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Department 
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' 

Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalal Street, 
Mumbai - 400001 

Scrip Code : 509480 

Dear Sirs, 

The Listing Department 
National Stock Exchange of 
India Limited 
Exchange Plaza, 5th Floor, 
Plot No.-C/1, 'G' Block, 
Bandra- Kurla Complex, 
Bandra (E) 
Mumbai - 400051 

Scrip Code: BERGEPAINT 

3 I st May, 2022 

Listing Department 
The Calcutta Stock 
Exchange Ltd. 
7 Lyons Range, 
Kolkata-70000 l 

Scrip Code : 12529 

Subject: N ewspaper Advertisement for Transfer of Equity Shares of Berger Paints 

India Limited ("the Company") to Investor Education Protection Fund 
Authority 

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015 ("SEBI Regulations") as amended, we enclose herewith copy of notice 
published in today's newspaper i.e Financial Express (English) and Aajkaal (Bengali) as 
required under IEPF Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 as 
amended from time to time, inviting attention of concerned shareholders to submit their 
claims in respect of unclaimed dividends of the Company for last seven consecutive years 
failing which their shares would be transferred to IEPF Authority in accordance with 
Section 124(6) of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder. 

Yours faithfully, 
For BERGER PAINTS INDIA LIMITED 

RAJIBDE 

DEPUTY COMPANY SECRETARY 

Encl.: a/a 

BERGER PAINTS INDIA LIMITED 

Berger House, 129, Park Street, Kolkata • 700 017, Phone: 2229 9724-28, 2229 6005-06, Fax : 91-33-2249 900919729, www.bergerpaints.com 
CIN - L51434WB1923PLC004793, E-mail: consumerfeedback@bergerindia.com 
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৯

ম�ানাল অফিস:  হুগফল 
২১ ফনউ ফ� টি মরাড, ৩য় তল, ম�াঃ উত্তর�াড়া 

ম�লা– হুগফল– ৭১২২৫৮, মিান ( ০৩৩)  ২৬৬৪ ০৩৫৭

�ফরফিষ্ট–IV , রুল ৮( ১) 
দখল ফবজ্ঞফতি 
( স্াবর সম্পফত্তর �ন্য) 

( ফসফকউফরটাইজ�িন অ্যান্ড ফরকনস্টাকিন অি ফিনাফসিয়াল অ্যাজসটস অ্যান্ড এনজিাস্সজমন্ট অি ফসফকউফরটি ইন্টাজরস্ট অ্যাক্ট ২০০২–এর ধারা ১৩( ৪) –এর 
সজঙ্গ �ঠিতব্য স্াবর সম্পফত্তর �ন্য ফসফকউফরটি ইন্টাজরস্ট ( এনজিাস্সজমন্ট)  রুলস, ২০০২–এর রুল ৮ অধীজন) 
 যেহেতু, ইউহ�ো ব্োঙ্ক– এর অনুহ�োদিত অদিসোর দেহসহব দনম্নস্োক্ষর�োরী  দসদ�উদরটোইহেশন অ্োন্ড দর�নস্টো�শন অি দিনোদসিয়োল অ্োহসটস অ্োন্ড 
এনহিোস্সহ�ন্ট অি দসদ�উদরটি ইন্টোহরস্ট অ্োক্ট, ২০০২  য�োতোহব� এবং দসদ�উদরটি ইন্টোহরস্ট ( এনহিোস্সহ�ন্ট)  রুলস ২০০২– এর রুল ৮– এর সহগে পঠনীয় 
উক্ত অ্োহক্টর ১৩( ২)  ধোরোধীহন তোঁর ওপর অদপ্সত ক্ষ�তোবহল যিনিোহরর প্রদত িোদব দবজ্ঞদতি ইসু্ �হরদিহলন েোহত উক্ত দবজ্ঞদতির তোদরখ যেহ� ৬০ দিহনর 
�হধ্ সংদলিষ্ট দবজ্ঞদতিহত উদলিদখত পদর�োণ অে্সোঙ্ক সুি সহ�ত আিোয় যিওয়োর েন্ তোঁহির আহ্োন েোনোহনো েহয়দিল।
উক্ত যিনিোর ওই পদর�োণ অে্সোঙ্ক আিোয় দিহত ব্ে্স েওয়োয় এতদ্দোরো দবহশষ �হর ওই যিনিোর এবং েনসোধোরহণর জ্ঞোতোহে্স েোনোহনো েহছে যে, দনম্নস্োক্ষর�োরী 
উক্ত রুলস�ূহের রুল ৮– এর সহগে পঠনীয় উক্ত অ্োহক্টর ১৩( ৪)  ধোরোধীহন তোঁর ওপর অদপ্সত ক্ষ�তোবহল দনহম্ন দববৃত তোদরহখ নীহে বদণ্সত সম্পদতির িখল 
দনহয়হিন।
দবহশষ �হর ওই যিনিোর এবং েনসোধোরণহ� এতদ্দোরো দনহম্নোক্ত সম্পদতি দনহয় যলনহিন নো �রোর েন্ সত�্স �রো েহছে এবং এর পহরও এই সম্পদতি দনহয় যে 
য�োনও যলনহিন �রো েহল তো উক্ত দবজ্ঞদতিহত উদলিদখত বহ�য়ো ও তোর ওপর সুি সহ�ত ইউহ�ো ব্োঙ্ক– এর েোে্স সোহপক্ষ েহব।

হলফদয়া ব্াঞ্চ ( ১০৬৪) , সু�ার মাজক্সট, দুগ্সাচক, হলফদয়া– ৭২১৬০২,  haldia@ucobank.co.in

 ক্রম নং মদনদার/ �াফমনদাজরর নাম সম্পফত্তর ফববরণ
ক)  দাফব ফবজ্ঞফতির তাফরখ
খ)  দখল ফবজ্ঞফতির তাফরখ
গ)  বজকয়া অর্সাঙ্ক

 ১. শ্রী অফময় ভূষণ কর
১১/ ১৬, দস– আইওদস
টোউনদশপ, যপোঃ েলদিয়ো
টোউনদশপ, পবূ্স য�দিনীপুর
দপন– ৭২১৬০৭

সম্পদতির স�ল অপদরেোে্স অংশ যেখোহন ফ্্োট/ প্লট নং ১৪৮, েোর িোগ নং ১৪৮, 
দিি নং আই– ১ সোল ২০০৭, পদর�োপ ১৩/ ৪ যিদসহ�ল, য�ৌেো– শোলু�খোদল, 
খদতয়োন নং ৩৮৭, েোল খদতয়োন নং ৪৪/ ১, যে এল নং ১৮, নদেভুক্ত 
সোব– যেলো এদিএসআর সুতোেোটো এবং যেলো–  পবূ্স য�দিনীপুর। যেৌেদদি:  
উতিহর–  সোধোরণ পদরসর তদ্ পর বুদ্ধহিব �হরর সম্পদতি, িদক্ষহণ–  প্রয়োত 
দ�ন্টু পোত্র এবং অন্হির সম্পদতি, পহূব্স–  �নীষো �হরর সম্পদতি, পদচিহ�–  
রোস্ো। নদেভুক্ত সোব–যরদেস্টোর সুতোেোটো অদিহস বু� নং ১, ভদলউ� নং ১, 
পৃষ্ো ১ যেহ� ৯, দিি নং আই– ১ সোল ২০০৭

