
 
 
 
 
 
 

 
04th September 2021 

 
 

The Secretary,         The Secretary,       The Secretary, 

BSE Ltd.,    National Stock Exchange         The Calcutta Stock  
P.J. Towers, Dalal Street,            of India Ltd.,                      Exchange Ltd.,  

MUMBAI-400 001.        Exchange Plaza,               7, Lyons Range, 
Scrip Code: 519224        5th Floor,            KOLKATA-700 001. 

          Plot No.C/1,G Block,     Scrip Code: 33013 

          Bandra-Kurla Complex, 
          Bandra (E), 

          MUMBAI- 400 051. 
     Scrip Code: WILLAMAGOR 

 

Dear Sir, 
 

We enclose herewith, a copy each of the Notice regarding the 70th Annual General Meeting 

of the Company scheduled to be held on Tuesday, September 28, 2021 through Video 

Conferencing/Other Audio Visual Means (‘VC/OAVM’), which was published in 'The Financial 

Express' and 'Aajkaal' on September 4, 2021.  

The above is for your information and record. 

Thanking You. 

Yours faithfully, 
WILLIAMSON MAGOR & CO. LIMITED 

 
(ADITI DAGA) 
COMPANY SECRETARY 
 
Encl: As above 
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রাজ্য ৮
কলকাতা শনিবার ৪ সেপ্টেম্বর ২০২১                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

দীপ্েি গুপ্ত
েুরুনলযা, ৩ সেপ্টেম্বর

পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ২ নং ব্লকের 
চেলিয়ামা গ্াকমর বালিন্া বছর চেলরিকের 
চ�ািানাথ ব্ানাল জ্ি। এিাোর মানুষ 
োকে আদর েকর চ�ািু বকিই ডাকে। 
স্ানীয়রা ্ ানান, শেেকব মারি িাকে লেন 
বছর বয়কি েঠিন চরাকে দুটি হাকেরই 
েমজিক্ষমো হালরকয় চেকিন চ�ািানাথ। 
েকব লেলন দকম যানলন। অদম্ চ্কদ 
চ�ািু েখন ডান পা লদকয় লিখকে শুরু 
েকরন। এ�াকবই ডান পা লদকয় লিকখ 
উচ্চমাধ্লমে পযজিন্ত পোশুনা েকরন। 
এিাোয় চয– চোনও িমা্কিবামূিে 
োক্ লেলন িবিময় এলেকয় থাকেন। 
চয– চোনও িময় চয– চোনও ধরকনর 
িাহায্ োইকি চ�ািু পা েুকিই থাকেন। 

েিকছ পলচিমবঙ্গ িরোকরর ‘ দুয়াকর 

িরোর’  প্রেকপের লবিেীয় ধাকপর লেলবর। 
রঘুনাথপুর ২ নং ব্লকে চোনলদন চোথায় 
লেলবর আকছ চি োলিো োঁর মুখস্। 

লেলবকরর লদন িোি িোি শেলর হকয় 
চপৌঁকছ যান লনলদজিষ্ট এিাোয়। িরোলর 
িুলবকধ িাক�র ্ ন্ লবল�ন্ন প্রেকপের েমজি 

লবকেষ েকর িক্ষীর �াণ্ার েমজি লনকয় 
যাঁরা পূরণ েরকে পারকছন না, োঁরা 
চ�ািুর োকছ লনকয় একি অনায়াকি ডান 
পা লদকয় েমজি পূরণ েকর লদকছেন। লেলবর 
চথকে প্রকে্েলদন অন্তে ে’ খাকনে 
আকবদনপরি পূরণ েকর চদন চ�ািু। 
চ�ািু ্ানান, প্রথম প্রথম পা লদকয় 
লিখকে অিুলবধা হকিও এখন আর হয় 
না। রঘুনাথপুর–২ নং ব্লকের েৃণমূি যুব 
ি�াপলে স্বপন মাহাো ্ ানান, অে্ন্ত 
িহ্ িরি মকনর মানুষ উলন। হাে দুক�া 
অকেক্া হওয়া িক্বেও ডান পা লদকয়ই 
দুয়াকর িরোর লেলবকর প্রকে্েলদন েে 
েে মানুকষর েমজি �কর লদকছেন। দকির 
এেলনষ্ঠ েমমী ও দক্ষ িংেঠে হওয়ার 
িুবাকদ চ�ািানাথ চেলিয়ামা অঞ্চকির 
েৃণমূি যুব ি�াপলে। চ�ািুর এই োক্ 
খুব খুলে দিীয় েমমী চথকে শুরু েকর 
এিাোবািীরা। 

দুযাপ্র েরকার

দুপ্�া হাতই অপ্কপ্�া, ো নদপ্য 
ফর্ম েূরপ্ে োহায্য স�ালািাপ্ের

ো নদপ্য ফর্ম েরূে কপ্র নদপ্ছেি স�ালািাে ব্যািান�্ম। ছনব:  প্রনতপ্বদক  

লেশুকে েরম  
খলুন্তর ছ্াঁো?

