22.08.2022
The Secretary,
Bombay Stock Exchange Ltd.,
P.J. Towers, Dalal Street,
MUMBAI-400 001.
Scrip Code: 519224

The Secretary,
National Stock Exchange
of India Ltd.,
Exchange Plaza,
5th Floor,
Plot No.C/1,G Block,
Bandra-Kurla Complex,
Bandra (E),
MUMBAI-400 051.
Scrip Code: WILLAMAGOR

The Secretary,
The Calcutta Stock
Exchange Association Ltd.,
7, Lyons Range,
KOLKATA-700 001.
Scrip Code: 33013

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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কলকাতা রবিবার ২১ আগস্ট ২০২২

 র�োনা
ক
সংক্রমণ
সামান্য
কমায় স্বস্তি

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ২০ আগস্ট

ভক্তদের ভিড়। শুক্রবার, জন্মাষ্টমীর রাতে মথুরার বাঁকেবিহারী মন্দিরে। ছবি:পিটিআই 

জন্মাষ্টমীর রাতে মথুরার
মন্দিরে দমবন্ধ হয়ে মৃত ২

সংবাদ সংস্থা

মথুরা, ২০ আগস্ট
মথুরার মন্দিরে জন্মাষ্টমীর ভিড়ে দমবন্ধ হয়ে প্রাণ গেল দুই
পুণ্যার্থীর। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের মথুরার
বাঁকেবিহারী মন্দিরে। আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন।
শুক্রবার জন্মাষ্টমী উৎসব উপলক্ষে মন্দিরে ঢল
নেমেছিল পুণ্যার্থীদের। মাঝরাতে মঙ্গল আরতির সময়
আচমকা ভিড় সাঙ্ঘাতিক বেড়ে যায় মন্দির চত্বরে। দলে
দলে পুণ্যার্থীরা আরতি দেখতে আসেন। কীর্তনের তালে

নাচতে থাকেন তাঁরা। তখনই মন্দিরের ৪ নম্বর গেটের কাছে
ঘটে বিপত্তি। ভিড়ে দমবন্ধ হয়ে মৃত্যু হয় উত্তরপ্রদেশের
গ�ৌতমবুদ্ধ নগরের বাসিন্দা নির্মলাদেবী ও মধ্যপ্রদেশের
জব্বলপুরের বাসিন্দা রামপ্রসাদের। আরও ৬ জন পুণ্যার্থী
আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি। ঘটনাস্থলে উপস্থিত
স্বেচ্ছেসেবীদের বক্তব্য, মন্দিরের ১ ও ৪ নম্বরে গেটের
কাছে সঙ্কীর্ণ রাস্তায় অতিরিক্ত ভিড়ের কারণে পদপিষ্ট
হওয়ার মত�ো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। আহতদের
চিকিৎসায় যাবতীয় বন্দোবস্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন
মুখ্যমন্ত্রী য�োগী আদিত্যনাথ।

জ�োনাল অফিস, দুর্গাপুর

আইনস্টাইন অ্যাভিনিউ, ‘বি’জ�োন, দুর্গাপুর,
জেলা– পশ্চিম বর্ধমান, পিন– ৭১৩২০৫

লাগাতার দু’দিনের বৃদ্ধির পর কিছুটা
কমল কর�োনা সংক্রমণ। গত ২৪ ঘণ্টায়
দেশে নতু ন করে আক্রান্ত হয়েছেন
১৩,২৭২ জন। আগের দিনের থেকে
প্রায় আড়াই হাজার কম। কমেছে
দৈনিক কর�োনা মৃত্যুর সংখ্যাও। গত
২৪ ঘণ্টায় কর�োনায় মৃত্যু হয়েছে ৩৬
জনের। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের বৃহস্পতিবার
সকালের রিপ�োর্টে কর�োনা আক্রান্ত
হয়েছিলেন ১২,৬০৮ জন। শুক্রবার
১৫,৭৫৪ জন। সংক্রমণ হ্রাসের রিপ�োর্ট
কিছুটা হলেও স্বস্তির। দেশে সক্রিয়
র�োগীর সংখ্যাও হ্রাস পেয়েছে। এই
মুহূর্তে দেশে সক্রিয় র�োগীর সংখ্যা ১
লক্ষ ১ হাজার ১৬৬ জন।
কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তথ্য বলছে,
গত ২৪ ঘণ্টায় সর্বাধিক কর�োনা আক্রান্ত
হয়েছে মহারাষ্ট্রে। ওই রাজ্যে ২২৮৫
জন নতু ন করে আক্রান্ত। কর্ণাটকে
১৫৭৩, দিল্লিতে ১৪১৭ জন এবং
কেরলে ১০৯৩ জন নতু ন করে আক্রান্ত
হয়েছেন। মন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে,
দেশে এখনও পর্যন্ত কর�োনা টিকার
২০৯ ক�োটি ৪০ লক্ষের বেশি ড�োজ
দেওয়া হয়েছে। ১২ থেকে ১৪ বছর
বয়সিদের প্রথম ড�োজপ্রাপকের সংখ্যা
৩ ক�োটি ৯৯ লক্ষ। 