�) ২৮. ০৬. ২০২১খ)  ২৬. ০৫. ২০২২
গ)  ₹  ৩,৬৩,৭৩০. ৩২ ( দতন লক্ষ 
যতষট্টি েোেোর সোতহশো দতদরশ টো�ো 
ও বদত্রশ পয়সো �োত্র)  ২৩/ ০৬/ ২০২১ 
অনুেোয়ী ( সিু প্রেুক্ত ৩০/ ০৬/২০২১ 
পে্সন্ত)   তৎসে তদুপদর আনুষদগে� 
খরে, খরে সে তদুপদর সুি

তাফরখ:  ২৬. ০৫. ২০২২  অনুজমাফদত আফধকাফরক 
স্ান:  হলফদয়া, �ূব্স মমফদনী�ুর     ইউজকা ব্যাঙ্ক

  প্রতীকী দখল ফবজ্ঞফতি    
ব্াঞ্চ অফিস:  আইদসআইদসআই ব্োঙ্ক দলদ�হটি, ল্োন্ড�ো�্স দবদ্ডং, যফ্োর নং  4 ,
228A, এহেদস যবোস যরোি, �ল�োতো– 700020 
CIN No.: L65190GJ1994PLC021012 ;  www.icicibank.com    মেজহতু,

আইদসআইদসআই ব্োঙ্ক দলদ�হটি–এর অনুহ�োদিত আদধ�োদর� দেহসহব দনম্নস্োক্ষর�োরী দসদ�উদরটি ইন্টোহরস্ট ( এনহিোস্সহ�ন্ট)  রুলস, 2002 – এর রুল 3 
 সে পঠনীয় দসদ�উদরটোইহেশন অ্োন্ড দর�নস্টো�শন অি দিনোদসিয়োল  অ্োহসটস অ্োন্ড এনহিোস্সহ�ন্ট অি দসদ�উদরটি ইন্টোহরস্ট অ্োক্ট, 2002–এর 13(12)   
ধোরোধীহন অদপ্সত ক্ষ�তোবহল দনম্নদলদখত ঋণগ্রেীতোগহণর প্রদত িোদব দবজ্ঞদতিস�ূে েোদর �হরদিহলন, েোর �োধ্হ� উক্ত দবজ্ঞদতিগুদল প্রোদতির তোদরখ যেহ� 60 
দিহনর �হধ্ উক্ত ঋণেুদক্ত বোবি প্রহিয় অে্সোঙ্ক পদরহশোহধর েন্ সংদলিষ্ট ঋণগ্রেীতোগহণর প্রদত আহ্োন েোনোহনো েহয়দিল।
ওই ঋণগ্রেীতো উক্ত অে্সোঙ্ক পদরহশোহধ ব্ে্স েওয়োয় এতদ্দোরো দবহশষ �হর ওই ঋণগ্রেীতো এবং েনসোধোরহণর প্রদত দবজ্ঞদতি েোদর �রো েহছে যে, 
দনম্নস্োক্ষর�োরী নীহে উদলিদখত তোদরখগুদলহত উক্ত রুলস�ূহের রুল 8 সে  পঠনীয় উক্ত অ্োহক্টর 13(4)   ধোরোধীহন তোঁর ওপর অদপ্সত ক্ষ�তোবহল এখোহন 
নীহে বদণ্সত সম্পদতির প্রতী�ী িখল দনহয়হিন। দবহশষত ওই ঋণগ্রেীতো এবং েনসোধোরণহ� এতদ্দোরো দনম্নদলদখত সম্পদতি দনহয় য�োনওপ্র�োর যলনহিন নো 
�রোর েন্ সত�্স �রো েহছে এবং উক্ত সম্পদতি দনহয় য�োনওরূপ যলনহিন আইদসআইদসআই ব্োঙ্ক দলদ�হটহির েোে্স সোহপক্ষ েহব।

ক্রম 
নং

ঋণগ্রহীতার নাম/ 
মলান অ্যাকাউন্ট নম্বর

সম্পফত্তর ফববরণ/ 
প্রতীকী দখজলর তাফরখ

দাফব ফবজ্ঞফতির 
তাফরখ/  দাফবকৃত 

অর্সাঙ্ক ( ₹ ) 

ব্াজঞ্চর
নাম

1 সুিশ্সন প্লোইউি এন্টোরপ্রোইহেস/  �োখনলোল পুহরোদেত,
�হনোে কু�োর পুহরোদেত, সোদর�ো পুহরোদেত ( েোদ�নিোরগণ) ,
�োখনলোল পুহরোদেত ( বন্ধ�িোতো) /  যফ্োর নং 2 ,  28 , 
যগোপী যবোস যলন, পদচি�বগে, �ল�োতো–700012 /
128805501350  এবং 128855000028

যপোস্ট অদিস দস্টহটর দভতহর, য�োেতো 
ে�, দব�োহনর, রোেস্োন, 58.45 
বগ্সদ�টোর বো বগ্সিুট 628' 11½ /
প্রতী�ী িখহলর তোদরখ: 25.05.2022 

29 দিহসম্বর, 2021
/ 
₹

44,57,948.90     / –

দব�োহনর
/ 

পদচি�বগে

    উপহরোক্ত ঋণগ্রেীতো( গণ) /েোদ�নিোর( গণ)  এবং েনসোধোরণহ� এতদ্দোরো ওপহর উদলিদখত পদর�োণ অে্সোঙ্ক আিোয় যিওয়োর েন্ এই দবজ্ঞদতি প্র�োহশর তোদরখ 
যেহ� 30  দিহনর দবজ্ঞদতি  হিওয়ো েল, অন্েোয় দসদ�উদরটি ইন্টোহরস্ট ( এনহিোস্সহ�ন্ট)  রুলস, 2002 – এর রুল নং 8 ও 9 –এর সংস্োন অনুেোয়ী উক্ত বন্ধ� 
রোখো েোদ�নেুক্ত সম্পদতিগুদল এই দবজ্ঞদতি প্র�োহশর তোদরখ যেহ�  30 দিন অদতবোদেত েওয়োর পহর দবক্রয় �রো েহব। 

তাফরখ:  31 মম , 2022  অনুজমাফদত আফধকাফরক
   স্ান:  কলকাতা   আইফসআইফসআই ব্যাঙ্ক ফলফমজটড  

 বা�্সার ম�ন্টস ইফন্ডয়া ফলফমজটড
( CIN: L51434WB1923PLC004793) 

