
 
 

 

30 December 2022 

The Secretary  
BSE Limited 
PJ. Towers,  
25th Floor, Dalal Street, 
MUMBAI-400001  
Scrip Code: 532654 

The Secretary  
National Stock Exchange of 
India Ltd,  
Listing dept. Exchange 
Plaza,  
5th Fl. Plot No. C/1,  
G- Block, Bandra-Kurla 
Complex, Bandra (E) 
MUMBAI-400051 
Scrip Code: MCLEODRUSS 

The Secretary  
The Calcutta Stock 
Exchange Limited  
7, Lyons Range  
KOLKATA-700001  
Scrip Code: 10023930 
 

 

Dear Sir,  

Sub: Notice of Postal Ballot – Newspaper Publication  

In continuation to our letter dated 28th December 2022 with regard to Postal Ballot Notice 
and In terms of Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing 
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to 
time, please find enclosed herewith the newspaper advertisement for the Postal Ballot 
Notice, published on Thursday, 29th December 2022 in Financial Express(English 
Newspaper) and on Friday, 30th December 2022 in Aaj Kaal(Bengali newspaper).  

This is for your information and record.  

Thanking You, 
  
Yours faithfully,  
 
McLEOD RUSSEL INDIA LIMITED 
 
 
 
ALOK KUMAR SAMANT 
COMPANY SECRETARY 

ALOK KUMAR 
SAMANT

Digitally signed by 
ALOK KUMAR SAMANT 
Date: 2022.12.30 
16:28:05 +05'30'
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রাজ্য ৼ ৩
কলকাতা শুক্রবার ৩০ ডিসেম্বর ২০২২

  ফর্ম নং ১৪ [ রেগুলেশন ৩৩( ২)  দ্রষ্টব্য] 
প্রাপ্তিস্বীকরােপত্র সহ রেপ্িস্রার্ম রপরাস্ এবং দরাশপ্িে 

ররাধ্যলর, যরা ব্যর্ম হলে প্করাশনরাে ররাধ্যলর।
ডরকভাডর অডিোর–১/ ২ এর অডিে, ডিটে 
ডরকভাডর ট্াইবুনাল কলকাতা  ( ডিআরটি–৩) 

৮ নং ড্ার, জীবনেুধা ডবড্ডং,
৪২ডে, জওহরলাল ডনহরু ডরাি, কলকাতা–  

৭০০০৭১
দাডব ডবজ্ঞডতি

ডরকভাডর অি ডিটে অ্ান্ড ব্াঙ্করাপডে অ্াক্ট, 
১৯৯৩ এর ধারা নং ২৫ ডেসক ২৮ এবং ইনকাম 
ট্াক্স অ্াক্ট, ১৯৬১ এর ডবিতীয় তিডেসলর রুল 

২ অধীসন ডবজ্ঞডতি
আরডে/৩০/ ২০২২

ইউসকা ব্াঙ্ক
~ বনাম ~ 

ডমোে্স এল ই জান্ট অ্ান্ড অন্ান্
প্প্ি: 
( প্সপ্র ১)  ডমোে্স এল ই জান্ট, ৭৯৬/ ৫, শপ্হদ 

রহরন্ত কুররাে বসু সেপ্ি, ররানরা–দরদর, 
প্পন–৭০০ ০৭৪, উত্তে ২৪ পেগনরা।

( প্সপ্র ২)  জয়ন্ত ড�াষ, প্পিরা শ্রী িুষরাে করাপ্ন্ত 
র�রাষ, ৩৩১, শপ্হদ রহরন্ত বসু সেপ্ি, 
ররানরা–দরদর, প্পন–৭০০ ০৭৪, উত্তে 
২৪ পেগনরা।

( প্সপ্র ৩)  পৃথ্ীরাজ ড�াষ দডতিদার, প্পিরা প্য়রাি 
প্িব র�রাষ দপ্তিদরাে, ৭৯৬/ ৫ শপ্হদ 
রহরন্ত কুররাে বসু সেপ্ি, ররানরা–দরদর, 
প্পন–৭০০ ০৭৪, উত্তে ২৪ পেগনরা।

এিদ্দরােরা এই রলর্ম প্বজ্ঞপ্তি িরাপ্ে কেরা হলছে 
রয, ওএ/ ১২৯/ ২০১৪ এে রপ্প্ষিলি রহরাররান্য 
প্প্সরাইপ্রং অপ্ফসরাে, ররটস প্েকভরাপ্ে ট্রাইবুনরাে 
কেকরািরা ( প্রআেটি–৩)  এে আলদশ অনুযরায়বী 
িরাপ্েকৃি প্েকভরাপ্ে সরাটি্মপ্ফলকট রররািরালবক 
আপনরালদে ররলক ₹১৯,৯৮,৫৪৬. ৬৫ (উডনশ 
লক্ষ আটানব্বই হাজার পঁাচশত ডেচডলিশ টাকা 
এবং পঁয়ষট্টি পয়ো মাত্র) , িৎসহ ২৭. ০৬. ২০১৪ 
ররলক আদরালয়ে িরাপ্েখ পয্মন্ত বরাপ্ষ্মক ১২. ৫০%  
হরালে বলকয়রা ও ভপ্বষ্যলিে সেে সুদ  এবং ররাসুে 
বরাবদ আপনরালদে ( রযৌর ও এককভরালব, পিূ্মি বরা 
সবীররাবদ্ধরূলপ)  ররলক ₹২২,০০০ (বাইশ হাজার 
টাকা মাত্র)  বলকয়রা ও অনরাদরায়বী েলয়লে।
২.  এিদ্দরােরা এই প্বজ্ঞপ্তি প্রাপ্তিে িরাপ্েখ ররলক 

১৫  প্দলনে রলধ্য উপপ্েপ্েপ্খি অর্মরাঙ্ক 
পপ্েলশরালধে িন্য আপনরালদে প্প্ি প্নলদ্মশ 
রদওয়রা হলছে, যরাে অন্যররা হলে প্েকভরাপ্ে 
অফ ররটস প্রউ টু ব্যরাঙ্কস অ্যরান্ড প্ফনরাপ্সিয়রাে 
ইনপ্স্টিউশনস অ্যরাক্ট, ১৯৯৩ ও এে অধবীলন 
েপ্িি রুেসরূলহে সংস্রান রররািরালবক 
আপনরালদে প্বরুলদ্ধ বলকয়রা পুনরুদ্ধরালেে 
আইপ্ন প্প্রিয়রা িরােরালনরা হলব।

৩.  এিদ্দরােরা শুনরাপ্নে পেবিতী িরাপ্েলখে রলধ্য 
আপনরালদে পপ্েসম্পদসরলূহে প্বশদ খপ্িয়রান 
একটি হেফনরাররাে ররাধ্যলর র�রাষিরাে িন্য 
আপনরালদে প্প্ি আলদশ িরাপ্ে কেরা হলছে।

৪.  এিদ্দরােরা এই করায্মরাপ্দে পেবিতী 
প্প্রিয়রাে িন্য প্নম্নস্রাষিেকরােবীে সরারলন 
১০. ০২. ২০২৩ তাডরসে েকাল ১০: ৩০টায় 
হরাপ্িে ররাকরাে িন্য আপনরালদে প্প্ি আলদশ 
িরাপ্ে কেরা হলছে।