ই–নিলাম
বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট IV–A [রুল ৮(৬)]

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফ�োর্সমেন্ট)রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) এর সংস্থানসমূহ সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফ�োর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি
ইন্টারেস্ট (সারফায়েসি)অ্যাক্ট, ২০০২অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ(সমূহ)বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্দ্বারা জনসাধারণের পাশাপাশি বিশেষত নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)ও জামিনদার(গণ)এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, জামিনযুক্ত ঋণদাতা হিসেবে ইউক�ো ব্যাঙ্ক এর অনুম�োদিত আধিকারিক
জামিনযুক্ত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/দাখিলয�োগ্য নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিগুলির প্রতীকী দখল নিয়েছেন এবং উক্ত ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ)এর থেকে জামিনযুক্ত ঋণদাতা হিসেবে ইউক�ো ব্যাঙ্কের
পাওনা অর্থাঙ্ক, তৎসহ সুদ ও অন্যান্য চার্জ পুনরুদ্ধারের জন্য এই স্থাবর সম্পত্তিগুলি ২৬.০৯.২০২২ তারিখে ‘যেখানে আছে’, ‘যা কিছু আছে’এবং ‘যেমন আছে’ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। নীচে প্রতিটি
সম্পত্তির পাশে সেগুলির সংরক্ষণ মূল্য এবং বায়না জমা বাবদ প্রদেয় অর্থাঙ্ক উল্লেখ করা হয়েছে।
ব্রাঞ্চের নাম, অনুম�োদিত
আধিকারিকের নাম
এবং ম�োবাইল নম্বর

অ্যাকাউন্টের নাম

ঋণগ্রহীতা(গণ):
মিঃ মানিক চন্দ্র ম�োদক
পিতা– কৃ ষ্ণদুলাল ম�োদক
গ্রাম– পুইনি, সরগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের
এলাকাধীন,
প�োঃঅঃ–
পুইনি,
থানা– কাট�োয়া, জেলা– পূর্ব বর্ধমান,
পশ্চিমবঙ্গ– ৭১৩১৪৩
জামিনদারগণ:
মিসেস রীনা ম�োদক
স্বামী– মানিক চন্দ্র ম�োদক
গ্রাম– পুইনি, সরগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের
এলাকাধীন,
প�োঃঅঃ–
পুইনি,
থানা– কাট�োয়া, জেলা– পূর্ব বর্ধমান,
পশ্চিমবঙ্গ– ৭১৩১৪৩
২.এম বি লেন ব্রাঞ্চ, জেলা– পশ্চিম বর্ধমান ঋণগ্রহীতা(গণ):
অ্যাকাউন্ট নং:০২৯২০২১০০০০৫১৯ ১)মিঃ সুকুমার চক্রবর্তী
আইএফএস ক�োড:UCBA000292 ২)মিসেস পূর্ণিমা চক্রবর্তী
‘বন্ধু নিকেতন’, ফ্ল্যাট নং সি–১, চতু র্থ
মিঃ অমিত কুমার আদক
তল, ওয়েস্ট আপকার গার্ডেন, ক্যালকাটা
(অনুম�োদিত আধিকারিক)
সুইটসের পাশে, আসানস�োল, জেলা–
ম�োবাইল: ৯৪৭৭০১৫৮৩৮
পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ– ৭১৩৩০৪

১.চন্দ্রপুর ব্রাঞ্চ, জেলা– পূর্ব বর্ধমান
অ্যাকাউন্ট নং:২৪০৬০২১০০০০৭০০
আইএফএস ক�োড:UCBA0002406
মিঃ কুমার গ�ৌরব
(অনুম�োদিত আধিকারিক)
ম�োবাইল: ৭৬৩১৮৯৬৪৮৮

ঋণগ্রহীতা(গণ):
১.মেসার্স মা কালী ভাণ্ডার
প্রোঃ– প্রয়াত অপূর্ব ভাওয়াল
গ্রাম– বল্লভপুর, প�োঃঅঃ– আরবান্দি,
থানা– তাহেরপুর, জেলা– নদিয়া,
পশ্চিমবঙ্গ, পিন– ৭৪১১২১
জামিনদারগণ:
১.মিসেস রুকুমণি ভাওয়াল
স্বামী– প্রয়াত অপূর্ব ভাওয়াল
গ্রাম– বল্লভপুর, প�োঃঅঃ– আরবান্দি,
থানা– তাহেরপুর, জেলা– নদিয়া,
পশ্চিমবঙ্গ, পিন– ৭৪১১২১
ঋণগ্রহীতা(গণ):
৪.কৃ ষ্ণনগর ব্রাঞ্চ, জেলা– নদিয়া
অ্যাকাউন্ট নং:০৮৭৮০২১০০০১৪২৪ মেসার্স দুর্গা এন্টারপ্রাইজেস
আইএফএস ক�োড:UCBA0000878 প্রোঃ– শিখা দত্ত
জে এন চ্যাটার্জি লেন, প�োঃঅঃ–
মিঃ অভিষেক কুমার
কৃ ষ্ণনগর, জেলা– নদিয়া, পিন–
(অনুম�োদিত আধিকারিক)
৭৪১১০১ (পশ্চিমবঙ্গ)
ম�োবাইল: ৮৩৩৭০৭৩২৭৫
জামিনদারগণ:
১.মিঃ শ্যামল কুমার দত্ত
জে এন চ্যাটার্জি লেন, প�োঃঅঃ–
কৃ ষ্ণনগর, জেলা– নদিয়া, পিন–
৭৪১১০১ (পশ্চিমবঙ্গ)