যরদেস্টোি্স অদিস:  বোে্সোর েোউস, ১২৯, পো�্স দস্টট, �ল�োতো–৭০০০১৭
যিোন:  ০৩৩ ২২২৯ ৯৭২৪–২৮;  ি্োক্স:  ০৩৩ ২২২৭ ৭২৮৮

ওহয়বসোইট:  https://www.bergerpaints.com 
ই–য�ল:  consumerfeedback@bergerindia.com 

মিয়ারধারকজদর প্রফত ফবজ্ঞফতি
( ইনহভস্টর এিুহ�শন অ্োন্ড যপ্রোহট�শন িোহন্ড যশয়োরস�ূে স্োনোন্তর) 

এতদ্দোরো য�োম্পোদনে অ্োক্ট, ২০১৩–এর ১২৪( ৬)  ধোরো এবং সংহশোদধত ইনহভস্টর 
এিুহ�শন অ্োন্ড যপ্রোহট�শন িোন্ড অেদরটি ( অ্ো�োউদন্টং, অদিট, ট্োসিিোর অ্োন্ড 
দরিোন্ড)  রুলস, ২০১৬ ( এখোহন এর পহর ‘রুলস�ূে’  দেহসহব উদলিদখত)  য�োতোহব� 
বোে্সোর যপন্টস ইদন্ডয়ো দলদ�হটি ( ‘ য�োম্পোদন’ ) –এর যশয়োরধোর�গহণর প্রদত এই দবজ্ঞদতি 
েোদর �রো েহছে যে, উপেু্সপদর সোত ( ৭)  বির বো তোরও যবদশ স�য় ধহর লভ্োংশ 
প্রিোন �রো েয়দন বো িোদব �রো েয়দন এ�ন স�স্ যশয়োর য�োম্পোদনর তরহি ইনহভস্টর 
এিুহ�শন অ্োন্ড যপ্রোহট�শন িোহন্ড ( ‘ আইইদপএি’ )  স্োনোন্তর �রো েহব।
য�োম্পোদনে অ্োক্ট, ১৯৫৬ এবং/ বো য�োম্পোদনে অ্োক্ট, ২০১৩ ( এখোহন এর পহর ‘ অ্োক্ট’  
দেহসহব উদলিদখত) –এর সংস্োনস�ূে য�োতোহব� অপ্রিতি/  িোদবেীন লভ্োংশ দনদি্সষ্ট স�য় 
য�হন ইনহভস্টর এিুহ�শন অ্োন্ড যপ্রোহট�শন িোহন্ড ( আইইদপএি)  স্োনোন্তর �রো 
েহয়হি। ৩১ �োে্স, ২০১৫ স�োতি অে্সবহষ্সর যপ্রদক্ষহত প্রিতি েূড়োন্ত লভ্োংশ এ�নভোহব 
স্োনোন্তহরর পরবততী দনধ্সোদরত তোদরখ েল ৪ যসহটেম্বর, ২০২২।
নো�, যিোদলও নম্বর বো দিদপ আইদি–ক্োহয়ন্ট আইদি এবং স্োনোন্তর উপহেোগী 
যশয়োহরর সংখ্ো সহ�ত এ�ন যশয়োরধোর�গহণর েোবতীয় দবশি তে্ https://www.
bergerpaints.com  ওহয়বসোইহট যিওয়ো আহি। এর পোশোপোদশ, সংদলিষ্ট যশয়োরগুদল 
আইইদপএহি স্োনোন্তর নো–�রো এবং ৩১ �োে্স, ২০১৫ স�োতি অে্সবষ্স ও তৎপরবততী 
অপ্রিতি লভ্োংশ িোদব �রোর েন্ সম্পদ�্সত স�ল যশয়োরধোরহ�র প্রদত এই দবজ্ঞদতি 
েোদর �রো েহছে েোহত তোঁরো সব্সহশষ ১৬ আগস্ট, ২০২২ তোদরহখর �হধ্ য�োম্পোদনর 
যরদেস্টোর এবং যশয়োর ট্োসিিোর এহেন্ট য�সোস্স দস দব �্োহনেহ�ন্ট সোদভ্সহসস ( প্রোঃ)  দলঃ, 
ইউদনট:  বোে্সোর যপন্টস ইদন্ডয়ো দলদ�হটি, দপ–২২, বহন্ডল যরোি, �ল�োতো–৭০০০১৯, 
যিোন:  ০৩৩ ৪০১১ ৬৭০০/  ৬৭২৯/  ৬৭৪২/  ৬৭২৪/  ৬৭২৫, ি্োক্স:  ০৩৩ ৪০১১ 
৬৭৩৯, ই–য�ল:  subhabrata@cbmsl.co/ ranarc@cbmsl.co/  nagd@
cbmsl.com  বরোবহর দনহম্নোক্ত প্রহয়োেনীয় নদেগুদল পোঠিহয় যিন: 
১.  ি�্স আইএসআর–১ এবং আইএসআর–২ ( যশয়োরধোরহ�র নো� �ুদরিত েো�ো ও 