৫.  ওপলে রেখরা অর্মরাঙ্ক েরাড়রাও আপনরােরা 
প্নম্নপ্েপ্খি অর্মরাঙ্ক প্দরালন দরায়বদ্ধ:

  ( ক)  করায্মরাপ্দ সম্পন্নকরােবী এই সরাটি্মপ্ফলকলটে 
প্বজ্ঞপ্তি/  প্প্রিয়রা শুরুে পেবিতী ররয়রালদে 
িন্য প্লদয় সুদ; 

  ( খ) এই প্বজ্ঞপ্তি ও পলেরায়রানরাে পপ্েলষবরা 
এবং বলকয়রা অর্মরাঙ্ক পুনরুদ্ধরালেে করায্মরাবপ্ে 
সংরিরান্ত যরাবিবীয় ররাসুে, িরাি্ম ও খেিরাপরাপ্ি।

নবীলি এই ট্রাইবুনরালেে প্সেলররাহে প্দলয় আপ্র 
স্রাষিে কেেরার। িরাপ্েখ:  ০৫. ১২. ২০২২।
 সাাঃ– বনশ্রী গুহ ডনসয়াগী
 ডরকভাডর অডিোর
 ভারত েরকার

কলকাতা ডিটে ডরকভাডর ট্াইবুনাল  –৩   

 ম্াকডলয়ি রাসেল ইডন্ডয়া ডলডমসটি
CIN: L51109WB1998PLC087076

ডরডজস্াি্স অডিে:  ৪, ম্াস্া ডলন, েুসরন্দ্রসমাহন ড�াষ েরডি, কলকাতা–৭০০ ০০১
ডিান:  ০৩৩–২২৪৩– ৫৩৯১/ ৫৩৯৩, ২২১০– ১২২১, ২২৪৮– ৯৪৩৪/ ৯৪৩৫, ি্াক্স:  ৯১– ৩৩– ২২৪৮– ৩৬৮৩, ২২৪৮– ৮১১৪, ২২৪৮– ৬৮২৪

ই–ডমল আইডি:  administrator@mcleodrussel.com  , ওসয়বোইট:  www.mcleodrussel.com 

ডপাস্াল ব্ালট ডবজ্ঞডতি এবং ই–ডভাটিং তে্
প্দ রকরাম্পরাপ্ন অ্যরাক্ট ২০১৩ ( ‘ ডদ অ্াক্ট’ )  রসকশন ১১০, ১০৮ এবং অন্যরান্য প্লযরাি্য ধরােরা সলগে পঠিিব্য প্দ রকরাম্পরাপ্নি ( র্যরালনিলরন্ট 
অ্যরান্ড অ্যরারপ্রপ্নল্রেশন)  রুেস ২০১৪ ( ‘ ডদ রুলে’ )  রুে ২০ এবং ২২, প্সপ্কউপ্েটিি অ্যরান্ড এক্সলিঞ্জ রবরার্ম অফ ইপ্ন্ডয়রা ( প্েপ্স্ং 
অবপ্েলগশনস অ্যরান্ড প্রসল্রািরাে প্েলকরায়্যরােলরন্টস)  রেগুলেশনস ২০১৫, রেগুলেশন ৪৪, প্দ ইনপ্স্টিউট অফ রকরাম্পরাপ্ন রসলরিটরাপ্েি 
অফ ইপ্ন্ডয়রা ( এসএস– ২)  দ্রােরা িরাপ্েকৃি রসলরিটরাপ্েয়রাে স্্যরান্ডরার্ম অন রিনরালেে প্রটিংস এবং সরাধরােিসভরা/ রপরাস্রাে ব্যরােট অনুপ্ঠিি 
কেবরাে িন্য কলপ্মরালেট প্বষয়ক রন্ত্রলকে প্নলদ্মপ্শকরা ই– রভরাটিং– এে িন্য যররা রিনরালেে সরাকু্মেরাে নং ১৪/ ২০২০ িরাপ্েখ ৮ এপ্প্ে 
২০২০, ১৭/ ২০২০ িরাপ্েখ ১৩ এপ্প্ে ২০২০, ২২/ ২০২০, িরাপ্েখ–  ১৫ িুন ২০২০, ৩৩/ ২০২০, িরাপ্েখ–  ২৮ রসলটেম্বে, ২০২০, 
৩৯/ ২০২০, িরাপ্েখ–  ৩১ প্রলসম্বে ২০২০, ১০/ ২০১১, িরাপ্েখ ২৩ িুন ২০২১, ২০/ ২০২১, িরাপ্েখ ৮ প্রলসম্বে, ২০২১ এবং ৩/ ২০২২ 
িরাপ্েখ ৫ রর ২০২২ ( একপ্ত্রিভরালব ‘ এমডেএ োর্্সলাে্স’ )  অনুসরালে প্বজ্ঞপ্তি প্দরান কেরা হলছে রয, র্যরাকপ্েয়র েরালসে ইপ্ন্ডয়রা প্েপ্রলটলরে 
সদস্যগলিে অনলুররাদন প্রার্মনরা কেরা হলছে, শ্রী েঞ্জয় ডগসনাডদয়া (DIN: 07781746)- ডক ডকাম্াডনর সাধীন ডিসরক্টর প্হসরালব 
প্নলয়রালগে িন্য যরা প্বলশষ প্েলিরাপ্েউশন প্হসরালব প্বলবপ্িি হলব রপরাস্রাে ব্যরােট প্েলররাট ই– রভরাটিং ররাধ্যলর।

রপরাস্রাে ব্যরােট প্বজ্ঞপ্তি ( ‘ ডনাটিে’ ) রকরাম্পরাপ্নে ওলয়বসরাইট www.mcleodrussel.com  এবং প্বএসই প্েপ্রলটর ( প্বএসই) – এে 
ওলয়বসরাইট www.bseindia.com – এ, ন্যরাশনরাে স্ক এক্সলিঞ্জ অফ ইপ্ন্ডয়রা প্েপ্রলটর ( এনএসই) – এে ওলয়বসরাইট:  www.
nseindia.com , প্দ ক্যরােকরাটরা স্ক এক্সলিঞ্জ প্েপ্রলটর ( প্সএসই)  রযখরালন রকরাম্পরাপ্নে ইকুইটি রশয়রাে নপ্রভুক্ত েলয়লে, এে 
ওলয়বসরাইট:  www.cse-india.com , ন্যরাশনরাে প্সপ্কউপ্েটিি প্রলপরাপ্িটপ্ে প্েপ্রলটর ( এনএসপ্রএে) – এে ওলয়বসরাইট www.
evoting.nsdl.com – রি পরাওয়রা যরালব।

