
    

  

RE ge a 

| e>, L MORISON 
BUILDING GOODNESS 

8h August, 2020 

To, 

The Manager (CRD) 
BSE Limited 

Phiroze Jeejeebhoy Towers, 

Dalal Street, Fort 

Mumbai - 400 001 

Dear Sir, 

Scrip code: 506522 
Sub.: Intimation of Board Meeting 

Pursuant to the provisions of Regulation 29(1)(a) of the Securities and Exchange Board of India 

(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we wish to inform you 

that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, 

18" August, 2020, inter alia, to consider and approve the Un-audited Financial Results of the 

Company for the quarter ended 30 June, 2020. 

Further, pursuant to the provisions of Securities and Exchange Board of India (Prohibition of 

Insider Trading) Regulations, 2015 and as per the terms of "Code of Conduct for Regulation, 

Monitoring and Reporting of Trading by Insiders” of the Company, the trading window for 

dealing in securities of the Company is closed from Wednesday, 1s July, 2020 till Thursday, 20% 

August, 2020. The same has been informed to the Directors and Specified Persons as defined in 

the Code. 

Kindly take the same on your record. 

Thanking you, 

Yours faithfully, 

For J. L. Morison (India) Limited 

e 

a. 

Sonal Naik 

Company Secretary & Compliance Officer 

Membership No. A43179 

  

  
  

jJ.L. MORISON (INDIA) LTD. 

Corp. Office : Peninsula Business Park, Tower ‘A’, 8th Floor, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013 India Tel: 91 22 2497 S031 ‘ : , 5 é , 6141 0300 Fax: 91 22 2495 0317 
Regd. Office : Rasoi Court, 20, Sir R. N. Mukherjee Road, Kolkata - 700 001. India Tel.: 91 33 2248 0114 / 15 Fax: 91 33 2248 1200 

Email : info@jlmorison.com www.jlmarison.com CIN :L51109WB1934PLC088167 | 
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রাজ্য
কলকাতা স�ামবার ১০ আগস্ট ২০২০                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

৭

আজকাললর প্রততলবদন

রালজযের ইতজিতনয়াতরং জলয়লটে দারুণ ফল 
কলরলে রুতব পাক্ক, কলকাতার তদতলি পাবতলক 
স্কুললর পড়কুয়ারা। সমধাতাতলকায় প্রথম 
একল�ায় রলয়লে এখানকার ১১ পড়কুয়া এবং 
প্রথম পাঁচল�ার মলধযে ৩০ জন। �বলচলয় ভাল 
ফল কলরলে শ্রীমন্তী সদ, সমধাতাতলকায় তার 
স্ান তৃততীয়। প্রথম দল� শ্রীমন্তী োড়াও রলয়লে 
অঙ্কুর সভৌতমক ( ৬)। এ োড়া আফতরন হায়দর 
( ১৮) , স�ৌমযেদতীপ নন্তী ( ১৯) , আলরেয় সচৌধকুতর 
( ২৮) , আয়কুষতী �াহা ( ৪৩) , আতদল আখতার 
( ৬০) , ত�দ্াথ্ক ত�ং ( ৬৮) , �কুপ্রততীক দত্ত ( ৭১) 
দুদ্কান্ রযোঙ্ক কলরলে । �ংরতষিত ওতবত� তবভালগ 
প্রথম হলয়লে মাক�কুদ আলম মতলিক।

 আপনার গ�ৌরব�াজ্জ্বল উপস্থিস্ি
কামনা করা হবছে...

আজ উব্াধন হবি চবলবে আমাবের

তরলেল তবজলন� স�টোর
ঠিকানা: 

ইসকন মস্দির গরাড, গপাঃঅঃ– হায়েরপাড়া,
ওয়াড্ড নং ৪০, গজলা– জলপাইগুস্ড়,

পস্চিম�ঙ্গ–৭৩৪ ০০৬

তাতরখ ও �ময়: 
১০ আ�স্ট ২০২০, দুপুর ১২. ৩০টা

এই অনুষ্াবন উপস্থিি থাকার জন্য আপনাবক
আন্তস্রকভাব� অনুবরাধ জানাবনা হবছে।

এ� তপ তব�ওয়াল
সজানাল মযোলনজার

ত�তলগুতড় সজান

  ফম্ক নং  আইএনত�– ২৫এ
পা�স্লক গকাম্াস্ন গথবক প্াইবভট গকাম্াস্নবি 
পস্র�ি্ডন উপলবষে সং�ােপবরে স্�জ্াপন প্কাশ

তরতজওনাল তিলরক্টর, ইস্টান্ক তরতজয়ন, কলপ্কালরে 
তবষয়ক মন্ত্রক কলকাতা �মতীলপ 

গকাম্াস্ন আইন ২০১৩, গকাম্াস্ন আইন, ২০১৩–
 এর ১৪ ধারা এ�ং গকাম্াস্নজ ( ইনকবপ্ডাবরশন)  
রুলস, ২০১৪– এর রুল ৪১ অনুসাবর

এবং
স্�ষয়:  

অম্াতলকা তবতনলয়াগ তলতমলেি 
( CIN: U67120WB1998PLC087618) 

গরস্জস্টাড্ড অস্িস:   
১৯৪, তজ টি সরাি, �ালতকয়া, থানা �ালতকয়া, 

হাওড়া, পতচিমবঙ্গ 
. . . . আলবদনকারতী

এিদ্দারা জনসাধারবের প্স্ি স্�জ্স্তি জাস্র করা হবছে 
গে, পা�স্লক গকাম্াস্ন গথবক প্াইবভট গকাম্াস্নবি 
�েবলর উবদেবশ্য ০৮ আ�স্ট ২০২০ িাস্রবে স্�বশষ 
সাধারে সভায় �ৃহীি স্�বশষ প্স্া� অনেুায়ী 
গকাম্াস্নর সঙ্ঘস্ারবকর রে�েবলর অনুবমােন 
প্াথ্ডনা কবর গকাম্াস্নজ অ্যাক্ট, ২০১৩– এর ১৪ ধারা 
অনুসাবর গকন্দীয় সরকার– এর কাবে সংস্লিষ্ট গকাম্াস্ন 
একটি আব�েন করার প্স্া� কবরবে।
গকাম্াস্নর গরস্জস্টাড্ড অস্িবসর প্স্াস্�ি গস্টটাস 
পস্র�ি্ডবনর িবল স্াথ্ড ষুেণ্ণ হওয়ার সম্া�না আবে 
এমন গকানও �্যস্তি এই স্�জ্স্তি প্কাবশর িাস্রে 
গথবক গচাবদো স্েবনর মবধ্য স্রস্জওনাল স্ডবরক্টর, 
ইস্টান্ড স্রস্জয়ন, ২৩৪/৪, এ গজ স্স গ�াস গরাড, 
স্নজাম প্যাবলস, II এমএসও স্�স্্ডং, ৪থ্ড িল, 
কলকািা–৭০০০২০–এর কাবে িাঁর/ িাঁবের ( স্তী/
পুং)  স্াবথ্ডর ধরন এ�ং স্�বরাস্ধিার কারে  উবলেে 
 কবর একটি হলিনামা ্ারা সমস্থ্ডি আপস্তিসমূহ 
গরস্জস্টাড্ড ডাকবোব� পাঠাবি পাবরন, িৎসহ নীবচ 
�স্ে্ডি ঠিকানাবি অ�স্থিি অস্িবস, আব�েনকারী 
গকাম্াস্নর কাবেও একটি কস্প পাঠাবি পাবরন। োর 
ঠিকানা ১৯৪, তজ টি সরাি, �ালতকয়া, থানা �ালতকয়া, 
হাওড়া, পতচিমবঙ্গ ।
আব�েনকারী অম্াস্লকা স্�স্নবয়া� স্লস্মবটড– এর পবষে
 স্াঃ �কুনতীল আগরওয়াল
িাস্রে:  ০৮. ০৮. ২০২০ ( স্ডবরক্টর) 
থিান:  হাওড়া     DIN:  01636750