৩.বাদকুল্লা ব্রাঞ্চ, জেলা– নদিয়া
অ্যাকাউন্ট নং:০৬৬৫০২১০০০০১৫১
আইএফএস ক�োড:UCBA0000665
মিঃ অভিষেক কুমার
(অনুম�োদিত আধিকারিক)
ম�োবাইল: ৮৩৩৭০৭৩২৭৫

স্থাবর সম্পত্তিগুলির বিবরণ

প্রতি তলে প্রায় ৫৫২.
০০ বর্গফু ট
প্লিন্থ এরিয়াযুক্ত জি+
১ তলবিশিষ্ট
আবাসবাড়ি সমেত প্রায় ২.০ ডেসিমেল
জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার
অবস্থান:ম�ৌজা– পুইনি, জে এল
নং ৫৩, এল আর প্লট নং ১৭০৭
(অংশ), এল আর খতিয়ান নং ২১৫৩,
প�োঃঅঃ– পুইনি, থানা– কাট�োয়া,
জেলা– পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ–
৭১৩১৪৩।

‘বন্ধু নিকেতন’নামক জি+৩ তলবিশিষ্ট
বিল্ডিংয়ের চতু র্থ তলে ৭৮৮.৮ বর্গফু ট
কভার্ড এরিয়া এবং ৯৮৬ বর্গফু ট সুপার
বিল্ট আপ এরিয়াযুক্ত আবাসিক ফ্ল্যাট
নং সি–১ এবং ‘বন্ধু নিকেতন’নামক
বিল্ডিংয়ের প্রথম তলে ১৮ বর্গফু ট
মাপের একটি টু –হুইলার রাখার পার্কিং
স্পেস বিশিষ্ট সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র
পরিমাণ যার অবস্থান:সি এস প্লট নং
৫০, ৫৬, আর এস প্লট নং ৫০, ৫১,
৬৪, আর এস খতিয়ান নং ৪৫৫, ৪৪৯,
৪০০, সি এস খতিয়ান নং ১৬২, ১৬০,
ম�ৌজা– আসানস�োল মিউনিসিপ্যালিটি,
ওয়েস্ট আপকার গার্ডেন, আসানস�োল,
থানা– আসানস�োল (সাউথ), জেলা–
পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, আসানস�োল
পুরনিগমের এলাকাধীন, পিন–
৭১৩৩০৪।
সামান্য কমবেশি ১৩০০ বর্গফু ট মাপের
একতলা বাড়ি (
বাস্তবিক পরিমাপ
অনুযায়ী)সমেত সামান্য কমবেশি
৩.
৩০ ডেসিমেল জমির অপরিহার্য
সমগ্র পরিমাণ যার অবস্থান:অঞ্জনগড়,
ম�ৌজা– গাংনি, জে এল নং ০১, এল
আর প্লট নং ৫৬/৬২২ ও ৫৪, এল
আর খতিয়ান নং ১১২৫, প�োঃঅঃ–
বাদকুল্লা, থানা– তাহেরপুর, বারাসত
গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, জেলা–
নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ– ৭৪১১২১।

১)দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ
২)বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বকেয়া
৩) দখলের তারিখ
৪) দখলের ধরন
১) ৩১.০৫.২০২১
২) ₹৭,১৯,৪৬৬.১০
১৬.০৬.২০১১ অনুযায়ী
(সুদ ধরা হয়েছে
৩১.০৩.২০২১ অবধি)
৩) ১০.০৬.২০২২
৪)প্রতীকী দখল

১) ১৫.১১.২০২১
২) ₹৭,৪৭,৮৭১.৫৪
৩১.০৫.২০২১ অনুযায়ী
(সুদ ধরা হয়েছে
৩১.০৭.২০২১ অবধি)
৩) ০৩.০২.২০২২
৪)প্রতীকী দখল

১) ২০.০১.২০২২
২) ₹২,৯০,৩৬০.৪৮/–
১৯.০৭.২০২১ অনুযায়ী
(সুদ ধরা হয়েছে
৩০.০৬.২০২১ অবধি)
৩) ২০.০৪.২০২২
৪)প্রতীকী দখল

