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কলকাতা রবিবার ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২

যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই

অবৈধ নির্মাণ হলে দায়ী
থাকবে বিল্ডিং দপ্তর: ফিরহাদ

কাকলি মুখ�োপাধ্যায়

যুদ্ধ নয় শান্তি চাই, ইউক্রেন থেকে ভারতীয়দের অবিলম্বে দেশে ফেরাতে হবে— এই স্লোগান দিয়ে
শনিবার তৃ ণমূলের মহিলা কংগ্রেস হাজরা থেকে ময়দানের গান্ধীমূর্তি পর্যন্ত মিছিল করে। দলনেত্রী
মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে মাত্র ২ ঘণ্টার মধ্যে এতবড় মিছিলের আয়�োজন করা হয়। মিছিলে ছিলেন
কাকলি ঘ�োষদস্তিদার, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, মালা রায়, শশী পাঁজা, কৃষ্ণা চক্রবর্তী, রত্না চ্যাটার্জি, কাজরী
ব্যানার্জি, চৈতালি চ্যাটার্জি প্রমুখ। ছবি: তপন মুখার্জি

শান্তিপূর্ণ ভ�োট করার
আবেদন করলেন পার্থ

জালে ভুয়�ো
সিআইডি

আজকালের প্রতিবেদন

আজকালের প্রতিবেদন

পুরভ�োট শান্তিতে করার আবেদন জানিয়েছেন তৃণমূলের মহাসচিব পার্থ চ্যাটার্জি।
শনিবার তিনি বলেন, ‘মানুষ যাতে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়�োগ করতে পারে, সেদিকে
অবশ্যই নজর দেওয়া হয়েছে। অগণতান্ত্রিক কাজ দল কখনওই সমর্থন করে না।’
দলীয় কর্মীদের ক�োনও প্রর�োচনায় পা না–দেওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। তিনি
বলেন, ‘মমতার ওপর বাংলার মানুষ আস্থা এবং ভরসা রেখেছেন। যে উন্নয়ন তিনি
করেছেন, আগামী দিনে আরও শক্তিশালী করার জন্য আমাদের কাজ করতে হবে।’
অন্যদিকে, কলকাতার মেয়র ও দলের ক�ো–অর্ডিনেটর ফিরহাদ হাকিম বলেছেন,
‘যে–সব নির্দল প্রার্থী মন�োনয়ন প্রত্যাহার করেননি, তাদের ত�ো বহিষ্কার করা হয়েছে
বলে ইতিমধ্যে জানান�ো হয়েছে। দলে ফেরার পথও বন্ধ।’নির্দলদের উদ্দেশ্যে দল
থেকে কয়েকবারই নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াবার আর্জি জানান�ো হয়েছে। কিছু নির্দল
প্রার্থীর মন�োনয়ন প্রত্যাহার করে নিলেও আবার কিছু জায়গায় নির্দল প্রার্থীরা নাম
প্রত্যাহার করেননি। দল ইতিমধ্যে জানিয়ে দিয়েছে এঁদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া
হচ্ছে। দল থেকে কয়েকজনকে বহিষ্কারও করা হয়েছে।
Project Officer Cum District
Welfare Officer, BCW & TD,
Birbhum invites Notice Inviting
Tender vide No. 38/BCWTD/
Birb 2021-22 amounting to
Rs. 3,44,013.00 for sinking of
01 (one) nos. Installation of
Solar Submersible Pump With
Reservoir at Singhee Adibasipara
under Singhee GP of BolpurSriniketan development Block
under Birbhum district from
bonafide contractors. For Bid
submission and other details visit
office of the undersigned. Last
date of submission-08.03.2022
upto 1.00 pm.
Sd/PO-Cum-DWO
BCW & TD, Birbhum

র�োগী ভর্তির নামে

আজকালের প্রতিবেদন

এসএসকেএম–এ র�োগী ভর্তি করিয়ে
দেওয়ার নাম করে ২২ হাজার টাকা
হাতিয়ে প্রতারণার অভিয�োগে গ্রেপ্তার
হল কার্তিক সাউ নামে এক ব্যক্তি।
ভবানীপুর থানার পুলিশ শুক্রবার
তাকে গ্রেপ্তার করে শনিবার আলিপুর
আদালতে হাজির করে। অভিয�োগ, এক
র�োগীকে ভর্তি করিয়ে দেওয়ার নামে
টাকা নেয় ধৃত। ভর্তি করাতে পারেনি।
টাকাও ফেরত দেয়নি।

সিআইডি অফিসারের ভেক ধরে পুলিশের
জালে জয় চক্রবর্তী নামে এক যুবক।
শনিবার তাকে ব্যাঙ্কশাল আদালতে
হাজির করা হয়। সরকারি ক�ৌঁসুলি অরূপ
চক্রবর্তী জানান, শুক্রবার একটি ন�োটিসের
বিষয়ে কথা বলতে পুলিশের প�োশাক
পরে বড়তলা থানায় যায় ওই যুবক।
সিআইডি অফিসার পরিচয় দেয়। গাড়িতে
পুলিশ স্টিকার ছিল। পুলিশের সন্দেহ
হলে তারা থানা থেকে পালিয়ে যায়।
বড়তলা থানার পুলিশ শুক্রবার কাশীপুর
বিটি র�োড থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে।

