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56,2022:

To,

Listing DePartment,
Bombay Stock Exchange Limited,
14fr Floor, P.J.Towers, Dalal Street,
Mumbai - 400001
Scrip Code 533278

To,
Listing DePartment,
Nation'al Stock Exchange of lndia Limited,
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai - 400051'
Ref: ISIN

-

INE522F0I0l4

Dear Sir,
release
August'2022,we are enclosing hard copies of Press
viz. "The Times of India"(All Editions), Bengali
issued on 0g.0g.20 22 in oneEnglish newspaper
i'e "Dainik Vishwamitra" publishing the
newspaper i.e. "Aajkaal" and one Hindi n.*rpup.'

Furtherto our letter dated

2nd

revised AGM Notice of CIL.

This is for your information and records please'
Yours faithfullY,
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ComPan Y SecretarYFfrTft

& Compliance OfficerE-Ewrliq
Encl: As above
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কলকাতা স�োমবার ৮ আগস্ট ২০২২

অবসরের ১ বছর আগে মাধ্যমিক
পাশ করলেন হ�োমগার্ড প্রভাস

৭

আবাসনে খুঁটিপুজ�ো
প্রতিবারের মত�ো এবারও দুর্গাপুজ�ো হতে চলেছে বিরাটির পঞ্চশীল ভাটিকা
আবাসনে। এবার সপ্তম বছরে পা দিতে চলেছে এই পুজ�ো। প্রস্তুতি শুরুর আগে
আবাসনে খুটি
ঁ পুজ�ো করা হল। পঞ্চশীল ভাটিকা পুজ�ো কমিটির ক�োঅর্ডিনেটর
সুমন ব�োস জানিয়েছেন, এবারেও তাঁরা প্রতিমায় সাবেকিয়ানা বজায় রাখতে চান।
ছিলেন পুজ�ো কমিটির যুগ্ম সম্পাদকের অন্যতম জয়ন্ত রায়–সহ অন্যরা।

গ�ৌতম চক্রবর্তী

দ�োতলা বাসের আদলে ধাবা দিল্লি র�োডে। ছবি:পার্থ রাহা

সন্ধে হলেই জাতীয় সড়কে
ভিড়, জমজমাট থিমের ধাবা

মিল্টন সেন

হুগলি, ৭ আগস্ট
শুধু পুজ�োপার্বণেই নয়, হ�োটেল–রেস্তঁরাতেও বেশ ছড়িয়ে
পড়েছে থিম সংস্কৃ তি। আর এ ব্যাপারে কয়েককদম এগিয়ে
রয়েছে জাতীয় সড়কের ধাবাগুল�ো। দ�োতলা বাস। ট্রেনের
কামরা। ক�োথাও বাঁশ খড়ের ছাউনি। আবার ক�োথাও ঝাঁ
চকচকে ঘর। দিল্লি র�োডের দু’পাশে হরেক রকম ধাবা এখন মন
কাড়ছে পথচলতি যাত্রীদের। জমিয়ে খাওয়াদাওয়ার পাশাপাশি
হচ্ছে কর্মসংস্থান। ডানকুনি থেকে মগরা। চার লেন হচ্ছে দিল্লি
র�োড। কাজ চলছে কয়েক বছর ধরে। অধিকাংশ কাজ শেষ।
তবে হুগলি, নদিয়া বা বর্ধমান থেকে এখন কলকাতা যাওয়া
আগের তু লনায় অনেকটাই সহজ। রাস্তা সম্পূর্ণ হলে চাপ
কমবে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ের ওপর। দিল্লি র�োডে বাড়বে
গাড়ির সংখ্যা। অতিমারির দাপটে এবং লকডাউন পর্বে রাস্তায়
যান চলাচল আগের তু লনায় বেড়েছে। দিল্লি র�োডের ধারে
গজিয়ে উঠছে অসংখ্য হ�োটেল, ধাবা। তাতেও নজরে পড়ছে
অভিনবত্ব। ক�োনওটা ট্রেনের কামরা। ক�োনওটা চায়ের কাপ
বা ডবল ডেকার বাসের আদলে তৈরি হয়েছে। লকডাউনে
কাজ হারান�োরা কাজ ফিরে পাচ্ছেন এই সব ধাবায়। সারাদিন
চললেও, সন্ধের পর জমে উঠছে ধাবাগুল�ো। এমনই এক

অভিনব ধাবা সিঙ্গুরের নপাড়ায় গেলে দেখা যাবে। মালিক
চন্দননগরের চার বন্ধু জয়দীপ সিনহা, অরিজিৎ ব্যানার্জি,
শুভঙ্কর দে ও সুশান্ত ঘ�োষ। নতু ন কিছু করার ভাবনা থেকে
ব্যবসা শুরু করেছেন। জয়দীপ বললেন, লকডাউনে অনেকের
কাজ চলে গিয়েছিল। বন্ধ ছিল ট্রেন। শহরতলি থেকে কলকাতা
যেতে ভরসা ছিল বাস। তখন কলকাতার হেরিটেজ ডবল
ডেকার বাসের কথা মনে হল। আসলে, পরিষেবাটাই আসল
উদ্দেশ্য। কিন্তু উপস্থাপনায় অভিনবত্ব।
বাসের দ্বিতলে এসি রেস্তোরাঁ। নীচের তলাতেও বসে
খাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। পাশে রয়েছে খড়ের আটচালা। টায়ার
দিয়ে তৈরি চেয়ারও বেশ অভিনব। খাদ্য রসিকদের জন্য
এখানেও প্রতিদিনই রয়েছে হ্যাপি আওয়ার। বিকেল পাঁচটা
থেকে আটটা ইন্ডিয়ান, চাইনিজ বা তন্দুরে ছাড় থাকে ১৫
শতাংশ। জয়দীপ জানান, এক পরিচিতের মাধ্যমে দিল্লি র�োডের
পাশে জায়গা লিজ নিয়ে শুরু করেন ব্যবসা। তাঁদের আরও
একটি উদ্দেশ্য ছিল। সেটা এই ধাবার মাধ্যমে কয়েকজনের
কাজের সু্য�োগ তৈরি করা। তাতেও তাঁরা সফল। সম্প্রতি ডবল
ডেকার বাস পথচলা শুরু করেছে। বাসে বসে খেতে খেতে
জানলা দিয়ে খাদ্যরসিক যাত্রীরা দেখছেন হুশহুশ করে গাড়ি
ছুটছে। খাওয়াদাওয়ার সঙ্গে এ এক অন্য রকম অভিজ্ঞতা—
বলছেন ধাবায় খেতে আসা ল�োকজন।

