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দেশ

কলকাতা রবিবার ২৫ জুলাই ২০২১

ব্রাজিলের টিকা দুর্নীতি
চাপে ভারত বায়�োটেক

পুণ্য টিকা
কড়াকড়ি শিথিল
রাজধানীতে

যত আসন ততজন যাত্রী নিয়েই
দিল্লিতে চলবে মেট্রো ও বাস।
স�োমবার থেকে। ৫০ শতাংশ দর্শক
নিয়ে খুলবে সিনেমা হল, প্রেক্ষাগৃহ।
আনন্দ অনুষ্ঠান, শেষকৃত্যে ৫০
জনের জায়গায় ১০০ জন উপস্থিত
থাকতে পারবেন। ৫০ শতাংশ যাত্রী
নিয়ে ৭ জুন থেকে দিল্লিতে মেট্রো
পরিষেবা চালু হয়েছে। এপ্রিলের
শেষে রাজধানীতে সংক্রমণের হার
ছিল ৩৬ শতাংশ। এখন কমে হয়েছে
০.০৯ শতাংশ। তাই আমজনতার
স্বার্থে কড়াকড়ি শিথল করছে আম
আদমি পার্রটি সরকার। 

জঙ্গি নিকেশ

জম্–মু কাশ্মীরের বান্দিপ�োরা
জেলায়। য�ৌথবাহিনীর সঙ্গে সঙ্ঘর্ষে
খতম হয়েছে দুই জঙ্গি। আহত
তিন জওয়ান। শনিবারের ঘটনা।
বান্দিপ�োরার শ�োকবাবা জঙ্গলে
কয়েকজন জঙ্গিরা লুকিয়ে। জানতে
পেরে ভ�োরে সেনাবাহিনী ও জম্মু–
কাশ্মীর পুলিশ অভিযান শুরু করে।
নিহত হয় দুই জঙ্গি। তাদের পরিচয়
অজানা। আহত তিন জওয়ানরা
হাসপাতালে ভর্তি।

এবার করণ

সলমন নন। বিগ বস ওটিটি–র
সঞ্চালনা করবেন করণ জ�োহর।
শনিবার নিজেই সে কথা জানিয়েছেন
করণ। বিগ বস শুরুর আগেই কে
সঞ্চালনা করবেন তা নিয়ে বিতর্ক
তৈরি হয়েছিল। এবারই প্রথম বিগ
বস টেলিভিশনের আগে ছয় সপ্তাহ
ওটিটি প্ল্যাটফর্মে চলবে। তখন শ�োনা
গিয়েছিল ওটিটি–র সঞ্চালনা করবেন
সিদ্ধার্থ শুক্লা। কিন্তু সব জল্পনায় জল
ঢেলে করণ জানিয়ে দিলেন নিজের
কথা। ৮ আগস্ট থেকে Voot–এ শুরু
হতে চলেছে বিগ বস।

বললেন মুকেশ

আমেরিকা–চীনের মত�ো ধনী হতে
পারবে ভারতও। শিখর ছ�োঁয়ার হদিশ
দিলেন মুকেশ আম্বানি। বলেছেন,
ভারতে অর্থনৈতিক সংস্কারের
ফায়দা সমাজের সব শ্রেণির ওপরে
পড়েনি। দেশের অর্থনৈতিক মডেল
এমন হতে হবে যাতে দরিদ্ররাও এর
থেকে উপকৃত হতে পারে। বলেছেন,
আগামী ৩০ বছরে পৃথিবীতে যে
পরিবর্তন আসতে চলেছে তা গত
৩০০ বছরেও আসেনি।

বিতর্কিত

পাক অধিকৃত কাশ্মীরে নির্বাচনের
আগে প্রচারে এসে ফের কাশ্মীর
‘তাস’ খেললেন পাক প্রধানমন্ত্রী
ইমরান খান। জানালেন, কাশ্মীরের
মানুষদেরই সিদ্ধান্ত নিতে দেওয়া
হ�োক, তাঁরা পাকিস্তানের অংশ হতে
চান নাকি ‘স্বাধীন দেশে’র বাসিন্দা
হবেন। ভারত বরাবরই জানিয়ে
এসেছে জম্মু ও কাশ্মীর চিরকালই
ভারতেরই অংশ ‘ছিল, আছে ও
থাকবে’। আজ, রবিবার পাক অধিকৃত
কাশ্মীরের তরল খল অঞ্চলে নির্বাচন।

সম্প্রীতি

আদালতে গড়িয়েছে জমি বিতর্ক।
তার মধ্যেই সম্প্রীতির ছবি কাশীতে।
জমি অদল বদল করে নিল কাশীর
বিশ্বনাথ মন্দির ও জ্ঞানব্যাপী মসজিদ
কর্তৃপক্ষ। কাশী বিশ্বনাথ ধাম করিডর
গড়ার জন্য মসজিদ লাগ�োয়া ১ হাজার
৭০০ বর্গফুটের একটি জমি মন্দির
কর্তৃপক্ষের হাতে তু লে দিয়েছেন
মসজিদ কর্তৃপক্ষ। পরিবর্তে মসজিদ
কর্তৃপক্ষকে ১ হাজার বর্গফুটের একটি
জমি দিয়েছে মন্দির ট্রাস্ট।