শহরে ক�োনও বাড়ি বৈধ কী অবৈধ সেটা কাউন্সিলরদের পক্ষে
জানা সম্ভব নয়। নির্মাণ সংক্রান্ত সমস্ত কিছুই দেখাশ�োনার দায়িত্ব
কলকাতা পুরসভার বিল্ডিং দপ্তরের। যদি ক�োনও অবৈধ নির্মাণ
হয়, তা হলে সেটা বিল্ডিং দপ্তরের গাফিলতি হিসেবেই ধরা হবে।
শনিবার ‘টক টু মেয়র’অনুষ্ঠানে একথা জানালেন কলকাতার
মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। এদিনের অনুষ্ঠানে বেআইনি
নির্মাণ নিয়ে একাধিক অভিয�োগ আসে। এমনকী অবৈধ নির্মাণে
স্থানীয় কাউন্সিলরের ভূ মিকা নিয়ে প্রশ্ন তু লে অভিয�োগ জানিয়ে
মেয়রকে ফ�োন করেন ৬৯ ওয়ার্ডের এক বাসিন্দা। এ বিষয়ে
মহানাগরিক বলেন, ‘এত বড় শহরে একটু –আধটু এরকম ঘটনা
হতেই পারে। বিশেষ করে বস্তি এলাকায় অল্প বিস্তর এরকম
নির্মাণ হয়েই থাকে। কিন্তু ১০০ শতাংশ বৈধ নির্মাণ, ক�োনও বড়
শহরের পক্ষেই সম্ভব নয়। আর এক্ষেত্রে কাউন্সিলরদের বিরুদ্ধে
অভিয�োগ ঠিক নয়। কারণ ক�োনও বাড়ি নির্মাণের সব কিছু দেখার
দায়িত্ব পুরসভার বিল্ডিং দপ্তরের। অভাব–অভিয�োগের ভিত্তিতে
বিল্ডিং দপ্তরের অফিসাররা তা খতিয়ে দেখেন। এবং সেইমত�ো
ব্যবস্থা নেন। বর�ো স্তরে যদি ক�োথাও দু–একজনের গাফিলতি
থাকে সেটাও দেখা হবে।’মহানাগরিক আরও জানান, কলকাতা

শহরের ক�োথাও বেআইনি নির্মাণ হলে তার অভিয�োগ বা কাগজ
কাউন্সিলরের কাছে সব সময় এসে প�ৌঁছাবে তা নয়। এমনকী
বৈধ বাড়ির ক্ষেত্রে সব সময় কাউন্সিলররা জানবে সেরকমটাও
ঘটে না। ক�োন নির্মাণ বৈধ এবং ক�োনটা অবৈধ নির্মাণ তৈরি
হচ্ছে তা জানা কাউন্সিলরদের পক্ষে সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে
নিজের উদাহরণ টেনে তিনি বলেন ৮২ নম্বর ওয়ার্ডে ক�োথায়
অবৈধ নির্মাণ হচ্ছে তিনি ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর হয়ে জানতে
পারেন না। আগামী দিনে বস্তি এলাকায় বেআইনি নির্মাণ নিয়ে
আর ক�োনও অভিয�োগ থাকবে না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি
জমির পাট্টা দিয়ে দিয়েছেন। ঠিকা ভাড়াটেদের পুরসভা থেকে
বাড়ি তৈরি করে দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এদিন হকার
সমস্যা নিয়ে অভিয�োগের ভিত্তিতে মেয়র জানিয়েদেন, ফু টপাত
দখল করে দ�োকান দেওয়ার ক্ষেত্রে পুলিশ প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে
পুরসভা কাজ করবে।
শুধুমাত্র অভাব–অভিয�োগ জানাতেই মেয়রকে হ�োয়াটসঅ্যাপ
করার বার্তা দিলেন কলকাতার মহানাগরিক। এদিন তিনি বলেন,
শুভ সকাল আর শুভ রাত্রির বার্তায় অভাব–অভিয�োগ খুজঁ ে
বার করা মুশকিল হয়ে উঠছে। প্রতিদিন প্রায় সাড়ে তিন হাজার
শুধু এই মেসেজ ডিলিট করতে হয়। নাগরিকদের অভাব–
অভিয�োগ দেখতে।

১০৮ পুরসভার আজ ভ�োট

l ১ পাতার পর
ভ�োটকর্মীর সংখ্যা ৪৯,৭৪০। এর মধ্যে ১৫ শতাংশ ভ�োটকর্মীকে
রিজার্ভে রাখা হয়েছে। সকাল ৭টায় ভ�োটগ্রহণ শুরু। শেষ
বিকেল ৫টায়। ভ�োট নেওয়া হবে ইভিএমে। রবিবার রাজ্য
নির্বাচন কমিশনের কন্ট্রোলরুম খ�োলা থাকছে। সেখানে
সাধারণ মানুষ অভিয�োগ জানাতে পারবেন।ট�োল ফ্রি নম্বরটি
হল:১৮০০৩৪৫৫৫৩। এছাড়াও ২২৯০০০৪০, ২২৯০০০৪১
নম্বরেও অভিয�োগ জানান�ো যাবে। ভ�োটগণনা ২ মার্চ। সকাল ৮টা
থেকে গণনা শুরু হবে। দুপুরের মধ্যে ফলাফল পরিষ্কার হয়ে
যাবে। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, বিভিন্ন জেলার ১০৩টি আসনে
ইতিমধ্যেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়–পরাজয় নির্ধারিত হয়েছে।
রাজ্য নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গেছে, ৪৪ হাজার পুলিশ
থাকবে। ৩ জন এডিজি এবং ১৪ জন ডিআইজি পদমর্যাদার
অফিসার থাকবেন। তাঁরা প্রতিনিয়ত কমিশনার স�ৌরভ দাসের সঙ্গে
সমন্বয় রেখে কাজ করবেন। ত্রিস্তরীয় পর্যবেক্ষক থাকবেন। প্রতিটি
পুরসভার জন্য একজন করে পর্যবেক্ষক থাকবেন। আইএএস
পদমর্যাদার ১০ জন সিনিয়র স্পেশ্যাল পর্যবেক্ষক এবং ১৬