স�ৌতর চক্রবততী
ক্যানিং, ৩ সেপ্টেম্বর

৩ বছপ্রর নশশু েন্াপ্ির �াপ্য �রর খনুন্র ছ্যাাঁকা সদওযার অন�প্যা� উপ্েপ্ছ 
নশশুর রাপ্যর নবরুপ্ধে। োরাি্য খাবার িষ্ট করার শানতি নহোপ্ব এই অত্যাচাপ্রর 
ঘ�িায এলাকায চাঞ্চল্য ছন়িপ্য েপ়্িপ্ছ। ঘ�িাটি ঘপ্�প্ছ বৃহস্পনতবার নবপ্কপ্ল 
ক্যানিং োিার তালনদর চাাঁদখানল এলাকায। 

ঘ�িার খবর সেপ্য েুনলশ অন�যুক্ত নশশুর রা ও বাবাপ্ক আ�ক কপ্রপ্ছ। 
স্ািীয রািুষ ও েুনলশ েূপ্রে �ািা স�প্ছ, বারুইেুর োিার রােরাে এলাকার 
বানেন্া অনে্মতার েপ্গে ৭ বছর আপ্� তালনদর চাাঁদখানলর সদবানশে আচাপ্য্মর 

নবপ্য হয। দম্পনতর ৩ বছর বযপ্ের একটি 
নশশুেুরে রপ্যপ্ছ। বুধবার রাপ্ত �াত িষ্ট 
কপ্র সফপ্ল সদওযাপ্ক সকন্দ্র কপ্র অনে্মতার 

শ্বশুর হনরহর আচাপ্য্মর েপ্গে একপ্রস্ ঝ�়িা হয অনে্মতার। অন�প্যা�, সেই 
ঝ�়িার েূরে ধপ্র বৃহস্পনতবার নবপ্কপ্ল ঘপ্রর দর�া বন্ধ কপ্র �্যাে ওপ্�প্ি 
খুনন্ �রর কপ্র নিপ্�র েন্াপ্ির সদপ্হ এপ্কর ের এক �ায�ায ছ্যাাঁকা নদপ্ত 
োপ্কি রা। �রর খুনন্র ছ্যাাঁকায নশশুটি নচৎকার কপ্র কান্াকাটি শুরু কপ্র। তার 
নচৎকাপ্র বান়ির অি্যরা সদৌপ়্ি আপ্ে। উধোর করার সচষ্টা করপ্লও ঘপ্রর দর�া 
বন্ধ োকার �ি্য নিরুোয হপ্য েপ়্িি তাাঁরা। নশশুর বাবা সদবানশে আচায্ম রনহলা 
েনরনতর রনহলাপ্দরপ্ক ঘ�িার কো �ািাি। দ্রুত ঘ�িাস্প্ল হান�র হি রনহলা 
েনরনতর একানধক েদে্যা। তাাঁরা নশশুটিপ্ক উধোর কপ্র নচনকৎোর �ি্য ক্যানিং 
রহকুরা হােোতাপ্ল নিপ্য যাি। অি্যনদপ্ক ঘ�িার খবর সেপ্য ক্যানিং োিার 
েুনলশ নশশুর বাবা ও অন�যুক্ত রাপ্ক আ�ক কপ্র। 

আ�ক রা ও বাবা

 উইনলযরেি সর�র অ্যান্ড সকাং নলনরপ্�ড
েরকপাকর� পলরলেলে নং ( CIN) : L01132WB1949PLC017715

চরল্স্াডজি  অলেি:  চোর ম্াকঙ্গা চিন, িুকরন্দ্র চমাহন চঘাষ িরলণ, েিোো–৭০০ ০০১
চোন:   ০৩৩  ২২১০ ১২২১, ২২৪৮ ৯৪৩৪, ২২৪৮  ৯৪৩৫

