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The Secretary 
The Calcutta Stock Exchange Limited 
7 Lyons Range 
Kolkata - 700 001 
CSE Scrip Code: 15060 & 10015060 

The Secretary 
BSE Limited 
PhirozeJeejeebhoy Towers 
Dalal Street, Mumbai - 400 001 
BSE Scrip Code: 500086 

The Secretary 
National Stock Exchange of India Limited 
Exchange Plaza, 5th Floor,  
Plot no. C/1, G Block 
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E),  
Mumbai - 400 051 
NSE Symbol: EXIDEIND 

- 

 
Dear Sir/Madam, 
 
Sub: Submission of copies of Newspaper advertisement pursuant to Regulation 47 of the 
SEBI(LODR) Regulation, 2015 
 
Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, 
please find enclosed herewith a copies of the Newspaper notice published by the Company in newspaper 
viz., “Business Standard “(English) and “Aajkaal” (Bengali) dated 17th January 2022 as notice to 
shareholders informing the record date fixed for  the Interim Dividend for the financial year ending 31st 
March, 2022, if declared in the board of directors meeting of Exide Industries Limited to be held on 
Monday, 31st January 2022 along with  the intimation about the deduction of tax on dividend. 
 
The same is also available on the website of the Company at www.exideindustries.com. 
 
The same is for your information and kind records. 
 
Thanking you. 
 
Yours faithfully, 
For Exide Industries Limited 
 
 
Jitendra Kumar 
Company Secretary and  
President (Legal & Corporate Affairs) 
ACS No. 11159 
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Domestic airlines
may narrow losses

Start-upIncasksforpolicy
pushfornext levelofgrowth
DEEPSEKHAR CHOUDHURY
Bengaluru, 16 January

Start-ups have welcomed
Prime Minister Narendra
Modi’s announcement tocele-
brate January 16 as the
NationalStart-upDaybuthave
called for more policies to
unleash the next phase of
growth in the sector.

The prime minister, along
with Union Minister Piyush
Goyal and top bureaucrats,
spoke to a group ofmore than
150 start-ups on the weekend,
where he said the country
would soon build a century
of unicorns.

January 16 marks the day
of the launchof Start-up India
ActionPlan.Theprogramme’s
launch in 2016 was a turning
point — that is when the pro-
moter came to be known as
the founder in thecountryand
the word ‘entrepreneur’
entered the common lexicon.
But now we need a Start-up
India 2.0 for the next phase of
growthof theecosystem,” said
Siddarth Pai, managing part-
ner of venture capital (VC)
firm 3one4Capital.

Pai said the Start-up India
2.0 must look at promoting
firms headquartered in small
citiesandsolvingtheproblems
of Bharat. “Start-ups invest

heavily into their clusters
through the capital they raise
and solving local problems.
Encouraging India’s unicorns
to expand therewill democra-
tise growthanddrivedevelop-
ment in areas,” he said.

Mabel Chacko, co-founder
and chief operating officer of
neo-banking start-up Open,
said it was encouraging as an
entrepreneur to see theefforts
tobuild a strongand inclusive
start-up culture fueled by
innovation, technology, and
sound policies. “This will
encourage more start-ups to
emerge in tier 2 and tier 3
towns and will play a key role
in increasing our country’s
gross domestic product.”

Chacko, however, has a

longwish list -- foreign direct
investment (FDI) inflows and
compliances need to be sim-
plified and made efficient,
share swaps should be eased,
grants and tax holidays for
developing talent, andeligibil-
itycriteria forvariousschemes
and regulatory regimes to be
basedoncredibilityand talent
rather than factors like net-
worth, among other things.

Gautam Chopra, founder
and CEO of health-tech start-
up BeatO, which was one of
the winners of the National
Start-upAwards2021declared
on Saturday, said the govern-
ment was receptive to the
ideas that start-ups proposed
during their interactions.

“In the health-tech cate-

gory,we asked for things such
as simpler regulatory pro-
cesses for approvals andassis-
tance from government med-
ical institutions like AIIMS
with clinical trials. The PM
took a keen interest in the
ideaswe floated,” he said.

The creation of a Fund of
Funds scheme with an
approved corpus of ~10,000
crore for contribution to var-
ious Alternative Investment
Funds (AIFs) registered with
Sebi was one of the most
important steps taken by the
Start-up India programme.
According to the government,
the programme has led to
investmentsof ~8,000crore in
start-ups through various
AIFs, 543 companies have
been supported through the
scheme and commitments of
over ~6,044 crore are in
the pipeline as of December
6, 2021.

“Earlier, almost all of the
capital coming into the Indian
ecosystem was being man-
aged by foreign fund man-
agers. The Fund of Funds
scheme helped a lot of fund
managers in the country with
the seed capital to set up
home-grown VC firms. In a
way, fundmanagers have also
been empowered like entre-
preneurs,” said Pai.

