
 
 

 
 

 

 
 

22.08.2022 
 

 
The Secretary,         The Secretary,       The Secretary, 

Bombay Stock Exchange Ltd.,  National Stock Exchange         The Calcutta Stock  

P.J. Towers, Dalal Street,            of India Ltd.,                      Exchange Association 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 / Madam, 

Sub. : Submission of newspaper publication -71st Annual General Meeting  
 
With reference to the captioned subject, we would like to inform you that the Company has 
published advertisement in all editions of Financial Express (English) and Aajkal (Bengali) newspapers 
on 21st August, 2022 intimating that the 71st Annual General Meeting of the Company will be held on 
Tuesday, 20th September, 2022 at 03.00 P.M. IST through Video Conferencing / Other Audio Visual 
Means. 
 
This is for your information and records. 
 
Thanking you.  
Yours faithfully, 
For Williamson Magor & Co. Ltd. 

 

ADITI DAGA 

Company Secretary 

  

Encl: as above 
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দেশ  রাজ্য ৼ
কলকাতা রবিিার ২১ আগস্ট ২০২২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

৯

 কর্মখাবল
কলকাতার একটি প্রথম শ্রেণীর বাংলা দৈনিককর 
জি্য কাজ জািা পেজ বিজাইনার, বিজ্ােন 
অনুিাদক প্রয়�াজন। ি�স–  অনূর্্ম ৪০ িছর, সত্বর 
আকবৈি করুি। shibabrata1970@gmail.com

সাক্মল অবিস:  দুগ্মােুর ( সাধারণ েবরয়েিা ও প্রশাসবনক দপ্তর)  
৩� তল, গ্ায়লবর�া রায়ক্মট  নাচন পরাি, দুগ্মােুর–৭১৩২১৩

শাখার জন্ পপ্রবরয়সস প্রয়�াজন
পাঞ্াব ি্যাশিাল ব্যাঙ্ক নিক্াক্ত স্াকি ইজারার নিনতিকত/  িাড়ায় শ্ৈওয়ার জি্য সব সুনবধাযুক্ত নিনমমিত 
নবন্ডং স্বত্বানধকারীকৈর তরকে প্রস্াব আমন্ত্রণ করা হকছে।

আসানয়সাল পরলোড় এবর�া– আসানয়সাল স্ান প্রয়�াজন– ১০০০ ( + / – ২০% )  িগ্মিুট 
 রূলতঃ একতলা�।

( িত্মরান পপ্রবরয়সয়সর ৫০০ বরটায়রর রয়ধ্) 
উক্ত ঠিকািায় প্রাপ্তব্য লাকবৈি বয়াি মানেক শ্প্রনমকসকসর শ্েন্ার ডাক আমাকৈর অনেকস শ্পৌঁছকত হকব 
০৫. ০৯. ২০২২ ( বিয়কল ৫. ০০ টা) –এর রয়ধ্। ০৫. ০৯. ২০২২–এর পর শ্কািও ডাক একল তা বানতল 
করা হকব। নবশকৈর জি্য শ্ৈখুি:  www.pnbindia.co.in
তাবরখ:  ২১. ০৮ . ২০২২;  স্ান:  দুগ্মােুর                                                           সায়ক্মল পেি 

ছাত্রয়দর সভা� রুখ্রন্ত্রী
l ১ পাতার পর
মমতা বারবারই বকলকছি, বাংলার প্রথম সানরর শ্িতারা ছাত্রপনরষৈ ককর উকে 
একসকছি। তার মকধ্য অি্যতম প্রয়াত সুব্রত মুখানজমি, অকশাক শ্ৈব, জয়ন্ত িট্াচাযমি, 
তাপস রায় প্রমুখ। নতনিও সুব্রত মুখানজমির সময় ছাত্রপনরষৈ ককরি। মমতা বকলি, 
‘ সুব্রতৈার সময় আনম বহু জায়গায় নমটিং– নমনছল ককরনছ।’  ছাত্রপনরষকৈ এখি 
প্রায়ই আকলাচিা হয়, রাজিীনতকত নিষ্ার অিাব শ্ৈখা যায়। এো কাটিকয় উেকত 
হকব। শ্িত্রী প্রায়ই বকলি, ছাত্ররাই আগামী নৈকি সামকি শ্থকক শ্িতৃত্ব শ্ৈকবি।

৭০ সাকল ছাত্রপনরষকৈর সংগেি অকিক শ্বনশ শনক্তশালী নছল। শ্যামল িট্াচাযমি, 
সুব্রত মুখানজমি, কুমুৈ িট্াচাযমি, অকশাক শ্ৈব, জয়ন্ত িট্াচাযমি, তাপস রায় এক সময় 
সংগেকির সিাপনত হকয় নিষ্ার সকগে রাজিীনত ককরকছি। ৭২ শ্থকক ৭৭ সাল 
কংকরেস ক্ষমতায় নছল। তা সক্বেও ছাত্রপনরষৈ ও যুব কংকরেস নিকজকৈর আক্ালি 
শ্থকক সকর আকসনি। নপ্রয়রঞ্ি ৈাসমুনসি, মমতা ব্যািানজমি, সুৈীপ ব্যািানজমি, শ্সাকমি 
নমত্র, প্রদ্্যত গুহ যুব কংকরেস সিাপনত শ্থকক সংগেি শনক্তশালী ককরনছকলি। 
মমতা নব্রকগকড বামফ্রন্টকক সরাকিার জি্য মৃতু্যঘণ্া দতনর ককরি। ২৯ আগস্ট 
সমস্ ককলকজ পতাকা শ্তালা হকব। নবশ্বনবৈ্যালকয়র সামকি বক্তব্য শ্পশ করকবি 
ছাত্রকিতারা। নমনছল ককর ছাত্ররা যাকবি শ্মকয়া শ্রাকড। ককলজ, নবশ্বনবৈ্যালকয় 
বহুনৈি ধকর ছাত্র নিবমিাচি হয়নি। পাথমি চ্যাোনজমি নশক্ষামন্ত্রী থাকাকালীি বারবারই 
নিবমিাচি হওয়ার প্রনতশ্রুনত শ্ৈি। শ্শষ পযমিন্ত হয়নি। ককব হকব, তা শ্কউ জাকি িা। 
মুখ্যমন্ত্রী যখি নিকৈমিশ শ্ৈকবি, তখিই নিবমিাচি হকব।  উপনস্ত থাককবি ছাত্রপনরষকৈর 
প্রাক্তি সিাপনত অকশাক শ্ৈব, তাপস রায়, জয়া ৈতি প্রমুখ। নশক্ষককৈরও সম্াি 
জািাকিা হকব। 

