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Sub: Newspaper advertisement pertaining to financial results of the Company  
 
Dear Sir/Madam, 
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Regulations, 2015 as amended, please find enclosed copies of the newspaper advertisement 
pertaining to financial results of the Company for the quarter and year ended March 31, 2020. 
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ONGC awards 49 marginal fields to seven bidders
SHINE JACOB

New Delhi, 15 May

State-run Oil and Natural Gas
Corporation (ONGC) has
awarded 49 marginal oil and
gas fields to seven bidders.

These fields are spread
across Gujarat, Tamil Nadu,

Andhra Pradesh, and Assam,
covering 13 onland contract
areas. “The bid process for
seeking partners for enhance-
ment of production from 64
marginal nomination fields
was held recently. Interested
companies participated in the
international competitive bid-

ding process for 17 onshore
contract areas comprising of
producing oil and gas fields,”
ONGC said in a statement.

It is expected with award of
these contract areas, the produ-
ction from these marginal fields
would be enhanced. These 64
fields have cumulative reserves

of 300 million tonnes of oil and
oil equivalent natural gas.

The 13 companies that par-
ticipated in the bidding include
Duganta Oil and Gas, Oilmax,
Deep Industries, Dravida Petrol-
eum, Hermes Tech, Shivam Cr-
usher, LNG Bharat, Udayan Oil
Solutions, Preserve Infrastruc-

ture, Syndicate, M&S Co, Advent
Oilfields, and Orissa Stevedores.
According to industry players,
one of the major drawbacks of
the bid was that ONGC sought
partners who could raise output
beyond a pre-agreed baseline
and will share revenues only for
incremental production.
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Relief for firms as
EPFO won’t charge
for delay in deposit
SOMESH JHA

New Delhi, 15 May

In what may come as a relief
to formal sector companies,
the Employees’ Provident

Fund Organisation (EPFO) on
Friday decided not to penalise
employers for delay in deposit-
ing provident fund (PF) dues
during the lockdown. It also
clarified that companies will
get the benefit of a lower EPF
contribution regime, as
announced by finance minister
Nirmala Sitharaman. 

This is part of the economic
package to tackle Covid-19.

“Considering the difficulty
faced by establishments in
timely deposit of contribu-
tions or administrative
charges due for any period
during lockdown, the EPFO
has decided that such delays
due to operational or econom-
ic reasons shall not be treated
as default and penal damages
should not be levied for such
delay,” a press statement
issued by the labour and
employment ministry, said.

The official statement noted
that firms are dis-
tressed and
unable to function
normally and pay
the statutory con-
tributions in time
due to a “pro-
longed lockdown
announced by the
government to
control the spread of Covid-19.”

The government said the
move will ease compliance
norms for around 650,000
establishments that make EPF
contribution of workers “and
save them from liability on
account of penal damages.”
The move will give full flexibil-
ity to companies to delay EPF
contribution of its workers as
they face a liquidity crunch.

During an interaction with

the PHD Chamber of
Commerce and Industry on
Friday morning, EPFO chief
executive officer (CEO) Sunil
Barthwal said a lower rate of
total contribution of 20 per
cent of wages, instead of 24
per cent, will “most probably
apply from May.”

The EPFO CEO told
employers to pass on the ben-
efits of a cut in EPF contribu-
tion to workers.

“A cut of two per cent will
help you and it is a
part of your income
that we are not going
to take. So, it will pro-
vide you liquidity to
that extent but the
remaining two per
cent should benefit
workers,” he said. At
present, firms  hiring

at least 20 people are required to
make EPF contribution for its
workers.  While 12 per cent of
wages goes as employer’s share,
12 per cent is deposited as the
employee’s share. The govern-
ment has reduced the rate of
contribution to 10 per cent each
for a period of three months.
Barthwal said the EPFO will not
be “intrusive” during the pan-
demic and the headquarters
has directed field officers to go

easy on companies, especially
during the lockdown. 

“There will be no harass-
ment at all,” he said.

He said 2.3 million employ-
ees have withdrawn ~8,000
crore of their EPF savings
through a special withdrawal
window given by the govern-
ment to deal with the pandem-
ic situation. Workers can with-
draw 75 per cent of their savings
or up to a maximum of three
months’ of basic pay and dear-
ness allowance from their PF
account – whichever is lower.

On April 30, the EPFO had
said, in a press statement, that
filing of monthly electronic-
cum-challan (ECR) has been
separated from payment of the
statutory contribution reported
in the ECR. 

This means that companies
need to only inform the EPFO
about the number of employ-
ees for which they are going to
pay the EPF contribution with-
out the need for making the
statutory contribution towards
their EPF dues.

Right now, as soon as com-
panies have filed their returns,
known as ECR, they also have
to submit EPF payments of
employees at one go. Not doing
so attracts a penalty.

