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রাজ্য ৼ

২১ জুলাইয়ের সভার 
প্রস্তুতি, ধূপগুতি য়ি 

আজ অতভয়েক
পার্থসারথর রায়
জলপাইগুথি, ১১ জুলাই

জলপাইগুতি ও আতলপুরদুোয়রর নেিা–কর্মীয়ের তেয়ে 
ধূপগুতি য়ি র্ঙ্গলবার একটি সভাে ন�াগ নেয়বে অতভয়েক 
ব্াোতজজি । নসার্বার সভার নেে র্ুহূয়িজি নজার প্রস্তুতি নেখা নগল 
িৃণর্ূল নেিা–কর্মীয়ের র্য়ধ্।  ধূপগুতি ফুটবল র্েোয়ে রূ্ল 
র্য়চের পায়ে তিতর করা হয়েয়ে আরও দুটি র্চে। অতভয়েক 

ব্াোতজজি –সহ অে্ নেিা–
নেত্রীরা থাকয়বে  র্ূল র্য়চে। 
বাতক দুটি র্চে তিতর করা 
হয়েয়ে জলপাইগুতি ও 
আতলপুরদুোয়রর নেিায়ের 
জে্। তবোল এই জেসভা য়ক 
নকন্দ্র কয়র ধূপগুতি েহয়র 
�ায়ি নকােও রকর্ �ােজট 
তিতর ো হে, নসইজে্ 

তকেুটা দূয়রই করা হয়েয়ে পাতকজিিং নজাে। নসখাে নথয়কই 
সভাস্থয়লর তেয়ক নেঁয়ট আসয়বে কর্মী–সর্থজিয়করা। র্ূল রাস্াে 
�ায়ি নকােও রকর্ পাতকজিিং ো হে, নসই তবেেটিও নেখা 
হয়ছে। িৃণরূ্য়লর নজলা সম্ােক িথা ধূপগুতি পুরসভার 
ভাইস নেোরর্্াে রায়জেকুর্ার তসিং বয়লে, ‘ আর্ায়ের কর্মীরা 
অয়পক্াে আয়েে অতভয়েক ব্াোতজজি র বক্তব্ নোোর জে্। 
িাই নরাে নহাক বা বতৃটি, িায়ি খুব একটা সর্স্া হয়ব ো।’  

৩
কলকাতা মঙ্গলবার ১২ জুলাই ২০২২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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সাররগামা ইথডিয়া থলথমরেড
CIN :  L22213WB1946PLC014346 

নরতজস্ারজি অতফস:  ৩৩, �য়োর নরার, ের্ের্, কলকািা–৭০০০২৮
নফাে:  ০৩৩–২৫৫১ ২৯৮৪/ ৪৭৭৩;  ই–নর্ল:  co.sec@saregama.com 