পুলিশকে মার, গাড়ি ভাঙচু র

l ১ পাতার পর
এদিকে, এদিন ভ�োরে আমতার সারদা গ্রামে ক�োর্টের নির্দেশে আনিসের দেহ দ্বিতীয়বার
ময়নাতদন্তের জন্য কবর থেকে তু লতে গেলে সিটের সদস্য ও পুলিশকর্মীদের গ্রামবাসীরা
বাধা দেয়। আনিসের বাবা সালেম খান বলেন, ‘শুক্রবার রাতে সিটের সদস্যরা বাড়িতে
এসে শনিবার দেহ কবর থেকে তু লতে চান বলে ন�োটিস দিয়ে যান। আমি তাঁদের
বলেছিলাম, আমার শরীর খারাপ। তাই শনিবার নয়, স�োমবার সকাল ১০টায় আসুন।
আমরা দাঁড়িয়ে থেকে দেহ ত�োলার ব্যবস্থা করব। ওঁরা আমার কথা না শুনে শনিবার
ভ�োর ৫টায় পুলিশ নিয়ে কবর থেকে কেন দেহ তু লতে এসেছিল? গ্রামবাসীরা তাই
বাধা দিয়েছেন।’এই ভাবে সিটের সদস্যদের দেহ তু লতে না দিয়ে ক�োর্টের অবমাননা
করা হয়েছে বলে তদন্তকারী অফিসারেরা মনে করছেন।আনিসের বাবা সালেম খান
বলেন, ‘আমার ছেলের মৃত্যু নিয়ে আমরা ক�োনও রকম অশান্তি চাই না। আমরা সব
সময় শান্তির পক্ষে। ছেলের খুনিদের শাস্তি চাই আমরা। এর জন্য প্রয়�োজনে শান্তিপূর্ণ
আন্দোলন হ�োক। কিন্তু আনিসের মৃত্যুকে ঘিরে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি চাই না।’
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জন স্পেশ্যাল পর্যবেক্ষক থাকবেন ২০ জেলায়। পাশাপাশি
ভ�োটারদের মন�োবল বাড়াতে ইএফআর এবং এসটিএফের
১০ ক�োম্পানি বিশেষ পুলিশবাহিনী থাকছে। তারা ইতিমধ্যেই
বিভিন্ন পুর এলাকায় টহলদারি শুরু করে দিয়েছে। থাকবে
এইচআরএফএস, কুইক রেসপন্স টিম, নাকা টিম। প্রতিটি বুথে
থাকছে সিসি টিভি।
ভ�োর ৬টায় প্রার্থীদের এজেন্টের সামনে মক প�োল হবে।
সেই মক প�োল শুরুর সময় প্রিসাইডিং অফিসার ডায়েরিতে
লিখে রাখবেন। সেই ফলাফল মুছে ফেলবেন। ক�োভিড–বিধি
মেনে বুথে যেতে হবে ভ�োটারদের। নিয়ে যেতে হবে সচিত্র
পরিচয়পত্র। মাস্ক পরতে হবে। দূরত্ববিধি বজায় রেখে লাইনে
দাঁড়াতে হবে। ভ�োটকর্মীদেরও প্রত্যেককে মাস্ক পরতে হবে।
স্যানিটাইজ করা হবে বুথ। বুথে ঢ�োকার আগে থার্মাল গান দিয়ে
শরীরের তাপমাত্রা দেখে নেওয়া হবে। প্রিসাইডিং অফিসার
ছাড়া বুথের মধ্যে কেউ ম�োবাইল ব্যবহার করতে পারবেন না।
ভ�োটকর্মীরা ইতিমধ্যেই ভ�োটকেন্দ্রে প�ৌঁছে গেছেন। সিল করে
দেওয়া হয়েছে সীমান্তবর্তী এলাকা।