আদায়য�োগ্য
অর্থাঙ্ক

ক) সংরক্ষণ মূল্য (₹)
খ) বায়না জমা (ইএমডি)
গ)বিড গুণক

ক) ₹১২.৮৩ লক্ষ
₹৬,৫৩,৭৩০.২৮
১৮.০৮.২০২২
খ) ₹১.৩০ লক্ষ
অনুযায়ী,
৩১.০৩.২০২১ অবধি গ) ₹১০,০০০/–
সুদ ধরে

₹৭,০৯,২৯৪.৭৪
১৮.০৮.২০২২
অনুযায়ী,
৩১.০৭.২০২১ অবধি
সুদ ধরে

₹৩,১৩,০১৪.৪৮/–
১৮.০৮.২০২২
অনুযায়ী,
৩০.০৬.২০২১
অবধি সুদ ধরে

ক) ₹১৯.৯৭ লক্ষ
খ) ₹০২.০০ লক্ষ
গ) ₹১০,০০০/–

ল্যানসেট

ভারতে এবার
টম্যাট�ো ফ্লু

ক) ₹৩৫.২২ লক্ষ
₹৩১,২৪,৯৯৩.৪৬
উপরিস্থিত দ�োতলা বাড়ি সমেত সামান্য ১) ২৯.১২.২০২১
১৯.০৮.২০২২
কমবেশি ৩.
৫০ ডেসিমেল জমির ২) ₹৩৫,৮৩,৫৩৯.৪৬
খ) ₹০৩.৫৫ লক্ষ
অনুযায়ী,
অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার অবস্থান: ৩০.১১.২০২১ অনুযায়ী
গ) ₹১০,০০০/–
০৯.০৯.২০২১ অবধি
ম�ৌজা– গ�োয়ারি, খতিয়ান নং– সি এস (সুদ ধরা হয়েছে
সুদ ধরে
এবং আর এস ২১৪, এল আর ১৩০৯ ০৯.০৯.২০২১ অবধি)
(
পূর্বতন নং ৪৮৮)
, প্লট নং ৫৮২, ৩) ১১.০৩.২০২২
প্রেমিসেস নং, ওয়ার্ড নং ২২, হ�োল্ডিং ৪)প্রতীকী দখল
নং ৩৯, জে এল নং ৯৩, কৃ ষ্ণনগর
পুরসভার এলাকাধীন, ২৪/১, জে এন
চ্যাটার্জি লেন, গ�োয়ারি বাজার, থানা–
ক�োত�োয়ালি, প�োঃঅঃ– কৃ ষ্ণনগর,
নদিয়া।
ক) ₹৮৯.০৫ লক্ষ
₹৩,৫৭,৫৩৯.৪৮/–
ম�োট ২৮০০ বর্গফু ট মাপের নির্মাণ ১) ২৫.০৩.২০২২
৫.এম বি লেন ব্রাঞ্চ, জেলা– পশ্চিম বর্ধমান ঋণগ্রহীতা(গণ):
এরিয়াযুক্ত দ�োতলা বাড়ি (
পরিমাপ ২) ₹৫,৮৪,৩৫৪.১২/– ১৮.০৮.২০২২
অ্যাকাউন্ট নং:০২৯২০২১০০০০৫১৯ ১)মিঃ সত্যজিৎ রায়
খ) ₹০৯.০০ লক্ষ
১৪১৭ বর্গফু ট, প্রথম ও দ্বিতীয় তল ২৫.০৩.২০২২ অনুযায়ী অনুযায়ী,
আইএফএস ক�োড:UCBA000292 ২)মিঃ বিধান রায়
গ) ₹১০,০০০/–
৩১.১০.২০২১ অবধি
ধরে)যার অবস্থান:আর এস প্লট (সুদ ধরা হয়েছে
পিতা– প্রয়াত হারাধন রায়
মিঃ অমিত কুমার আদক
সু
দ
ধরে
৩১.
১
০.
২
০২১
অবধি)
নং
২৩৬৭৭,
আর
এস
খতিয়ান
নং
এইচ
বি
র�োড
এবং
ওল্ড
হসপিটাল
(অনুম�োদিত আধিকারিক)
বাই লেন, আসানস�োল, জেলা– পশ্চিম ১৪৫৩০, জে এল নং ২০, পাকা ৩) ২৭.০৫.২০২২
ম�োবাইল: ৯৪৭৭০১৫৮৩৮
বাজার, মুনশি হাট লেন–১, বড়ি ৪)প্রতীকী দখল
বর্ধমান, পিন– ৭১৩৩০১, পশ্চিমবঙ্গ
মসজিদের কাছে, থানা– আসানস�োল
জামিনদারগণ:
সাউথ,
ম�ৌজা–
আসানস�োল
১.মিঃ ধনঞ্জয় রায়
মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা– পশ্চিম
পিতা– প্রয়াত হারাধন রায়
এইচ বি র�োড এবং ওল্ড হসপিটাল বর্ধমান, পিন– ৭১৩৩০১, পশ্চিমবঙ্গ।
বাই লেন, আসানস�োল, জেলা– পশ্চিম
বর্ধমান, পিন– ৭১৩৩০১, পশ্চিমবঙ্গ
যদি ক�োনও দায় সম্পর্কে জানা থাকে:জানা নেই।
শর্ত ও নিয়মাবলি:
১. এই বিক্রি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফ�োর্সমেন্ট)রুলস, ২০০২–তে নির্ধারিত শর্ত ও নিয়মাবলি সাপেক্ষ হবে। বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলি নিম্নলিখিত ওয়েবসাইট/ওয়েব প�োর্টালে দেওয়া
আছে: ক) https://ibapi.in ; খ) https://mstcecommerce.com।
২. সম্পত্তিগুলি ‘যেখানে আছে’, ‘যেমন আছে’এবং ‘যা কিছু আছে’ভিত্তিতে বিক্রি করা হচ্ছে।
৩. ওপরের তফসিলে বর্ণিত জামিনযুক্ত পরিসম্পদগুলির বিবরণ অনুম�োদিত আধিকারিকের সর্বশেষ ও সেরা জ্ঞান ও তথ্যানুসারে দেওয়া হয়েছে। তবে, এই ঘ�োষণাপত্রে ক�োনও ত্রুটি, ভু ল বিবৃতি বা অনুল্লেখের
জন্য অনুম�োদিত আধিকারিক জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবেন না।
৪. https://mstcecommerce.com ওয়েবসাইটে দেওয়া ই–নিলাম প্ল্যাটফর্মে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা এই বিক্রি ২৬.০৯.২০২২ তারিখে দুপুর ১.০০টা থেকে বিকেল ৫.০০টার মধ্যে আয়�োজিত হবে।
৫. প্রতিনিধি নিয়�োগ করা এবং এই নিলামে নিজেদের জন্য বিড করা ও অংশ নেওয়ান�োর অধিকার এই ব্যাঙ্কের থাকবে।
তারিখ:২১.০৮.২০২২;স্থান:দুর্গাপুর
অনুম�োদিত আধিকারিক, ইউক�ো ব্যাঙ্ক