উক্ত এরপ্সএ সরাকু্মেরাস্ম অনুসরালে রকরাম্পরাপ্ন রপরাস্রাে ব্যরােট প্বজ্ঞপ্তি প্দরান কলেলে ২৮ প্রলসম্বে ২০২২ রকবেররাত্র ববদ্্যপ্িন ররাধ্যলর 
সকে সদস্যগিলক, যরঁালদে ই– ররে ঠিকরানরা প্রলপরাপ্িটপ্েি/ িরাঁলদে প্রলপরাপ্িটপ্ে পরাটি্মপ্সলপন্ট/ রকরাম্পরাপ্নে রেপ্ি্রেরাে এবং রশয়রাে 
ট্রাসিফরাে এলিন্ট যররা ররালহশ্বেবী ররাটরালরটিক্স প্রাইলভট প্েপ্রলটর– এে করালে এবং যরাঁলদে নরার রকরাম্পরাপ্নে সদস্যগলিে খরািরায়/ প্রলপরাপ্িটপ্ে 
ধরােরা স্বীকৃি েরাভিনক সদস্য প্হসরালব/ রকরাম্পরাপ্নে রেপ্ি্রেরাে অ্যরান্ড রশয়রাে ট্রাসিফরাে এলিন্ট, ররালহশ্বেবী ররাটরালরটিক্স প্রাইলভট প্েপ্রলটর 
েলয়লে, ২৩ প্রলসম্বে ২০২২ িরাপ্েলখ ( ‘ প্নি্মরায়ক িরাপ্েখ’ ) ।
রসই করাে   রি এই রপরাস্রাে ব্যরােলটে িন্য প্বজ্ঞপ্তিে ব্যবহরাপ্েক কপ্প– সহ রপরাস্রাে ব্যরােট ফর্ম এং পূলব্ম শুল্ক প্দত্ত উত্তলেে খরার 
রপ্প্েি হয়প্ন, সদস্যগি িরাঁলদে ই– ররে ঠিকরানরা নপ্রভুক্ত নরা কলে ররাকলে, ববদ্্যপ্িন আকরালে রশয়রাে ধরােকগি িরা কেলবন িরাঁলদে 
প্রলপরাপ্িটপ্ে পরাটি্মপ্সলপন্টগলিে ররাধ্যলর এবং ব্যবহরাপ্েক আকরালে রশয়রােধরােকগি প্েখলবন রকরাম্পরাপ্নে রেপ্ি্রেরাে অ্যরান্ড রশয়রাে 
ট্রাসিফরাে এলিন্ট ররালহশ্বেবী ররাটরালরটিক্স প্রাইলভট প্েপ্রলটর, ২৩, আে এন রুখরাপ্ি্ম রেরার, ৬ঠি িে, কেকরািরা–  ৭০০০০১ স্রালন। রটপ্ে:  
০৩৩– ২২৪৩৫০২৯/ ২২৪৮ ২২৪৮, ফ্যরাক্স নং ০৩৩– ২২৪৮৪৭৮৭, ই– ররে:  mdpldc@yahoo.com.

  রকরাম্পরাপ্নে সদস্যগিলক ই– রভরাটিং সুপ্বধরাে িন্য ন্যরাশনরাে প্সপ্কউপ্েটিি প্রলপরাপ্িটপ্ে প্েপ্রলটর ( এনএেডিএল) – রক পপ্েলষবরাে িন্য 
প্নলয়রাগ কলেলেন। ই– রভরাটিং আেম্ভ হলব শুরিবরাে, ৩০ প্রলসম্বে, ২০২২ ভরােিবীয় সরয় সকরাে ৯. ০০টরায় এবং রশষ হলব শডনবার 
২৮ জানুয়াডর ২০২৩ ভরােিবীয় সরয় প্বলকে   ৫. ০০টরায়। িদপে এনএসপ্রএে প্েলররাট ই– রভরাটিং সুপ্বধরা প্নপ্্রিয় কলে রদলবন। 
ডনি্সায়ক তাডরে, অে্সাৎ শুক্রবার ২৩ ডিসেম্বর ২০২২ িরাপ্েলখ ধলে েরাখরা ইকুইটি রশয়রালেে অনুপরালি রভরাটরাপ্ধকরাে প্হসরাব কেরা হলব। 
সদস্যগিলক শডনবার, ২৮ জানুয়াডর ২০২৩ ডবসকল ৫. ০০টা ( ভারতীয় েময়) – এে পূলব্ম িরাঁলদে পলষি ( ফে)  বরা প্বপলষি ( এলগইসিট)  
রিরারি নপ্রভুক্ত কেলি অনলুেরাধ িরানরালনরা হলছে। রকরানও প্বষলয়ে ওপে সদস্যগি একবরাে রভরাট প্দরান কলে ররাকলে পেবিতীকরালে 
িরা পপ্েবি্মন কেলি পরােলবন নরা। রয সকে সদলস্যে নরার প্নি্মরায়ক িরাপ্েলখ সদস্যগলিে খরািরায়/ েরাভিনক সদস্যগলিে খরািরায় েলয়লে, 
রকবেররাত্র িরাঁেরা প্েলররাট ই– রভরাটিং ররাধ্যলর রপরাস্রাে ব্যরােট ররাধ্যলর রভরাট প্দরান কেলি পরােলবন।

রকরাম্পরাপ্নে পপ্েিরােন পষ্মদ, রপরাস্রাে ব্যরােট পদ্ধপ্ি– সহ রভরাটিং স্ছে ও সঠিকভরালব পপ্েিরােনরাে িন্য শ্রী অিুে কুররাে েরাভ, কর্মেি 
রকরাম্পরাপ্ন সপ্িব ( সদস্য নং FCS4848) – রক সু্কটিনরাইিরাে প্হসরালব প্নলয়রাগ কলেলেন। প্নেবীষিলিে পলে সু্কটিনরাইিরাে িরাঁে প্েলপরাট্ম 
রকরাম্পরাপ্নে রিয়রাের্যরান ও র্যরালনপ্িং প্রলেক্টে বরা িরাঁে অনলুররাপ্দি ব্যপ্ক্তে করালে িররা কেলবন এবং ই– রভরাটিং ররাধ্যলর রপরাস্রাে 
ব্যরােলটে ফেরাফে রিয়রাের্যরান বরা িরাঁে রকরানও অনলুররাপ্দি ব্যপ্ক্ত র�রাষিরা কেলবন ডোমবার, ৩০ জানুয়াডর, ২০২৩ বরা িরাে পূলব্ম। 
প্েলিরাপ্েউশন যপ্দ রবপ্শ সংখ্যক সদস্যগি দ্রােরা অনুলররাপ্দি হয়, রসলষিলত্র রলন কেরা হলব িরা অনলুররাপ্দি হলয়লে, ই– রভরাটিং ররাধ্যলর 
গৃহবীি রভরালটে রশষ িরাপ্েখ শডনবার, ২৮ জানুয়াডর, ২০২৩ সরলয়।

রকরানও প্লনেে িন্য আপনরােরা রদখলি পরালেন রশয়রােধরােকগলিে প্রিলকরালয়ন্টপ্ে আক্সর রকরালচেনস ( এফএপ্কউস)  এবং ই– রভরাটিং 
ইউিরাে র্যরানুয়রাে, যরা পরাওয়রা যরালব www.evoting.nsdl.com – এে ররাউনলেরার প্বভরালগ বরা রফরান করুন প্নঃশুল্ক নং ১৮০০ ১০২০ 
৯৯০ এবং ১৮০০ ২২ ৪৪৩০ বরা অনলুেরাধ িরানরান শ্রীরিবী পল্লববী ররালত্র, প্সপ্নয়ে র্যরালনিরাে, এনএসপ্রএে– রক evoting@nsdl.co.in