ই–বনলার
বিক্র� বিজ্বপ্ত

পজানাল অবিস, দুগ্মােুর
আইনস্টাইন অ্াবভবনউ, ‘ বি’  পজান, দুগ্মােুর,

পজলা– েবচির িধ্মরান, বেন– ৭১৩২০৫

েবরবশষ্ট IV –A [ রুল ৮( ৬) ]  
 স্াির সম্পবতিসরূে বিবক্রর জন্ বিক্র� বিজ্বপ্ত

বসবকউবরটি ইন্ায়রস্ট ( এনয়িাস্ময়রন্)  রুলস, ২০০২ এর রুল ৮( ৬) এর সংস্ানসরূে সে েঠন্রী� বসবকউবরটাইয়জশন অ্ান্ড বরকনস্টাকশন অি বিনাবসি�াল অ্ায়সটস অ্ান্ড এনয়িাস্ময়রন্ অি বসবকউবরটি 
ইন্ায়রস্ট ( সারিায়�বস)  অ্াক্ট, ২০০২  অধ্রীয়ন স্াির েবরসম্পদ( সরূে)  বিবক্রর জন্ ই–বনলার বিক্র� বিজ্বপ্ত।
এতদ্দারা জিসাধারকণর পাশাপানশ নবকশষত নি্নলনখত ঋণরেহীতা( গণ)  ও জানমিৈার( গণ)  এর জ্াতাকথমি এই নবজ্নপ্ত জানর করা হকছে শ্য, জানমিযুক্ত ঋণৈাতা নহকসকব ইউককা ব্যাঙ্ক এর অিুকমানৈত আনধকানরক 
জানমিযুক্ত ঋণৈাতার কাকছ বন্ধক রাখা/  ৈানখলকযাগ্য নি্নলনখত স্াবর সম্পনতিগুনলর প্রতীকী ৈখল নিকয়কছি এবং উক্ত ঋণরেহীতা( গণ) /  জানমিৈার( গণ)  এর শ্থকক জানমিযুক্ত ঋণৈাতা নহকসকব ইউককা ব্যাকঙ্কর 
পাওিা অথমিাঙ্ক, তৎসহ সুৈ ও অি্যাি্য চাজমি পুিরুদ্াকরর জি্য এই স্াবর সম্পনতিগুনল ২৬. ০৯. ২০২২  তানরকখ ‘ পেখায়ন আয়ছ’ , ‘ ো বকছ ুআয়ছ’  এিং ‘ পেরন আয়ছ’  নিনতিকত নবনরি করা হকব। িীকচ প্রনতটি 
সম্পনতির পাকশ শ্সগুনলর সংরক্ষণ মূল্য এবং বায়িা জমা বাবৈ প্রকৈয় অথমিাঙ্ক উকলেখ করা হকয়কছ।

ব্ায়চের নার, অনুয়রাবদত 
আবধকাবরয়কর নার 
এিং পরািাইল নম্বর

অ্াকাউয়ন্র নার স্াির সম্পবতিগুবলর বিিরণ ১)   দাবি বিজ্বপ্তর তাবরখ
২)   বিজ্বপ্ত অনুো�্রী িয়ক�া
৩)   দখয়লর তাবরখ
৪)   দখয়লর ধরন

আদা�য়োগ্ 
অর্মাঙ্ক

ক)  সংরক্ষণ রূল্ ( ₹ )
খ)  িা�না জরা ( ইএরবি )
গ)  বিি গুণক

১.  চন্দ্রেুর ব্াচে, পজলা– েূি্ম িধ্মরান
অ্াকাউন্ নং:  ২৪০৬০২১০০০০৭০০
আইএিএস পকাি:  UCBA0002406

বরঃ কুরার পগৌরি
 ( অিুকমানৈত আনধকানরক) 
পরািাইল:  ৭৬৩১৮৯৬৪৮৮

ঋণগ্রে্রীতা( গণ) : 
বরঃ রাবনক চন্দ্র পরাদক
নপতা– কৃষ্ণদ্লাল শ্মাৈক
রোম– পুইনি, সররোম রোম পঞ্াকয়কতর 
এলাকাধীি, শ্পাঃঅঃ– পুইনি, 
থািা– কাকোয়া, শ্জলা– পূবমি বধমিমাি, 
পনচিমবগে– ৭১৩১৪৩
জাবরনদারগণ: 
বরয়সস র্রীনা পরাদক
স্বামী– মানিক চন্দ্র শ্মাৈক
রোম– পুইনি, সররোম রোম পঞ্াকয়কতর 
এলাকাধীি, শ্পাঃঅঃ– পুইনি, 
থািা– কাকোয়া, শ্জলা– পূবমি বধমিমাি, 
পনচিমবগে– ৭১৩১৪৩