কৃত্রিম বৃষ্টি

ক�োটিপতি দেশে জলের আকাল।
ড্রোন আর নুন দিয়ে মেঘকে শায়েস্তা
করে বৃষ্টি আনল আমিরশাহি।
মাটি খুঁড়লেই তেল মিলছে। অথচ
জলের হাহাকার। পানীয় জল
বলতে সমুদ্রের লবণাক্ত জলই
ভরসা। বড় অঙ্কের টাকা খরচের পর
পরিশ�োধন করে খেতে হয় সেই
জল। বৃষ্টি নগণ্য। বেড়ে চলেছে
তাপমাত্রাও। তাই ড্রোনে ইলেকট্রিক
চার্জ নির্গতকারী যন্ত্র দিয়ে আয়নের
ভারসাম্যের হেরফের ঘটিয়ে বৃষ্টি
নামাল এই দেশ।

ভু য়�ো আইনজীবী

আইনজীবী সেজে দু’বছর
আদালতে কাজ! অভিয�োগ
উঠতেই পলাতক মহিলা। কেরলের
আলাপ্পুঝার আদালতের ঘটনা।
বেশ কিছু মামলাও লড়েছেন ওই
মহিলা। বার অ্যাস�োসিয়েশনের
ভ�োটেও জেতেন। লাইব্রেরিয়ান
হিসেবে তাঁকে নির্বাচিতও করা
হয়। বার অ্যাস�োসিয়েশনের কাছে
পাঠান�ো একটি বেনামি চিঠিতে
অভিয�োগ জানান�ো হয়, ওই
আইনজীবী ভু য়�ো। তারপরই তদন্তে
উঠে আসে সত্য ঘটনা।

সংবাদ সংস্থা

সাও পাওল�ো, ২৪ জুলাই

বৃন্দাবনে বাঁকে বিহারী মন্দিরে ভক্তদের ভিড় গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষে (বাঁদিকে)। অন্যদিকে, উত্তরপ্রদেশেরই ফতেপুরে লাইন টিকা নেওয়ার। শনিবার। ছবি:পিটিআই

ছ�োটদের টিকা সেপ্টেম্বরেই:গুলেরিয়া
আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ২৪ জুলাই

ছ�োটদের জন্য ক�োভ্যাক্সিন টিকার ট্রায়াল চলছে দেশে। সেপ্টেম্বরেই
চূ ড়ান্ত ফল জানা যাবে। এমনটাই জানাচ্ছেন এইমস প্রধান রণদীপ
গুলেরিয়া। ক�োভ্যাক্সিন টিকার চূ ড়ান্ত অনুম�োদনের পর সেপ্টেম্বরেই
দেশে শিশুদের টিকাকরণ শুরু হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী
গুলেরিয়া। কর�োনা সংক্রমণের তৃতীয় ঢেউয়ের আশঙ্কার মাঝে
শিশুদের জন্য টিকার ট্রায়ালের কাজ চলছে দ্রুত গতিতে। কর�োনার
তৃতীয় ঢেউ যাতে শিশুদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে না পারে,
তার জন্য তাদের দ্রুত টিকাকরণের আওতায় আনতে চাইছে কেন্দ্র।
এইমস প্রধান জানান, সব ঠিকঠাক থাকলে সেপ্টেম্বর থেকেই শিশুদের
ভ্যাকসিন দেওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।
গুলেরিয়া বলেন, ক�োভিড বিধি মানতে হবে। নেওয়া চাই
ভ্যাকসিনও। তবেই রক্ষা কর�োনার তৃতীয় ঢেউ থেকে। আগামী
দিনে ক�োভিডের তৃতীয় ঢেউ অবশ্যম্ভাবী। আরও বেশি সংখ্যক
মানুষকে টিকা দেওয়া না হলে এই ঢেউ থেকে রক্ষা পাওয়া মুশকিল।

চতু র্থ সের�ো রিপ�োর্ট অনুযায়ী, দেশের জনসংখ্যার ৬৭ শতাংশের
শরীরে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়েছে। সেদিক থেকে ৪০ ক�োটি ল�োকের
এখনও আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সংক্রমণের শৃঙ্খল ভাঙতে
টিকার ওপর জ�োর দিয়েছেন এইমস প্রধান।
আগামী কয়েক মাসের মধ্যে ভারত বায়�োটেকের ক�োভ্যাক্সিনের
পাশাপাশি ফাইজার ও জাইডাস ক্যাডিলার ভ্যাকসিনও ১২–১৭
বছর বয়সিদের জন্য পাওয়া যাবে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।
এইমস প্রধান জানিয়েছেন,দিল্লিতে ২ থেকে ৬ বছর বয়সি
শিশুদের ওপর টিকার পরীক্ষার কাজ শুরু হয়েছে। গত ৭ জু ন
দিল্লি এইমসের তত্ত্বাবধানে টিকা প্রস্তুতকারক সংস্থা ভারত
বায়�োটেক ছ�োটদের জন্য টিকার পরীক্ষা শুরু করেছে। গুলেরিয়া
জানিয়েছেন, ২ থেকে ১৭ বছর বয়সি শিশু ও কিশ�োরদের ওপর
তিনটি পর্যায়ে টিকার প্রভাব পরীক্ষার পর সেই টিকা ব্যবহারের
ছাড়পত্র দেওয়া হবে। রণদীপ গুলেরিয়া জানান, ‘আমার মনে
হয়, জাইডাসের ট্রায়াল ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছে এবং
তারা বর্তমানে জরুরি অনুম�োদনের জন্য অপেক্ষা করছে। ভারত
বায়�োটেকের ক�োভ্যাক্সিনের ট্রায়ালও আগস্ট বা সেপ্টেম্বরের
মধ্যেই শেষ হয়ে যাওয়া উচিত, সেই সময়ের মধ্যে অনুম�োদনও