তবজ্ঞততি 
NOTICE

●  My client RESHMA BEGUM, 
intends to purchase the land 
along with structure standing 
thereon being premises 
No. 30/1/1A, Broad Street, 
presently known as Ustad 
Bade Golamali Khan Sarani, 
P.S. Karaya, Kolkata- 700019, 
Ward No. 65, from the present 
owner JESMINORA @ 
JASMINARA @ JESMINERA 
BEGUAM. Anyone having 
any lawful claim/right upon 
the aforesaid property may 
contact the undersigned with 
documents within 5 days 
from the date of publication 
of this Notice, failing which it 
shall be presumed that the 
aforesaid property is free from 
all claims and encumbrances 
and my client shall proceed to 
purchase the property.
Sd/- Santanu Das, Advocate
Sealdah Court , 2nd Floor, 
Room No. 201, Kolkata-700014
M- 9804622151   

সজ এল মতর�ন ( ইতডিয়া)  তলতমলেি
CIN: L51109WB1934PLC088167 

গরস্জস্টাড্ড অস্িস:  ‘ রসুই গকাট্ড’ ,
২০, স্যার আর এন মুোস্জ্ড গরাড, কলকািা–৭০০ ০০১

গিান:  ( ০৩৩)  ২২৪৮ ০১১৪/ ৫,
ই–গমল:  investors@jlmorison.com

 ওবয়�সাইট:  www.jlmorison.com/corporate 

সনাটি�
গসস্� ( স্লস্স্টং অ�স্লব�শনস অ্যান্ড স্ডসব্াজার 
স্রবকায়্যারবমন্টস)  গরগুবলশনস, ২০১৫–এর 
গরগুবলশন ২৯( ১) ( এ)  এ�ং ৪৭( ১)  অনুসাবর 
এিদ্দারা এই স্�জ্স্তি জাস্র করা হবছে গে, ৩০ জুন 
২০২০ সমাতি ত্রেমাস্সবক  এই গকাম্াস্নর অপরীস্ষেি 
আস্থ্ডক িলািল ও অন্যান্য স্�ষয়সমূহ স্�ব�চনা এ�ং 
অনবুমােবনর জন্য এই গকাম্াস্নর পস্রচালকমণ্ডলীর 
সভা মঙ্গল�ার, ১৮ আ�স্ট ২০২০ িাস্রে আবয়াস্জি 
হব�। উপবরাতি স্�ষয় সম্স্ক্ডি গনাটিস এই 
গকাম্াস্নর ওবয়�সাইট অথ্ডাৎ www.jlmorison.
com/corporate এ�ং স্টক এক্সবচবজের ওবয়�সাইট 
অথ্ডাৎ www.bseindia.com–গি উপলব্ধ রবয়বে।
 সজ এল মতর�ন ( ইতডিয়া)  তলতমলেি–এর পবষে
 সাাঃ– 
 স�ানাল নালয়ক
স্ান:  মকুম্ই  সকাম্াতন স�লরেোতর ও
তাতরখ:  ০৮. ০৮. ২০২০  কমপ্ালয়ন্স অতফ�ার

 আধার হাউতজং তফনান্স তলতমলেি
কলপ্কালরে অতফ�:  ২০১, রবহজা পবয়ন্ট–১, এসস্ভস্স �্যাবকের কাবে, ভবকালা, গনহরু গরাড, 
সান্তাকু্জ ( ইস্ট) , মুম্ই– ৪০০ ০৫৫
ব্াঞ্চ অতফ�:  ২য় িল, ১৯০/ ২, �ারাসাি গরাড, �্যারাকপুর, কলকািা–৭০০১২২ ( পস্চিম�ঙ্গ) 

দখল তবজ্ঞততি [ পতরত�ষ্ট–IV ] ( স্াবর �ম্তত্তর জনযে)
গেবহিু, আধার হাউস্জং স্িনান্স স্লস্মবটড ( এএইচএিএল) – এর অনুবমাস্েি অস্িসার স্হবসব� স্নম্নস্াষেরকারী স্সস্কউস্রটি ইন্টাবরস্ট ( এনবিাস্ডবমন্ট)  
রুলস, ২০০২– এর রুল ৩ সহ পঠনীয় স্সস্কউস্রটাইবজশন অ্যান্ড স্রকনস্টাকশন অি স্িনাস্ন্সয়াল অ্যাবসটস অ্যান্ড এনবিাস্ডবমন্ট অি স্সস্কউস্রটি ইন্টাবরস্ট 
অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩( ১২)  ধারাধীবন িাঁর ওপর অস্প্ডি ষেমিা�বল এোবন নীবচ উস্লেস্েি ঋেগ্রহীিা( �ে) /  জাস্মনোর( �ে) –এর প্স্ি এই গকাম্াস্নর 
অনুবমাস্েি অস্িসার রূবপ োস্� স্�জ্স্তি( সমূহ)  ইসু্য কবরস্েবলন োবি উতি স্�জ্স্তি প্াস্তির িাস্রে গথবক ৬০ স্েবনর মবধ্য সংস্লিষ্ট স্�জ্স্তিবি উস্লেস্েি 
পস্রমাে অথ্ডাকে আোয় গেওয়ার জন্য িাঁবের প্স্ি আহ্ান জানাবনা হবয়স্েল। উতি ঋেগ্রহীিা ওই পস্রমাে অথ্ডাকে আোয় স্েবি �্যথ্ড হওয়ায় এিদ্দারা 
স্�বশষ কবর ওই ঋেগ্রহীিা( �ে) /  জাস্মনোর( �ে) এ�ং জনসাধারবের জ্ািাবথ্ড জানাবনা হবছে গে, স্নম্নস্াষেরকারী স্সস্কউস্রটি ইন্টাবরস্ট ( এনবিাস্ডবমন্ট)  
রুলস, ২০০২–এর রুল ৮ সহ পঠনীয় উতি অ্যাবক্টর ১৩ ধারার ( ৪)  নং উপধারাধীবন িাঁর ওপর অস্প্ডি ষেমিা�বল এোবন নীবচ �স্ে্ডি সম্স্তির েেল 
স্নবয়বেন। এিদ্দারা উতি অ্যাবক্টর ১৩ ধারার ( ৮)  নং উপধারার সংথিান গমািাব�ক উপলব্ধ গময়াবের মবধ্য স্নম্নস্লস্েি জাস্মনেুতি পস্রসম্েগুস্ল োস্ড়বয় 
গনওয়ার জন্য সংস্লিষ্ট ঋেগ্রহীিার মবনাবো� আকষ্ডে করা হবছে। স্�বশষ কবর উতি ঋেগ্রহীিা এ�ং জনসাধারেবক এিদ্দারা স্নবম্নাতি সম্স্তি স্নবয় 
গকানও প্কার গলনবেন না করার জন্য সিক্ড করা হবছে এ�ং উতি সম্স্তি স্নবয় গে গকানও গলনবেন নীবচ উস্লেস্েি পস্রমাে অথ্ডাকে ও িদুপস্র সুে সবমি 
এএইচএিএল– এর চাজ্ড সাবপষে হব�।

