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কলকাতা শনিবার ৯ জুলাই ২০২২

ছাত্র সংসদ ভ�োট
করতে আগ্রহী রাজ্য

জিটিএ
চেয়ারম্যান কে?
সিদ্ধান্ত আজ

সঞ্জয় বিশ্বাস

নীলাঞ্জনা সান্যাল

রাজ্যের কলেজ–বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র সংসদ নির্বাচন করতে তাঁরা আগ্রহী। এই
ছাত্রভ�োটে বির�োধীরাও অংশ নিক এবং অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হ�োক এমনটাই তাঁরা চান
বলে জানালেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। শুক্রবার তৃণমূল ভবনে এক সাংবাদিক বৈঠকে
একথা বলেন তিনি। একই সঙ্গে জানান, কর�োনা বাড়লে স্কুল নিয়ে কী করা হবে সে
ব্যাপারে স্বাস্থ্য দপ্তরের ক�োনও নির্দেশিকা আসেনি। পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা হচ্ছে।
ছাত্র সংসদ নির্বাচন নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ‘ছাত্র সংসদ নির্বাচন করতে আমরাও
আগ্রহী। দলগতভাবেও চাই ছাত্রভ�োট হ�োক। এ ব্যাপারে ছাত্র সংগঠন এবং শিক্ষক
সংগঠনের সঙ্গে কথাও হয়েছে। কিন্তু ক�োভিডের কারণেই এখনই ছাত্রভ�োট করান�োটা
অসুবিধাজনক। আমরা চাই ছাত্রভ�োট হ�োক, তাতে বির�োধীরাও অংশ নিক। এবং
অবাধ ও স্বচ্ছ ভ�োট হ�োক।’প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালে একক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অর্থাৎ
যাদবপুর, প্রেসিডেন্সি, রবীন্দ্রভারতী ও ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র
সংসদ নির্বাচন হয়। তবে কলকাতা, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের মত�ো বিশ্ববিদ্যালয়গুলি
এবং রাজ্যের কলেজগুলিতে গত ছ’বছর ক�োনও ছাত্র ভ�োট হয়নি। উৎসশ্রী প�োর্টালের
মাধ্যমে শিক্ষক বদলির ফলে গ্রামের একাধিক স্কুলে শিক্ষক নেই। আশেপাশের স্কুলের
শিক্ষকদের দিয়ে অনেক জায়গায় পড়ান�োর কাজ চলছে। এ নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী
বলেন, ‘গ্রামের স্কুলগুলিতে শিক্ষক সমস্যা আছে। আমরা শিক্ষক নিয়�োগও করতে
চাই। কিন্তু স্কুল সার্ভিস কমিশনের সার্ভার রুম সিবিআইয়ের হেফাজতে রয়েছে। এ
নিয়ে আমরা আদালতের কাছে আবেদন করব।’এদিন তৃণমূলের রাজ্যের কলেজ
ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সংগঠন ও ওয়েবকুপা ও শুধু সরকারি কলেজগুলির
শিক্ষকদের সংগঠন এবিএসজিসিটিএ একসঙ্গে মিলেমিশে কাজ করার সিদ্ধান্ত হয়।
শিক্ষামন্ত্রী জানান সংগঠন দুটির আলাদা পরিচয় থাকলেও এবার থেকে এই দুটি সংগঠন
একত্রিত হয়ে কাজ করবে। প্রতি শুক্রবার তৃণমূল ভবনে দুটি সংগঠনের নেতৃত্বদের
নিয়ে বৈঠক হবে। কলেজ শিক্ষকদের সংগঠনের আরও বিস্তার ঘটান�োর লক্ষ্যেই এই
দুটি সংগঠন একত্রে কাজ করবে বলে জানান তিনি। 