বোদতল �রো এ�টি আসল যে�) 
২.  ি�্স নং আইএসআর–৩, এসএইে–১৩ বো এসএইে–১৪ ( প্রহেোে্�হতো) 
েত শীঘ্র সম্ভব প্রহয়োেনীয় পিহক্ষপ গ্রেহণর অনুহরোধ েোদনহয় উক্ত রুলস�ূে অনুেোয়ী যে 
স�ল যশয়োরধোরহ�র যশয়োরগুদল আইইদপএহি স্োনোন্তরহেোগ্, তোঁহির সব্সহশষ উপলব্ধ 
ঠি�োনো/  ই–য�ল আইদি–যত এই দবজ্ঞদতিটি ইদত�হধ্ই ২৪ য�, ২০২২ তোদরহখ পোঠিহয় 
যিওয়ো েহয়হি।
য�োম্পোদনর ওহয়বসোইট https://www.bergerpaints.com/investors/ 
investor-services.htm  বো আ�োহির আরটিএ–র ওহয়বসোইট http://www.
cbmsl.com/services/details/sebi-download-forms  যেহ� প্রহয়োেনীয় 
ি�্সগুদল িোউনহলোি �হর যনওয়ো যেহত পোহর।
দব�ল্পরূহপ, সংদলিষ্ট যশয়োরধোর�গণ দিদেটোল উপোহয় স্োক্ষদরত নদেগুদল আ�োহির 
আরটিএ–র http://www.cbmsl.com/investor-parlour ওহয়বসোইহট 
আপহলোি �হর দিহত পোহরন।
যশয়োরধোর�গণ উপদরদলদখত নদেগুদলর স্্োন �রোহনো প্রদতদলদপ দস দব �্োহনেহ�ন্ট 
সোদভ্সহসস ( প্রোঃ)  দলঃ–এর উপহরোক্ত ই–য�ল আইদি–যতও পোঠোহত পোহরন। দস দব 
�্োহনেহ�ন্ট সোদভ্সহসস ( প্রোঃ)  দলঃ বরোবহর নদেগুদলর েোি্স �দপও পোঠোহনো যেহত পোহর।
সম্পদ�্সত এ�ন য�োনও যশয়োরধোরহ�র যেহ� য�োনও প্র�োর বোত্সো নো–পোওয়ো যগহল, 
উক্ত রুলস�ূহের শত্সোনুসোহর য�োম্পোদন উক্ত যশয়োরগুদল আইইদপএি �তৃ্সপহক্ষর দি�্োট 
অ্ো�োউহন্ট স্োনোন্তহর বোধ্ েহব। দিদে�্োল িহ�্স যশয়োর ধহর রোখো এ�ন যে স�ল 
যশয়োরধোরহ�র যশয়োরগুদল স্োনোন্তর উপহেোগী, তোঁরো অনুগ্রেপূব্স� যখয়োল রোখহবন যে, 
উক্ত রুলস�ূে য�োতোহব� আইইদপএি �তৃ্সপহক্ষর দি�্োট অ্ো�োউহন্ট উক্ত যশয়োরগুদল 
স্োনোন্তহরর েন্ য�োম্পোদন নতুন যশয়োর সোটি্সদিহ�ট( স�ূে)  ইসু্ �রহব এবং এ�ন ইসু্র 
পর, সংদলিষ্ট যশয়োরধোর�গহণর নোহ� দনবন্ধী�ৃত আসল যশয়োর সোটি্সদিহ�ট( স�ূে)  দনহে 
যেহ�ই বোদতল এবং অ–দবদন�য়হেোগ্ প্রদতপন্ন েহব।
সংদলিষ্ট যশয়োরধোর�( গণ)  আরও যখয়োল রোখহবন যে, দনহেহির ওহয়বসোইহট য�োম্পোদনর 
তরহি আপহলোি �রো দবশি তে্োবদল আইইদপএি �তৃ্সপহক্ষর �োহি দিদে�্োল 
যশয়োরগুদল স্োনোন্তহরর েন্ য�োম্পোদনর তরহি নতুন যশয়োর সোটি্সদিহ�ট( স�ূে)  ইসু্র 
যপ্রদক্ষহত উপেুক্ত দবজ্ঞদতি দেহসহব গণ্ েহব।
উক্ত রুলস�ূহে দনধ্সোদরত পদ্ধদত অনুসরণ �হর সংদলিষ্ট যশয়োরধোর�( গণ)  এরূহপ 
স্োনোন্তদরত যশয়োহরর পোশোপোদশ উক্ত যশয়োহরর ওপর িোদবেীন লভ্োংশ এবং উদ্ভূত 
�হপ্সোহরট সুদবধোবদলর ( েদি েোহ�)  েন্ আইইদপএি �তৃ্সপহক্ষর �োহি িোদব েোদনহয় 
যিরত পোহবন। উক্ত রুলস�ূে য�োতোহব� আইইদপএহি স্োনোন্তদরত যশয়োর( গুদল)  এবং 
িোদবেীন লভ্োংহশর েন্ য�োম্পোদনর দবরুহদ্ধ য�োনও িোদব বহ�য়ো রোখো েলহব নো।
আহলোে্ দবষয় এবং রুলস�ূহের যপ্রদক্ষহত য�োনও যশয়োরধোরহ�র য�োনও প্রশ্ন েো�হল 
দতদন/ তোরঁো য�োম্পোদনর যরদেস্টোর এবং যশয়োর ট্োসিিোর এহেহন্টর সহগে এই ঠি�োনোয় 
যেোগোহেোগ �রহত পোহরন:  দস দব �্োহনেহ�ন্ট সোদভ্সহসস ( প্রোঃ)  দলঃ, দপ–২২, বহন্ডল 
যরোি, �ল�োতো–৭০০০১৯, যিোন:  ০৩৩ ৪০১১ ৬৭০০/  ৬৭২৯/  ৬৭৪২/  ৬৭২৪/  ৬৭২৫, 
ই–য�ল:  subhabrata@cbmsl.co/ranarc@cbmsl.co/ nagd@cbmsl.com।

 বা�্সার ম�ন্টস ইফন্ডয়া ফলফমজটড–এর �জষে
 সাঃ–
স্োন :   �ল�োতো অরুফণত গাঙ্গুফল
তোদরখ :  ৩১ য�, ২০২২ ভাইস মপ্রফসজডন্ট এবং মকাম্পাফন মসজক্রটাফর 

ফ� ফস অ্যাফভফনউ ধম্সতলা ব্াঞ্চ
ফ�– ১৫, গজণি চন্দ্র অ্যাফভফনউ, কলকাতা– ৭০০ ০১৩

ই–মমল:  vjdhkol@bankofbaroda.co.in

দখল ফবজ্ঞফতি ( স্াবর সম্পফত্তর �ন্য) 
�ফরফিষ্ট–IV,  ফসফকউফরটি ইন্টাজরস্ট ( এনজিাস্সজমন্ট)  রুলস, ২০০২–এর রুল ৮ ( ১) ,  