   ডবাসি্সর আসদশানুোসর
 ম্াকডলয়ি রাসেল ইডন্ডয়া ডলডমসটি
 ( অসলাক র্মার োমন্ত) 
 স্রান:  কেকরািরা   ডকাম্াডন েডচব
িরাপ্েখ:  ২৮. ১২. ২০২২    এম নং F9347
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প্শল্রালদ্যরাগ গলড় রিরােরাে প্প্িটি রষিলত্র প্লয়রািন দষিিরা। 
উদ্রাবলনে রষিলত্রও দষিিরাে প্বলশষ প্লয়রািন েলয়লে। রবগেে 
ন্যরাশনরাে রিম্বরাে অফ কররাস্ম অ্যরান্ড ইন্ডরাপ্্রে ( প্বএনপ্সপ্সআই)  
আলয়রাপ্িি প্শ্লরেরায় বৃহস্পপ্িবরাে ‘  উৎকষ্ম বরাংেরা গড়রাে 
রষিলত্র গ্রারবীি প্শ্ ও করাপ্েগপ্ে প্শষিরা’  শবীষ্মক আলেরািনরািলরি 
এ কররা বলেলেন েরালি্যে করাপ্েগপ্ে প্শষিরা দতিলেে েরাষ্ট্ররন্ত্রবী 
ইন্দ্রনবীে রসন।

ইন্দ্রনবীে রসন–সহ অংশগ্হি কলেন রবেুড় রঠ প্শ্ রপ্দিলেে 
স্রারবী রভদরাপ্দিরানদি, প্সস্রাে প্নলবপ্দিরা ইউপ্নভরাপ্স্মটিে উপরািরায্ম 
অধ্যরাপক র.  ধ্রুবলি্যরাপ্ি িল্রাপরাধ্যরায়, ন্যরাসকলরে প্েপ্িওনরাে 
প্েররাে ইস্ শুভরাপ্শস সেকরাে, প্বদ্যরাসরাগে প্বশ্বপ্বদ্যরােলয়ে 
উপরািরায্ম অধ্যরাপক প্শবরাপ্িপ্প্ির বসু, র্যরাকরাউলটে উপরািরায্ম 
অধ্যরাপক বসকি বরত্র, বন্ধন ব্যরালঙ্কে র্যরালনপ্িং প্রলেক্টে ও 
প্সইও িন্দ্রলশখে র�রাষ, এনএসপ্রপ্স–ে রস্ট ইপ্ঞ্জপ্নয়রাে প্বরির 
দরাস, এরএসএরই অ্যরান্ড টি দতিলেে প্বলশষ সপ্িব ররগনরাদ রদ 
প্রুখ। অপ্ধলবশলন রবেুড় রঠ প্শ্ রপ্দিলেে স্রারবী রভদরাপ্দিরানদি 
বলেন, সফে উলদ্যরাগপপ্ি হলয় উঠলি প্লয়রািন সঠিক সরলয় 
সলিিনিরা এবং প্নভতীকিরা। প্সস্রাে প্নলবপ্দিরা ইউপ্নভরাপ্স্মটিে 
উপরািরায্ম অধ্যরাপক র.  ধ্রুবলি্যরাপ্ি িল্রাপরাধ্যরায় বলেন, িবীবলন 
সফে হলি রগলে প্শষিরাগি রযরাগ্যিরাে সলগে দষিিরাে সরন্বয় 
প্লয়রািন। ন্যরাসকলরে প্েপ্িওনরাে প্েররাে ইস্ শুভরাপ্শস সেকরাে 

বলেন, প্ি্যষি অরবরা পলেরাষি প্প্িটি রষিলত্রই ির্যপ্যুপ্ক্তে 
প্লয়রািন েলয়লে। র্যরাকরাউলটে উপরািরায্ম অধ্যরাপক বসকি বরত্র 
বলেন, পপ্েবপ্ি্মি পপ্েপ্স্প্িলি পুেলনরা ব্যবসরাে আধুপ্নকবীকেলিে 
প্লয়রািন। এরএসএরই অ্যরান্ড টি দতিলেে প্বলশষ সপ্িব ররগনরাদ 
রদ বলেন, প্শল্রালদ্যরাগবীলদে উৎসরাপ্হি কেলি েরালি্য আেও 
ইউপ্নট বিপ্ে কেরা হলছে। েরালি্য ষুিদ্র, রেরাট ও ররাঝরাপ্ে প্শল্ 
১ রকরাটি ৩৬ েরাখ ররানলুষে কর্মসংস্রান হলয়লে। অপ্ধলবশন 
পপ্েিরােনরা কলেন প্বএনপ্সপ্সআইলয়ে ভরাইস রপ্প্সলরন্ট 
অলশরাককুররাে বপ্িক।

প্যরালনে আলেরািনরায় অংশ রনন প্বদ্যরাসরাগে প্বশ্বপ্বদ্যরােলয়ে 
উপরািরায্ম অধ্যরাপক প্শবরাপ্িপ্প্ির বসু, িি্ম রটপ্েগ্রাফ রট্প্নং 
ইনপ্স্টিউলটে এরপ্র সুব্রি দত্ত, ভরািু্ময়রাে ইনলফরাকলরে প্সইও 
অপ্েপ্িৎ ভ্রািরায্ম, ইপ্ন্ডয়রান আয়েন অ্যরান্ড প্স্ে রসক্টে প্কিে 
করাউপ্সিলেে প্সইও সুপ্সর ব্যরানরাপ্ি্ম, রপ্লিউপ্বএসপ্সটিপ্ভই অ্যরান্ড 
প্কিে ররলভেপলরলন্টে প্সএও সরাইকরা রররানরাজ্রা, এনএসপ্রপ্স–ে 
রস্ট ইপ্ঞ্জপ্নয়রাে প্বরির দরাস, প্বলনরাদপ্বহরােবী দত্ত ( িুলয়েরাস্ম) –এে 
পরাট্মনরাে শপ্র্মঠিরা ভ্রািরায্ম, ইস্রান্ম প্্য়রাপ্েং অ্যরান্ড ফলেরায়রাপ্র্মং 
এলিপ্সি প্রাইলভট প্েপ্রলটলরে প্রলেক্টে সরায়ন্তনকুররাে র�রাষ। 
আলেরািনরািরি পপ্েিরােনরা কলেন েপ্ঞ্জয়রা প্রপ্িটরালেে প্সইও 
এবং সহ–প্প্িঠিরািরা রকৌপ্শক ভ্রািরায্ম। বন্ধন ব্যরালঙ্কে র্যরালনপ্িং 
প্রলেক্টে ও প্সইও িন্দ্রলশখে র�রাষ স্রাট্মআপ সংরিরান্ত প্বপ্ভন্ন 
প্লনেে উত্তে রদন। সভরায় স্রাগি ভরাষি রদন প্বএনপ্সপ্সআই–এে 
রপ্প্সলরন্ট রদবরাপ্শস দত্ত।