কলকাতা পুরস্কুলে
অভিভাবক–শিক্ষক বৈঠক

কাকলি মুখ�োপাধ্যায়

শহরের নামী স্কুলের থেকে আর ক�োনও অংশে পিছিয়ে নেই কলকাতা পুরসভা
স্কু ল। স্কুলের মান�োন্নয়ন এবং পড়ুয়া–অভিভাবকদের অভাব–অভিয�োগ জানতে
পুরস্কুলে চালু হল অভিভাবক–শিক্ষক বৈঠক। কলকাতা পুরসভা স্কুলে এই প্রথম
এধরনের পদক্ষেপ। ৭৬ নম্বর ওয়ার্ডের কবিতীর্থ সরণি স্কুলে প্রথম অভিভাবক–শিক্ষক
মিটিংয়ের সূচনা করলেন মেয়র পারিষদ (শিক্ষা, আইটি) সন্দীপন সাহা। পুরসভার
১৪৪টা ওয়ার্ডের ২৪০টি পুরস্কুলেই এবার অভিভাবক–শিক্ষক মিটিং হবে। এবিষয়ে
সন্দীপন সাহা জানান, পুরস্কু ল নিয়ে শহরবাসীর এতদিনকার ধারণা বদলে যাবে।
শহরের অন্যান্য নামীদামি সরকারি–বেসরকারি স্কুলের সঙ্গে পুরসভা স্কু লও ক�োনও
অংশে পিছিয়ে নেই। স্কুলের পড়ুয়া এবং অভিভাবকদের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় গড়ে তু লতে
অভিভাবক–শিক্ষক মিটিংয়ের উদ্যোগ। পড়ুয়াদের পড়াশ�োনা নিয়ে অভিভাবকেরা
খুশি কিনা। তাঁদের স্কুলের পড়াশ�োনা এবং ছাত্রদের নিয়ে ক�োনও অভাব–অভিয�োগ
আছে কিনা। পড়ুয়াদের উন্নয়নের জন্য অভিভাবকদের আরও কিছু চাহিদা রয়েছে
কিনা, এসব জানতেই পুরস্কুলে এই মিটিংয়ের আয়�োজন। শিক্ষকেরাও এই মিটিংয়ে
পড়ুয়া সংক্রান্ত ক�োনও প্রশ্ন থাকলে সরাসরি অভিভাবকদের কাছ থেকে জেনে নিতে
পারবেন। এতে স্কুলের পরিবেশ এবং পড়ুয়াদের মান�োন্নয়নের কাজ আরও সহজ হবে।
সব স্কুলেই অভিভাবক–শিক্ষক মিটিং হয়। পুরসভা স্কুলে এই প্রথম। বছরে ৩ বার
এই মিটিং হবে। জুলাই, সেপ্টেম্বর এবং ডিসেম্বরে এই মিটিং করা হবে। বছরে তিনটি
পরীক্ষার পরই মিটিং করা হবে। এতে পুরস্কু ল এবং পড়ুয়াদের আরও উন্নতি হবে।

শুভেন্দু, সুকান্তর চিঠির
ভাষা উদ্ধত: স�ৌগত

আজকালের প্রতিবেদন

রাজ্যসভায় এনডিএ প্রার্থী দ্রৌপদী মুর্মুকে সমর্থন করার জন্য বিধানসভার বির�োধী
দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার সমর্থন চেয়ে
তৃণমূলের সাংসদদের চিঠি দিয়েছেন। বিধায়কদের কাছেও চিঠি যাচ্ছে। শুভেন্দু
লিখেছেন, দ্রৌপদীদেবীর বিজয় নিশ্চিত। তা সত্ত্বেও ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ
থেকে আপনার কাছে তাঁর হয়ে ভ�োট প্রার্থনা করছি। আসুন, এমন জনজাতি মহিলা
দীর্ঘজীবন জনসেবায় ব্রতী প্রার্থীকে রাষ্ট্রপতি ভবনে প�ৌঁছন�োর যজ্ঞে শামিল হই।
এই চিঠি সম্পর্কে এদিন স�ৌগত রায় বলেন, ‘রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ১৭টি বির�োধী দল
মিলে যশবন্ত সিনহাকে প্রার্থী করেছে। আমরা ত�ো তাঁকেই সমর্থন করব। দ্রৌপদী
মুর্মুকে সমর্থন করতে যাব কেন?আর শুভেন্দু অধিকারীর চিঠির ভাষা উদ্ধত।
জয় নিশ্চিত লিখে কেন তিনি চিঠি পাঠাচ্ছেন, তা বুঝতে পারলাম না। শুভেন্দু
অধিকারী, সুকান্ত মজুমদারের কাছ থেকে এর চেয়ে বেশি কী আশা করা যায়?’