যেহেতু,  ব্োঙ্ক অি বহরোিোর অনহু�োদিত অদিসোর দেহসহব দনম্নস্োক্ষর�োরী দসদ�উদরটোইহেশন 
অ্োন্ড দর�নস্টো�শন অি দিনোদসিয়োল অ্োহসটস অ্োন্ড এনহিোস্সহ�ন্ট অি দসদ�উদরটি ইন্টোহরস্ট 
অ্োক্ট, ২০০২ ( ৫৪ অি ২০০২)  য�োতোহব� এবং দসদ�উদরটি ইন্টোহরস্ট ( এনহিোস্সহ�ন্ট)  রুলস, 
২০০২– এর রুল ৩– এর সহগে পঠনীয় উক্ত অ্োহক্টর ১৩( ১২)  ধোরোধীহন তোঁর ওপর অদপ্সত 
ক্ষ�তোবহল  যিনিোর য�সোস্স সর�োর যট্িোস্স, স্তোঃ যিবিোস সর�োহরর প্রদত  ২২.০২. ২০২২ 
তোদরখ সংবদলত িোদব দবজ্ঞদতি ইসু্ �হরদিহলন, েোহত উক্ত দবজ্ঞদতির তোদরখ যেহ� ৬০ দিহনর 
�হধ্ সংদলিষ্ট দবজ্ঞদতিহত উদলিদখত পদর�োণ অে্সোঙ্ক ₹  ৪১,৮৭,৭৮৯. ০০  (একচফলিি লষে সাতাফি 
হা�ার সাতজিা ঊননব্বই টাকা মাত্র)  ৩০. ১১. ২০১৮ অনেুোয়ী সে পদরহশোধ পে্সন্ত েুদক্তবদ্ধ েোহর 
সুি, খরে, �োশুল সহ�ত আিোয় যিওয়োর েন্ তোঁহির আহ্োন েোনোহনো েহয়দিল। 
উক্ত যিনিোর এবং েোদ�নিোরগণ ওই পদর�োণ অে্সোঙ্ক আিোয় দিহত ব্ে্স েওয়োয় এতদ্দোরো দবহশষ 
�হর ওই যিনিোর/ েোদ�নিোর এবং েনসোধোরহণর জ্ঞোতোহে্স েোনোহনো েহছে যে, দসদ�উদরটি ইন্টোহরস্ট 
( এনহিোস্সহ�ন্ট)  রুলস, ২০০২– এর দনম্নস্োক্ষর�োরী রুল ৮–  এর সহগে পঠনীয় উক্ত অ্োহক্টর ১৩ 
( ৪)  ধোরোধীহন তোঁর ওপর অদপ্সত ক্ষ�তোবহল ২৬ মম, ২০২২ তোদরহখ নীহে বদণ্সত সম্পদতির িখল 
দনহয়হিন।
দবহশষ �হর ওই যিনিোর/ েোদ�নিোর/ বন্ধ�িোতো  এবং েনসোধোরণহ� এতদ্দোরো দনহম্নোক্ত সম্পদতি 
দনহয় যলনহিন নো �রোর েন্ সত�্স �রো েহছে এবং এরপহরও এই সম্পদতি দনহয় যে য�োনও 
যলনহিন �রো েহল তো বহ�য়ো ₹  ৪১,৮৭,৭৮৯. ০০  (একচফলিি লষে সাতাফি হা�ার সাতজিা 
ঊননব্বই টাকা মাত্র)  ৩০. ১১. ২০১৮ ও তোর ওপর পদরহশোধ পে্সন্ত েুদক্তবদ্ধ েোহর সুি, �োশুল, 
আ�দমি� খরেোপোদত ইত্োদি সহ�ত ব্োঙ্ক অি বহরোিো, দে দস অ্োদভদনউ, ধ�্সতলো ব্োহচের 
েোে্সসোহপক্ষ েহব।  
এর পোশোপোদশ উক্ত অ্োহক্টর ১৩ ধোরোর ( ৮)  উপধোরোর সংস্োন য�োতোহব� উপলব্ধ স�হয়র �হধ্ 
ব্োহঙ্কর প্রোপ্ বহ�য়ো টো�োপয়োসো আিোয় দিহয় দনম্নদলদখত েোদ�নেুক্ত সম্পদতি িোদড়হয় যনওয়োর 
ব্বস্ো �রোর েন্ সংদলিষ্ট যিনিোহরর দৃদষ্ট আ�ষ্সণ �রো েহছে।

স্াবর সম্পফত্তর ফববরণ
��হবদশ ৫ �োঠো ৭ িটো� ২৯ বগ্সিুট েদ�–সে তদুপদর এ�তলো বোসহেোগ্ ভবন অবদস্ত 
যে এল নং ২৮, আর এস নং ১০৪, িোগ নং ৬৬৪, এল আর িোগ নং ৮৫২, অধীনস্ খদতয়োন 
নং সোহব� ৮৬, য�ৌেো–  তোলবোন্ো, বোদল�োন্ো– ১১ গ্রো�পচেোহয়ত, যেলো–  ২৪ পরগনো ( উঃ) , 
�ল�োতো– ৭০০ ১১০, েোনো–  য�োলো, েোর দিি নং ০৮৩৫৬ তোদরখ ২০. ০৭. ২০১০। েদ�র 
যেৌেদদি:  উতিহর–  শ্রী অধর রোহয়র েদ�, িদক্ষহণ–  ৪ িুট েওড়ো রোস্ো, পূহব্স–  অদনল দ�দ্রির েদ�, 
পদচিহ�–  শ্রী যগৌরোগের েদ�। 

তাফরখ:  ২৬. ০৫. ২০২২, স্ান:  কলকাতা  অনুজমাফদত আফধকাফরক, ব্যাঙ্ক অি বজরাদা

 সাজক্সল অফিস: দুগ্সা�ুর ( ম�নাজরল সাফভ্সজসস অ্যান্ড অ্যাডফমফনজস্টিন ফড�াট্সজমন্ট) 
৩য় তল, গাজলফরয়া মাজক্সট নাচন মরাড দুগ্সা�ুর ৭১৩২১৩

ব্যাজঙ্কর গাফড় ফবক্রজয়র �ন্য ফবজ্ঞফতি
ব্োহঙ্কর গোদড় ‘ যেখোহন যে�ন আহি’  দভদতিহত দবক্রহয়র েন্ �ুখবন্ধ িরপত্র আহ্োন �রো েহছে। আগ্রেী 
দবিোরগণ তোঁহির প্রস্োব ০৬. ০৬. ২০২২ যবলো ৫. ০০টোর �হধ্ দসও দুগ্সোপুর স্োহন ে�ো �রহবন।
দবশহির েন্ লগঅন �রুন www.pnbindia.in

 স্ান: দুগ্সা�ুর আজদিানুসাজর
তাফরখ: ৩১. ০৫. ২০২২  সাজক্সল মহড

 আইফডএিফস িাস্ট্স ব্যাঙ্ক ফলফমজটড
( পূব্সতন �্োদপটোল িোস্ট্স দলদ�হটি এবং আইদিএিদস ব্োঙ্ক দলদ�হটি–এর সহগে সংেুক্ত) 
CIN: L65110TN2014PLC097792 
যরদেস্টোি্স অদিস:  য� আর এ� টোওয়োরস, যফ্োর নং ৮, ে্োদরংটন যরোি, যেটহপট, যেন্নোই–৬০০০৩১
যিোন:  + ৯১ ৪৪ ৪৫৬৪ ৪০০০ ।  ি্োক্স:  + ৯১ ৪৪ ৪৫৬৪ ৪০২২

�ফরফিষ্ট–IV  [ রুল ৮( ১) ] 

দখল ফবজ্ঞফতি
( স্াবর সম্পফত্তর �ন্য) 