পার্ক সার্কাস ব্রাঞ্চ (০১৭৪৯)
৯, সৈয়দ আমির আলি অ্যাভিনিউ,
কলকাতা–৭০০০১৭

স্বর্ণালঙ্কার
নিলামের বিজ্ঞপ্তি

কয়েকজন ব্যক্তি আমাদের বিভিন্ন ব্রাঞ্চ থেকে স�োনার অলঙ্কার বন্ধক রাখার বিনিময়ে স্বর্ণ ঋণের সুবিধা গ্রহণ
করেছিলেন এবং সময়মত�ো তা পরিশ�োধে খেলাপি হয়েছেন। তাঁরা/তাঁদের আইনি উত্তরাধিকারীগণ আমাদের
তরফে পাঠান�ো ন�োটিস/ ন�োটিসগুলিতে যথাযথভাবে জবাব দেননি অথবা ওই ন�োটিসগুলি অবিলিকৃ ত অবস্থায়
ফেরত এসেছে। এমন পরিস্থিতিতে, এমনটাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি ওই স্বর্ণ ঋণ(গুলি)এখানে উল্লিখিত
নিলামের তারিখের আগের দিন বিকেল ৪:০০টার মধ্যে মিটিয়ে না দেওয়া হয়, সেক্ষেত্রে নতু ন ক�োনও বিজ্ঞপ্তি
জারি না করেই ওই বন্ধক রাখা স্বর্ণালঙ্কারগুলি নীচে লেখা তারিখ ও সময়ে নিম্নলিখিত ব্রাঞ্চ প্রেমিসেসে/গ�োল্ড
হাবে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সম্পর্কিত যাবতীয় খরচাপাতি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদেরই বহন করতে হবে।
যে ক�োনও সময়ে এই নিলাম স্থগিত করা/বন্ধ রাখা এবং নিলাম চলাকালীনই তা বন্ধ করে দেওয়ার অধিকার এই
ব্যাঙ্কের থাকবে। সফল বিডাররা পুর�ো অর্থাঙ্ক আদায় দিয়ে অলঙ্কারের দখল নিতে পারেন অথবা নিলামের স্থানেই
প্রথমে বিড অর্থাঙ্কের ২৫%আদায় দিয়ে বাকি অর্থাঙ্ক নিলামের তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে আদায় দিতে পারবেন।
বিড অর্থাঙ্ক আদায় দিতে খেলাপি হলে এই ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট বিডারের প্রাথমিক জমারাশি বাজেয়াপ্ত করতে পারে।

ক্রম গ্রাহকের নিলামের
নিলামের
স্বর্ণালঙ্কারের ম�োট/
সামগ্রীর সংখ্যা
নং নাম
তারিখ
প্রস্তাবিত সময়
নেট ওজন (গ্রাম)
১ শবনম ০৭.০৩.২০২২
সকাল
ম�োট ওজন ৬৫.৪৪০ গ্রাম ২টি নিরেট চু ড়ি,
আলি
১১:০০টা নেট ওজন ৫৯.৯০০ গ্রাম ১টি চেন,
১টি নেকলেস,
১টি আংটি,
২টি কানের দুল,
১টি আংটি (একটি),
১টি পাথর দেওয়া টিকলি
তারিখ: ২৭.০২.২০২২; স্থান: কলকাতা
অনুম�োদিত আধিকারিক

18, Sarojini Naidu Sarani (Rawdon Street), Kolkata-700 017
Senior Special Observers to Municipal General Election,
2022 for the 108 Municipalities
Name of The
District
Alipurduar
Cooch Behar
Darjeeling
Jalpaiguri
Bankura
Purulia
Birbhum
Uttar Dinajpur
Dakshin Dinajpur
Hooghly
Howrah
Jhargram
Paschim Medinipur
Purba Medinipur
Malda
Murshidabad
Nadia
Purba Bardhaman

কর্মখালি/ ব্যবসা/বাণিজ্য/
হারান�ো/প্রাপ্তি ইত্যাদি বিজ্ঞাপন
১২টি শব্দ ২৫০ টাকা
অতিরিক্ত শব্দ ১৮ টাকা

৩

North 24 Parganas
South 24 Parganas

Name of Senior Special
Observers

Mobile Nos.

Shri A. R. Bardhan, IAS

8336985579

Shri Dushyant Nariala, IAS

8116121903

Shri Binod Kumar, IAS

9832657279

Smt. Choten Dhendup Lama, IAS

8597562253

Smt. Antara Acharya, IAS

8617793204

Shri M. V. Rao, IAS

8653997929

Shri Md. Ghulam Ali Ansari,
IAS

7029600148

Shri Jagdish Prasad Meena,
IAS
Shri Barun Kumar Ray, IAS
Shri Surendra Gupta, IAS

8509188799
7596015117
9147026853

For Details about all Observers please visit Commission's
Website: http://wbsec.gov.in

নিমতলা বাজার ব্রাঞ্চ (০৬০৪১)

গ্রাম– নিমতলা বাজার, প�োঃঅঃ– নিমতলা বাজার, থানা– হরিণঘাটা, জেলা– নদিয়া,
পিন–৭৪১২৫৭, পশ্চিমবঙ্গ /ই–মেল:sbi.06041@sbi.co.in