ে্াক্স:  ৯১ ৩৩ ২২৪৮ ৩৬৮৩/  ৮১১৪/ ৬২৬৫
ই–চমি:  administrator@mcleodrussel.com, ওকয়বিাই�:  www.wmtea.com

 েদে্যপ্দর প্রনত নবজ্ঞনপ্ত– ৭০ তর বানষ্মক 
োধারে ে�া ও ই স�াটিং

এেবিারা লবজ্ঞলতি ্ালর হকছে চয, চোম্ালনর  িদি্কদর ৭০ েম  অ্ানুয়াি চ্নাকরি 
লমটিং ( এল্এম)  ল�লডও েনোকরল্সং ( ‘ ল�লি’ ) /  অন্ অলডও ল�িু্য়াি পদ্ধলে 
( ‘ ওএল�এম’ ) –এর মাধ্কম  মঙ্গিবার, ২৮ চিকটেম্বর ২০২১ োলরখ চবিা ৩. ০০�ায় 
( �ারেীয় িময়)  আকয়াল্ে হকব ১২ আেস্, ২০২১–এ এল্এম–এর চনাটিকি 
উকলেলখে োযজিক্রকম।
লমলনল্রি অে েকপজিাকর� অ্াকেয়ািজি বিারা ্ালরেৃে যথাক্রকম ৮ এলপ্রি ২০২০, ১৩ 
এলপ্রি ২০২০, ১৫ ্ুন ২০২০, ২৮ চিকটেম্বর, ২০২০, ৩১ লডকিম্বর, ২০২০ এবং 
২৩ ্ুন ২০২১ োলরখ িংবলিে চ্নাকরি িার্জিিার নং ১৪/ ২০২০, ১৭/ ২০২০, 
২২/ ২০২০,৩৩/ ২০২০, ৩৯/ ২০২০ এবং ১০/ ২০২১ ( ‘ এমলিএ িার্জিিারিমূহ)  এবং 
লিলেউলরটি্ অ্ান্ড এক্সকেঞ্জ চবাডজি অে ইলন্ডয়া বিারা ্ালরেৃে ১২ চম ২০২০ োলরখ 
িংবলিে িার্জিিার নং চিলব/ এইেও/ লিএেলড/ লিএমলড১/ লিআইআর/ লপ/ ২০২০/ ৭৯–
এর িংস্ানাধীকন চয িেি িদকি্র ই–চমি ঠিোনা এই চোম্ালন/  চরল্্রিার ও 
ট্া্সোর এক্ন্ট (আর  টি এ)   / লডকপাল্�লর পাটিজিলিপ্ান্ট–এর োকছ লনবন্ীেৃে রকয়কছ, 
চেবিমারি ই–চমকির মাধ্কম ২ চিকটেম্বর, ২০২১–এ োঁকদর প্রলে চোম্ালনর 
আলথজিে  েিােকির খলেয়ান  িকমে এল্এম–এর চনাটিি পাঠাকনা হকয়কছ। 
এল্এম আহ্ায়ে চনাটিি চোম্ালনর ওকয়বিাই� www.wmtea.com চথকে ও 
ও চোম্ালনর  ইর্ইটি চেয়ার োলিো�ুলতির স্ে এক্সকেঞ্জ  www.bseindia.com , 
www.nseindia.com , www.cse-india.com চে পাওয়া যাকব। এমলিএ ও চিলব 
িার্জিিার অনুযায়ী এই এল্একমর চনাটিি এবং ২০২০–২১–এর অ্ানুয়াি লরকপা�জি 
বাস্তলবে �াকব চদওয়া হকব না।
ন্ােনাি লিলেউলরটি্ লডকপাল্�লর লিলমক�ড ( এন এি লড এি) –এর শবদুলেন মঞ্চ 
বিারা িদি্ এল্একম চযাে লদকে পারকবন। এল্একম চযাে লদকে http:// www.
evoting.nsdl.com–এর চেয়ারকহাল্ার/ িদি্ িে ইকন লরকমা� ই–চ�াটিং–এর 
লবেদ ব্বহার েরকে হকব। ল�লি / ওএল�এম–এর িংকযাে চেয়ারকহাল্ার/ িদি্ িে 
ইকন পাওয়া যাকব, চযখাকন চোম্ালনর ইক�ন লডিকলে হকব।
চোম্ালন্ ( ম্াকন্কমন্ট অ্ান্ড অ্াডলমলনক্রিেন)  রুিি ২০১৪ এর রুি ২০ র 
িকঙ্গ পঠনীয় অ্াকটের ১০৮ ধারায় ও চিলব  লিলস্ং চরগুকিেনি–এর চরগুকিেন ৪৪ 
মালেে এল্এম–এর চনাটিকি লস্র লবষকয় চোম্ালন িদি্কদর এল্এম–এ লনক্কদর 
চ�া�ালধোর প্রকয়াকের ্ন্  শবদু্লেন �াকব চ�াটিং–এর িুকযাে চদকব। শবদু্লেন 
�াকব চ�াটিং–এর ্ন্  এন এি লড এি চে লনকয়াে েকরকছ চোম্ালন। লবেদ 
েেজিাবিী লনকে চদওয়া হকয়কছ।
ে)  লরকমা� ই–চ�াটিং শুরুর োলরখ ও িময়– শুক্রবার, ২৪ চিকটেম্বর ২০২১ োলরখ 