 ডশসপে চাই দক্ষ কমমী:  ইন্দ্রনীল

ডশপেসমলায় ডবএনডেডেআই আসলাচনােভায় মন্তী ইন্দ্রনীল ডেনসক েংবধ্সনা জানাসছেন  
বডিক েভার েদে্রা। বৃহস্পডতবার, । েডব: আজকাল
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সুপ্প্র রকরালট্মে প্নলদ্মশ রলিরা প্রারপ্রলক 
প্শষিক প্নলয়রালগ দ্নতীপ্িে ররারেরায় আেও 
৮৮ িন হেফনরাররা িররা প্দে কেকরািরা 
হরাইলকরালট্ম। এলদে প্বরুলদ্ধ অববধভরালব 
প্নযুক্ত হওয়রাে অপ্ভলযরাগ েলয়লে। 
অববধভরালব প্নযুক্ত ২৬৮ িলনে রলধ্য 
৮৮ িন হেফনরাররা িররা প্দলি এপ্গলয় 
এলেন। এে আলগ ৫৪ িন হেফনরাররা 
িররা প্দলয়প্েলেন প্বিরােপপ্ি অপ্ভপ্িৎ 
গলগেরাপরাধ্যরালয়ে এিেরালস। প্কন্তু প্নলয়রাগ 
সংরিরান্ত সলন্তরাষিনক উত্তে প্দলি নরা 
পরােরায় ৫৩ িলনে িরাকপ্ে বরাপ্িে কলেলে 
আদরােি। এবরাে ৮৮ িন প্নলয়রাগ প্বিক্ম 
প্নলয় হেফনরাররা িররা প্দলেন। প্সগেি, 
২৬৮ িলনে িরাকপ্ে আলগই বরাপ্িে কলেলে 
হরাইলকরাট্ম। এই ২৬৮ িন প্বিরাে ররলক 
বপ্চিি হওয়রাে অপ্ভলযরাগ প্নলয় সুপ্প্র 
রকরালট্মে দ্রােস্ হয়।

৮৮ িলনে
হেফনরাররা

দমদম ইডদিরা ময়দাসন দশম দমদম বইসমলার উসবিাধসন শ্রীজাত, ব্াত্ বেু, প্রসচত গুতি, শুভঙ্কর ডদ, 
 ডত্রডদব চস্াপাধ্ায়, েুধাংশুসশের ডদ, মানে চ্াটাডজ্স। বৃহস্পডতবার। েডব:  তপন মেুাডজ্স 
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প্বলশষ রষিত্র বরা ব্যপ্িরিরবী রকরানও রকলস স্রাস্্যসরারবী প্যরালকলি 
এবরাে পপ্েবি্মন এলন স্্যরান্ডরার্ম অপরালেটিং প্প্সপ্রওে ( এসওপ্প)  
বিপ্ে কেে স্রাস্্য দতিে। রেফরাে কেরা বরা অন্য রকরানও করােলি 
যপ্দ প্িপ্কৎসরা পলুেরাপুপ্ে নরা হয়, িরাহলে রেরাগবীে স্রাস্্যসরারবী 
প্যরালকলিে ররলক পুলেরা টরাকরা করাটরা যরালব নরা। রেরাগবীে ৫ েষি 
টরাকরা ররলক ওই টরাকরা রকলট প্নলি পরােলব নরা রবসেকরাপ্ে 
হরাসপরািরাে, নরাপ্স্মংলহরার। অসম্পূি্ম প্িপ্কৎসরাে রকরান রষিলত্র 
কি শিরাংশ টরাকরা করাটরা যরালব, িরাে ঊর্্মসবীররাও রবঁলধ প্দলয়লে 
েরাি্য সেকরাে। এই প্বষলয় একটি প্বজ্ঞপ্তি িরাপ্ে কলেলে স্রাস্্য 
দতিে। হরাসপরািরালে রেরাগবী ভপ্ি্মে প্িপ্কৎসরা সম্পূি্ম হওয়রাে 
আলগ অলনক সরয় রেরাগবীে রৃিু্য হয়। আবরাে অলনক সরয় 
হরাসপরািরালে প্নলয় যরাওয়রাে প্কেুষিি পলেই রেরাগবীে রৃিু্য 
হে। প্কন্তু স্রাস্্যসরারবীলি রদখরা যরালছে এই ধেলনে রেরাগবীলদে 
প্িপ্কৎসরাে প্যরালকলিে পুলেরা টরাকরাটরাই র্র কলে প্নলছে সংপ্লিষ্ট 
রবসেকরাপ্ে হরাসপরািরাে। সম্পূি্ম প্িপ্কৎসরা নরা কলেই রবসেকরাপ্ে 
হরাসপরািরাে ও নরাপ্স্মংলহরার প্যরালকলিে টরাকরা রপলয় যরালছে। যরা 
স্রাস্্য দতিলেে পয্মলবষিলি উলঠ এলসলে। এলি একপ্দলক রযরন 
সেকরালেে অপ্িপ্েক্ত টরাকরা খেি হলছে, অন্যপ্দলক উপলভরাক্তরাে 
স্রাস্্যসরারবী করার্ম ররলক বরাড়প্ি টরাকরা রবপ্েলয় যরাওয়রায় কলর 

যরালছে প্িপ্কৎসরাে খেলিে পপ্েররাি। এপ্দলনে প্বজ্ঞপ্তিলি বেরা 
হলয়লে, হরাসপরািরালে ভপ্ি্ম ররাকরাে পে যিপ্দন রেফরাে প্কংবরা 
রৃিু্য হলছে, রেরাগবীে িিপ্দন শুধু রবর ভরাড়রাই প্নলি পরােলব 
হরাসপরািরাে। পেবীষিরা–প্নেবীষিরা প্কংবরা রকরানও প্প্সপ্রওে কেরাে 
পলে যপ্দ রেরাগবীে প্িপ্কৎসরা সম্পূি্ম নরা হয় এবং রেরাগবীলক যপ্দ 
অন্যত্র রেফরাে কেলি হয় বরা যপ্দ রৃিু্য হয়, িরাহলে প্যরালকলিে 
২৫–৫০ শিরাংশই র্র কেরা যরালব। রেফরাে হলে, বরাপ্ক ৫০–৭৫ 
শিরাংশ র্র কেলি পরােলব প্দ্িবীয় হরাসপরািরাে। অসম্পূি্ম 
ও সফে হয়প্ন এরন অলত্রাপিরালেে প্বষলয়ও উলল্লখ েলয়লে 
প্বজ্ঞপ্তিলি। রকরানও অলত্রাপিরালেে িন্য সব পপ্েক্নরাে পলেও 
যপ্দ রকরানও করােলি িরা বরাপ্িে হয়, রসলষিলত্র ৩৫ শিরাংশ 
টরাকরা র্র কেলি পরােলব হরাসপরািরাে। শুধু িরাই অলত্রাপিরাে 
হলয় যরাওয়রাে পে যপ্দ সফে নরা হয়, িরাহলেও পুলেরা টরাকরা 
সেকরালেে করালে র্র কেরা যরালব নরা। অ্যরাপ্ঞ্জওপ্রাপ্স্ সফে নরা 
হলে, নিুন প্নয়লর ৩০ শিরাংলশে রবপ্শ র্র কেরা যরালব নরা। 
প্করপ্ন রস্রালনে অলত্রাপিরালেে পলেও যপ্দ রদখরা যরায় রকরানও 
করােলি পরারে েলয় রগলে, রসলষিলত্র ৬০ শিরাংলশে রবপ্শ 
র্র কেলি পরােলব নরা রবসেকরাপ্ে হরাসপরািরাে। ভপ্ি্মে পে 
রকরান পপ্েপ্স্প্িলি বরা কিষিি বরালদ রেরাগবীে রৃিু্য হলয়লে, 
রসলষিলত্রও কি শিরাংশ রপলরন্ট র্র কেরা যরালব, িরােও 
প্বতিরাপ্েি িরাপ্েকরা প্করাশ কলেলে স্রাস্্য দতিে।     