প্রনত তকল প্রায় ৫৫২. ০০ বগমিেুে 
নলিন্থ এনরয়াযুক্ত নজ+ ১ তলনবনশষ্ট 
আবাসবানড় সকমত প্রায় ২. ০ শ্ডনসকমল 
জনমর অপনরহাযমি সমরে পনরমাণ যার 
অবস্াি:  শ্মৌজা– পুইনি, শ্জ এল 
িং ৫৩, এল আর লিে িং ১৭০৭ 
( অংশ) , এল আর খনতয়াি িং ২১৫৩, 
শ্পাঃঅঃ– পুইনি, থািা– কাকোয়া, 
শ্জলা– পূবমি বধমিমাি, পনচিমবগে– 
৭১৩১৪৩।

১)  ৩১. ০৫. ২০২১
২)  ₹ ৭,১৯,৪৬৬. ১০
১৬. ০৬. ২০১১ অিুযায়ী 
( সুৈ ধরা হকয়কছ 
৩১. ০৩. ২০২১ অবনধ) 
৩)  ১০. ০৬. ২০২২
৪)  প্রত্রীক্রী দখল

₹৬,৫৩,৭৩০. ২৮
১৮. ০৮. ২০২২ 
অিুযায়ী, 
৩১. ০৩. ২০২১ অবনধ 
সুৈ ধকর

ক)  ₹১২. ৮৩  লক্ষ

খ)  ₹ ১. ৩০ লক্ষ

গ)  ₹ ১০,০০০/ –

২.  এর বি পলন ব্াচে, পজলা– েবচির িধ্মরান
অ্াকাউন্ নং:  ০২৯২০২১০০০০৫১৯
আইএিএস পকাি:  UCBA000292 

 বরঃ অবরত কুরার আদক
( অিুকমানৈত আনধকানরক) 
পরািাইল:  ৯৪৭৭০১৫৮৩৮

ঋণগ্রে্রীতা( গণ) : 
১)  বরঃ সুকুরার চক্রিততী
২)  বরয়সস েূবণ্মরা চক্রিততী
‘ বন্ধু নিককতি’ , ফ্্যাে িং নস–১, চতুথমি 
তল, ওকয়স্ট আপকার গাকডমিি, ক্যালকাো 
সুইেকসর পাকশ, আসািকসাল, শ্জলা– 
পনচিম বধমিমাি, পনচিমবগে– ৭১৩৩০৪

‘ বন্ধু নিককতি’  িামক নজ+ ৩ তলনবনশষ্ট 
নবন্ডংকয়র চতুথমি তকল ৭৮৮. ৮ বগমিেুে 
কিাডমি এনরয়া এবং ৯৮৬ বগমিেুে সুপার 
নবল্ট আপ এনরয়াযুক্ত আবানসক ফ্্যাে 
িং নস–১ এবং ‘ বন্ধু নিককতি’  িামক 
নবন্ডংকয়র প্রথম তকল ১৮ বগমিেুে 
মাকপর একটি েু–হুইলার রাখার পানকমিং 
শ্পেস নবনশষ্ট সম্পনতির অপনরহাযমি সমরে 
পনরমাণ যার অবস্াি:  নস এস লিে িং 
৫০, ৫৬, আর এস লিে িং ৫০, ৫১, 
৬৪, আর এস খনতয়াি িং ৪৫৫, ৪৪৯, 
৪০০, নস এস খনতয়াি িং ১৬২, ১৬০, 
শ্মৌজা– আসািকসাল নমউনিনসপ্যানলটি, 
ওকয়স্ট আপকার গাকডমিি, আসািকসাল, 
থািা– আসািকসাল ( সাউথ) , শ্জলা– 
পনচিম বধমিমাি, পনচিমবগে, আসািকসাল 
পুরনিগকমর এলাকাধীি, নপি– 
৭১৩৩০৪।

১)  ১৫. ১১. ২০২১
২)  ₹ ৭,৪৭,৮৭১. ৫৪
৩১. ০৫. ২০২১ অিুযায়ী 
( সুৈ ধরা হকয়কছ 
৩১. ০৭. ২০২১ অবনধ) 
৩)  ০৩. ০২. ২০২২
৪)  প্রত্রীক্রী দখল

₹৭,০৯,২৯৪. ৭৪
১৮. ০৮. ২০২২ 
অিুযায়ী, 
৩১. ০৭. ২০২১ অবনধ 
সুৈ ধকর

ক)  ₹১৯. ৯৭  লক্ষ

খ)  ₹ ০২. ০০ লক্ষ

গ)  ₹ ১০,০০০/ –

৩.  িাদকুল্া ব্াচে, পজলা– নবদ�া
অ্াকাউন্ নং:  ০৬৬৫০২১০০০০১৫১
আইএিএস পকাি:  UCBA0000665 

বরঃ অবভয়েক কুরার
( অিুকমানৈত আনধকানরক) 
পরািাইল:  ৮৩৩৭০৭৩২৭৫

ঋণগ্রে্রীতা( গণ) : 
১.  পরসাস্ম রা কাল্রী ভাণ্ার
শ্প্রাঃ– প্রয়াত অপূবমি িাওয়াল
রোম– বলেিপুর, শ্পাঃঅঃ– আরবান্, 
থািা– তাকহরপুর, শ্জলা– িনৈয়া, 
পনচিমবগে, নপি– ৭৪১১২১
জাবরনদারগণ: 
১.  বরয়সস রুকুরবণ ভাও�াল
স্বামী– প্রয়াত অপূবমি িাওয়াল
রোম– বলেিপুর, শ্পাঃঅঃ– আরবান্, 
থািা– তাকহরপুর, শ্জলা– িনৈয়া, 
পনচিমবগে, নপি– ৭৪১১২১