Over 2.3 million employees have withdrawn ~8,000 crore of
EPF savings through a special withdrawal window 

Companies are
unable to function
normally and 
pay the statutory
contributions in
time due to the
lockdown, said an
official statement 

Weekend Business Standard 
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Extract of Consolidated Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2020 

Three months ended 
March 31, December 31, March 31, 

Particulars 2020 2019 2019 
(Reier Note 2) 

Refer Note 4 Unaudited Reier Note 4 
Total Income from Operations 2405.03 2492.96 1775.46 
Net Profit for the period (before tax and exceptional items) 247.55 265.11 161.04 
Net Profit for the period before tax (after exceptional items) (16.84) 264.27 152.65 

Net Profit for the period after tax 
[alter exceptional items and share of proliV(loss) of Associates and Joint Ventures] (122.48) 184.61 35.99 

Total Comprehensive Income for the period 
[comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] (46.55) 437.56 102.87 
Equity share capital (Face value of Re 1 each) 92.16 92.16 63.11 
Reserves excluding Revaluation Reserves 
Earnings per share (Basic & Diluted) (not annualised for the period) - Rs (0.83) 1.84 0.36 

Rs in Crores 
Year ended 

March 31, March 31, 
2020 2019 

Audited Audited 
9637.42 7251.50 
1084.17 768.00 
809.38 734.71 

460.11 456.98 

741.59 530.84 

92.16 63.11 
13700.84 7246.72 

4.99 6.47 

Notes: 
1. Additional information on standalone financial results is as follows: Rsin Crores 

Three months ended Year ended 
March 31, December 31, March 31, March 31, March 31, 

Particulars 2020 2019 2019 2020 2019 
(Reier Note 2) 

Refer Note 4 Unaudited Reier Note 4 Audited Audited 
Total Income from Operations 1335.31 1463.45 784.05 5690.24 3429.66 
Profit before tax 95.88 194.30 73.70 729.41 575.92 
Profit after tax 70.93 142.99 53.26 523.54 410.93 

2. In accordance with the Scheme of arrangement (Scheme) between the Company and Tata Chemicals Limited (TCL) as approved by Hon'ble National Company Law Tribunal, Kolkata Bench, the 
Consumer Product Business (foods business) of TCL was demerged and transferred to the Company with effect from the Appointed date of April 1, 2019, in consideration of 114 equity shares 
of the Company of Re.1 each fully paid up for every 100 equity shares held in TCL of Rs 1 O each fully paid up. The effective date of the Scheme was February 7, 2020. Upon the Scheme 
becoming effective, the results of the foods business have been accounted in the books of the Company but with effect from April 1, 2019, and the reported numbers of the earlier quarters' 
have been restated. The Foods business contributed revenue from operations of Rs 2064 Crores (Q4: Rs 524 Crores) and profit before tax of Rs 264 Crores (Q4: Rs 56 Crores). 
Pursuant to the Scheme, the name of the Company was also changed to Tata Consumer Products Limited with effect from February 10, 2020. 

3. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Bombay Stock Exchange website (URL: www.bseindia.com), the National Stock Exchange website 
(URL: www.nseindia.com) and on the Company's website (URL: www.tataconsumer.com) 

4. Figures for the quarter ended March 31, 2020 and March 31, 2019 are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and year to date figures up to the third 
quarter of the relevant financial year. 

Sd/-

Mumbai: May 14°. 2020 
Sunil D'Souza 

(Managing Director and CEO) 

FORM NL-1A-B-RA 
Audited Revenue Account for the year ended 31 11 Mar 2020 

Particulars 

Premiums earned (Net) 
Profit/ Loss on sale/redemption 
of Investments 
Others 
(a) Interest Income- Nuclear Pool & 

Terrorism Pool 
(b) Interest Income on Unclaimed 

Policyholder 
(c) Miscellaneous Income 
(d) Diminution in value of 

Investment (Debt) 
(e) Write off in value of Investment (Debt) 

Interest, Dividend & Rent- Gross 
TOTAL A 
Claims Incurred (Net) 
Commission (Net) 
Operating Expenses related 
to Insurance Business 
Premium Deficiency Reserve 
TOTAL(@ 
Operating Profit/(Loss) [ C= (A - B)] 
APPROPRIATIONS 
Transfer to Shareholders' Account 
Transfer to Catastrophe Reserve 
Transfer to Other Reserves 
TOTAL(C) 

For the year ended 
31 st Mar2020 

Are 

19,904 
612 

56 

6 

969 

(1,316) 
5,902 

2t133 
11,019 

(22,570} 
6,288 

5,263) 
31,396 

31,396 

Marine Total Are 

1,774 2,81,391 3,03,069 15,362 
431 20 3,316 3,948 

0 

32 

(43) 
193 

1,976 
1,280 

340 
402 

(46) 

(46) 

37 

35 

69 
5,254 

(7,139) 
32,006 

3,14,969 
2,03,230 

11,414 
84,182 

93 129 

41 6 

69 
6,255 (967) 

(8,498) 
38,101 4,823 

3,43,078 19,784 
2, 15,529 11,369 
(10,816) (16,301} 

90,872 5,620 

98,828 2,95,585 889 
16,143 47,493 19,095 

16,143 47,493 19,095 

18,143 47,493 19~ 

For the year ended 
31 st Mar 2019 

Marine 

fin Lakhs 

Total 

1,206 2,22,270 2,38,838 
15 2,343 2,789 

12 

0 33 

84 
(33) (5,255) 

163 26,196 
1~1 ~683 
1,377 1,59,311 

231 15,205 
273 53,470 

(529) 17,696 

(529) 17,898 

141 

39 

84 
(6,255) 

1,72,057 
(865) 

59,363 

36,263 

1. The above results were reviewed by the Audit committee and thereafter approved at the meeting of the Board of Directors held on 
May 08, 2020. 

2. This disclosure is made in accordance with circular No. lRDA/F&I/CIR/F&A/012/01/2010 dated Jan 28,2010. 
3. Analytical Ratios are computed in accordance with and as per definition given in Master Circular on Preparation of Financial 

Statements dated October 05, 2012 and subsequent corrigendum thereon dated July 03, 2013. 
4. The Financial Statements have been audited by Joint Statutory Auditors. 
5. IAG International Ply Ltd (a subsidiary of Insurance Australia Group Limited), the erstwhile JV partner of 26%, made a complete exit in 

March 2020 by selling their stake to Napean Opportunities LLP-A Premji Invest Group entity (16.01 %) and Honey Wheat Investments 
Ltd-A Warburg Pincus Group entity (9.99%). 