স্ান:  বযোরাকপকুর,  পতচিমবঙ্গ  ( অনকুলমাতদত অতফ�ার) 
তাতরখ:  ১০. ০৮. ২০২০ আধার হাউতজং তফনান্স তলতমলেি   

 রেম 
নং

১ ( এস্পস্প নং:  ০০২১৮৯৯৩
�্যারাকপুর শাো)
গসামা ত্�শ্য ( ঋেগ্রহীিা) 
শু্া চক্�িতী ( সহ–ঋেগ্রহীিা) 
গকৌস্শক ত্�শ্য
( জাস্মনোর) 

ঋণগ্রহতীতা /  
�হ–ঋণগ্রহতীতা  / জাতমনদার–এর নাম

জাতমনযকুক্ত পতর�ম্লদর তববরণ ( স্াবর �ম্তত্ত)

স্্িীয় িবল পস্চিম স্েবক অ�স্থিি ফ্্যাট নং– ১/ স্�, গজ 
এল নং– ৫, গিৌস্জ নং ১৭২, এইচ/ ও নং ৪১/ ৪১৯, ো� 
নং ২২৮ এ�ং ২২৯, ওয়াড্ড নং ০৭, েড়েহ, উতির ২৪ 
পর�না, পস্চিম�ঙ্গ– ৭০০ ১১২, প�ূ্ড স্েবক:  লস্� +  স্সঁস্ড়, 
পস্চিম স্েবক:  গোলা জায়�া ( পুরািন কলকািা গরাড) , 
উতির স্েবক :  গোলা জায়�া, েস্ষেে স্েবক:  অন্যবের ফ্্যাট

১০–১২–২০১৯
টাঃ ১৩৫৭৪১৯/ –  

( গিবরা লষে সািান্ন 
হাজার চারবশা উস্নশ

 টাকা মারে) 

দাতব তবজ্ঞততির 
তাতরখ ও অথ্কাঙ্ক

   ০৭–০৮–২০২০

দখললর তাতরখ

 এইচতিএফত� বযোঙ্ক তলতমলেি, গরস্জস্টাড্ড অস্িস:  এইচস্ডএিস্স �্যাকে স্লঃ, এইচস্ডএিস্স �্যাকে হাউস, গসনাপস্ি �াপি মা�্ড, গলায়ার প্যাবরল ( পস্চিম) , মুম্ই– ৪০০ ০১৩
�াখা অতফ�:  তগলযোডিার হাউ�, ব্লক–এ, ২য় তল, ৮, এন এ� সরাি, কলকাতা–৭০০ ০০১

�াখা অতফ�:  এইচতিএফত� বযোঙ্ক তলাঃ, ববকুণ্ঠম, ২য় তল, পকুতল� লাইলনর তবপরতীলত, হতীরাপকুর, ধানবাদ– ৮২৬ ০০১

স্াবর �ম্তত্ত তবরেলয়র জনযে ই– অক�লনর প্রকা�যে তবজ্ঞততি

ই– অক�লনর তাতরখ:  ২৫.  ০৯.  ২০২০
ইএমতি ( তনদ�্ক জমা)  এবং দস্ালবজ ( হাি্ক কতপ ও অনলাইন)  জমার স�ষ তাতরখ এবং �ময়:  ২৪.  ০৯.  ২০২০ তবলকল ৪ো পয্কন্

�ম্তত্ত তনরতীষিলণর তাতরখ:  ১০.  ০৯.  ২০২০ সথলক ১১.  ০৯.  ২০২০ সবলা ১১ো সথলক তবলকল ৩সে পয্কন্
স্সস্কউস্রটাইবজশন অ্যান্ড স্রকনস্টাকশন অি স্িনাস্ন্সয়াল অ্যাবসটস অ্যান্ড এনবিাস্ডবমন্ট অি স্সস্কউস্রটি ইন্টাবরস্ট ( সারিাবয়স্স)  অ্যাক্ট ২০০২ ( ২০০২ সাবলর ৫৪ নং)  অনুোয়ী এইচস্ডএিস্স �্যাকে স্লঃ– এর কাবে 
�ন্ধকীকৃি থিা�র সম্স্তির স্�ক্য়। গেবহিু, এইচস্ডএিস্স �্যাকে স্লঃ– এর অনুবমাস্েি আস্ধকাস্রক, সারিাবয়স্স অ্যাক্ট ২০০২ ধারা ১৩ ( ২)  অনুোয়ী স্�জ্স্তি জাস্র কবরস্েবলন এ�ং সারিাবয়স্স অ্যাক্ট ২০০২ এ�ং 
স্সস্কউস্রটি ইন্টাবরস্ট ( এনবিাস্ডবমন্ট)  রুলস ২০০২ ধারা ১৩ ( ১২)  সবঙ্গ পঠিি�্য রুলস ৮ এ�ং ৯ অনেুায়ী স্নম্ন�স্ে্ডি সম্স্তির েেল স্নবয়স্েবলন আমাবের শাোর স্নম্ন�স্ে্ডি ঋে োিা গষেবরে, িা �্যাবকের �বকয়া 
পস্রবশাবধর জন্য ‘ সযখালন সযমন আলে’  এবং ‘ সযখালন যা আলে’  স্ভস্তিবি স্�ক্বয়র অস্ধকারী। এই স্�ক্য় ই– অকশন প্্যাটিম্ড https://sarfaesi.auctiontiger.net  মাধ্যবম স্নম্নস্া ষেরকারী ্ারা অনুস্ষ্ি হব�।