JSW to raise
~2,200-cr
loan to fund
wind power
project in TN
ABHIJIT LELE
Mumbai, 16 January

JSW Group is planning to
raise ~2,200 crore through
bank loans to fund a 450-
megawatt (Mw) wind power
unit inTamilNadu.

JSW Renew Energy Two
(JRETL), a subsidiaryof JSW
Future Energy, setting up
powerplantsatTuticorinand
Dharapuram in the state.

JSW Future Energy is
owned by JSW Energy. The
project isscheduledtobefin-
ishedbyMarch31, 2023.

India Ratings has
assigned “A-” to proposed
bank loans. The rating is
anchored by the presence of
a fixed-tariff power sale con-
tractwithareasonablystrong
counterparty Solar Energy
Corporation of India (SECI),
a 100percentgovernmentof
India-ownedentity.

Theproposedtermloanis
repayable in over 70 struc-
turedquarterly installments,
startingafter 12monthsfrom
the completion or commis-
sioning date, whichever is
earlier. The interest rate on
the term loan is floating,
exposing the cash flows to
interest rate risk.

Theratingagencysaidthe
project carries moderate-to-
low equity risk. The total
equityrequirementispegged
at ~731.25 crore. As of
December20,2021, thespon-
sors had injected the requi-
site equity portion of ~158.93
crore. In line with the pro-
posed term sheet, the spon-
sor will need to bring in an
additional~82.38crorebefore
the first debt disbursement.
The rest equity portion will
be infused in proportion to
the proposed implementa-
tion schedule of the project.

ANEESH PHADNIS
Mumbai, 16 January

While the third wave
of pandemic has
slammed the

brakes on air travel once
more, domestic airlines are
expected to see contraction
in losses in the October-
December quarter due to
growth in passenger traffic
and strong yields.

Listed airlines IndiGo and
SpiceJet, collectively, posted
a loss of ~5,901 crore in the
first half of 2021-22 (FY22)
due to Covid-19 impact and
higher aviation turbine fuel
(ATF) cost.

In the secondquarter (Q2),
IndiGo and SpiceJet posted
losses of ~1,435 crore and ~562
crore, respectively.

In the third quarter (Q3),
airlines have seen a rebound.
According todomesticbroker-
age Prabhudas Lilladher,
Q3FY22 was the best quarter
since the onset of the pan-
demicas thedomesticmarket
made a swift recovery.

Average daily flights and
passenger trafficwasat 89per
cent and 85 per cent, respec-
tively, of pre-Covid levels in
December. Passengers per
flight rose from 112 in
September to 128 in
December.

ATFcost thoughrose12per
cent sequentially, shaving off
gains from improved operat-
ing and yield environment.

Prabhudas Lilladher
expects IndiGo and SpiceJet
to report a net loss of ~470
crore and ~547 crore, respec-
tively, inQ3.

The civil aviationministry
removed the cap on domestic
capacity in October and air-
lines were allowed to operate
up to 100 per cent of their
scheduled flights. The ban on

scheduled international pas-
senger flights was extended.
International flightsunder the
air transport bubble agree-
ments continue.

Centrum Institutional
Research has estimated 4 per
cent and 7.6 per cent sequen-
tial increase inyield for IndiGo
and SpiceJet, respectively, in
Q3.Cargobusiness, too,would
have helped companies in
their revenue growth.

On the top 25 routes, fares
grew5.3per cent in the seven-
day forward booking window
onaquarter-on-quarter (QoQ)
basis, while fares in the two-
month booking window grew
7.4 per cent QoQ in the July-
September period, according
to Centrum Institutional
Research.

The actual movement in
yield would be driven by QoQ
change inproportionof tickets
booked in each of these book-
ingwindows, it said.

The brokerage estimates
IndiGo and SpiceJet to post a
loss of ~380 crore and ~444
crore, respectively.

The key issue going for-
ward, according to HSBC
Global Research, is the yield
outlook, with the launch of
two new airlines (Akasa and
Jet Airways 2.0) and Tatas
acquiringAir India.

“While it is verydifficult to
foresee whether the industry
will enter into a fare war
resulting indecline in fares or
whether the industry’spricing
will bemore rational. IndiGo
management said during its
Q2 results call that it expects
Tata Group to be a more
rational player and hence,
fares could stay at the current
levels. However, we think
fares could fall for the simple
reason that supply growth
could outperform demand
growth,” said HSBC Global
Research.