�ারেীয় প্রমাণ িময় চবিা ৯. ০০�ায়। 
খ)  লরকমা� ই–চ�াটিং চেকষর োলরখ ও িময়– চিামবার, ২৭ চিকটেম্বর ২০২১ োলরখ 

�ারেীয় প্রমাণ িময় চবিা ৫. ০০�ায়। 
ে)  ো�–অে োলরখ– মঙ্গিবার, ২১ চিকটেম্বর ২০২১
ঘ)  ো�–অে োলরখ– মঙ্গিবার, ২১ চিকটেম্বর ২০২১–এর লনলরকখ চোম্ালনর 

ইর্্ইটি চেয়ার মূিধকনর অনুপাকে িদি্কদর চেয়ার িাকপকক্ষ ই–চ�াটিংকয়র 
িুকযাে চদওয়া হকব।

ঙ)  ২৭ চিকটেম্বর ২০২১ োলরখ �ারেীয় প্রমাণ িময় চবিা ৫. ০০�ার পকর লরকমা� 
ই–চ�াটিং িুকযাে চদওয়া হকব না। এর পকর এন এি লড এি  বিারা লরকমা� ই–
চ�াটিং যন্ত্র স্তব্ধ েরা হকব।

ে)  চয িেি িদি্ লরকমা� ই–চ�াটিংকয়র মাধ্কম লনক্র চ�া�ালধোর প্রকয়াে েকর 
চেিকবন,  োঁরা ল�লি / ওএল�এম–এর বিারা এল্একম চযাে লদকে পারকিও 
এল্এম েিাোিীন োঁকদরকে পুনরায় চ�া�ালধোর প্রকয়াকের িুকযাে চদওয়া 
হকব না।

্)  লরকমা� ই–চ�াটিং ও ল�লি / ওএল�এম–এর বিারা এল্এম েিাোিীন ই–চ�াটিং 
প্রলক্রয়া িহ অ্ানুয়াি চ্নাকরি লমটিং লবজ্ঞলতি চোম্ালনর ওকয়বিাই� www.
wmtea.com ও এন এি লড একির www.evoting.nsdl.com–এ পাওয়া 
যাকব।

ঝ)  চোনও ব্লতি উতি ো�–অে োলরখ অনুযায়ী  এল্একমর চনাটিি পাঠাকনার পর 
চোম্ালনর িদি্ হকি এবং চেয়ার ধকর রাখকি এন এি লড এি/ চোম্ালনকে 
অনুকরাধজ্ঞাপে ই–চমি পাঠিকয় লনক্র ইউ্ার আইলড ও পািওয়াডজি িংগ্হ 
েরকে পারকবন।

ঞ)  লরকমা� ই–চ�াটিংকয়র মাধ্কম লনক্র চ�া�ালধোর প্রকয়াে েকর িেি িদি্ 
ল�লি / ওএল�এম–এর বিারা এল্একম চযাে লদকে পারকিও এল্এম েিাোিীন 
োঁকদরকে পুনরায় চ�া�ালধোর প্রকয়াকের িুকযাে চদওয়া হকব না।

�)  ো�–অে োলরকখ িদি্নলথ ও লডকপাল্�লর লনয়লন্ত্রে োলিোয় িদি্ থােকি 
লরকমা� ই–চ�াটিং ও এল্এম েিাোিীন ই–চ�াটিং িুকযাে চদওয়া হকব।