স্রাস্্যসরারবীে প্যরালকি

নতুন ডনসদ্সডশকা জাডর রাসজ্র

আজকাসলর প্রডতসবদন

প্শষিক প্নলয়রাগ দ্নতীপ্িে রলধ্যই প্শষিকলদে 
কুিে বদপ্ে বলন্ধে প্বজ্ঞপ্তি িরাপ্ে কেে 
েরাি্য সেকরাে। ৩০ িুন পয্মন্ত সরতি বদপ্ে 
প্প্রিয়রা বন্ধ েরাখরােরা প্সদ্ধরান্ত প্নলয়লে েরাি্য 
সেকরাে। িরানরা রগলে, প্শষিক প্নলয়রাগ 
প্প্রিয়রাে করাি শুরু হলয়লে। এে রলধ্য 
প্শষিক বদপ্ে প্প্রিয়রা বলন্ধে িন্য েরালি্যে 
করালে আলবদন িরানরায় কুিে সরাপ্ভ্মস 
কপ্রশন। রসই আলবদনলকই ররান্যিরা প্দলয় 
প্রারপ্রক, ররাধ্যপ্রক এবং উচ্চ ররাধ্যপ্রক 
তিলে সরতি বদপ্ে বন্ধ েরাখরাে প্সদ্ধরান্ত রনয় 
েরাি্য সেকরাে। প্সগেি, প্শষিক বদপ্ে 
প্নলয় একটি ররারেরায় প্বিরােপপ্ি অপ্ভপ্িৎ 
গলগেরাপরাধ্যরায় প্শষিক বদপ্েে রষিলত্র 
েরাত্র–প্শষিক অনপুরাি িরানরালনরাে দরাপ্ব 
কলেন। প্বিরােপপ্ি িরাপ্নলয় প্দলয়প্েলেন, 
েরাত্র– প্শষিক অনপুরাি আদরােলি িরানরালি 
হলব। িরাে আলগ রকরানও বদপ্ে সংরিরান্ত 
ররারেরাে প্নলদ্মশ রদলব নরা আদরােি।  

 প্শষিক
বদপ্ে
স্প্গি

আজকাসলর প্রডতসবদন

হুক্রা বরালে অপ্ভযরান িরাপ্েলয় ৩ িনলক 
রগ্তিরাে কেে প্বধরাননগে কপ্রশনরালেলটে 
পুপ্েশ। বরালিয়রাতি হলয়লে হুক্রাে সরারগ্বী। 
প্নপ্দ্মষ্ট সলূত্র খবে রপলয় প্বধরাননগে উত্তে 
ররানরা এেরাকরাে এএ লিলক ওই বরালে 
অপ্ভযরান িরােরালনরা হয়। কপ্রশনরালেলটে 
িেলফ িরানরালনরা হলয়লে, প্বধরাননগে 
পুেপ্নগর এেরাকরায় হুক্রাে ব্যবসরা কেরা 
যরালব নরা বলে গি ৪ প্রলসম্বে প্নলদ্মপ্শকরা 
িরাপ্ে কলেলেন ররয়ে কৃষ্রা িরিবিতী। 
রসই প্নলদ্মশ অররান্য কলে এএ লিলকে 
ওই িরায়গরায় হুক্রা বরাে িেলে বলে প্নপ্দ্মষ্ট 
সূলত্র খবে পরায় পুপ্েশ। িরাে প্ভপ্ত্তলি 
িলে অপ্ভযরান। হুক্রা বরাে িরােরালনরাে 
অপ্ভলযরালগ ইন্দ্রপ্িৎ হরােদরাে, েবীলিশ 
রহেরা ও প্বশরাে রহেরা নরালর ৩ িনলক 
রগ্তিরাে কেরা হলয়লে।

প্বধরাননগলে
হুক্রা বরাে,
রগ্তিরাে ৩

রফেরাে পপু্েশ
আজকাসলর প্রডতসবদন

রেকটরাউন করাপ্ন্মভ্যরালে রবড়রালি এলস 
ব্যরাগ হরাপ্েলয় প্গলয়প্েে এক রপ্হেরাে। 
ওই ব্যরালগ প্েে নগদ ১০ হরািরাে ৭০০ 
টরাকরা, প্কেু করার্ম ও অন্যরান্য নপ্রপত্র। 
পুপ্েশ সরতি সরারগ্বী–সহ ব্যরাগটি উদ্ধরাে 
কলে প্ফপ্েলয় প্দলয়লে প্পপ্ঙ্ক েরািভে 
নরালর ওই রপ্হেরালক। অন্যপ্দলক, 
ররাঝেরালি রেকটরাউলনে েন্ডন প্ব্রি 
অচিলে সলদিহভরািন ১ িনলক র�রােরা�ুপ্ে 
কেলি রদলখ পুপ্েশ। ররানরাে আেটি 
রররাবরাইে গরাপ্ড় রদলখ রদৌড়রালি শুরু 
কলে রস। কি্মব্যেি এসআই প্শবনরার 
রণ্ডে ও অন্য পুপ্েশকরতীেরা িরাড়রা কলে 
িরালক ধলে রফলেন। উদ্ধরাে হয় ৫টি 
রিরােরাই স্রাট্মলফরান।

আজকাসলর প্রডতসবদন

একটি টিপ্ভ ি্যরালনলেে প্েলয়প্েটি রশরা–রি 
সুলযরাগ পরাইলয় রদওয়রাে নরালর আপ্র্মক 
প্িরােিরাে অপ্ভলযরাগ। রবসেকরাপ্ে ওই 

ি্যরালনে কিৃ্মপলষিে অপ্ভলযরালগে প্ভপ্ত্তলি 
১ রপ্হেরা–সহ ২ িনলক রগ্তিরাে কলেলে 
েরািরােহরাট ররানরাে পুপ্েশ। ধৃিেরা হে 
ররেয়সবী িরিবিতী ও রসৌগি সরাহরা। িরালদে 
ব্যরােরাকপুে ও িগদ্দে ররলক ধেরা হয়। 