GETTING STARTED
nPMModiannounces
January16asNational
Start-upDaytomarkthe
successofStart-upIndia
programme,launchedon
thesamedayin2016

nFoundersandinvestors
saytheprogrammehas
helpedpopularise
entrepreneurshipinthe
country,easedafew

complianceprocesses

nFundofFundsscheme
hasenabledinvestments
of~8,000crore in
start-upsthroughAIFs

nStakeholderssaygreater
policypushrequiredinFDI
regime,taxation,
regulatoryapprovalsto
unleashthenextphaseof
growthinthesector

Thecalendaryear2021becamea
remarkableyearfortheIndianstart-
upecosystemwith43suchfirms
turningunicorn,takingthetotal
privatestart-upunicorncountto68as
ofDecember31.“Consideringtheeven
largerstart-upbaseandcontinued
investor interest,weexpectthe
unicorncountinIndiatocross100in
2022,”saidAmitNawka,start-ups
leaderandpartner,deals,PwC.

UNICORN TALLY TO
CROSS 100 IN CY22

HOW START-UPS FARED IN 2021
nCY21sawfivefoldrise
inunicornsglobally
andtouched510

nQ4fundingcrossed
$10-bnbenchmark

n$35bn raisedby
Indianstart-ups
across1,000roundsin
CY21,3x increase
comparedtoCY20

n4oftop10start-up
acquirers in2021have

beenroll-upe-com
companies–Mensa
Brands,GlobalBees,
Curefoods,and10club

nEd-techstart-ups
ledbyByju's,
Unacademy,and
Upgradmade29
acquisitionsin2021
withthespend
exceeding$3bn
Source: PwC

ESTIMATES FOR Q3
(In~crore) n Loss estimate for IndiGo n Loss estimate for SpiceJet

Elara Capital has projected a profit for IndiGo in third quarter

Brokerage

Centrum

ElaraCapital

HSBCGlobalResearch

PrabhudasLilladher

-380
-444

-64

-169

-570

-306

-470
-547



রাজ্য ৼ

প্রিয়দর্শী বন্দ্যোপযোধ্যোয় 

আরও সঙ্কটজনক প্রবাদপ্রতিম কাট্টুনতিল্পী 
নারায়ণ দদবনাথ (৯৭)। ২৩ তদন ধরর তমর্া 
পারকটুর একটি দবসরকাতর হাসপািারে 
তিতকৎসাধপীন বাঁট্ে তদ দরেট, নর্ ফর্র মরিা 
কাট্টুন িতরররের স্রষ্া বর্ষীয়ান এই তিল্পী। রতববার 
দথরক তিতন তিতকৎসায় খ্ব একটা সাড়া না 
দদওয়ায় িাঁরক দেত্রেিরন রাখা হরয়রে। 

দবি তকে্তদন ধরর বাধটুক্যজতনি নানা 
সমস্যায় ে্গরেন তিতন। ২৪ তিরসম্বর হাওড়ার 
তিবপ্ররর বাতড় দথরক িাঁরক কেকািার 
হাসপািারে েতিটু করা হয়। িাঁর তিতকৎসার জন্য িাঃ সমরতজৎ নস্কররর দনিৃরবে 
একটি দমতিক্যাে টিম তিতর করা হরয়রে। িাঁরক রক্ত তদরি হরছে। িাঁর তকিতনরিও 
সমস্যা ররয়রে। দেত্রেিরন দদওয়ার পর িাঁর অবস্া তকেট্া তস্তিিপীে বরে 
হাসপািাে সরূরে জানা দগরে। নারায়ণবাব্র িারপীতরক অবস্ার দখাঁজ তনরয়রেন 
ম্খ্যমন্তপী মমিা ব্যানাতজটু। ১৩ জান্য়াতর হাসপািারে তগরয় িাঁর সরগে দদখা কররন 
সমবায়মন্তপী অরূপ রায় ও স্বরাষ্ট্রসতিব তব তপ দগাপাতেকা। ওই তদনই তকংবদততি কতমকস 
তিল্পীর হারি পদ্মশ্রী সম্ান ি্রে দদন িাঁরা। দসই সরগে ম্খ্যমন্তপী মমিা ব্যানাতজটুর 
পাঠারনা ফ্ে ও শুরেছোবািটুাও িাঁর হারি ি্রে দদন সমবায়মন্তপী অরূপ রায়। 

উরলেখ্য, ইতিমরধ্যই প্রবাদপ্রতিম এই তিল্পীর তিতকৎসার সমস্ত দাতয়বেোর রাজ্য 
সরকার রেহণ করররে। নারায়ণ দদবনারথর দেরে প্রদপীপ দদবনাথ জানান, ‘বাবার 
অবস্া োে নয়। তিতকৎসকরা মাতটিঅগটুান দফতেওর হওয়ার আিঙ্কা কররেন। 
বয়রসর কাররণ তিতকৎসায় কিটা সাড়া পাওয়া যারব দবাঝা যারছে না।’ যতদও িাঁর 
আররাগ্য কামনা কররেন োরখা বাঙাতে পাঠক। সবাই িাইরেন দ্রুি স্স্ হরয় 
বাতড় তফরুন বাঙাতে তিিরবর এই িেমান নস্ােতজয়া।   