কর্মখালি

কলকাতার একটি প্রথম শ্রেণীর বাংলা দৈনিকের
জন্য কাজ জানা পেজ ডিজাইনার, বিজ্ঞাপন
অনুবাদক প্রয়�োজন। বয়স–অনূর্ধ্ব ৪০ বছর, সত্বর
আবেদন করুন। shibabrata1970@gmail.com

সংবাদ সংস্থা

দিল্লি, ২০ আগস্ট
ভারতে ছড়াচ্ছে টম্যাট�ো ফ্লু। কর�োনা অতিমারি বিদায় নেয়নি। তার মধ্যেই ধরা
পড়েছে মাঙ্কিপক্স সংক্রমণ। এবার চিকিৎসকদের ভাবাচ্ছে টম্যাট�ো ফ্লু। এই র�োগে
প্রধানত ছ�োটরাই আক্রান্ত হয়। কেরল, ওডিশা, তামিলনাড়ুতে ক্রমশ টম্যাট�ো
ফ্লুয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। সতর্ক কর্ণাটক। ল্যানসেট রেসপিরেটরি জার্নালে
প্রকাশিত হয়েছে এই তথ্য।
ল্যানসেটের রিপ�োর্ট অনুযায়ী, কেরলের ক�োল্লমে প্রথম টম্যাট�ো ফ্লুয়ে আক্রান্তের
খবর পাওয়া গিয়েছিল ৬ মে। তারপর থেকে এ পর্যন্ত ৮২ জন শিশু এই র�োগে
আক্রান্ত। প্রত্যেকের বয়স ৫ বছরের মধ্যে। এর ভেতর ওডিশায় টম্যাট�ো ফ্লুয়ে
আক্রান্ত ২৬ জন শিশু। তাদের প্রত্যেকেই অনূর্ধ্ব–৯।
অন্ত্রের ভাইরাস থেকেই মূলত এই সংক্রমণ ছড়ায়। প্রাপ্তবয়স্কদের র�োগ প্রতির�োধ
ক্ষমতা অনেক বেশি। তাই তাদের দেহে এই ভাইরাস মাথাচাড়া দিতে পারে না।
টম্যাট�ো ফ্লু সংক্রমণে র�োগীর শরীরে লাল ফসকা দেখা দেয়। প্রচণ্ড যন্ত্রণা হয়।
ফসকাগুল�ো ক্রমশ বড় হয়ে টম্যাট�োর মত�ো আকার নেয়। সেই কারণে র�োগের
এমন নামকরণ। প্রবল জ্বর, গা–ব্যথা, পেশির যন্ত্রণা, অস্থিসংয�োগ ফু লে যাওয়া,
ক্লান্তি, বমি–বমি ভাব, বমি, ডায়েরিয়া, শরীরে জলের অভাব টম্যাট�ো ফ্লুয়ের
উপসর্গ। এর সঙ্গে চিকুনগুনিয়ার সাদৃশ্য রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, টম্যাট�ো
ফ্লু খুবই ছ�োঁয়াচে। এবং এর ক�োনও নির্দিষ্ট ওষুধ নেই। ফলে সতর্কতা জরুরি।