অর্জুনের নিরাপত্তা: রিপ�োর্ট চাইল হাইক�োর্ট
সাংসদ অর্জুন সিংয়ের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে রাজ্যকে অন্তর্বর্তী
নির্দেশ দিল কলকাতা হাইক�োর্ট। অর্জুন সিংয়ের জেড ক্যাটেগরি নিরাপত্তা
কেন্দ্রের প্রত্যাহারকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা মামলায় শুক্রবার কেন্দ্র
ও রাজ্যের কাছে রিপ�োর্ট তলব করেছেন হাইক�োর্টের বিচারপতি ম�ৌসুমি
ভট্টাচাৰ্য। আগামী দশ দিনের মধ্যে কেন্দ্র ও রাজ্যেকে এই রিপ�োর্ট পেশ
করতে হবে। পরবর্তী শুনানি ২০ জুলাই। আদালতে কেন্দ্রের সওয়াল, নির্দিষ্ট
সময় অন্তর পরিস্থিতির পর্যাল�োচনা করে নিরাপত্তার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
অর্জুন সিং জেড ক্যাটেগরি নিরাপত্তা পেয়েছিলেন কারণ সে সময় তিনি
হুমকির শিকার হচ্ছিলেন। তাঁর বাড়িতেও ব�োমাবাজি হয়। যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে
অভিয�োগ ত�োলা হয়েছিল সেই নমিত সিং বর্তমানে জেলে। তাই এখন
অর্জুনের নিরাপত্তার প্রয়োজন নেই বলেই দাবি কেন্দ্রের। অন্যদিকে অর্জুনের
আইনজীবীর দাবি, এখনও তিনি নিরাপত্তাহীনতায় ভু গছেন। র�োজই হুমকি
আসছে। তবে রাজ্যের দাবি, বিজেপির বিধায়ক, সাংসদ এবং পদাধিকারীরা
কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা পেলে অর্জুন সিং কেন পাবেন না? এই নিয়ে কেন্দ্রের কাছে
জবাব তলব করুক আদালত।

হাইক�োর্টের দ্বারস্থ সিবিআই

ভ�োট–পরবর্তী হিংসা মামলায় নতু ন করে কলকাতা হাইক�োর্টের দ্বারস্থ
হল সিবিআই। তাদের মতে, এখনও হিংসার অভিয�োগ অব্যাহত। নতু ন
করে তিনটি অভিয�োগ এসেছে। যার মধ্যে খুন ও ধর্ষণের অভিয�োগও
রয়েছে। সেগুলি ফের তদন্ত করতে আদালতের অনুমতি চেয়ে আবেদন
করেছে সিবিআই।

বাইপাসে এসি বাসে হঠাৎ আগুন

শুক্রবার বিকেলে হঠাৎই একটি ইলেকট্রিক বাসে আগুন লেগে যায়।
যাদবপুর–সল্টলেক রুটের এ/সি–৯ বাস। শর্টসার্কিট থেকে বাসটিতে আগুন
লাগে বলে অনুমান দমকলের। বাইপাসের অজয়নগরের কাছে এই ঘটনা
ঘটে। সেই সময় যাত্রীদের দ্রুত বাস থেকে নামিয়ে আনা হয়। কেউ আহত
হননি। খুব বেশি ঠাসা ভিড়ও ছিল না। ধ�োঁয়া দেখার পরই বাসের এমার্জেন্সি
গেট এবং অন্যান্য দরজা খুলে দেওয়া হয়। যাত্রীরা দ্রুত নেমে যান। এই
ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে দাউ দাউ আগুনে বাসটি পুড়ে ছাই
হয়ে যায়। পূর্ব যাদবপুর ট্রাফিক গার্ড থেকে পুলিশকর্মীরা আসেন। দমকলে
খবর দেন তাঁরাই। দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে প�ৌঁছে আগুন নিভিয়ে
ফেলে। এরপর প�োড়া বাসটি সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। কিছক্ষ
ু ণের জন্য ওই
রাস্তায় যানজট তৈরি হয়। 

