুার কাপ চযািয়ন লগজয়ী কচলসমুখামুখ হয় ইউরাপা লগজয়ীভয়ারয়ালর। হাকম জয়খরকগাল কচলস ১-০ এগায় মযাচ।

সমতা কফরান ভয়ারয়ালর কজরাডকমারনা। নধারত সময় মযাচরকোর ছল ১-১। তরশ মনটরএকসা টাইমও মযাচর ছবপালায়ন। ফল সুপার কাপর লড়াইগড়ায় টাইেকার। একসা টাইমর

কশষর দক ককপাক নাময়ছলনটÓখল। ককপার টা অনবদয কসভরকসৗজনয টাইেকার ৬-৫ জতসুপার কাপ চযািয়ন হল কচলস।১৯৯৮-র পর আবার সুপার কাপজতল ইংলযানর কহভওয়ট কাব।  রেশাস লড়াই কশষ ককপারিশংসায় পেমুখ টÓখল বললন,“ককপা বশমানর কগালকপার। ওরউপর বশাস ছল বলই একসাটাইমর কশষ ককপাক নাময়ছলাম।জানতাম টাইেকার ও ঠককগমচঞার হয় উঠব।” টফ জতমরশম শর করায় তåপ কচলস ককাচ।টÓখল কযাগ করন, “সুপার কাপজতত কপর দারণ লাগছ। টফজত মরশম শর করা মানফÓটবলাররা সবাই আতবশাসী কমজাজথাকব।” কচলসক জতয় ককপাওউচসত। ককপা বললন, “আম খুশদলক কজতাত কপর। জানতামসুযাগ কপল নজক িমাণ করবই।”বৃহসতবার সব জলনার অবসানঘটয় কচলস সরকারভাব জানয়দল, করামলু লুকাকু সই করছ।নজর পুরো কাব ফর লুকাকুবললন, “কাবক আরও অনক টফকজতাত চাই।”

লনন : হযার ককন ঠক কী করছন?টটনহযাম কছড় মযােসার সটযােন? নাক যােন না?আজ, শকবার কথক শর হয়যাে ইলংশ িময়ার লগ। আসনালআর কেনফাডর বরে মযাচ দয়।আগামী রববার টটনহযামর মুখামুখহে মযােসার সটর। কন এখনওঠক কনই, ইংলযান অধনায়কর গনবযঠক কী হত চলছ? তন ক পুরনাকাব টটনহযামই কথক যাবন? নাককপপ গয়াদওলার সটত কযাগকদবন?বলতর ফÓটবলমহলর ধারণা,ককনর গনবয সংকান িের নষিহত হত আগসর কশষ হয় যাব।আগামী ৩১ আগস পযন টানফারউইনা কখালা থাকব। ককনককনত কগল ’শা মলয়ন ডলারখরচ করত হব সটক। মন করাহে, একবার যদ কসটা সমব হয়

যায়, একবার যদ ককনক কনকফলত পার সট, তা হল ইপএলজয়র দাবদার কারা- কসটা মরশমরিথম লেই ঠক হয় যাব। অবশাসযটম কপপ গয়াদওয়ালার। গত বারযারা ইপএল চযািয়ন হয়ছলপরষার িতীয় সানাধকারীর সেবারা পয়নর তফাত করখ।ইতমধযই সট জযাক িলশককনছ একশা মলয়ন পাউন খরচকর। এরপর যদ ককনক কনকফল সট, তা হল তারা সবারধরাছাঁয়ার বাইর চল যাব।কন ককন টটনহযাম কথক কগলকী হব? গয়াদওয়ালার সট কযতখন চযািয়ন হেই, নিত করবলা যাব না। বরং ইপএলচযািয়নশপর যুে আবার খুলযাব। আপাতত আগামী রববারটটনহযামর জাসত নামবন ককন।ইতমধযই ককনর উপর িপ হয়

রয়ছন টটনহযাম সমথকরা। আসলইংলযান অধনায়ক ওয়মলতইতালর কাছ ইউরা ফাইনালহারর পর আর মাঠ নামনন। গতসপাহ টটনহযামর ি সজনফটনস কযািও তন ছলন না।যার পর টটনহযাম সমথকরারীতমতা ফÓসত শর করন। কারণ,তত দন সবার জানা হয় গয়ছলকয, টটনহযাম ছাড়ার ভাল সমাবনারয়ছ ককনর। আপাতত ককন পাঁচদনর নভåতাবাস রয়ছন। এবংটটনহযাম জাসতই তন নামতচলছন রববার।কদখশন মন হে, যতইকেনফাডর উতান-কাহনীকরামােকর কহাক, যতই গত চÓয়ািরবছর িথম তারা ইপএল কখলতনামুক না ককন,  ইপএল আগমনীরমুখবন হযার ককনক নয়ই হতচলছ!