সামাি্য কমকবনশ ১৩০০ বগমিেুে মাকপর 
একতলা বানড় ( বাস্নবক পনরমাপ 
অিুযায়ী)  সকমত সামাি্য কমকবনশ 
৩. ৩০ শ্ডনসকমল জনমর অপনরহাযমি 
সমরে পনরমাণ যার অবস্াি:  অঞ্িগড়, 
শ্মৌজা– গাংনি, শ্জ এল িং ০১, এল 
আর লিে িং ৫৬/ ৬২২ ও ৫৪, এল 
আর খনতয়াি িং ১১২৫, শ্পাঃঅঃ– 
বাৈকুলো, থািা– তাকহরপুর, বারাসত 
রোম পঞ্াকয়কতর এলাকাধীি, শ্জলা– 
িনৈয়া, পনচিমবগে– ৭৪১১২১।

১)  ২০. ০১. ২০২২
২)  ₹ ২,৯০,৩৬০. ৪৮/ –
১৯. ০৭. ২০২১ অিুযায়ী 
( সুৈ ধরা হকয়কছ 
৩০. ০৬. ২০২১ অবনধ) 
৩)  ২০. ০৪. ২০২২
৪)  প্রত্রীক্রী দখল

₹৩,১৩,০১৪. ৪৮/ –
১৮. ০৮. ২০২২ 
অিুযায়ী, 
৩০. ০৬. ২০২১ 
অবনধ সুৈ ধকর

ক)  ₹২০. ৩৫  লক্ষ

খ)  ₹ ০২. ০৫ লক্ষ

গ)  ₹ ১০,০০০/ –

৪.  কৃষ্ণনগর ব্াচে, পজলা– নবদ�া
অ্াকাউন্ নং:  ০৮৭৮০২১০০০১৪২৪
আইএিএস পকাি:  UCBA0000878 

বরঃ অবভয়েক কুরার
( অিুকমানৈত আনধকানরক) 
পরািাইল:  ৮৩৩৭০৭৩২৭৫

ঋণগ্রে্রীতা( গণ) : 
পরসাস্ম দুগ্মা এন্ারপ্রাইয়জস
শ্প্রাঃ– নশখা ৈতি
শ্জ এি চ্যাোনজমি শ্লি, শ্পাঃঅঃ– 
কৃষ্ণিগর, শ্জলা– িনৈয়া, নপি– 
৭৪১১০১ ( পনচিমবগে) 
জাবরনদারগণ: 
১.  বরঃ শ্ারল কুরার দতি
শ্জ এি চ্যাোনজমি শ্লি, শ্পাঃঅঃ– 
কৃষ্ণিগর, শ্জলা– িনৈয়া, নপি– 
৭৪১১০১ ( পনচিমবগে) 

উপনরনস্ত শ্ৈাতলা বানড় সকমত সামাি্য 
কমকবনশ ৩. ৫০ শ্ডনসকমল জনমর 
অপনরহাযমি সমরে পনরমাণ যার অবস্াি:  
শ্মৌজা– শ্গায়ানর, খনতয়াি িং– নস এস 
এবং আর এস ২১৪, এল আর ১৩০৯ 
( পূবমিতি িং ৪৮৮) , লিে িং ৫৮২, 
শ্প্রনমকসস িং, ওয়াডমি িং ২২, শ্হান্ডং 
িং ৩৯, শ্জ এল িং ৯৩, কৃষ্ণিগর 
পুরসিার এলাকাধীি, ২৪/ ১, শ্জ এি 
চ্যাোনজমি শ্লি, শ্গায়ানর বাজার, থািা– 
শ্কাকতায়ানল, শ্পাঃঅঃ– কৃষ্ণিগর, 
িনৈয়া।

১)  ২৯. ১২. ২০২১
২)  ₹ ৩৫,৮৩,৫৩৯. ৪৬
৩০. ১১. ২০২১ অিুযায়ী 
( সুৈ ধরা হকয়কছ 
০৯. ০৯. ২০২১ অবনধ) 
৩)  ১১. ০৩. ২০২২
৪)  প্রত্রীক্রী দখল

₹৩১,২৪,৯৯৩. ৪৬
১৯. ০৮. ২০২২ 
অিুযায়ী, 
০৯. ০৯. ২০২১ অবনধ 
সুৈ ধকর

ক)  ₹৩৫. ২২  লক্ষ

খ)  ₹ ০৩. ৫৫ লক্ষ

গ)  ₹ ১০,০০০/ –

৫.  এর বি পলন ব্াচে, পজলা– েবচির িধ্মরান
অ্াকাউন্ নং:  ০২৯২০২১০০০০৫১৯
আইএিএস পকাি:  UCBA000292 

 বরঃ অবরত কুরার আদক
( অিুকমানৈত আনধকানরক) 
পরািাইল:  ৯৪৭৭০১৫৮৩৮

ঋণগ্রে্রীতা( গণ) : 
১)  বরঃ সত্বজৎ রা�
২)  বরঃ বিধান রা�
নপতা– প্রয়াত হারাধি রায়
এইচ নব শ্রাড এবং ও্ড হসনপোল 
বাই শ্লি, আসািকসাল, শ্জলা– পনচিম 
বধমিমাি, নপি– ৭১৩৩০১, পনচিমবগে
জাবরনদারগণ: 
১.  বরঃ ধনঞ্জ� রা�
নপতা– প্রয়াত হারাধি রায়
এইচ নব শ্রাড এবং ও্ড হসনপোল 
বাই শ্লি, আসািকসাল, শ্জলা– পনচিম 
বধমিমাি, নপি– ৭১৩৩০১, পনচিমবগে