 ক্ষ্য পঞ্চায়েত ভ�োট: হাওড়ায়
ল
প্রচারে তৃ ণমূলের শ্রমিক সংগঠন
আজকালের প্রতিবেদন
পঞ্চায়েত ভ�োটকে সামনে রেখে হাওড়া সদর আইএনটিটিইউসি আগামী ৬ মাস প্রতিটি
শিল্প ইউনিটে সংগঠনকে আরও মজবুত করে জ�োর প্রচার চালাবে। রবিবার হাওড়া
সদর তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের বর্ধিত সভায় এমনটাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। হাওড়া
ময়দানের কাছে আইএমএ–র সভাকক্ষে আয়�োজিত ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন
তৃণমূলের জেলা (সদর) সভাপতি ও বিধায়ক কল্যাণ ঘ�োষ, চেয়ারম্যান লগনদেও সিং,
আইএনটিটিইউসি–র হাওড়া সদরের সভাপতি প্রাণকৃ ষ্ণ মজুমদার প্রমুখ। জেলার প্রায়
১৩০টি ইউনিটের প্রতিনিধিরা এই বৈঠকে হাজির ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ১০টি ইউনিটের
প্রতিনিধিরা সভায় বক্তব্য পেশ করে বেশ কিছু প্রস্তাব দেন। আইএনটিটিইউসি–র হাওড়া
সদরের সভাপতি প্রাণকৃষ্ণ মজুমদার বলেন, ‘শুধু জেলা, সদর বা ব্লক কমিটির বৈঠকই
নয়, এখন থেকে প্রতিটি ইউনিট ধরে ধরে সাংগঠনিক কাজ চলবে। রাজ্যের উন্নয়নমলূ ক
প্রকল্পগুলির বিষয়েও মানুষের মধ্যে প্রচার চালান�ো হবে। পঞ্চায়েত ভ�োটকে লক্ষ্য রেখে
একেবারে তৃণমূল স্তর পর্যন্ত আমাদের কাজ শুরু করতে হবে। দলের অনুম�োদন ও
রেজিস্ট্রেশন নম্বর ছাড়া ক�োনও সংগঠনের বৈধতা থাকবে না।’ পাশাপাশি শ্রমিকদের
স্বার্থে আইএনটিটিইউসি সবসময় কাজ করবে বলে বৈঠকে ঠিক হয়।

বারাসতে দলীয়
বৈঠকে কাকলি

তৃ ণমূলের বারাসত সাংগঠনিক
জেলার জেলা সভাপতি হিসেবে
দায়িত্ব নেওয়ার পর রবিবারই প্রথম
মধ্যমগ্রামে জেলা তৃ ণমূলের অফিসে
দলের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন
বারাসতের সাংসদ ডাঃ কাকলি
ঘ�োষদস্তিদার। বৈঠকে ছিলেন রথীন
ঘ�োষ, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, কৃষ্ণা
চক্রবর্তী, চিরঞ্জিত চক্রবর্তী, অশনি
মুখার্জি–সহ জেলা নেতারা। এদিন
নবনির্বাচিত জেলা সভাপতি ডাঃ
কাকলি ঘ�োষদস্তিদারকে বারাসত
ল�োকসভার ৭টি বিধানসভা থেকেই
সংবর্ধিত করা হয়। তিনি বলেন,
স�োমবার থেকেই ভ�োটার লিস্টের
কাজ শুরু হবে। সেই কাজ সুষ্ঠুভাবে
কর্মীরাও যাতে বুথ স্তর পর্যন্ত করতে
পারেন, তা নিয়ে আল�োচনা হয়।

শিক্ষার ক�োনও বয়স নেই। শিক্ষার ক�োনও
শেষও নেই। এই প্রবাদকেই বাস্তবে সত্যি
করে দেখালেন বারুইপুর পুলিশ জেলার
হ�োমগার্ড প্রভাসচন্দ্র মণ্ডল। আর মাত্র
এক বছর বাকি প্রভাসবাবুর চাকরি
জীবনে অবসর গ্রহণের। তার আগেই
তিনি পশ্চিমবঙ্গ কাউন্সিল অফ রবীন্দ্র মুক্ত
বিদ্যালয়ের অধীন মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ
হলেন। এই বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক পরীক্ষার
ফল প্রকাশিত হয়। প্রভাসচন্দ্র ভাল নম্বর
পেয়ে পাশ করেছেন। শুক্রবার বারুইপুর
পুলিশ জেলার পক্ষ থেকে পুলিশ সুপার
পুষ্পা সিং তাঁকে সংবর্ধনা দেন। তিনি
বলেন, ক�োনও কিছু করার ইচ্ছে থাকলে
বয়স ক�োনও বাধা নয়। তাঁর এই কৃতিত্বে
সবাই গর্বিত। ছ�োট থেকেই পড়াশ�োনার
প্রতি ঝ�োক
ঁ ছিল প্রভাসের। কিন্তু অষ্টম
শ্রেণির পর আর পড়াশ�োনার সুয�োগ
পাননি। পরিবারের দারিদ্র দূর করতে
তিনি হ�োমগার্ডের চাকরিতে য�োগ দেন।
কিন্তু মনে পড়াশ�োনা করার প্রবল ইচ্ছা

হ�োমগার্ড প্রভাসচন্দ্র মণ্ডলকে সংবর্ধনা দিলেন বারুইপুর পুলিশ
জেলার সুপার পুষ্পা সিং। ছবি:প্রতিবেদক
থেকেই যায়। মাধ্যমিক পাশ করে নিজেকে
শিক্ষিত করে ত�োলার সুয�োগের অপেক্ষায়
থাকেন। মনে মনে চিন্তা করতেন সুয�োগ
পেলেই তিনি মাধ্যমিকে বসে সফল হয়ে
নিজের ইচ্ছা পূরণ করবেন। কিন্তু সেই
সুয�োগ তিনি আর পাচ্ছিলেন না। অবশেষে
অবসর গ্রহণের ঠিক এক বছর আগেই
তাঁর কাছে সেই সুয�োগ চলে আসে। তিনি

বিধাননগর পুর মুক্ত বিদ্যালয়ে ভর্তি হন।
মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার জন্য কঠ�োর
পরিশ্রম করেন। পরীক্ষাও দেন। অবশেষে
ফলাফল ঘ�োষণা হয়। তিনি পাশ করেছেন।
আপ্লুত হ�োমগার্ড প্রভাসচন্দ্র মণ্ডল। তাঁর
এই সাফল্যের কথা এসে প�ৌছঁ ায় বারুইপুর
পুলিশ জেলার কার্যালয়ে। পুলিশ জেলার
পক্ষ থেকে তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