পেয়ে যাবে। অন্যদিকে, ফাইজারের ভ্যাকসিনকে ইতিমধ্যেই
অনুম�োদন দিয়েছে এফডিএ। আশা করছি, সেপ্টেম্বরের মধ্যেই
আমরা শিশুদের টিকাকরণ শুরু করতে পারব।’শিশুদের টিকাকরণ
শুরু হলে সংক্রমণের শৃঙ্খল ভাঙার কাজ আরও গতি পাবে
বলেই স্বাস্থ্যকর্তারা মনে করেছেন। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফে জানান�ো
হয়েছে দেশে এখনও পর্যন্ত ৪২ ক�োটি ৭৮ লক্ষের বেশি ড�োজ
টিকা দেওয়া হয়েছে।
এদিকে, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৩৯,০৯৭ জন আক্রান্ত হয়েছেন।
যার মধ্যে প্রায় ৪৫ শতাংশ কেরলে। গত ২৪ ঘণ্টায় সে রাজ্যে
আক্রান্ত ১৭,৫১৮ জন। মহারাষ্ট্রে দৈনিক সংক্রমণ সামান্য কমে
সাড়ে ৬ হাজারের কাছে নেমে এসেছে। কর্ণাটক, তামিলনাড়ু এবং
অন্ধ্রপ্রদেশে সংক্রমণ দু’হাজারের নীচে রয়েছে গত কয়েক দিন
ধরেই। মণিপুরের পরিস্থিতি খারাপ। ছ�োট্ট ওই রাজ্যে একদিনে
আক্রান্ত প্রায় ১,৩০০। উত্তর–পূর্বের বেশ কয়েকটি রাজ্যের কর�োনা
পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। দৈনিক সংক্রমণ ৫০০–র আশপাশে
থাকলেও সংক্রমণ বেড়েছে মিজ�োরাম, মেঘালয়, অরুণাচল প্রদেশের
মত�ো রাজ্যগুলিতে। গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু হয়েছে ৫৪৬ জনের। গত
৩৩ দিন ধরে দৈনিক সংক্রমণের হার ৩ শতাংশের নীচে রয়েছে।

এবার রাজস্থানে ঘর সামলাতে ব্যস্ত কং

আবু হায়াত বিশ্বাস
দিল্লি, ২৪ জুলাই

পাঞ্জাবের পর এবার রাজস্থান। দলের নেতাদের অন্তঃকলহ
মেটাতে উদ্যোগী কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্ব। শিগগিরই রাজস্থানের
মুখ্যমন্ত্রী অশ�োক গেহলটের মন্ত্রিসভায় হবে রদবদল। আর
সেই রদবদলে মন্ত্রিসভায় ঠাঁই পেতে চলেছেন শচীন পাইলটের
অনুগামী বিধায়করা। পাইলট অনুগামীদের জায়গা দেওয়া হবে
দলীয় সংগঠনেও। রাজস্থানে দলকে আস্ত রাখার জন্য পাইলট
শিবিরের ক্ষোভ সামাল দেওয়া জরুরি হয়ে পড়েছে।
পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিংয়ের সঙ্গে নভজ্যোৎ
সিং সিধুর দ্বন্দ্ব আপাতত মিটেছে। পাঞ্জাব বিধানসভা ভ�োটের
আগে দলের নেতাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়ার বার্তা দিয়েছে
হাইকমান্ড। একইভাবে রাজস্থানে শচীন পাইলট শিবিরের
ক্ষোভ মেটান�োর প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে কংগ্রেস নেতৃত্ব।
শনিবার কংগ্রেসের হাইকমান্ডের নির্দেশে রাজস্থানের জয়পুরে
প�ৌঁছেছেন দলের নেতা কে সি বেণুগ�োপাল, রাজস্থান কংগ্রেসের
পর্যবেক্ষক অজয় মাকেন। রাজস্থান কংগ্রেস নেতৃত্বের পাশাপাশি
শচীন পাইলট, অশ�োক গেহলটের সঙ্গে তাঁরা কথা বলবেন।
সূত্রের খবর, আগামী সপ্তাহেই গেহলট মন্ত্রিসভায় রদবদল

গেহলটের মন্ত্রিসভায়
পাইলট–সঙ্গীদের ঠাঁই?