শ্মাে ২৮০০ বগমিেুে মাকপর নিমমিাণ 
এনরয়াযুক্ত শ্ৈাতলা বানড় ( পনরমাপ 
১৪১৭ বগমিেুে, প্রথম ও নবিতীয় তল 
ধকর)  যার অবস্াি:  আর এস লিে 
িং ২৩৬৭৭, আর এস খনতয়াি িং 
১৪৫৩০, শ্জ এল িং ২০, পাকা 
বাজার, মুিনশ হাে শ্লি–১, বনড় 
মসনজকৈর কাকছ, থািা– আসািকসাল 
সাউথ, শ্মৌজা– আসািকসাল 
নমউনিনসপ্যানলটি, শ্জলা– পনচিম 
বধমিমাি, নপি– ৭১৩৩০১, পনচিমবগে।

১)  ২৫. ০৩. ২০২২
২)  ₹ ৫,৮৪,৩৫৪. ১২/ –
২৫. ০৩. ২০২২ অিুযায়ী 
( সুৈ ধরা হকয়কছ 
৩১. ১০. ২০২১ অবনধ) 
৩)  ২৭. ০৫. ২০২২
৪)  প্রত্রীক্রী দখল

₹৩,৫৭,৫৩৯. ৪৮/ –
১৮. ০৮. ২০২২ 
অিুযায়ী, 
৩১. ১০. ২০২১ অবনধ 
সুৈ ধকর

ক)  ₹৮৯. ০৫  লক্ষ

খ)  ₹ ০৯. ০০ লক্ষ

গ)  ₹ ১০,০০০/ –

েবদ পকানও দা� সম্পয়ক্ম জানা রায়ক:  জানা পনই।

শত্ম ও বন�রািবল:

১.   এই নবনরি নসনকউনরটি ইন্টাকরস্ট ( এিকোসমিকমন্ট)  রুলস, ২০০২–শ্ত নিধমিানরত শতমি ও নিয়মাবনল সাকপক্ষ হকব। নবনরির নবশৈ শতমি ও নিয়মাবনল নি্নলনখত ওকয়বসাইে/ ওকয়ব শ্পােমিাকল শ্ৈওয়া 
আকছ:  ক)  https://ibapi.in  ;  খ)  https://mstcecommerce.com।

২.   সম্পনতিগুনল ‘ শ্যখাকি আকছ’ , ‘ শ্যমি আকছ’  এবং ‘ যা নকছু আকছ’  নিনতিকত নবনরি করা হকছে।
৩.   ওপকরর তেনসকল বনণমিত জানমিযুক্ত পনরসম্পৈগুনলর নববরণ অিুকমানৈত আনধকানরককর সবমিকশষ ও শ্সরা জ্াি ও তথ্যািুসাকর শ্ৈওয়া হকয়কছ। তকব, এই শ্ঘাষণাপকত্র শ্কািও ত্রুটি, িুল নববৃনত বা অিুকলেকখর 

জি্য অিুকমানৈত আনধকানরক জবাবনৈনহ করকত বাধ্য থাককবি িা।
৪.   https://mstcecommerce.com ওকয়বসাইকে শ্ৈওয়া ই–নিলাম লি্যােেকমমি নি্স্বাক্ষরকারী বিারা এই নবনরি ২৬. ০৯. ২০২২ তাবরয়খ দুেুর ১. ০০টা পরয়ক বিয়কল ৫. ০০টার রয়ধ্ আকয়ানজত হকব।
৫.   প্রবতবনবধ বনয়�াগ করা এিং এই বনলায়র বনয়জয়দর জন্ বিি করা ও অংশ পনও�ায়নার অবধকার এই ি্ায়ঙ্কর রাকয়ি।

তাবরখ:  ২১. ০৮. ২০২২;  স্ান:  দুগ্মােুর                                                                                                                                                         অনুয়রাবদত আবধকাবরক, ইউয়কা ি্াঙ্ক                      

সংিাদ সংস্া
ররুরা, ২০ আগস্ট

মথুরার মন্কর জন্াষ্টমীর নিকড় ৈমবন্ধ হকয় প্রাণ শ্গল দ্ই 
পুণ্যাথথীর। মমমিানন্তক ঘেিাটি ঘকেকছ উতিরপ্রকৈকশর মথুরার 
বাঁককনবহারী মন্কর। আহত হকয়কছি শ্বশ ককয়কজি। 

শুরিবার জন্াষ্টমী উৎসব উপলকক্ষ মন্কর ঢল 
শ্িকমনছল পুণ্যাথথীকৈর। মাঝরাকত মগেল আরনতর সময় 
আচমকা নিড় সাঙ্ানতক শ্বকড় যায় মন্র চত্বকর। ৈকল 
ৈকল পুণ্যাথথীরা আরনত শ্ৈখকত আকসি। কীতমিকির তাকল 

িাচকত থাককি তাঁরা। তখিই মন্করর ৪ িম্বর শ্গকের কাকছ 
ঘকে নবপনতি। নিকড় ৈমবন্ধ হকয় মৃতু্য হয় উতিরপ্রকৈকশর 
শ্গৌতমবুদ্ িগকরর বানস্া নিমমিলাকৈবী ও মধ্যপ্রকৈকশর 
জব্বলপুকরর বানস্া রামপ্রসাকৈর। আরও ৬ জি পুণ্যাথথী 
আহত হকয় হাসপাতাকল িনতমি। ঘেিাস্কল উপনস্ত 
শ্স্বকছেকসবীকৈর বক্তব্য, মন্করর ১ ও ৪ িম্বকর শ্গকের 
কাকছ সঙ্কীণমি রাস্ায় অনতনরক্ত নিকড়র কারকণ পৈনপষ্ট 
হওয়ার মকতা পনরনস্নত দতনর হকয়নছল। আহতকৈর 
নচনকৎসায় যাবতীয় বক্াবস্ করার নিকৈমিশ নৈকয়কছি 
মুখ্যমন্ত্রী শ্যাগী আনৈত্যিাথ।   

