
 
 

 

 
22nd November 2022 

 

The Secretary,         The Secretary,       The Secretary, 
BSE Limited,    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, 
 

Subject: Newspaper Publication - Extract of the Postal Ballot Notice 
 

In continuation to our letter dated 21st November 2022 with regard to Notice of Postal Ballot 
and pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulation, 2015, please find enclosed the copies of the advertisement published today i.e. 
Tuesday, 22" February 2022 in English (all edition) and Regional Newspaper (Bengali) in 
connection with the subject mentioned above. 
 
The same has also been made available on the website of the Company www.wmtea.com 
 
This is for your information and record. 
 
Thanking You,  
Yours faithfully, 
WILLIAMSON MAGOR & CO. LIMITED 
 
 
 
 
 

(ADITI DAGA) 
COMPANY SECRETARY 
 
Encl: As above 

http://www.wmtea.com/
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রাজ্য ৼ
কলকাতা মঙ্গলবার ২২ নভেম্বর ২০২২

৯

ররজিস্ার্ড অজিস: ফ্লোর নং ৯, অন্তরীক্ষ ভবন, ২২, কস্তুরবলো গলোন্ী মলোগ্গ, নয়লো দিদলি–১১০০০১। ফ�লোন: ০১১–২৩৩৫৭১৭১, ২৩৩৫৭১৭২, ২৩৭০৫৪১৪, ওয়য়বসলোইট: www.pnbhousing.com 
ব্াভচের ঠিকানা: জকর জ্রিট ব্াচে অজিস:  দিএনদব হলোউদিং দ�নলোন্স দিদময়টড, ফ্লোর নং ৫, সলোউথ ব্লক, ফরেদময়সস নং ৭, দকড দ্রিট, কিকলোতলো– ৭০০০১৬

এতদ্দলোরলো িনসলোধলোরয়ের িলোশলোিলোদশ দবয়শষত নীয়ের ফটদবয়ি কিলোম নং ‘ A ’ –ফত উদলিদিত ঋেগ্রহীতলো( গে)  ও িলোদমনিলোর( গে) –এর রেদত এই দবজ্ঞদতি িলোদর করলো হয়ছে ফে, সুরদক্ষত ঋেিলোতলো রূয়ি ফমসলোস্গ দিএনদব হলোউদিং দ�নলোন্স ফকলোম্লোদন দিদময়টড ( দিএনদব এইেএ�এি) এর অনুয়মলোদিত 
আদধকলোদরক দ্লোরলো নীয়ের ফটদবয়ি কিলোম নং ‘ D ’ ফত বদে্গত এবং কিলোম নং ‘ C ’  ফত উয়লিিময়তলো সুরদক্ষত ঋেিলোতলোর অনুয়মলোদিত আদধকলোদরক দ্লোরলো গঠনমূিক/  বলোস্তদবক িিি ফনওয়লো ও সুরদক্ষত ঋেিলোতলোর কলোয়ে বন্ক রলোিলো/  িলোয়বদ্ধ স্লোবর সম্দতিগুদি নীয়ে উদলিদিত দবশি তথ্য অনুেলোয়ী 
‘ রেখাভন আভে, রেমন আভে, ো জকে ুআভে’  দভদতিয়ত দবদরি করলো হয়ব।
নীয়ের ফটদবয়ি কিলোম নং ‘ A ’  ফত উদলিদিত ঋেগ্রহীতলো( গে) /  বন্কিলোতলো( গে) /  সংদলিষ্ট ঋেগ্রহীতলোগে বলো বন্কিলোতলোগয়ের ( রেয়লোত হয়ি)  আইদন উতিরলোদধকলোরীগে ( জ্ঞলোত বলো অজ্ঞলোত) , এগদিদকউটর( গে) , অ্যলোডদমদনয়্রিটর( গে) , সলোয়সেসর( গে) , অ্যলোসলোইদন( গে)  ( রেয়েলোি্যময়তলো)  এর রেদত হলোি 
তলোদরি িে্গন্ত সংয়শলোধনী সহ িঠনীয় দসদকউদরটি ইন্লোয়রস্ট ( এনয়�লোস্গয়মন্)  রুিস, ২০০২ এর রুি ৮( ৬)  ও ৯ এর সংস্লোনলোধীয়ন এতদ্দলোরলো এই দবজ্ঞদতিটি িলোদর করলো হয়ছে। দবদরির দবশি শত্গ ও দনয়মলোবদির িন্য অনুগ্রহিূব্গক সুরদক্ষত ঋেিলোতলোরূয়ি ফমসলোস্গ দিএনদব হলোউদিং দ�নলোন্স ফকলোম্লোদন 
দিদময়টড ( দিএনদব এইেএ�এি) এর এই ওয়য়বসলোইট ফিিুন:  www.pnbhousing.com. 

রলান অ্াকাউন্ট নম্বর/  
ঋণগ্রহীতা/  সহ–ঋণগ্রহীতা/  

িাজমনদার( গণ) /  আইজন 
উত্তরাজিকারীগভণর নাম

(A) 

দাজবকৃত
অর্ডাঙ্ক

ও
তাজরখ
(B ) 

দখভলর 
প্রকৃজত 

(C ) 

বন্ধক রাখা সম্পজত্তর জববরণ

(D ) 

সংরক্ষণ
মূল্

( আরজি) 

(E ) 

ইএমজর
( আরজি–র ১০% ) 

(F ) 

রাক িমার 
রেষ তাজরখ

(G ) 

রাক
বাড়াভনার

হার
( H) 

িজরদে্ডভনর 
তাজরখ ও 
সময় (I ) 

জনলাভমর 
তাজরখ ও
সময় (J ) 

জ্াত দায়/  
জবচারািীন 

মামলা
( েজদ রাভক) 

(K) 
NHL/KOL/

0616/  298293,
রমসাস্ড রি এন আঁচল োজড় 

প্রাাঃ জলাঃ,
জমাঃ নভরন্দ্র কুমার জিন

এবং
জমভসস নীরু জিন

₹ 
২,৪৪,০৫,৯৮৭. ৭৫/ –
২৫. ০৫. ২০১৮ অনুোয়ী

বাস্তজবক 
দখল

কমন এদরয়লো সয়মত সলোমলোন্য কময়বদশ ০১ কলোঠলো ১০ েটলোক ৩৩ বগ্গ�ুট িদমর 
অিদরহলোে্গ সমগ্র িদরমলোে েলোর অবস্লোন:  দি–১১, গদিয়লোহলোট ফরলোড, ফিলোঃঅঃ– 
ফগলোিিলোক্গ, থলোনলো– গদিয়লোহলোট, কিকলোতলো–৭০০০২৯, কিকলোতলো িুরদনগয়মর ৮৬ নং 
ওয়লোয়ড্গর এিলোকলোধীন, তৎসহ একটি দতনতিলো আবলোসবলোদি ( ৫৮ বেয়রর িুরয়নলো) , 
সব্গয়মলোট এদরয়লো– ২৬০০ বগ্গ�ুট, দসয়ময়ন্র ফময়ে ফিওয়লো �লোস্ট্গ ফ্লোয়রর িদরমলোি 
১৩০০ বগ্গ�ুট এবং দসয়ময়ন্র ফময়ে ফিওয়লো ফসয়কন্ড ফ্লোয়রর িদরমলোি ১৩০০ 
বগ্গ�ুট। সম্পজত্তর রচৌহজদি:  উত্তর– দি–১২, গদিয়লোহলোট ফরলোড;  দজক্ষণ– কমন 
ি্যলোয়সি;  িূব্ড– দি–১১, গদিয়লোহলোট ফরলোড ঠিকলোনলোদস্ত িট ‘ দব’ ;  িজচিম– দি–১১, 
গদিয়লোহলোট ফরলোড ঠিকলোনলোদস্ত িট ‘ দস’ ।

₹ ১,৬২,২৯,৬৬৭. ০০ 
( এক ফকলোটি বলোষট্টি িক্ষ 
উনদরিশ হলোিলোর েয়শলো 
সলোতষট্টি টলোকলো মলোরি) 

₹১৬,২২,৯৬৭. ০০ 
( ফষলোি িক্ষ বলোইশ 

হলোিলোর নয়শলো সলোতষট্টি 
টলোকলো মলোরি) 

