
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 14th August, 2021 
 
The Secretary 
The Calcutta Stock Exchange 
Ltd. 
7, Lyons Range 
Kolkata 700 001 
 

The Manager, 
Listing Department 
National Stock Exchange of India Ltd., 
Exchange Plaza, C-1, Block – G, 
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),  
Mumbai 400 051 
 
Stock Code: TIL 

The Secretary, 
Listing Department 
BSE Ltd., 
P.J. Towers,  
Dalal Street, Fort,  
Mumbai 400001.  
 
Scrip Code: 505196 

 
Dear Sir/Madam, 
 
 

Re:  Newspaper Advertisement for release of Unaudited Financial Results of TIL Limited (the 
Company) for the first quarter ended 30th June, 2021 

 

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 
2015, please find enclosed herewith a copy of the advertisement published in “Financial Express” (all 
Editions), in English and in “Aajkaal” (Kolkata Edition), in Bengali, on Saturday, 14th August, 2021 
informing about the release of Unaudited Financial Results (both Consolidated and Standalone) of the 
Company for the quarter ended 30th June, 2021 as approved by the Board of Directors of the Company 
at its meeting held on 12th August, 2021. 
 
 

Kindly take the same in your records. 
 
 
Thanking you, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encl. As above 
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কার্বা–সেরামিকে মিমিরেড
রেজিস্টার্ড অজিস:  ৩১, র�ৌেজগি রেটার, কলকটাতটা–৭০০০১৬

CIN :  L26999WB1902PLC001537  ;  রিটান:  ( ০৩৩)  ২২৬৫ ৯৭৪২
ওয়েবসটাইট:  www.carbo-ceramics.com ;  ই–রেল:  secretarial@carbo-ceramics.com 

    ৩০ জুি, ২০২১ সমাপ্ত ত্রৈমানসককর অনিরীনষিত আন্থিক ফলাফল সম্পনকথিত নববৃনত
 ( লষি টাকায়) 

ক্রম 
িং নববরণ

সমাপ্ত ত্রৈমানসক সমাপ্ত বছর
৩০. ০৬. ২০২১ ৩১. ০৩. ২০২১ ৩০. ০৬. ২০২০ ৩১. ০৩. ২০২১
( অজনেীজষিত) ( জনেীজষিত) ( অজনেীজষিত) ( জনেীজষিত) 

১ কটােবটাে রেয়ক রেটাট আে ৮. ০৮ ৭. ১০ ১১. ৭২ ৩৯. ৩৪
২ সংজলিষ্ট রেেটায়ে/ বছয়ে রনট েুনটািটা  [ কে, ব্যজতক্রেী 

এবং/ বটা অসটাধটােণ েিটাসেূয়েে আয়ে] ৬. ৬২ ৩. ৪২ ৯. ৯৮ ২৯. ০৫
৩ কে–পূব্ড রনট েুনটািটা  [ব্যজতক্রেী এবং/ বটা অসটাধটােণ 

েিটাসেূয়েে পয়ে] ৬. ৬২ ৩. ৪২ ৯. ৯৮ ২৯. ০৫
৪ কে–পেবততী রনট েুনটািটা  [ব্যজতক্রেী এবং/ বটা 

অসটাধটােণ েিটাসেূয়েে পয়ে] ৪. ৯১ ২. ৩৩ ০. ৭৬ ১৪. ৭০
৫ রেটাট রবটাধেে্য আে [কে–পেবততী েুনটািটা  এবং 

কে–পেবততী অন্যটান্য রবটাধেে্য আে অন্তরু্ডক্ত কয়ে] ৪৩৫. ৬৪ ৭১৯. ৮০ ২১৮. ০৮ ১,৩৬২. ২১
৬ রপর–আপ ইকুইটি রেেটাে েূলধন ( প্রজতটি ইকুইটি 

রেেটায়েে রিস র্যটালু ₹ ৮. ৫০/ –) ৭৯. ৯০ ৭৯. ৯০ ৭৯. ৯০ ৭৯. ৯০
৭ অন্যটান্য ইকুইটি ২,৪০৮. ৫১
৮ রেেটাে প্রজত আে ( প্রজতটি ₹ ৮. ৫০/ –)

( বটাজ্্ডকীকৃত নে) 
( ক)  বুজনেটাজে ( ₹ )
( খ)  জেজরিত ( ₹ )