জন্াষ্টর্রীর রায়ত  রররুার 
রবদিয়র দরিন্ধ েয়� রতৃ ২

আজকায়লর প্রবতয়িদন 
বদবল্, ২০ আগস্ট

লাগাতার দ্’ নৈকির বৃনদ্র পর নকছুো 
কমল ককরািা সংরিমণ। গত ২৪ ঘণ্ায় 
শ্ৈকশ িতুি ককর আরিান্ত হকয়কছি 
১৩,২৭২ জি। আকগর নৈকির শ্থকক 
প্রায় আড়াই হাজার কম। ককমকছ 
দৈনিক ককরািা মৃতু্যর সংখ্যাও। গত 
২৪ ঘণ্ায় ককরািায় মৃতু্য হকয়কছ ৩৬ 
জকির। স্বাস্্য মন্ত্রককর বৃহপেনতবার 
সকাকলর নরকপাকেমি ককরািা আরিান্ত 
হকয়নছকলি ১২,৬০৮ জি। শুরিবার 
১৫,৭৫৪ জি। সংরিমণ হ্াকসর নরকপােমি 
নকছুো হকলও স্বনস্র। শ্ৈকশ সনরিয় 
শ্রাগীর সংখ্যাও হ্াস শ্পকয়কছ। এই 
মুহূকতমি শ্ৈকশ সনরিয় শ্রাগীর সংখ্যা ১ 
লক্ষ ১ হাজার ১৬৬ জি। 

শ্কন্দ্রীয় স্বাস্্য মন্ত্রককর তথ্য বলকছ, 
গত ২৪ ঘণ্ায় সবমিানধক ককরািা আরিান্ত 
হকয়কছ মহারাক্রে। ওই রাকজ্য ২২৮৫ 
জি িতুি ককর আরিান্ত। কণমিােকক 
১৫৭৩, নৈনলেকত ১৪১৭ জি এবং 
শ্করকল ১০৯৩ জি িতুি ককর আরিান্ত 
হকয়কছি। মন্ত্রক সূকত্র জািা নগকয়কছ, 
শ্ৈকশ এখিও পযমিন্ত ককরািা টিকার 
২০৯ শ্কাটি ৪০ লকক্ষর শ্বনশ শ্ডাজ 
শ্ৈওয়া হকয়কছ। ১২ শ্থকক ১৪ বছর 
বয়নসকৈর প্রথম শ্ডাজপ্রাপককর সংখ্যা 
৩ শ্কাটি ৯৯ লক্ষ।  

 কয়রানা
সংক্ররণ 
সারান্ 

করা� স্ববতি
  সংিাদ সংস্া
বদবল্, ২০ আগস্ট

িারকত ছড়াকছে েম্যাকো ফু্। ককরািা অনতমানর নবৈায় শ্িয়নি। তার মকধ্যই ধরা 
পকড়কছ মানঙ্কপক্স সংরিমণ। এবার নচনকৎসককৈর িাবাকছে েম্যাকো ফু্। এই শ্রাকগ 
প্রধািত শ্ছােরাই আরিান্ত হয়। শ্করল, ওনডশা, তানমলিাড়ুকত রিমশ েম্যাকো 
ফু্কয় আরিাকন্তর সংখ্যা বাড়কছ। সতকমি কণমিােক। ল্যািকসে শ্রসনপকরেনর জািমিাকল 
প্রকানশত হকয়কছ এই তথ্য। 

ল্যািকসকের নরকপােমি অিুযায়ী, শ্করকলর শ্কালেকম প্রথম েম্যাকো ফু্কয় আরিাকন্তর 
খবর পাওয়া নগকয়নছল ৬ শ্ম। তারপর শ্থকক এ পযমিন্ত ৮২ জি নশশু এই শ্রাকগ 
আরিান্ত। প্রকত্যককর বয়স ৫ বছকরর মকধ্য। এর শ্িতর ওনডশায় েম্যাকো ফু্কয় 
আরিান্ত ২৬ জি নশশু। তাকৈর প্রকত্যককই অিূর্মি–৯।

অকন্ত্রর িাইরাস শ্থককই মূলত এই সংরিমণ ছড়ায়। প্রাপ্তবয়স্ককৈর শ্রাগ প্রনতকরাধ 
ক্ষমতা অকিক শ্বনশ। তাই তাকৈর শ্ৈকহ এই িাইরাস মাথাচাড়া নৈকত পাকর িা। 

েম্যাকো ফু্ সংরিমকণ শ্রাগীর শরীকর লাল েসকা শ্ৈখা শ্ৈয়। প্রচণ্ড যন্ত্রণা হয়। 
েসকাগুকলা রিমশ বড় হকয় েম্যাকোর মকতা আকার শ্িয়। শ্সই কারকণ শ্রাকগর 
এমি িামকরণ। প্রবল জ্বর, গা–ব্যথা, শ্পনশর যন্ত্রণা, অনস্সংকযাগ েুকল যাওয়া, 
ক্ানন্ত, বনম–বনম িাব, বনম, ডাকয়নরয়া, শরীকর জকলর অিাব েম্যাকো ফু্কয়র 
উপসগমি। এর সকগে নচকুিগুনিয়ার সাদৃশ্য রকয়কছ। নবকশষজ্কৈর বক্তব্য, েম্যাকো 
ফু্ খুবই শ্ছাঁয়াকচ। এবং এর শ্কািও নিনৈমিষ্ট ওষুধ শ্িই। েকল সতকমিতা জরুনর।   