০৬. ১২. ২০২২ 
সকাল 

১১: ০০টা 
ররভক জবভকল 

৫: ৩০টার মভি্

₹ 
৫০,০০০/ –

০২. ১২. ২০২২ 
সকাল 

১০: ৩০টা 
ররভক জবভকল 

৪: ০০টা

০৭. ১২. ২০২২ 
সকাল 

১০: ৩০টা 
ররভক দুিুর 
২: ০০রটা

জরআরটি 
III সমীভি 
জবচারািীন 

মামলা 
এসএ নং 

২৮৫/২০২২

HOU/ KOL/ 
0618/539338    

ব্াচে অজিস:  সাউর 
কলকাতা

জমাঃ জবশ্বজিৎ রদব
এবং

জমভসস সুজমিতা রদব

₹ 
৩৪,৮৮,৫৭৫. ২৪

২১. ০৮. ২০১৯ অনুোয়ী

 বাস্তজবক 
দখল

্্যলোট নং ৩০৪ এর অিদরহলোে্গ সমগ্র িদরমলোে, িদরমলোি– রেলোয় ১১৪৬ বগ্গ�ুট, ফ্লোর 
নং ৩, ব্লক নং এ–৬ এবং এ–৬ ব্লয়কর গ্রলোউন্ড ফ্লোয়র দস–৬১ নম্বরেুক্ত একটি কলোর 
িলোদক্গং ফপেস, হলোউদিং কময়লেয়সের নলোম ‘ সুগম িলোক্গ’ , এটি সলোমলোন্য কময়বদশ ৩৬৮ 
কলোঠলো ৩ েটলোক ৩০. ৬ বগ্গ�ুট মলোয়ির িদময়ত অবদস্ত, ফরেদময়সস নং ১৯৫, এন এস 
ফরলোড, ফিলোস্ট অদ�স– নয়রন্দ্রিুর, থলোনলো– ফসলোনলোরিুর, কিকলোতলো–৭০০১০৩, ফিিলো– 
িদক্ষে ২৪ িরগনলো, রলোিিুর ফসলোনলোরিুর িুরসভলোর ২৬ নং ওয়লোয়ড্গর এিলোকলোধীন। 
রচৌহজদি:  উত্তর– অংশত সু্য়ির িদম;  িূব্ড– ফশরউড এয়স্টট;  দজক্ষণ– অংশত এন 
এস ফরলোড;  িজচিম– অংশত নীিরতন িলোয়সর িদম এবং অংশত িলোি।

₹ ৪২,৩৯,৯৭০. ০০ 
( দবয়লোদলিশ িক্ষ উনেদলিশ 
হলোিলোর নয়শলো সতির টলোকলো 

মলোরি) 

₹ ৪,২৩,৯৯৭. ০০ 
( েলোর িক্ষ ফতইশ 

হলোিলোর নয়শলো 
সলোতলোনব্বই টলোকলো মলোরি) 

১৯. ১২. ২০২২ 
সকাল 

১১: ০০টা 
ররভক জবভকল 

৫: ৩০টার মভি্

₹ 
১০,০০০/ –

২২. ১২. ২০২২ 
সকাল 

১০: ৩০টা 
ররভক জবভকল 

৪: ০০টা

২৩. ১২. ২০২২ 
সকাল 

১০: ৩০টা 
ররভক দুিুর 
২: ০০রটা

উিলব্ধ নয়

*  তৎসহ িদরয়শলোয়ধর তলোদরি িে্গন্ত এবং/ বলো িরবততীয়ত আিলোয়ীকৃত অথ্গলোঙ্ক বলোয়ি বলোদষ্গক ১৮%  হলোয়র রেয়েলোি্যময়তলো সিু, আনষুদগিক িরে, মলোসিু, েলোি্গ ইত্যলোদি। * *  দিএনদব হলোউদিং দ�নলোন্স দিদময়টড এর অনয়ুমলোদিত আদধকলোদরয়কর ফসরলো জ্ঞলোন ও তথ্যলোনসুলোয়র উিদরদিদিত স্লোবর/  সরুদক্ষত িদরসম্য়ির 
ওির অন্য ফকলোনও িলোয়/  িলোদব বয়কয়লো ফনই ( কিলোম নং ‘ K ’  ফত উদলিদিত বলোয়ি) । িরবততী েলোবতীয় িলোয় স�ি ফরিতলো/ ডলোকিলোতলোয়কই আিলোয় দিয়ত হয়ব। উদলিদিত িলোয়গুদির িদরদস্দত স্লোধীনভলোয়ব েলোেলোই কয়র ফনওয়লোর িন্য সম্লোব্য ফরিতলো( গে) /  ডলোকিলোতলোয়ির রেদত অনয়ুরলোধ িলোনলোয়নলো হয়ছে।
১.  আিয়কর তলোদরি িে্গন্ত উিদরদিদিত স্লোবর সম্দতি/  সরুদক্ষত িদরসম্ি দবদরি, িলোয় ফেয়ি ফ�িলো ও/ বলো হস্তলোন্তর করলোয় দিএনদব এইেএ�এি/  দিএনদব এইেএ�এি–এর অনয়ুমলোদিত আদধকলোদরয়কর রেদত দনয়ষধলোজ্ঞলো িলোদর কয়র ফকলোনও আয়িশ/  আিলোিয়তর দস্তলোবস্লো িলোদরর দনয়ি্গশ ফনই।
২.  দনয়িয়ির িরিরি/  দবড অ্যলোদলেয়কশন �ম্গ িমলো ফিওয়লো বলো িররেস্তলোব( সমূহ)  ফিয়শর আয়গ সম্লোব্য ফরিতলো/  ডলোকিলোতলো এবং আগ্রহী িক্ষগে ওিয়রর ফটদবয়ি কিলোম নং ‘ K ’  ফত উদলিদিত মলোমিলো/  িলোদরকৃত আয়িয়শর ফরেদক্ষয়ত শুনলোদন স্লোধীনভলোয়ব িে্গয়বক্ষে করয়ত িলোয়রন এবং এগুদি 

বলোয়িও তলঁোরলো দিএনদব এইেএ�এি এর দিম্লোয় থলোকলো সম্দতির নদথিরি ও স্ত্ব েলোেলোই কয়র দনয়িরলো দনঃসয়দেহ হয়য় দনয়ত িলোয়রন। দবড �য়ম্গর িলোশলোিলোদশ ডলোকিলোতলো( গে)  ফক এই দনিলোয়মর শত্গ ও দনয়মলোবদিয়তও স্লোক্ষর করয়ত হয়ব।
৩.  অনুগ্রহিূব্গক ফিয়লোি রলোিয়বন ফে, দসদকউদরটি ইন্লোয়রস্ট ( এনয়�লোস্গয়মন্)  রুিস, ২০০২ এর রুি ৯( ৩)  এর শত্গলোনুসলোয়র ডলোকিলোতলো( গে) /  ফরিতলো দনিলোয়মর দিয়নই বলো সব্গলোদধক িরবততী কলোয়ির দিয়নর ময়ধ্য দবরিয়মূয়ি্যর ২৫%  অথ্গলোঙ্ক ( িমলোকৃত ইএমদড ধয়র, েদি থলোয়ক)  আিলোয় দিয়ত 

বলোধ্য। দসদকউদরটি ইন্লোয়রস্ট ( এনয়�লোস্গয়মন্)  রুিস, ২০০২ এর রুি ৯( ২)  অনুেলোয়ী সুরদক্ষত ঋেিলোতলো দবরিয়মূয়ি্যর ২৫%  অথ্গলোঙ্ক বুয়ে িলোওয়লোর িয়র স�ি ফরিতলোর/  ডলোকিলোতলোর অনুকূয়ি দবরিয় েূিলোন্ত করলো হয়ত িলোয়র। ফরিতলোয়ক দবরিয়মূয়ি্যর বলোদক ৭৫%  অথ্গলোঙ্ক আিলোয় দিয়ত হয়ব 
দবদরি দনষ্পদতির দেঠি রেলোদতির ১৫ দিয়নর ময়ধ্য এবং এরূয়ি অথ্গলোঙ্ক আিলোয় দিয়ত ব্যথ্গ হয়ি সম্দতি/  সুরদক্ষত িদরসম্ি িুনরলোয় দবদরি করলো হয়ব।

৪.  ওয়য়ব ফিলোট্গলোয়ি ( https://DisposalHub.com )  ই–দনিলোয়মর মলোধ্যয়ম দবদরি িদরেলোিনলোয় অনয়ুমলোদিত আদধকলোদরয়কর সহলোয়তলোয় থলোকয়ব রমসাস্ড রনক্সভিন সজলউেনস প্রাইভেট জলজমভটর। সম্দতি িদরিশ্গন বলো দবড ডকুয়মন্ সংগ্রহ সংরিলোন্ত ফকলোনও সহলোয়তলোর রেয়য়লোিয়ন এবং ফরদিয়্রিশন 
সম্দক্গত ফকলোনও রেয়নের ব্যলোি্যলো ফিয়ত আিনলোরলো ক্লোয়য়ন্ সলোদভ্গস ফডদিভলোদর ( দসএসদড)  দডিলোট্গয়ময়ন্র সয়গি এিলোয়ন ফেলোগলোয়েলোগ করয়ত িলোয়রন:  ফমলোবলোইি নম্বর:  + ৯১ ৯৭১০০২৯৯৩৩, + ৯১ ৯৮১০০২৯৯২৬, ফ�লোন নম্বর:  + ৯১ ১২৪ ৪ ২৩৩ ৯৩৩, কয়ি্গলোয়রট অদ�য়সর ঠিকলোনলো:  ফনসেয়িন 
সদিউশনস রেলোঃ দিঃ, ফ্লোর নং ২, শ্রী শ্যলোম ি্যলোয়িস, ফসক্টর ৪ ও ৫ রিদসং, ফরিওয়য় ফরলোড, গুরুগ্রলোম– ১২২০০৬   বলো  ইন্দ্র রসন োদব ( ফমলোবলোইি:  + ৯১ ৭২৯০০৯৫৫৬৩) , দিএনদবএইেএ�এি এর অনয়ুমলোদিত ব্যদক্ত অথবলো, www.pnbhousing.com  ফিিয়ত িলোয়রন।