পরিশিষ্ট–IV, [রুল–৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

য েহেতু , স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া–এর অনুম�োদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফ�োর্সমেন্ট)রুলস ২০০২–এর রুল
৩ সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফ�োর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর
১৩(১২)ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতাগণের প্রতি উক্ত অ্যাক্টের ১৩(২)ধারাধীনে নীচে তঁাদের নামের পাশে লেখা
তারিখ সংবলিত দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃ ত অর্থাঙ্ক আদায়
দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানান�ো হয়েছিল। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ দাবিকৃ ত অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষ করে ওই
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ এবং জনসাধারণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী নীচে তঁাদের নামের পাশে উল্লিখিত তারিখে উক্ত
রুলসমূহের রুল ৮ ও ৯ সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪)নং ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা উক্ত সম্পত্তি নিয়ে লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত
সম্পত্তি নিয়ে যে ক�োনও লেনদেন উক্ত পরিমাণ অর্থাঙ্ক এবং তার ওপর সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, মাসুল, চার্জ ইত্যাদি সমেত স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার দায়
সাপেক্ষ হবে। উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮)নং উপধারার সংস্থান অনুযায়ী প্রাপ্য মেয়াদের মধ্যে এই জামিনযুক্ত পরিসম্পদগুলি ছাড়ান�োর ব্যবস্থা
গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার মন�োয�োগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।
১)অনাদায়ী ঋণ
ক্রম
ঋণগ্রহীতাগণ ও
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
২) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ
নং
জামিনদারগণের নাম
৩)দখলের তারিখ
১ ঋণগ্রহীতা:মেসার্স দাস
উপরিস্থিত বাড়ি সমেত সামান্য কমবেশি ৫.৭৫ ডেসিমেল জমির অপরিহার্য সমগ্র ১) ₹৪,৭৩,৫০৫.০০
প্যাডি সেলিং অ্যান্ড হাস্কিং পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ:ম�ৌজা– নগরউখড়া, জে এল নং ৭৭, ত�ৌজি নং ১৩, ২) ২৯.১১.২০২১
মিল
আর এস খতিয়ান নং ৩৫০, আর এস দাগ নং ১১, এল আর খতিয়ান নং ১৮৪৫/২, ৩) ২৪.০২.২০২২
প্রোঃ– শ্রী সুভাষ দাস
এল আর দাগ নং ১১৯, এডিএসআরও– হরিণঘাটা–তে বই নং I,ভলিউম নং ২১, পৃষ্ঠা
জামিনদার:শ্রী শম্ভু দাস
নং ১৫৫ থেকে ১৭৬–তে রেজিস্টার্ড ১৯৯৭ সালের দলিল নং ২২৬৫ অনুযায়ী সম্পত্তির
স্বত্বাধিকারী শ্রী সুভাষ দাস, থানা– হরিণঘাটা, জেলা– নদিয়া।
২ ঋণগ্রহীতা:মেসার্স মণ্ডল উপরিস্থিত বাড়ি সমেত সামান্য কমবেশি ৪.০০ শতক জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ ১) ₹৪,৮২,৮৬৯.০০
ফার্নিচার
যার স্থিতি ও বিবরণ:ম�ৌজা– মণ্ডলহাট, জে এল নং ১৩৭, এল আর খতিয়ান নং ২) ২৯.১১.২০২১
প্রোঃ– শ্রী হারু মণ্ডল
১২৩০, এল আর দাগ নং ৫১৮/১৩২০, এডিএসআরও– চাকদহ–তে রেজিস্টার্ড ৩) ২৪.০২.২০২২
জামিনদার:শ্রীমতী ছায়েরা ২০১১ সালের দলিল নং ১৩৪২ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রী হারু মণ্ডল, থানা–
মণ্ডল
চাকদহ, জেলা– নদিয়া।
তারিখ: ২৪.০২.২০২২; স্থান: নিমতলা বাজার
অনুম�োদিত আধিকারিক, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ফর্ম ‘এ’
প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি

[ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি ব�োর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজ�োলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট
পার্সনস)রেগুলেশনস, ২০১৬–এর রেগুলেশন ৬ অধীনে]
বেলাজিও প্রোজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড–এর ঋণদাতাগণের অবগতির জন্য

দরকারি তথ্যাবলি
১.

কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার নাম

বেলাজিও প্রোজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড

২.
৩.

কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠার তারিখ
যে কর্তৃপক্ষের অধীনে এই কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা
প্রতিষ্ঠিত/নিবন্ধীকৃ ত
কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার কর্পোরেট আইডেন্টিটি নম্বর
কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার রেজিস্টার্ড অফিস এবং মুখ্য
অফিস (যদি থাকে)–এ
 র ঠিকানা	
কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার পরিপ্রেক্ষিতে ইনসলভেন্সি
শুরুর তারিখ
ইনসলভেন্সি রেজ�োলিউশন প্রোসেস বন্ধের অনুমিত
তারিখ
ইন্টেরিম রেজ�োলিউশন প্রফেশনাল হিসেবে
ক্রিয়াশীল ইনসলভেন্সি প্রফেশনালের নাম এবং
রেজিস্ট্রেশন নম্বর
ব�োর্ডের কাছে নিবন্ধীকৃ ত ইন্টেরিম রেজ�োলিউশন
প্রফেশনালের ঠিকানা এবং ই–মেল আইডি

৩ মে, ২০২১
রেজিস্ট্রার অফ ক�োম্পানিজ, কলকাতা

৪.
৫.
৬.
৭.
৮.
৯.
১০.
১১.
১২.
১৩.

১৪.

U70102WB2013PTC192980
১৮৬, রাজারহাট মেন র�োড, কলকাতা–৭০০ ১৫৭
২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২২
২৩ আগস্ট, ২০২২
য�োগেশ গুপ্তা
IBBI/IPA-001/IP-P00349/2017-18/10650

এস জয়কিশান, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস, ১২, হ�ো চি মিন
সরণি, ৩য় তল, স্যুইট ২ডি এবং ২ই, কলকাতা–৭০০ ০৭১,
yogeshgupta31@rediffmail.com
ইন্টেরিম রেজ�োলিউশন প্রফেশনালের সঙ্গে এস জয়কিশান, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস, ১২, হ�ো চি মিন সরণি, ৩য়
য�োগায�োগ করার জন্য ব্যবহার্য ঠিকানা এবং ই– তল, স্যুইট ২ডি এবং ২ই, কলকাতা–৭০০ ০৭১,
bellagio.cirp@gmail.com
মেল আইডি
দাবি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ
১১ মার্চ, ২০২২
২১ নং ধারার (৬এ)নং উপধারার ক্লজ ‘বি’–এ
 র প্রয�োজ্য নয়
অধীনে ইন্টেরিম রেজ�োলিউশন প্রফেশনাল দ্বারা
নির্ধারিত ঋণদাতাদের (যদি থাকে)শ্রেণিবিভাগ
ক�োনও শ্রেণিতে ঋণদাতাদের অনুম�োদিত প্রতিনিধি প্রয�োজ্য নয়
হিসেবে ক্রিয়াশীল হওয়ার জন্য চিহ্নিত ইন্টেরিম
রেজ�োলিউশন প্রফেশনালের নাম (প্রতি শ্রেণির জন্য
তিনজন করে)
(ক)দরকারি ফর্ম এবং (খ)অনুম�োদিত প্রতিনিধিদের ওয়েব লিঙ্ক:https://www.ibbi.gov.in/home/downloads
বিশদ তথ্য উপলব্ধ রয়েছে এখানে:

এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, ন্যাশনাল ক�োম্পানি ল’ট্রাইবুনাল, কলকাতা বেঞ্চ ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ তারিখে
বেলাজিও প্রোজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেডের কর্পোরেট ইনসলভেন্সি রেজ�োলিউশন প্রসেস শুরুর আদেশ জারি করেছে।
এতদ্দ্বারা বেলাজিও প্রোজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেডের ঋণদাতাদের ওপরের টেবিলে ক্রম নং ১০–তে উল্লিখিত ঠিকানায়
ইন্টেরিম রেজ�োলিউশন প্রোফেশনালের কাছে ১১ মার্চ, ২০২২ তারিখের মধ্যে দাবিগুলি যথাযথ প্রমাণ সমেত পেশ করার জন্য
আহ্বান জানান�ো হচ্ছে। আর্থিক ঋণদাতারা যথাযথ প্রমাণ সমেত তাঁদের দাবিগুলি কেবলমাত্র ইলেকট্রনিক উপায়ে জমা দেবেন।
বাকি সকল ঋণদাতা তাঁদের দাবি প্রমাণ সমেত নিজেরা হাতে করে, ডাক মাধ্যমে বা ইলেকট্রনিক উপায়েই জমা দিতে পারবেন।
ওপরের ক্রম নং ১২–তে তালিকার ক�োনও শ্রেণিভু ক্ত আর্থিক ঋণদাতা ক্রম নং ১৩–তে তালিকাভু ক্ত তিনজন ইনসলভেন্সি
প্রফেশনালের মধ্যে নিজেদের শ্রেণির (শ্রেণি উল্লেখ করতে হবে)প্রতিনিধিত্ব করার জন্য বেছে নিয়ে ফর্ম সিএ–তে উল্লেখ
করবেন—
আইআরপির কাছে উপলব্ধ তথ্য অনুযায়ী এক্ষেত্রে এগুলি প্রয�োজ্য নয়।
দাবির সপক্ষে মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তিকর প্রমাণ দাখিল করলে জরিমানা হতে পারে।
ইন্টেরিম রিজ�োলিউশন প্রফেশনালের নাম ও স্বাক্ষর
তারিখ:২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ 	য�োগেশ গুপ্তা
স্থান:কলকাতা
ইন্টেরিম রেজ�োলিউশন প্রফেশনাল

ভ্রাম্যমাণ ওয়ার্ড অফিসের উদ্বোধনে কাউন্সিলর ঝু ঙ্কু মণ্ডল, বিধায়ক
অদিতি মুনশি ও কাউন্সিলর দেবরাজ চক্রবর্তী। ছবি: বিজয় সেনগুপ্ত

দুয়ারে ওয়ার্ড অফিস

আজকালের প্রতিবেদন

এবার বাড়ির দ�োরগ�োড়ায় ওয়ার্ড অফিস। উদ্যোগ বিধাননগর পুরনিগমের ২৩
নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর ঝু ঙ্কু মণ্ডলের। প্রয়�োজনে কাউন্সিলরকে পাবেন
ক�োথায়? এলাকার মানুষকে পরিষেবা দিতে দুয়ারে ল্যাপটপ, প্রিন্টার–সহ যাবতীয়
সরঞ্জাম নিয়ে নিজেই হাজির হবেন ঝু ঙ্কু। সকাল থেকে রাত। সব সমস্যার সমাধান
করবে এই ভ্রাম্যমাণ ওয়ার্ড অফিস। ঘরে বসেই মিলবে স্বাস্থ্যসাথী থেকে লক্ষ্মীর
ভাণ্ডার। ঝু ঙ্কু মণ্ডল আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, নির্বাচনে জয়ী হলে সর্বক্ষণ ওয়ার্ডের
বাসিন্দাদের পাশে থাকবেন। নিজেই অফিস নিয়ে প�ৌঁছ�োবেন বাসিন্দাদের দুয়ারে।
শনিবার কেষ্টপুরের জ�োড়াখানা এলাকা থেকে এই পরিষেবার সূচনা হল। ঝু ঙ্কুর
সঙ্গে ছিলেন বিধায়ক অদিতি মুনশি এবং তৃণমূল যুবনেতা ও ৭ নম্বর ওয়ার্ডের
কাউন্সিলর দেবরাজ চক্রবর্তী।

ভারত ক�োকিং ক�োল লিমিটেড
‘একটি মিনি রত্ন ক�োম্পানি’
(ক�োল ইন্ডিয়া লিমিটেডের সহয�োগী সংস্থা)