6. Previous period figures have been regrouped/rearranged wherever necessary. 

Place: Mumbai 
Date: May 8, 2020 

For and on behalf of the Board of Directors 

Sd/
Pushan Mahapatra 

Managing Director & CEO 
SBI Logo displayed belongs to State Bank of India and used by SBI General Insurance Co. Ltd. under license. Advertisement Number: ADSMP/20-
21/MAY/153 

•• •• •• •• 

AUDITED FINANCIAL RESULTS 

FORM NL-2A-B-PL 
Audited Profit & Loss Account for the year ended 31 11 Mar 2020 

Particulars --OPERATING PROFIT/(LOSS) 
(a) Fire Insurance 31,396 19,095 

(b) Marine Insurance (46) (529) 

(c) Miscellaneous Insurance 16,143 17,696 

INCOME FROM INVESTMENTS 
(a) Interest, Dividend & Rent - Gross 11,784 10,729 

(b) Profit on sale of investments 3,846 1,912 

Less: Loss on sale of investments (4,020) (325) 

OTHER INCOME 

Miscellaneous Income 13 95 

Profit I (Loss) on Sale of Assets 11 19 

Total(A) 59,127 46,692 
PROVISIONS (Other than taxation) 

(a) For diminution in the value of investments (1,241) 1,311 

(b) For doubtful debts 656 

(c) Others 

OTHER EXPENSES 

(a) Expenses other than those related to Insurance Business 

(b) Bad debts written off 23 

(c) Others 

Investment written off 2,477 

Interest Expense 27 61 

CSR Expenditure 692 301 

Director's Fees 35 27 

Others 18 13 

Total(B) 2,687 1,713 
Profit/(Loss) Before Tax 56,440 46,979 

Provision for Taxation 

(a) Current Tax/ Minimum Alternate Tax 12,703 15,332 

(b) Deferred tax (Income)/ Expense 2,561 (563) 

(c) Short/(Excess) provision of earlier years (1,188) 

Profit/(Loss) after tax 41,176 33,399 

Appropriations 
(a) Interim dividends paid during the year 2,155 

(b) Proposed final dividend 

(c) Dividend distribution tax 443 

(d) Transfer to any Reserves or Other Accounts 

Balance of profit/ (loss) brought forward 27,578 (5,378) 

Balance carried forward to Balance Sheet 66,599 27,578 

•• •• 

FORM NL-3A-B-BS 
Audited Balance Sheet as at 31'1 Mar 2020 

fin Lakhs 

Particulars Asat Asat 
31" Mar 2020 31" Mar 2019 

SOURCES OF FUNDS 
Share Capital 21,550 21,550 
Reserves and Surplus 1,99,859 1,60,838 
Fair Value Change Account - Shareholders (8,571) (373) 
Fair Value Change Account - Policyholders 240 32 
Borrowings 
Jrt.i 2.11078 1,12ML.. 
APPLICATION OF FUNDS 
Investments - Shareholders 1,79,267 1,42,177 
Investments - Policyholders 5,63,430 4,93,480 
Loans 
Fixed Assets 11,167 9,096 
Deferred Tax Asset 1,660 4,222 
Current Assets 
Cash and Bank Balances 21,211 18,311 
Advances and Other Assets 1,52,743 70,147 
Sub-Total (A) 1,73,954 88,458 
Current Liabilities 4,77,364 3,75,218 
Provisions 2,39,036 1,80,168 
Sub-Total (B) 7,16,400 5,55,386 
Net Current Assets (C) = (A - B) (5,42,446) (4,66,928) 
Miscellaneous Expenditure 
(to the extent not written off or adjusted) 
Debit Balance in Profit and Loss Account 
T- ., .... ...,,. 11171147 

Contingent Liabilities 9,333 86 

FORM NL-30A-Analytical Ratios 
Key Analytical Ratios for the year ended 31'1 Mar 2020 

fl --Performance Ratio 
I 

1 Gross Premium growth rate 44.42% 32.80% 
2 Gross Premium to Net Worth ratio 3.07 2.58 
3 Growth rate of Net Worth 21.39% 22.05% 
4 Net Retention ratio 52.16% 54.23% 
5 Net Commission ratio -3.03% -0.34% 
6 Expenses of Management to Gross 

Direct Premium ratio 20.53% 20.73% 
7 Expense of Management to Net 

Written Premium 39.12% 38.14% 
8 Net incurred Claims to Net Earned Premium 71.12% 72.04% 
9 Combined ratio 93.55% 94.91% 
10 Technical Reserves to Net Premium ratio 1.47 1.63 
11 Underwriting balance ratio 0.02 0.03 
12 Operating profit ratio 15.67% 15.18% 
13 Liquid Assets to Liabilities ratio 0.23 0.31 
14 Net Earnings ratio 11.54% 13.06% 
15 Return on Net worth 18.60% 18.31% 
16 Available Solvency to Required Solvency Margin 2.27 2.34 
17 NPA NA NA 

• Past performance is not an indication of future performance 

•• •• 



জীবনটাক ‘পজ’ করার সুোগ দি এই মহামারীঅতমারী কাটল পবল মানসক সংকট কদখা কদব, শঙায় রাষসংঘ