স্ান: কলকাতা; তাজরখ:  ২২. ১১. ২০২২ অনুভমাজদত আজিকাজরক, রমসাস্ড জিএনজব হাউজিং জিনান্স জলজমভটর               

িজরজেষ্ট–IV –A  
ই–জনলাম:  স্াবর সম্পজত্ত/ সমূভহর প্রকাে্ জবক্রয় জবজ্জতি

জসজকউজরটি ইন্টাভরস্ ( এনভিাস্ডভমন্ট)  রুলস, ২০০২ এর রুল ৮( ৬)  এর সংস্াসমূহ সহ িঠনীয় জসজকউজরটাইভিেন অ্ান্ড জরকন্রিাকেন অি জিনাজন্সয়াল 
অ্াভসটস অ্ান্ড এনভিাস্ডভমন্ট অি জসজকউজরটি ইন্টাভরস্ অ্াক্ট, ২০০২ এর অিীভন স্াবর িজরসম্পদসমূহ জবজক্রর িন্ ই–জনলাম জবজক্রর জবজ্জতি

  হুগজল রিানাল অজিস
২১, জনউ জি টি ররার ( তৃতীয় তল) , রিাাঃঅাঃ– উত্তরিাড়া, রিলা– হুগজল, জিন–৭১২২৫৮

রিান:  ০৩৩–২৬৬৪ ০১৮৬ /  ০১৮৯;  ই–রমল আইজর:  zo.hooghly@ucobank.co.in

ই–জনলাম
জবক্রয় জবজ্জতি

স্াবর সম্পজত্তসমূহ জবজক্রর িন্ ই– জনলাভমর প্রকাে্ জবজ্জতি
ই–জনলাভমর তাজরখ:  ২৬. ১২. ২০২২

জসজকউজরটি ইন্টাভরস্ ( এনভিাস্ডভমন্ট)  রুলস, ২০০২ এর রুল ৮( ৬)  এর সংস্ান সহ িঠনীয় জসজকউজরটাইভিেন অ্ান্ড জরকন্রিাকেন অি জিনাজন্সয়াল অ্াভসটস অ্ান্ড এনভিাস্ডভমন্ট অি জসজকউজরটি 
ইন্টাভরস্ ( সারিাভয়জস)  অ্াক্ট, ২০০২    এর অিীভন ইউভকা ব্াভঙ্ক বন্ধক রাখা স্াবর সম্পজত্ত জবজক্র।

ফেয়হতু ইউয়কলো ব্যলোয়ঙ্কর অনুয়মলোদিত আদধকলোদরক আমলোয়ির ব্লোয়চে থলোকলো ফিলোন অ্যলোকলোউন্গুদিয়ত এই ব্যলোয়ঙ্কর িলোওনলো িুনরুদ্ধলোয়রর িন্য দনম্নদিদিত সম্দতিগুদি সলোর�লোয়য়দস অ্যলোক্ট, ২০০২ এর ১৩( ২)  ধলোরলোধীয়ন 
িলোদর করলো দবজ্ঞদতির ফরেদক্ষয়ত ‘রেখাভন আভে  এবং ো জকে ুআভে’  দভদতিয়ত দবদরির অদধকলোর সয়মত িিি দনয়য়য়েন। এই দবদরি https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi.index.jsp  
ওয়য়বসলোইয়ট ফিওয়লো ই–দনিলোম লে্যলোট�য়ম্গর মলোধ্যয়ম দনম্নস্লোক্ষরকলোরী দ্লোরলো আয়য়লোদিত হয়ব।

ক্রম 
নং

ক)  ঋণদাতা ব্াভচের নাম এবং 
রিান নম্বর

খ)  অনুভমাজদত ব্জতির নাম ও 
রমাবাইল নম্বর

ক)  ঋণগ্রহীতা 
খ)   িাজমনদার/  রপ্রাপ্রাইটভরর নাম ও ঠিকানা

ক)  দাজব জবজ্জতির তাজরখ
খ)  দখভলর তাজরখ
গ)  অনাদায়ী বভকয়া

স্াবর সম্পজত্তর জববরণ

ক)  সংরক্ষণ মূল্
খ)  বায়না িমা ( ইএমজর) 
গ)  জবর গুণক
ঘ)  ই–জনলাভমর তাজরখ ও সময়

১ ক)  তমলুক (২০৭৬) 
tamluk   @ucobank.co.in
খ)  মণীে শ্রীবাস্তব
( অনুয়মলোদিত আদধকলোদরক) 
ফমলোবলোইি: ৭৫৬২০৩০৫৭৩

ঋণগ্রহীতা:  কল্া জসভস্ম, ফরেলোঃ– দমঃ কলোদত্গক অদধকলোরী, ঠিকলোনলো:  
গ্রলোম– মহম্িিুর, ফিলোঃঅঃ ও থলোনলো– নদেকুমলোর, ফিিলো– িূব্গ 
ফমদিনীিুর, দিন– ৭২১৬৩২;  দনবলোস:  গ্রলোম– কলোদেলোিিলো, ফিলোঃঅঃ– 
িদক্ষে শ্রীকৃষ্ণিুর, থলোনলো– নদেকুমলোর, ফিিলো– িূব্গ ফমদিনীিুর, 
দিন– ৭২১৬৪৮
িাজমনদার:  ( ১)  জমাঃ গভণে অজিকারী, ঠিকলোনলো:  গ্রলোম– কলোদেলোিিলো, 
ফিলোঃঅঃ– িদক্ষে শ্রীকৃষ্ণিুর, থলোনলো– নদেকুমলোর, ফিিলো– িূব্গ 
ফমদিনীিুর, দিন– ৭২১৬৪৮;  ( ২)  েচেি িলোস, ঠিকলোনলো:  গ্রলোম– 
ফকলোিসলোর, ফিলোঃঅঃ ও থলোনলো– নদেকুমলোর, ফিিলো– িূব্গ ফমদিনীিুর, 
দিন– ৭২১৬৩২
স্বত্াজিকারী:  জমাঃ গভণে অজিকারী, ঠিকলোনলো:  গ্রলোম– কলোদেলোিিলো, 
ফিলোঃঅঃ– িদক্ষে শ্রীকৃষ্ণিুর, থলোনলো– নদেকুমলোর, ফিিলো– িূব্গ 
ফমদিনীিুর, দিন– ৭২১৬৪৮

ক)  ০৫. ১১. ২০২১
খ)  ০৭. ০৩. ২০২২
গ)  ₹২১,৮৭,৫৮৮. ৭৬
+  অরেেুক্ত সুি, মলোসুি ও েলোি্গ

দনয়ম্নলোক্ত ৫. ৭৭৬ ফডদসয়মি িদমর 
অিদরহলোে্গ সমগ্র িদরমলোে েলোর 
দস্দত ও দববরে: ফমৌিলো– ডহরিুর, 
িলোগ নং ৩৩৯, ফি এি নং ২৭৬, 
িদতয়লোনু নং ৭৩৩, থলোনলো– তমিুক, 
ফিিলো– িূব্গ ফমিীনিুর, ২০১২ 
সলোয়ির িদিি নং ২৯৮৬ অনুেলোয়ী 
সম্দতির স্ত্বলোদধকলোরী দমঃ গয়েশ 
অদধকলোরী। ফেৌহদদি:  উতির– শ্রী 
বসন্ত িলোয়সর লেট;  িদক্ষে– দনরঞ্জন 
সলোহু ও অন্যয়ির লেট;  িূব্গ– 
িক্ষীরলোদন সলোহুর লেট;  িদচিম– 
মহলোমলোয়লো ভট্লোেলোয়ে্গর লেট।

ক)  ₹১৬,৩৩,০০০/ –
খ)  ₹১,৬৩,৩০০/ –
গ)  ₹ ৫০,০০০/ –
ঘ)  ২৬. ১২. ২০২২
দুিুর ১: ০০টা ররভক জবভকল 
৫: ০০ টা
( ৩০ জমজনভটর সীমাহীন 
সম্প্রসারভণ) 

২ ক)  উত্তরিাড়া (০১০৬) 
uttarp   @ucobank.co.in
খ)  মীনাজক্ষ গণ জবশ্বাস
( অনুয়মলোদিত আদধকলোদরক) 
ফমলোবলোইি: ৭৪৩৯৩৭৭২৭২

ঋণগ্রহীতা:  মানস গণ, ঠিকলোনলো:  এইে নং ১১/ ৪/ ১৬, ধরমতিলো 
ফরলোড, ফিলোঃঅঃ– ফবিুি মঠ, থলোনলো– বলোদি, হলোওিলো– ৭১১২০২
সহ–ঋণগ্রহীতা:  জমভসস রমৌসুমী গণ, ঠিকলোনলো:  ্্যলোট নং ২০২, 
তৃতীয় তি, ১৪৮, ফগলোস্লোমীিলোিলো ফরলোড, ওয়লোড্গ নং ৪, ফিলোঃঅঃ ও 
থলোনলো– বলোদি, হলোওিলো– ৭১১২০২
স্বত্াজিকারী:  মানস গণ, ঠিকলোনলো:  এইে নং ১১/ ৪/ ১৬, ধরমতিলো 
ফরলোড, ফিলোঃঅঃ– ফবিুি মঠ, থলোনলো– বলোদি, হলোওিলো– ৭১১২০২