হতে চলেছে। এই মুহূর্তে রাজস্থান সরকারের ৯ জন মন্ত্রীর
পদ খালি রয়েছে। সেগুলির অন্তত ৬–৭টিতে পাইলট অনুগামী
বিধায়কদের জায়গা দেওয়ার দাবি জ�োরাল�ো হয়ে উঠেছে।
এমনিতেই রাজ্য রাজ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বে জেরবার কংগ্রেস। জেতা
রাজ্যগুলিতেও ভুগছে নেতৃত্বের ক�োন্দলে। এমন পরিস্থিতিতে
দল ছাড়ছেন অনেক নেতাই। রাজস্থানে কংগ্রেস জেতার পর
শচীন পাইলট–অশ�োক গেহলটের ঠান্ডা লড়াই শুরু হয়। বছর
খানেক আগে বিদ্রোহ করেছিলেন খ�োদ শচীন পাইলট ও তাঁর
অনুগামী বিধায়করা। সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেয় শীর্ষ কংগ্রেস
নেতৃত্ব। তারপর বছর পেরিয়েছে। দীর্ঘ সময় শীর্ষ নেতৃত্বও
বিষয়টি নিয়ে মাথা ঘামায়নি। ওদিকে কিছুদিন ধরে পাঞ্জাবে
কংগ্রেসের কলহ মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। এমন পরিস্থিতিতে
শীর্ষ নেতৃত্ব দলের নেতাদের ক�োন্দল মেটাতে উদ্যোগী হয়েছে।
পাঞ্জাবে মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং ও সিধুর সঙ্গে দফায়

নীল ছবি কেলেঙ্কারি

রাজ নির্দোষ,
সাফাই শিল্পার

সংবাদ সংস্থা

মুম্বই, ২৪ জুলাই
পর্নোগ্রাফি নয়, ইর�োটিকা–র সম্প্রচার হত হটশট অ্যাপ মারফত। দু’ট�োর তফাত
আছে। নীল ছবি কেলেঙ্কারিতে জড়িত স্বামী রাজ কুন্দ্রার হয়ে এই সাফাই দিলেন
অভিনেত্রী স্ত্রী শিল্পা শেট্টি। রাজ নয়, ব্যবসায় তাঁর অংশীদার প্রদীপ বক্সিকেই
প্রকারান্তরে গ�োটা ঘটনায় দুষেছেন তিনি। শিল্পা এ–ও জানিয়েছেন, ঠিক কী ধরনের
ছবি হটশট–এ সম্প্রচার হত, তা তাঁর আদ�ৌ জানা নেই।
নীল ছবি কেলেঙ্কারির মূল চাঁই হিসেবে চিহ্নিত ব্যবসায়ী রিপুসূদন কুন্দ্রা ওরফে
রাজকে ১৯ জুলাই গ্রেপ্তার করা হয়। গতকাল তাঁর পুলিশি হেফাজতের মেয়াদ শেষ
হওয়ার কথা ছিল। তবে আরও জেরা করতে ২৭ জুলাই অবধি হেফাজতের মেয়াদের
আবেদন বাড়িয়েছে মুম্বইয়ের এক মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত। গতকাল
রাজ এবং শিল্পার বাড়িতে
তল্লাশি চালায় পুলিশ।
বাজেয়াপ্ত হয়েছে রাজের
ল্যাপটপ এবং ৫১টি নীল
ছবির পেন–ড্রাইভ।
গতকাল শিল্পাকেও
জেরা করে পুলিশ। এ পর্যন্ত
তাঁকে সমন পাঠান�োর মত�ো
ক�োনও তথ্য মেলেনি বলে
খবর। রাজ কুন্দ্রার ব্যাঙ্কের
লেনদেনের কিছু তথ্য
পেয়েছে পুলিশ। ইয়েস
ব্যাঙ্ক এবং ইউনাইটেড
রাজ কুন্দ্রা ও শিল্পা শেঠি। ফাইল ছবি
ব্যাঙ্ক অফ আমেরিকায়
তাঁর দুটি অ্যাকাউন্টে বিপুল অর্থ লেনদেনের হদিশ মিলেছে। পুলিশের অনুমান,
পর্নোগ্রাফিক ছবি থেকে লাভের টাকা বেটিং চক্রে খাটাতেন রাজ। সাড়ে ৭ ক�োটি
টাকা বাজেয়াপ্ত হয়েছে এ যাবৎ।
রাজের বাড়ি থেকে নীল ছবির পেন–ড্রাইভ বাজেয়াপ্তে তাঁর আইনজীবী আবাদ
পণ্ডার যুক্তি ছিল, যা উদ্ধার হয়েছে তা পর্নোগ্রাফি হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায় না।
তা তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৬৭ ধারার আওতায় পড়ে না, যে জামিন গ্রাহ্য হবে না।
বরং তা ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৯২ ধারার আওতায় পড়ে যা ‘কাম�োদ্দীপক’বিষয়
সংক্রান্ত। সেক্ষেত্রে আর হেফাজতের প্রয়�োজন হয় না।
হেফাজতে বারবার নিজেকে নির্দোষ বলেছেন রাজ। দ�োষ চাপিয়েছেন অংশীদার
এবং ভগিনীপতি প্রদীপ বক্সির ওপর।
কিন্তু পুলিশ সূত্রের খবর, ওই অ্যাপ মারফত যা র�োজগার হয়েছে, তার হিসেব
রেখেছেন রাজ। একটি হ�োয়াটস্অ্যাপ গ্রুপ তৈরি, নীল ছবি তৈরি, প্রয�োজনা,
সম্প্রচার নিয়ে র�োজ আল�োচনা করেছেন।