সার্কল অফিস:দুর্গাপুর (সাধারণ পরিষেবা ও প্রশাসনিক দপ্তর)
৩য় তল, গ্যালেরিয়া মার্কেটনাচন র�োড, দুর্গাপুর–৭১৩২১৩

শাখার জন্য প্রেমিসেস প্রয়�োজন
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক নিম্নোক্ত স্থানে ইজারার ভিত্তিতে/ভাড়ায় দেওয়ার জন্য সব সুবিধাযুক্ত নির্মিত
বিল্ডিং স্বত্বাধিকারীদের তরফে প্রস্তাব আমন্ত্রণ করা হচ্ছে।
আসানস�োল রেলপাড় এরিয়া– আসানস�োল
স্থান প্রয়�োজন– ১০০০ (+/– ২০%)বর্গফু ট
	মূলতঃ একতলায়।
(বর্তমান প্রেমিসেসের ৫০০ মিটারের মধ্যে)
উক্ত ঠিকানায় প্রাপ্তব্য লাবেদন বয়ান মাফিক প্রেমিসেসের টেন্ডার ডাক আমাদের অফিসে প�ৌঁছতে হবে
০৫.০৯.২০২২ (বিকেল ৫.০০ টা)–এর মধ্যে। ০৫.০৯.২০২২–এর পর ক�োনও ডাক এলে তা বাতিল
করা হবে। বিশদের জন্য দেখুন:www.pnbindia.co.in
তারিখ:২১.০৮.২০২২;স্থান:দুর্গাপুর
সার্কেল হেড	

ছাত্রদের সভায় মুখ্যমন্ত্রী

l ১ পাতার পর
মমতা বারবারই বলেছেন, বাংলার প্রথম সারির নেতারা ছাত্রপরিষদ করে উঠে
এসেছেন। তার মধ্যে অন্যতম প্রয়াত সুব্রত মুখার্জি, অশ�োক দেব, জয়ন্ত ভট্টাচার্য,
তাপস রায় প্রমুখ। তিনিও সুব্রত মুখার্জির সময় ছাত্রপরিষদ করেন। মমতা বলেন,
‘সুব্রতদার সময় আমি বহু জায়গায় মিটিং–মিছিল করেছি।’ছাত্রপরিষদে এখন
প্রায়ই আল�োচনা হয়, রাজনীতিতে নিষ্ঠার অভাব দেখা যায়। এটা কাটিয়ে উঠতে
হবে। নেত্রী প্রায়ই বলেন, ছাত্ররাই আগামী দিনে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেবেন।
৭০ সালে ছাত্রপরিষদের সংগঠন অনেক বেশি শক্তিশালী ছিল। শ্যামল ভট্টাচার্য,
সুব্রত মুখার্জি, কুমুদ ভট্টাচার্য, অশ�োক দেব, জয়ন্ত ভট্টাচার্য, তাপস রায় এক সময়
সংগঠনের সভাপতি হয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে রাজনীতি করেছেন। ৭২ থেকে ৭৭ সাল
কংগ্রেস ক্ষমতায় ছিল। তা সত্ত্বেও ছাত্রপরিষদ ও যুব কংগ্রেস নিজেদের আন্দোলন
থেকে সরে আসেনি। প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি, মমতা ব্যানার্জি, সুদীপ ব্যানার্জি, স�োমেন
মিত্র, প্রদ্যুত গুহ যুব কংগ্রেস সভাপতি থেকে সংগঠন শক্তিশালী করেছিলেন।
মমতা ব্রিগেডে বামফ্রন্টকে সরান�োর জন্য মৃত্যুঘণ্টা তৈরি করেন। ২৯ আগস্ট
সমস্ত কলেজে পতাকা ত�োলা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বক্তব্য পেশ করবেন
ছাত্রনেতারা। মিছিল করে ছাত্ররা যাবেন মেয়�ো র�োডে। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে
বহুদিন ধরে ছাত্র নির্বাচন হয়নি। পার্থ চ্যাটার্জি শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালীন বারবারই
নির্বাচন হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। শেষ পর্যন্ত হয়নি। কবে হবে, তা কেউ জানে না।
মুখ্যমন্ত্রী যখন নির্দেশ দেবেন, তখনই নির্বাচন হবে। উপস্থিত থাকবেন ছাত্রপরিষদের
প্রাক্তন সভাপতি অশ�োক দেব, তাপস রায়, জয়া দত্ত প্রমুখ। শিক্ষকদেরও সম্মান
জানান�ো হবে।