ক)  ২৮. ০৭. ২০২২
খ)  ১৩. ১০. ২০২২
গ)  ₹২৪,৩১,৮১৩. ৬৮
+  অরেেুক্ত সুি, মলোসিু ও েলোি্গ

দনয়ম্নলোক্ত ৮৫০ বগ্গ�ুট িদমর 
অিদরহলোে্গ সমগ্র িদরমলোে েলোর দস্দত 
ও দববরে: ফমৌিলো– বলোদি, ্্যলোট নং 
২০২, ফহলোদ্ডং নং ১৪৮, ওয়লোড্গ নং 
৩, ফগলোস্লোমী িলোিলো, আর এস িলোগ নং 
১১৩৮৫, ১১৩৮৬, ১১৩৮৭, আর 
এস িদতয়লোন নং ৬৮৮, ফি এি নং 
১৪, ফিিলো– হলোওিলো, ২০১৫ সলোয়ির 
স্ত্ব িদিি নং ০৫০২০৩৮৯৭ 
অনুেলোয়ী সম্দতির স্ত্বলোদধকলোরী দমঃ 
মলোনস গে। ফেৌহদদি:  উতির– ্্যলোট 
নং ২০৩, কমন ি্যলোয়সি;  িদক্ষে– 
ফগলোস্লোমী িলোিলো ফরলোড, �লোঁকলো িলোয়গলো;  
িূব্গ– অংশত দবদ্ডংয়য়র দসঁদি এবং 
অংশত ্্যলোট নং ২০১;  িদচিম– 
�লোঁকলো িলোয়গলো।

ক)  ₹২৪,৫১,০০০/ –
খ)  ₹২,৪৫,১০০/ –
গ)  ₹ ৫০,০০০/ –
ঘ)  ২৬. ১২. ২০২২
দুিুর ১: ০০টা ররভক জবভকল 
৫: ০০ টা
( ৩০ জমজনভটর সীমাহীন 
সম্প্রসারভণ) 

েত্ড ও জনয়মাবজল:
১.  দবদরির দবশি শত্গ ও দনয়মলোবদির িন্য অনুগ্রহ কয়র https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi.index.jsp  এবং https://ibapi.in  ওয়য়বসলোইয়ট ফিওয়লো দিঙ্ক ফিিুন। সম্লোব্য 
িরিলোতলোরলো ওিয়রর তলোদিকলোয় উয়লিি করলো ফমলোবলোইি নম্বয়রও অনুয়মলোদিত আদধকলোদরয়কর সয়গি ফেলোগলোয়েলোগ করয়ত িলোয়রন।
২.  ওিয়র ফিিলো তলোদরয়ি এই দবদরি আয়য়লোিয়নর ব্যলোিলোয়র উিদরদিদিত ফিলোন অ্যলোকলোউন্ সম্দক্গত ঋেগ্রহীতলোগে/  িলোদমনিলোরগে/  বন্কিলোতলোগয়ের রেদত এটি একটি ১৫ দিয়নর দবজ্ঞদতি।
৩.  ওিয়র ফিিলো সম্দতিগুদি/ িদরসম্িগুদি ‘ রেখাভন আভে,  ো জকে ুআভে’  এবং ‘ রকানও প্রকার জরভকাস্ড োড়া’  দভদতিয়ত দবদরি করলো হয়ব। আগ্রহী িরিলোতলোরলো এই দনিলোম দবদরি রেদরিয়লোয় অংশ ফনওয়লোর আয়গ 
সম্দতি সংরিলোন্ত ফে ফকলোনও ধরয়নর দবদধবদ্ধ বয়কয়লো, বয়কয়লো সম্দতি কর, বয়কয়লো দবদ্্যৎ দবি ইত্যলোদি সম্য়ক্গ দনয়িরলোই স্লোধীনভলোয়ব অনুসন্লোন কয়র ফিয়ন ফনয়বন।
৪.  সম্দতি( গুদি)  িদরিশ্গয়ন আগ্রহী িরিলোতলোরলো ২২. ১১. ২০২২ ররভক ২৪. ১২. ২০২২  তলোদরয়ির ময়ধ্য অদ�স েিলোর ফময়লোয়ি ইউয়কলো ব্যলোয়ঙ্কর সংদলিষ্ট ব্লোয়চে ফেলোগলোয়েলোগ করয়ত িলোয়রন।
৫.  স�ি দবডলোরয়ক ইদতময়ধ্য িমলোকৃত ইএমদড অথ্গলোঙ্ক সমন্বয় কয়র দবড অথ্গলোয়ঙ্কর ২৫%  ( িঁজচে েতাংে)  দনিলোয়মর তলোদরয়িই এবং বলোদক অথ্গলোঙ্ক দনিলোয়মর তলোদরি ফথয়ক ১৫ দিয়নর ময়ধ্য আিলোয় দিয়ত হয়ব। ওিয়র 
দনধ্গলোদরত ফময়লোয়ির ময়ধ্য এই অথ্গলোঙ্ক িমলো দিয়ত ব্যথ্গ হয়ি, সংদলিষ্ট দবডলোর দ্লোরলো িমলোকৃত েলোবতীয় অথ্গলোঙ্ক অনুয়মলোদিত আদধকলোদরক বলোয়িয়লোতি করয়বন এবং এই দনিলোম বলোদতি কয়র নতুন দনিলোম আয়য়লোিয়নর িূে্গ 
স্লোধীনতলো অনুয়মলোদিত আদধকলোদরয়কর থলোকয়ব।
৬.  িুয়রলো দবরিয়মূি্য বুয়ে িলোওয়লোর ির রেয়েলোি্য রুিস ফমলোতলোয়বক অনুয়মলোদিত আদধকলোদরক দবরিয় শংসলোিরি িলোদর করয়বন।
৭.  স�ি ফরিতলোয়ক আইনলোনুগ কতৃ্গিয়ক্ষর আইন ফমলোতলোয়বক স্ট্যলোম্ দডউটি, দবরিয় শংসলোিয়রির ফরদিয়্রিশন দ�/ কনয়ভয়লোন্স দ� ( েদি থলোয়ক)  ইত্যলোদি বহন করয়ত হয়ব।
৮.  ই–দনিলোম হয়ত েিলো সম্দতিগুদির ওির সরকলোর বলো অন্য ফকলোনও িয়ক্ষর েলোি্গ, দিয়য়ন, িলোয় বলো এই ব্যলোয়ঙ্কর অিলোনলো অন্য ফকলোনও রেকলোর বয়কয়লোর িন্য এই ব্যলোয়ঙ্কর অনুয়মলোদিত আদধকলোদরক িলোয়বদ্ধ থলোকয়বন নলো।
৯.  ফকলোনও কলোরে নলো ফিদিয়য় ফে ফকলোনও বলো সমস্ত দবড গ্রহে বলো বলোদতি করলো, এমনদক এই দবদরি স্দগত রলোিলো/  বলোদতি করলো/  দিদেয়য় ফিওয়লোর অদধকলোর অনুয়মলোদিত আদধকলোদরয়কর থলোকয়ব। ফিয়লোি রলোিলো রেয়য়লোিন ফে, 
এই দবজ্ঞদতি ফকলোনও বক্তব্যই সম্দতিটি দবদরির িন্য ব্যলোয়ঙ্কর তরয়� ফকলোনও রেকলোর রেদতশ্রুদত বলো রেদতদনদধত্ব িশ্গলোয় নলো অথবলো িশ্গলোয় বয়িও ধয়র ফনওয়লো েলোয়ব নলো।

তাজরখ:  ২২. ১১. ২০২২;  স্ান:  হুগজল  অনভুমাজদত আজিকাজরক, ইউভকা ব্াঙ্ক    , রিানাল অজিস হুগজল            

জরজিওনাল অজিস:  বহরমিুর, জরকোজর রসকেন
আজরয়ান জবজ্ডং, এনএইচ ৩৪, োকুজর, রিাাঃঅাঃ– বলরামিুর,

রিলা– মুজে্ডদাবাদ, বহরমিুর, জিন– ৭৪২১০১

দখল জবজ্জতি
[ ১৩( ৪)  িারািীভন] 

( স্াবর সম্পজত্তর িন্) 