স�যোহম স�নগুপ্ত

ময়নাগুতড়রি দরে দুরটুটনার দরি এখনও 
কারটতন। রতববার দফর বড়সড় দরেন 
দুরটুটনার হাি দথরক রক্া দপে িাউন 
দত্তপক্ুর দোকাে। এতদন সকারে 
বামনগাতে দস্িরনর অদূরর দজার 
আওয়াজ দপরয় সরগেসরগেই িােক দরেন 
থাতমরয় দদন। িােরকর কাে দথরক খবর 
দপরয়ই দরেকমষীরা রটনাস্রে তগরয় 
দদরখন দরেোইরনর তফি দলেট োঙা 
তেে। দরেোইন সারাই করার পরই বনগাঁ 
িাখায় দরেন িোিে স্বাোতবক হয় এতদন। 

দরে সরূরে জানা দগরে, গরম 
দথরক ঠান্া পড়রে দরেোইরন তকে ্
সমস্যা দদখা দদয়। এটা দসই ধররনরই 

সমস্যা। িােক ব্ঝরি দপরর দরেন থাতমরয় 
দদন। দরেযারেপীরা জানান, িােরকর 

িৎপরিারিই এতদন প্রারণ বািঁরেন িারঁা।
এতদন দোর সারড় ৫টা নাগাদ 

তিয়ােদা–বনগা ঁিাখার িাউন দত্তপক্ুর 
দোকাে বামনগাতে দস্িন দেরড় 
বারাসরির তদরক যাওয়ার সময় আিমকা 
তবকট আওয়াজ শুরু হয় দরেোইরন। 
আওয়াজ পাওয়ার সরগে সরগেই িােক 
দরেন থাতমরয় দদন। দরেোইন সংেগ্ন 
বাতসন্ারাও তবকট ওই আওয়াজ দপরয় 
ের্ট আরসন। এরপরই দরেন িােক 
বারাসি দরে দস্িরনর কর্রোে রুরম 
খবর দদন। যারেপীরদর অতেরযাগ িাউন 
োইরনর সংরযাগ স্রের তফি দলেট 
োঙা ররয়রে। দ্রুি দরেকমষীরা োঙা 
তফি দলেট সারাইরয়র কাজ শুরু কররে 
পতরতস্তি স্বাোতবক হয়। এতদন বামনগাতের 
রটনা তনরয় যারেপীরা দফর দরেন োইরনর 
রক্ণারবক্ণ তনরয় প্রশ্ন ি্রেরেন।  

�তর্ক ররল রলরযোতযো পুপ্লর্

আজরযোনলর রিপ্তনবদন

হঠাৎ করর অপতরতিি দকানও মতহো বা প্রুর্ তেতিও কে করর দযৌন প্রস্তাব 
তদরে খ্ব সাবধান। ব্্যাকরমরের িক্র। দকাতেি– আবরহ ব্যাঙ্ক প্রিারণা বা 
অন্যান্য যাবিপীয় অথটুননতিক প্রিারণার রটনা ররটই িরেরে। এর সরগে দযাগ 
হরয়রে এই ধররনর নি্ন অসাধ্ িক্র। তবতেন্ন রারজ্যই এই িক্র সতক্রয়। কেকািা 
প্তেি জাতনরয়রে, এগুতে হে অনোইরন ব্্যাকরমে করর দিাোবাতজর িক্র। 
তবরির্ি তবরকে বা গেপীর রারি দমরয়তে করঠে নানা ধররনর প্রস্তাব তনরয় 
দফান আরস। এ োড়াও তেতিও করে নানা ধররনর িারপীতরক প্রস্তাব তনরয় 

দফান করার িক্র সতক্রয় হরয়রে। এই ফাঁরদ পা তদরেই আপতন যিক্ণ কথা 
বেরবন, প্ররাটাই ত্রিন দরকতিটুং করর রাখরে। এরপর ওই ত্রিন িট েতড়রয় 
দদওয়ার হুমতক তদরয় ব্্যাকরমে কররে। অরনক সময় িারা ে্রয়া প্তেিকমষী 
সাজরে। বেরে, আপতন অম্ক মতহোর সরগে অম্ক তদন কুপ্রস্তাব তদরয়রেন। 
আপনার নারম অরনকগুরো মামো হরয়রে। দমাটা টাকার তবতনমরয় মামো 
তমটিরয় দদওয়ারও প্রস্তাব তদরছে। তকে্তদন আরগ পযটুতি ‘ মরনর মরিা বন্্/ বান্বপী’  
পাইরয় দদওয়ার িক্র সতক্রয় তেে। তনতদটুষ্ দফান নম্বরর দফান কররেই বো 
হি, তযতন দফান কররেন িাঁর বয়স, দকাথায় থারকন, কি বের বয়রসর বন্্ 
বা বান্বপী িান। এরপরই একটি অ্যাকাউ্ নম্বর তদরয় বো হি, টাকা জমা 
কররি। টাকা জমা হরেই ওই দফান নম্বর আর কাজ করি না। দসই িক্র 
এখনও তকে্ তকে্ জায়গায় সতক্রয় আরে। তেতিও করে দযৌন প্রস্তাব দদওয়ার 
কে দপরেই সরগে সরগে িা দকরট তদরয় নম্বরটি ব্ক করর সরাসতর কেকািা 
প্তেরির সাইবার ক্রাইম থানায় দযাগারযাগ কররি বো হরছে। প্তেি বেরে, 
ব্্যাকরমরের তিকার যতদ হরয় থারকন, িাহরে েয় বা েজ্া না দপরয় দ্রুি 
প্তেরির সরগে দযাগারযাগ করুন।   