১) ঢাকুরিয়া বাবুবাগান
সার্বজনীনের খুটি
ঁ পুজ�োয় সাংসদ
মালা রায়। ছিলেন বিধায়ক
দেবাশিস কুমারও।
২) দু’বছর পর ৩৮তম দুর্গাপুজ�ো
ঁ পুজ�ো এজে ব্লক
উপলক্ষে খুটি
পুজ�ো কমিটির। রবিবার। প্রধান
অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন
বিধাননগর পুরনিগমের মেয়র
কৃষ্ণা চক্রবর্তী।
৩) রামম�োহন সম্মিলনীর
খুটি
ঁ পুজ�ো। রয়েছেন শিল্পমন্ত্রী
শশী পাঁজা, তৃ ণমূলের মুখপাত্র
কুণাল ঘ�োষ প্রমুখ। এবার
পুজ�োর থিম ‘জঙ্গলকন্যা’।
পুজ�োর ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর মন্ত্রী,
অভিনেত্রী বিরবাহা হঁাসদা।
৪) সীতারাম ঘ�োষ স্ট্রিটের যুবক
বৃন্দের হীরকজয়ন্তি বর্ষের
খুটি
ঁ পুজ�ো। ছিলেন বিধায়ক
অশ�োক দেব, কাউন্সিলর সুপর্ণা
দত্ত, বিশ্বদীপ দে, এফএফডি–র
সেক্রেটারি শাশ্বত বসু প্রমুখ।
পুজ�োর থিম করছেন বন্ধন রাহা।
এদিন পুজ�ো কমিটির উদ্যোগে
চক্ষুদান ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির
অনুষ্ঠিত হয়। রবিবার।
ছবি:বিজয় সেনগুপ্ত, আজকাল।
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পরিশিষ্ট–IV{রুল ৮(১)}
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা:(১)মিঃ শেখ তাহের আলি, পিতা– শেখ নুর মহম্মদ, মেসার্স সান টেক্সটাইলস
নাম ও স্টাইলে এর স�োল প্রোপ্রাইটর হিসেবে ব্যবসা চালাচ্ছেন এই ঠিকানায়: হ�োল্ডিং নং ২১৩/১,
শ্রীদুর্গাপল্লী, জি টি র�োড, ওয়ার্ড নং ১, প�োঃঅঃ– মেমারি, থানা– মেমারি, জেলা– বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ–
৭১৩১৪৬ এবং (২) মিসেস মামণি বেগম, স্বামী– শেখ তাহের আলি, উভয়ের নিবাস: শ্রীদুর্গাপল্লী, জি টি
র�োড, ওয়ার্ড নং ১, প�োঃঅঃ– মেমারি, থানা– মেমারি, জেলা– বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ– ৭১৩১৪৬।
জামিনযুক্ত পরিসম্পদের বিবরণ: উপরিনির্মিত বাড়ি সমেত সামান্য কমবেশি ৪.৮৫ শতক মাপের বাস্তু জমি
বিশিষ্ট ভূ সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার অবস্থান– ম�ৌজা– মেমারি, জে এল ১৫২, সাবেক এল
আর খতিয়ান নং ৯৫৩, হাল এল আর খতিয়ান নং ৭১৩৪, প্লট নং ১৭৫৮ (সাব প্লট নং এ/১৭৫৮), হ�োল্ডিং
নং ২১৩/১, ওয়ার্ড নং ৪, মহল্লা– শ্রীদুর্গাপল্লী, থানা– মেমারি, জেলা– বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, এডিএসআর–
মেমারিতে রেজিস্টার্ড ৩০.১১.২০০৪ তারিখের বিক্রয় দলিল নং ৩৩২৫/২০০৪ তে আরও বিশদে বর্ণিতমত�ো
সম্পত্তির মালিকানা মিঃ শেখ তাহের আলির নামে। সম্পত্তির চ�ৌহদ্দি: উত্তর– কমন প্যাসেজ; দক্ষিণ–
মালিকানাধীন সম্পত্তি;পূর্ব– কমন প্যাসেজ;পশ্চিম– প্রবেশপথ এবং কমন প্যাসেজ।
বকেয়া অর্থাঙ্ক: (১) অ্যাকাউন্ট নং ২২৫২৫৫০০০০০৫৭৫ এর প্রেক্ষিতে ৩০.০৬.২০২২ তারিখের
ভিত্তিতে ₹৩১,৭৫,৭৫৪.০০ (একত্রিশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার সাতশ�ো চু য়ান্ন টাকা মাত্র) এবং (২) অ্যাকাউন্ট
নং ২২৫২৬৯০০০০০০৪১ এর প্রেক্ষিতে ১৬.০৭.২০২২ তারিখের ভিত্তিতে ₹৫,৭৩,৮৭৮.৩৯ (পাঁচ লক্ষ
তিয়াত্তর হাজার আটশ�ো আটাত্তর টাকা এবং উনচল্লিশ পয়সা মাত্র), তৎসহ এর ওপর বকেয়া সুদ ও মাসুল।
দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ:২৫.০৪.২০২২
দখলের তারিখ:০৪.০৮.২০২২
ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা:(১)মিসেস মামণি বেগম, স্বামী– শেখ তাহের আলি এবং (২)মিঃ শেখ তাহের
আলি, পিতা– শেখ নুর মহম্মদ, উভয়ের নিবাস:শ্রীদুর্গাপল্লী, জি টি র�োড, ওয়ার্ড নং ১, প�োঃঅঃ– মেমারি,
থানা– মেমারি, জেলা– বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ– ৭১৩১৪৬।
জামিনযুক্ত পরিসম্পদের বিবরণ: উপরিনির্মিত বাড়ি সমেত সামান্য কমবেশি ৩.৭৪ শতক বা ১৬৩২
বর্গফুটের সমতু ল মাপের বাস্তু জমি বিশিষ্ট ভূ সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার অবস্থান– ম�ৌজা–
মেমারি, জে এল ১৫২, সাবেক এল আর খতিয়ান নং ৯৫৩, হাল এল আর খতিয়ান নং ৭১৩৪/১, প্লট
নং ১৭৫৮ (সাব প্লট নং বি/১৭৫৮), হ�োল্ডিং নং ২১৩/১, থানা– মেমারি, জেলা– বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ,
এডিএসআর– মেমারিতে রেজিস্টার্ড ২৪.০৯.২০১০ তারিখের বিক্রয় দলিল নং I–০৪২৯১/২০১০ তে আরও
বিশদে বর্ণিতমত�ো সম্পত্তির মালিকানা মিঃ শেখ তাহের আলির নামে। সম্পত্তির চ�ৌহদ্দি: উত্তর– প্লট নং
১৭১৩;দক্ষিণ– সাব প্লট নং সি/১৭৫৮;পূর্ব– সাব প্লট নং এ/১৭৫৮;পশ্চিম– প্লট নং ১৭৫৯।
বকেয়া অর্থাঙ্ক:(১)অ্যাকাউন্ট নং ২২৫২৫৫০০০০০৬৫৮ এর প্রেক্ষিতে ৩০.০৪.২০২২ তারিখের ভিত্তিতে
₹১১,৮১,৩২১.০০ (এগার�ো লক্ষ একাশি হাজার তিনশ�ো একুশ টাকা মাত্র), তৎসহ এর ওপর বকেয়া সুদ
ও মাসুল।
দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ:২৭.০৪.২০২২
দখলের তারিখ:০৪.০৮.২০২২
যেহেতু , ফেডেরাল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের অনুম�োদিত আধিকারিক সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফ�োর্সমেন্ট)রুলস,
২০০২ (এখানে এর পরে ‘উক্ত রুলসমূহ’ হিসেবে উল্লিখিত) এর রুল ৩ সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন
অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফ�োর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট,
২০০২ (এখানে এর পরে ‘উক্ত অ্যাক্ট’ হিসেবে উল্লিখিত) এর ১৩(১২) ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত
ক্ষমতাবলে দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন, যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের
মধ্যে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থাঙ্ক আদায় দেওয়ার জন্য উপরিলিখিত ঋণগ্রহীতাগণের প্রতি আহ্বান
জানান�ো হয়েছিল।
উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃ ত অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত ওই
ঋণগ্রহীতাগণ ও জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানান�ো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসমূহের রুল নং ৮
সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪)নং ধারা অনুযায়ী তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে ওপরে উল্লিখিত তারিখে
উপরিবর্ণিত সম্পত্তিগুলির দখল নিয়েছেন।
উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৮)নং ধারার সংস্থানসমূহ অনুযায়ী প্রাপ্য মেয়াদের মধ্যে উক্ত জামিনযুক্ত পরিসম্পদগুলি
(জামিনযুক্ত সম্পত্তি) ছাড়ান�োর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) এর মন�োয�োগ আকর্ষণ করা
হচ্ছে।
বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতাগণ এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নোক্ত সম্পত্তি নিয়ে ক�োনও প্রকার লেনদেন না
করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে ক�োনও প্রকার লেনদেন উদ্ভূত সুদ ও মাসুল সমেত
উপরিলিখিত অর্থাঙ্কের প্রেক্ষিতে ফেডেরাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড এর দায় সাপেক্ষ হবে।
ফেডেরাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড এর পক্ষে
স্থান:কলকাতা
(সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে অনুম�োদিত আধিকারিক)
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go 11:00 ~Oo VH$& Mlw {M{H$Ëgm em_ 04: 30 go 05: 30 ~Oo VH$&
{\${O`moWoaonr {M{H$Ëgm em_ 05:00 go 07:00 ~Oo VH$ 1E, AmewVmof
Xo boZ _|&