 ল্ানয়সট

ভারয়ত এিার
টর্ায়টা ফু্

অনুব্ত পির বসবিআই পেিাজয়ত
l ১ পাতার পর
তাঁরা বকলি, তাঁর নসওনপনড–সহ আরও একানধক অসুস্তা আকছ। তৈকন্ত যকথষ্ট 
সহকযানগতা করা হকয়কছ, তাও অসহকযানগতার অনিকযাগ উেকছ। আৈালকত 
নবচারক অিুব্রত মণ্ডলকক নজকজ্স ককরি, ‘ শরীর শ্কমি আকছ?’  জবাকব অিুব্রত 
বকলি, ‘ জ্বর, কানশ আকছ।’  উিয় পকক্ষর সওয়াল–জবাব শুকি নবকশষ নসনবআই 
আৈালকতর নবচারক রাকজশ চরিবতথী অিুব্রত মণ্ডলকক শ্ের ৪ নৈকির জি্য নসনবআই 
শ্হোজকত রাখার নিকৈমিশ শ্ৈি। ২৪ আগস্ট তাঁকক শ্ের আসািকসাকলর নবকশষ 
নসনবআই আৈালকত শ্পশ করা হকব।   

বিধা�য়কর  উয়দ্াগ, কাজ শুরু
বিধা�ক সুকান্ত োয়লর উয়দ্ায়গ আরতার কল্াণেুর েচোয়�য়তর 
পগাবিদিেুয়র ধয়স োও�া রূেনারা�য়ণর োড় পররারয়তর কাজ শুরু েয়ছে। 
শবনিার পসচ দপ্তয়রর েদস্ আবধকাবরক, ইবঞ্জবন�ার ও স্ান্রী� বিবিও–পক 
বনয়� এলাকা েবরদশ্মন কয়র দ্রুত কাজ শুরুর ি্িস্া কয়রন বতবন। শুক্রিার 
বিয়কল পরয়ক টানা িৃবষ্টর পজয়র আচরকাই কল্াণেুর েচোয়�য়তর 
পগাবিদিেুর গ্রায়র রূেনারা�য়ণর োয়ড় ৩০০ িুট ধস নায়র। খির পেয়� এবদন 
সকায়লই পসচ দপ্তর ও প্রশাসয়নর আবধকাবরকয়দর বনয়� পসখায়ন পেৌঁয়ছ োন 
বিধা�ক সুকান্ত োল। েুয়রা এলাকাটি েবরদশ্মন কয়র দ্রুত ধয়স িয়স োও�া 
রূেনারা�য়ণর ওই োড় পররারয়তর ি্িস্া কয়রন বতবন।   

 ভক্তয়দর বভড়। শুক্রিার, জন্াষ্টর্রীর রায়ত ররুরার িাঁয়কবিোর্রী রবদিয়র। ছবি:  বেটিআই  

 উইবল�ারসন র্াগর অ্ান্ড পকাং বলবরয়টি
CIN: L01132WB1949PLC017715 

শ্রনজস্টাডমি অনেস:  শ্োর ম্যাকগো শ্লি, সুকরন্দ্রকমাহি শ্ঘাষ সরনণ, কলকাতা– ৭০০০০১, 
শ্েনলকোি:  ০৩৩– ২২১০– ১২২১, ২২৪৮– ৯৪৩৪/ ৩৫, 

ই– শ্মল:  administrator@mcleodrussel.com,  ওকয়বসাইে:  www.wmtea.com 

উইবল�ারসন র্াগর অ্ান্ড পকাং বলবরয়টয়ির 
৭১তর িাবে্মক সাধারণ সভা সম্পবক্মত তর্ 

সৈস্যগণকক জািাকিা যাকছে শ্য, শ্মসাসমি উইনলয়ামসি ম্যাগর অ্যান্ শ্কাং নলনমকেড– এর 
( ‘ নৈ শ্কাম্পানি’ )  ৭১তম বানষমিক সাধারণসিা ( ‘ এনজএম’ )  নিনডও কিোকরনসিং/  অি্য 
অনডও নিসুয়াল মাধ্যকম ( ‘ নিনস/ ওএনিএম’ )  অিুনষ্ত হকব মগেলবার ২০ শ্সকটেম্বর ২০২২ 
িারতীয় সময় শ্বলা ৩. ০০োয় যা শ্কাম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩ এবং নলনস্টং শ্রগুকলশিস 
সকগে পঠিতব্য ককপমিাকরে নবষয়ক মন্ত্রককর জানরকৃত সাকুমিলাসমি এবং স্টক এক্সকচঞ্ শ্বাডমি অে 
ইনন্য়া ( শ্সনব)– এর ধারাসমূহ অিুযায়ী অিুনষ্ত হকব। ওই সকল আইি/ রুলস অিুসাকর 
শ্কাম্পানিকক বানষমিক সাধারণ সিা ( এনজএম)  নিনডও কিোকরনসিং/  অি্য অনডও নিসুয়াল 
মাধ্যকম ( নিনস/ ওএনিএম)  অিুনষ্ত করবার অিুকমাৈি প্রৈাি করা হকয়কছ এবং ওই সিায় 
সিার নবজ্নপ্তকত নববৃত নবষয়সমূকহর ওপর আকলাচিা করা হকব এবং তৈিুসাকর বানষমিক 
প্রনতকবৈি মুদ্রণ ককর ব্যবহানরক কনপ শ্প্ররকণর প্রকয়াজি শ্িই।