উোধনী মযাচ আসনাল বনাম চেনফাডআবহ চকন-নাটক নয়ই আজচথক শর হে ইপএল

হযার চকন।চচলসক সুপার কাপজতয় শাপমুি চকপার

টফ নয় টম চচলসর উচাস।

১. কাজকম চথক আয়(ক) কমাট বকয়/কাজকম কথক আয়(খ) অনযানয কাজকম কথক আয়কাজকম চথক চমাট আয়২. অনযানয আয়৩. চমাট আয় [ ১ + ২ ]৪. বযয়সমূহ(ক) িয়িাপ উপাদানর মূলয(খ) বযবসা সংকান সক কয়(গ) �তর পণয, কাজ চলছ এমন বণনামূলক তালকা ও বযবসা সংকান সকর পরবতন(ঘ) কমীদর সুযাগ সুবধা সংকান বযয়(ঙ) অপচয় ও িতপূরণর বযয়(চ) অনযানয বযয়চমাট বযয়৫. কর পূববতী লাভ [ ৩ — ৪ ]৬. করর জনয বযয়(ক) বতমান কর(খ) সগত রাখা কর৭. কর পূববতী লাভ [ ৫ — ৬ ]৮. অনযানয সবাWীণ আয়ক. (i) আইটমসমূহ যা লাভ অথবা িত—কত পুনরায়  কেণভÓিকরা হব না।(ii) লাভ অথবা িত—কত পুনরায় কেণভÓি করা হব না এমন আইটমসমূহর সে সিকত আয়কর৯. চমাট অনযানয সবাWীণ আয় [ ৮ (i) + ৮ (ii) ]১০. চমাট সবাWীণ আয় [ ৭ + ৯ ]১১. আদায় পদ_ ইকুইট চশয়ার মূলধন(অভহত মূলয িত কশয়ার `১০)১২. বযালা ̀ শট অনযুায়ী পনুমলূযায়ণর সংরেত অথাি বাদ দয়সংরেত অথাি১৩. চশয়ার পত আয় (বযতbমী আইটমসমূহর পূব ও পর)(পত `১০) : [বাষকীকdত নয়](ক) কমৗলক (`)(খ) মেত (`)

`লে টাকায়
৩০ ন, ২০২১ তারখ অথাি ৩১ ডসমর, ২০২০ তারখঅথাি

(অনরীেত) (নরীেত)
সfদসমূহ(১) বতমানর নয় এমন সfদসমূহক) সিি, কারখানা এবং য�পাতখ) কাজ চলছ এমন কযাপটালগ) অসাধারণ সিদঘ) আথক সিদ(১) কটড রসভবলস(২) ঋণ সমূহ(৩) অনযানয আথক সিদসমূহ(ঙ) বতমানর নয় এমন করর সিদ (কমাট)(চ) পছয় কদওয়া কর সিদসমূহ (কমাট)(ছ) অনযানয বতমানর নয় এমন সিদসমূহ

চমাট বতমানর নয় এমন সfদসমূহ
(২) বতমানর সfদসমূহক) তালকাসমূহখ) আথক সিদসমূহ(১) বাণজযর িারা িাপ(২) নগদ এবং নগদর সমানসমূহ(৩) উপরর (২) নং—এর ছাড়া বযাি জমা অথািসমূহ(৪) ঋণসমূহ(৫) অনযানয আথক সিদসমূহ(গ) অনযানয বতমানর সিদসমূহ
চমাট বতমানর সfদসমূহচমাট সfদসমূহ
ইকুযয়ট এবং দায়সমূহইকুযয়টক) ইকুযয়ট কশয়ারর কযাপটালখ) অনযানয ইকুযয়ট
চমাট ইকুযয়ট দায়সমূহ

(১) বতমানর নয় এমন দায়সমূহ(ক) লং—টাম বধানাবলী
চমাট বতমানর নয় এমন দায়সমূহ
(২) বতমানর দায়সমূহ(ক) আথক দায়সমূহ (i) বযবসায় কদয় সমূহ(ক) মাইকা এনারিাইজ এবং িু� এনারিাইজর কমাট বকয়া পাওনা(খ) মাইকা এনারিাইজ এবং িু� এনারিাইজ ছাড়া ককডটরদর নকট কথক কমাট বকয়া পাওনা(২) অনযানয আথক দায়সমূহ(ঘ) অনযানয বতমানর দায়সমূহ(খ) শট—টাম বধানাবলী(গ) বতমানর করর দায়সমূহ (কমাট)
চমাট বতমানর দায়সমূহ
চমাট দায়সমূহ
চমাট ইকুযয়ট এবং দায়সমূহ