emoH$ g_mMma
lr XodamO Mm¡Yar, 32-Eg, ãbm°H$-~r, Ý`y
Abrnwa, H$mobH$mVm, 6 AJñV& lr_Vr H¥$îUm
Xodr gmo_mZr, "gZ {gQ>r AnmQ>©_|Q>' ãbm°H$S>r, 907-8, H$mobH$mVm, 7 AJñV& lr g‚mZ
{gH$[a`m, 4 AJñV& lr_Vr brbm Xodr
O`gdmb, 6 AJñV& lr_Vr _§Oy Xodr S>mJm, _hmg^m ^dZ,
3, nmoVw©JrO MM© ñQ´>rQ>, H$mobH$mVm, 5 AJñV&
"emoH$ g_mMma' ñVå^ _| emoH$ g_mMma XoZo AWdm h_mao
g_mMma nÌ _| emoH$ g§~Y§ r {dkmnZ àH$m{eV H$aZo H$mo BÀNw>H$
nmR>H$ 9062771550 na gånH©$ H$a gH$Vo h§¡&

~§Jmb H$s _w»` I~a|
H$mobH$mVm, 7 AJñV ({Zà)& AmO npíM_ ~§Jmb H$s _w»` I~a|
Bg àH$ma aht :· "V¥U_yb {dYm`H$ H$m nX Zht N>mS‹o >Zm MmhVo nyd© _§Ìr nmW© MQ>Ou'dH$sb H$m ~‹S>m Xmdm, Oob S>m°ŠQ>am| H$s {g\$m[ae na AmpIaH$ma
àogrS|>gr Oob _| {_bm ~oS>, \$e© na CR>Zo-~¡R>Zo _| {X¸$V Ho$ ~mX
H$s Wr _m§J&
· B§{S>`Z å`y{O`_ _| Jmobr~mar H$mo boH$a gZgZrIoO Iwbmgm, Amamonr
grAmB©EgE\$ OdmZ Nw>Å>r Z {_bZo go B§ñnoŠQ>a go Wm ZmamO, Cgr
H$mo Q>maJoQ> H$a MbmB© Wr Jmobr bo{H$Z EEgAmB© Am¡a AÝ` H$mo Om
bJr, H$hm- "{nN>bo Xmo _mh go _mZ{gH$ ê$n go {H$`m Om ahm Wm
àVm{‹S>V, Amamonr OdmZ H$mo EgEgHo$E_ AñnVmb _| _o{S>H$b
MoH$An Ho$ ~mX g|Q´>b bm°H$An bo Om`m J`m&
· ~§Jmb ^mOnm Ho$ 4 {dYm`H$ amï´>r` AÜ`j Oonr ZÈ>m H$s dMw©Ab
_rqQ>J go aho ZXmaX, H|$Ðr` ZoV¥Ëd Zo AZwnpñW{V H$m H$maU ~VmZo
H$mo H$hm&
· ~Õ©_mZ Ho$ nyd©ñWbr _| H¥$îUmZJa go Am`o 4 n`©Q>H$m| H$s Zmd
Sy>~r, 1 H$s _m¡V, 1 A^r ^r bmnVm, 2 ~Mm`o JE&

gmo_dma, 8 AJñV, 2022

 AmO A{YH$V_ Ed§ Ý`yZV_ Vmn_mZ H«$_e: 29 (-3)
d 27 [S>J«r go{ëg`g ahmŸ& A{YH$V_ d Ý`yZV_ AmÐ©Vm
82% VWm 69% ahrŸ& ~m[ae hþB©&

gy`m}X` : 5.11

B§{S>`Z å`y{O`_ Jmobr~mar H$m§S>

Jmobr _maZo dmbo OdmZ H$mo
14 {XZ H$s nw{bg {hamgV

gy`m©ñV : 6.14 ~Oo

nmW© Ho$ pIbm\$
~`mZ~mµOr Hw$Umb
H$mo n‹S>r _h±Jr

{ZemZo na Wo Mma
Am¡a ghH$_u
H$mobH$mVm, 7 AJñV ({Zà)&
~§Jmb _| H$mobH$mVm Ho$ nmH©$ ñQ´>rQ>
pñWV ^maVr` g§J«hmb` (B§{S>`Z
å`y{O`_) _| S>çyQ>r Ho$ Xm¡amZ AnZo
g{d©g amB\$b go AnZo ghH${_©`m|
na A§YmYw§Y Jmobr MbmZo dmbo
grAmBEgE\$ Ho$ Amamonr OdmZ H$mo
AXmbV Zo AmO 14 {XZm| H$s
nw { bg {hamgV _| ^o O {X`m&
e{Zdma em_ hþB© Bg KQ>Zm _|
Amamo{nV OdmZ Aj` Hw$_ma {_l
H$s Jmobr go EEgAmB© a§OrV gma§Jr
H$s _m¡V hmo JB© Wr O~{H$ A{gñQ>Q| >
H$_m§S|>Q> gw~ra Kmof J§^ra ê$n go
Km`b hmo JE Wo& Kmof AñnVmb
_| ^Vu h¢& Kmof g§J«hmb` Ho$ gwajm
B§MmO© h¢&
nw{bg gyÌm| Ho$ AZwgma, Nw>Å>r
Ho$ {ddmX _| Amamo{nV OdmZ Zo
AnZo gwajm B§MmO© `mZr A{gñQ>|Q>
H$_m§ S | > Q > H$mo bú` H$a g{d© g
amB\$b EHo$-47 go H$ar~ 15
amC§S> \$m`[a¨J H$s Wr& ~mX _|
H$ar~ So>‹T> K§Q>o Ho$ AmnaoeZ Ho$ ~mX

H$mobH$mVm nw{bg Ho$ H$_m§S>mo XñVo
Zo Amamo{nV OdmZ H$mo H$m~y _|
{H$`m Wm Am¡a Cgo {JaâVma H$a
{b`m Wm& BYa, Amamo{nV H$mo
AmO _hmZJa Ho $ ~¢ H $emb
AXmbV _| noe {H$`m J`m, Ohm§
go Cgo 14 {XZm| Ho $ {bE 21
AJñV VH$ nw{bg {hamgV _| ^oO
{X`m J`m& BYa, AXmbV _| noer
Ho$ Xm¡amZ _r{S>`m Ho$ gdmb na
Amamo{nV OdmZ Aj` {_l Zo H$hm
{H$ Nw > Å>r H$mo bo H $a A{gñQ>| Q >
H$_m§S|>Q> go CgH$m {ddmX Mb ahm
Wm& CÝhm|Zo ñdrH$ma {H$`m {H$
A{gñQ>|Q> H$_m§S|>Q> Kmof hr CZHo$
{ZemZo na Wo&
Xÿgar Amoa, Bg KQ>Zm _| _¥V

EEgAmB© a§OrV gma§Jr Ho$ Ka _|
_mV_ ngam hþAm h¡& dh _yb ê$n
go Amo { S> e m Ho $ ahZo dmbo Wo &
hmbm§ { H$ dh n[adma Ho $ gmW
H$mobH$mVm Ho$ Hy$XKmQ> BbmHo$ _| hr
H$B© dfm] go ah aho Wo& n[adma H$s
Amoa go ~Vm`m J`m {H$ ed Ho$
nmoñQ>_mQ>©_ Ho$ ~mX nm{W©d eara H$mo
CZHo$ n¡V¥H$ Jm§d Amo{S>em bo Om`m
OmEJm& ~Vm X| {H$ Jmobr~mar H$s
`h KQ>Zm ^maV Ho$ g~go nwamZo Am¡a
~‹ S >o g§ J « h mb` n[aga _| ~Zr
grAmB©EgE\$ ~¡aH$ _| e{Zdma em_
H$ar~ gm‹T>o N>h ~Oo KQ>r Wr&
grAmBEgE\$ 2019 go Bg
g§J«hmb` H$s gwajm H$s {Oå_oXmar
g§^mb ahm h¡&