নজর সািয-গণবণন-জন ধন অযাকাউন

ক�থায় পােনলামা, চনক পশ আমরকার

সংবাদ পতদন,  শনবার ১৬ কম ২০২০ ৭
আমরকাকমাট আকান ১৪৫৭৫৯৩কমাট মতৃ ৮৬৯১২কগট বটনকমাট আকান ২৩৩১৫১কমাট মতৃ ৩৩৬১৪ইতালকমাট আকান ২২৩০৯৬কমাট মতৃ ৩১৩৬৮কসনকমাট আকান ২৭২৬৪৬কমাট মতৃ ২৭৪৫৯ফােকমাট আকান ১৭৮৮৭০কমাট মতৃ ২৭৪২৫জামানকমাট আকান ১৭৪৯৭৫কমাট মতৃ ৭৯২৮ইরানকমাট আকান ১১৪৫৩৩কমাট মতৃ ৬৮৫৪চনকমাট আকান ৮২৯৩৩কমাট মতৃ ৪৬৪৩রাশয়াকমাট আকান ২৬৩২৪৫কমাট মতৃ ২৪১৮

শকবার রাত পযন

েতর খতয়ান ককাভড আপডট
পবশ নষধ
n কদরান : খুল কগলউতরাখের বদীনাথ মিররদরজা। আধকারকরা জানয়ছন,পধান পুোহত-সহ ২৭ জনকমির কোকার অনুমত কদওয়াহয়ছ। শকবার কোর ৪.৩০টনাগাদ খুল যায় মির। কোশমঠরসাব-ডভশনার মযাজেট অনলচানয়াল জানয়ছন, “এই সময়ভিদর পবশর অনুমত কদওয়াহব না। কYভড-১৯-এর সংকমণসময় জার করা নদশকা কমনইসব করা হে।” বউক নজর
n রায়পুর : কয়কদন আগইভনরাজয কথক নজর রাজযছতশগড় ফরছলন পরযায়ীওই শমক। রাজয কফরার পরতাঁক ১৪ দনর কYয়ারানাইনকসনার রাখা হয়ছল। কন সীরববাহবহভÕত সমক রয়ছ এমনসিহ কYয়ারানাইন কসনারকথক পালয় যান ওই শমক।গত মেলবার উোন কাজকরছলন মহলা। আচমকাইধারাো অস দয় সীর ডান হাতকYপ চালান ওই শমক। তরণীক পহার
n গরগাম : কোনাভাইরাসরবাহক সিহ বা নছক বিষরকারণ ভারতর উতর-পূব অঞলরমানুষরা নানা কহনিার শকার হেকদশড়। তাঁদর কচহারার ওকোখমুখর গড়নর সে চনরমানুষদর মল থাকার কারণ পায়ইগণোষর মুখ পড়ছন তাঁরা।গরগাম কসরকমই একট ঘটনারশকার হলন এক মণপুরী তরণী।অভোগ, ‘কোনা’ বলগালগালাজ কর তাঁক পচেমারধর করন িানীয় এক মহলা ওতাঁর পরবার।কফর কমন
n নয়াদি : মাত এক মাসর মধযএই নয় চতÓথবার ককপ উঠলদি। রখটার কসল শকবাররভÕমকমর তীবতা ছল ২.২।উৎসিল ছল পতামপুরা এলাকা।সকাল ১১.২৮ মনট উতর-পিমদিত সল তীবতার কমন অনভুÕতহয় বল জানয়ছ নযাশনালকসনার ফর সসোলজ। 

সুমতা ভাসর
সাড় পাঁচ বছরর ততল কোজ সকালতার পপক কোন কর জানায়, কালওতার বাবা-মা ঝগড়া করছ। কীভাবঝগড়া মটছ, কস গেও কোনায় কস।পায় তন মাস ওয়াক ফম কোম করাসামী পাথর কোজকার খাবারর নতযনতÓন বায়না সামলাত বরক হয় যািজয়তা। সে রয়ছ ম তার নজরপড়য়াদর পড়াো, আবার কময়র সÓলরপড়া বুঝ কনওয়া।তনষার সমসযাটা আবার অনয। তারবরও ওয়াক ফম কোম। ফল কস ক�নওপাসনাল কসস পাি না। সতর পারকরা কোবেবাবু বাজার কথক আসাসবজগো বারবার ধুয়ও নশন হতপারছন না। একবার কোদ খাওয়ালভাল হয়। তাত যদ ভাইরাস মর।আটানবই বছরর আনেময়ী কদবী দনএকবার হইলচয়ার কচপ বাগানকযতন। তন একটানা শয়ই আছনএতদন। আর সারাকণ নাতবউকগালমে করছন।হাসযকর শনত হলও গত তন মাস

কদশর নানা পানর কোজকার ঘটনাএগো। পাঁচ কথক একো পাঁচ।সকলর সমসযা। সমসযা এতটাইকোরদার কয মাথা ঘামাি রাষসংঘ।রাষসংঘর পধান আননও গতরসবলছন, কোনা ভাইরাস একদন যদপৃথবী কথক বদায় কনয়ও তাহলও তাবযাপক ছাপ কফল যাব মানুষর মন।কারণ এই মাত মাস ছয়কর মধযভাইরাসট থাবা বসয়ছ নানা ককত।তার মধয পথমট অবশযই সাস য এবংিতীয়ট সারা বশর অথনীত। সাসযরমধযও ো ভাগ, কারও শারীরক আরঅধকাংশরই মানসক। রাষসংঘ এবষয় রীতমো আপৎকালীন ভততপদকপ করছ। সকলর শরীর এইভাইরাস সংকমণ রখ কদওয়া কযমনজরর বষয় কতমনই জরর মনর উপরএর দীঘময়াদ কনতবাচক পভাব পড়তনা কদওয়া। এমনই বলছন গতরস।একই কথা বলছন, শহরর নামীদামমোসতবদ এবং চকৎসকরাও। তারঁাওকযমন কোগীদর কাছ কথক এই ধরনরসমসযার মুোমুখ হিন কোজ, কতমনইনজদর বযক জীবনও অনকই এমনবহ ঘটনা পতযক করছন। এর এক এবং