বাস্তলবে�াকব চেয়ার ধকর রাখা িদি্, যারা লনক্র ই–চমি আইলড আপকড� 
েকরনলন, োঁরা ো েলরকয় লনকে পাকরন চোম্ালনকে aditi.dhanuka@
mcleodrussel.com  বা আর টি এ মাকহশ্বরী চড�াকমটিক্স প্রাইক�� লিলমক�ড–
এর mdpldc@yahoo.com   –চে নাম, চোলিও নং, চেয়ার িংখ্া, ডাে ঠিোনা, 
প্ান োকডজির স্ব–প্রে্লয়ে স্্ান েরাকনা েলপ, আধার, ড্াইল�ং িাইকি্স, চ�া�ার, 
পািকপা�জি, লবদু্ৎ লবি, চোন লবি, ব্াঙ্ক পািবুে োকডজির মকধ্ এেটির স্ব–প্রে্লয়ে 
স্্ান েরাকনা েলপ িকমে  ই–চমকির মাধ্কম পাঠিকয়।
লডম্া� চেয়ার ধকর রাখা িদি্– লনক্কদর লডকপাল্�লর পাটিজিলিপ্াকন্টর োকছ লনক্র 
ই–চমি আইলড আপকড� েলরকয় লনকে পাকরন।
চোম্ালন লমঃ এ চে িা�, েমজিরে চোম্ালন িলেব ( িদি্ নং এে লি এি ৪৮৪৮/  
লিলপ নং ৩২৩৮)  চে ই–চ�াটিং প্রলক্রয়া স্বছে ও মিৃণ �াকব লনবজিাকহর ্ন্ পরীক্ষে 
লনযুতি েকরকছন।
চোনও প্রকনের ব্াখ্ার প্রকয়া্ন হকি আপনারা www.evoting.nsdl.comএ–
চে চদওয়া ‘Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and 
e-Voting user manual for Shareholders ’  ডাউনকিাডি  অংেটি চদখকে পাকরন 
অথবা ১৮০০ ২২২ ৯৯০ নম্বকর চোন েরকে পাকরন অথবা evoting@nsdl.co.in/
pallavid@nsdl.co.in –চে অনুকরাধ পাঠাকে পাকরন /  লমি পলেবী মাকরি, ম্াকন্ার, 
এন এি লড এি, ৫ম েি, চট্ড ওয়াল্জি, ‘ এ’  উইং, েমিা লমিি েম্াউন্ড, চিনাপলে 
ব্াপা� মােজি, চিায়ার পকরি, মুম্বই–৪০০ ০১৩। ই–চমি আইলড evoting@nsdl.
co.in/pallavid@nsdl.co.in –চেও লিকখ ্ানাকে পাকরন। চোন  + ৯১ ২২–
২৪৯৯ ৪৫৪৫/ ১৮০০ ২২২ ৯৯০।

 সবাপ্ড্মর আপ্দশািুোপ্র
 উইনলযরেি সর�র অ্যান্ড সকাং নলনরপ্�ড–এর েপ্ষে 
স্াি:  কলকাতা  অনদনত দা�া
তানরখ:  ০৩. ০৯. ২০২১    সকাম্পানি েনচব

 নবপ্ষোপ্�র রুপ্খ অধীর 
রানিি�প্র এক কংপ্রেে করতীর বান়ি সযপ্ত ন�প্য প্রবল নবপ্ষোপ্�র রুপ্খ 
ে়িপ্লি প্রপ্দশ ে�ােনত তো সলাকে�ায কংপ্রেপ্ের দলপ্িতা অধীর 
সচৌধুনর। নবপ্ষো�কারীপ্দর রপ্ধ্য রনহলাপ্দর েংখ্যা নছল সচাপ্খ ে়িার রপ্তা। 
হাপ্ত ঝাাঁ�া নিপ্য, কাপ্লা েতাকা সদনখপ্য তাঁার �ান়ির োরপ্ি বপ্ে েপ়্িি। 
দু’ দফায চপ্ল নবপ্ষো�।

 ো�র সরলার প্রস্তুনত
�গোো�র সরলার প্রস্তুনত নহপ্েপ্ব সরেন�ং ও �্যাকনেপ্ির ওের স�ার সদওযা 
হল। নডপ্েম্বপ্রর রপ্ধ্য েরতি প্রতিনত সশষ করার নেধোন্ নিপ্যপ্ছ দনষেে ২৪ 
ের�িা স�লা প্রশােি। শুক্রবার কাকদ্ীে রহকুরা প্রশােি �বপ্ি ববেক হয। 

 েম্পনতিেরূহ নবনক্রর সিাটিে
রািেী অপ্যলে অ্যান্ড সরেিে প্রাইপ্�� নলনরপ্�ড ( নলকুইপ্ডশপ্ি োকা) 