প্িপ্িও রনল চলনে 
ব্্যোরনমনলর চক্র

আজরযোনলর রিপ্তনবদন

আজ ১৭ জান্য়াতর দথরক ২১ জান্য়াতর পযটুতি আসন্ন প্রজািন্ত তদবরসর 
কুিকাওয়ারজর মহড়ার জন্য কেকািার দবি তকে্ রাস্তা সকারের তদরক বন্ 
থাকরব। কেকািা প্তেরির নগরপাে তবনপীি দগারয়ে জাতনরয়রেন, হসতপটাে 
দরারির পূবটু ও পতচিম অংি, হসতপটাে দরাি, োোসটু দেন, কুইনস ওরয়, 
ক্যাস্তরনা অ্যাতেতনউ, পোতি দগট দরাি, তখতদরপ্র দরাি, দরি দরাি এবং 
রানপী রাসমতণ অ্যাতেতনউরয়র ( দতক্ণ অংি) , গেনটুরম্ দলেস ( ইস্)  এবং 
গেনটুরম্ দলেস ( ওরয়স্) । এর ফরে তবতবতি বাগ এোকাগামপীগুতের তকে্ 
তকে্ রাস্তা র্তররয় দদওয়া হরয়রে।

আজরযোনলর রিপ্তনবদন

গগোসাগর দমোয় দযাগ তদরি দগায়াতেয়র 
রারট এরসতেরেন উত্তরপ্ররদরির বাতসন্া 
তরেপাে তসং। রারট দমািারয়ন তেে 
কেকািা প্তেরির তবপযটুয় দমাকাতবো 
বাতহনপী। বাতহনপীর  সদস্যরা দদরখন, 
দগায়াতেয়র রাট দথরক হঠাৎই এক ব্যতক্ত 
নদপীরি ঝাঁপ তদরেন। জরের দিারড় 

দেরস যারছেন তিতন। এই দৃি্য দদরখ 
তিএমতজ– র কমষী দসৌরমন হাইি নদপীরি 
ঝাঁপ দদন। িারঁক তফতররয় আরনন রারট। 
তকন্তু িপীরর আনার সরগে সরগে আবার ওই 
ব্যতক্ত জরে ঝাঁপ দদন। দসৌরমন দফর 
িাঁরক িাঙায় তনরয় আরসন। দতক্ণ বন্র 
থানার হারি িাঁরক ি্রে দদওয়া হয়। 
হাসপািারে তিতকৎসা িেরে তরেপারের। 

 কুচরযোওয়যোজ: আজ 
সেনর প্রে ুরযোস্যো বন্ধ

প্রিপযোল প্�ংনয়র রযোণ্ড! 

আজরযোনলর রিপ্তনবদন

সরদ্যাজাি তিশুর হাটটু অপাররিরনর 
ব্যবস্া করর তদরেন িৃণমূরের সবটুোরিপীয় 
সাধারণ সম্াদক অতেরর্ক ব্যানাতজটু। 
১২ জান্য়াতর আইএেএস হাসপািারে 
জন্ারনার পর দদখা যায়, তিশুটির হারটটুর 
অবস্া খ্বই খারাপ। িারটি ব্রকজ পাওয়া 
যায়। হাসপািাে দথরক বাবা জয়তি 
দদবনাথরক জানারনা হয়, অরত্াপিার 
কররি হরে অন্য হাসপািারে েতিটু করারি হরব। জয়তি িখন কােপীরারট 
অতেরর্ক ব্যানাতজটুর অতফরস দফান করর সব জানান। অতেরর্ক জানরি দপরর 
তনরজর উরদ্যারগ িতনবার রারি আর এন দটরগার হাসপািারে তিশুটিরক েতিটু 
কতররয় দদন। দু– এক তদরনর মরধ্যই অরত্াপিার করর দস্্ বসারনা হরব। যাবিপীয় 
খরি  দদরবন অতেরর্ক তনরজ। 