একমাত কারণ বপুল পরমাণ মানসকচাপ। রাষসংঘও তাই বলছন।চকৎসকরাও।মোোগ বশষজ অনুতমাবেযাপাধযায় বলছন, “হঠাৎ কয মানুষরবদ জীবন তা কন মানুষর উপর বরাটপভাব কফলছ। এবং তা নঞথক পভাব।এটা কো আর আরামর ছট নয় কয মানষুরলযাক করত পারবন। সে রয়ছঅথনতকভাব টক থাকার এক বরাট

শনা। বহ মানষু কাজ হারািন। পাণথাকব ক না, আর পাণ বাঁচলও কযকীভাব কবঁচ থাকা যাব তা নয় বরাটঅনশয়তা ততর হয়ছ। সব মলয়চাপ ততর হি।” এর কজর গাহস যহংসার ঘটনাও কবড়ছ বলজানয়ছন তন। কারণ রতর কযঅবকাশ ছল, একটÓ আলাদা কথক হাঁফছাড়ার উপায় ছল তা-ও এখন থাকছনা। ফল সমকগো ধাকা খাি। তব

এর উ|টাও হব কছ ককত তাতআশাবাদী। অনুতমা বললন, কযমানুষগোক সময় কদওয়া যায় নাসাধারণ সময় এই লকডাউন তাঁদরকাছাকাছ থাকার সুোগ দি। তবশশদর উপরও যাত বাবা-মায়রাতাঁদর মানসক চাপর পকাশ না ঘটয়কফলন তা নয় সচতন থাকত হব।মোসমাজকমী কোহত রণদীপঅবশয একটÓ অনযভাব কদখত চাইছন।মানুষ যখন পাণর সেট তখনমানসকভাব তাদর পাশ দাঁড়াোরপকই কবশ কোর দলন তন। এইসময় কসশযাল ডসটযািংয়র বাধা পারনা করই মানসকভাব যতটা একঅপরর সে থাকা যায় কস কথাবললন। তব কোগ আকান হওয়ারকথকও এই সংকমণর কারণসামাজকভাব বিন হয় পড়ার আতেআরও কবশ সকলর মন থাবাবসয়ছ। কোহতবাবু বললন, “এটাকো ক�নও অপরাধ নয় কয একজনসংকমত হয়ছন। কন সামাজককারণ কয টযাব ুকাজ করছ তা সকলরউপর পবল চাপ ততর করছ। আসলএই অসুখ সমক অজতাও কযমন

রয়ছ কতমন রয়ছ অশকা।” কবশকছ ককত এই কোগর সংকমণরআতে কথক ‘অবসসভ কমপালসভডজঅডার’ মাথাচাড়া দি। বললন,যন এতদন দন দশবার হাত ধুতনতন এখন কসটা হয়তা আরও দশবারহাত কোবন। শধু তা-ই নয়, নজরকাজর পছন সাসযর যুকও খুঁজকনবন। অপর মোোগ বশষজজয়রেন রাম বললন, “চনাগো কথকর থাকত হব। এমন অনক জনসআছ যার পতকার আমাদর হাতকনই। কসগো কথক র থাকলঅনকটাই সস মলব। এই ভাগটাকরই এগয় চলত হব। শধ ুআমরাইকয খারাপ আছ এমন ভাববন নাতাহলও অনকটা শান পাবন।”সকলই একটা বযাপার সহমত,জীবনটাক একবার ‘পজ’ কর নতÓনকর কদখ নয় তবই এগয় চলাভাল। তাতই মলব শান আর সস।অনলাইন বহ চকৎসক এবং সংসাইএখন কাউিলং করছ। দরকার তারসাহাযযও কনওয়া যায়। আসল কোনাকছ ককড় নত পারন। সস দতপার এই কোধটÓকইু।

নয়াদি : আথক পযাকজ কোষণারপরই বড়সড় সস কপয় কগল ভারত।কোনা কোকাবলায় ভারতর জনযবরাট অের সাহাযয কোষণা করল বশবযাে। শকবার বশ বযাের তরফকোষণা করা হয়ছ, ককের ককাভড—১৯ সংকান বভন সামাজক পকেগত আনত ১ বলয়ন ডলার অথাৎপায় ৭,৫৯০ ক�ট টাকার আথকপযাকজ বরাদ করা হি। করানারকজর কতগস গরব, পানক মানুষরসাহাযয এই অথ কাজ লাগানা যাব।এর ফল ভারত করানা সংকমণরপর কথক বশ বযাের তরফ কমাট ২বলয়ন ডলার বা ১৫,১০০ ককাটডলার সাহাযয আসত চলছ। গতমাস সাসয ককত সাহাযযর জনযআরও ১ বলয়ন ডলার কদওয়ার কথাজানয়ছল বশ বযাে।করানা মহমারী সংকমণর কজরকগাটা বশই বভন রাষক লকডাউন,সামাজক রত বধ বলবৎ করতহয়ছ। যা কাযত নজরবহীন।সংবাদমাধযমর সে ওয়বনার