~§Jmb H$s Im‹S>r _| hbMb

amÁ` _| ^mar ~m[ae H$m AbQ>©

H$mobH$mVm, 7 AJñV ({Zà)&
V¥U_yb Ho$ àdº$m Hw$Umb Kmof H$mo
n{ü_ ~§Jmb Ho$ nyd© _§Ìr nmW© MQ>Ou
Ho$ pIbm\$ ~`mZ~mOr H$aZm _h§Jm
n‹S> J`m h¡& gyÌm| go {_br OmZH$mar
H$s _mZ| Vmo V¥U_yb H$m§Jgo« Zo Hw$Umb
Kmof H$mo 14 {XZm| Ho$ {bE {H$gr
^r Vah H$s ~`mZ~mOr H$aZo go
g|ga H$a {X`m h¡& OmZH$mar Ho$
_wVm{~H$ nmQ>u H$s Va\$ go Hw$Umb
H$mo nmW© Ho$ ~mao _| _r{S>`m go ~mV
Z H$aZo H$s g»V {hXm`V Xr J`r
h¡& Jm¡aVb~ h¡ {H$ {ejH$ {Z`w{º$
^«ï>mMma _m_bo _| amÁ` Ho$ nyd© {ejm
_§Ìr nmW© MQ>Ou H$s {JaâVmar Ho$
~mX go hr Hw$Umb Kmof bJmVma CZ
na h_bm ~mob aho h¢& hmb hr _|
Hw$Umb Kmof Zo _r{S>`m go ~mV H$aVo
hþE H$hm Wm {H$ nmW© H$mo Ehgmg
hmoZm Mm{hE {H$ Oob _| H¡$gm _hgyg
hmoVm h¡& _¢Zo AnZr qOXJr Oob _|
{~VmB© h¡& gyÌm| H$m H$hZm h¡ {H$
nmQ>u H$s Va\$ go nhbo ^r Hw$Umb
Kmof H$mo nmW© Ho$ pIbm\$ ~`mZ~mOr
Zm H$aZo H$s {hXm`V Xr J`r Wr
bo{H$Z do Zht _mZo& Bgr{bE A~
nmQ>u Zo CÝh| 14 {XZm| Ho$ {bE g|ga
H$aZo H$m \¡$gbm {H$`m h¡& Hw$Umb
Kmof H$mo 14 {XZ VH$ Hw$N> ^r
~`mZ~mOr Z H$aZo H$s gbmh Xr
JB© h¡&

`wdH$ Zo n‹S>mogr Ho$
Ka _| bJmB© AmJ

H$mobH$mVm, 7 AJñV ({Zà)&
amÁ` _| H$^r Yyn Vmo H$^r Amg_mZ
_| ~mXb N>m Om aho h¢& AmO gw~h
go H$mobH$mVm H$s Amg_mZ H$s
Vñdra Hw$N> Bg Vah H$s h¡& _m¡g_
{d^mJ Ho$ _wVm{~H$ ~§Jmb H$s Im‹S>r
_| {ZåZ X~md H$m joÌ ~Z ahm h¡&
ZVrOVZ, H$mobH$mVm g_oV X{jU
~§Jmb _| AJbo Hw$N> {XZm| VH$
~m[ae hmoZo Ho$ Amgma h¢& _m¡g_
{d^mJ H$s Amoa go ^mar ~m[ae H$s
Mo V mdZr ^r Omar H$s JB© h¡ &
Abrnwa _m¡g_ {d^mJ Ho$ AZwgma,
{ZåZ X~md ~§Jmb H$s CÎma-n{ü_
Im‹S>r go gQ>o Amo{S>em-~§Jmb Ho$
g_wÐr VQ> Ho$ nmg pñWV h¡& AJbo
24 K§Q>m| _| BgH$s VmH$V ~‹T> gH$Vr
h¡& AmO X{jU ~§Jmb Ho$ g^r
{Obm| _| hëH$s go _Ü`_ ~m[ae
hmo gH$Vr h¡ & VQ> r ` {Obm| _|
gmo_dma go ~m[ae ~‹T>Zo H$s g§^mdZm
h¡& _m¡g_ {d^mJ Zo aoS> AbQ>© Omar
H$s h¡ Am¡a _Nw>Amam| H$mo g_wÐ _|
OmZo go _Zmhr H$s JB© h¡& Omo
_Nw>Amao g_wÐ _| J`o h¢& CÝh| dmng
bm¡Q>Zo Ho$ {ZX}e {X`o J`o h¢& amÁ`
gaH$ma Zo ^r VQ>dVu {Obm| _| AbQ>©
Omar {H$`m h¡&
_m¡g_ H$m`m©b` Ho$ gyÌm| Ho$
AZwgma H$b X{jU 24 naJZm Am¡a
nydu {_XZrnwa _| ^mar ~m[ae H$s
MoVmdZr Omar H$s JB© h¡& ~m[ae

Ho$ gmW hr gmo_dma Am¡a _§Jbdma
H$mo H$mobH$mVm g_oV X{jU ~§Jmb
_| 30-40 {H$_r à{V K§Q>o H$s aâVma
go VoO hdmE§ MbZo H$s g§^mdZm
h¡& ~wYdma Am¡a Jwédma 10 AJñV
H$mo H$mobH$mVm g_oV X{jU ~§Jmb
_| ^mar ~m[ae H$s g§^mdZm h¡&
H$ht-H$ht ^mar go ~hþV ^mar
~m[ae hmo gH$Vr h¡& ~m[ae Ho$ gmW
40 go 50 {H$_r à{V K§Q>o H$s aâVma
go hdmE§ Mb gH$Vr h¢&
CÎma ~§ J mb Ho $ gmW-gmW
X{jU ~§Jmb Ho$ {Obm| _| ^r ~m[ae
H$m nydm©Zw_mZ Omar {H$`m J`m h¡&
Xm{O©qbJ, ObnmB©Jw‹S>r, Hy$M{~hma
_| _§Jbdma, ~wYdma Am¡a Jwédma
H$mo ^mar ~m[ae hmo gH$Vr h¡&
H${bånm| J , Abrnw a Ûma _| ^r
~wYdma Am¡a Jwédma H$mo ^mar ~m[ae
H$s g§^mdZm h¡& Bg ~rM, amÁ` _|
^mar ~m[ae H$s Ame§H$m Ho$ _ÔoZOa
grE_ __Vm ~ZOu Zo {X„r Xm¡ao
_| H$Q>m¡Vr H$s h¡ Am¡a AmO Zr{V
Am`moJ H$s ~¡R>H$ _| em{_b hmoZo
Ho$ ~mX grE_ __Vm ~ZOu Ho$
AmO hr H$mobH$mVm bm¡Q>Zo Ho$
Amgma h¢& ^mar ~m[ae Ho$ _ÔoZOa
grE_ Ho$ A{YH$m[a`m| Ho$ gmW
~¡ R >H$ H$aZo H$s `mo O Zm h¡ &
H$mobH$mVm ZJa {ZJ_ àemgZ Zo
^r bmoJm| H$mo ~m[ae Ho$ _ÔoZOa
gMoV {H$`m h¡&