চালু থাকা কাজকম চথক কযাশ চgা
কর পূববতী লাভ
চয কারণর জনয মীমাংসা :
অবিয় এবং অনুকরণ বযয়
পুনরায় কলখা গৃহীত সনহান বাণজযর সংসান
বকয়র উপর িত/(লাভ)/সিি, �যান এবং য�পাত (কনট)—এর নষি/ বাতল (কনট)
বদশ বনময়র পাথকয অনাদায়ী িত/(লাভ)
ফকড ডপাজটর উপর সুদর আয়

কাযরত মূলধন পরবতনর পূব চালু থাকা লাভচালু থাকা অযাসট (বৃh)/kাসর জনয মীমাংসা
িণহযাগয বাণজয
বণনামূলক তালকা
কলান—নন কারন এবং কারন
অনযানয আথক অযাসট বতমান
অনযানয আথক অযাসট নন—কারন
অনযানয নন—কারন অযাসট
অনযানয কারন অযাসট
অপারটং দায় বৃh/(kাস)—এর জনয মীমাংসািদয় কটড
অনযানয কারন দায়
অনযানয আথক দায়—কারন
দীঘময়াদী এবং সলময়াদী সংসান
কাজকম চথক হওয়া নগদ
িদি আয়কর
অপারটং কাজকম চথক/(বযবlত) চনট নগদ (এ)
বনয়াগকারী কাজকম চথক কযাশ চgা
অিম মূলধন সহ সিি, �যান এবং য�পাত অজনর জনয কপমন
সিি, �যান এবং য�পাতর নষি কথক িকয়াল� অথাি
গৃহীত সুদ
ফকড ডপাজটস (তন মাসর কবশ মযাচÓরট সহ) মুি/(কয়)
বনয়াগ কাজকম চথক/বযবlত চনট নগদ (ব)
ফনযা`ং কাজকম চথক কযাশ চgা
িদি লভযাংশ
ফনযা`ং কাজকম বযবlত চনট নগদ (স)
নগদ এবং নগদ সমতÓলয চনট বৃh (এ+ব+স)
বছরর শরত নগদ এবং নগদ সমতÓলয
সময়সীমা/বছরর চশষ নগদ এবং নগদ সমতÓলয
mnবয : ১. ককািান উৎপাদন বযবসার কাজ এবং র�যা�রজর একট করঞর বকয়র সে যুি এবং ভারত ইহার উৎপাদনর সুবধা রয়ছ। ককািানর কমিমতা একটএকক অপারটং কসগমন িহসাব চফ অপারটং িডসশন কমকার (‘সওডএম’) িারা মূলযায়ত এবং পযালাচত হব এবং কসই অনুযায়ী র�যা�রজর উৎপাদন বযবসাও বকয় হল একমাে অপারটং কসগমন।২. এই অনরীিত আথক ফলাফলগল অডট কমট কতåক পযালাচত হয়ছ এবং ১২ আগস ২০২১ তারখ অনুষত পরচালকম�লীর পষদর সভায় অনুমাদত হয়ছ।৪. এই অনরীিত আথক ফলাফলগল ককািানর বধস�ত হসাবপরীিকদর িারা সীমত পযালাচনাসাপি যঁারা এই ফলাফল সিক অযাগয/অসংশাধত সোনিকাশ করছন। ভসুভয়াস ইনয়া লমটড—এর সান : কলকাতা পরচালকম�লীর পষদর পিতারখ : ১২ আগস, ২০২১ (নীতন �জন)মযানজং ডর�র(ডন ০৭৯৩৪৫৬৬)

চরজঃ অফস : প—১০৪ তারাতলা করাড, কলকাতা— ৭০০০৮৮চফান : (০৩৩) ৬১০৯০৬০০, ফযাp : (০৩৩) ২৪০১ ৩৯৭৬ সআইএন নং : এল২৬৯৩৩ডা�ুব১৯৯১পএলস০৫২৯৬৮ই—কমল : vesuviusindia@vesuvius.com  ওয়বসাইট : www.vesuviusindia.com ৩০ ন, ২০২১ তারখ চশষ হওয়া তন মাস ও ছয় মাসর জনয সযানঅযালান অনরীেত আথক ফলাফলগলর ববৃত
`লে টাকায়

ববরণ ৩১ মাচ ২০২১তারখ চশষ হওয়া তন মাস
৩০ ন ২০২০তারখ চশষ হওয়া তন মাস

বছর চথক ৩০ন, ২০২১ তারখপযq অথাি
বছর চথক ৩০ন, ২০২০ তারখপযq অথাি

৩১ ডসমর ২০২০তারখ চশষ হওয়াঅাথক বছর
(অনরীেত) (অনরীেত) (অনরীেত) (অনরীেত) (অনরীেত) (নরীেত)(নr উিখত চনাটগল চদখুন)

৩০ ন ২০২১তারখ চশষ হওয়াতন মাস

সfদ এবং দায়সমূহর সযানঅযালান ববৃত
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