ওয়েবসাইট:  www.saregama.com 

৭৫ তম অ্ানুয়াল জজনাররল থমটিং ও ই জ�াটিং ও বই বন্ধ থবষয়ক থবজ্ঞথতি
নকাম্াতেজ ( র্্ায়েজয়র্ন্ট অ্ান্ড অ্ারতর্তেয়্রেেে)  রুলস ২০১৪ সিংয়োতধি ( রুলস) –এর সহ পঠেরীে নকাম্াতে 
আইে ২০১৩ (আইে) –এর ৯৬ ধারা র্াতফক  সায়রগার্া ইতন্ডো তলতর্য়টর–এর ৭৫ ির্ অ্ােুোল নজোয়রল তর্টিিং 
(এতজএর্)  তভতরও কেফায়রত্সিং ( ‘ তভতস’ ) /  অে্ অতরও তভসু্োল পদ্ধতি ( ‘ ওএতভএর্’ ) –এর র্াধ্য়র্ এতজএর্–এর 
নোটিয়স উয়লেখর্য়িা বৃহস্পতিবার, ৪ আগস্ ২০২২ িাতরখ নবলা ১১. ৩০টাে ( ভারিরীে সর্ে)  আয়োতজি হয়ব।
নেয়ে নকাতভর ১৯ জতেি অতির্াররী পতরতস্থতিয়ি তর্তেত্রে অফ কয়পজিায়রট অ্ায়ফোসজি নজোয়রল সাকুজিলার েিং ৮ 
এতপ্রল ২০২০–এর ১৪/ ২০২০, ১৩ এতপ্রল ২০২০–এর ১৭/ ২০২০, ১৩ জােুোতর, ২০২১–এর ০২/ ২০২১, ১২ 
তরয়সম্বর, ২০২১–এর ২০/ ২০২১, ১৪ তরয়সম্বর, ২০২১–এর ২১/ ২০২১, ৫ নর্, ২০২১–এর ০২/ ২০২২, ৫ নর্, 
২০২১–এর ০৩/ ২০২২ সহ পঠেরীে নজোয়রল সাকুজিলার েিং ৫ নর্, ২০২০–এর ২০/ ২০২০ ও তসতকউতরটিজ অ্ান্ড 
এক্সয়েঞ্জ নবারজি অফ ইতন্ডো ( নসতব) –এর েিজিাধরীয়ে ২০২২ বয়েজি নকাম্াতেয়ক তভতরও কেফায়রত্সিং ( ‘ তভতস’ ) /  অে্ 
অতরও তভসু্োল পদ্ধতি ( ‘ ওএতভএর্’ ) –এর র্াধ্য়র্ এতজএর্–এর অেুয়র্ােে তেয়েয়ে। এর্তসএ সাকুজিলার এবিং 
 নসতব ( তলতস্িং অবতলয়গেেস অ্ান্ড তরসয়্াজার তরয়কাোরয়র্ন্টস) নরগুয়লেেস ২০১৫ (নসতব এল ও তর আর 
নরগুয়লেেস)  সাকুজিলার অেু�ােরী ৭৫ ির্ অ্ােুোল নজোয়রল তর্টিিং তভতস/   ওএতভএর্–এর র্াধ্য়র্ হয়ব।
ন� সকল সেয়স্র ই–নর্ল ঠিকাো এই নকাম্াতে/   তরয়পাতজটতর পাটিজিতসপ্ান্ট–এর কায়ে তেবন্রীকৃি রয়েয়ে, 
নকবলর্াত্ ই–নর্য়লর র্াধ্য়র্ িাঁয়ের প্রতি ১১ জুলাই, ২০২২ এ নেে আতথজিক বেয়রর আতথজিক খতিোে সয়র্ি 
এতজএর্–এর নোটিস পাঠায়ো হয়েয়ে। এতজএর্–এর নোটিস এবিং ২০২১–২২–এর অ্ােুোল তরয়পাটজি এই 
নকাম্াতের ওয়েবসাইট www.saregama.com –এর সয়ঙ্গ স্ক এক্সয়েঞ্জ ে্ােোল স্ক এক্সয়েঞ্জ www.
nseindia.com  ও তব এস ই তলতর্ঃর www.bseindia.com –এ নেওো আয়ে। পাোপাতে ে্ােোল তসতকউতরটিজ 
তরয়পাতজটতর তলতর্য়টর ( এে এস তর এল) –এর www.evoting.nsdl.com –এও িা পায়বে।
বাস্তবক নেোরধাররী ন� সকল সেয়স্র ই–নর্ল ঠিকাো এই নকাম্াতে/ আরটিএ–র কায়ে তেবন্রীকৃি েে, িাঁরা 
৭৫ ির্ অ্ােুোল নজোয়রল তর্টিিং নোটিস ও ৩১ র্ােজি, ২০২২ অবতধ অ্ােুোল তরয়পাটজি ও/ বা তভতস/   ওএতভএর্–
এর র্াধ্য়র্ ৭৫ ির্ এতজএয়র্ ন�াগ নেওোর লগ ইে তবেে নপয়ি  তেয়্াক্ত গুতল পাঠাে নকাম্াতের  আরটিএ–র 
mcssta@rediffmail.com –এ বা নকাম্াতের co.sec@saregama.com –এ:
ক)   োর্, নফাতলও েিং, পূণজি ঠিকাো, নর্াবাইল েিং, ই এল আইতর সহ সাক্তরি অেুয়রাধপত্।
খ)   স্বপ্রি্তেি প্াে কারজি কতপ।
গ)   ঠিকাোর সর্থজিয়ে স্বপ্রি্তেি কতপ ( আধার কারজি/ ড্াইতভিং লাইয়স্স/ পাসয়পাটজি/ নভাটার কারজি)
তবদু্তিে ফয়র্জি নেোর ধয়র রাখা সেস্রা ই নর্ল স্থােরী ভায়ব েতথভুক্ত করয়ি তেয়জয়ের  তরয়পাতজটতর অিংেরীোয়রর 
কায়ে তেয়জর ই–নর্ল আইতর আপয়রট কতরয়ে তেয়ি পায়রে। 
কাট–অফ িাতরখ  ২৮ জুলাই ২০২২ অেু�ােরী বাস্তবক ও তরর্্াট নেোরধাররী  এে এস তর এল–এর তবদুতিে 
নভাটিিংয়ের র্াধ্য়র্ এতজএর্ নোটিয়স প্রেত্ত তবেয়ে ( তরয়র্াট ই–নভাটিিং)  নভাটাতধকার প্রয়োয়গর সুয়�াগ পায়বে।
সেস্য়ের জাোয়ো হয়ছে ন�,
১)   এতজএর্–এর নোটিয়সর তবেয়ে তরয়র্াট ই–নভাটিিংয়ের র্াধ্য়র্ ও এতজএর্–এ ই–নভাটিিংয়ের র্াধ্য়র্ নভাট 

নেওো �ায়ব।
২)   তরয়র্াট ই– নভাটিিং র্াধ্য়র্ নভাট শুরু নসার্বার, ১ আগস্, ২০২২, ভারিরীে সর্ে সকাল ৯ টাে, নেে বুধবার, 

৩ আগস্, ২০২২ ভারিরীে সর্ে নবলা ৫ টাে। এই সর্য়ে বাস্তবক ও তরর্্াট নেোরধাররী তবদুতিে নভাটিিংয়ের 
র্াধ্য়র্ নভাটাতধকার প্রয়োয়গর সুয়�াগ পায়বে। এর পর এেএসতরএল–এর দ্ারা নভাটিিং বন্ করা হয়ব।

৩)   কাট–অফ িাতরখ ২৮ জুলাই ২০২২ অেু�ােরী তরয়র্াট ই– নভাটিিং ও এতজএর্–এ ই– নভাটিিং হয়ব।
৪)  এতজএর্ নোটিস পাঠায়োর পর তেণজিােক িাতরয়খ নেোর থাকয়ল এেএসতরএল–এর evoting@nsdl.

co.in–এ অেুয়রাধ পাঠায়ল লগ ইে আইতর ও পাসওোরজি পাওো �ায়ব। 
৫)   তভতস/   ওএতভএর্–এর র্াধ্য়র্ এতজএর্–এ ন�াগ তেয়ে ই– নভাটিিং সুতবধা নসই সেস্য়ের নেওো হয়ব, �ারা 

তরয়র্াট ই– নভাটিিং সুতবধাে নভাট নেেতে।
৬)   তরয়র্াট ই– নভাটিিংয়ে নভাট ো তেয়ল এতজএর্–এ ন�াগ তেয়ে ই– নভাটিিং সুতবধা তর্লয়ব।
৭)   তরয়র্াট ই–নভাটিিং ও এতজএয়র্ ই–নভাটিিং– এর পদ্ধতি এতজএর্–এর নোটিয়স নেওো আয়ে।   
৮)  নকাম্াতে আইে ২০১৩–এর ৯১ ধারা �া রুল ১০ ও নসতব এলওতরআর নরগুয়লেেস–এর নরগুয়লেে ৪২–