Oob _| ^r nmW© Ho$ {Ibm\$ Zmao~mOr

H$mobH$mVm, 7 AJñV ({Zà)& {ejH$ ^Vu KmoQ>mbo _| {JaâVma
~§Jmb Ho$ nyd© _§Ìr nmW© MQ>Ou H$mo XoIH$a Oob _| H¡${X`m| Zo Mmoa Mmoa
Ho$ Zmao bJmE VWm Iy~ Jmbr-Jbm¡O H$s& CZH$s _{hbm {_Ì A{n©Vm
_wIOu H$mo boH$a ^r ^Ôr \$pãV`m§ H$gr& _Ja nmW© Zo BÝh| AZgwZm
H$a {X`m& gyÌm| Ho$ _wVm{~H$, nmW© MQ>Ou H$mo àogrS|>gr Oob _| gmWr
H¡${X`m| Ho$ gmW Xþì`©dhma H$m gm_Zm H$aZm n‹S>m h¡& a{ddma gw~h
àH$moð> Ho$ ~mha V¥U_yb H$m§J«og Ho$ {Zb§{~V ZoVm _m§ H$mbr Ho$ {MÌ na
\y$b M‹T>mZo JE Wo& O¡go hr dh AnZr H$moR>ar go ~mha AmE AÝ`
H¡$Xr "Mmoa Mmoa' Ho$ Zmao bJmZo bJo& do CÝh| Vah-Vah Ho$ AneãX
H$hZo bJo& Hw$N> H¡${X`m| Zo _w§h _| C§J{b`m§ S>mbH$a grQ>r ~OmZr ewê$
H$a Xr& Hw$N> H$hZo bJo "XoI Ho$_Z bmJo' (XoI H¡$gm bJVm h¡)&
bo{H$Z nmW© Zo BZ ~mVm| H$mo AZgwZm H$a {X`m Am¡a grYo AnZo gob
H$s Va\$ Mb {XE& {\$a em_ H$mo O~ H¡${X`m| H$s {JZVr H$s Om ahr
Wr Am¡a H$moR>ar _| àdoe {H$`m Om ahm Wm, Vmo Hw$N> H¡$Xr CZ na
Vah-Vah Ho$ ^Ôo Bemao H$aZo bJo& A{n©Vm _wIOu Ho$ Zm_ na ^Ôr
\$pãV`m§ ^r H$gZo bJo& hmbm§{H$ nyd© {ejm _§Ìr CZ H$R>moa {Q>ßn{U`m|
H$mo gwZH$a àH$moð> _| Mbo JE& Oob gyÌm| Ho$ _wVm{~H$, nmW© MQ>Ou
dOZ Á`mXm hmoZo Ho$ H$maU ewH«$dma amV \$e© na ~¡R>o Wo& CZH$s H$moR>ar
_| H$moB© MmanmB© Zht Wr& EH$ Hw$gu ^r Zht Wr, bo{H$Z H$moR>ar Ho$
em¡Mmb` _| EH$ H$_moS> Wm& Bg{bE nyd© _§Ìr H$mo nyar amV Cgr H$_moS>
na ~¡R>H$a JwOmaZr n‹S>r& {\$a gw~h CÝhm|Zo Oob A{YH$m[a`m| go {~ñVa
Ho$ {bE Jwhma bJmB©& CZHo$ AZwamoY na EH$ MmanmB© Xo Xr JB©& CÝh|
VrZ H§$~b ^r {XE JE h¢&

^dmZrnwa _| EH$ Šb~ Ûmam Am`mo{OV aŠVXmZ {e{da VWm Iy§Q>r nyOm H$m`©H«$_ _| amÁ` Ho$ ehar {dH$mg _§Ìr,
_o`a {\$ahmX hm{H$_, {dYm`H$ Xodmerf Hw$_ma Ed§ AÝ`&
{díd{_Ì

Oob _| nmW© Ho$ \y$bo nm§d
~‹T>r S>m°ŠQ>am| H$s qMVm

H$mobH$mVm, 7 AJñV ({Zà)&
B©S>r H$s 14 {XZm| H$s {hamgV Ho$
~mX amÁ` Ho$ nyd© {ejm _§Ìr nmW©
MQ>Ou {\$bhmb H$mobH$mVm Ho$
ào{gS|>gr Oob _| h¢, bo{H$Z dhm§ ^r
CÝh| H$B© Vah H$s {X¸$Vm| H$m gm_Zm
H$aZm n‹S> ahm h¡& Oob _| nhbr
amV H$mo CÝh| \$e© na gmoZo {X`m J`m,
bo{H$Z nmW© Zo nyar amV OmJH$a
JwOmar& A§V _| Cgo Oob _| gmoZo Ho$
{bE MmanmB© {_b JB© h¡& ewH«$dma
H$mo àogrS|>gr Oob bo OmZo Ho$ ~mX
nmW© H$mo ~mB©g Z§~a dmS©> Ho$ gob
Z§~a 2 _| aIm J`m Wm& nmW© H$mo
AÝ` H¡${X`m| H$s Vah Cg N>moQ>r gr
H$moR>ar _| gmoZo Ho$ {bE Mma H§$~b
{_bo Wo, bo{H$Z Cg amV nyd© _§Ìr
Cg {~ñVa na Zht gmoE& Oob gyÌm|
go nVm Mbm h¡ {H$ nmW© MQ>Ou Ho$
n¡a _| gyOZ H$s g_ñ`m ~‹T>Vr Om

ahr h¡& Bg na Oob Ho$ S>m°ŠQ>a ZOa
aIo hþE h¢& CÝh| Oob AñnVmb _|
aIZo H$mo boH$a A^r H$moB© \¡$gbm
Zht hþAm h¡&
Oob gyÌm| Ho$ _wVm{~H$ _moQ>mno
H$s dOh go nmW© H$m O_rZ na
~¡R>Zm _wpíH$b hmo ahm h¡, bo{H$Z
H$moR>ar _|, {~ñVa Vmo Xÿa H$s ~mV
h¡& EH$ Hw$gu ^r Zht Wr, bo{H$Z
gob Ho$ dm°eê$_ _| EH$ H$_moS> Wm&
gyÌm| Ho$ _wVm{~H$, nyd© _§Ìr Zo Oob
H$s ~mH$s nhbr amV Cgr H$_moS>
na ~¡R>H$a JwOmar Wr& S>m°ŠQ>am| Ho$
_wVm{~H$ Cg dOh go CZHo$ n¡am|
H$s gyOZ ~‹T> gH$Vr h¡&
Oob gyÌ Ho$ _wVm{~H$, dh gw~h
ZmíVm H$aZo Ho$ ~mX hr EH$ ~ma
gob go ~mha Am`o Wo Am¡a dH$sb
go _wbmH$mV H$s Wr& CgHo$ ~mX Oob
Ho$ S>m°ŠQ>a CZH$s Om§M H$aZo nhþ§Mo&

nmW© Zo S>mŠ° Q>am| H$mo amV H$mo ZtX Zht
AmZo H$s ~mV ~VmB©& CgHo$ ~mX,
nmW© MQ>Ou H$s emar[aH$ pñW{V H$mo
XoIVo hþE, Oob A{YH$m[a`m| Zo
S>m°ŠQ>am| H$s gbmh na CÝh| {~ñVa
XoZo H$m \¡$gbm {H$`m J`m& hmbm§{H$,
n¡a _| gyOZ Ho$ ~mdOyX CÝh| A^r
VH$ Oob AñnVmb _| aIZo H$m H$moB©
\¡$gbm Zht {b`m J`m h¡& nmW©
MQ>Ou H$m dV©_mZ nVm àogrS|>gr
Oob h¡& dh H¡$Xr g§»`m 943799
h¡& Oob gyÌm| Ho$ _wVm{~H$ dh Mwn
h¢& {H$gr go BVZm ~mV Zht H$aZm
MmhVo h¢& CZH$s emar[aH$ pñW{V
gm_mÝ`V: R>rH$ h¡, bo{H$Z gyÌm| Ho$
_wVm{~H$ CZHo$ n¡a gyO JE h¢& Oob
àemgZ _m_bo H$s {ZJamZr H$a ahm
h¡& hmbm§{H$ Oob gyÌm| Ho$ _wVm{~H$
A^r Cgo Oob AñnVmb bo OmZo
H$s pñW{V Zht h¡&