০. ৫২
০. ৫২

০. ২৫
০. ২৫

০. ০৮
০. ০৮

১. ৫৭
১. ৫৭

দ্রষ্টব্য: 
উপজেজলজখত জববৃজতটি ৫ িুলটাই, ২০১৬ তটাজেয়খে সটাকু্ডলটাে নং জসআইআে/  জসএিজর/  এিএজস/ ৬২/  ২০১৬ দ্টােটা সংয়েটাজধতেয়তটা রসজব 
( জলজস্ং অ্যটান্ড জরসয়্টািটাে জেয়কটাে্যটােয়েন্টস)  রেগুয়লেনস, ২০১৫– এে রেগুয়লেন ৩৩ রেটাতটায়বক স্ক এক্সয়�ঞ্জসেূয়ে রপে কেটা 
ত্রৈেটাজসয়ক আজে্ডক িলটািয়লে জবেে বেটায়নে সংজষিপ্তসটাে। এই আজে্ডক িলটািয়লে পুয়েটা বেটান কলকটাতটা স্ক এক্সয়�য়ঞ্জে ওয়েবসটাইট 
সে এই রকটাম্টাজনে ওয়েবসটাইয়টও (www.carbo-ceramics.com    ) রেওেটা আয়ছ।
   রবটায়র্ডে আয়েেটানুসটায়ে
   কাকবথিা–সসরানমকস নলনমকটড–এে পয়ষি
   সটাাঃ–
স্টান :  কলকটাতটা এম নস দারক
তটাজেখ :  ১৩ আেস্, ২০২১ ( জরয়েক্টে)   

েগিলবটাে ঘটাটটায়লে বন্যটাপ্টাজবত এলটাকটাে েটানুয়্ে 
পটায়ে জছয়লন এলটাকটাে সটাংসে েীপক অজধকটােী। 
বুধবটাে কলকটাতটাে রবটানীপুয়েে এক বটাজ়িয়ত 
ক্যটায়েেটাে সটােয়ন অজরয়নতটা রেব। েীপক 
অজধকটােীে সয়গি রেয়বে রে রকটানও জবয়েটাধ রনই, 
বুধবটাে শুটিংয়েে অবসয়ে তটাঁে সয়গি কেটা বয়ল রসটটা 
আয়েকবটাে স্পষ্ট েল।
ছজবে নটাে ‘ জকেজেে’ । কয়েটানটা আবয়ে সটাস্্যজবজধ 
রেয়নই শুরু েয়েয়ছ শুটিং। রেব শুধু এই ছজবে 
নটােকই নন, প্রয়েটািকও বয়ট। তটাই সবজকছু 
ঠিকঠটাক সটােলটায়নটাে অজতজেক্ত েটাজেত্বও তটাঁে 
কটঁায়ধ। রেয়বে সয়গি কেটাে শুরুয়তই তটাই এয়স েটাে 
েটাজেয়ত্বে প্রসগি। 
●  ঘাটাল বি্যাপ্ানবত। সসখাকি সাংসদ দীপক 
অনিকারীর দানয়ত্ব। এখাকি িতুি ছনবর শুটং। 
এখাকিও সতা ডাবল দানয়ত্ব? চাপ মকি হকছে?
● ●  আজে  �টাপ জনয়ত রটালবটাজস। আে েটাজেত্ব 
রেয়ক আজে কখনও পটাজলয়ে েটাই নটা, জপছু েটি 
নটা। ঘটাটটায়লে সটাংসে জেয়সয়ব আজে ৭ বছে ধয়ে 
গুরুেটাজেত্ব পটালন কেজছ। আজে রে পয়ুেটাপুজে 
েটািনীজত বুজি, রসটটা আজে বলজছ নটা। জকন্তু আেটাে 
েটাজেত্ব ঘটাটটায়লে েটানুয়্ে পটায়ে েটাকটা, ঘটাটটায়লে িন্য 
র�ষ্টটা কেটা। রসটটা রেয়ক আজে কখনও সয়ে আজসজন। 
সব জকছু পটাজেজন। জকন্তু র�ষ্টটা ছটাজ়িজন।
●  এই সশকের দুকটা ক্ার মকি্য সাংসদ  দীপক 
অনিকারীর আন্তনরকতাটা স্পষ্ট হকয় ওকে। এই 
আন্তনরকতার সছাঁওয়া আকছ বকলই নক নবকরািীরা 
সসভাকব দীপক অনিকারীর সমাকলাচিা ককরি িা?
● ●  এটটা ঠিকই রে আজে ররতে রেয়ক আন্তজেক। 
এটটা রলটাক রেখটায়নটা নে। তয়ব আজে সেটায়লটা�নটাে 
িয়ন্য প্রস্তুত েটাজক। আজে িটাজন, রকটানও কটািই একটা 
পটােব নটা। আজে েটানুয়্ে পটায়ে েটাকয়ত �টাই। এবং 
�টাই, েটানু্ও আেটাে পটায়ে েটাকুক।
●  সসই উকদেশ্য নিকয়ই নক এই ককরািা আবকহ 
শুরু করকলি ‘ নকশনমশ’ –এর শুটং? নশল্ী, 
কলাকুশলীকদর পাকশ ্াকার জকি্য? 
● ●  একেে তটাই। প্রেেত, আেেটা এন্টটােয়টনটাে। 
আেটায়েে রতটা জনয়িয়েে সব সেে ত্তজে েটাকয়ত 