এর সহ পঠেরীে িা র্াতফক নকাম্াতের নেোর হস্ান্তর বই ও সেস্ েতথ শুক্রবার, ২৯ জুলাই ২০২২ নথয়ক 
বৃহস্পতিবার, ৪ আগস্, ২০২২ ( উভে তেে সহ)  বন্ থাকয়ব।

৯)  তরয়র্াট ই–নভাটিিং/  ই–নভাটিিং এ নকােও প্রয়নের ব্াখ্ার প্রয়োজে হয়ল আপোরা www.evoting.
nsdl.comএ–নি নেওো ‘Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and 
e-Voting user manual for Shareholders ’  রাউেয়লারস  অিংেটি নেখয়ি পায়রে অথবা ১৮০০ 
১০২০ ৯৯০ বা ১৮০০ ২২ ৪৪ ৩০ তেঃশুল্ক েম্বয়র নফাে করয়ি পায়রে অথবা evoting@nsdl.co.in 
–নি অেুয়রাধ পাঠায়ি পায়রে অথবা এই ব্তক্তর সয়ঙ্গ এখায়ে ন�াগায়�াগ করয়ি পায়রে:  তর্ঃ অতর্ি 
তবোল, তসতেওর র্্ায়েজার, ও/ বা তর্স পলেবরী র্ায়ত্, র্্ায়েজার, evoting@nsdl.co.in এে এস তর 
এল, নরের ওোর্জি, ‘ এ’  উইিং, ৫র্ িল, কর্লা তর্লস কম্াউন্ড, নসোপতি ব্াপাট র্াগজি, নলাোর পয়রল, 
র্ুম্বই–৪০০ ০১৩।  ই–নর্ল আইতর evoting@nsdl.co.in বা নকাম্াতেয়ক co.sec@saregama.
com –নিও তলয়খ জাোয়ি পায়রে। 

 নবায়রজির আয়েোেুসায়র
 থবক্রম জমহরা
িাতরখ:  ১২ জুলাই, ২০২২ র্্ায়েতজিং তরয়রক্টর
স্থাে:  রু্ম্বই   তরে:  ০৩৫৫৬৬৮০

সং ক্ষে ক্ে
জরাদ্ুররর আথজ্থ
পুথলথি জহনস্া থনরয় অথ�র�াগ 
তুরল কলকাতা হাইরকারে্থর দ্ারস্  
হরলন জরাদ্ুর রায়। পুথলথি তদন্ত 
ও জরেতিাথরর ওপর রক্াকবচ জচরয় 
জসামবার আদালরত আরবদন 
করররেন থতথন। চলথত সতিারহ 
মামলার শুনাথনর সম্াবনা ররয়রে। 
এথদন হাইরকারে্থর দ্ারস্ হরয় 
ইউটউবার জরাদ্ুর রায় পুথলরির 
অথত সথক্রয়তার মামলা করররেন। 
মুখ্মন্ত্রীর নারম কুৎথসত কুরুথচকর 
মন্তব্ করায় রারজ্র একাথিক 
রানায় জরাদ্ুর রারয়র থবরুরধে 
অথ�র�াগ দারয়র হরয়রে। জরাদ্ুর 
রারয়র থবরুরধে দারয়র হওয়া 
একাথিক এফআইআরগুথল 
খাথরজ কররত হাইরকারে্থ আরবদন 
করররেন থতথন।

দমকরল থনরয়াগ
অথনিথনব্থাপণ দতিররর কমমী থনরয়ারগর 
ওপর অন্তব্থতমী স্থগতারদরির 
জময়াদ বািল। আগাম্রী দু’সতিারহর 
জরন্ এই স্থগতারদি রাকরব বরল 
থনরদ্থি থদরয়রে থবচারপথত হর্রীি 
ে্াডিরনর থডথ�িন জবঞ্চ। জসামবার 
থনরয়ারগর দাথয়রবে রাকা পাবথলক 
সাথ�্থস কথমিরনর আইনজ্রীব্রী 
শুনাথনর জরন্ এক সতিাহ সময় 
জচরয় আরবদন কররন। থতথন 
থলথখত�ারব বক্তব্ জানারত চান 
বরল আদালরত জানান। থডথ�িন 
জবঞ্চ জসই আরবদন মঞ্ুর করররে। 
জফর আগাম্রী জসামবার এই মামলার 
শুনাথন হরব।

পথুিরয় মারার জচষ্া
বাথিরত ইরলকট্রিক লাইন থনরয় 
থববারদর জজরর �াইরপার স্ত্রী থনখাত 
পারথ�নরক পুথিরয় মারার জচষ্ার 
অথ�র�ারগ পুথলি জরেতিার করররে 
দুই কাকাশ্বশুররক। তালতলা রানা 
এলাকার ঘেনা। জরেতিার করা হরয়রে 
মহম্মদ আলাউথদ্ন ও মহম্মদ 
থসরাজুথদ্নরক। জসামবার ব্াঙ্কিাল 
আদালরত দুজনরক থনরয় আসা হরল 
২২ জুলাই প�্থন্ত পুথলি জহফাজরত 
রাখার থনরদ্থি থদরয়রে আদালত। 
অথনিদগ্ধ অবস্ায় এনআরএস 
হাসপাতারল তাঁর থচথকৎসা চলরে। 
জানা জগরে, ির্রীররর ৯০ িতািংিই 
পুরি জগরে। 