বিজ্ঞপ্তি

পণ্য, কার্য ও পরিষেবা আস্বাদনের জন্য ভারত ক�োকিং ক�োল লিমিটেড (বিসিসিএল)–
এর সকল টেন্ডারসমূহ প্রয�োজ্য সকল খ�োলা (দেশীয়/অন্তর্দেশীয়)টেন্ডার ক্ষেত্রে যা
সিআইএল–এর ই–প্রোকিওরমেন্ট প�োর্টাল মাধ্যমে জারিকৃ ত বিসিসিএল–এর ওয়েবসাইট
www.bcclweb.in, ক�োল ইন্ডিয়া লিমিটেড (সিআইএল)
–
এর ই–প্রোকিওরমেন্ট
প�োর্টাল https://coalinidatenders.nic.in এবং সেন্ট্রাল পাবলিক প্রোকিওরমেন্ট
প�োর্টাল https://eprocure.gov.in–
এ পাওয়া যায়। আরও, জিইএম প�োর্টাল:
https://gem.gov.in মাধ্যমেও আস্বাদন করা হয়।
প্রয�োজ্য সিআইএল–এর ই–প্রোকিওরমেন্ট প�োর্টাল মাধ্যমে জারিকৃ ত সকল খ�োলা
(দেশীয়/অন্তর্দেশীয়) টেন্ডারসমূহ ক্ষেত্রে

ডিআইসি ইন্ডিয়া লিমিটেড

CIN: L24223WB1947PLC015202
রেজিস্টার্ড অফিস:ট্রান্সপ�োর্ট ডিপ�ো র�োড, কলকাতা–৭০০ ০৮৮
ফ�োন নম্বর:৯১ ০৩৩ ২৪৪৯৬৫৯১–৯৫, ফ্যাক্স নম্বর:৯১ ০৩৩ ২৪৪৮৯০৩৯
ই–মেল:investors@dic.co.in; ওয়েবসাইট:www.dic.co.in