ফেয়হতু কানাড়া ব্াঙ্ক এর অনুয়মলোদিত আদধকলোদরক দহয়সয়ব দনম্নস্লোক্ষরকলোরী দসদকউদরটি ইন্লোয়রস্ট ( এনয়�লোস্গয়মন্)  রুিস, ২০০২ এর রুি নং ৩  সহ িঠনীয় 
দসদকউদরটলোইয়িশন অ্যলোন্ড দরকন্রিলোকশন অ� দ�নলোদন্সয়লোি অ্যলোয়সটস অ্যলোন্ড এনয়�লোস্গয়মন্ অ� দসদকউদরটি ইন্লোয়রস্ট অ্যলোক্ট, ২০০২ (অ্যলোক্ট নং ৫৪/  ২০০২) 
এর ১৩( ১২)  ধলোরলোধীয়ন অদি্গত ক্ষমতলোবয়ি দনম্নদিদিত ঋেগ্রহীতলোগয়ের রেদত িলোদব দবজ্ঞদতিসমূহ িলোদর কয়রদেয়িন েলোর মলোধ্যয়ম উক্ত দবজ্ঞদতি রেলোদতির তলোদরি 
ফথয়ক ৬০ দিয়নর ময়ধ্য উক্ত দবজ্ঞদতিয়ত িলোদবকৃত অথ্গলোঙ্ক আিলোয় ফিওয়লোর িন্য তলোঁয়ির রেদত আহ্লোন িলোনলোয়নলো হয়য়দেি।
উক্ত ঋেগ্রহীতলোগে উক্ত দবজ্ঞদতিয়ত িলোদবকৃত অথ্গলোঙ্ক িদরয়শলোয়ধ ব্যথ্গ হওয়লোয় এতদ্দলোরলো দবয়শষত উক্ত ঋেগ্রহীতলোগে এবং িনসলোধলোরয়ের জ্ঞলোতলোয়থ্গ 
িলোনলোয়নলো েলোয়ছে ফে, দনম্নস্লোক্ষরকলোরী উক্ত রুিসমূয়হর রুি নং ৮ ও ৯ সহ িঠনীয় উক্ত অ্যলোয়ক্টর ১৩( ৪)  ধলোরলোধীয়ন অদি্গত ক্ষমতলোবয়ি এিলোয়ন নীয়ে সংদলিষ্ট 
ঋেগ্রহীতলোগয়ের নলোয়মর িলোয়শ উদলিদিত তলোদরয়ি িিি দনয়য়য়েন।
দবয়শষত উক্ত ঋেগ্রহীতলোগে এবং িনসলোধলোরেয়ক এতদ্দলোরলো দনম্নবদে্গত সম্দতিগুদি দনয়য় ফকলোনও রেকলোর ফিনয়িন নলো করলোর িয়ন্য সতক্গ করলো হয়ছে এবং 
উক্ত সম্দতিগুদি দনয়য় ফে ফকলোনও রেকলোর ফিনয়িন নীয়ে উদলিদিত অথ্গলোঙ্ক এবং এর ওির সুি, আনুষদগিক িরে, মলোসুি, েলোি্গ ইত্যলোদি সহ কানাড়া ব্াঙ্ক এর 
িলোয় সলোয়িক্ষ হয়ব।
উক্ত অ্যলোয়ক্টর ১৩ নং ধলোরলোর ( ৮)  নং উিধলোরলোর সংস্লোন অনেুলোয়ী রেলোি্য ফময়লোয়ির ময়ধ্য এই সুরদক্ষত িদরসম্িগুদি েলোিলোয়নলোর ব্যবস্লো গ্রহয়ের িন্য সংদলিষ্ট 
ঋেগ্রহীতলোর ময়নলোয়েলোগ আকষ্গে করলো হয়ছে।

ক্রম 
নং

ক)  ব্াভচের নাম
খ)  ঋণগ্রহীতা/  
িাজমনদাভরর নাম

বন্ধক রাখা স্াবর সম্পজত্তর জববরণ ক)  দাজব জবজ্জতির তাজরখ
খ)  বভকয়া অর্ডাঙ্ক
গ)  দখভলর তাজরখ

১ ক)  চাঁচল ব্াচে

খ)  ঋণগ্রহীতাগণ: 
১.  জমাঃ মহাঃ মুরভতিা
২.  জমভসস রহনা জবজব

এিআরআরওআর অনেুলোয়ী দনয়ম্নলোক্ত রেলোয় ৪. ০ ফডদসয়মি সম্দতির ( িদম 
ও বলোদি)  অিদরহলোে্গ সমগ্র িদরমলোে েলোর দস্দত ও দববরে: এি আর লেট নং 
৫৫১, এি আর িদতয়লোন নং ২৭৬৮ ও ২৭৬৯, ফমৌিলো– িলোয়িনিুর, ফি এি 
নং ৬৭, থলোনলো– েলোঁেি, ফিিলো– মলোিিলো ( িঃবঃ) , বলোস্তু দহয়সয়ব নদথভুক্ত, েলোঁেি 
গ্রলোম িচেলোয়য়য়তর এিলোকলোধীন। ফেৌহদদি:  উতির– মলোটির রলোস্তলো;  িদক্ষে– মলোদ্লোসলো;  
িূব্গ– কলোদশম, বিুু ও অন্যরলো;  িদচিম– দরদিয়লো িলোতুন ও রববিু ফহলোয়সন।

ক)  ৩১. ০৮. ২০২২
খ)  ₹৩৫,৭৩,২১৯. ২৬
(িঁয়দরিশ িক্ষ দতয়লোতির হলোিলোর দ্য়শলো 
উদনশ টলোকলো এবং েলোদব্বশ িয়সলো  মলোরি) , 
৩১. ০৮. ২০২২ অনুেলোয়ী +  এর ওির সুি
গ)  ১৬. ১১. ২০২২

২ ক)  চুনাখাজল ব্াচে
খ)  রমসাস্ড রকয়ামত 
জবজড় ি্াক্টজর
রপ্রাাঃ– জমাঃ রকয়ামত 
রেখ
িাজমনদার:  জমাঃ 
আলাউজদিন রেখ

দনয়ম্নলোক্ত সম্দতির ( িদম ও বলোদি)  অিদরহলোে্গ সমগ্র িদরমলোে েলোর দস্দত 
ও দববরে: গ্রলোম– মুনদশতিলো ( িদক্ষে) , দগ্রন মলোয়ক্গট, হলোই মলোদ্লোসলোর কলোয়ে, 
ফিলোঃঅঃ– ফমলোথলোবলোদি, থলোনলো– কলোদিয়লোেক, ফিিলো– মলোিিলো, লেট নং– আর এস 
এবং এি আর ১১২৭, িদতয়লোন নং– এি আর ৪৮৪৯, ফি এি  ১২৭, ফমৌিলো– 
ফমলোথলোবলোদি, িচেলোয়য়ত সদমদত– কলোদিয়লোেক ২, গ্রলোম িচেলোয়য়ত– ফমলোথলোবলোদি 
গ্রলোম িচেলোয়য়ত, িদমর িদরমলোি– ৯. ৪২৯ ফডদসয়মি ( িদিি দ্ষ্টব্য) , ৯. ০০ 
ফডদসয়মি ( কনভলোস্গন ডকুয়মন্ দ্ষ্টব্য) , িদমর রেকৃদত– বলোস্তু। ফেৌহদদি:  উতির– 
দবদ্ডংয়য়র রেয়বশিথ;  িদক্ষে– িুরসভলোর রলোস্তলো;  িূব্গ– মঞ্জুিলো সলোহলোর সম্দতি;  
িদচিম– অদমতলোভ িলোয়ির সম্দতি।

ক)  ০৯. ০৯. ২০২২
খ)  ₹৩৮,০২,৩৭৫. ৬৪
(আটদরিশ িক্ষ দ্ই হলোিলোর দতনয়শলো 
িঁেলোতির টলোকলো এবং ফেৌঁষট্টি িয়সলো  মলোরি) 
+  এর ওির সুি
গ)  ১৬. ১১. ২০২২

তাজরখ:  ২২. ১১. ২০২২, স্ান:  বহরমিুর                                                                                    অনভুমাজদত আজিকাজরক, কানাড়া ব্াঙ্ক     