_w{e©Xm~mX, 7 AJñV ({Zà)&
_w{e©Xm~mX Ho$ ZdJ«m_ WmZm joÌ Ho$
nbg§S>m Jm§d _| n‹S>mgo Ho$ EH$ `wdH$
na n‹S>mog Ho$ Ka _| AmJ bJmZo H$m
Amamon h¡& AmJ bJmZo Ho$ ~mX
b‹S>H$o Zo ^mJZo H$s H$mo{ee H$s V^r
J«m_rUm| Zo Cgo nH$‹S> {b`m Am¡a
nw{bg H$mo gy{MV {H$`m& Amamonr
Ho$ {nVm Zo H$hm {H$ CgH$m ~oQ>m
_mZ{gH$ ê$n go ~r_ma Wm Bg{bE
CgZo Bg Vah H$s KQ>Zm H$mo A§Om_
{X`m&

Q>mbrJ§O H$m `wdH$
XrKm _| Sy>~m

H$mobH$mVm, 7 AJñV ({Zà)&
XrKm Ky_Zo JE Q>mbrJ§O H$m EH$
`wdH$ H$s g_wÐ _| Sy>~ OmZo go _m¡V
hmo JB©& _¥VH$ H$m Zm_ H$ë`mU Xmg
(48) Wm& dh H$b AnZo XmoñVm|
Ho$ gmW XrKm J`m Wm Am¡a AmO
gw~h AmoëS> XrKm gr-hm°H$ _| Ky_
ahm Wm& AMmZH$ XmoñVm| Zo XoIm
{H$ H$ë`mU gmW _| Zht h¡& H$m\$s
ImoOZo Ho$ ~mX ^r O~ dh Zht
{_bm Vmo CÝhm|Zo XrKm WmZo _| BgH$s
I~a Xr& nw{bg Zo JmoVmImoam| H$mo
bJmH$a g_wÐ _| ImoO ewê$ H$s, Ohm§
go H$ë`mU H$m ed nm`m J`m&
AñnVmb bo OmZo na Cgo _¥V Kmo{fV
H$a {X`m& _¥VH$ Mmê$ _mH}$Q> WmZm
BbmHo$ Ho$ 32, Ho$ nr am` boZ H$m
{Zdmgr Wm& dh A{ddm{hV Wm
Am¡a AnZo n[adma H$m EH$_mÌ
ghmam Wm& Bg KQ>Zm go BbmHo$ _|
emoH$ N>m J`m h¡&

{e{ea-{Xì`oÝXþ go Odm~-Vb~
nmQ>u bmBZ Ho$ {Ibm\$ _VXmZ, gwXrn Zo ^oOr {MÆ>r

H$mobH$mVm, 7 AJñV ({Zà)& V¥U_yb Ho$ Xmo gm§gXm|
Zo nmQ>u Ho$ {ZX}em| H$s AdhobZm H$aVo hþE Cn amï´>n{V
MwZmd _| _VXmZ {H$`m& _VXmZ H$aZo dmbo A{YH$mar
n[adma Ho$ Xmo gXñ` h¢& ~rOonr Ho$ ZoVm ew^X| þ A{YH$mar
Ho$ {nVm {e{ea A{YH$mar H$m§Wr go gm§gX h¢ Am¡a CZH$m
^mB© {Xã`|Xþ A{YH$mar Vm_bwH$ go gm§gX h¢& BZ XmoZm|
Zo V¥U_yb erf© ZoV¥Ëd Ho$ {ZX}em| H$s AZXoIr H$aVo hþE
e{Zdma H$mo Cn amï´>n{V MwZmd _| _VXmZ {H$`m h¡&
V¥U_yb g§gXr` Xb H$mo bJVm h¡ {H$ `h nmQ>u {damoYr
H$m`© h¡& V¥U_yb bmoH$g^m nmQ>u Ho$ ZoVm gwXrn ~ZOu
Zo gm§gX {nVm-nwÌ H$mo nÌ {bIH$a BgH$m H$maU OmZZm
Mmhm h¡& ~Vm X| {H$ Q>rE_gr Ho$ gm§gX _VXmZ go
AZwnpñWV aho Wo& Cn amï´>n{V MwZmd _| amOJ Ho$
Cå_rXdma OJXrn YZI‹S> {dO`r hþE h¢& {nN>bo Jwédma
H$mo gwXrn ~ZOu Zo gm§gX {nVm-nwÌ H$mo AbJ-AbJ
nÌ {bIH$a _VXmZ go nahoO H$aZo H$m {ZX}e {X`m
Wm& bo{H$Z {e{ea A{YH$mar Am¡a {Xã`|Xþ A{YH$mar
{X„r JE Am¡a {ZX}em| H$m nmbZ {H$E {~Zm _VXmZ
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{H$`m& nÌ _| gwXrn ~ZOu Zo {bIm, 4 AJñV H$mo
OmZH$mar Xr JB© Wr {H$ nmQ>u Ho$ bmoH$g^m Am¡a amÁ`g^m
gm§gX Cn-amï´>n{V MwZmd _| _VXmZ go Xÿa ah|J&o bo{H$Z
h_Zo XoIm, AmnZo Cn amï´>n{V MwZmd _| _VXmZ {H$`m
Wm& 4 VmarI H$mo {bpIV _| {XE JE AmXoe H$m nmbZ
Zht H$aZo H$m H$maU ~VmZm Mm{hE&~Vm X| {H$ _w»`_§Ìr
__Vm ~ZOu Zo 21 OwbmB© H$mo H$mbrKmQ> pñWV AnZo
Amdmg na nmQ>u gm§gXm| Ho$ gmW ~¡R>H$ H$s Wr& Cgr
{XZ V¥U_yb Ho$ ApIb ^maVr` _hmg{Md A{^foH$
~ZOu Zo Cn-amï´>n{V MwZmd _| _VXmZ Zht H$aZo H$s
KmofUm H$s Wr& Bgr Vah g§gX gÌ _| em{_b hmoZo Om
aho V¥U_yb Ho$ H$B© gm§gX e{Zdma H$mo {X„r _| Wo,
bo{H$Z _VXmZ H$aZo Zht JE& Jm¡aVb~ h¡ {H$ V¥U_yb
gwàr_mo __Vm ~ZOu {X„r _| Wr& Cg g_` V¥U_yb
Bg ~mV H$mo ñdrH$ma Zht H$a gH$Vr {H$ V¥U_yb Ho$
Xmo gm§gXm| Zo nmQ>u Ho$ {ZX}em| H$s AdhobZm H$s& Bg{bE
gwXrn Zo H$R>moa ^mfm _| {e{ea A{YH$mar Am¡a {Xã`|Xþ
A{YH$mar H$mo nÌ ^oOm h¡&