রেম 
নং

ক)  �াখার নাম ও সফান নং
খ)  অনকুলমাতদত 
আতধকাতরলকর 

নাম ও সমাবাইল নং

ক)  ঋণগ্রহতীতার নাম ও ঠিকানা
খ)  জাতমনদার/ সত্াতধকারতীর নাম ও ঠিকানা

ক)  দাতব তবজ্ঞততির তাতরখ
খ)  দখললর তাতরখ
গ)  দাতব তবজ্ঞততি অনকুযায়তী বলকয়া অথ্কাঙ্ক

স্াবর �ম্তত্তর তববরণ ক)  মজকুত মূলযে
খ)  তনদ�্ক জমা ( ইএমতি) 
গ)  তবি বৃতদ্র পতরমাণ
ঘ)  ই–অক�লনর তাতরখ ও �ময়

১. তগলযোডিার হাউ� �াখা 
শ্রী শচীনকুমার গুতিা 
( এম)  ৯৩৩১২৭৫৯৬৬

সম�া�্ক অনকুজ সকাল �াপ্ায়ার প্রাাঃ তলাঃ অনকুজ সকাল �াপ্ায়ার প্রাাঃ 
তলাঃ, �াজাবরর স্নকবট, গপাঃ– কুমারডুস্� অ�স্থিি— গশওস্ল�াস্ড়, 
থানা–  স্চরকুন্ডা, ধান�াে–  ৮২৮ ২০৩, ঝাড়েণ্ড। 
রালক�কুমার আগরওয়াল ( তিলরক্টর) , স্পিা– রামবেও আ�রওয়াল, 
�লিার �াস্ড় গমাড়, এ�ারকুণ্ড, েস্ষেে পাঁচমহলী, কুমারডুস্�, 
ধান�াে– ৮২৮ ২০৩, ঝাড়েণ্ড। রাজকুমার আ�রওয়াল ( স্ডবরক্টর) , 
১০৯ স্�স্�স্জ ক্যাম্, টিনা গরাড, গডাম�ড়, স্সস্ন্দ, গপাঃ– গডাম�ড়, 
ধান�াে– ৮২৮ ১০৭, ঝাড়েণ্ড, 
রালক�কুমার আগরওয়াল ( তিলরক্টর),  ফ্্যাট নং স্�– ২০৪, ৩য় িল, 
ব্লক– স্�, শাস্তী নবরন্দনাথ �াঙ্গুস্ল গরাড, গপাঃ– সাঁিরা�াস্ে, থানা–  
স্শ�পুর, হাওড়া– ৭১১ ১০৪। 
রালক�কুমার আগরওয়াল ( তিলরক্টর) , �াস্ড় রাোর থিান নং ১, প্থম 
িল, ব্লক– স্�, শাস্তী নবরন্দনাথ �াঙ্গুস্ল গরাড, গপাঃ– সািঁরা�াস্ে, 
থানা–  স্শ�পুর, হাওড়া– ৭১১ ১০৪। �কুনতীতা সদবতী ( জাতমনদার),  স্ামী 
রামবেও আ�রওয়াল, ১০৯ স্�স্�স্জ ক্যাম্, টিনা গরাড, গডাম�ড়, 
স্সস্ন্দ, গপাঃ– গডাম�ড়, ধান�াে– ৮২৮ ১০৭, ঝাড়েণ্ড। 
�তঞ্চতা আগরওয়াল ( জাতমনদার),  স্পিা– রাবকশকুমার আ�রওয়াল, 
�লিার �াস্ড় গমাড়, এ�ারকুণ্ড, েস্ষেে পাঁচমহলী, কুমারডুস্�, 
ধান�াে– ৮২৮ ২০৩, ঝাড়েণ্ড। 
রামলদও আগরওয়াল ( জাতমনদার),  স্পিা– মােনলাল আ�রওয়াল, 
এইচ নং ১৪, এ�ারকুণ্ড, কুমারডুস্�, ধান�াে– ৮২৮ ২০৩। 
নম্রতা আগরওয়াল ( জাতমনদার) , স্ামী– প�ন আ�রওয়াল, এইচ নং 
৪৯, এ�ারকুণ্ড, স্নরসা, ধান�াে, ঝাড়েণ্ড। 
পবন আগরওয়াল ( জাতমনদার),  প্েবনে– রামবেও আ�রওয়াল, 
�লিার �াস্ড় গমাড়, এ�ারকুণ্ড, েস্ষেে পাঁচমহলী, কুমারডুস্�, 
ধান�াে– ৮২৮ ২০৩, ঝাড়েণ্ড। 
�তঞ্চতা আগরওয়াল ( জাতমনদার),  স্পিা– রাবকশকুমার আ�রওয়াল, 
ফ্্যাট নং ২ এ, ৩য় িল, �েপস্ি অ্যাপাট্ডবমন্ট, গমড়া, থানা–  স্চরকুণ্ডা, 
ধান�াে, ঝাড়েণ্ড– ৮২৮ ২০২।

ক)  ১৫ নবভম্র, ২০১৮
খ)  ১০ এস্প্ল, ২০১৯
গ)  োাঃ ১,৬৩,৪৯,৯৩৪. ৫১/ –  
( এক গকাটি গিষট্টি লষে 
ঊনপঞ্াশ হাজার ন’ গশা গচৌস্রেশ 
টাকা ও একান্ন পয়সা মারে)  ো 
১৫.  ১১.  ২০১৮ িাস্রবের �বকয়া–
সহ ১৬.  ১১.  ২০১৮ গথবক ঋে 
পস্রবশাধ না হওয়া পে্ডন্ত চুস্তি�দ্ধ 
হাবর মাস্সক সুে–সহ েরচ, চাজ্ড।