 কাভটায়া ব্াচে
রিাাঃ +  রানা–কাভটায়া, রিলা–িূব্ড বি্ডমান, জিন–৭১৩২০৫

িনসািারভণর প্রজত জবজ্জতি
এতদ্লোরলো িলোনলোয়নলো েলোয়ছে ফে সলোর�লোয়য়দস অ্যলোক্ট, ২০০২ এর অধীন  ১৩( ৪)  ধলোরলোধীয়ন 
সলোর�লোয়য়দস রেদসদডংস অনুসলোয়র ইউয়কলো ব্যলোঙ্ক, কলোয়টলোয়লো ব্লোয়চের অনুয়মলোদিত অদ�সলোর 
িলোদমনিলোতলো কল্পনলো মণ্ডয়ির নলোয়ম িদম এবং বলোদিটি সংেুক্ত কয়রয়ে, ফেটি ফমসলোস্গ 
মণ্ডি িুয়য়িলোদর, স্ত্বলোদধকলোরী সসকত মণ্ডি দ্লোরলো ফিলোয়নর িন্য বন্কৃত েলোর অ্যলোকলোউন্ 
নং ১৩৮৬০৬১০০০৭৪৭১, ১৩৮৬০৬১০০০৭৪৭১, ১৩৮৬০৬১০০১৫৪১৪, 
১৩৮৬০৬১০০১৫৪১৪, মলোি ২. ৩১২৫ ফডদসয়মি ফমৌিলো–কলোয়টলোয়লো, ফি এি নং ২১, িলোগ নং 
১৭৮৮, আর এস িদতয়লোন নং ৩৮৬৯, এি আর িদতয়লোন নং ২৫৬২ এবং বত্গমলোন এি আর 
িদতয়লোন নং ৯১৫৫, ফহলোদ্ডং নং ১/ এন, ডুয়বলোিলোিলোর অধীয়ন, কলোয়টলোয়লো দমউদনদসি্যলোদিটির 
ওয়লোড্গ নং ৬।
উদলিদিত সম্দতিটি িলোদমনিলোতলো কল্পনলো মণ্ডি  এদডএসআর কলোয়টলোয়লোর টলোইয়টি দডড নং 
৪২৭১ সন ১৯৭৬ এবং ৪২৭২ সন ১৯৭৬ অনুসলোয়র িলোভ কয়রয়েন এবং উক্ত িদিিটি ইউয়কলো 
ব্যলোঙ্ক কলোয়টলোয়লো উদলিদিত ফিলোয়নর িন্য বন্ক ফরয়িদেয়িন। উদলিদিত সম্দতিটির বলোস্তদবক 
িিয়ির সময় ফথয়ক ঋেগ্রহীতলো সসকত মণ্ডি এবং িলোদমনিলোতলো কল্পনলো মণ্ডি উভয়য়ক 
ইউয়কলো ব্যলোয়ঙ্কর অদ�সলোর বলোরংবলোর ফরদিদ্রিকৃত দেঠির মলোধ্যয়ম আসবলোবিরি এবং অন্যলোন্য 
দিদনসিরি ফেগুদি বন্কী সম্দতির অংশ, দকন্তু ইউয়কলো ব্যলোয়ঙ্কর দ্লোরলো বন্কী নয়, দনয়য় 
ফনওয়লোর িন্য। উদলিদিত ডকুয়মন্গুদি ইনয়ভনটদর তলোদিকলোয় িদরষ্লোরভলোয়ব উদলিদিত। 
ইনয়ভনটদর তলোিকলো সহ দেঠি উদলিদিত ঠিকলোনলো ফথয়ক ‘ অ্যলোয়রেস ফি�ট উইিলোউট ইন�য়ম্গশন’  
দেদনিত অবস্লোয় ফ�রত এয়সয়ে। তলোই অন্য ফকলোনও উিলোয় নলো থলোকলোয় ইউয়কলো ব্যলোঙ্ক, কলোয়টলোয়লো 
ব্লোয়চের অনুয়মলোদিত অদ�সলোর িনসলোধলোরয়ের রেদত দবজ্ঞদতি দিয়য়য়েন েলোয়ত কল্পনলো মণ্ডি 
এবং সসকত মণ্ডিয়ক িলোনলোয়নলো েলোয়ছে ফে ব্লোচে ম্যলোয়নিলোর, ইউয়কলো ব্যলোঙ্ক, কলোয়টলোয়লো ব্লোচে 
ফথয়ক রেজ্ঞলোিন রেকলোয়শর ১৫ দিয়নর ময়ধ্য ইনয়ভনটদর তলোদিকলো অনুসলোয়র দিদনসিরিগুদি 
দনয়য় ফেয়ত। অন্যথলোে ইউয়কলো ব্যলোঙ্ক অথদরটি ইনয়ভনটদর তলোদিকলো অনুসলোয়র দিদনসিরিগুদি 
দনিলোয়মর মলোধ্যয়ম দবদরি করয়ব এবং ফিলোন অ্যলোকলোউয়ন্ বদে্গত অথ্গ ফ�রয়তর ব্যবস্লো করয়ব।

তাজরখ:  ২২. ১১. ২০২২                অনুভমাজদত অজিসার, ইউভকা ব্াঙ্ক, কাভটায়া ব্াচে

উইজলয়ামসন ম্াগর অ্ান্ড রকাম্পাজন জলজমভটর
কয়ি্গলোয়রট আইয়ডদন্টি নম্বর ( CIN ) :  L01132WB1949PLC017715 

ফরদিস্টলোড্গ অদ�স:  েলোর ম্যলোয়গিলো ফিন, সুয়রন্দ্র ফমলোহন ফ�লোষ সরদে, কিকলোতলো–৭০০০০১
ফ�লোন:  ০৩৩–২২৪৩ ৫৩৯১/ ৫৩৯৩, ২২১০ ১২২১, ২২৪৮ ৯৪৩৪, ২২৪৮ ৯৪৩৫

�্যলোসে:  ৯১–৩৩–২২৪৮ ৩৬৮৩/ ৮১১৪/ ৬৮২৪
ই–ফমি:  administrator@mcleodrussel.com , ওয়য়বসলোইট:  www.wmtea.com 

রিাস্াল ব্ালভটর রনাটিস
১৪ নয়ভম্বর, ২০২২ তলোদরয়ির ফিলোস্টলোি ব্যলোিট ফনলোটিয়স দনধ্গলোদরত উিলোয়য় দবয়বেনলোধীন 
দসদ্ধলোয়ন্তর ওির ফকলোম্লোদনর সিস্যয়ির ফকবিমলোরি দরয়মলোট ই–ফভলোটিংয়য়র মলোধ্যয়ম 
অনুয়মলোিন ফেয়য় ই–ফভলোটিংয়য়র িন্য তলোঁয়ির িগইন আইদড ও িলোসওয়লোড্গ সহ ফিলোস্টলোি 
ব্যলোিট ফনলোটিস দডয়িলোদিটদর িলোটি্গদসি্যলোন্( গে)  বলো ফকলোম্লোদনর কলোয়ে ই–ফমি আইদড 
ফরদিস্টলোর করলোয়নলো সিস্যয়ির রেদত ন্যলোশনলোি দসদকউদরটিি দডয়িলোদিটদর দিদময়টড 
( এনএসদডএি)  এর মলোধ্যয়ম ই–ফমি রূয়ি ফরেরয়ের কলোি এই ফকলোম্লোদন ফসলোমবলোর, ২১ 
নয়ভম্বর, ২০২২ তলোদরয়ি সমলোিন কয়রয়ে।
ফিলোস্টলোি ব্যলোিট রেদরিয়লো িদরেলোিনলোর িন্য এই ফকলোম্লোদনর িদরেলোিকমণ্ডিী রে্যলোকটিসরত 
ফকলোম্লোদন ফসয়রিটলোদর শ্রীমতী দবি্যলো সবি ( এ�দসএস নং:  ৮৮৮২ এবং দস দি নং:  
৮৬৮৬) –ফক সু্কটিনলোইিলোর দহয়সয়ব দনেুক্ত কয়রয়ে।
ই–ফভলোটিংয়য়র দবশি দনয়ি্গদশকলো এিলোয়ন নীয়ে ফিওয়লো হি: 

( ক)   দরয়মলোট ই–ফভলোটিং শুরুর তলোদরি ও সময়:  মগিিবলোর, ২২ নয়ভম্বর, ২০২২, সকলোি 
৯: ০০টলো ( ভলোরতীয় রেমলোে সময়) ।

( ি)   দরয়মলোট ই–ফভলোটিং বয়ন্র তলোদরি ও সময়:  বুধবলোর, ২১ দডয়সম্বর, ২০২২, দবয়কি 
৫: ০০টলো ( ভলোরতীয় রেমলোে সময়) ।

( গ)   কলোট–অ� তলোদরি:  শুরিবলোর, ১৮ নয়ভম্বর, ২০২২।
( �)   দনধ্গলোদরত কলোট–অ� তলোদরি অথ্গলোৎ, শুরিবলোর, ১৮ নয়ভম্বর, ২০২২ এর দনদরয়ি 

তলোঁয়ির ধলোরে করলো ইকুইটি ফশয়লোয়রর অনিুলোয়ত সিস্যয়ির ফভলোটলোদধকলোর দবয়বদেত 
হয়ব।

( ঙ)   ২১ দডয়সম্বর, ২০২২ তলোদরয়ি দবয়কি ৫: ০০টলোর িয়র ইয়িকট্রদনক উিলোয়য় দরয়মলোট 
ই–ফভলোটিংয়য়র অনয়ুমলোিন িলোওয়লো েলোয়ব নলো। উিদরদিদিত তলোদরি ও সময়সীমলোর 
িয়র এনএসদডএি দ্লোরলো দরয়মলোট ই–ফভলোটিংয়য়র মদডউিটি দনদ্রিয় কয়র ফিওয়লো 
হয়ব।