নর্য়রো নস্েয়ের 
উয়দ্াধয়ে স্ৃতি 
 সমারলাচনা 
অি্রীররর

প্রদ্রীপ জদ
বহরমপুর, ১১ জুলাই

োররী ও তেশু কল্াণ এবিং সিংখ্ালঘ ুতবেেক 
র্ন্তরী স্তৃি ইরাতেয়ক তেয়ে তেোলো নর্য়রো 
নস্েয়ের উয়দ্াধয়ের িরীব্র  সর্ায়লােো 
করয়লে প্রাক্তে নরল রাষ্ট্রর্ন্তরী, সািংসে 
অধরীর নেৌধতুর। নসার্বার বহরর্পয়ুর 
অধরীর বয়লে, ‘ নরয়লর প্রয়টাকল নর্য়ে 
উয়দ্াধে হল ো। আতর্ ১৮ র্াস নরয়লর 
রাষ্ট্রর্ন্তরী তেলার্। নরয়লর প্রথা, তেের্ সব 
জাতে। অতভজ্ঞিা নথয়ক জাতে, নরয়লর 
নকােও প্রকয়পের উয়দ্াধে হয়ল নরয়লর 
প্রয়টাকল অে�ুােরী সিংতলিটি েপ্তয়রর র্ন্তরী 
বা রাষ্ট্রর্ন্তরী আয়সে। প্রকয়পের উয়দ্াধে 
কয়রে। নর্য়রো নরল নেয়ের নবে তকেু 
েহয়র নকন্দ্ররীে েগর উন্নেে েপ্তয়রর অধরীে 
হয়লও, পতচির্বয়ঙ্গ নর্য়রো নরল েপ্তয়রর 
অধরীে। তেোলো নর্য়রো নস্েয়ের উয়দ্াধে 
করয়লে নক? র্ন্তরী স্তৃি ইরাতে। তিতে 
নিা োররী ও তেশু কল্াণ এবিং সিংখ্ালঘু 
তবেেক েপ্তয়রর র্ন্তরী। এই উয়দ্াধে �তে 
নরয়লর নকােও র্ন্তরী বা েগয়রান্নেে েপ্তয়রর 
র্ন্তরী করয়িে, নসটা র্াোেসই হি। সবই 
নিা গা য়জাোতর র্য়োভাব। আর ন� রায়জ্ 
হয়ছে নসই রায়জ্র, নসই এলাকার সািংসে, 
তবধােকয়ক আর্ন্তণ করা করা েরকার। 
শুয়েতে, উয়দ্াধয়ের ২৪ ঘণ্া আয়গ োতক 
আর্ন্তণ করা হয়েয়ে। এটা ঠিক েে।’  
    অধরীর এতেে প্রধাের্ন্তরী েয়রন্দ্র নর্াতেরও 
িরীব্র সর্ায়লােো কয়রে। তিতে বয়লে, 
‘প্রধাের্ন্তরী সাধারণ র্ােয়ুের কথা ভায়বে 
ো। রু্তটিয়র্ে কয়েকজে তেপেপতির স্বাথজি 
তসতদ্ধ কয়র েয়লয়েে। আতেবাসরী র্তহলায়ক 
রাষ্ট্রপতি পয়ে প্রাথমী কয়র প্রোর করয়েে, 
তিতে িঁায়ের কথা কি ভায়বে। অথে 
আতেবাসরীয়ের কাে নথয়ক জঙ্গয়লর অতধকার 
নকয়ি তেয়ি আইে বেয়ল তেয়লে।’ 

মুখ্মন্ত্রীরক স্াগত জানারছেন পাহারির মথহলারা। জসামবার কাথি্থয়ারে। েথব: আজকাল

বৃহস্পথতবার জররক 
চালু থিয়ালদা জমর্া
আজকারলর প্রথতরবদন

বৃহস্পতিবার সকাল ৬টা ৫০ তর্তেট নথয়ক 
োল ুহয়ব তেোলো নস্েে নথয়ক নর্য়রোর 
�াত্রী পতরয়েবা। নসার্বার আেষু্াতেক 
উয়দ্াধে হয়লও তেোলো নথয়ক নর্য়রোে 
নসক্টর ফাইভ �াত্রীরা বৃহস্পতিবার নথয়কই 
�ািাোি করয়ি পারয়বে। নর্য়রো সয়ূত্ 
খবর, নেে নর্য়রো নসক্টর ফাইভ ও তেোলো 
নথয়ক োিয়ব রাি ৯টা ৩০ তর্তেয়ট। অতফস 
টাইয়র্ এখে ১৫ তর্তেট অন্তর েলয়ব। িয়ব 
অে্ সর্য়ে দুটি নর্য়রোর ব্বধাে থাকয়ব ২০ 
তর্তেয়টর। রতববার আপািি বন্ থাকয়ে 
নর্য়রো পতরয়েবা। তেোলো নথয়ক নসক্টর 
ফাইয়ভর ভািা হয়ব ২০ টাকা। ফুলবাগাে 
প�জিন্ত ভািা লাগয়ব ১০ টাকা। 

হাওিা র্েোে নথয়ক স্তৃি ইরাতে 
ভােুজিোল উয়দ্াধে করয়লও তেোলো নর্য়রো 
নস্েে নথয়ক নসার্বার তবয়কল ৫টা ৫৪ 
তর্তেয়ট রাজরীব রাে ও নসার্া নে নঘাে সবুজ 
পিাকা োতিয়ে আেুষ্াতেকভায়ব তেোলো 
নথয়ক ফুলবাগাে সম্প্রসাতরি নরলপয়থর 
আেুষ্াতেক �াত্ার সেূো কয়রে। িয়ব 
বহৃস্পতিবার নথয়ক �াত্রী পতরয়েবা োলু 
হয়ব। এতেে নর্য়রোর উয়দ্াধে উপলয়ক্ 