দার্জিলিং, ৮ জুলাই

বিধানসভায় জ্যোতি বসুর ছবিতে, জন্মদিনের শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন মন্ত্রী
ফিরহাদ হাকিম। ছবি: বিজয় সেনগুপ্ত

শ্রদ্ধায় স্মরণ জ্যোতি বসুকে

ভ�োলানাথ ঘ�োড়ই

জ্যোতি বসু, হরকিষেন সিং সুরজিতের কাছেই শিখেছি, বড় বিপদকে রুখতে কীভাবে
বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে বৃহত্তর ঐক্যে আনতে হয়। বড় বিপদ র�োখার সময় কারও
অতীত দেখাটা কাজ নয়। জ্যোতি বসু স্মারক বক্তৃতায় এ কথা বলেছেন সিপিএম
সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচু রি। তিনি বলেন, জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে সেদিন জনতা
সরকারকে সমর্থন করার সময়ে কারও অতীত দেখেছি?এখন দেশে মূল বিপদ হিন্দুত্ব
ও বিজেপি। তাই রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বৃহত্তর ঐক্যে সমর্থন করার সময়ও কারও অতীত
দেখা হয়নি। শুক্রবার ছিল বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর ১০৯তম জন্মদিন।
দেশব্যাপী নানা কর্মসূচি নিয়েছে তাঁর দল সিপিএম। এদিনই তাঁর নামাঙ্কিত গবেষণা
কেন্দ্র তৈরির কাজ শুরু হল নিউ টাউনে। ‘জ্যোতি বসু কেন্দ্র’ গড়ে তু লতে এদিন থেকে
শুরু হল গণ–অর্থসংগ্রহ অভিযান। বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু জানিয়েছেন, এদিন
নিউ টাউনে চিনার পার্ক ও চ�ৌমাথায় মাত্র আড়াই ঘণ্টায় ৮৪ হাজার টাকা উঠেছে।
জনগণের দেওয়া অর্থেই গড়ে তু লব জ্যোতি বসু কেন্দ্র। ‘জ্যোতি বসু সেন্টার ফর স�োশ্যাল
স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চ’–এর নেতৃত্বেই এই কাজ শুরু হল। এদিন বিধানসভায় জ্যোতি
বসুর ছবিতে ফু লমালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান অধ্যক্ষ বিমান ব্যানার্জি, ফিরহাদ হাকিম–সহ
রাজ্যের মন্ত্রী ও বিধায়করা। প্রম�োদ দাশগুপ্ত ভবনে এদিন সকালে হয় রক্তদান শিবির।
বিকেলে হয় স্বাধীনতার ৭৫ বছরে জ্যোতি বসু স্মারক বক্তৃতা। ভাষণ দেন সিপিএম
সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচু রি, রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ও বিমান বসু। শুধু
এদেশেই নয় । এদিন জ্যোতি বসুর জন্মদিন উপলক্ষে একটি মত বিনিময়ের অনুষ্ঠানের
আয়�োজন করা হয়েছিল। ‘জ্যোতি বসু ও বাংলাদেশ’ শীর্ষক এই আল�োচনায় বক্তব্য
পেশ করলেন বাংলাদেশের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, বাংলাদেশের
সংসদ সদস্য রাশেদ খান মেনন এবং বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাংবাদিক আবেদ খান।

জিটিএ সভাসদদের শপথ হচ্ছে ১২ জুলাই
সকাল ১১টায়। স্থান দার্জিলিঙের ম্যাল।
রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ
করেছে। সভাসদদের শপথপর্ব হলেই
জিটিএ চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান
পদের শপথ হবে। তবে জিটিএ–র দ্বিতীয়
নির্বাচিত ব�োর্ডে কে চেয়ারম্যান এবং কে
ভাইস চেয়ারম্যান হবেন, তার সিদ্ধান্ত
হতে চলেছে শনিবারই। ভারতীয় গ�োর্খা
প্রজাতান্ত্রিক ম�োর্চা শনিবার নির্বাচিত
সভাসদদের মধ্যে থেকে তাঁদের নেতা
নির্বাচিত করবেন। ৪৫টি আসনের মধ্যে
বিজিপিএম যে ২৭ জন জয়ী হয়েছেন,
তঁারাই নেতা নির্বাচন করবেন। শনিবার
মিরিকের স�ৌরিণীতে সেই বৈঠক করবে
বিজিপিএম। থাকবেন নির্দল থেকে জয়ী
হয়ে আসা ৩ জন।