মযোনপ্বর অপ্িনের

চযোলনরর তৎপরতযোয় রক্যো সপল সলযোরযোল

তযোপ্রর হযো�যোন

ঝঞ্া কাটিরয় বাংোয় িপীি তফররেও 
িরব এই নি্ন ইতনংস সামতয়ক। 
স্ায়পী হরব না। নি্ন দজাড়া পতচিতম 
ঝঞ্ার প্রোরব ব্ধবার দথরক দফর 
একবার িড়রি শুরু কররব পারদ। 
সপ্াহ দিরর্ দফর একবার গরড় 
উঠরি পারর দমর, বৃতষ্র পতরতস্তি। 
মারঝ দসাম এবং মগেেবারর িাপমারো 
আরও খাতনকটা নামরব। কেকািায় 
সবটুতনম্ন িাপমারো দপৌঁরে দযরি পারর 
১৩ তিতরে দসেতসয়ারসর আিপারি। 
রতববার পূবটুাোরস এমনটাই জাতনরয়রে 
আতেপ্র আবহাওয়া দপ্র।

পতচিতম ঝঞ্ার প্রোরব বৃতষ্ হওয়ার 
পর রতববার িপীরির আরমজ তফরররে। 
কেকািায় সবটুতনম্ন িাপমারো দনরম 
আরস ১৫. ১ তিতরে দসেতসয়ারস, যা 
স্বাোতবরকর দথরক ১ তিতরে দবতি। 
িতনবাররর ি্েনায় পারদ পিন 
হরয়রে দদড় তিতরে। কেকািার মরিাই 
সবটুতনম্ন িাপমারো দনরমরে বাংোর 
সবটুরেই। পািাপাতি সরবটুাচ্চ িাপমারো 
স্বাোতবরকর দিরয় দবি খাতনকটা 

কম হওয়ায় এবং হাওয়ায় আর্টুিার 
পতরমাণ দবতি থাকায় তদনের কনকরন 
আরমজ অন্েূি হরয়রে। কেকািায় 

এতদন সরবটুাচ্চ িাপমারো তেে ২২. ৮ 
তিতরে দসেতসয়াস, যা স্বাোতবরকর 
দথরক ৩ তিতরে কম। আবহাওয়া দপ্র 

জাতনরয়রে, দসাম এবং মগেেবাররও 
একই রকম অন্েূতি থাকরব। দু’ তদরন 
সবটুতনম্ন িাপমারো গরড় ২ দথরক ৩ 

তিতরে কমরব। সরবটুাচ্চ িাপমারো খ্ব 
একটা বাড়রব না। মারঝমরধ্য উত্্তরর 
হাওয়া বইরব। িরব ব্ধবার দথরক 

দফর হাওয়া বদে। ধপীরর ধপীরর সবটুতনম্ন 
িাপমারো বাড়রি শুরু কররব।

দকন এরকম পতরতস্তি?  আবহাওয়া 
দপ্র জাতনরয়রে, মগেেবার নি্ন একটি 
পতচিতম ঝঞ্া দানা বাঁধরি িরেরে পতচিম 
তহমােয় অঞ্চরে। শুক্রবার আররকটি দানা 
বাঁধরি পারর উত্তর–পতচিম তহমােয় 
অঞ্চরে। দজাড়া পতচিতম ঝঞ্ায় কাশ্পীর 
ও সংেগ্ন পাবটুি্য এোকায় বৃতষ্ অথবা 
ি্র্ারপারির পতরতস্তি তিতর হরব। 
কনকরন আরমজ তিতর হরব উত্তর 
োররি। িরব দজাড়া পতচিতম ঝঞ্ার 
প্রোরব উত্ত্রর হাওয়ার পথ বন্ হরব। 
স্বাোতবক োরবই বাংোয় িাপমারো 
বাড়রি শুরু কররব। উধাও হরব 
িপীরির আরমজ। এবার কপী িরব আর 
িপীি উপরোগ করা যারব না?  আবহাওয়া 
দপ্র জাতনরয়রে, দজাড়া পতচিতম ঝঞ্ার 
প্রোব কাটরি পারর জান্য়াতরর দির্ 
সপ্ারহ। িখন তদরনর গড় িাপমারো 
বাড়রি শুরু করর। স্বাোতবক োরবই 
এর পর কনকরন িপীরির আরমজ হয়রিা 
আর পাওয়া নাও দযরি পারর। িরব 
ঝঞ্ার প্রোব কাটরে যা পাওয়া দযরি 
পারর িা হে িপীরির আরমজ। 