প্রকযাজ্য শ্রগুকলেনর প্রকয়াজি অিুসাকর ৭১তম এনজএম নবজ্নপ্ত এবং ২০২২ সমকয়র 
প্রনতকবৈি ও অ্যাকাউন্টস শ্কবলমাত্র দবদ্্যনতি মাধ্যকম শ্প্ররণ করা হকব সৈস্যগণকক যাকৈর 
ইকমল ঠিকািা শ্কাম্পানি বা তার নডকপানজেনরজ এর কাকছ িনথিুক্ত রকয়কছ। এনজএম 
নবজ্নপ্ত এবং প্রনতকবৈি এবং অ্যাকাউন্টস ২০২২ শ্কাম্পানির ওকয়বসাইে www.wmtea.
com  এবং স্টক এক্সকচঞ্সমূকহর ওকয়বসাইে শ্যখাকি শ্কাম্পানির শ্শয়ার িনথিুক্ত রকয়কছ 
অথমিাৎ (www.bseindia.com), (www.nseindia.com)  এবং (www.cse-india.
com)  এবং এিএসনডএল– এর ওকয়বসাইে https://www.evoting.nsdl.com– শ্ত 
পাওয়া যাকব।

নৈ অ্যাকক্টর শ্সকশি ১০৮ সকগে পঠিতব্য শ্কাম্পানিজ ( ম্যাকিজকমন্ট অ্যান্ অ্যাডনমনিক্রেশি)  
রুলস ২০১৪ ৭১তম এনজএম– এর নবষয়সমূহ নরকমাে ই– শ্িাটিং মাধ্যকম ( যথা এনজএম 
পূবমি সমকয় শ্িাে প্রৈাকির সুনবধা)  এবং এনজএম চলাকালীি সমকয় ইকিাটিং মাধ্যকম 
নবকবনচত হকব এবং শ্সই কারকণ শ্কাম্পানি ি্যাশিাল নডকপানজেনর সানিমিকসস নলনমকেড 
( এিএসনডএল) – এর পনরকষবার জি্য নিকয়াগ ককরকছি।

সৈস্যগণ ব্যবহানরক আকাকর শ্শয়ার ধকর থাককল বা যাঁরা ই– শ্মল ঠিকািা িনথিুক্ত ককরিনি 
এবং এনজএম– শ্ত অংশরেহণ করকত ইছেুক বা এনজএম পূবমিসমকয় নরকমাে ই– শ্িাটিং প্রৈাি 
করকত ইছেুক বা এনজএম চলাকালীি সমকয় ই– শ্িাটিংকয় ইছেুক তাঁরা ইকমল ঠিকািা 
িনথিুনক্তর জি্য ও ই– শ্িাটিংকয়র জি্য ইউজার আইনড ও পাসওয়াডমি রেহকণর জি্য নিক্র 
পদ্নত অিুসরণ করকবি।

ক)   ি্িোবরক পশ�ারধারকগয়ণর জন্:  সৈস্যগণ শ্ৈখকবি নলঙ্ক https://mdpl.in/
updates/ISR-1.pdf  এবং ISR-1  েমমি ডাউিকলাড ককর তাকৈর শ্কওয়াইনস নবশৈ 
( যনৈ পূকবমি জমা িা হকয় থাকক)  আপকডে করার জি্য তা পূরণ ককর আমাকৈর শ্রনজ্রোসমি 
অ্যান্ শ্শয়ার ট্াসিোর একজকন্টর কাকছ িীকচর ঠিকািায় জমা করকবি।

  মাকহশ্বরী ডাোকমটিক্স প্রাইকিে নলনমকেড 
  ইউনিে:  উইনলয়ামসি ম্যাগর অ্যান্ শ্কাং নলনমকেড 
  ২৩, আর এি মুখানজমি শ্রাড, কলকাতা– ৭০০০০১

খ)    বির্াট পশ�ারধারকগয়ণর জন্:  সৈস্যগণ তাকৈর নডনপআইনড এবং ক্াকয়ন্ট আইনড 
বা শ্োনলও িম্বর উকলেখ ককর ই– শ্মল ঠিকািা তাঁকৈর নডকপানজেনর পাটিমিনসকপন্টকসর 
সকগে আপকডে করাকবি

অি্যথায় সৈস্যগণ ইউজার আইনড ও পাসওয়াডমি রেহকণর জি্য অিুকরাধ জািাকবি 
evoting@nsdl.co.in – শ্ত শ্যখাকি তাঁকৈর প্রকয়াজিীয় তথ্য প্রৈাি করকত হকব। সৈস্যগণ 
যাঁরা ই– শ্মল ঠিকািা পূকবমিই িনথিুক্ত ককরকছি তাঁরা তাঁকৈর ই– শ্মল ঠিকািা আপকডে/  দবধ 
করকবি তাঁকৈর নডকপানজেনর পাটিমিনসকপন্টস বা শ্কাম্পানির আরটিএ– এর সকগে।
সময়মকতা প্রকযাজ্য আইি অিুসাকর শ্শয়ার ধারকগণকক তাঁকৈর িনথিুক্ত ই– শ্মল ঠিকািায় 
৭১তম এনজএম নবজ্নপ্ত শ্প্ররণ করা হকব।

  পিায়ি্মর আয়দশানুসায়র
  উইবল�ারসন র্াগর অ্ান্ড পকাং বলবরয়টি
 স্াি:  কলকাতা ( অবদবত দাগা) 
 তানরখ:  ২১ আগস্ট ২০২২  পকাম্পাবন সবচি