েয়ব। কয়েটানটা সতক্ডতটা রেয়নই কটাি শুরু কেয়ত 
েয়ব আেটায়েে। শুরু রতটা েয়ছেও। আেেটা েজে শুটিং 
নটা কজে, রটকজনজেেটানেটা কী কয়ে সংসটাে �টালটায়বন? 
এই রে়ি বছে অয়নয়কেই আজে্ডক অবস্টা রেটা�নীে। 
তটাই আেেটা েটাঁেটা ফ্রন্টলটাইয়ন আজছ, তটঁায়েে েটাজেত্ব 
অয়নক রবজে। েটাঁেটা ইজতেয়ধ্যই শুটিং কয়েয়ছন, 
তটঁায়েে িন্য আেটাে অজরনন্দন। কয়েটানটা জনয়ে 
সতক্ডতটা িরুজে, জকন্তু কয়েটানটায়ক েটােটাে র�য়প 
বসয়ত রেওেটাটটাও ঠিক নে।
●  নসকিমা হল সখালার অিুমনত পাওয়া সগকছ, নকন্তু 
িতুি ছনব নরনলজ হকছে িা। পকুজার আকগ নক িতুি 
ছনব নকছ ুনরনলজ হকব? আপিার ‘ সগালন্াজ’  নক 
আসকব? নকংবা ‘ টনিক’ ?
● ●  েজে কয়েটানটাে েটার্ড ওয়ের নটা আয়স, তটােয়ল 
অবস্টা অয়নকটটাই সটারটাজবক েয়ব। আজে আেটাবটােী। 

জকন্তু এষুিজন রকটানও জকছু জসদ্টান্ত রনওেটা েুেজকল। 
‘ রেটালন্দটাি’  আে ‘ টজনক’  রতটা েে্ডকয়েে সটােয়ন 
আসটাে িন্য  রেজর।
●  ‘ নকশনমশ’  নক সরেকমর ককমনড ছনব?
● ●  সবটটা খয়ুল বলটা েটায়ব নটা। তয়ব অন্যেকে 
একটটা রপ্রয়েে ছজব। ৮ রেয়ক ৮০ বছয়েে েে্ডকয়েে 
িন্য। তটাই এখটায়ন রস্পে্যটাল অ্যটাজপেটায়েয়সে রেেন 
পেটানেটাে (পেটান বয়ন্দ্যটাপটাধ্যটাে) েয়তটা প্রবীণ 
অজরয়নতটা আয়ছন, ঋতুপণ্ডটা, জেশু, অঙ্কুে, রিটাবন্তী 
আয়ছ, রতেনই ষুিয়ে রসজলজরিটি ‘ রটাসে বটাংলটা রটাসে 
িুজনেটাে’ – এে দুই অ্যটাঙ্টাে লটাডু্ আে উজেতটাও 

েটাকয়ব রেস্ আটি্ডস্ জেয়সয়ব। অন্য  িে্ড্যটায়ট রপ্রয়েে 
েল্প বলটা েয়ব ‘ জকেজেে’ – এ। পজে�টালক েটাহুল 
েুয়খটাপটাধ্যটাে। প্রধটান �জেয়রৈ  খেটািেটা, কেয়লশ্বেেটা, 
িুন আে অঞ্জনটা বসু।
●  িানয়কার িামটা নক সব সশকে শুিব?
● ●  ে্যটাঁ, রুজমিণী।
●   টানলগকজে সদকবর অি্য িানয়কারা নকন্তু বলকত 
শুরু ককরকছি, সদকবর রেক�াজিায় ছনব মাকিই 
সদকবর িানয়কা তার বান্ধবী রুনমিণী।  তাকদর আর 
চান্স সিই।
● ●  রেটায়টই তটা নে। আজে রতটা অয়নয়কে সয়গিই 
ছজব কেজছ, কেবও। এখটায়ন রুজমিণীয়ক এই �জেয়রৈে 
িয়ন্য জসয়লক্ট কয়েয়ছ পজে�টালক। রুজমিণী খুব রটাল 
একিন অজরয়নরৈী। বজলউয়রও রটাল রটাল ছজব 
কেয়ছ। রেব এন্টটােয়টইনয়েন্টও তটাে সয়গি কটাি 