ভারত বশ বযাের ডরকর নইদআহমদ বলছন, “এই সমসনষধাজা করানা সংকমণ ছড়য়পড়া রখত কাযকর। কন তার কজরধাকা কখয়ছ অথনীত, কাজর বাজারসে্চত হয় গয়ছ। বশষত,অসংগঠত ককত। ভারত বশরসবচয় বড় ধরনর লকডাউন চলছ।তারাও এই পবণতা কথক রকাপায়ন।” বশ বযাের তরফ জানাোহয়ছ, তারা ভারত সরকারর সেমূলত তনট ককত একসে কাজকরত চায়। কসগল হল সাসয,সামাজক সুরকা এবং কুদ ও মাঝারশে। নইদ বলন, “ভারত শরকথকই গরবদর কলযাণ নজরদয়ছ। চকৎসা বযবসা এবংঅথনীতক পনুরজীবত করার একটাকসতÓবননর কাজ করত চাইছসরকার। আগ কথকই কদশ কযপরকাঠাো আছ, কসই জন ধন,আধার এবং কোবাইল বযবহার করসরকার পরযায়ী শমক এবংঅসংগঠত ককতর শমকদর উনয়ন

নজর দয়ছ।” ককের সমাজকলযাণমূলক পকেগলত সাহাযয করতইএই অনুদান। এই ১ বলয়ন ডলাররমধয সে সুদ ঋণ হসাব কদওয়া হব৫৫০ মলয়ন ডলার। বশ বযােরশাখা ইনারনযাশনাল কডভলপমনঅযাসাসয়শন (আইডএ) তা কদব।২০০ মলয়ন ডলার ঋণ হসাব কদবইনারনযাশনাল বযাে ফর র—কনোকশন অযাি কডভলপমন(আইবআরড)। পঁাচ বছরর কগসপরয়ড—সহ তা ১৮.৫ বছর কশাধকরত হব। বাক ২৫০ মলয়ন ডলারমলব ৩০ নর পর।  উেখয, পথমদফার লকডাউন কোষণা হওয়ার পরইপধানমনী গরব কলযাণ কোজনা কোষণাকর ভারত সরকার। যার অধীনপতযক গরব পরবারক বনামুলযখাদযশসয, জনধন অযাকাউনর মাধযমমহলাদর মাস ৫০০ টাকা এবংউজলা কোজনার গযাস বনামূলযকদওয়া হি। ১ লক ৭০ হাজার ক�ট টাকার কসই পকের কাজ খুশবশ বযাে।

ভারতক ১০০ ককাট ডলারসাহাযযর কোষণা বশ বযাঙর
সমক ছন করব, চনক হমক টামর

ওয়াশংটন : কোনা নয় চন-আমরকা িন  অবযাহত। কোনাসংকমণ নয় পথম কথকই মাকনকপসডন কোনাল টাম নশানা করএসছন চনক। এমনকী, ‘চনাভাইরাস’ বল কটাকও করতন। এবারচনর সে সমস সমক ছন করারহমক দলন তন। কসই সে জানয়দলন, এখনই চনর কপসডন শজনপংয়র সে তার ক�নওরকমআোচনাত আগহ কনই।কোনা নয় শর কথকই চনরভÕমকা নয় পশ তÓল আসছআমরকা। টাম পশাসনর অভযাগ,ইউহানর গবষণাগার কোক বা মাছরবাজার, চন কথকই কোনা ছড়য়ছ।এবং এই সংকমণ করাধ করত কবজংযথাযথ ভÕমকা পালন করন। এর বপদসমক সময় কগাটা বশক সচতনকরন। বসত করানার কজরআমরকায় ভয়ংকর পরসত। হাজারহাজার মানুষ মারা গয়ছন। টাম

পশাসন সংকমণ রখত বযথ, এমনঅভযাগও উঠছ। এই অবসায় চনরবরদ সুর চড়য় টাম কছটা নজরকঘারাত চাইছন বল অনক মনকরছন। টাম নজ একাধকবার চনরবরদ বযবসা কনওয়ার হঁশয়ারদয়ছন। মাকন বদশ সচব মাইকপমও নয়মত কোপ কদগ আসছনচনর বরদ। কন এবার টাম কযহঁশয়ার দলন, তা নঃসেহ চনররকচাপ বাড়াব।এ বছরর জানয়ুারতই চনর সেবরাট বাণজয চÓক সই করছলনমাকন কপসডন। কসই সময় চনাকপসডন জনপংয়র ভÕয়সী পশংসাওকোনা গয়ছল তার মুখ। কনবহৃসতবার এক সংবাদমাধযমক কদওয়াসাকাৎকার মাকন কপসডন ওইবাণজয চÓক বাতল করার ইেতদয়ছন। করানা করাধ চনর ভÕমকানয় হতাশা পকাশ কর টাম বলন,“ওদর এটা হত কদওয়া উচত হয়ন