বহু নকৌিূহলরী র্ােেু তভি কয়রে তেোলো 
নর্য়রো নস্েয়ে। এতেে তবয়কয়ল নকন্দ্ররীে 
র্ন্তরী স্তৃি জুতবে ইরাতেও এয়সতেয়লে 
নস্েয়ের পতরকাঠায়র্া পতরেেজিয়ে। এখাে 
নথয়ক হাওিা র্েোয়ে নপৌয়ঁেই তিতে 
উয়দ্াধে কয়রে তেোলো নর্য়রোর। এই 
রুয়ট সবই এতস নরক োলায়ো হয়ব। উত্তর–
েতক্য়ণর নর্য়রো কারজি এই রুয়টও েলয়ব। 
সয়ঙ্গ থাকয়ে নর্াবাইল অ্ায়পর সাহায়�্ 
�ািাোয়ির সতুবধাও। ভূগভজিস্থ নস্েয়ের 
সয়ঙ্গ তেোলো েতক্ণ নস্েয়ের সরাসতর 
�ািাোয়ির রাস্া রয়েয়ে। এর্েকরী, পবূজি 
নরয়লর নলাকাল নরেয়ের কাউন্টারও রয়েয়ে 
নর্য়রোর সয়ঙ্গ। ফুলবাগাে নথয়ক তেোলো 
অবতধ ২.৩৩ তকতর্ নর্য়রো পথ তের্জিায়ণ খরে 
হয়েয়ে ১২৫০ নকাটি টাকা। তেোলো নথয়ক 
নসক্টর ফাইভ অবতধ নর্য়রোর সর্ে লাগয়ব 
র্াত্ ২০ তর্তেট। বহৃস্পতিবার তেোলো 
নথয়ক �াত্া শুরু হয়ল �াত্রী বািয়ব বয়ল 
নর্য়রো কিজিায়ের আো। নসইসয়ঙ্গ আগার্রী 
বের ইস্–ওয়েস্ নর্য়রো হাওিা অবতধ 
সম্প্রসাতরি হওোর কথা। গঙ্গার িলা 
তেয়ে এই নর্য়রোপথ োল ুহয়ল হাওিা ও 
তেোলোর পাোপাতে ধর্জিিলার �াত্রীরাও 
উপকৃি হয়বে।    

জকন্দ্রীয় মন্ত্রী স্ৃথত ইরাথনর হারত স্ারক তুরল থদরছেন জমর্া জররলর 
জজনাররল ম্ারনজার অরুণ অররারা। জসামবার। েথব: জকৌথিক জকারল

মন্ত্রী, থবিায়করদর 
জলোররহড জাল করর 
প্রতারণা, মথহলা িৃত

 আজকারলর প্রথতরবদন

র্ন্তরী ও তবধােকয়ের োয়র্ জাল নলটারয়হর তিতর কয়র 
বাজার নথয়ক কয়েক লক্ টাকা নিালার অতভয়�ায়গ টাতলগঞ্জ 
নথয়ক নর্ৌ গুহ োয়র্ এক র্তহলায়ক নরেপ্তার কয়রয়ে পুতলে। 
অতভয়�াগ, সািংসে অতভয়েক ব্াোতজজির নলটারয়হর েকল কয়র 
সরকাতর নকাটাে ফ্্াট পাইয়ে নেওোর জে্ তবতভন্ন নলায়কর 
কাে নথয়ক টাকা নেওো হয়েতেল। শুধু িাই েে, িৃণর্ূল 

তবধােক নেবাতেস কুর্ায়রর 
আপ্ত সহােয়কর োর্ কয়র, 
তফরহাে হাতকর্, েতন্দ্রর্া 
ভট্াোয়�জির নলটারয়হর 
জাল কয়র টাকা নেওো 
হয়েতেল। তকেুতেে আয়গই 
অতভয়�াগ আয়স, সরকাতর 
আবাসে নেওোর োয়র্ েগে 
১ লাখ ৬১ হাজার টাকা ও 

নসাোর গেো হাতিয়ে নেওো হয়েতেল। এই অতভয়�াগ 
পাওোর পয়রই পুতলে নর্ৌ গুহয়ক নরেপ্তার কয়র। রতববার 
আতলপুর আোলয়ি িাঁয়ক নিালা হয়ল, ১৭ জুলাই প�জিন্ত 
পুতলে নহফাজয়ি রাখার তেয়েজিে তেয়েয়ে আোলি। নেখা 
হয়ছে, কায়ের কাে নথয়ক টাকা তেয়েতেয়লে ওই র্তহলা। 
কিতেে ধয়র তিতে এই কাজ করয়েে। এই েয়ক্র িাঁর সয়ঙ্গ 
কারা জতিি িা নেখা হয়ব। 

িৃত জমৌ গুহ। অথ�রষক ব্ানাথজ্থ

মুখ্মন্ত্রীরক জপরয় পাহাি উচ্ছ্বথসত
l ১ পাতার পর
নেেয়র্ে এবার অেুতষ্ি তদ্িরীে তজটিএ তেবজিােয়ে প্রথর্বার 
সব স্য়রর র্ােুে প্রতিদ্ত্বিিা কয়রয়েে। র্ােুে নভাট 
তেয়ি নপয়রয়েে তেতচিয়ন্ত। স্বাভাতবক ভায়ব রােও এয়সয়ে 

অোতন্তর তবপয়ক্ই। ফয়ল র্ুখ্র্ন্তরী খুবই খুতে। এতেে িঁার 
নোয়খর্ুয়খ নসই খুতের নরে খুঁয়জ পাওো নগল। এবার 
তিতে র্্ায়ল োঁতিয়ে করী বািজিা নেে, নস তেয়ক িাতকয়ে 
নগাটা পাহাি। 

উজ্জ্বলা গ্ারসর জন্ 
োকা! িৃত থবরজথপ জনতা

পার্থসারথর রায়
জলপাইগুথি, ১১ জুলাই

প্রধাের্ন্তরী উজ্জ্বলা গ্াস ন�াজোর জে্ 
রোয়র্র র্তহলায়ের কাে নেওো হয়ছে 
েগে এক নথয়ক নেি হাজার টাকা । 
োচেল্কর এই কর্জিকায়ডের সয়ঙ্গ �কু্ত 
রয়েয়েে স্থােরীে এক তবয়জতপ নেিা। 
রোর্বাসরীয়ের অতভয়�ায়গর তভতত্তয়ি 

নসার্বার নরেপ্তার করা হল েরীপঙ্কর োস 
োয়র্ ওই তবয়জতপ নেিায়ক। ঘটোে 
ব্াপক োচেল্ েতিয়েয়ে জলপাইগুতির 
নবলায়কাবাে। 