কেয়ত আগ্রেী।
●  ‘ ঘাটাল মাস্টার প্্যাি’  নিকয় সকক্রের 
নবরুকধে আকন্ালি শুরু করকছি? 
● ●  এটটা অয়নকজেন রেয়ক আটয়ক 
আয়ছ। আেেটা সবটাই জেয়ল এে জবরুয়দ্ 
প্রজতবটাে আয়ন্দটালন কেব।
●  নসকিমা নিকয় এই মুহূকতথি সদকবর 
মাস্টারপ্্যািটা কী?
● ●  সজত্য কেটা বলয়ত জক, এখন 
আেেটা িটাজন নটা কটাল কী েয়ব, এতটটাই 
অজনশ্চেতটা এয়ন জেয়েয়ছ কয়েটানটা। 
রকটাটি রকটাটি টটাকটাে েটাজলক, জেজন 

একটটা অজক্সয়িয়নে ি্যটাক্টজে বটানটায়ত পটায়েন, জতজনও 
অজক্সয়িয়নে অরটায়ব �য়ল রেয়ছন এই কঠিন সেয়ে। 
এখন প্রয়ত্যয়কে েটাস্টােপ্্যটান একটটাই েওেটা উজ�ত, 
েটানুয়্ে পটায়ে েটাঁ়িটায়নটা। পেস্পয়েে পটায়ে েটাকটা। 
এই অসেটাে অবস্টাে পটায়ে েটাকটাটটাই িরুজে। 
এছটা়িটা রকটানও প্্যটান বটা পজেকল্পনটা কয়ে লটার রনই।
কেটা বলয়ত বলয়ত রটাক আয়স ক্যটায়েেটাে রপছন 
রেয়ক। ক্যটায়েেটাে সটােয়ন জেয়ে েটাঁ়িটান ‘  জকেজেে’ –
 এে নটােক। নটাজেকটা রুজমিণী তখন উজেতটা আে 
লটাড্ুে সয়গি আড্টাে ব্যস্ত। একটু পয়েই শুরু েয়ব 
দুই খুয়ে রসজলজরিটিে শুটিং।  

 ঘাটাকল দীপক
শুটংকয় সদব
সদব আকগর নদি নছকলি 
ঘাটাকলর বি্যাপীন়িত মািুকের 
পাকশ। পকরর নদি 
‘ নকশনমশ’ –  এর শুটংকয় 
ক্যাকমরার সামকি। 
সদকবর মকুখামুনখ 
অকলাকরেসাদ চক্াপাি্যায়।

উনদতা আর লাড্ুর সকগে রুনমিণী

সঙ্কেথিণ বকন্্যাপাি্যায়
রছটাট পে্ডটাে আবটাে জিেয়ছন ধটােটাবটাজেক 
‘অন্দেেেল’– এে ‘পেয়েশ্বেী’ কনীজনকটা 
বয়ন্দ্যটাপটাধ্যটাে। স্টাে িলসটাে নতুন ধটােটাবটাজেক 
‘আে তয়ব সে�েী’– রত জতজনই ‘সে�েী’। 
এই ধটােটাবটাজেয়ক তটাঁয়ক িুটি বটঁাধয়ত রেখটা েটায়ব 
অজরয়নতটা ইন্দ্রজিৎ �ক্রবততীে সয়গি। তয়ব এই 
িুটি ছটা়িটা অন্য আয়েকিয়নে সয়গি িুটি বটাঁধয়বন 
অজরয়নরৈী। জতজন েয়লন অরুজণেটা েটালেটাে। 
ধটােটাবটাজেয়ক এক রেটাে রেকটায়েে রেটাল্ড 
রেয়রজলস্ েওেটাে সপ্ন, রসই কটােয়ণ সংসটাে 
সটােয়ল কয়লয়ি রজত্ড েে সে�েী। রসখটায়নই 
খুঁয়ি পটাে তটাঁে সে�েী বেজিয়ক। জকন্তু এই 
েটািবেজস েজেলটা কীরটায়ব রলখটাপ়িটা এজেয়ে জনয়ে 
জেয়ে জেষিটাে েীয়্্ড উঠয়ব? কটাে রপ্রেণটাে? কটাে 
সটাে�য়ে্ড? েয়ল্পে ছটঁা� বলয়ছ বেজিে সটাে�য়ে্ড। 
বটাজকটটা সেে বলয়ব। ধটােটাবটাজেয়কে পজে�টালনটা, 
প্রয়েটািনটা, কটাজেজন এবং জ�রৈনটায়ট্য সটােটানটা েত্ত। 
সম্প্রজত এক রটা�ু্ডেটাল রপ্রস কনিটায়েয়সে দুই 
সে�েীে উপজস্জতয়ত ধটােটাবটাজেয়কে প্রেে টিিটাে 
সটােয়ন এল। 
টিিটাে রেখটাে পে কনীজনকটাে কটায়ছ প্রশ্ন জছল— 