পপ্চিপ্ম ঝঞ্যোয় রমনব র্ীত
ব্ধবার দথরক িড়রি শুরু কররব পারদ

র্ীনতর ময়দযোন। রপ্ববযোর। েপ্ব: অপ্িপ্জৎ মণ্ডল

নযোরযোয়ণ সদবনযোে 
আরও �ঙ্কটজনর

নীলযোঞ্জনযো �যোন্যোল

িারর্র কারজ প্রয্তক্তর ব্যবহার এবং কৃতর্ ঋণ সংক্রাতি 
তবর্য়গুতে দয– কথ্য োর্ায় কৃর্করা ব্ঝরি পাররন দসই সব 
উপোর্ারি অ্যাপ তিতর কররে রাজ্য প্রয্তক্ত তবশ্বতবদ্যােয় বা 
ম্যাকাউট। দবগোে্রুর ইতন্য়ান ইনতস্টিউট অফ সারয়ন্স বা 
আইআইএসতস– র সরগে বাংোয় এই অ্যাপ তিতরর কাজটি 
কররে তবশ্বতবদ্যােরয়র প্রয্তক্ত দসে।

িারর্র কারজ প্রয্তক্তর ব্যবহার এবং কৃতর্ ঋণ পাওয়ার 
িথ্যগুতে কৃর্করদর কারে 
খ্বই গুরুবেপূণটু। তকন্তু 
বাস্তরব দদখা যায় এই িথ্য 
দয– োর্ায় এবং  ঢরঙ দেখা, 
িা অরনক সময় কৃর্করা 
ব্ঝরি পাররন না। োর্াগুতে 
জটিে তবজ্াতনক এবং দকানও 
দকানও দক্ররে ইংররতজরি 
হওয়ায় গুরুবেপূণটু হওয়া 
সর্বেও অতধকাংি কৃর্কই 
িা কারজ োগারি পাররন 
না। এই সমস্যার সমাধারন 
উরদ্যাগপী হরয়রে দবগোে্রুর 
ইতন্য়ান ইনতস্টিউট অফ 
সারয়ন্স (আইআইএসতস)। 
োররির মরিা বহু োর্ার 
দদরি প্রি্র উপোর্া থাকার জন্য সকরের কারে িারদর 
তনরজর োর্ায় এই িথ্য দপৌঁোরনা জরুতর হরয় পরড়তেে। এই 
সমস্যার সমাধারন আইআইএসতস– র তবজ্ানপীরা ‘ দরতসতপন’  নারম 
একটি প্রকল্ শুরু করররেন। আরমতরকার দগটস ফাউরন্িরনর 
অথটু সাহারয্য প্রকল্টি শুরু হরয়রে। যার আওিায় ররয়রে 
োররির নয়টি োর্া এবং িারদর উপোর্া। যার মরধ্য বাংো 
অন্যিম। আইআইএসতস– র সরগে বাংো োর্া সংক্রাতি প্ররা 
কাজটি কররে তবশ্বতবদ্যােয়। শুধ্ িথ্য জানাই নয়, কৃর্রকরা 
িাঁরদর তবতেন্ন সমস্যার সমাধানও প্রশ্ন করর ওই অ্যারপর 
মাধ্যরম জানরি পাররবন। তবশ্বতবদ্যােরয়র প্রয্তক্ত দসরের 
প্রধান প্রপীতিময় সান্যাে জানারেন, সমরে গরবর্ণাটি দু’ টি োরগ 
োগ করা হরয়রে। একটি োরগ রারজ্যর তবতেন্ন অংি দথরক 
কৃতর্ ও অথটুনপীতির উপোর্াগুতে সংরেহ করা হরছে। অপর 
োগটিরি এই উপোর্া কৃতরেম ব্তধিমত্তার (আটিটুতফতিয়াে 
ইর্তেরজন্স) মাধ্যরম তবরলের্ণ করর িা কতম্উটাররক 
দিখারনা হরছে। প্রাথতমকোরব উত্তরবগে এবং দতক্ণবরগের 
প্রায় ১২টি উপোর্ায় কথা বরেন সমারজর তবতেন্ন স্তররর এমন 

মান্র্জরনর কারে তগরয় িারঁদর োর্া দরকিটু করা হরছে এবং 
কতম্উটাররক িা দিখারনা হরছে বরে জানান প্রপীতিময়বাব্। 
তিতন বরেন, ‘ কতম্উটাররর এই তিক্ণ পধিতি দির্ হরয় 
দগরে বাংোর দয– উপোর্ায় কথা বো দহাক না দকন, িা 
দস (  কতম্উটার)   সহরজ দযমন ব্ঝরি পাররব, দিমনই ওই  
উপোর্ায় সমস্যার সমাধানও বরে দদরব।’  বাংো োর্ায় 
এইরকম উপোর্া দকত্রিক কাজ প্রথম বরেই জানান তিতন।

তবশ্বতবদ্যােরয়র  উপািাযটু তসকি তমরে জানান,  বাংো 
োর্ার ব্যাতপ্ দযরহি্ তবিাে িাই এরক্ররে বাংোরদরির 