যেহেতু, আইদিএিদস িোস্ট্স ব্োঙ্ক দলদ�হটি ( পূব্সতন �্োদপটোল িোস্ট্স দলদ�হটি এবং আইদিএিদস ব্োঙ্ক দলদ�হটি–এর সহগে সংেুক্ত) –
এর অনুহ�োদিত আদধ�োদর� দেহসহব দনম্নস্োক্ষর�োরী দসদ�উদরটি ইন্টোহরস্ট ( এনহিোস্সহ�ন্ট)  রুলস, ২০০২–এর রুল ৩ সে পঠনীয় 
দসদ�উদরটোইহেশন অ্োন্ড দর�নস্টো�শন অি দিনোদসিয়োল অ্োহসটস অ্োন্ড এনহিোস্সহ�ন্ট অি দসদ�উদরটি ইন্টোহরস্ট অ্োক্ট, ২০০২–এর 
১৩( ১২)  ধোরোধীহন তোঁর ওপর অদপ্সত ক্ষ�তোবহল ঋণগ্রেীতো, সে–ঋণগ্রেীতোগণ এবং েোদ�নিোরগণ:  ( ১)  আনন্দ ফবশ্াস, ( ২)  সুভদ্া 
ফবশ্াস–এর প্রফত ০৩. ০৮. ২০১৯ তাফরখ সংবফলত একটি দাফব ফবজ্ঞফতি �াফর কজরফিজলন  োর মাধ্যজম উক্ত ফবজ্ঞফতি প্রাফতির তাফরখ মরজক 
৬০ ফদজনর মজধ্য ওই ফবজ্ঞফতিজত উফলিফখত অর্সাঙ্ক অর্সাৎ, ০১. ০৮. ২০১৯ অনেুায়ী ₹২৪,২৯,৭৫৭.৭২ (  চফব্বি লষে উনফত্রি হা�ার সাতজিা 
সাতান্ন টাকা এবং বাহাত্তর �য়সা মাত্র)  পদরহশোহধর েন্ তোঁহির প্রদত আহ্োন েোনোহনো েহয়দিল।
উক্ত ঋণগ্রেীতোগণ এই অে্সোঙ্ক পদরহশোহধ ব্ে্স েওয়োয় এতদ্দোরো দবহশষত ওই ঋণগ্রেীতো এবং েনসোধোরহণর প্রদত দবজ্ঞদতি েোদর �রো েহছে 
যে, দনম্নস্োক্ষর�োরী ২৫ মম, ২০২২ তাফরজখ উক্ত রুলস�ূহের রুল ৮ সে পঠনীয় উক্ত অ্োহক্টর ১৩ নং ধোরোর (৪)  নং উপধোরোধীহন তোঁর 
ওপর অদপ্সত ক্ষ�তোবহল এখোহন নীহে বদণ্সত সম্পদতির বোস্দব� িখল দনহয়হিন।
দবহশষত ওই ঋণগ্রেীতোগণ এবং েনসোধোরণহ� এতদ্দোরো দনহম্নোক্ত সম্পদতি দনহয় যলনহিন নো �রোর েন্ সত�্স �রো েহছে এবং এই 
সম্পদতি দনহয় যে–য�োনও যলনহিন ₹২৪,২৯,৭৫৭.৭২ (  চফব্বি লষে উনফত্রি হা�ার সাতজিা সাতান্ন টাকা এবং বাহাত্তর �য়সা মাত্র)     এবং  
�রবততী সুদ সজমত আইফডএিফস িাস্ট্স ব্যাঙ্ক ফলফমজটড ( �ূব্সতন ক্যাফ�টাল িাস্ট্স ফলফমজটড এবং আইফডএিফস ব্যাঙ্ক ফলফমজটড–এর সজঙ্গ 
সংেুক্ত) –এর েোে্স সোহপক্ষ েহব।
উক্ত অ্োহক্টর ১৩ নং ধোরোর ( ৮)  নং উপধোরোর সংস্োন অনেুোয়ী প্রোপ্ য�য়োহির �হধ্ এই েোদ�নেুক্ত পদরসম্পিগুদল িোড়োহনোর ব্বস্ো 
গ্রেহণর েন্ সম্পদ�্সত ঋণগ্রেীতোর �হনোহেোগ আ�ষ্সণ �রো েহছে।

স্াবর সম্পফত্তগুফলর ফববরণ
আবাফসক ফ্্যাট নং ১০–এর সমগ্র অংি, ৮৯০ বগ্সিুট, দফষেণ �ূব্স ফদজক, ৫ ম তল, সত্যসুখ আবাসন, �ফম ৩ কাঠা ১৫ িটাক ২৮ 
বগ্সিুট কমজবফি, মমৌ�া নাটাগড়, আর এস দাগ নং ১৭৮৭, আর এস খফতয়ান নং ১৭০, ম� এল নং ১৫, �ুর মহাফ্ডং নং ৪৯, নাটাগড় 
মমন মরাড, ওয়াড্স নং ২২, �াফনহাটি �ুরসভা, রানা ম�ালা, ম�লা উত্তর ২৪ �রগণা–৭০০১১৩। সীমানা উত্তর– �ুর রাস্া, দফষেণ– ফড 
ম�াদ্াজরর বাফড়, �ূব্স– নাটাগড় মমন মরাড, �ফচিম– �ঞ্চবটী উন্নয়ন সফমফত।

তাফরখ:  ২৫. ০২. ২০২২ অনুজমাফদত আফধকাফরক
স্ান:  কলকাতা আইফডএিফস িাস্ট্স ব্যাঙ্ক ফলফমজটড ( �ূব্সতন ক্যাফ�টাল
মলান অ্যাকাউন্ট নং:  ১৪৭৩৩৬৮৯ িাস্ট্স ফলফমজটড এবং আইফডএিফস ব্যাঙ্ক ফলফমজটড–এর সজঙ্গ সংেুক্ত)             

সাগফরকা দত্তজচৌধুফর

শুধু সোধোরণ �র বো দনম্নদবতি 
যরেদণর �দেলোরোই নন, বহু 
দশদক্ষত উচ্চদবতি সম্ভোন্ত 
পদরবোহরর বধূ যেহ� ��্সরত 
�দেলোরোও দশ�োর েহছেন 
গোে্সস্ দেংসোর। এ�ন�ী 
পদচি�বগে �দেলো �দ�শহনর 
সিস্ সুেোতো পো�ড়োশী 
লোদেড়ী এ�স�য় দশ�োর 
েহয়দিহলন পোদরবোদর� 
দেংসোর। ২০১৯ সোহল 
তোঁর ওপর শ্বশুরবোদড়হত 
�োনদস� দনে্সোতন শুরু েয়। 
অবহশহষ �দেলো �দ�শহনর 
দ্োরস্ েহল স�স্োর স�োধোন 
েয়। নো�ী সু্হলর দশদক্ষ�ো 
�ল�োতোর বোদসন্ো েদ্রি�ো 
িতি। স্ো�ীর েো�দরর েন্ আগরতলোয় েোওয়োর পর যেহ� স�স্ো শুরু েয়। 
�োনদস� দূরত সৃদষ্ট েহত েোহ�। অবসরপ্রোতি সর�োদর ��তী পঁেোতিহরোর্্স �ীরো 
দ�হত্রর যক্ষহত্রও তো–ই �হট। এ িোড়োও দ�তোদল সোেো, সুেোতো য�োহষর �হতো 
আরও অহনহ�ই গোে্সস্ দেংসোর দশ�োর েহয় �দ�শহনর সোেোহে্ িী�্স লড়োইহয়র 
পর এখন অহন�টোই স্োভোদব� েীবন েোপন �রহিন। যসো�বোর শুভোন্ন সভো�হর 
রোে্ �দেলো �দ�শহনর উহি্োহগ আহয়োদেত েয় ‘ গোে্সস্্ দেংসো ও প্রদত�োর’  
দবষয়� আহলোেনোসভো ও ��্সশোলো। ১৭টি যেলোর ২৩টি �হলে দ�দলহয় ৭৭ 
েন পড়ুয়ো এবং ২০ েন দশক্ষ� অংশ যনন। এ িোড়োও ৭–৮ েন দনে্সোদততো, 
েোঁরো দনহেহির লড়োইহয়র পর �ীভোহব আত্মদবশ্বোস দিহর যপহয়হিন যসই 
অদভজ্ঞতোর �েো ভোগ �হর দনহত দগহয় য�উ য�উ �োন্নোয় যভহে পহড়ন। এদিন 