বেয়সে তুলনটাে রবজে বেয়সে �জেয়রৈ অজরনে 
কেটা কতটটা �্যটায়লজঞ্জং?  িবটায়ব িটানটায়লন, 
‘ রছটাট রেয়ক ব়ি েয়েজছ সটােটানটাজেয়ক রেয়খ। 
উজন আেটাে ব়ি রেসটা। সটােটানটাজেই আশ্বস্ত কয়ে 
বয়লয়ছন, ‘বেসটটায়ক তুজ়ি রেয়ে ঘজু়িে েয়তটা 
উজ়িয়ে েটাও।’ আে আজে রতটা রসটা কলর স্টাে 
নই। আজে অজরয়নরৈী। তটাই রে �জেয়রৈ জনয়িয়ক 
খুঁয়ি পটাব রতেন �জেরৈ রপয়ল েটাতছটা়িটা কজে নটা। 
কনীজনকটাে জনয়িে জবশ্বটাস, বনু্য়ত্বে রকটানও বেস 
েে নটা। আেটাে জনয়িেই প্র�ুে অসেবেজস বন্ু 
আয়ছন, েটঁােটা জনয়িে রেটাপন কেটা অনটােটায়স রটাে 
কয়ে রনে আেটাে সয়গি। এই ধটােটাবটাজেয়ক তটাে 
অসেবেজস বন্ু েয়ে উঠয়ব বেজি তেটা অরুজণেটা।
ধটােটাবটাজেয়ক বেজিে �জেয়রৈ রেখটা েটায়ব অরুজণেটা 
েটালেটােয়ক। এটিই তটাঁে প্রেে রটজলপে্ডটাে প্রেে 
কটাি। রছটাটয়বলটা রেয়কই ‘নটান্দীকটাে’– এ অজরনে 
কয়েন জতজন।  ইজতেয়ধ্য অরুজণেটা ‘রবলটায়েয়্’, 
‘তৃতীে অধ্যটাে’, ‘র�গু’ে েয়তটা ছজবয়তও 
অজরনে কয়েয়ছন। জেয়েটটাে, ছজবে পে এবটায়ে 
ধটােটাবটাজেয়ক। কনীজনকটাে সয়গি অজরনয়ে রেটুকু 
নটার্ডটাসয়নস জছল, রসটটা কনীজনকটাই কটাটিয়ে 
জেয়েয়ছন। স্টাে িলসটাে জেেজেেই আসয়ত 
�য়লয়ছ ‘ আে তয়ব সে�েী’ ।  

ককলকজ �াকবি কিীনিকা

সাহািা দত্ত এবার রেক�াজক। স্টার জলসায় আসকছ তাঁর 
‘ আয় তকব সহচরী’ । রেিাি চনরকরৈ কিীনিকা। সগেী অরুনণতা। 