বাংলাই ঠিকানা

আজকালের প্রতিবেদন

প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম তৈরিতে বাংলাই আগামী
দিনের ঠিকানা। বিশ্ববাংলা মেলা প্রাঙ্গণে
‘ইস্ট টেক ২০২২’অনুষ্ঠানে এ কথা জানান
রাজ্যের মুখ্যসচিব ড.হরিকৃ ষ্ণ দ্বিবেদী।
তিনি এমএসএমই ইউনিট স্থাপনে বাংলার
সুয�োগ–সবি
ু ধার কথা বলেন। সেনাবাহিনীর
বিভিন্ন সরঞ্জাম তৈরির ক্ষেত্রে আগামী
দিনে সেরা ঠিকানা হয়ে উঠতে চলেছে
বাংলা। প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহের
ক্ষেত্রে অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি, গার্ডেনরিচ
শিপ বিল্ডার্স–সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের সমন্বয়ের
প্রয়�োজন হয়। জিওসি–ইন–সি ইস্টার্ন কমান্ড
লেফটেন্যান্ট আর পি কলিতা বলেন,
দেশের সেনাবাহিনীর কাছে নজরদারির
সরঞ্জাম–সহ বিভিন্ন জিনিসের প্রয়�োজন
হয়। সেগুলি পশ্চিমবঙ্গে তৈরির ক্ষেত্রে রাজ্য
সরকার যে সদিচ্ছা ও আগ্রহ দেখিয়েছে,
তা প্রশংসায�োগ্য।

৩

দেউচা–পাঁচামি

জুনিয়র কনস্টেবল পদে
২৬০ জমিদাতাকে নিয়োগপত্র

অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়
সিউড়ি, ৮ জুলাই

দেউচা–পাঁচামি কয়লা খনি প্রকল্পের
জমিদাতা পরিবারের সদস্যদের হাতে
সরকারি চাকরির নিয়োগপত্র তু লে
দেওয়া শুরু হল। দেশের বৃহত্তম
এই কয়লা খনি প্রকল্পের জন্য মুখ্যমন্ত্রী
মমতা ব্যানার্জি ১০ হাজার ক�োটি টাকার
পুনর্বাসন প্যাকেজ ঘ�োষণা করেছেন।
প্যাকেজের ঘ�োষণামত�ো জমিদাতারা
বিঘা প্রতি ১৩ লক্ষ টাকা হিসেবে তাঁদের
জমির দাম পেয়েছেন। এবার শুরু
হয়ে গেল জমিদাতাদের পরিবারপিছু
একজনকে সরকারি চাকরির নিয়োগপত্র
দেওয়া। শুক্রবার সিউড়ি ইনড�োর
স্টেডিয়ামে এক অনুষ্ঠানে দেউচা–পাঁচামি
কয়লা খনি প্রকল্পের দেওয়ানগঞ্জ হরিণ
সিংহা ব্লক এলাকার জমিদাতাদের
পরিবার থেকে ২৬০ জনের হাতে
জুনিয়র কনস্টেবল পদের নিয়োগপত্র
তু লে দেওয়া হল। ছিলেন মন্ত্রী
চন্দ্রনাথ সিনহা, রাজ্য গ্রামীণ উন্নয়ন
সংস্থা (এসআরডিএ)–র চেয়ারম্যান
অনুব্রত মণ্ডল, জেলা সভাধিপতি তথা
সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায়চ�ৌধুরি,
জেলা পরিষদের মেম্বার তথা লাভপুরের
বিধায়ক অভিজিৎ সিনহা, জেলাশাসক
বিধান রায়, এসপি নগেন্দ্রনাথ
ত্রিপাঠী প্রমুখ।
মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা বলেন,
‘মুখ্যমন্ত্রী কথা রেখেছেন। দেউচা–
পাঁচামি মুখ্যমন্ত্রীর একটি স্বপ্নের প্রকল্প।
এতে বীরভূ ম ছাড়াও আশেপাশের
জেলাগুলির প্রভূ ত উন্নয়ন ঘটবে।’
এসআরডিএ চেয়ারম্যান অনুব্রত মণ্ডল

বলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি যা
বলেন তাই করেন। আর যারা বড় বড়
কথা বলে তারা মানুষকে চাকরি দেয়
না। বেকার ছেলে–মেয়েদের ঠেলে
দেয়।’জেলাশাসক বিধান রায় বলেন,

এই প্যাকেজে চাকরি ছাড়াও জমির
উপযুক্ত দাম এবং পুনর্বাসনের জন্য
উপযুক্ত বাড়ি তৈরি করে দেওয়া–সহ
বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের জন্য উপযুক্ত
ক্ষতিপূরণের সংস্থান রয়েছে। এদিন

জমিদাতাদের হাতে নিয়�োগপত্র তু লে দিচ্ছেন মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা।
পাশে, তৃ ণমূলের জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল। ছবি: শান্তনু দাস
‘দেউচা–পাঁচামি কয়লা খনি প্রকল্পের
জন্য মুখ্যমন্ত্রী যে মানবিক পুনর্বাসন
প্যাকেজ ঘ�োষণা করেছিলেন, তার
সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই প্রস্তাবিত প্রকল্পের
দেওয়ানগঞ্জ–হরিণ সিংহা ব্লকের যাঁরা
প্যাকেজের সঙ্গে সহমত প�োষণ করে
ইতিমধ্যেই জমি দিয়েছেন, সেইসব
জমিদাতাকে পরিবার পিছু একজনের
হাতে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মত�ো জুনিয়র
কনস্টেবল পদের নিয়োগপত্র তু লে
দেওয়া হল। এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রীর ঘ�োষিত

২৬০ জন প্রার্থীর হাতে জুনিয়র
কনস্টেবল পদের নিয়োগপত্র তু লে
দেওয়া হল। আগামী রবিবার দিনে
তাঁরা ব্যারাকপুর পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারে
য�োগদান করবেন।’এদিন চাকরির
নিয়োগপত্র হাতে পেয়ে রীতিমত�ো খুশি
চাকরিপ্রার্থীরা। তাঁদের একজন সুব্রত
গড়াই বললেন, ‘চাকরির নিয়োগপত্র
হাতে পেয়ে ভাল লাগছে। রাজ্য সরকার
যেমন যেমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল
সেভাবেই কাজ করছে।’