(কোনাভাইরাস ছড়াত কদওয়া)। আমকয বাণজয চÓক করছলাম, কসটা বশালকছ বল মন হয়ছল। কন এখন আরকসটা মন হয় না। কাল শকয় গয়ছ,মহামারী ছড়য় পড়ছ। এখন আরআগর মো মন হয় না।”তন আরও জানান, “জনপংয়রসে আমার সমক খুব ভাল। কন এখনআম ওরঁ সে ক�নও কথা বলত চাইনা।” জাতীয় নরাপতার সে যুক এমনবষয়, কযমন ককায়ানাম কমউটং বাকৃতম কমধা সমকত বষয় চনাছাতদর মাকন ভসা কদওয়া উচত নয়বল পসাব দয়ছন এক রপাবলকানকসনটর। কস পসে পশ করা হলটামর সাফ জবাব, “আমরা অনক কছকরত পার। আমরা সমস সমক ছনকর দত পার।”উেখয, চনর বরদ বযবসাকনওয়ার জনয টামর উপর চাপ আসছমাকন কসনট কথকই। অনকইচাইছন টাম কবজংয়র বরদ বড়

ক�নও বযবসা নন। তারপরই সমকছন করার এই হমক নঃসেহ চনায়রাখব জনপংক। কারণ, কোনারকজর এমনতই বদশ সংসাগল আরচন বনোগ করত চাইব না। তারউপর যদ আবার আমরকার সেবাণজযক সমক ছন হয়, তাহল বড়ধাকা খাব কবজং। এমনতও চনরসে বাণজয চÓক নয় নতÓন কর কথাবলবন না বল টাম জানয়ছন।বছর ৫০০ বলয়ন ডলারর পণযআমদান হয় চন কথক। যা টামরমত ‘বাজ খরচ’। কসটা কবঁচ যাববলও মনবয করন টাম। তার এইধরনর মনবযর কড়া সমালাচনাকরছন চনর পভাবশালী সংবাদপত‘কোবাল টাইমস’—এর পধান সমাদক হজজন। তার কটাক, “এই কপসডনইএক সময় ক�ভড-১৯ কোগীদরজীবাণনুাশক ইেক করার কথা বলন।এখন কয সমক ছন করার কথা বলছন,তাতও গরত কদওয়ার দরকার কনই।” 

নয়াদি : সব জলনার অবসান।ভারতর বৃহতম এবং একমাত আথকসামথ সমন বমান পরবহন কেতরকবতাজ বাদশা, ইিোএয়ারলাইের পতষাতা-পোটাররাহল ভাটয়া কদউলয়া হয় যাওয়াভাজন অেলয়া বমান সংিা কননে। ভাটয়ার সংিা ইনার ক~বএনারপাইজ শকবার সরকারভাবকোষণা করছ কয তারা ভাজনঅেলয়া বকর পকয়ায় অংশনত চÓিবদ হয়ছ। কোনাপরিত ও বশবযাপী লকডাউনরকজর ভীষণভাব েতগি হয়ছবমান পরবহন বযবসা। জররী কেতবা পণয পরবহন ছড়া সমস কেতআনজাতক ও অভযনরীণ উড়ান বনরয়ছ। কব সব কছ সাভাবক হবএবং মানষু আবার ভমন কবোব তানিত নয়। এই পরিতত অনকবমান সংিাই তাদর আথক দায়কমটাত পারব না বল জানয়

দে। কছ সংিা কমীদর কবতন বনরাখছ বা কবতন কাটছ কো ককউককউ কমী ছাটঁাইও করছ। আবারভাজন অেলয়ার মো 'একট

বমান সংিা কসোয় কদউলয়া কোষণাকর পশাসকর হাত তÓল দয়ছ।গত মাসর কশষর দক ভাজনঅেলয়া কদউলয়া কোষণার পরকথকই রাহল ভাটয়ার সংিা ইনারক~ব তা কনত পার বল জলনাচলছল। এদন সংিার তরফই সষকরা হয়ছ কয তারা ভাজনঅেলয়া কনছ।এই পৰথম কYনও ভারতীয় বমান

সংিা বদশর কYনও সংিা ককনারকৌড় নাম কলখাল। এ পযন বদশসংিাই বরং ভারতীয় বমান সংিায়লি করছ। তার মধয কযমন পরুানসংিা কজট রয়ছ, কতমন ভসারা বাএয়ার এশয়া ইিয়ার মো জয়নকভঞার সাটআপ রয়ছ।ঘটনাচক, ভাজন অেলয়া ককনারকৌড় নাম কলখাো জনয শকবারইছল কশষদন। ইিো কযখানঅেলয়ার িতীয় বহৃতম বমানপরবহন সংিা ককনার সাহসকদখাে, কসই সময় কদশর একটমাঝার মাপর বমান সংিা কমীদরসে সাপাহক কটল কনফারেতাদর টক থাকা নয় আশঙাপকাশ করছ। কদশ ইিোএকমাত বমান সংিা, যাদর হাতঅথ আছ। ভাজন অেলয়ায়কশয়ার আছ আব ুধাবর ইতহাদ,সোপরু এয়ারলাে এবং রচাডবযানসনর ভাজন কোষীর হাত।

জলনার অবসান ওয়াশংটন: বহৃসতবার মাকন যকুরাষচনর কাছ আবার তÓল ধরল  ২৫বছর আগর পশ, রাজনতক নবাসনরদীঘতম নবাসত পােন লামা বষয়।একইসে এই তবতক মুক করারআহান জানাল ধমীয় বরাধর ঊবগয় মানবাধকারর নরখ। ১৯৯৫সালর ১৪ কম, তৎকালীন নবাসত,দালাই লামা, ছয় বছর বয়স কগধুনকচায়ক কনইমা-কক তবত কৌদধমর িতীয় গরষতম গর পােনলামার পনুজন হসাব সীকৃত কদন এবংএই ধমর উতরাধকারী গর হসাবওশনাক করন। কন, চিতকরণরতনদনর মাথায় কগধনুক কহফাজতকনয় চন পশাসন। সবকনষ রাজনতকবে হসাব বভন মানবাধকার সংসাএই ঘটনার তীব নো কর কসদন।তারই ২৫ বছর হল গত ১৪ কম। আরনতÓন কর সরব হল আমরকা। চনরকাছ পশ করখছ, পােন লামাকমুক দত কতা হবই, একইসেজানাত হব কস এখন ককাথায় এবংককমন আছ। আনজাতক ধমীয়সাধীনতার রাষত সযাম বাউনবযাকআরও বলন, চন পশাসন ইতমধযনজরাই পরবতী দলাই লামা নয়াগকরছ। কন এটা বলপবূক। 