মহামান্ ন্ােনাি চোম্ালন ি ট্াইবুনাকির ১৯ ্ুিাই, ২০১৯–এর আকদকে  লির্ইকডেকন থাো এেটি চোম্ালন
চোম্ালন অলেি– লপ ৩৬, ইলন্ডয়া এক্সকেঞ্জ চলেি, ৪ েিা, রুম নং ৪৮ লি, েিোো , পব– ৭০০০০১

 ইনিিক�ল্স অ্ান্ড ব্াঙ্করাপলি চোড, ২০১৬–এর অধীকন পলরিম্দিমূহ লবলক্র
আকবদন ও ডর্কমন্ট  ্মার চেষ োলরখ– ১১ চিকটেম্বর, ২০২১ চবিা ৪. ০০ অবলধ

ই–লনিাম োলরখ ও িময়– ১৪ চিকটেম্বর, ২০২১ চবিা ১. ৩০ চথকে ৪. ৩০ 
( প্রলে চক্ষকরি ৫ লমলনক�র িীমাহীন িম্প্রিারকণ) 

মহামান্ ন্ােনাি চোম্ালন ি ট্াইবুনাি, েিোো চবঞ্চ বিারা লনকয়ােপ্রাতি লির্ইকড�র বিারা েঠিে 
লির্ইকডেন একস্ক�র অংেরূকপ মানিী অকয়িি অ্ান্ড চগ্নি প্রাইক�� লিলমক�ড ( লির্ইকডেকন থাো) –
এর পলরিম্দ ও িম্লতিিমূহ লবলক্র। এই লনিাম লবলক্র ই–লনিাম লে্া�েমজি https://eauctions.co.in 
ওকয়বিাইক�র মাধ্কম হকব।  নবনক্র র েনরেম্পদ ও েম্পনতিেরূপ্হর নববরে

ই–লনিাকমর েেজিাবিী ও লবেদ িম্লতিিমূকহর লববরণ 
https://eauctions.co.in ওকয়বিাইক� আপকিাড েরা হকয়কছ।

ই–লনিাম হকব যা চযখাকন চযমন আকছ, চযখাকন যা আকছ ও চোকনা বাদ ছাো ল�লতিকে।
চয চোকনা ইছেুে চক্রো লবড েরকে পাকরন।

ই–নিলার এপ্�নসি ( নলঙ্কস্ার)–এ  সযা�াপ্যা�:  নরঃ দীনষেত প্র�ােনত, 
ই–সরল:admin@eauctions.co.in  সরাবাইল:  + ৯১ ৭৮৭৪১৩৮২৩৭

নলকুইপ্ড�প্রর েপ্ষে সযা�াপ্যা�:  নে এ রচিা ঝুিঝুিওযালা
ই–সরল: cirp.mansi@gmail.com   সরাবাইল:  + ৯১ ৯৮৩১১ ৪১১৬৭

 রেনা ঝুনঝুনওয়ািা
 লির্ইকড�র
 আইলবলবআই চরল্ক্রিেন নম্বর:  IBBI/IPA-001/IP-P00389/2017-18/10707 
 চযাোকযাকের ঠিোনা:  লিদ্ধা ওকয়স্ন, ৯ ওকয়স্ন ল্রি�, িু� নং ১৩৪, েিোো ৭০০০১৩।
স্ান:  েিোো চরল্স্াডজি ঠিোনা:  লবক্রম লবহার, ফ্্া� নং ৩০৪, ব্লে এইে, 
োলরখ:   ৪ চিকটেম্বর, ২০২১ ৪৯৩/ লব/ ১৮ ল্ টি চরাড, লেবপুর, হাওো, পলচিমবঙ্গ, লপন ৭১১১০২

েনরেম্পদ/  
স্াি

ঠিকািা/  এলাকা েংরনষেত রূল্য
(�াঃ ) 

ইএরনড 
অে্মাঙ্ক(�াঃ )

্লম ও 
লবলল্ং

্লম (২. ৭৭৪১ এের )  িহ লবলল্ং ও আর লি লি চেড/  �ালি 
রুে/  টিউব োঠাকমা ইঁক�র চদওয়াি। ঠিোনা ডায়মন্ডহারবার 
চরাড, বঙ্গনের, পলচিমবঙ্গ, লপন ৭৪৩৫১৩

৩০৯ িাখ ৩০. ৯ িাখ