দফায় বৈঠকের পর সিধুকে রাজ্য কংগ্রেসের দায়িত্ব দিয়েছে
শীর্ষ নেতৃত্ব। একই সঙ্গে অমরিন্দর সিংয়ের মানভঞ্জনে অনুগামী
চারজনকে কার্যকারী সভাপতির পদে বসিয়েছে। সিধু ও অমরিন্দর
ঐক্যবদ্ধ হয়ে ভ�োটে লড়াইয়ের ডাক দিয়েছেন। একইভাবে
রাজস্থানে পাইলট–গেহলটের দ্বন্দ্ব মিটিয়ে ফেলতে উদ্যোগী
হয়েছে শীর্ষ নেতৃত্ব।
২০১৯ ল�োকসভা নির্বাচনের পর কংগ্রেসের অন্তঃকলহের
জেরে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে একের পর এক নেতা বির�োধী শিবিরে
নাম লেখাচ্ছেন। মধ্যপ্রদেশের নেতা জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া
বিজেপি–তে নাম লিখিয়েছেন। উত্তরপ্রদেশে জিতিন প্রসাদ
দল ছেড়েছেন। দল ছেড়েছেন প্রিয়াঙ্কা চতু র্বেদী। মহারাষ্ট্রের
যুব নেতা মিলিন্দ দেওরা অন্য দলে য�োগ না দিলেও সক্রিয়
নন। রাজ্যে রাজ্যে অন্তঃকলহে জেরবার কংগ্রেস। এমন অবস্থায়
রাজস্থানের নবীন প্রজন্মের নেতা শচীন পাইলটকে দলে ধরে
রাখতে মরিয়া কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্ব। যুব নেতারা দল ছাড়ায়
গত বছর উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা
কপিল সিবাল। এক টু ইটে লিখেছিলেন, ‘দলের জন্য চিন্তা
হচ্ছে। ঘ�োড়া আস্তাবল ছেড়ে পালিয়ে গেলে তবেই কি ঘুম
ভাঙবে আমাদের?’সিবালের ওই টু ইটের বছর পেরিয়ে এবার
ঘুম ভাঙছে শীর্ষ নেতৃত্বের।

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রির
জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ব্রাঞ্চ অফিস:জ�োনাল সস্ত্র, কলকাতা জ�োন, ইউনাইটেড টাওয়ার, চতু র্থ তল, ১১, হেমন্ত বসু সরণি,
কলকাতা–৭০০০০১। ম�োবাইল: ৯৬৭৪৬৫৭৪৮৭; ই–মেল: zs8350@pnb.co.in

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফ�োর্সমেন্ট)রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬)–এর সংস্থানসমূহ সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ
ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফ�োর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পদসমূহ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ)ও জামিনদার(গণ)–এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, জামিনযুক্ত ঋণদাতার কাছে
বন্ধক রাখা/চার্জ করা নিম্নোক্ত বিবরণযুক্ত এবং জামিনযুক্ত ঋণদাতার অনুম�োদিত অফিসার দ্বারা গঠনমূলক/ব্যবহারিক/প্রতীকী দখল নেওয়া নিম্নলিখিত
স্থাবর সম্পত্তিগুলি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ)ও জামিনদার(গণ)–এর থেকে ব্যাঙ্ক/জামিনযুক্ত ঋণদাতার পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য নীচে লেখা তারিখে
‘যেখানে আছে সেখানে’, ‘যা কিছু আছে তা’এবং ‘যেমন আছে তেমনভাবে’ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। নীচের টেবিলে প্রতিটি সম্পত্তির নির্ধারিত সংরক্ষণ
মূল্য ও বায়না জমা (ইএমডি)উল্লেখ করা হয়েছে।
স্থাবর পরিসম্পদের বিবরণ

লট
নং

১

ব্রাঞ্চের নাম
অ্যাকাউন্টের নাম
ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের
অ্যাকাউন্টের নাম ও ঠিকানা

৫

বন্ধক রাখা স্থাবর
সম্পত্তিগুলির
বিবরণ এবং
স্বত্বাধিকারীর নাম
(সম্পত্তির বন্ধকদাতা)