n বযায়াম করা বাদ নয়।পাণায়ম উৎকণা কমব।
n দন একবার হলওবাড়র ছাদ হাটঁÓন।
n মনর কথা ভাগ করনন। না পারল লখনু।
n বাড়র কয অংশ কথকঅনলাইন অফস কংবাপড়াোনা হব কসটাআলাদা জায়গা কর নন।
n কাছর মানষুদর সে

কোন বা ভডও কলকোগাোগ রাখুন।
n টনএজারক তারবযিগত পরসর দন।
n টভ বা কোবাইল কথকর থাকনু। বই পড়া বাছব আঁকায় সময় দন।
n কয পরিতর উপরনয়নণ কনই তা নয়অযথা কভব চাপবাড়াবন না।

ভাজন অেলয়া কনছন রাহল ভাটয়া

বাংলাদশর পরবারর সে পনুমলন নাসর
ককায়ল মুখাপাধযায়
‘আমার মাইয়াটা বাইঁচযা অযাস?’অসÓট ককানওরকম এইটÓকু বলইকথম যান বদৃা। গলা ধর এসছ। কচাখকনমছ শাবণ। পাশ দাঁড়য় থাকাপরজনরাও তখন সববাক, বহল। কচাখঝাপসা হয় এসছ তাঁদরও।  কন এইঅশ বষাদর নয়। আনের। পরমপাির।  ৪২ বছর পর  তাঁরা খুঁজকপয়ছন  পরবারর কময়ক। মাত১৩-১৪  বছর বয়সই যাঁর বয় হয়গয়ছল। আর তার কছ সময় পরকথকই তাঁর সে কযাগাযাগ বিন হয়যায় বাংলাদশর পরবারটর। পচÓরকখাঁজাখুঁজর পরও শক কছড়ন। কস

কময়র আর হদশ কমলন। বদৃা ধরইনয়ছলন, তাঁর আদরর কনযাট আরকবঁচ কনই। কন হঠাৎ ঘটল মরাকযল।খবর এল ‘ইিয়া’ কথক। জানা কগল, ইকছলক নয় হাওড়ায় থাকনবাংলাদশর কসই ‘মাইয়া’।  কপশায় নাস।কাজ করন হাওড়ার জয়সওয়ালহাসপাতাল।  নাম মায়া চকবতী (নামপরবতত)।  আর ঠক এভাবই, শকবার‘আনজাতক পরবার দবস’ ঘটল একআশয সমাপতন! বাংলাদশ নজরহারানা পরবার খুঁজ কপলন ৫৬ বছরবয়স মায়া । ইতমধযই কফান মা এবংদাদার সে কথা বলছন তন।হাওড়ার ললুয়ার জয়সওয়ালহাসপাতালর চকৎসক ডা. সুতপা রায়আর হযাম করডও, ওয়স কবেল করডও

কাবর কসকটারর সাহাযয কোজকমল। অমরীশবাবুর কথায়, “ঘটনারসূতপাত মাদাস কড-র দন। মাতåদবসনয় মায়াদবীর সে কথা হিলসুতপাদবীর। হঠাৎই ককদ কফলনমায়াদবী। তন পর পর পশ করতথাকন তারঁ সে ২০-২২ বছর ধর কাজকরা, মায়াদবীক।  উতর আস, অনককছাটবলায় মায়াদবীর বয় হয়।বাংলাদশ কথক তন পশমবে চলআসন। শধ ুএটÓক ুমন আছ কয, কালীনদীর পাড় বাড় ছল। এর পরইমায়াদবীর বাড়র সনান কপতবাংলাদশ হাই কমশন চঠ কলখনসুতপাদবী। উতর না কমলায় তনকযাগাযাগ করন  হযাম করডও, ওয়সকবেল করডও কাবর সে। কসখান

কথক বাতা যায় বাংলাদশর হযামকরডওর সে। শর হয় অেষণ। জানাযায়, কালীগো বল বাংলাদশ একটনদী আছ।  কসই নদীর পাড় কঘঁষ পায়২০০ কলামটার এলাকা চষ কফলনবাংলাদশ হযাম করডওর কমীরা। তারামায়াদবীর দাদাক খুঁজ পান। ছবকদখাতই কবানক চন কফলননীলকানবাবু। হাউ হাউ কর ককদকফলন।  পর নজক সামল নয় পশকরন, ‘মায়া এখন ককাথায়?  কবঁচআছ?  আম ওর সে কথা বলতচাই।” এর পরই কফান নয় বাড়রভতর ঢÓক যান তন। মাক কদখানকসই ছব।  পর কফানই কময়র সেকথা হয় তাঁর। কসই পুনমলন ছলকদখাবার মতা।

আনজাতক পরবার দবস মরাকল হাওড়ায়

এ পযন বদশ সংসাইবরং ভারতীয় বমানসংসায় লি করছ।এবার উ|পরূাণ
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