{dYmZg^m H$s gXñ`Vm
go BñVr\$m Zht X|Jo nmW©

H$mobH$mVm, 7 AJñV ({Zà)&
{ejH$ ^Vu Kmo Q > m bo _m_bo _|
{JaâVma ny d © _§ Ì r nmW© MQ> O u
{dYmZg^m H$s gXñ`Vm go BñVr\$m
Zht X|Jo& BgH$s nw{ï> nmW© MQ>Ou
H$s dH$sb gwH$Ý`m {dœmg Zo H$s
h¡& ào{gS|>gr Oob _| CZgo _wbmH$mV
Ho$ ~mX a{ddma H$mo dH$sb gwH$Ý`m
{dœmg Zo nmW© MQ>Ou Ho$ {dYmZg^m
H$s gXñ`Vm N>mo‹S>Zo H$s AQ>H$bm|
H$mo Im[aO H$aVo hþE H$hm {H$ nmW©
MQ>Ou BñVr\$m Zht X| J o , dh
{dYm`H$ ~Zo ahZm MmhVo h¢ &
C„oIZr` h¡ {H$ Bggo nhbo 5
AJñV H$mo {dYm`H$ nmW© Ho$ dH$sb
Zo H$hm Wm {H$ _m_bo H$s J§^raVm
H$mo Xo I Vo hþ E CZHo $ _w d {¸$b
{dYmZg^m H$s gXñ`Vm N>mo‹S> X|Jo&
{dœmg Zo H$hm {H$ B© S >r Ho $
H$WZmZwgma nmW© à^mdembr ì`{º$
h¢ Am¡a Om§M na n‹S> gH$Vm h¢& Bg
na h_Zo H$hm Wm {H$ AJa Oê$aV
n‹S>r Vmo nmW© {dYmZg^m go BñVr\$m
Xo gH$Vo h¢ & dht Xÿ g ar Va\$

ào{gS|>gr Oob _| O_rZ na amV
{~VmZo Ho$ ~mX AmpIaH$ma S>m°ŠQ>a
H$s gbmh na nmW© MQ>Ou H$mo Mm¡H$s
{_b JB© h¡& CÝh| ~mH$s H¡${X`m| H$s
Vah A~ O_rZ na Zht gmoZm
n‹S>oJm& nmW© Zo Oob AñnVmb Ho$
S>mŠ° Q>a go AnZr emar[aH$ g_ñ`mAm|
go AdJV H$am`m Wm& ~mX _| S>mŠ° Q>a
H$s gbmh na ào{gS|>gr Oob àemgZ
Zo nmW© MQ>Ou H$mo Mm¡H$s _wh¡`m
H$adm`m h¡&

AmO {\$a gr~rAmB© Ho$ gm_Zo
hm{Oa Zht hm|Jo AUw~«V _§S>b

~ra^y _ , 7 AJñV ({Zà)&
~ra^y_ {Obm Ho$ V¥U_yb AÜ`j
AUw~«V _§S>b gr~rAmB© nyN>VmN>
go ~M JE& CÝhm|Zo BgH$m H$maU
~VmVo hþE gr~rAmB© H$mo nÌ ^r
{bIm Wm& CÝh| Jm¡ VñH$ar _m_bo
_| gr~rAmB© Zo Vb~ {H$`m Wm& CÝh|
H$b {ZOm_ n¡bog pñWV gr~rAmB©
H$m`m©b` _| noe hmoZm h¡& bo{H$Z
Cggo nhbo AUw ~ « V _§ S >b Zo

gr~rAmB© H$mo B©-_ob H$a H$hm {H$
dh ~r_ma h¢& CZH$m BbmO Mb
ahm h¡& Bg{bE CÝh| g_` X|&
hmbm§ { H$ gr~rAmB© gy Ì m| Ho $
_wVm{~H$, gr~rAmB© AUw~«V _§S>b
H$s AOu na Jm¡a H$a ahr h¡& bo{H$Z
Bg na Š`m \¡$gbm hþAm `h A^r
nVm Zht Mb nm`m h¡& C„oIZr`
h¡ {H$ gr~rAmB© Zo Jm¡ VñH$ar _m_bo
_| nhbo go hr nyd© ~m°S>rJmS©> ghJb
hþg¡Z H$mo {JaâVma H$a MwH$s h¡&
BgHo$ Abmdm gr~rAmB© Zo AUw~V«
_§S>b Ho$ H$ar~r H$mamo~mar Vwbw _§S>b
go 10 K§Q>o VH$ nyN>VmN> H$s h¡& dht
~ra^y_ V¥U_yb ZoVm H$ar_ ImZ Am¡a
CZHo$ gh`moJr {O`mCb hH$ eoI
Ho$ {R>H$mZm| na Vbmer A{^`mZ
Mbm`m J`m& BZHo$ Ka go ~‹S>r g§»`m
_| O_rZ Ho$ XñVmdoO, Hw$N> _h§Jr
H$mam| Ho$ XñVmdoO, 40 go Á`mXm S§>nam|
Ho$ XñVmdoO, H$B© ImVm| H$m ã`moam,
n¡gm| Ho$ boZ-XoZ Ho$ Hw$N> XñVmdoO
Am¡a H$B© ZH$Xr ~am_X hþB© h¡&

AmO EgEggr Aä`{W©`m| Ho$
gmW {ejm _§Ìr H$a|Jo ~¡R>H$

H$mobH$mVm, 7 AJñV ({Zà)& Am§XmobZH$mar EgEggr Zm¡H$ar
Aä`m{W©`m| H$m AmdoXZ {_bZo Ho$ ~mX amÁ` Ho$ {ejm {d^mJ Zo ~¡R>H$
H$s nhb H$s& `h ~¡R>H$ AmO {dH$mg ^dZ _| {ejm _§Ìr ~«mË` ~gw Ho$
gmW hmoZr h¡& {ejm _§Ìr Zo IwX nhbo hr gy{MV H$a {X`m Wm {H$ amÁ`
gaH$ma Zm¡H$ar Aä`m{W©`m| go MMm© Ho$ {bE V¡`ma h¡& {dH$mg ^dZ go
Zm¡H$ar Aä`m{W©`m| H$mo AmO `mZr gmo_dma H$s ~¡R>H$ H$mo boH$a nw{ï> H$s
JB© h¡& H$jm Zm¡ Ed§ 10 _| {ejH$m| H$s {Z`w{º$ Ho$ {bE _oYm Vm{bH$m Ho$
Cå_rXdma em{hXþ„m Zo H$hm {H$ h_ AmR> bmoJ OmE§Jo& Zm¡dt go ~mahdt
H$s _oYm Vm{bH$m _| g^r Zm¡H$ar Ho$ Aä`m{W©`m| H$s ^Vu nyar H$aZo H$s
_m§J H$s OmEJr& h_| Cå_rX h¡ {H$ gaH$ma OëX go OëX _oYm Vm{bH$m
_| em{_b g^r bmoJm| H$s {Z`w{º$ H$aoJr& JV 29 OwbmB© H$mo OwbmB© H$mo
V¥U_yb H$m§J«og Ho$ amï´>r` _hmg{Md Am¡a _w»`_§Ìr __Vm ~ZOu Ho$ ^VrOo
A{^foH$ ~ZOu Zo Zm¡dt go ~mahdt H$s _oYm Vm{bH$m _| em{_b Aä`{W©`m|
go _wbmH$mV H$a CZH$s _m§Jm| H$mo gwZm& {ejm _§Ìr ~«mË` ~gw Am¡a V¥U_yb
àdº$m Hw$Umb Kmof _m¡OyX Wo& Cg {XZ gmo_dma H$s ~¡R>H$ H$m _wÔm V`
{H$`m J`m& {dH$mg ^dZ go EH$ \$moZ H$m°b H$a Zm¡H$ar Aä`m{W©`m| H$mo
AmœñV {H$`m J`m&