৭৪ তম বার্ষিক সাধারণ সভা
এবং ই–ভ�োটিংয়ের তথ্য

ডিআইসি ইন্ডিয়া লিমিটেড (ক�োম্পানি)মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট ১৪ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখের
জেনারেল সার্কুলার নং ২১/২০২১, ১৩ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখের জেনারেল সার্কুলার নং
০২/২০২১, ০৫ মে ২০২০–এর ২০/২০২০ যা সহ পঠনীয় এবং ১৩ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের
জেনারেল সার্কুলার নং ১৭/২০২০, ৮এপ্রিল, ২০২০ তারিখের জেনারেল সার্কুলার নং ১৪/২০২০
মাফিক ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর প্রয�োজ্য ধারার সংস্থানসমূহ ম�োতাবেক এতদ্দ্বারা এই
ন�োটিস জারি করা হচ্ছে যে, মঙ্গলবার, ২২ মার্চ, ২০২২ তারিখ বেলা ১১.০০টার সময় ভিডিও
কনফারেন্সিং অথবা অন্য অডিও ভিস্যুয়াল পদ্ধতিতে (ভিসি/ওএভিএম) ৭৪তম বার্ষিক সাধারণ
সভা আয়�োজিত হবে বলে নির্ধারিত হয়েছে। ডিভিডেন্ডের ও রিম�োট ই–ভ�োটিং সহ ই–ভ�োটিং
রেকর্ড তারিখ মঙ্গলবার, ১৫ মার্চ, ২০২২। ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ৯১ নং ধারাধীনে
এই ক�োম্পানির সদস্যদের রেজিস্টারসমূহ এবং শেয়ার হস্তান্তরের বইগুলি ৬ বুধবার, ১৬ মার্চ,
২০২২ থেকে মঙ্গলবার, ২২ মার্চ, ২০২২ তারিখের মধ্যে (উভয় তারিখ অন্তর্ভুক্ত করে)বন্ধ
রাখা থাকবে।
ভিসি/ও এভিএম–এ য�োগদান প্রক্রিয়া বিশদ ন�োটিসে ও এই ক�োম্পানির ওয়েবসাইট
www.dic.co.in এ উপলব্ধ রয়েছে।
ক�োম্পানির সদস্যদের জ্ঞাতার্থে জানান�ো যাচ্ছে যে, ইতিমধ্যেই এই ক�োম্পানির তরফে উক্ত
ন�োটিসে উল্লেখমত�ো ভিসি/ওএভিএম–এর মাধ্যমে এজিএমে ই–ভ�োটিং এবং অংশগ্রহণের
পূর্ণাঙ্গ নির্দেশাবলি সংবলিত উক্ত এজিএমের ন�োটিস সমেত বার্ষিক রিপ�োর্ট সদস্যদের প্রতি
তাঁদের নিবন্ধীকৃ ত ই–মেল আইডিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সদস্যদের অবগত করান�ো
যাচ্ছে যে, উক্ত সভার ন�োটিস এবং আর্থিক হিসাবনিকাশ সহ বার্ষিক রিপ�োর্ট এই ক�োম্পানির
ওয়েবসাইটের (www.dicindialtd.co) পাশাপাশি যে সমস্ত স্টক এক্সচেঞ্জে এই ক�োম্পানির
শেয়ার তালিকাভু ক্ত, সেখানকার ওয়েবসাইটেও উপলব্ধ রয়েছে।
সংশ�োধিতমত�ো ক�োম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন)রুলস, ২০১৪ সহ পঠনীয়
ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ১০৮ নং ধারা এবং লিস্টিং রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৪৪–
এর সংস্থানাধীনে সদস্যদের যত সম্ভব বেশি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সদস্যদের জন্য
ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপ�োজিটরি লিমিটেড–এর মাধ্যমে ই–ভ�োটিং সুবিধার ব্যবস্থা করা
হয়েছে এবং সদস্যদের ভ�োটদানের জন্য এই সুবিধা শনিবার, ১৯ মার্চ, ২০২২ তারিখ বেলা
৯.০০টা (ভারতীয় প্রমাণ সময়)থেকে স�োমবার, ২১ মার্চ, ২০২২ তারিখ বিকেল ৫.০০টা পর্যন্ত
খ�োলা থাকবে। একজন সদস্য রিম�োট ই–ভ�োটিংয়ের মাধ্যমে নিজের ভ�োটাধিকার প্রয়�োগ
করার পরেও এই এজিএমে অংশ নিতে পারবেন, তবে উক্ত সভায় তাঁকে ফের ভ�োটদানের
সুয�োগ দেওয়া হবে না। পাশাপাশি, ইলেকট্রনিক ভ�োটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভ�োটদানের এই
সুবিধা এজিএমের সময়ও উপলব্ধ থাকবে এবং রিম�োট ই–ভ�োটিংয়ের মাধ্যমে নিজেদের ভ�োট
না দেওয়া ভিসি/ওএভিএমের মাধ্যমে এই এজিএমে অংশ নেওয়া সদস্যরা এজিএম চলাকালীন
এই সুবিধা কাজে লাগিয়ে নিজেদের ভ�োটাধিকার প্রয়�োগের সুয�োগ পাবেন।
কাট–অফ তারিখ মঙ্গলবার, ১৫ মার্চ, ২০২২–এর ভিত্তিতে এই ক�োম্পানির শেয়ারধারক এবং
এই এজিএমের ন�োটিস পাঠান�োর পর এই ক�োম্পানির সদস্য হওয়ার ক�োনও ব্যক্তি evoting@
nsdl.co.in–তে অনুর�োধজ্ঞাপক ই–মেল পাঠিয়ে নিজের ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ
করতে পারবেন। ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহের বিশদ পদ্ধতি এই সভার ন�োটিসেও
দেওয়া আছে। ক�োনও সদস্য ইতিমধ্যেই ই–ভ�োটিংয়ের জন্য নিবন্ধীকৃ ত হয়ে থাকলে তিনি
রিম�োট ই–ভ�োটিংয়ের মাধ্যমে নিজের ভ�োটাধিকার প্রয়�োগের সময় বিদ্যমান ইউজার আইডি ও
পাসওয়ার্ডই ব্যবহার করতে পারবেন।
কাট–অফ তারিখ মঙ্গলবার, ১৫ মার্চ, ২০২২ তারিখের ব্যবসায়িক মেয়াদের শেষে সদস্যদের
রেজিস্টারে যে সকল সদস্যের নাম নথিভু ক্ত থাকবে, শুধুমাত্র তাঁরাই ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে বা
এজিএম চলার সময় ভ�োট দেওয়ার অনুমতি পাবেন এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপ�োজিটরি
লিমিটেড ও সেন্ট্রাল ডিপ�োজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া)লিমিটেড দ্বারা প্রদত্ত এবং ওপরে
উল্লেখমত�ো সদস্যদের রেজিস্টারে নথিভু ক্ত সদস্যরাই শেয়ারের সুবিধাভ�োগী স্বত্বাধিকারের
নিরিখে ডিভিডেন্ড পাওয়ার অধিকারী হবেন।
পুর�ো ই–ভ�োটিং প্রক্রিয়ার ন্যায্যতা ও স্বচ্ছতার ব্যাপারে নজর রাখার জন্য এই ক�োম্পানি
শ্রীমতী বিনীতা পাণ্ডে, ক�োম্পানি সেক্রেটারি, টি চ্যাটার্জি অ্যান্ড অ্যাস�োসিয়েটস–এর অংশীদার,
ক�োম্পানি সেক্রেটারি FRN P2007WB67100–কে স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিয়�োগ করেছে।
ই–ভ�োটিংয়ের প্রক্রিয়া ও এজিএম চলাকালীন ভ�োটদানের পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে সদস্যরা
এজিএম (বার্ষিক সাধারণ সভা)ন�োটিসে উল্লেখ করা নির্দেশাবলি দেখতে পারেন অথবা
এনএসডিএল–এর ওয়েবসাইট (https://www.evoting.nsdl.com) দেখতে পারেন
এবং ক�োনও প্রশ্নের ব্যাখ্যা পেতে চাইলে evoting@nsdl.co.in আইডিতে ই–মেল
পাঠাতে পারেন। দরকার হলে সদস্যরা ওপরে লেখা ওয়েবসাইটের ডাউনল�োড সেকশনে
গিয়ে ‘Frequently Asked Questions’(FAQs) এবং ‘e-voting user manual for
shareholders’অংশগুলি দেখে নিতে পারেন। ই–ভ�োটিং সম্পর্কিত ক�োনও প্রশ্ন বা সমস্যার
ব্যাখ্যা পেতে হলে সদস্যরা অনুগ্রহ করে এই ক�োম্পানির সঙ্গে raghav.shukla@dic.co.in
ই–মেল আইডিতে কিংবা এই ব্যক্তির সঙ্গে য�োগায�োগ করবেন:মিঃ সুজিত সেনগুপ্ত, কমপ্লায়েন্স
অফিসার, সিবি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস (প্রাইভেট)লিমিটেড, পি–২২, বন্ডেল র�োড,
কলকাতা–৭০০ ০১৯, ফ�োন:০৩৩ ৪০১১৬৭০০, ই–মেল:senguptask@cbmsl.com।
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