ক)  ফ্্যাট নং ২এ, ৩য় িল, �েপস্ি অ্যাপাট্ডবমন্ট, গমৌজা–  গমড়া, 
থানা–  স্চরকুণ্ডা, ৮২৮২০২– এর জস্মর সকল অংশ ো স্নস্ম্ডি প্ট নং 
৭০ এ�ং ৬৯, োিা নং ৪২ এ�ং ৯৪, ফ্্যাবটর পস্রমাপ ১৩২৮ ��্ডিুট। 
পস্রব�স্ষ্টি:   উতিবর–  ফ্্যাট নং ৮, েস্ষেবে–  গোলা জায়�া, পবূ�্ড–  গোলা 
জায়�া, পস্চিবম–  গোলা জায়�া।
ে)  ব্লক–  স্�, প্থম িবল অ�স্থিি �াস্ড় রাোর জায়�া নং ১ গহাস্্ডং নং 
২১/ ৩, েস্িয়ান নং ৯৬, গমৌজা–  স্শ�পুর, গিৌস্জ নং ৩৯৮৯, থানা–  
স্শ�পুর, শাস্তী নবরন্দনাথ �াঙ্গুস্ল গরাড, স্শ�পুর, হাওড়া–৭৪১ ১৯১, 
পস্চিম�ঙ্গ। �্যারাবজর স্�ল্টআপ পস্রমাপ–  ২৩০ ��্ডিুট। পস্রব�স্ষ্টি:  
উতিবর–  �াস্ড় রাোর জায়�া নং ৯ এ�ং সাধারে পস্রসর েস্ষেবে–   
স্সঁস্ড়, পূব�্ড– �াস্ড় রাোর জায়�া ২ এ�ং সাধারে পস্রসর পস্চিবম–  
কস্মউস্নটি হল।
গ)  ফ্্যাট নং স্�– ২০৪ অ�স্থিি ব্লক স্�, ৩য় িবল এর জস্মর সকল 
অংশ। ফ্্যাট অ�স্থিি শাস্তী নবরন্দনাথ �াঙ্গুস্ল গরাড, গহাস্্ডং নং ২১/ ৩, 
েস্িয়ান নং ৯৬, গমৌজা–  স্শ�পুর, হাওড়া– ৭৪১ ১৯১, পস্চিম�ঙ্গ। 
ফ্্যাবটর স্�ল্টআপ পস্রমাপ ১০২১ ��্ডিুট। পস্রব�স্ষ্টি:  উতিবর–  গোলা 
জায়�া, েস্ষেবে–  স্সঁস্ড়, পূব�্ড–  ফ্্যাট নং ২০১, পস্চিবম–  গোলা জায়�া।
ঘ)  ৯. ৭০ গডস্সবমল রায়স্ি জস্ম িন্মবধ্য ০৭ গডস্সবমল জস্ম অ�স্থিি 
গমৌজা– গশিস্ল�াস্ড়, থানা–  স্চরকুণ্ডা, সা�–গরস্জস্স্ট অস্িস– 
গ�াস্�দিপুর, গজলা–  ধান�াে, গমৌজা নং ২৩৬, োিা নং ১৪, প্ট নং 
৬৬৭–সহ িদুপস্র স্নস্ম্ডি ভ�ন। পস্রব�স্ষ্টি:  উতিবর–  প্ট নং ৬৬৪ 
এ�ং ৬৬৭, েস্ষেবে–  ৫ িুট চওড়া মাস্লবকর জস্ম ( এস গক স্সংবয়র 
জস্ম),  পবূ�্ড–  সুনীলকুমার স্সং, পস্চিবম–  ১০ িুট চওড়া সাধারে 
পস্রসর।
ঙ)  ভ�বনর সকল অংশ েথা গ�সবমবন্টর ওপর োবের জায়�া 
( গ�সবমবন্টর ওপর োে স্নস্ম্ডি হয়স্ন) , োর গমাট পস্রমাপ ১৯৮৯ 
��্ডিুট, িন্মবধ্য অবধ্ডক অংশ অথ্ডাৎ ৯৯৪. ৫ ��্ডিুট মাস্লকানা স্ভস্তিবি 
গেোবন োে স্�স্ক্র অস্ধকার গনই। এই ভ�ন ২০০৪ সাবল স্নস্ম্ডি। 
পস্রব�স্ষ্টি:  উতিবর–  গুড্ু কম্ডকার, েস্ষেবে–  এস গক স্সং, পূব�্ড–  
সুনীলকুমার স্সংবয়র জস্ম, পস্চিবম–  এস গক স্সং।

ক)     ক) টাঃ ২৯,২১,৬০০. ০০

ে)  ও �) টাঃ ৩৯,৭৩,৫০০. ০০ 

ঘ)  টাঃ ২৯,৮৩,৫০০. ০০

ঙ)  টাঃ ৪,০১,৫০০. ০০

খ)  সমাে মজকুত মূলযে:  টাঃ ১,০২,৮০,১০০
গ)  প্স্ি সম্স্তির গষেবরে টাঃ ১০,০০০
ঘ)  ২৫. ০৯. ২০২০ �কাল ১০ো
সথলক তবলকল ৩সে পয্কন্