জাো নগয়ে, তবয়জতপর তর্তরো নসয়লর 
সয়ঙ্গ �কু্ত রয়েয়েে েরীপঙ্কর। অতভয়�াগ, 
িাঁর তেয়জর বাতিয়িই উজ্জ্বলা গ্ায়সর স্ক 
নরয়খ এলাকার র্ােয়ুের কাে নথয়ক তিতে 
হাজার হাজার টাকা অববধভায়ব নরাজগার 

করতেয়লে। এ তেয়ে থাোে অতভয়�াগ 
জাতেয়েতেয়লে প্রকাে োস োয়র্ এক 
রোর্বাসরী। িঁার অতভয়�াগ, প্রধাের্ন্তরী 
উজ্জ্বলা ন�াজোে গতরব র্তহলায়ের 
তবোর্য়ূল্ গ্ায়সর সিংয়�াগ নেওোর 
কথা রয়েয়ে। অথে, ওই গ্াস সিংয়�াগ 
নেওোর োয়র্ এক নথয়ক নেি হাজার 
টাকা কয়র তেতছেয়লে অতভ�কু্ত তবয়জতপ 
নেিা। স্থােরীেয়ের অতভয়�াগ, রাজগঞ্জ 
ও নবলায়কাবা এলাকাে নবে কয়েকটি 
বাতিয়ি উজ্জ্বলা গ্ায়সর সিং য়�াগ নেওোর 
োয়র্ রোয়র্র গতরব র্ােয়ুের কাে নথয়ক 
হাজার হাজার টাকা লুঠ কয়র তেয়েয়েে 
তিতে।  তবোর্য়ূল্ গ্াস নেওোর কথা 
থাকয়লও, র্ােয়ুের কাে নথয়ক টাকা 
তেয়েয়েে। ওই তবয়জতপ নেিার উপ�ুক্ত 
োতস্র োতব কয়রে  রোয়র্র বাতসন্া রা। 

ইতির্য়ধ্ ই ঘটোর িেন্ত শুরু কয়রয়ে 
নবলায়কাবা ফাঁতির পতুলে। েরীপঙ্কর োয়সর 
ঘয়র নবে কয়েকটি তসতলন্ডার পাওো নগয়ে। 
টাকা নেওোর কথা স্বরীকার কয়র য়েে তিতে। 
তবেেটি তেয়ে এলাকার তবধােক খয়গশ্বর 
রাে বয়লে, ‘ তবয়জতপর ওই নেিা অয়েয়কর 
সয়ঙ্গই দুেমীতি কয়রয়েে। প্রধাের্ন্তরী উজ্জ্বলা 
প্রকয়পের আওিাে গতরব র্তহলায়ের 
তবোর্য়ূল্ গ্ায়সর সিংয়�াগ নেওোর কথা। 
নসখায়ে এর্ে দুেমীতি তকেয়ুিই বরোস্ 
করা হয়ব ো।’  ধিৃয়ক জলপাইগুতি নজলা 
আোলয়ি নিালা হয়েয়ে বয়ল পতুলে সয়ূত্ 
জাো নগয়ে। তবয়জতপর নজলা সভাপতি 
বাতপ নগাস্বার্রী বয়লে, ‘ প্রধাের্ন্তরী র প্রকয়পে 
নকউ দুেমীতি কয়র থাকয়ল, অতভ�কু্ত নকাে 
রাজবেতিক েয়লর, িা ো নেয়খ আইে 
নর্ািায়বক ব্বস্থা তেক।’ 

অথ��ুক্ত দ্রীপঙ্কর দাস। 
েথব: সিংগৃহ্রীত

■ জমর্ায় ঝাঁপ
থগথরি পাক্থ জমর্া জটেিরন জসামবার ঝাঁপ থদরয় আত্মঘাত্রী হরলন থন�া জসন 
নারম ৫৭ বের বয়থস এক মথহলা। জানা জগরে, এথদন জবলা সারি ১২ো 
নাগাদ থগথরি পাক্থ জমর্া জটেিরন কথব স�ুাষ গাম্রী জমর্া আসথেল। হঠাৎই 
ওই মথহলা ঝাঁপ জদন। এর ফরল প্রায় ৪০ থমথনে কথব সু�াষ ও জসন্টাল 
জটেিরনর মরি্ জমর্া চলাচল ব্াহত হয়। 

   ফম্থ এ
প্রকাি্ থবজ্ঞথতি

[  ইেসলয়ভত্স অ্ান্ড ব্াঙ্করাপ্টতস নবারজি অফ ইতন্ডো ( ইেসলয়ভত্স নরয়জাতলউেে প্রয়সস ফর কয়পজিায়রট পাসজিেস)  
নরগুয়লেেস, ২০১৬–র নরগুয়লেে ৬ অধরীয়ে]  

জনক্াস জহলর অ্াডি থবউট জকয়ার প্রাইর�ে থলথমরেড– এর 
ঋণদাতাগরণর অবগথতর জন্

দরকাথর তর্াবথল
১. কয়পজিায়রট ঋণরেহরীিার োর্ নেক্সাস নহলথ অ্ান্ড তবউটি নকোর প্রাইয়ভট তলতর্য়টর

২. কয়পজিায়রট ঋণরেহরীিার প্রতিষ্ার িাতরখ ১৭. ০২. ২০০৫

৩. কিৃজিপয়ক্র অধরীয়ে এই কয়পজিায়রট ঋণরেহরীিা 
প্রতিতষ্ি/ তেবন্রীকৃি 

আরওতস–কলকািা

৪. কয়পজিায়রট ঋণরেহরীিার কয়পজিায়রট আইয়রতন্টটি 
েম্বর

U24246WB2005PTC101755

৫. কয়পজিায়রট ঋণরেহরীিার নরতজস্ারজি অতফস এবিং 
র্ুখ্ অতফস ( �তে থায়ক)– এর  ঠিকাো

  প্র�য়নে রাজ কর্ল তসিং নরেওোল, কারোতে র্্ােসে, ২ে িল, ফ্্াট–
 ১১৪, ২৫এ পাকজি ত্রেট কলকািা– ৭০০০১৬, পতচির্বঙ্গ।