অনুব্রত ফের সিবিআই হেফাজতে
l ১ পাতার পর
তাঁরা বলেন, তাঁর সিওপিডি–সহ আরও একাধিক অসুস্থতা আছে। তদন্তে যথেষ্ট
সহয�োগিতা করা হয়েছে, তাও অসহয�োগিতার অভিয�োগ উঠছে। আদালতে
বিচারক অনুব্রত মণ্ডলকে জিজ্ঞেস করেন, ‘শরীর কেমন আছে?’জবাবে অনুব্রত
বলেন, ‘জ্বর, কাশি আছে।’উভয় পক্ষের সওয়াল–জবাব শুনে বিশেষ সিবিআই
আদালতের বিচারক রাজেশ চক্রবর্তী অনুব্রত মণ্ডলকে ফের ৪ দিনের জন্য সিবিআই
হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন। ২৪ আগস্ট তাঁকে ফের আসানস�োলের বিশেষ
সিবিআই আদালতে পেশ করা হবে।

বিধায়কের উদ্যোগ, কাজ শুরু
বিধায়ক সুকান্ত পালের উদ্যোগে আমতার কল্যাণপুর পঞ্চায়েতের
গ�োবিন্দপুরে ধসে যাওয়া রূপনারায়ণের পাড় মেরামতের কাজ শুরু হচ্ছে।
শনিবার সেচ দপ্তরের পদস্থ আধিকারিক, ইঞ্জিনিয়ার ও স্থানীয় বিডিও–কে
নিয়ে এলাকা পরিদর্শন করে দ্রুত কাজ শুরুর ব্যবস্থা করেন তিনি। শুক্রবার
বিকেল থেকে টানা বৃষ্টির জেরে আচমকাই কল্যাণপুর পঞ্চায়েতের
গ�োবিন্দপুর গ্রামে রূপনারায়ণের পাড়ে ৩০০ ফুট ধস নামে। খবর পেয়ে এদিন
সকালেই সেচ দপ্তর ও প্রশাসনের আধিকারিকদের নিয়ে সেখানে প�ৌঁছে যান
বিধায়ক সুকান্ত পাল। পুর�ো এলাকাটি পরিদর্শন করে দ্রুত ধসে বসে যাওয়া
রূপনারায়ণের ওই পাড় মেরামতের ব্যবস্থা করেন তিনি। 

ক) ₹২০.৩৫ লক্ষ
খ) ₹০২.০৫ লক্ষ
গ) ₹১০,০০০/–
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উইলিয়ামসন ম্যাগর অ্যান্ড ক�োং লিমিটেড

CIN: L01132WB1949PLC017715
রেজিস্টার্ড অফিস:ফ�োর ম্যাঙ্গো লেন, সুরেন্দ্রম�োহন ঘ�োষ সরণি, কলকাতা–৭০০০০১,
টেলিফ�োন: ০৩৩–২২১০–১২২১, ২২৪৮–৯৪৩৪/৩৫,
ই–মেল: administrator@mcleodrussel.com, ওয়েবসাইট: www.wmtea.com