অনুষ্োহনর উহদ্োধন �হরন 
নোরী, দশশু ও স�োে�ল্োণ 
�ন্তী িোঃ শশী পোঁেো। দতদন 
বহলন, ‘ শোরীদর� যেো� 
দ�ংবো �োনদস�, �দেলোরো 
নোনোভোহব গোে্সস্ দেংসোর 
দশ�োর েন। ২০০৫ সোহল 
যিোহ�দস্ট� ভোহয়োহলসি অ্োক্ট 
ততদর েহলও অহনহ�ই 
েোহনন নো য�োেোয় �োর 
�োহি যগহল দবেোর পোহবন। 
এর েন্ আরও সহেতনতো 
বোড়োহনো প্রহয়োেন। আ�রো 
যেষ্টো �রদি পড়ুয়োহির দ্োরো 
সহেতনতো বোড়োহনোর �োে 
�রহত। প্রদতটি �হলহে 
েোহত �দেলো �দ�শহনর 

যেল্পলোইন নম্বর–সে 
দবস্োদরত তে্ যিওয়ো েোহ�, 

তোর ব্বস্ো �রো েহব।’  �দেলো �দ�শহনর যেয়োরপোস্সন লীনো গহগেোপোধ্োয় 
বহলন, ‘�দ�শহনর অদস্ত দনহয় সহেতনতোর অভোব রহয়হি। যে য�োনও 
স�হয় দনদদ্্সধোয় �দ�শহনর �োহি এহল উপেুক্ত ব্বস্ো যনওয়ো েয়। সম্োন 
অে্সন �রহত েয়। আর তোর েন্ এদগহয় আসহত েহব। আশপোহশর যলো� 
য� �ী �হন �রহব, এই যভহব গুটিহয় েো�হল েহব নো।’  �দ�শন সূহত্র খবর, 
নোরী দনে্সোতহনর প্রোয় ৯০ শতোংশ অদভহেোগ ে�ো েয় দবদভন্নর�� গোে্সস্ 
দেংসোর। ২০১৯ সোহল ১৫৯টি, ২০২০ সোহল ৪১২টি এবং ২০২১ সোহল ৩০৩টি 
অদভহেোগ গ্রেণ �হরহি রোে্ �দেলো �দ�শন। এদিহনর অনুষ্োহন দিহলন 
�দেলো �দ�শহনর ভোইস–যেয়োরপোস্সন �হুয়ো পোঁেো, স�োে�ল্োণ অদধ�ত্সো 
�ধুদ�তো দসংে রোয়, সিস্ সদেব তোশী যধন্ডুপ যশরপো–সে অন্ সিস্রোও। 

মগৌতম চক্রবততী

আদিগগেো তীরবততী বোরুইপরু, েয়নগর–�দেলপুর, বেড়,ু িদক্ষণ 
বোরোসত, �েুরোপুর,  রোয়দিদ�–সে বহু এলো�ো ইদতেোহস আহি। 
এইসব এলো�োয় আেও বহু পুরোতোদ্বি� দনিশ্সন রহয়হি। যসইসব 
দনিশ্সহনর দ�ি ুসরেদ�হন পদরিশ্সন �রহত রদববোর দবহ�হল 
েয়নগহর এহলন রোহে্র প্রোক্তন �খু্ সদেব বত্স�োহন রোহে্র 
�খু্�ন্তী উপহিষ্টো এবং রোে্ পরুোত্বি িতিহরর যেয়োর�্োন আলোপন 
বহন্্োপোধ্োয়। দতদন এদিন প্রে� এহস েয়নগর–�দেলপুহরর িতি 
বোদড়র পরুোত্বি দনিশ্সন পদরিশ্সন �হরন। �হুর যিহখন যগোপোল 
দেউর �দন্র। �েো বহলন পদরবোহরর সিস্ ও স্োনীয় 
�োনষুহির সহগে। িতি পদরবোহরর সিস্হির �োি 
যেহ� েোনো েোয় বদঙ্ক�ে্রি েহ্োপোধ্োয় এখোহন বহসই 
‘ দবষবৃক্ষ’  বইটি দলহখহিন। এদিন আলোপনবোবু 
েোন দশবনোে শো্রিীর তপতৃ� বোদড় যিখহত। যসখোহন 
দশবনোে শো্রিীর নোদতর সহগে �েো বহলন। বোদড়হত 
দশবনোে শো্রিীর িদব যিহখ আপ্লুত েহয় পহড়ন। 
এরপর দতদন �োদলিোস িতি সংগ্রেশোলো পদরিশ্সন 
�হরন। এই সংগ্রেশোলোর সম্পোি� বষতীয়োন প্রতীপ 
ভ্োেোহে্সর বো�নহিব ভ্োেোে্স যরোহির বোদড়হত 
পুরোতহ্বির সংগ্রেশোলোর সো�গ্রীগুহলো রোখো আহি। 
এদিন আলোপন বহন্্োপোধ্োয় তোঁর বোদড়হত দগহয়ই 
সংগ্রেশোলোয় েো�ো পুরোত্বি সো�গ্রীগুদল যিহখন 
ও �েো বহলন প্রতীপ ভ্োেোহে্সর সহগে। এিোড়োও 
এই সংগ্রেশোলোর সহগে েকু্ত র�োপ্রসোি েক্রবততী, 
লোলহ�োেন ভ্োেোে্স, �ণৃোল ভ্োেোে্স–সে এ�োদধ� �োনহুষর 
সহগে �েো বহলন। এই পরুোত্বি সো�গ্রীগুহলোহ� রক্ষণোহবক্ষণ 
�রহত সর�োদরভোহব �ী �ী �রণীয় তো এদিন সোংবোদি�হির 
�ুহখো�দুখ েহয় আলোপন বহন্্োপোধ্োয় তুহল ধহরন। দতদন েোনোন, 
েয়নগর–�দেলপুর এ�টি বদধ্সষু্ এলো�ো বহলই পদরদেত। িদক্ষণ 