৬. কয়পজিায়রট ঋণরেহরীিার পতরয়প্রতক্য়ি 
ইেসলয়ভত্স শুরুর িাতরখ

০৬. ০৭. ২০২২ 

৭. ইেসলয়ভত্স নরয়জাতলউেে প্রয়সস বয়ন্র 
অেুতর্ি িাতরখ

০২. ০১. ২০২৩ 

৮. ইয়ন্টতরর্ নরয়জাতলউেে প্রয়ফেোল তহয়সয়ব 
তক্রোরি ইেসয়ভত্স প্রয়ফেোয়লর োর্ এবিং 
নরতজয়্রেেে েম্বর

তসএ পঙ্কজ লুোওোি
IBBI/IPA-001/IP-P00 066/2017-18/10152

৯. নবায়রজির কায়ে তেবন্রীকৃি ইয়ন্টতরর্ 
নরয়জাতলউেে প্রয়ফেোয়লর ঠিকাো এবিং 
ই– নর্ল আইতর

 এভায়রস্ হাউস, সু্ট েিং ৮তস, ৯র্ িল, ৪৬তস, জওহরলাল নেহরু 
নরার, কলকািা– ৭০০০৭১, plunawatca@gmail.com

১০. ইয়ন্টতরর্ নরয়জাতলউেে প্রয়ফেোয়লর সয়ঙ্গ 
ন�াগায়�াগ করার জে্ ব্বহা�জি ঠিকাো এবিং 
ই– নর্ল আইতর

এভায়রস্ হাউস, সু্ট েিং ৮তস, ৯র্ িল, ৪৬তস, জওহরলাল নেহরু 
নরার, কলকািা– ৭০০০৭১, plunawatca@gmail.com

১১. োতব জর্া নেওোর নেে িাতরখ   ২০. ০৭.  ২০২২

১২. ২১ েিং ধারার ( ৬এ)  েিং উপধারার ্জ 
‘ তব’ – এর অধরীয়ে ইয়ন্টতরর্ নরয়জাতলউেে 
প্রয়ফেোল দ্ারা তেধজিাতরি ঋণোিায়ের ( �তে 
থায়ক)  নরেতণতবভাগ

প্রয়�াজ্ েে

১৩. নকােও নরেতণয়ি ঋণোিায়ের অেুয়র্াতেি 
প্রতিতেতধ তহয়সয়ব তক্রোেরীল হওোর জে্ 
তেতনিি ইয়ন্টতরর্ নরয়জাতলউেে প্রয়ফেোলয়ের 
োর্ ( প্রতি নরেণরীর জে্ তিেজে কয়র) 

প্রয়�াজ্ েে

১৪. ( ক)  েরকাতর ফর্জি এবিং
( খ)  অেুয়র্াতেি প্রতিতেতধয়ের তবেে িথ্ 
উপলব্ধ রয়েয়ে এখায়ে: 

ক)  https://www.ibbi.gov.in/home/downloads
 প্রয়�াজ্ েে

এিদ্দারা এই তবজ্ঞতপ্ত জাতর করা হয়ছে ন�, ে্ােোল নকাম্াতে ল রোইবেুাল, কলকািা নবচে ০৬ জুলাই ২০২২ িাতরয়খ 
নেক্সাস নহলথ অ্ান্ড তবউটি নকোর প্রাইয়ভট তলতর্য়টর– এর কয়পজিায়রট ইেসলয়ভত্স নরয়জাতলউেে প্রয়সস শুরুর আয়েে 
জাতর কয়রয়ে।
এিদ্দারা নেক্সাস নহলথ অ্ান্ড তবউটি নকোর প্রাইয়ভট তলতর্য়টর– এর ঋণোিায়ের ওপয়রর নটতবয়ল ক্রর্ েিং ১০–এ উতলেতখি 
ঠিকাোে ইয়ন্টতরর্ নরয়জাতলউেে প্রয়ফেোল– এর কায়ে ২০ জুলাই ২০২২ িাতরয়খর র্য়ধ্ িাঁয়ের োতবগুতল �থা�থ প্রর্াণ 
সয়র্ি নপে করার জে্ আহ্াে জাোয়ো হয়ছে। আতথজিক ঋণোিারা �থা�থ প্রর্াণ সয়র্ি িাঁয়ের োতবগুতল নকবলর্াত্ 
ইয়লকরেতেক উপায়ে জর্া নেয়বে। বাতক সকল ঋণোিা িায়ঁের োতব প্রর্াণ সয়র্ি তেয়জরা হায়ি কয়র, রাক র্াধ্য়র্ বা 
ইয়লকরেতেক উপায়ে জর্া তেয়ি পারয়বে। 
ওপয়র ক্রর্ েিং ১২–এ িাতলকার নকােও নরেতণভুক্ত আতথজিক ঋণোিা ক্রর্ েিং ১৩–এ িাতলকাভুক্ত তিেজে ইেসলয়ভত্স 
প্রয়ফেোয়লর র্য়ধ্ তেয়জয়ের নরেতণর ( নরেতণ উয়লেখ করয়ি হয়ব)  প্রতিতেতধত্ব করার জে্ নবয়ে তেয়ে ফর্জি তসএ– নি উয়লেখ 
করয়বে— আইআরতপর কায়ে উপলব্ধ িথ্ অেু�ােরী এয়ক্য়ত্ এগুতল প্রয়�াজ্ েে। 
দাথবর সপরক্ থমর্া থবভ্াথন্তকর প্রমাণ দাথখল কররল জথরমানা করা হরত পারর। ( প্রর�াজ্ নয়) 
 পঙ্কজ লুনাওয়াত 
তাথরখ:  ১ ১. ০৭. ২০২২    ইরটেথরম জররজাথলউিন প্ররফিনাল
স্ান:  কলকাতা   IBBI/IPA-001/IP-P00066/2017-18/10152