উইলিয়ামসন ম্যাগর অ্যান্ড ক�োং লিমিটেডের
৭১তম বার্ষিক সাধারণ সভা সম্পর্কিত তথ্য

সদস্যগণকে জানান�ো যাচ্ছে যে, মেসার্স উইলিয়ামসন ম্যাগর অ্যান্ড ক�োং লিমিটেড–এর
(‘দি ক�োম্পানি’) ৭১তম বার্ষিক সাধারণসভা (‘এজিএম’) ভিডিও কনফারেন্সিং/ অন্য
অডিও ভিসুয়াল মাধ্যমে (‘ভিসি/ওএভিএম’)অনুষ্ঠিত হবে মঙ্গলবার ২০ সেপ্টেম্বর ২০২২
ভারতীয় সময় বেলা ৩.০০টায় যা ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩ এবং লিস্টিং রেগুলেশনস
সঙ্গে পঠিতব্য কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রকের জারিকৃ ত সার্কুলার্স এবং স্টক এক্সচেঞ্জ ব�োর্ড অফ
ইন্ডিয়া (সেবি)–এর ধারাসমূহ অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে। ওই সকল আইন/রুলস অনুসারে
ক�োম্পানিকে বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম)ভিডিও কনফারেন্সিং/অন্য অডিও ভিসুয়াল
মাধ্যমে (ভিসি/ওএভিএম)অনুষ্ঠিত করবার অনুম�োদন প্রদান করা হয়েছে এবং ওই সভায়
সভার বিজ্ঞপ্তিতে বিবৃত বিষয়সমূহের ওপর আল�োচনা করা হবে এবং তদনুসারে বার্ষিক
প্রতিবেদন মুদ্রণ করে ব্যবহারিক কপি প্রেরণের প্রয়�োজন নেই।
প্রয�োজ্য রেগুলেটরি প্রয়�োজন অনুসারে ৭১তম এজিএম বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২২ সময়ের
প্রতিবেদন ও অ্যাকাউন্টস কেবলমাত্র বৈদ্যুতিন মাধ্যমে প্রেরণ করা হবে সদস্যগণকে যাদের
ইমেল ঠিকানা ক�োম্পানি বা তার ডিপ�োজিটরিজ এর কাছে নথিভু ক্ত রয়েছে। এজিএম
বিজ্ঞপ্তি এবং প্রতিবেদন এবং অ্যাকাউন্টস ২০২২ ক�োম্পানির ওয়েবসাইট www.wmtea.
com এবং স্টক এক্সচেঞ্জসমূহের ওয়েবসাইট যেখানে ক�োম্পানির শেয়ার নথিভু ক্ত রয়েছে
অর্থাৎ (www.bseindia.com), (www.nseindia.com) এবং (www.cse-india.
com) এবং এনএসডিএল–এর ওয়েবসাইট https://www.evoting.nsdl.com–তে
পাওয়া যাবে।
দি অ্যাক্টের সেকশন ১০৮ সঙ্গে পঠিতব্য ক�োম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন)
রুলস ২০১৪ ৭১তম এজিএম–এর বিষয়সমূহ রিম�োট ই–ভ�োটিং মাধ্যমে (যথা এজিএম
পূর্ব সময়ে ভ�োট প্রদানের সুবিধা)এবং এজিএম চলাকালীন সময়ে ইভ�োটিং মাধ্যমে
বিবেচিত হবে এবং সেই কারণে ক�োম্পানি ন্যাশনাল ডিপ�োজিটরি সার্ভিসেস লিমিটেড
(এনএসডিএল)–এর পরিষেবার জন্য নিয়�োগ করেছেন।
সদস্যগণ ব্যবহারিক আকারে শেয়ার ধরে থাকলে বা যাঁরা ই–মেল ঠিকানা নথিভু ক্ত করেননি
এবং এজিএম–তে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক বা এজিএম পূর্বসময়ে রিম�োট ই–ভ�োটিং প্রদান
করতে ইচ্ছুক বা এজিএম চলাকালীন সময়ে ই–ভ�োটিংয়ে ইচ্ছুক তাঁরা ইমেল ঠিকানা
নথিভু ক্তির জন্য ও ই–ভ�োটিংয়ের জন্য ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড গ্রহণের জন্য নিম্নের
পদ্ধতি অনুসরণ করবেন।
ক) ব্যবহারিক শেয়ারধারকগণের জন্য:সদস্যগণ দেখবেন লিঙ্ক https://mdpl.in/
updates/ISR-1.pdf এ
 বং ISR-1ফর্ম ডাউনল�োড করে তাদের কেওয়াইসি বিশদ
(যদি পূর্বে জমা না হয়ে থাকে)আপডেট করার জন্য তা পূরণ করে আমাদের রেজিস্ট্রার্স
অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের কাছে নীচের ঠিকানায় জমা করবেন।
		 মাহেশ্বরী ডাটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড
		 ইউনিট:উইলিয়ামসন ম্যাগর অ্যান্ড ক�োং লিমিটেড
		 ২৩, আর এন মুখার্জি র�োড, কলকাতা–৭০০০০১
খ) 		 ডিম্যাট শেয়ারধারকগণের জন্য:সদস্যগণ তাদের ডিপিআইডি এবং ক্লায়েন্ট আইডি
বা ফ�োলিও নম্বর উল্লেখ করে ই–মেল ঠিকানা তাঁদের ডিপ�োজিটরি পার্টিসিপেন্টসের
সঙ্গে আপডেট করাবেন
অন্যথায় সদস্যগণ ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড গ্রহণের জন্য অনুর�োধ জানাবেন
evoting@nsdl.co.in–তে যেখানে তাঁদের প্রয়�োজনীয় তথ্য প্রদান করতে হবে। সদস্যগণ
যাঁরা ই–মেল ঠিকানা পূর্বেই নথিভু ক্ত করেছেন তাঁরা তাঁদের ই–মেল ঠিকানা আপডেট/বৈধ
করবেন তাঁদের ডিপ�োজিটরি পার্টিসিপেন্টস বা ক�োম্পানির আরটিএ–এর সঙ্গে।
সময়মত�ো প্রয�োজ্য আইন অনুসারে শেয়ার ধারকগণকে তাঁদের নথিভু ক্ত ই–মেল ঠিকানায়
৭১তম এজিএম বিজ্ঞপ্তি প্রেরণ করা হবে।
		
ব�োর্ডের আদেশানুসারে
		
উইলিয়ামসন ম্যাগর অ্যান্ড ক�োং লিমিটেড
স্থান: কলকাতা
(অদিতি দাগা)
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