ফকলোদভড–১৯ সঙ্কয়টর ফরেদক্ষয়ত এবং এমদসএ সলোকু্গিলোরসমূহ এবং ফকলোম্লোদনি 
( ম্যলোয়নিয়মন্ অ্যলোন্ড অ্যলোডদমদনয়্রিশন)  রুিস, ২০১৪ এর রুি ২২ ও ২০ সহ িঠনীয় 
ফকলোম্লোদনি অ্যলোক্ট, ২০১৩ এর ১১০ নং ধলোরলো অনুসলোয়র ফনলোটিয়সর বলোস্তদবক রেদতদিদি 
সিস্যয়ির ময়ধ্য রেেলোদরত হয়ব নলো। অবশ্য, এই দবষয়টিও িদরষ্লোর কয়র ফিওয়লো হয়য়য়ে ফে 
১৮ নয়ভম্বর, ২০২২ তলোদরয়ির দভদতিয়ত ফে সকি ব্যদক্ত ফকলোম্লোদনর সিস্য ( ফকলোম্লোদন বলো 
দডয়িলোদিটদরগয়ের কলোয়ে দনিস্ ই–ফমি আইদড নদথভুক্ত নলো–করলোয়নলোর �য়ি ফে সকি 
সিস্য এই ফনলোটিসটি িলোনদন, তলোঁয়ির ধয়র) , তলঁোরলো এই ফনলোটিয়স দনধ্গলোদরত দবয়বেনলোধীন 
দসদ্ধলোন্তগুদির ফরেদক্ষয়ত ফভলোটিলোয়নর অদধকলোরী হয়বন।
দনয়িয়ির ই–ফমি আইদড নদথভুক্ত করলোয়নলো সকি ফশয়লোরধলোরয়কর রেদত তলোঁয়ির ফিওয়লো 
ই–ফমি আইদড–ফত ইউিলোর আইদড ও িলোসওয়লোড্গ সহ দরয়মলোট ই–ফভলোটিংয়য়র িদ্ধদত ও 
উিলোয় দবশয়ি ফিওয়লো হয়য়য়ে।
দডয়িলোদিটদরগয়ের কলোয়ে ফে সকি ফশয়লোরধলোরয়কর ই–ফমি আইদড নদথভুক্ত করলোয়নলো 
ফনই, দনি দনি দডয়িলোদিটদর িলোটি্গদসি্যলোয়ন্র ( দডদি)  কলোয়ে দনিস্ ই–ফমি আইদড 
নদথভুক্ত কদরয়য় ফনওয়লোর িন্য তলঁোয়ির রেদত অনয়ুরলোধ িলোনলোয়নলো হয়ছে এবং এই ফিলোস্টলোি 
ব্যলোিট ফনলোটিয়স দনধ্গলোদরত দবয়বেনলোধীন দসদ্ধলোন্তগুদির ওির ই–ফভলোটিংয়য়র দনদমতি ইউিলোর 
আইদড ও িলোসওয়লোড্গ সংগ্রয়হর িন্য ক্লোয়য়ন্ মলোস্টলোয়রর একটি স্্যলোন করলোয়নলো রেদতদিদি 
mdpldc@yahoo.com  আইদড–ফত িলোঠলোয়ত হয়ব।
ফকলোনও সিস্য এই ফিলোস্টলোি ব্যলোিট ফনলোটিস নলো–ফিয়য় থলোকয়ি mdpldc@yahoo.com 
আইদড–ফত ই–ফমি িলোঠিয়য় তলো সংগ্রহ কয়র দনয়ত িলোরয়বন। ফকলোম্লোদনর www.
wmtea.com  ওয়য়বসলোইট ফথয়কও তলো ডলোউনয়িলোড কয়র ফনওয়লো েলোয়ব। আমলোয়ির ফে 
সকি সিস্য আয়িলোে্য দবষয় সম্দক্গত বলোত্গলো িলোনদন বলো অন্য ফকলোনওভলোয়ব েলোঁয়ির সয়গি 
ফেলোগলোয়েলোগ করলো েলোয়দন অথে তলোঁরলো রেস্তলোদবত উক্ত দরয়মলোট ই–ফভলোটিংয়য় অংশ দনয়ত 
আগ্রহী, অনুগ্রহিূব্গক এই ফনলোটিসটি আমলোয়ির তরয়� তলঁোয়ির সয়গি ফেলোগলোয়েলোগ করলোর 
একটি রেয়লোস দহয়সয়ব গে্য করয়বন।
শুরিবলোর, ২৩ দডয়সম্বর, ২০২২ তলোদরয়ির ময়ধ্য ফেয়লোরম্যলোন বলো তলোঁর তরয়� িলোদয়ত্বরেলোতি 
ফকলোনও ব্যদক্ত ফিলোস্টলোি ব্যলোিয়টর �ি ফ�লোষেলো করয়বন। সু্কটিনলোইিলোয়রর রেদতয়বিন 
সয়মত ফিলোস্টলোি ব্যলোিয়টর এই �ি ফকলোম্লোদনর ওয়য়বসলোইয়ট আিয়িলোড কয়র ফিওয়লো 
হয়ব এবং তলো ফকলোম্লোদনর ফশয়লোরগুদি ফে সকি এসেয়েয়ঞ্জ নদথভুক্ত, তলোয়ির দনি দনি 
ওয়য়বসলোইয়টও অথ্গলোৎ, www.bseindia.com, www.nseindia.com  এবং 
www.cse-india.com –ফতও উিিব্ধ থলোকয়ব। ফকলোম্লোদনর ফরদিস্টলোড্গ অদ�স এবং 
কয়ি্গলোয়রট অদ�য়সও এই �ি রেিদশ্গত হয়ব।
আিনলোয়ির ফকলোনও রেয়নের ব্যলোি্যলো রেয়য়লোিন হয়ি www.evoting.nsdl.com  
ওয়য়বসলোইয়টর ডলোউনয়িলোড ফসকশয়ন ‘ দরিয়কলোয়য়ন্দি আস্ড ফকলোয়য়য়চিনস 
( এ�এদকউ’ ি)  �র ফশয়লোরয়হলো্ডলোরস অ্যলোন্ড ই–ফভলোটিং ইউিলোর ম্যলোনুয়লোি �র 
ফশয়লোরয়হলো্ডলোরস’  অংশটি ফিিয়ত িলোয়রন অথবলো ১৮০০–২২২–৯৯০ ফটলোি দরি নম্বয়র 
কথলো বিয়ত িলোয়রন বলো এিলোয়ন অনুয়রলোধ িলোনলোয়ত িলোয়রন:  শ্রীমতী িলিবী মলোয়রি, দসদনয়র 
ম্যলোয়নিলোর, এনএসদডএি, িচেম তি, ‘ এ’  উইং, ফট্রড ওয়লো্ড্গ, কমিলো দমিস কম্লোউন্ড, 
ফসনলোিদত বলোিট মলোগ্গ, ফিলোয়লোর িয়রি, মুম্বই–৪০০০১৩; ই–ফমি:  evoting.nsdl.
co.in/ pallvid@nsdl.co.in; ফ�লোন:  + ৯১ ২২ ২৪৯৯ ৪৫৪৫/  ১৮০০ ২২২ ৯৯০।
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সব্সাচী সরকার

রদববলোর েদতিশগয়ি ফ�র মলোওবলোিীরলো তলোণ্ডব েলোিলোি। আগলোমীকলোি, মগিিবলোর কঁলোয়কর, 
নলোরলোয়েিুর এবং ফকলোন্ডলোগঁলোও এিলোকলোয় বন্ ধ ফডয়কয়ে মলোওবলোিীরলো। রদববলোর রলোয়ত 
তলোরলো কঁলোয়কর এিলোকলোর সকদিয়বিলো অচেয়ি একটি েলোদরিবলোহী বলোস িঁলোি কদরয়য় 
সবলোইয়ক নলোমলোয়। তলোরির আগুন ধদরয়য় ফিয়। গভীর রলোয়ত বলোস জ্বিয়ে ফিয়ি 
এিলোকলোর মলোনুষ আতদঙ্কত হয়য় িয়ি। এরির অন্তগি এিলোকলোয় ৪টি ফমলোবলোইি 
ফ�লোয়নর টলোওয়লোয়র তলোরলো আগুন ধদরয়য় ফিয়। এেলোিলোও আরও ৫টি গলোদি িুদিয়য় 
ফিয়। ফসলোমবলোর িবর আয়স িলোিলোঞ্জুর এিলোকলোয় আরও একটি ফমলোবলোইি টলোওয়লোর 
তলোরলো ধ্ংস কয়রয়ে। আগলোমী ৫ দডয়সম্বর ভলোনুরেতলোিিুয়র উিদনব্গলোেন রয়য়য়ে। ফসই 
দনব্গলোেন ফথয়ক সলোধলোরে মলোনুষয়ক দূয়র থলোকলোর িন্যই এই তলোণ্ডব।

তলোরলো দি�য়িট েিলোয়। তলোয়ত বিলো হয়য়য়ে, মলোওবলোিী ফনতলো িশ্গন িলোড্লো এবং 
ফেলোয়গশ সলোিলোময়ক ভুয়য়লো সঙ্ঘয়ষ্গ গুদি কয়র িুন কয়রয়ে িুদিসবলোদহনী। এরই 
রেদতবলোয়ি তলোরলো বন্ ধ ফডয়কয়ে। দি�য়িয়ট মলোওবলোিীয়ির বস্তলোর দডদভশনলোি কদমটির 
তরয়� িলোনলোয়নলো হয়য়য়ে, দনব্গলোেন বয়কট করয়ত হয়ব। এবং সমলোধলোন রেহলোর নলোয়ম 
িুদিশ বলোদহনী ফে কলোি েলোদিয়য় েলোয়ছে তলোর দবরুয়দ্ধ একয়িলোট হয়ত হয়ব।  