প্রতারিা, ধৃত 
মডহলা–েহ ২

মন্তী েুব্ত োহার জীবনাবোন

ডবমা বাগাসতই েুন ডরয়া?
l ১ পাতার পর
প্েয়রাে দরাদরা অিয় েরানরাে অপ্ভলযরাগ, ‘প্কেুপ্দন আলগ প্করাশ ও িরাে প্রর পলষিে 
ত্বী প্েয়রালক খুলনে হুরপ্ক প্দলয়প্েে। িরালক ররােধেও কেি প্করাশ। কেকরািরায় 
প্নলয় আসরাে নরার কলে প্করাশই পপ্েকপ্্িভরালব প্েয়রালক খুন কলেলে।’ পুপ্েশ 
িরাপ্নলয়লে, বরাপ্ড় ররলক ৪০০ প্কপ্র দূলে হরাইওলয়ে ধরালে প্েয়রালক খুলনে পপ্েক্নরা 
সম্ভবি রকরানও ওলয়ব প্সপ্েি রদলখ প্নলয়প্েে প্করাশ। িলব প্েয়রালক রয আলনেয়রাত্ 
প্দলয় প্করাশ গুপ্ে কলেপ্েে রসটি এখনও পরায়প্ন পুপ্েশ। প্করাশ একরাই পুলেরা খুলনে 
�টনরা �টিলয়লে নরাপ্ক রকরানও সুপরাপ্ে প্কেরালেে সরাহরায্য প্নলয়প্েে িরা খপ্িলয় রদখরা 
হলছে। বৃহস্পপ্িবরাে প্করাশলক উেুলবপ্ড়য়রা আদরােলি রপশ কেরা হলে প্বিরােক 
িরালক ১২ প্দলনে পুপ্েপ্শ রহফরািলি েরাখরাে প্নলদ্মশ রদন। রসইসলগে প্শশুকন্যরালক 
প্েয়রাে পপ্েবরালেে হরালি িুলে রদওয়রা হয়। এপ্দন প্বলকলে ফলেনপ্সক প্বলশষজ্ঞেরা 
রফে �টনরাস্লে যরান। রবশ প্কেু নরুনরা সংগ্হ কলেন। এেই সলগে প্করালশে প্রর 
পলষিে ত্বী ও িরাে বরাবরা–ররালয়ে প্ক ভূপ্রকরা প্েে িরাও খপ্িলয় রদখলে পুপ্েশ। 
হরাওড়রাে পপু্েশ সুপরাে স্রািবী ভরাগেরাপ্েয়রা িরানরান, প্করাশই এই �টনরাে রূে িরিবী 
বলে প্রারপ্রকভরালব রলন কেরা হলছে। িদলন্ত রবশ প্কেু সূত্র হরালি এলসলে। রসগুপ্ে 
খপ্িলয় রদখরা হলছে।

l ১ পাতার পর
সুদবী�্ম েরািবনপ্িক িবীবলনে পরাশরাপরাপ্শ, প্বপ্ভন্ন সররািলসবরারূেক কর্মকরালণ্ডে সলগেও 
প্িপ্ন যুক্ত প্েলেন। সুব্রিবরাবুে সলগে আররাে দবী�্ম প্দলনে ব্যপ্ক্তগি সম্পক্ম প্েে। িরাঁে 
েরািবনপ্িক এবং সরাররাপ্িক অবদরান স্েিবীয় হলয় ররাকলব। সুব্রি সরাহরাে প্য়রালি 
েরািবনপ্িক িগলি এক শূন্যিরাে সৃপ্ষ্ট হে। আপ্র সুব্রি সরাহরাে পপ্েবরাে–পপ্েিন 
এবং অনুেরাগবীলদে আন্তপ্েক সরলবদনরা িরানরাপ্ছে।’ 

রুখ্যরন্ত্রবীে প্নলদ্মলশ পুে ও নগলেরান্নয়নরন্ত্রবী প্ফেহরাদ হরাপ্কর বহেরপুলে এলস প্য়রাি 
রন্ত্রবীে বরাপ্ড়লি প্গলয় রশষ রেদ্ধরা িরানরান। প্ফেহরাদ বলেন, ‘ আররালদে দলেে খুবই 
ষিপ্ি হে। রুপ্শ্মদরাবরাদ রিেরাে েরািনবীপ্িে ষিপ্ি হে। সুব্রিদরা প্েলেন ভদ্র, সজ্ন 
ররানুষ। িৃিরূলেে রুপ্শ্মদরাবরালদে প্রর প্বধরায়ক হলয়প্েলেন। রুখ্যরন্ত্রবীও ভরােবরাসলিন। 
সরাগেপ্দপ্�ে িনপ্প্য় রনিরা প্েলেন। অসুস্ প্েলেন, প্কন্তু এি িরাড়রািরাপ্ড় িলে 
যরালবন ভরাবলিই পরােপ্ে নরা।’  রন্ত্রবীে প্য়রালি বৃহস্পপ্িবরাে েরালি্যে সব সেকরাপ্ে 
দতিলে দ্পুে ২রটরাে পে েুটি র�রাষিরা কলে েরাি্য সেকরাে। 

গি শপ্নবরাে ররলকই কেকরািরাে একটি রবসেকরাপ্ে হরাসপরািরালে ভপ্ি্ম প্েলেন 
সুব্রি সরাহরা। বুধবরাে সুস্ রবরাধ কেরায় সলন্ধে রট্লন বহেরপলুেে বরাপ্ড়লি আলসন। 
বৃহস্পপ্িবরাে সকরালে িরা–প্বকুিট খরাওয়রাে পেই অসসু্ হলয় পলড়ন। সলগে সলগে 
প্নলয় যরাওয়রা হয় রুপ্শ্মদরাবরাদ ররপ্রক্যরালে। রবেরা ১১টরা নরাগরাদ রৃিু্য হয় িনপ্প্য় 
এই রনিরাে। ২০১১ সরালে রুপ্শ্মদরাবরালদে সরাগেপ্দপ্� ররলক িয়বী হন সুব্রি সরাহরা। 
রসবরােই িরাঁলক রন্ত্রবী কলেন ররিরা ব্যরানরাপ্ি্ম। ২০১৬–রিও িয়বী হন। এেপে ২০২১ 
প্বধরানসভরায় িলয়ে হ্যরাটট্রিক কেলে রুখ্যরন্ত্রবী আবরােও রন্ত্রবীে দরাপ্য়ত্ব প্দলয়প্েলেন। 
েরাত্র েরািনবীপ্িে ররাধ্যলর েরািনবীপ্িে অগেলন পরা েরালখন সুব্রি। িৃিরূলেে িলমেে 
প্কেুপ্দন পলেই কংলগ্স রেলড় িৃিরূলে রযরাগ রদন। হলয়প্েলেন রিেরা সভরাপপ্িও। 
রন্ত্রবী প্হলসলব প্েলেন সফে। রিরপ্ন সংগঠক প্হলসলবও দষি, প্রশুলক প্েলেন। 
সুব্রিে রৃিু্যে খবে েপ্ড়লয় পড়লিই দলে দলে সরাধরােি ররানুষ ররলক িৃিরূলেে 
রনিরা–করতীেরা প্ভড় িররান হরাসপরািরালে ও বরাপ্ড়লি। এলসপ্েলেন িৃিরূলেে রিেরা 
সভরাপপ্ি শরাওপ্ন প্সংহেরায়, সভরাপ্ধপপ্ি সরারসুলজ্রাহরা প্বশ্বরাস, প্বধরায়ক রসৌপ্রক 
রহরালসন, পেুপ্ধরান নরাড়ুলগরাপরাে রুখরাপ্ি্ম–সহ একরাপ্ধক রনিরা। প্য়রাি রন্ত্রবীে রদহ 
দলেে রিেরা অপ্ফস, কৃষ্নরার কলেি হলয় সরাগেপ্দপ্� প্নলয় যরাওয়রা হয়। সলন্ধয় 
বহেরপুলে রশষকৃি্য হয়। সুব্রি রেলখ রগলেন ত্বী ও একররাত্র রেলে সতিপ্ষ্মলক। 