* প্রদান/ উশুল তাতরখ পয্কন্ প্রলযাজযে বাড়তত �কুদ, আনকুষতঙ্গক খরচ, চাজ্ক–�হ 
স্�ঃ দ্ঃ:  অনুবমাস্েি অস্িসার ( এও) , এইচস্ডএিস্স �্যাকে স্লঃ– র িথ্য ও স্�শ্াসমবি োয় গনই। স্নবম্নাবতির গসরা িথ্য মবি সম্স্তির স্��রে প্েতি, িব� গকানও ভুল �া �াে স্��ৃস্ির জন্য স্িস্ন োয়ী হব�ন না। গটন্ডারোিা/  সম্া�্য 
গক্িা( �ে)  সম্স্তি সংক্ান্ত িথ্যাস্ে োচাই করব�ন ও সন্তুষ্ট হব�ন গটন্ডার জমার আব�।
তবতরের �ত্কাবতল 
●  গনাটিবসর গটন্ডার/ ই–স্�স্ডং পবরে শি্ডা�স্ল কবঠারভাব� প্বোজ্য। থিা�র/ জাস্মন সম্স্তির �াড়স্ি িথ্য ও গটন্ডারপরে/অনলাইন স্নলাম পুস্স্কা পাওয়া োব� এোবন:  অনকুলমাতদত অতফ�ার, এইচতিএফত� বযোঙ্ক তলাঃ, তগলযোডিার হাউ�, 
ব্লক– এ, ২য় তল, ৮, এন এ� সরাি, কলকাতা– ৭০০ ০০১/ এইচস্ডএিস্স �্যাকে স্লঃ, ত্�কুণ্ঠম, ২য় িল, পুস্লশ লাইবনর স্�পরীবি, হীরাপুর, ধান�াে–৮২৬ ০০১– এ গে গকানও কাবজর স্েবন �া ডাউনবলাড করব�ন https:// sarfaesi.
auctiontiger.net  গথবক। উতি সমবয় সম্স্তি গেো োব�। ●  ১ ০%  �ায়না জমা–সহ স্সলড গটন্ডার ( স্নধ্ডাস্রি গটন্ডারপরে/ ই– স্নলাম পুস্স্কা)  জমা গেব�ন এইচতিএফত� বযোঙ্ক তলাঃ, তগলযোডিার হাউ�, ব্লক– এ, ২য় তল, ৮, এন এ� 
সরাি, কলকাতা– ৭০০ ০০১/ এইচতিএফত� বযোঙ্ক তলাঃ, ববকুণ্ঠম, ২য় তল, পকুতল� লাইলনর তবপরতীলত, হতীরাপকুর, ধানবাদ–৮২৬ ০০১, ২৪/ ০৯/ ২০২০ স্�বকল ৪গটর মবধ্য, গে গকানও িিস্সল �্যাবকের স্ডমান্ড ড্ািট/ গপ অড্ডার মারিি 
টাকা গেব�ন কলকািা/ধান�াবে প্বেয় ‘ এইচস্ডএিস্স �্যাকে’  –এর অনুকূবল। উতি সমবয়র পবর প্াতি �া ই– এমস্ড �্যিীি গটন্ডার ত্�ধ/ স্�ব�স্চি না হবয় �াস্িল হব�। ই– স্নলাম িাস্রে ওপবর �স্ে্ডি। স্�ড �ৃস্দ্ধর অকে টাঃ ১০,০০০/ –।  ●  
ডকুবমন্টসমূহ:  গটন্ডাবরর সবঙ্গ গেব�ন পাসবপাট্ড, স্ন�্ডাচন কাড্ড, ড্াইস্ভং লাইবসবন্সর মবিা িবটা আইবডস্ন্টটি প্মােপরে, আয়কর েতিবরর প্যান কাড্ড, আধার কাড্ড ইি্যাস্ে। স্প্ি্যস্য়ি �াসথিাবনর প্মােপরেও স্েবি হব�। ●  থিা�র সম্স্তির 
গেনোর/  �ন্ধকোিা, জাস্মনোর( �ে)  চাইবল স্নলাবমর শি্ড গমবন গসরা সম্া�্য ত্�ধ ডাক স্েবি পাবর। ●  গটন্ডারোিা/  গক্িা�ে অনলাইন স্নলাবম িাঁবের ডাক �াড়াবি পারব�ন। গটন্ডারোিা/ গক্িা�বের জন্য অনলাইন স্নলাবমর 
অস্িস্রতি শি্ডা�স্ল:  ক)  অনলাইন স্নলাবম অনবুমাস্েি অস্িসাবরর সহায়িাকারী ই– গপ্াস্কওরবমন্ট গটকবনালস্জস স্লস্মবটড ( অকশন টাই�ার) , খ)  স্নলাবমর স্�শে শি্ডাস্ে, �য়ান, আব�েন, গঘাষো ইি্যাস্ে ডাউনবলাডবো�্য ওবয়�সাইট 
https://sarfaesi.auctiontiger.net গথবক, গ)  স্নধ্ডাস্রি িাস্রে ও সমবয়র মবধ্য উতি প্বয়াজনীয় ডকুবমন্ট গপবল https://sarfaesi.auctiontiger.net – এ অনলাইন স্নলাবম অংশ স্নবি গো�্য গটন্ডারোিা/সম্া�্য গক্িাবের একটি 
পাসওয়াড্ড/ ইউজার আইস্ড গেওয়া হব� গমঃ ই– গপ্াস্কওরবমন্ট গটকবনালস্জস স্লস্মবটড– এর িরবি। এর জন্য ই– গপ্াস্কওরবমন্ট গটকবনালস্জস স্লস্মবটড িাবের প্স্শষেে গেব�। ●  সম্স্তি কর ও/ �া স্�্ডার/  গসাসাইটি গমরামস্ি, হস্ান্তর 
�বকয়ার মবিা স্�স্ধ�দ্ধ �বকয়া। অন্য কর ইি্যাস্ে গক্িা গমটাব�ন। স্ট্যাম্ স্ডউটি, ত্�ধ েরচ, গরস্জবস্টশন েরচ, স্জএসটি প্বোজ্য হবল গক্িাই িা গেব�ন। ●  গঘাস্ষি গক্িা গঘাষোর পবর ক্য়মূবল্যর ২৫%  টাকা অনবুমাস্েি অস্িসারবক 
গমটাব�ন ও �াস্ক ৭৫%  স্নলাবমর ১৫ স্েবনর মবধ্য গমটাব�ন। �্যথ্ডিায় সম্স্তি পুনস্�্ডক্ীি হব�।

গটন্ডাবরর ডকুবমন্ট/ ই– স্�স্ডং ক্যাটাল� �া থিা�র সম্স্তি/সুরস্ষেি পস্রসম্ে স্নরীষেে সম্স্ক্ডি প্বনের জন্য এইচতিএফত� তলতমলেলির �ম্তক্কত আতধকাতরক শ্রী �চতীনকুমার গুতিা ( এম)  ৯৩৩১২৭৫৯৬৬/তবলবক কুমার ( এম)  
৯৬৬১৭৯১০৭০ এ�ং গমসাস্ড ই– গপ্াস্কওরবমন্ট গটকবনালস্জস স্লস্মবটড ( অকশন টাই�ার) – এর সাস্ভ্ডস গপ্াভাইডার শ্রী সক রাজকু ( কলকাতা)  ৯০০২৭১৫০৩৪ এ�ং ই– গমল আইস্ড:  wb@auctiontiger.net  এবং support@
auctiontiger.net –এর সবঙ্গ গো�াবো� করুন।

এইচস্ডএিস্স �্যাকে গকানও কারে না েস্শ্ডবয় সব�্ডাচ্চ ের, এ�ং/ �া সকল প্স্া� গ্রহে/�াস্িল করার এ�ং অকশন প্স্ক্য়া �াস্িল করার অস্ধকার রাবেন।

স্সস্কউস্রটি ইন্টাবরস্ট ( এনবিাস্ডবমন্ট)  রুল ২০০২ রুল ৮ ( ৬)  অনেুায়ী ঋেগ্রহীিা/ �ন্ধকোিার প্স্ি ৩০ স্েবনর স্�জ্স্তি।

তাতরখ:  ১০/ ০৮/ ২০২০, স্ান:  ধানবাদ                                                                                                                                                                                         সা/ – অনকুলমাতদত অতফ�ার, এইচতিএফত� বযোঙ্ক তলাঃ

পতচিমবঙ্গ রাজযে �রকাতর কম্কচারতী সফিালর�ন, সাস্যে �াখার উলদযোলগ  
শুরেবার সাস্যে ভবলন সাস্যে �তচব নারায়ণসরূপ তনগলমর হালত 

মকুখযেমন্ত্রতীর কলরানা রোণ তহতবলল দু লষি োকার সচক সদওয়া হয়। তেললন 
সাস্যে অতধকত্কা অজয় চরেবততী, সাস্যে ত�ষিা অতধকত্কা সদবাত�� ভট্াচায্ক। 
সচক সদন �াখার রাজযে �ভাপতত �জিয় বড়াই, �াধারণ �ম্াদক তবভা� 
�াহা, সাস্যে ভবন কতমটির �াধারণ �ম্াদক অতনল কাতজ্ক। পতরচালনায় 