 কালুপুর ব্াঞ্চ, থজথপ অথফস কালুপুর, রানা– বনগাঁ, জজলা ২৪ পরগনা ( উঃ)  পথচিমবঙ্গ, 
থপন– ৭৪৩২৩৫, ইরমল:  cb19578@canarabank.com

পথরথিষ্–IV

[ জসকিন ১৩( ৪) ]  দখল থবজ্ঞথতি ( স্াবর সম্পথতির জন্)
ন�য়হিু, কাোিা ব্াঙ্ক, কালুপুর ব্রাচে– এর অেুয়র্াতেি অতফসার তহয়সয়ব তে্স্বাক্রকাররী, 
তসতকউতরটাইয়জেে অ্ান্ড তরকে্রোকেে অফ তফোত্সোল অ্ায়সটস অ্ান্ড এেয়ফাসজিয়র্ন্ট 
অফ তসতকউতরটি ইন্টায়রস্ অ্াক্ট, ২০০২ ( ৫৪ অফ ২০০২)  নর্ািায়বক এবিং তসতকউতরটি 
ইন্টায়রস্ ( এেয়ফাসজিয়র্ন্ট)  রুলস, ২০০২– এর রুল ৩– এর সয়ঙ্গ পঠেরীে উক্ত অ্ায়ক্টর 
১৩( ১২)  ধারাধরীয়ে িাঁর ওপর অতপজিি ক্র্িাবয়ল জদনদার শ্রী অরলাক মণ্ডল– এর প্রথত  
০৪. ০৪. ২০২২ িাতরখ সিংবতলি োতব তবজ্ঞতপ্ত ইসু্ কয়রতেয়লে, �ায়ি উক্ত তবজ্ঞতপ্তর িাতরখ 
নথয়ক ৬০ তেয়ের র্য়ধ্ সিংতলিটি তবজ্ঞতপ্তয়ি উতলেতখি পতরর্াণ অথজিাঙ্ক  ₹  ৩,০৫,৭৫১. ৫১ ( থতন 
লক্ পাঁচ হাজার সাতরিা একান্ন োকা ও একান্ন পয়সা মাত্র)  ৩১. ০৩. ২০২২ অেু�ােরী এবিং 
িদুপতর সুে, এবিং খরে সয়র্ি আোে নেওোর জে্ িাঁয়ের আহ্াে জাোয়ো হয়েতেল। 
উক্ত নেেোর ওই পতরর্াণ অথজিাঙ্ক আোে তেয়ি ব্থজি হওোে এিদ্দারা তবয়েে কয়র ওই 
নেেোর এবিং জেসাধারয়ণর জ্ঞািায়থজি জাোয়ো হয়ছে ন�, তে্স্বাক্রকাররী উক্ত রুলসরূ্য়হর 
রুল ৮ এবিং ৯–  এর সয়ঙ্গ পঠেরীে উক্ত অ্ায়ক্টর ১৩( ৪)  ধারাধরীয়ে িাঁর ওপর অতপজিি 
ক্র্িাবয়ল ৬ জুলাই ২০২২ িাতরয়খ তেয়ে বতণজিি সম্তত্তর েখল তেয়েয়েে।
তবয়েে কয়র ওই নেেোর  এবিং জেসাধারণয়ক এিদ্দারা তেয়্াক্ত সম্তত্ত তেয়ে নলেয়েে ো 
করার জে্ সিকজি করা হয়ছে এবিং এর পয়রও এই সম্তত্ত তেয়ে ন�  নকােও নলেয়েে করা 
হয়ল িা বয়কো ₹  ৩,০৫,৭৫১. ৫১ ( তিে লক্ পাঁে হাজার সািয়ো একান্ন টাকা ও একান্ন 
পেসা র্াত্)  ৩১. ০৩. ২০২২ অেু�ােরী+ ও িার ওপর  ০১. ০৪. ২০২২ নথয়ক প্রয়�াজ্ হায়র 
সুে, র্াশুল সয়র্ি কাোিা ব্াঙ্ক কালুপুর ব্রাচে– এর োজজি সায়পক্ হয়ব।              
এর পাোপাতে উক্ত অ্ায়ক্টর ১৩ ধারার ( ৮)  উপধারার সিংস্থাে নর্ািায়বক উপলব্ধ সর্য়ের 
র্য়ধ্ ব্ায়ঙ্কর প্রাপ্ বয়কো টাকাপেসা আোে তেয়ে তে্তলতখি জাতর্ে�ুক্ত সম্তত্ত োতিয়ে 
নেওোর ব্বস্থা করার জে্ সিংতলিটি নেেোর– এর দৃতটি আকেজিণ করা হয়ছে।
স্াবর সম্পথতির থববরণ [ জাথমন�ুক্ত সম্পরদর থবিদ] 
শ্রী অরলাক মণ্ডল এবিং শ্রী অস্রীম মণ্ডল এবিং শ্রীমত্রী মািুর্রী মণ্ডল ( বন্ধকদাতা )  এর 
সম্তত্তর সকল অপতরহা�জি অিংে। ২১ নরতস জতর্র সকল অপতরহা�জি অিংে �ার এল আর োগ 
েিং ১০৫, ১০৬ অধরীেস্থ খতিোে েিং ১০৮৩ এল আর খািা েিং ১৪/ ২, নজ এল েিং ১৫১, 
অবতস্থি নর্ৌজা– কালুপুর থাো– বেগাঁ, নজলা– উত্তর ২৪ পরগো, কালুপুর রোর্ পচোয়েি 
অধরীয়ে। উক্ত সম্তত্তর নেৌহতদি তেয়্:  উত্তয়র:  েূে্ েতক্য়ণ:  েূে্ পূয়বজি:  সুধরীর কুর্ার র্ডেয়লর 
জতর্ পতচিয়র্:  রার্হতর র্ডেয়লর জতর্।

তাথরখ:  ০৬. ০৭. ২০২২ অনুরমাথদত আথিকাথরক 
স্ান:  কালুপুর         কানািা ব্াঙ্ক
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