দখল বিজ্ঞপ্তি

(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

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

ভিডিও কনফারেন্সিং (‘ভিসি’)/ অন্য
অডিও ভিস্যুয়াল পদ্ধতি (‘ওএভিএম’)–এর মাধ্যমে
৭৫ তম অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং বিষয়ক বিজ্ঞপ্তি
দেশে ক�োভিড ১৯ জনিত অতিমারী পরিস্থিতিতে মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট
অ্যাফেয়ার্স জেনারেল সার্কুলার নং ৮ এপ্রিল ২০২০–এর ১৪/২০২০,
১৩ এপ্রিল ২০২০–এর ১৭/
২০২০, ১৩ জানুয়ারি, ২০২১–এর
০২/২০২১, ১২ ডিসেম্বর, ২০২১–এর ২০/২০২১, ১৪ ডিসেম্বর, ২০২১–
এর ২১/২০২১, ৫ মে, ২০২১–এর ০২/২০২২, ৫ মে, ২০২১–এর
০৩/২০২২ সহ পঠনীয় জেনারেল সার্কুলার নং ৫ মে, ২০২০–এর
২০/২০২০ ও সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ ব�োর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি)–
এর শর্তাধীনে ২০২২ বর্ষে ক�োম্পানিকে ভিডিও কনফারেন্সিং (‘ভিসি’)/
অন্য অডিও ভিস্যুয়াল পদ্ধতি (‘ওএভিএম’)–এর মাধ্যমে এজিএম–এর
অনুম�োদন দিয়েছে। উক্ত এমসিএ, সেবি সার্কুলারসমূহ ও ক�োম্পানি
আইন ২০১৩ (আইন)–এর ধারা এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড
ডিসক্লোজার রিক�োয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস ২০১৫ (সেবি এল ও ডি
আর রেগুলেশনস)সার্কুলার অনুযায়ী ৭৫ তম অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং
ভিসি/ওএভিএম–এর মাধ্যমে ৪ আগস্ট ২০২২ তারিখ বেলা ১১.৩০টায়
(ভারতীয় সময়)আয়�োজিত হবে।
যে সকল সদস্যের ই–মেল ঠিকানা এই ক�োম্পানি/ডিপ�োজিটরি
পার্টিসিপ্যান্ট–এর কাছে নিবন্ধীকৃত রয়েছে, কেবলমাত্র ই–মেলের
মাধ্যমে তাঁদের প্রতি আর্থিক বছরের আর্থিক খতিয়ান সমেত এজিএম–
এর ন�োটিস পাঠান�ো হবে। এজিএম–এর ন�োটিস এবং ২০২১–২২–এর
অ্যানুয়াল 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।
ই–মেল ঠিকানা নিবন্ধীকৃত করার পদ্ধতি:
বাস্তবিক শেয়ারধারী যে সকল সদস্যের ই–মেল ঠিকানা এই
ক�োম্পানি/আরটিএ–র কাছে নিবন্ধীকৃত নয়, তাঁরা ৭৫ তম অ্যানয়া
ু ল
জেনারেল মিটিং ন�োটিস ও ৩১ মার্চ, ২০২২ অবধি অ্যানয়া
ু ল রিপ�োর্ট
ও/বা ভিসি/ওএভিএম–এর মাধ্যমে এজিএমে য�োগ দেওয়ার লগ ইন
বিশদ পেতে নিম্নোক্ত গুলি পাঠান ক�োম্পানির আ
 রটিএ–র co.sec@
saregama.com–এ বা ক�োম্পানির co.sec@saregama.com–এ
ক) নাম, ফ�োলিও নং, পূর্ণ ঠিকানা, ম�োবাইল নং, ই এল আইডি সহ
সাক্ষরিত অনুর�োধপত্র।
খ) স্বপ্রত্যয়িত প্যান কার্ড কপি।
গ)	 ঠিকানার সমর্থনে স্বপ্রত্যয়িত কপি (
আধার কার্ড/
ড্রাইভিং
লাইসেন্স/পাসপ�োর্ট/ভ�োটার কার্ড)
ব্যাঙ্ক বিশদ নিবন্ধীকৃত করার জন্য সদস্যদের দিতে হবে:
❄ ব্যাঙ্ক ও শাখা
❄ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ধরন
❄ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নং
❄ এম আই সি আর ক�োড
❄ আই এফ এস সি
❄ উক্ত বিশদ সহ বাতিল চেক
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 ভ�োটিংয়ের প্রক্রিয়া
এজিএম ন�োটিসে প্রদত্ত বিষয়ে সদস্যগণ দূর থেকে ভ�োটাধিকার প্রয়�োগের
সুয�োগ পাবেন। রিম�োট ই–ভ�োটিংয় ও এজিএম–এ ই–ভ�োটিংয়ের বিশদ
এজিএম ন�োটিসে প্রদত্ত হয়েছে।
	ব�োর্ডের আদেশানুসারে
	বিক্রম মেহরা
তারিখ:৯ জুলাই, ২০২২
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
স্থান:মুম্বই 	ডিন:০৩৫৫৬৬৮০

সার্কল সস্ত্র (খড়্গপুর):বিই–১, বিধান নগর, স্টেশন র�োড, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ–৭২১১০১, ই–মেল:cs8262@pnb.co.in
যেহেতু , পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক/পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক এর অনুম�োদিত আধিকারিকগণ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফ�োর্সমেন্ট)রুলস, ২০০২ এর প্রয�োজ্য রুলসমূহ সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড

রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফ�োর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর ১৩ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্ট সম্পর্কিত ঋণগ্রহীতা(গণ)এর প্রত্যেকের
নামের পাশে উল্লিখিত তারিখ সংবলিত দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তির/ বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ওই বিজ্ঞপ্তিতে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের পাশে উল্লিখিত
অর্থাঙ্ক আদায় দেওয়ার জন্য তঁাদের প্রতি আহ্বান জানান�ো হয়েছিল।
উক্ত ঋণগ্রহীতাওই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতাএবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানান�ো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট
(এনফ�োর্সমেন্ট)রুলস, ২০০২ এর রুল নং ৮ সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩ ধারার (৪)নং উপধারা অনুযায়ী তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে ৭ জুলাই, ২০২২ তারিখে নিম্নবর্ণিত সম্পত্তিগুলির দখল নিয়েছেন।
উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮)নং উপধারার সংস্থান অনুযায়ী প্রাপ্য মেয়াদের মধ্যে এই জামিনযুক্ত পরিসম্পদগুলি ছাড়ান�োর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদারগণ/
বন্ধকদাতাগণের মন�োয�োগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।
বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা(গণ)এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা উক্ত সম্পত্তি(গুলি)নিয়ে ক�োনওরূপ লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি(গুলি)নিয়ে ক�োনও প্রকার লেনদেন নিম্নে
বর্ণিত অর্থাঙ্ক ও তার ওপর সুদ সমেত পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক এর দায় সাপেক্ষ হবে।

ক্রম
নং

ক)ঋণগ্রহীতা/জামিনদারের নাম
বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
ক)দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ
খ)ব্রাঞ্চের নাম ও সল আইডি
খ)দখলের তারিখ
গ)গৃহীত সুবিধা (অ্যাকাউন্ট নম্বর)
গ)বকেয়া অর্থাঙ্ক
১ ক) মেসার্স তু লসী স্টিল ফার্নিচার অ্যান্ড ফ্যাব্রিক
নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ির সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: ম�ৌজা– ভ�োগপুর, থানা– ডেবরা, ক) ১৮.০৪.২০২২ খ)০৭.০৭.২০২২
সেন্টার, প্রোঃ– তু হিন মাইতি, পিতা– বিমান বিহারী জেলা– পশ্চিম মেদিনীপুর, জে এল নং ৪৪০, আর এস খতিয়ান নং ১৪/১, পরচা খতিয়ান গ) ₹৫১,২৭,৬৭৬.২২ (
একান্ন লক্ষ
মাইতি (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা)
নং ৩০১/৪, সংশ�োধিত এল আর খতিয়ান নং ৮৩২, প্লট নং ১৩৭, জমির পরিমাপ– ৬.৫০ সাতাশ হাজার ছশ�ো ছিয়াত্তর টাকা এবং
খ) পিংলা (০৬৯৬২০)
ডেসিমেল (বাস্তু), ০৩.০৯.২০১০ তারিখে রেজিস্টার্ড দলিল নং I–৩৫২৮/২০১০ অনুযায়ী বাইশ পয়সা মাত্র)+ আদায়ীকৃ ত অর্থাঙ্ক
গ)টার্ম ল�োন (০৬৯৬৩০৬৭১৫৯১৯)
সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী মিঃ তু হিন মাইতি, পিতা– বিমান বিহারী মাইতি। চ�ৌহদ্দি:উত্তর– (
যদি থাকে)বাদে পরিশ�োধের তারিখ
টার্ম ল�োন (০৬৯৬২০জেওয়াই০০০০০০১)
দুলু চক্রবর্তীর বাড়ি;দক্ষিণ– তপন মাঝির বাড়ি;পূর্ব– ৬ ফু ট চওড়া রাস্তা এবং স�ৌমেন পর্যন্ত বকেয়া সুদ ও চার্জ
অধিকারীর বাড়ি;পশ্চিম– লালু তিওয়ারির ফাঁকা জমি।
টার্ম ল�োন (০৬৯৬২০ইজি০০০০০১৯৫)
ক্যাশ ক্রেডিট (০৬৯৬২০৮২৭৮৪৩)
তারিখ:০৭.০৭.২০২২	স্বাঃ– চিফ ম্যানেজার তথা অনুম�োদিত আধিকারিক
স্থান: মেদিনীপুর
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