তেললন সফিালর�লনর সকার কতমটির �দ�যে তবশ্বতজৎ ভট্াচায্ক।

আজকাললর প্রততলবদন

উচ্চস্শষো েতিবরর স্নবে্ডস্শকা অনেুায়ী রাবজ্যর প্স্িটি 
কবলবজই স্ািবকর প্থম �বষ্ডর ভস্ি্ড প্স্ক্য়া আজ, 
গসাম�ার গথবক শুরু হবছে। আব�েন করা গথবক শুরু 
কবর �্যাবকে টাকা জমা গেওয়া— ভস্ি্ডর পুবরা প্স্ক্য়াই 
হব� অনলাইবন। কলকািা স্�শ্স্�ে্যালবয়র অধীনথি গ�স্শর 
ভা� কবলজই গকানও স্�ষবয় অনাস্ড স্নবি গ�বল গকান 
গকান স্�ষয়বক গুরুত্ব গেওয়া হব�, িার স্নয়বম �েল 
ঘটায়স্ন। �ি �েবরর স্নয়মই �হাল গরবেবে। গেবহিু 
এটা একটা স্�বশষ পস্রস্থিস্ি, িাই োরেোরেীবের কথা 
গভব�ই এই স্সদ্ধান্ত। কবয়কটি কবলজ অ�শ্য স্�জ্াবনর 
স্�ষয়গুস্লর গষেবরে অবকের নম্রবক গ�স্শ গুরুত্ব গেওয়ার 
স্সদ্ধান্ত স্নবয়বে। েস্েও কবরানা পস্রস্থিস্িবি উচ্চমাধ্যস্মক, 
স্সস্�এসই ্ােশ এ�ং আইএসস্স–র স্কেু পরীষো এ 
�ের হয়স্ন। স্�কল্প পদ্ধস্িবি োরেোরেীবের িল প্কাশ 
কবরবে এই স্িনটি গ�াড্ড।

রাবজ্যর স� স্�শ্স্�ে্যালবয়র অধীনথি কবলজগুস্লবি 
আজ গথবক ভস্ি্ড প্স্ক্য়া শুরু হবলও গপ্স্সবডস্ন্স এ�ং 
োে�পুর স্�শ্স্�ে্যালবয় হবছে না। োে�পুবর আজ গথবক 
না হবলও এই সতিাহ গথবকই ভস্ি্ড প্স্ক্য়া শুরু হব� 
�বল জানা গ�বে। গপ্স্সবডস্ন্সবি স্ািক ও স্ািবকাতিবর 
প্ব�স্শকা পরীষোর মাধ্যবম পড়য়ুা ভস্ি্ড গনওয়া হয়। এই 
প্ব�স্শকা গনয় রাজ্য জবয়ন্ট গ�াড্ড। কবরানা পস্রস্থিস্িবি 

গসই পরীষো আপািি থিস্�ি।
গলস্ড গরেব�ান্ড কবলবজ রাস্শস্�জ্াবন অনাস্ড পড়বি 

অকে এ�ং রাস্শস্�জ্াবনর নম্র গেো হয়। এ �ের গেবহিু 
উচ্চমাধ্যস্মবক রাস্শস্�জ্াবনর পরীষো হয়স্ন, িাই অবকের 
নম্রবকই ২০০ ধবর িার স্ভস্তিবি গমধািাস্লকা ত্িস্র 
করা হব� �বল জাস্নবয়বেন অধ্যষে স্শউস্ল সরকার। িব� 
পোথ্ডস্�ে্যা এ�ং রসায়বনর গষেবরে আব�র স্নয়মই �হাল 
রাো হবয়বে। এই দুটি স্�ষবয় অনাস্ড পড়বি স্�ষবয়র 
নম্বরর সবঙ্গ অকে এ�ং গমাট প্াতি নম্র গেো হব�। 
স্শউস্লবে�ী �বলন, ‘ অস্িমারীর পস্রস্থিস্িবি এই দুটি 
পরীষোও হয়স্ন। স�বথবক ভাল হি, েস্ে প্ব�স্শকা 
পরীষো গনওয়া গেি। িা গেবহিু সম্� নয়, িাই ো 
স্েল গসই স্নয়মই রাো হবয়বে। িব� গকউ পোথ্ডস্�ে্যা 
�া রসায়বন ১০০ গপবয়বে �বলই গে গস এই দুটি স্�ষবয় 
অনাস্ড পড়ব�, এমনটা নয়।’   কলকািা স্�শ্স্�ে্যালবয়র 
স্নয়বমই পড়য়ুা ভস্ি্ডর স্সদ্ধান্ত স্নবয়বে স্নউ আস্লপুর 
কবলজ। �ি �েবরর স্নয়মই �হাল রাো হবয়বে। কবরানা 
পস্রস্থিস্িবি োরেোরেীবের কথা গভব� গকানও পরীষো–
স্নরীষো করা হবছে না �বল জাস্নবয়বেন অধ্যষে জয়েীপ 
ষড়ঙ্গী। স্িস্ন �বলন, ‘ সব�্ডাচ্চ নম্র পাওয়া ৪টি স্�ষয়বক 
স্নবয় গে গমাট নম্র, িার স্ভস্তিবিই ভস্ি্ড গনওয়া হব�। 
শুধ ুঅনাবস্ডর গষেবরে এর সবঙ্গ গসই স্�ষয়টির নম্র গো� 
করা হব�। স্নস্ে্ডষ্ট স্�ষয়টি না থাকবল সংস্লিষ্ট স্�ষবয়র 
নম্র গো� হব�।’ স্চতিরজেন কবলবজর অধ্যষে শ্যামবলদিু 

চ্যাটাস্জ্ডও জাস্নবয়বেন, �ি �েবরর স্নয়বমই ভস্ি্ড 
গনওয়া হবছে। একই �তি�্য গ�হালার স্�ব�কানদি 
উইবমন্স কবলবজর অধ্যষে গসামা ভট্াচাে্ড, সুবরন্দনাথ 
কবলবজর অধ্যষে ইন্দনীল কর–সহ একাস্ধক কবলজ 
অধ্যবষের। ইন্দনীল�া�ু �বলন, ‘একটি স্�বশষ 
পস্রস্থিস্িবি স্কেু পরীষো গনওয়া োয়স্ন। িাই 
নিুন গকানও স্নয়ম চাস্পবয় গেওয়া হয়স্ন। আমরা 
চাই গ�স্শ সংে্যক োরেোরেী গেন আব�েবনর সুবো� 
পায়। কারে স�্ডভারিীয় ইস্জেস্নয়াস্রং পরীষো–সহ 
অবনক পরীষোই অস্িমারীর কারবে এেনও হয়স্ন। 
এই সমস্ পরীষোর িলপ্কাবশর পরই আসন িাঁকা 
হব�। িেন, োরা আব�েন কবর রােব�, িারা ভস্ি্ডর 
সুবো� পাব�।’  প্সঙ্গি, কলকািা স্�শ্স্�ে্যালবয়র 
অধীনথি কবলজগুস্লবি প্থম গমধািাস্লকা প্কাস্শি 
হব� ২৮ আ�স্ট। ভস্ি্ড শুরু হব� ১ গসবটেম্র গথবক। 
ভস্ি্ডর গশষস্েন ২৫ গসবটেম্র। �ি্ডমান পস্রস্থিস্িবি 
কবলবজ ভস্ি্ডর পরও ্াস কব� গথবক শুরু হব�, 
িা এেনই �লা োবছে না। এই অ�থিায় পড়ুয়াবের 
ভস্ি্ডর গষেবরে িবম্ডর োম কস্মবয়, স্�দু্যৎ, ল্যা� স্ি 
ইি্যাস্ে না স্নবয় স্কেুটা আস্থ্ডক োড় গেওয়ার স্সদ্ধান্ত 
স্নবয়বে গ�শ স্কেু কবলজ। হবস্টবল ভস্ি্ড এেন গনওয়া 
হবলও, েিস্েন না োরেীরা কবলজ করার জন্য হবস্টবল 
থাকবেন, িিস্েন িাঁবের হবস্টল স্ি না গনওয়ার 
স্সদ্ধান্ত স্নবয়বে গলস্ড গরেব�ান্ড কবলজ। 