২৪ পরগনোর বহু এলো�োয় পুরোতহ্বির বহু দনিশ্সন রক্ষণোহবক্ষহণর 
অভোহব নষ্ট েহয় েোহছে।  সর�োদরভোহব যসগুহলোহ� বোেঁোহনোর 
উহি্োগ যনওয়োর যেষ্টো েলহি। আর তোই এদিন সরেদ�হন 
যসগুহলোই পদরিশ্সন �হরহিন। ওনোর �োহি এগুহলো বোেঁোহনোর 
অনহুরোধ েোদনহয়হিন স্োনীয় পরুোতহ্বির সহগে েদড়ত �োনষুেন। 
�োদলিোস িহতির মিদৃত সংগ্রেশোলোর পহক্ষ র�োপ্রসোি েক্রবততী 
ও প্রতীপ ভ্োেোে্স বহলন, সোধোরণ ইদতেোসহপ্র�ী �োনষু যেহ�  
িোত্র–িোত্রীরো েোহত এগুহলো যিখহত পোয় যসটো েোই। এদিন দতদন 
েয়নগর যেহ� েোন রোয়দিদ�র ঐদতেোদস� েটোর যিউল পদরিশ্সন 
�রহত। যসখোহন তোহঁ� স্োগত েোনোহত উপদস্ত দিহলন রোয়দিদ�র 

দবধোয়� িোঃ অল� েলিোতো, দবদিও তোপসকু�োর িোস, পরুোত্বিদবি 
যিবীশঙ্কর �ধৃো–সে আরও অহনহ�। আলোপনবোবু এদিন েটোর 
যিউল পুহরো �ুহর যিহখন এবং এই েটোর যিউহলর পুরোতহ্বির 
�োে যিহখ অদভভূত েহয় েোন। এদিহনর তোরঁ এই সির দ�হর 
পুদলহশর দনরোপতিো দিল যেোহখ পড়োর �হতো।

গাহ্সস্ ফহংসার অফভজোগই ৯০%,
প্রফতকাজর সজচতনতা চাই: িিী

আফদগঙ্গার তীজর �ুরাতজ্বের 
ফনদি্সন, �ফরদি্সজন আলা�ন

মজঞ্চ লীনা গজঙ্গা�াধ্যায়, মন্তী ডাঃ িিী �াঁ�া, মদবোনী চক্রবততী, মধুফমতা ফসন্ হা রায়, 
মহুয়া �া�ঁা, তাফি মধনু্ড� মির�া। মসামবার। শুভান্ন সভা�জর।  িফব:  �য় সাধুখাঁ

�ুরাতাফ্বেক ফনদি্সন �ফরদি্সজন রা�্য �ুরাত্বে ফবভাজগর 
মচয়ারম্যান আলা�ন বজন্দ্যা�াধ্যায়। িফব:  প্রফতজবদক

মগৌতম চক্রবততী

সহন্ধয় হুগদল নিীর পোহড় এহস আটহ� 
দগহয়দিল এ�টি পণ্বোেী েোেোে। রোহতই 
ওই েোেোেটিহ� যটহন দনহয় দখদিরপহুর 
েহল েোয় অন্ েোেোেরো। রদববোর রোহত 
�হেশতলোর আক্রো ২০ নম্বর ওয়োহি্সর ভী� 
পোহ�্সর �োহি হুগদল নিীর �টনো। স্োনীয় 
�োনুষ েোনোন, এখোহন উলিুোেো এলো�োয় 
আে��োই এ�টি পণ্বোেী  েোেোে দনয়ন্তণ 
েোদরহয় নিীর পোহড় ধোক্ো �োহর। দব�ট 
আওয়োে শুহন স্োনীয়রো িহুট েোন। যিহখন 
রোহতর অন্ধ�োহর এ�টি েোেোে নিীর 
পোহড় আটহ� রহয়হি। ওই দৃশ্ যিখহত 
দভড় ে�োহত েোহ�ন এলো�োর �োনষু। 
স্োনীয়রো েোনোন, ওই েোেোেটি হুগদল 
নিী দিহয় বেবহের দি� যেহ� বোবু�োহটর 
দিহ� েোওয়োর স�য় এই দবপদতি �হটহি। 
এরপহরই ওই েোেোেটিহ� উদ্ধোর �রহত 
অন্ েোেোেরো এদগহয় আহস। রোহত প্রোয় 
আড়োই �ণ্োর যেষ্টোয় েোেোেটিহ� নিীর 
পোড় যেহ� যটহন দনহয় দখদিরপুহরর দিহ� 
েহল েোয় অন্ েোেোেগুদল। তহব এই 
দনহয় বন্র �তৃ্সপহক্ষর য�োনও প্রদতদক্রয়ো 
পোওয়ো েোয়দন। স্োনীয় বোদসন্ো নেরুল 
আদল েোনোন, হুগদল নিীর পোহশর রোস্ো 
দিহয় গোদড় �হর েোদছেলো�। আে��োই 
এ�টি যেোরোহলো আওয়োে পোই। নিীর ধোহর 
দগহয় যিদখ এ�টি পণ্বোেী েোেোে আটহ� 
রহয়হি। �টনোর খবর যপহয় �হেশতলো 
েোনোর পুদলশ �টনোস্হল আহস বহল 
েোনোন দতদন।

মজহিতলায় 
হুগফল নদীজত 
আটজক মগল 
�ণ্য–�াহা�

ফপ্রয়দিতী বজন্দ্যা�াধ্যায়  

বষ্সো আসোর আহগই শেহরর দন�োদশর �োে 
�রোর দবষহয় দবহশষ গুরুত দিল েোওড়ো 
�হপ্সোহরশন। এই লহক্ষ্ই দন�োদশর �োহে 
দনেকু্ত স�স্ যসক্টর ইনেোে্স ও অদিসোরহির 
দনহয় যসো�বোর তবঠ� �রহলন েোওড়ো 
�হপ্সোহরশহনর প্রশোস��ণ্ডলীর সিস্রো। 
দিহলন পরু�দ�শনোর ধবল তেন–সে 
�হপ্সোহরশহনর পিস্ �ত্সোরো। দিহলন 
প্রশোস��ণ্ডলীর ভোইস যেয়োর�্োন 
তস�ত যেৌধদুর, বোদপ �োন্নো–সে আরও 
অহনহ�। তবঠহ� তস�ত যেৌধদুর প্রদতটি 
�োহের অগ্রগদত খুটঁিহয় েোনহত েোন। 
�োহের িোদয়হত েো�ো অদিসোর ও 
সংদলিষ্ট সংস্োগুদলহ� বষ্সোর আহগ �োে 
যশষ �রোর েন্ দনহি্সশ যিওয়ো েয়। 
যে–সব েোয়গোয় �োে এখনও দ�িটুো 
দপদিহয় রহয়হি তোহির দ্রুত �োে �রহত 
বলো েয়। প্রদতটি ওয়োহি্সর স�স্ দন�োদশ 
নোলোর পোশোপোদশ স�স্ েোইড্োন্টগুদলও 
সোিোইহয়র �োেও শুরু েহয়হি। দন�োদশ 
ও আবে্সনো সোিোইহয়র �োহে দনেকু্ত স�স্ 
যলো�েনহ� আরও দ্রুত �োে �রহত বল