নবকিাদকির রেনতকবদি: শুটিং র্টায়ে 
জিেয়লন শুরশ্রী েয়গিটাপটাধ্যটাে। েত বছে 
েটা েওেটাে সেে সটােজেকরটায়ব কটাি রেয়ক 
জবেজত জনয়েজছয়লন জতজন। েজেও এ বছে 
একটি রটাসে জেয়েজলটি রেটা-এ জব�টােয়কে 
রূজেকটাে অংে জনয়ে কটায়ি জিয়েজছয়লন 
জতজন। তয়ব, ছজবে শুটিং র্টায়ে এয়স কটাে্ডত 
তটাঁে জসয়নেটাে প্রত্যটাবত্ডন ঘটল। ২০১৯ সটায়ল 
অঙ্কুে ও শুরশ্রীয়ক জনয়ে একটি ছজবে শুটিং 
শুরু কয়েজছয়লন রকটাজেওগ্রটািটাে-পজে�টালক 
বটাবটা েটােব। জকন্তু তটােপে কয়েটানটা রটাইেটায়সে 
আজবর্ডটায়ব শুটিং েটািপয়ে বন্ েয়ে েটাে। প্রটাে 
রে়ি বছে পে এই ছজবে বটাজক অংয়েে শুটিং  
েগিলবটাে রে্ কেয়লন পজে�টালক। তয়ব 
ছজবে নটাে এখনও �ূ়িটান্ত েেজন।

শুটিং র্টায়ে 
শুরশ্রী, অঙ্কুে

নবকিাদকির রেনতকবদি: কয়েটানটা জবজধজনয়্ধ 
রেয়ন আয়স্ত আয়স্ত খুলয়ত শুরু কয়েয়ছ 
জসয়নেটা েল গুয়লটা। আে তটাে সয়গি সয়গিই 
আেটােী শুক্রবটাে েুজক্ত রপয়ত �য়লয়ছ এই 
পয়ব্ডে প্রেে বটাংলটা ছজব জবেসটা েটােগুপ্ত 
পজে�টাজলত 'েুয়খটাে'। তয়ব এই ছজবয়ক 
একটু অন্যরটায়ব বলটা েটাে অজনব্ডটাণ 
রট্টা�টাে্ডে সয়গি অজনব্ডটাণ �ক্রবততীে ল়িটাই। 
দুপেপে কয়েকটি খুয়নে ঘটনটাে েেে 
রতটালপটা়ি। খয়ুনে তেয়ন্ত নটায়ে পজুলে। 
রটাক পয়়ি অজনব্ডটাণ রট্টা�টাে্ডে। ছজবয়ত 
জতজন একিন জক্রজেয়নটালজিস্। জতজন পুজলে 
অজিসটাে �টায়ন্দ্রেীয়ক সটােটাে্য কেয়বন। 
আে একিন পজুলে অজিসটায়েে �জেয়রৈ 
রেখটা েটায়ব অজনব্ডটাণ �ক্রবততীয়ক। এছটা়িটাও 
আয়ছন পটায়েল রে ও রকৌজেক রসন।

 মুকখাশ 
আসকছ

সঙ্কেথিণ বকন্্যাপাি্যায়: টটানটা ৭৫ সপ্তটাে রেয়্ 
৭৫তে সটাধীনতটা জেবয়স বটায়েটা ঘণ্টাব্যটাপী 
গ্র্যটান্ড জিনটায়ল েয়ত �য়লয়ছ সগিীয়তে 
জেে্যটাজলটি রেটা ইজন্ডেটান আইরল জসিন 
১২– ে।  রে্ ৬ প্রজতয়েটােীে েয়ধ্য বটাংলটাে 
বনেটাঁে রেয়ে অরুজণতটা কটাজঞ্জলটাল। ১৫ 
আেয়স্ে েেটােয়ণ কটাে েটােটাে উঠয়ব রসেটাে 
জেয়েটাপটা, সবটাে র�টাখ রসই জেয়ক।
সপ্নপূেয়ণে রেয়ক আে েটারৈ এক ধটাপ দূয়ে 
েয়েয়ছন বনেটাঁে ১৯ বছয়েে রেয়ে অরুজণতটা। 
েটারৈ ৭ বছে বেস রেয়ক বটাংলটা সটায়েেটােটাপটা 
রেয়ক জেজন্দ সটায়েেটােটাপটা জল’ল �্যটাম্ েটাজতয়ে 
এবটাে ইজন্ডেটান আইরল ১২– ে িটাইনটায়ল। 
েটায়নে প্রজতরটা জেয়ে েে্ডকয়েে রতটা বয়টই, 
জব�টােকয়েেও জনয়িে রক্ত বটাজনয়ে রিয়লয়ছন 
অরুজণতটা। আইরল ১২ গ্র্যটান্ড জিনটায়ল ১৫ 
আেস্ দুপুে ১২টটা রেয়ক রসটাজন টিজরয়ত। 

 ইনডিয়াি আইডল 
ফাইিাকল অরুনণতা