অনলাইলন স্াতলক ভতত্ক শুরু
আজকাললর প্রততলবদন

জাততীয় ত�ষিানতীততর সষিলরে সব� তকেকু জায়গায় 
পতরবত্কন আনায় �াধারণ োরে– োরেতীর 
পা�াপাত� গলবষক এবং প্রযকুতক্ত ত�ষিায় আগামতী 
তদলন কতী হলত পালর তা তনলয় মতামত তদললন 
তবত�ষ্ট ত�ষিাতবদরা। রতববার কলকাতায় সপ্র� 
ইনফরলম�ন বকুযেলরা আলয়াতজত ওলয়তবনালর 
মতামত জানান রামকৃষ্ণ তবলবকানন্ তম�ন 
এিকুলক�নাল অযোডি তর�াচ্ক ফাউলডি�লনর 
�হ– উপাচায্ক সামতী আত্মতপ্রয়ানন্, খড়্গপকুর 
আইআইটি– র অতধকত্কা অধযোপক বতীলরন্দ্রকুমার 
সতওয়াতর, আইআইএম সজাকা– র প্রাক্তন 
তিন অধযোপক অম্কুজ মহাপারে, তবশ্বভারততীর 
�াংবাতদকতা তবভালগর প্রধান তবপ্ব লাহা 
সচৌধকুতর, পতচিমবঙ্গ স্কুল �াতভ্ক� কতম�লনর 
প্রাক্তন সচয়ারমযোন ি.  তচত্তরজিন মণ্ডল 
এবং স�টে সজতভয়া�্ক কলললজর অথ্কনতীতত 
তবভালগর অযোল�াত�লয়ে প্রলফ�র ি.  মতলিনাথ 
মকুলখাপাধযোয়। জাততীয় ত�ষিানতীতত ২০ ২০ তবষলয়। 
তালঁদর বক্তবযে, �াতব্কক ত�ষিা বযেবস্ায় নতকুন 
তদক  বততর হলছে। �ঞ্চালনায় তপআইতব– র 
শ্রীজাতা �াহা। 

স্শষোনীস্ি স্নবয় 
স্�স্শষ্টবের মি   

স্ডস্পএস রুস্� পাক্ড

সগৌতম চরেবততী

ভাঙবড়র গপাবলরহাবট জস্ম কস্মটিবি ধস। জস্ম 
কস্মটি গেবড় িৃেমবূল গো� স্েবলন প্ায় ৩০০ জন 
কস্মটির কমতী– সমথ্ডক। িবল জস্ম কস্মটি স্কেুটা দু�্ডল 
হবয় পড়ল। আর শস্তি �াড়ল িৃেমবূলর। গজলা 
সভাপস্ি শুভাস্শস চক্�িতী, প্াতিন স্�ধায়ক আরা�ুল 
ইসলাম এ�ং ভাঙড় ২ ব্লবকর িৃেমূল সভাপস্ি 
ওস্হদুল ইসলাবমর উপস্থিস্িবি এস্েন এই গো�োন 
কম্ডসসূ্চ হয়। শাসকেবলর উন্নয়বন আথিা গরবেই জস্ম 

আবদিালনকারীরা এস্েন িৃেমূবল গো�োন কবরবেন 
�বল জাস্নবয়বেন। আরা�ুল �বলন, এক সময় োরা 
�াস্ড়ঘর আক্মে কবরস্েল, শাসক েবলর সম্বক্ড 
কুকথা �বলস্েল। আজ িারাই স্নবজবের ভুল �ুঝবি 
গপবর িৃেমূবল গো�োন করবলন। ভাঙড় স্�ধানসভার 
৯টি অঞ্বল িৃেমূল এককভাব� শস্তিশালী হবলও 
গপাবলরহাট ২ অঞ্বল স্পস্েবয় স্েল। আজবকর পবর 
িৃেমূল ওোবন অবনকটাই শস্তি �ৃস্দ্ধ করল। ২০১৭ 
ও ২০১৮ সাবল স্�দু্যৎ সা�– গস্টশন ইসু্যবি উতিতি 
হবয় উঠি মাস্েভাঙা, োমারআইট, �াস্জপুর গ্রাম। 

আজ গসোবন আ�ার ঘাসিুল মাথা িুবল োঁস্ড়বয়বে। 
িৃেমবূলর োস্�, আবদিালবনর নাবম কস্মটির গনিারা 
লুঠিরাজ চাস্লবয়বে। সরকাস্র ষেস্িপূরবের টাকা 
স্নবজবের নাবম ভা� কবর স্নবয়বেন। িাই মানুষ ভুল 
�ুঝবি গপবর িৃেমবূল স্িরবেন। জস্ম কস্মটির োস্� 
িাবের গকানও সেস্য িৃেমূবল গো�োন কবরনস্ন। 
োবের জস্ম কস্মটির সেস্য �লা হবছে িারা আ�াব�াড়া 
িৃেমবূলর। এস্েন গপাবলরহাবটর একটি অনুষ্ান ভ�বন 
সামাস্জক দূরত্ব গমবন, স্যাস্নটাইজার �্য�হার কবর 
কম্ডসূস্চ সিল করা হয়।

ভাঙলড়র জতম কতমটিলত ধ�, ৩০০ �দ�যে তৃণমূলল

  শ্রীঘলর বর
বলরর সবল�ই শ্রীঘলর সগল বাপ্া 
মডিল। লকিাউলনর মলধযেই চকু তপচকু তপ 
এক নাবাতলকালক তবলয় করলত 
এল�তেল স�। তার স�ই মলনাবা�না 
পরূণ হল না। তবলয়র আ�র সথলকই 
তালক সগ্রতিার করল পকুতল�। 
নলরন্দ্রপকুর থানার সখয়াদলহর ঘেনা। 
পালরের বাতড় বারুইপকুলর। পকুতল� 
আ�ার খবর সপলয়ই উধাও পারেপষি।