পিএনবি–
জ�োনাল
সস্ত্র ২৫০০ বর্গফু টের সম্পূর্ণ
কলকাতা। মূল ব্রাঞ্চ:পিএনবি ৪ তলা ও ২০০০
বর্গফু টের ৫ তলায় ছাদ
ওভারসিজ কলকাতা ব্রাঞ্চ।
ও একতলায় ২০০
মেসার্স অঙ্কুর উর্জা লিঃ।
বর্গফু টের কার পার্কিং
৩ এ, ম্যাঙ্গো লেন, ৫ম তল, স্পেসের অপরিহার্য সমগ্র
কলকাতা–৭০০০০১।
পরিমাণ:দলিল নং আই
ডিরেক্টর ও জামিনদার
০০৪৭৬, বর্ষ ২০০৮,
১.মি.ধীরাজ কুমার থার্ড, পি তারিখ ০৫.১২.২০০৭,
৬৪ ব্রাইট স্ট্রিট, ৪ তলা, বালিগঞ্জ, বুক নং১, ভলুম নং ১,
কলকাতা ৭০০০১৯ বা ৩৭, বজল পৃষ্ঠা ১ থেকে ১৬, কে
পাড়া লেন, বাঁধাঘাট, হাওড়া এম সি ওয়ার্ড নং ৬১,
পুর প্রেমিসেস নং পি
৭২২২০৬।
৬৪, ব্রাইট স্ট্রিট, থানা
২.মি.সুষমা থার্ড, পি ৬৪ ব্রাইট কড়েয়া, প�োঃ বালিগঞ্জ,
স্ট্রিট, ৪ তলা, বালিগঞ্জ, কলকাতা জেলা ২৪ পরগণা দক্ষিণ,
৭০০০১৯ বা ৩৭, বজল পাড়া কলকাতা
৭০০০১৯,
লেন, বাঁধাঘাট, হাওড়া ৭২২২০৬। মেসার্স বিশ্বরুপা থ্রেডস
৩.মি.স�োমনাথ ঘ�োষ, ১৫৪, বি প্রাঃ লিঃ–এর নামে।
কে পাল এভিনিউ, শ্যামবাজার, চ�ৌহদ্দি:
কলকাতা ৭০০০০৫।
উত্তর– পুস্প অ্যাপার্টমেন্ট;
দক্ষিণ– অন্যের সম্পত্তি;
করপ�োরেট জামিনদার
পূর্ব– ব্রাইট স্ট্রিট;
৪.মেসার্স বিশ্বরুপা থ্রেডস প্রাঃ
পশ্চিম– অ্যাপার্টমেন্ট।
লিঃ, ৩এ, ম্যাঙ্গো লেন, ৫ম তল,
কলকাতা–৭০০০০১।
৫.মেসার্স সর্বোত্তম ঘর নির্মাণ
প্রাঃ লিঃ, ৩এ, ম্যাঙ্গো লেন, ৫ম
তল, কলকাতা–৭০০০০১।
৬.মেঃ সর্বোত্তম ঘর নির্মাণ প্রাঃ
লিঃ, ৩এ, ম্যাঙ্গো লেন, ৫ম তল,
কলকাতা–৭০০ ০০১

ক)সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২– ক)সংরক্ষণ মূল্য
(লক্ষ টাকায়)
এর ১৩(
২)ধারাধীনে দাবি
বিজ্ঞপ্তির তারিখ
খ) ইএমডি
খ) ৩০.০৯.২০২০ মাফিক বকেয়া (ইএমডি জমার শেষ
গ)সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর
তারিখ)
১৩(৪)ধারাধীনে দখলের তারিখ
গ)
বিড গুণক
ঘ)দখলের
ধরন
প্রতীকী/বাস্তবিক/গঠনমূলক
ক) ২৪.১২.২০১৩ (পিএনবি) ক) ₹১৭২.৮০ লক্ষ
০৮.০১.২০১৪ (এসবিআই) খ) খ) ₹১৭.২৮ লক্ষ
₹২৩,৭৯,৪৯,৯৫২.০০ (পিএনবি) (১০.০৮.২০২১)
₹১২,৩৯,৮৫,৮৭১.৮৮
(এসবিআই)(ও বাড়তি সুদ, খরচ, গ) ₹১.০০ লক্ষ
চার্জ, সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–
এর ১৩(২)ধারাধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তি
মাফিক)
গ) ২১.০৬.২০১৪
ঘ)ব্যবহারিক দখল

ই–নিলামের
তারিখ ও সময়
জামিনযুক্ত
ঋণদাতার জানা
দায়ের বিবরণ

১২.০৮.২০২১
বেলা ১১.০০টা
থেকে দুপুর
৩.৩০টা।
শূন্য

ই নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলি

এই বিক্রি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফ�োর্সমেন্ট)রুলস, ২০০২–তে নির্ধারিত শর্ত ও নিয়মাবলির পাশাপাশি বাড়তি শর্তসাপেক্ষ হবে। বিক্রির বিশদ
শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহ করে www.ibapi.in, www.mstcecommerce.com, এবং www.pnbindia.in ওয়েবসাইটগুলি দেখুন।
সম্পত্তিগুলি ‘যেখানে আছে সেখানে’, ‘যা কিছু আছে তা’এবং ‘যেভাবে আছে সেভাবে’ভিত্তিতে বিক্রি করা হচ্ছে।

সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর রুল ৮(৬)অধীনে বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

তারিখ:২৫.০৭.২০২১;স্থান:কলকাতা

অনুম�োদিত অফিসার, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

ব্রাজিলে ক�োভ্যাক্সিন দুর্নীতিকাণ্ডে রীতিমত�ো
চাপে এই টিকার নির্মাতা সংস্থা ভারত
বায়�োটেক। আয়ের ব�োলস�োনার�োর দেশে
২ ক�োটি ড�োজ ক�োভ্যাক্সিন সরবরাহের
জন্য ৩০ ক�োটি ডলারের চু ক্তি করেছিল
ভারত বায়�োটেক। চু ক্তিতে টিকার দাম
নিয়ে বিপুল দুর্নীতির অভিয�োগ ওঠায়
৩০ জুন চু ক্তি বাতিল করে ব্রাজিল।