 আি ৩ ফিিলোয় বন্ ধ
েজত্তেগভড় মাওবাদীরা
রিাড়াল  বাস, টাওয়ার

আিকাভলর প্রজতভবদন

ফসলোনলোরিুয়র েবুক িুয়নর �টনলোয় আরও একিনয়ক ফগ্রতিলোর করি িদুিশ। তলোর নলোম 
সরুদিৎ ব্যলোনলোদি্গ। কিকলোতলোর আনদেিুর থলোনলোর ফনলোনলোডলোঙলো এিলোকলো ফথয়ক সরুদিৎয়ক 
ফগ্রতিলোর কয়রয়ে িুদিশ। ধয়ৃতর কলোে ফথয়ক উদ্ধলোর হয়য়য়ে একটি ফমলোটরবলোইকও। 
এই দনয়য় ফসলোনলোরিরু কলোয়ণ্ড ফগ্রতিলোয়রর সংি্যলো ফবয়ি িলোিঁলোি ২। আয়গই ফসলোনলোরিুর 
শুট আউট কলোয়ণ্ড ফগ্রতিলোর করলো হয়য়দেি মিূ েরিী িীি মণ্ডিয়ক। এবলোর ফগ্রতিলোর হি 
সরুদিৎ। তয়ব িলোল্ ুহলোিরলো িুয়নর �টনলোয় আরও ফবশ কয়য়কিন এিনও গলো ঢলোকলো 
দিয়য় রয়য়য়ে। তলোয়ির ফিলোয়ঁি িদুিশ তলিলোদশ েলোিলোয়ছে। িুদিশ িলোনলোয়, ধতৃ িীিয়ক 
ফিরলো কয়র সরুদিয়তর কথলো িলোনয়ত িলোরলো ফগয়ে। আর তলোর িয়রই অদভেলোন েলোদিয়য় 
ফনলোনলোডলোঙলো ফথয়ক তলোয়ক ফগ্রতিলোর করলো হয়য়য়ে। িলোল্য়ুক গুদি কয়র িনু করলোর সময় ফসই 
িলোয়গলোয় উিদস্ত দেি সরুদিৎ বয়ি িলোনয়ত ফিয়রয়ে িদুিশ। �য়ি, সরুদিয়তর কলোে 
ফথয়ক এই িুয়নর �টনলোর তিয়ন্ত অয়নক দকে ুতথ্য িলোওয়লো েলোয়ব বয়ি ময়ন করয়েন 
তিন্তকলোরী িদুিশ। িদুিয়শর িলোদব, এই িয়ুনর �টনলো �টলোয়নলোর সময় বলোয়িয়লোতি করলো 
ফমলোটরবলোইকটিও ব্যবহলোর কয়র দেি দ্ষৃ্তীরলো। ধতৃয়ক ফসলোমবলোর বলোরুইিুর মহকুমলো 
আিলোিয়ত িলোঠলোয়নলো হয়য়য়ে। আিলোিয়ত ফিশ কয়র িদুিশ তলোয়ক দনয়িয়ির ফহ�লোিয়ত 
ফনওয়লোর আয়বিন িলোদনয়য়য়ে। রেসগিত, শুরিবলোর রলোয়ত ফসলোনলোরিুয়রর কলোমরলোবলোয়ি 
বনু্র বলোদিয়ত রলোয়ত �ুমলোবলোর িন্য আয়সন িলোল্ ুহলোিরলো। ফসিলোয়নই গভীর রলোয়ত তলোরঁ 
�য়র ঢুয়ক গুদি কয়র িুন করলো হয়য়য়ে তলোয়ঁক।

রসানারিভুরর খুভনর
রগ্রতিার আরও ১

প্রয়াত জেল্িজত
রসনা–র স্রষ্টা, জেল্িজত এবং সমািভসবী আজরি জিভরািো খামবাট্া 
প্রয়াত হভয়ভেন। আজরি জিভরািো খামবাট্া রবভনভোভলন্ট ট্াস্ এবং রসনা 
িাউভন্ডেভনর রচয়ারম্ান জেভলন। জতজন ওয়া্ড্ড অ্ালাভয়ন্স অি িাজস্ড ইরাজন 
িাররজুস্স–এর প্রাতিন রচয়ারম্ান। বাজণি্ রক্ষভরে জবভেষ অবদাভনর িন্ 
রিভয়ভেন নানা িরুস্ার। 
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বন্ ্ ্যলোট ফথয়ক এক ব্যদক্তর িেলোগিলো মৃতয়িহ উদ্ধলোয়রর �টনলোয় েলোচেি্য েদিয়য়য়ে। 
দবধলোননগয়রর ইই ব্লয়কর ফসৌরভ আবলোসয়নর �টনলো। মৃয়তর নলোম শুয়ভদেু ভট্লোেলোে্গ 
(৪৩)। একলোই থলোকয়তন ফসৌরভ আবলোসয়নর একটি ্ ্যলোয়ট। ফসলোমবলোর সকলোয়ি ফসই 
্্যলোট ফথয়ক দ্গ্গন্ ফবয়রলোয়ত ফিয়ি রেদতয়বশীরলো িবর ফিন দবধলোননগর িূব্গ থলোনলোয়। 
�টনলোস্য়ি এয়স িুদিশ ফিয়ি ্্যলোয়টর িরিলো দভতর ফথয়ক বন্। িবর ফিয়য় েয়ি 
আয়সন শুয়ভদেুর িলোিলো ও আত্ীয়রলো। সকয়ির উিদস্দতয়ত িরিলো ফভয়ঙ দভতয়র 
ফঢলোয়ক িুদিশ। ফিিলো েলোয় িলোয়টর ওির তলোঁর মৃতয়িহ িেলোগিলো অবস্লোয় িয়ি রয়য়য়ে। 
দতন–েলোরদিন আয়গই তলোঁর মৃতু্য হয়য়য়ে বয়ি অনুমলোন। িুদিশ িলোনয়ত ফিয়রয়ে, 
দিভলোয়রর সমস্যলো–সহ দকেু শলোরীদরক অসুস্তলো দেি মৃত েুবয়কর। কীভলোয়ব মৃতু্য 
িলোনয়ত দবধলোননগর িূব্গ থলোনলোয় একটি অস্লোভলোদবক মৃতু্যর মলোমিলো রুিু কয়র তিন্ত 
শুরু কয়রয়ে িুদিশ। িলোনলো ফগয়ে, শুয়ভদেু ফিশলোয়  ইদঞ্জদনয়লোর দেয়িন। তয়ব ইিলোনীং 
ফকলোনও েলোকদর করদেয়িন নলো বয়ি আত্ীয়য়ির িলোদব। অদববলোদহত দেয়িন। দ্’ বের 
আয়গ তলোঁর মলো মলোরলো েলোন। এরির ফথয়ক কিনও দিদসর বলোদি, কিনও ইই ব্লয়কর 
দনয়ির ্্যলোয়ট থলোকয়তন। 

জবিাননগভর বন্ধ ফ্্াভট 
উদ্ার ইজজিজনয়াভরর রদহ
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বীরভূয়মর সলোঁইদথয়লোয় ফবলোমলো দবয়্লোরয়ের �টনলোয় এনআইএ তিয়ন্তর দনয়ি্গশ দিি 
কিকলোতলো হলোইয়কলোয়ট্গর রেধলোন দবেলোরিদতর দডদভশন ফবচে। গত ১৫ নয়ভম্বর সলোঁইদথয়লোয় 
ফবলোমলো দবয়্লোরয়ের �টনলোয় হলোইয়কলোয়ট্গ িনস্লোথ্গ মলোমিলো িলোয়য়র কয়রন আইনিীবী 
অদনদে্য সুদের িলোস। ফসই মলোমিলোর িদরয়রেদক্ষয়ত রলোি্য িলোনলোয়, সলোঁইদথয়লো ফবলোমলো 
দবয়্লোরয়ের �টনলোয় রলোি্য সমস্ত নদথ আরও দ্রুত তিয়ন্তর িন্য এনআইএ-র 
হলোয়ত তুয়ি ফিয়ব। �টনলোয় িুদিশ তিন্ত করয়ে। এর িয়রই আিলোিত এনআইএ 
তিয়ন্তর দনয়ি্গশ ফিয়।  

  এনআইএ তদভতের জনভদ্ডে

 আিকাভলর প্রজতভবদন

 বলোংিলো ভলোষলোর অদধকলোর সুরক্ষলো ও ভলোরয়ত 
ভলোষলো গেতন্ত্র দবষয়য় সয়েতনতলো বৃদদ্ধর 
িন্য রদববলোর কিকলোতলোয় ভলোষলো সয়ম্িন 
অনুদঠিত হি। ঐকতলোন গয়বষেলোিরি– সহ 
অন্যলোন্য সংগঠন ও ফেলোট িরিিদরিকলোর 
সহয়েলোদগতলোয় এই অনুঠিলোন হি। 
নয়ভম্বর ভলোষলো সয়ম্িন, ’ ২২ অনুঠিলোয়ন 
সভলোিদত দেয়িন ড.  দিিীিকুমলোর 
দসনহলো, িলোটনলো। সব্গভলোরতীয় বলোংিলো ভলোষলো 
ময়চের তরয়� মিু্য গয়বষেলো দনয়ি্গশক 
দেয়িন অধ্যলোির তয়িলোধীর ভট্লোেলোে্গ 
এবং সব্গভলোরতীয় বলোংিলো ভলোষলো ময়চের 
ও ঐকতলোন গয়বষেলোিয়রির সম্লোিক 
নীতীশ দবশ্লোস। সভলোয় ৪টি দবষয়য় 
আয়িলোেনলো হয়। বলোংিলো ভলোষলো আয়দেলোিন 
স�ি করলোর িন্য িদচিমবগি– সহ নলোনলো 
রলোয়ি্যর বলোংিলোভলোষীয়ির কলোয়ে আদথ্গক 
সহলোয়তলো েলোওয়লো হয়য়য়ে। রেলোয় ২০টি 
রলোয়ি্যর রেদতদনদধরলো এই অনুঠিলোয়ন অংশ 
দনয়য়দেয়িন। এেলোিলোও আরও কয়য়কটি 
দবষয়য় আয়িলোেনলো হয়।  

 নভেম্বর োষা 
সভমেলন, ’ ২২

জ্বলভে বাস। েজত্তেগভড় নারায়ণিুভর। েজব: সংগৃহীত
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