কথাও োবা হরছে। তিতন 
বরেন, ‘ আমারদর রারজ্যর 
উত্তর দথরক দতক্ণ পযটুতি 
একাতধক দজোর সপীমানা 
বাংোরদরির সপীমানার 
সরগে জতড়ি। ফরে দসই 
জায়গাগুতের উপোর্ার 
ব্যাপক পতরবিটুন হরয়রে বা 
হরছে। দযরহি্ এই অ্যাপটির 
মাধ্যরম প্রায় সমস্ত বাংোর 
উপোর্াগুতে অতিে্টুক্ত 
করার দিষ্া করা হরছে, 
িাই েতবর্্যরি প্রতিরবিপী 
দদিটির কথাও আমরা 
োবতে।’   তিতন জানারেন, 
প্রয্তক্ত তবজ্ানপীরদর সাহায্য 

করার জন্য বাংোোর্ার তবরির্জ্রদর তনরয় একটি কতমটি 
তিতর করা হরয়রে। যারা তনয়তমি উপোর্া দকত্রিক 
যরন্তর অন্িপীেন পধিতিরি সাহায্য কররেন। আগাতমতদরন 
প্রয্তক্ততনেটুর পতচিমবরগের উপোর্া দকত্রিক একটি তিতজটাে 
মানতিরে তিতর করার কথাও োবা হরছে বরে জানান তিতন। 
প্রসগেি, দয– কথ্য োর্া কৃর্রকরা ব্ঝরি পাররন দসই সব 
উপোর্ারিই তিতর হরছে অ্যাপটি।  কৃর্রকরা তবনামূরে্য 
এই অ্যাপ সাধারণ স্াটটুরফারন ব্যবহার কররি পাররবন। 
তবশ্বতবদ্যােরয়র বক্তব্য, দদরির প্রায় ৭০ িিাংি মান্র্ 
কৃতর্তনেটুর। এর মরধ্য একটা বড় অংি আবার তিক্ার আরো 
দদরখনতন অথবা স্বল্ তিতক্ি। বিটুমারন কৃতর্ উৎপাদরন 
প্রয্তক্তর ব্যবহার ক্রমি বাড়রে। িারর্র কারজ প্রয্তক্তর 
ব্যবহার বা কৃতর্ ঋণ তনরয় িথ্য জানারনার জন্য অ্যারপর 
ব্যবহার নি্ন নয়। তকন্তু এই িথ্যগুতে ইংররতজ োর্ায় 
এমনোরব ই্াররনরট পাওয়া যায় যা দবতিরোগ কৃর্রকরই 
দবাঝার অোরব দকানও কারজ োরগ না। এই অ্যারপর 
মাধ্যরম দসই সমস্যারই সমাধান করা হরব। 

রৃেরনদর রে্ িযোেযোয় তে্ 
প্দনত অ্যোপ বযোনযোনছে ম্যোরযোউট

আজরযোনলর রিপ্তনবদন

ি্যামবাজাররর গ্যাতেফ ত্রিরটর পাতখ বাজার বন্ করর তদে 
ি্যামপ্কুর থানার প্তেি। কররানা– আবরহ উত্তর কেকািার 
গ্যাতেফ ত্রিরটর পাতখবাজাররর হারট রতববার বহু মান্র্ 
তেড় কররতেরেন। সকাে সারড় ৮– ৯টা দথরক কেকািা 
ও পাশ্বটুবিষী দজো দথরক বহু মান্র্ িরে আরসন। বতর্, 
টিয়া, ময়না পাতখ তকনরি বহু মান্র্ তথকতথরক তেড় জমান। 
প্তেি পতরতস্তি দবগতিক দদরখ মাইতকং শুরু করর। এবং 

দূরবে বজায় দররখ মাস্ক পররি বরে। তকন্তু বহু মান্র্ই 
দবপররায়াোরব দরারারফরা করতেরেন। এরপর গ্যাতেফ 
ত্রিট পাতখ বাজাররর ব্যবসায়পী সতমতির সরগে ি্যামপ্কুর 
থানার প্তেি কথা বরে। তবিাে প্তেিবাতহনপী এরস তেড় 
হটিরয় দদয়। 

প্তেি জাতনরয়রে, এর পর দথরক তনয়ম দমরন সকাে 
১০টা পযটুতি বাজার দখাো থাকরব। িারপর দকনারবিা বন্ 
করর তদরি হরব। দকানওোরবই িার দবতি সময় দবিারকনা 
বা তেড় করা যারব না।  

পযোপ্িবযোজযোর বন্ধ ররল পুপ্লর্

বযোমনগযোপ্েনত সরললযোইনন প্ির্ সলেনটর িযোটল। রপ্ববযোর।  
েপ্ব: িবনতযোে চক্রবতশী
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