এতদিন সেবিষয়ে মুখ খ�োলেনি ভারত
বায়�োটেক কর্তৃপক্ষ। কিন্তু সেদেশের
সংসদীয় তদন্ত কমিশন জ�োরদার তদন্ত
শুরু করায় অস্বস্তি বেড়েছে ক�োভ্যাক্সিন
নির্মাতা সংস্থার। শুক্রবারই ব্রাজিলের
প্রতিনিধি সংস্থা প্রেসিসা মেডকামেন্টোস
এবং দুবাইয়ে নথিবদ্ধ সংস্থা এনভিক্সিয়া
ফারমাটিউসিক্যালসের সঙ্গে স্বাক্ষর করা মউ
খারিজ করেছে ভারত বায়�োটেক। তবে এই
দুই সংস্থা এত সহজে ভারত বায়�োটেককে
নিষ্কৃতি দেবে না বলেই আশঙ্কা।

সারেগামা ইন্ডিয়া লিমিটেড

CIN: L22213WB1946PLC014346
রেজিস্টার্ড অফিস:৩৩, যশ�োর র�োড, দমদম, কলকাতা–৭০০০২৮

ফ�োন: ০৩৩–২৫৫১ ২৯৮৪/৪৭৭৩; ই–মেল: co.sec@saregama.com

ওয়েবসাইট: www.saregama.com

৭৪ তম অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং ও
ই ভ�োটিং ও বই বন্ধ বিষয়ক বিজ্ঞপ্তি
ক�োম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন)রুলস ২০১৪ সংশ�োধিত
(রুলস)–এর সহ পঠনীয় ক�োম্পানি আইন ২০১৩ (আইন)–এর ৯৬ ধারা
মাফিক সারেগামা ইন্ডিয়া লিমিটেড–এর ৭৪ তম অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং
(এজিএম) ভিডিও কনফারেন্সিং (‘ভিসি’)/ অন্য অডিও ভিস্যুয়াল পদ্ধতি
(‘ওএভিএম’)– এর মাধ্যমে এজিএম–এর ন�োটিসে উল্লেখমত�ো স�োমবার,
১৬ আগস্ট ২০২১ তারিখ বেলা ১২.০০টায় (ভারতীয় সময়)আয়�োজিত
হবে।
দেশে ক�োভিড ১৯ জনিত অতিমারী পরিস্থিতিতে মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট
অ্যাফেয়ার্স দ্বারা জারিকৃ ত যথাক্রমে ৮ এপ্রিল ২০২০, ১৩ এপ্রিল ২০২০
ও ৫ মে ২০২০, ১৩ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখ সংবলিত জেনারেল সার্কুলার
নং ১৪/২০২০, ১৭/২০২০ এবং ২০/২০২০, ০২/২০২১ (‘এমসিএ
সার্কুলারসমূহ)এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ ব�োর্ড অফ ইন্ডিয়া
দ্বারা জারিকৃ ত (সেবি সার্কুলার)সার্কুলার মাফিক ২০২১ বছরে ভিডিও
কনফারেন্সিং (‘ভিসি’)/  অন্য অডিও ভিস্যুয়াল পদ্ধতি (‘ওএভিএম’)–এর
মাধ্যমে এজিএম–এর অনুম�োদন মিলেছে। এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি
(লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিক�োয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস
২০১৫ (সেবি এল ও ডি আর রেগুলেশনস)সার্কুলার অনুযায়ী ৭৪ তম
অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং ভিসি/ওএভিএম–এর মাধ্যমে হবে।
যে সকল সদস্যের ই–মেল ঠিকানা এই ক�োম্পানি/ডিপ�োজিটরি
পার্টিসিপ্যান্ট–এর কাছে নিবন্ধীকৃ ত রয়েছে, কেবলমাত্র ই–মেলের মাধ্যমে
তাঁদের প্রতি ২৩ জুলাই, ২০২১ এ শেষ আর্থিক বছরের আর্থিক খতিয়ান
সমেত এজিএম–এর ন�োটিস পাঠান�ো হয়েছে। এজিএম–এর ন�োটিস এবং
২০২০–২১–এর অ্যানু য় াল রিপ�োর্ট এই ক�োম্পানির ওয়েবসাইট
www.saregama.com–এর সঙ্গে স্টক এক্সচেঞ্জ ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ
www.nseindia.comও বি এস ই লিমিঃর www.bseindia.com–এ
দেওয়া আছে। পাশাপাশি ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপ�োজিটরি লিমিটেড
(এন এস ডি এল)–এর www.evoting.nsdl.com–এও তা পাবেন।
বাস্তবিক শেয়ারধারী যে সকল সদস্যের ই–মেল ঠিকানা এই ক�োম্পানির