প্রয়াত মন্তীর মরসদসহ শ্রদ্া ডিরহাদ হাডকসমর। 
বৃহস্পডতবার। েডব: চয়ন মজুমদার

ডরডজস্াি্স অডিে:  ইপ্ন্ডয়রান রেয়ন কম্পরাউন্ড, রভেরাভে, গুিেরাট–৩৬২২৬৬
ব্াঞ্চ অডিে:   রুর নং ৪০৪, রফরার্ম র্রাে, ক্যরাররাক রকিরায়্যরাে, ২৪, ক্যরাররাক প্্রেট, কেকরািরা–৭০০০১৬

পডরডশষ্ট IV-A  
[ রুল ৮( ৬)  ডদেুন] 

স্াবর েম্ডতিেমূহ ডবডক্রর জন্ ডবক্রয় ডবজ্ঞডতি
প্সপ্কউপ্েটি ইন্টরালেস্ ( এনলফরাস্মলরন্ট)  রুেস, ২০০২–এে রুে ৮( ৬)  সহ পঠনবীয় প্সপ্কউপ্েটরাইলিশন 
অ্যরান্ড প্েকন্রেরাকশন অফ প্ফনরাপ্সিয়রাে অ্যরালসটস অ্যরান্ড এনলফরাস্মলরন্ট অফ প্সপ্কউপ্েটি ইন্টরালেস্ অ্যরাক্ট, 
২০০২ –এে অধবীলন স্রাবে পপ্েসম্পদ( সরূহ)  প্বপ্রিে িন্য ই–প্নেরার প্বরিয় প্বজ্ঞপ্তি।
এিদ্দরােরা প্বলশষি সংপ্লিষ্ট ঋিগ্হবীিরা( গি)  ও িরাপ্রনদরাে( গি)   এবং িনসরাধরােলিে জ্ঞরািরালর্ম এই প্বজ্ঞপ্তি 
িরাপ্ে কেরা হলছে রয, ঋিগ্হবীিরাগি এবং  িরাপ্রনদরােগি ১)  ডমোে্স যশ ডট্ডিং ডকাম্াডন সত্াডধকারী 
শ্রী ডবকাশ র্ন্দ্রা (ঋিগ্রহীতা)  মাধ্সম ২)  শ্রী ডবকাশ র্ন্দ্রা ( জাডমনদাতা এবং বন্ধকদাতা) , ৩)  শ্রীমতী 
কাজল র্ন্দ্রা ( জাডমনদাতা এবং বন্ধকদাতা)  এে প্প্ি আপ্দি্য প্বড়েরা হরাউপ্িং প্ফনরাসি প্েপ্রলটর 
( িরাপ্রনযুক্ত ঋিদরািরা) –এে পরাওনরা বরাবদ ₹৪,৫৯,৫৮,৩১৪. ১৮ ( চার ডকাটি উনষাট লক্ষ আটান্ন 
হাজার ডতনশ ডচৌদ্দ টাকা এবং আঠাসরা পয়ো মাত্র)  পুনরুদ্ধরালেে েলষি্য  িরাপ্রনযুক্ত ঋিদরািরা–এে 
করালে বন্ধক েরাখরা/  দরাপ্খেলযরাগ্য এবং আপ্দি্য প্বড়েরা হরাউপ্িং প্ফনরাসি প্েপ্রলটর ( িরাপ্রনযুক্ত ঋিদরািরা)–
এে অনলুররাপ্দি আপ্ধকরাপ্েক দ্রােরা  ব্যবহরাপ্েক দখে রনওয়রা  প্নম্নবপ্ি্মি স্রাবে সম্পপ্ত্ত ‘ ডযোসন আসে 
ডেোসন’ , ‘ যা ডকে ুআসে তা’  এবং ‘ ডযোসন ডযভাসব আসে ডেভাসব’  ডভডতিসত ২০ জানুয়াডর, ২০২২ 
তাডরসে ডবডক্র করা হসব।
েম্ডতির ধায্স েংরক্ষি মূল্ হল ₹২,১২,০০,০০০. ০০/ – (  দুই ডকাটি বাসরা লক্ষ টাকা মাত্র)  এবং 
বায়না অে্সাঙ্ক ( ইএমডি)  অে্সাঙ্ক হল ₹২১,১২,০০০. ০০/ – (এর্শ লক্ষ বাসরা হাজার টাকা মাত্র) ।

 স্াবর েম্ডতির ডববরি
িিুর্ম িলে অবপ্স্ি অপ্ফস লিক স্রালনে সকে অপপ্েহরায্ম অংশ যরাে পপ্েররাপ ১৬৬১. ৫০ বগ্মফুট সরিুে্য 
১৫৪. ৪১ বগ্মপ্রটরাে অবপ্স্ি রপ্প্রলসস নং ২১, ক্যরাররাক প্্রেট, কেকরািরা–সহ ওই রপ্প্রলসলস িপ্রে 
এবং প্সঁপ্ড়, কপ্েরে ও সরাধরােি স্রালনে পপ্েসে এবং পর যরা প্্যরালন প্ববৃি এে অপ্বভরাি্য আনুপরাপ্িক অংশ
উত্তলে: রপ্প্রলসস নং ২১, ক্যরাররাক প্্রেট– এে আংপ্শক
দপ্ষিলি: রপ্প্রলসস নং ২১, ক্যরাররাক প্্রেট– এে আংপ্শক
পূলব্ম: রপ্প্রলসস নং ২১, ক্যরাররাক প্্রেট– এে আংপ্শক
পপ্চেলর: ক্যরাররাক প্্রেট, কেকরািরা 
প্বপ্রিে প্বশদ শি্ম ও প্নয়ররাবপ্েে িন্য, অনগু্হ কলে আপ্দি্য প্বড়েরা হরাউপ্িং প্ফনরাসি প্েপ্রলটর 
( িরাপ্রনযুক্ত ঋিদরািরা)–এে ওলয়বসরাইট অর্মরাৎ, www. adityabirlacapital.com বরা https://
sarfaesi.auctiontiger.net –রি রদওয়রা প্েঙ্ক রদখুন।
তাডরে:  ৩০. ১২. ২০২২ সাাঃ– অনসুমাডদত আডধকাডরক
স্ান:  কলকাতা আডদত্ ডবড়লা ডিনান্স ডলডমসটি       
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