কাছে নিবন্ধীকৃ ত নয়, তারা ক�োম্পানির co.sec@saregama.com–এ
নিম্নোক্ত গুলি পাঠান:নাম, ঠিকানা, স্বপ্রত্যয়িত প্যান কার্ড কপি, ঠিকানার
সমর্থনে স্বপ্রত্যয়িত (ড্রাইভিং লাইসেন্স/পাসপ�োর্ট/ভ�োটার কার্ড)প্রমাণপত্র।
বৈদ্যুতিন ফর্মে শেয়ার ধরে রাখা সদস্যরা ই মেল স্থায়ী ভাবে নথিভুক্ত
করতে নিজেদের ডিপ�োজিটরি অংশীদারের কাছে নিজের ই–মেল আইডি
আপডেট করিয়ে নিতে পারেন। ই–মেল ঠিকানা নিবন্ধীকৃ ত করতে সমস্যা
হলে ক�োম্পানির co.sec@saregama.com–এ লিখুন। ব্যাঙ্ক বিশদ
নিবন্ধীকৃ ত করার জন্য সদস্যদের দিতে হবে:
❄ ব্যাঙ্ক ও শাখা
❄ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ধরন
❄ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নং
❄ এম আই সি আর
❄ আই এফ এস সি
❄ বাতিল চেক
কাট–অফ তারিখ ৯ আগস্ট ২০২১ অনুযায়ী বাস্তবিক ও ডিম্যাট শেয়ারধারী
এন এস ডি এল–এর বৈদুতিন ভ�োটিংয়ের মাধ্যমে (রিম�োট ই–ভ�োটিং)
ভ�োটাধিকার প্রয়�োগের সুয�োগ পাবেন। সদস্যদের জানান�ো হচ্ছে যে,
১)এজিএম–এর ন�োটিসের বিষয়ে রিম�োট ই–ভ�োটিংয়ের মাধ্যমে ও
এজিএম–এ ই–ভ�োটিংয়ের মাধ্যমে ভ�োট দেওয়া যাবে।
২)	রিম�োট ই–ভ�োটিং মাধ্যমে ভ�োট শুরু শুক্রবার, ১৩ আগস্ট, ২০২১,
ভারতীয় সময় সকাল ৯ টায়, শেষ রবিবার, ১৫ আগস্ট, ২০২১ ভারতীয়
সময় বেলা ৫ টায়। এই সময়ে বাস্তবিক ও ডিম্যাট শেয়ারধারী বৈদুতিন
ভ�োটিংয়ের মাধ্যমে ভ�োটাধিকার প্রয়�োগের সুয�োগ পাবেন। এর পর
এনএসডিএল–এর দ্বারা ভ�োটিং বন্ধ করা হবে।
৩)কাট–অফ তারিখ ৯ আগস্ট ২০২১ অনুযায়ী রিম�োট ই–ভ�োটিং ও
এজিএম–এ ই–ভ�োটিং হবে।
৪) এজিএম ন�োটিস পাঠান�োর পর নির্ণায়ক তারিখে শেয়ার থাকলে
এনএসডিএল–এর evoting@nsdl.co.in–এ অনুর�োধ পাঠালে লগ
ইন আইডি ও পাসওয়ার্ড পাওয়া যাবে।
৫)	ভিসি/ওএভিএম–এর মাধ্যমে এজিএম–এ য�োগ দিয়ে ই–ভ�োটিং
সুবিধা সেই সদস্যদের দেওয়া হবে, যারা রিম�োট ই–ভ�োটিং সুবিধায়
ভ�োট দেননি।
৬)	রিম�োট ই–ভ�োটিংয়ে ভ�োট না দিলে এজিএম–এ য�োগ দিয়ে ই–ভ�োটিং
সুবিধা মিলবে।
৭)	রিম�োট ই–ভ�োটিং ও এজিএমে ই–ভ�োটিং–এর পদ্ধতি এজিএম–এর
ন�োটিসে দেওয়া আছে। 	
৮) ক�োম্পানি আইন ২০১৩–এর ৯১ ধারা যা রুল ১০ ও সেবি লিস্টিং
রেগুলেশনস–এর রেগুলেশন ৪২–এর সহ পঠনীয় তা মাফিক
ক�োম্পানির শেয়ার হস্তান্তর বই ও সদস্য নথি মঙ্গলবার, ১০ আগস্ট,
২০২১ থেকে স�োমবার, ১৬ আগস্ট, ২০২১ (উভয় দিন সহ) বন্ধ
থাকবে।
৯) 	রিম�োট ই–ভ�োটিং/ই–ভ�োটিং এ ক�োনও প্রশ্নের ব্যাখ্যার প্রয়�োজন হলে
আপনারা www.evoting.nsdl.comএ–তে দেওয়া ‘Frequently
Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting
user manual for Shareholders’ডাউনল�োডস অ
 ংশটি দেখতে
পারেন অথবা ১৮০০ ২২২ ৯৯০ নিঃশুল্ক নম্বরে ফ�োন করতে পারেন
অথবা evoting@nsdl.co.in –তে অনুর�োধ পাঠাতে পারেন অথবা
এই ব্যক্তির সঙ্গে এখানে য�োগায�োগ করতে পারেন:মিস পল্লবী মাত্রে,
ম্যানেজার, এন এস ডি এল, ট্রেড ওয়ার্ল্ড, ‘এ’উইং, কমলা মিলস
কম্পাউন্ড, সেনাপতি ব্যাপাট মার্গ, ল�োয়ার পরেল, মুম্বই–৪০০ ০১৩।
ই–মেল আইডি evoting@nsdl.co.in বা co.sec@saregama.
com–তেও লিখে জানাতে পারেন।
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