BRNL/CS/2022-23/24
5th September, 2022
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Mumbai - 400 001
(BSE Scrip Code: 540700)

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor, Plot no. C/1,
G Block, Bandra-Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai - 400 051
(NSE Symbol: BRNL)

Dear Sir,
Ref: 15th Annual General Meeting (AGM) - September 29, 2022
Sub: Submission of copies of Newspaper advertisement pursuant to Regulation 30 & 47
of the SEBI (LODR) Regulations, 2015
Pursuant to Regulation 30 & 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith
copies of public notice published by the Company in newspapers viz., “Financial Express”
(English) and “Aajkaal” (Bengali) on September 4, 2022.
This is for your information and record.
Thanking you.
Yours faithfully,
For Bharat Road Network Limited

Naresh Mathur
Company Secretary
FCS 4796

Bharat Road Network Limited
CIN: L45203WB2006PLC112235

Registered Office: Plot No. X1 – 2 & 3, Ground Floor, Block – EP, Sector – V, Salt Lake City, Kolkata – 700 091
Tel.: +91 33 6666 2700 Email: corporate@brnl.in
Website: www.brnl.in
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রাজ্য
সিপিএল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN:L74210WB1982PLC035417
রেজিস্টার্ড অফিস:১৪, তারাতলা র�োড, কলকাতা–৭০০০৮৮
টেলি:০৩৩ ৩৯৮৪৯৪১৭, ই–মেল: cplindustries19@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.cplindustries.org.in

বিজ্ঞপ্তি

সদস্যগণকে জানান�ো হচ্ছে যে, দি ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ (দি অ্যাক্ট)এবং তদ্অধীনে রুলস অনুযায়ী এবং
ভারত সরকারের কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রকের জারিকৃ ত সার্কুলার সমূহ অনুযায়ী সিপিএল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের
৩৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম)অনুষ্ঠিতব্য ক�োম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস, ১৪, তারাতলা র�োড, কলকাতা–
৭০০০৮৮, শুক্রবার, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২২ সকাল ১১.০০টায় সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২১–২২ সময়ের বার্ষিক
প্রতিবেদন প্রেরণ সম্পন্ন করা হয়েছে ২ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে।
রুল ২০–এর সঙ্গে পঠনীয় ক�োম্পানির অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ১০৮ নম্বর ধারাধীনে ক�োম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড
অ্যাডমিনিস্ট্রেশন)রুলস ২০১৪ অনুযায়ী ৩৭তম এজিএম স্থানে রিজ�োলিউশন সমূহ রিম�োট ই–ভ�োটিং (এজিএম পূর্ব
সময়ে ভ�োট প্রদান সুবিধা)এবং এজিএম চলাকালীন ই–ভ�োটিং মাধ্যমে বিবেচিত হবে এবং সেই কারণে ক�োম্পানি
ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপ�োজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল)–কে নিয়�োজিত করেছেন।
৩৭তম বার্ষিক এজিএম বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ক�োম্পানির ওয়েবসাইট:http://cplindustries.org.
in এবং এনএসডিএল ওয়েবসাইট:www.evoting.nsdl.comএবং যেখানে ক�োম্পানির শেয়ার নথিভু ক্ত যথা
কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
নির্ণায়ক তারিখ যথা ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২২ সময়ে যে সকল সদস্যগণের নাম ক�োম্পানির খাতায় সদস্য হিসেবে
রয়েছে তারা রিম�োট ই–ভ�োটিং বা এজিএম চলাকালীন সময়ে ই–ভ�োটিং প্রদান করতে পারবেন। নির্ণায়ক তারিখে
যে সকল ব্যক্তি সদস্যপদ গ্রহণ করেননি তারা এজিএম বিজ্ঞপ্তি তথ্য হিসেবে গ্রহণ করবেন।
রিম�োট ই–ভ�োটিং আরম্ভ হবে মঙ্গলবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২২ (সকাল ৯.০০)এবং শেষ হবে ২২ সেপ্টেম্বর,
২০২২ (বেলা ৫.০০)। ওই সময়ে যে সকল সদস্য ব্যবহারিক বা ডিমেটিরিয়ালাইজড আকারে শেয়ার ধরে
রেখেছেন, নির্ণায়ক তারিখ যথা ২৬ আগস্ট, ২০২২ সময়ে তারা রিম�োট ই–ভ�োটিং প্রদান করতে পারবেন। তদপর
এনএসডিএল ই–ভ�োটিং মডিউল নিষ্ক্রিয় করে দেবেন। সদস্যগণ ক�োনও রিজ�োলিউশনের ওপর একবার ভ�োট প্রদান
করলে পরবর্তী সময়ে তা পরিবর্তন করতে পারবেন না।
ক�োনও ব্যক্তি বিজ্ঞপ্তি প্রেরণের পরে ক�োম্পানির শেয়ার গ্রহণ করে থাকলে এবং নির্ণায়ক তারিখ ১৬ সেপ্টেম্বর,
২০২২ সময়ে শেয়ার ধরে রাখলে তারা evoting@nsdl.co.inবা rta@cbmsl.com–কে অনুর�োধক্রমে লগ ইন
আইডি ও পাসওয়ার্ড গ্রহণ করতে পারবেন।
তথাপি আপনারা যদি রিম�োট ই–ভ�োটিং–এর জন্য ইতিপূর্বে এনএসডিএল–তে নথিভু ক্ত থেকে থাকেন তাহলে
আপনারা বিদ্যমান ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড মাধ্যমে ভ�োট প্রদান করতে পারবেন। আপনারা যদি পাসওয়ার্ড
ভু লে থাকেন, তাহলে আপনারা "Forgot user Details/password"মাধ্যমে তা পুনরায় চালু করতে পারবেন, এই
বিষয় পাওয়া যাবে www.evoting.nsdl.com স্থানে বা এনএসডিএল–এর সঙ্গে নিঃশুল্ক নম্বর ১৮০০–২২২–৯৯০
স্থানে য�োগায�োগ করবেন।
একজন সদস্য রিম�োট ই–ভ�োটিং মাধ্যমে ভ�োট প্রদানের পরে বার্ষিক সাধারণ সভায় য�োগদান করতে পারবেন, কিন্তু
সভায় পুনরায় ভ�োট প্রদান করতে পারবেন না।
ক�োনও প্রশ্নের জন্য আপনারা সদস্যগণের ফ্রিক�োয়েন্টলি আস্কড ক�োয়েশ্চেনস এবং রিম�োট ই–ভ�োটিং ইউজার
ম্যানুয়াল দেখবেন, যা পাওয়া যাবে www.evoting.nsdl.com–এর ডাউনল�োড বিভাগে বা নিঃশুল্ক নম্বর ১৮০০–
২২২–৯৯০–তে ফ�োন করবেন। রিম�োট ই–ভ�োটিং সম্পর্কিত প্রশ্ন বা অভিয�োগের জন্য য�োগায�োগ:
মেসার্স সিবি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড, মেসার্স ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপ�োজিটরি লিঃ
শ্রী সুজিত সেনগুপ্ত,
(এনএসডিএল)
সিনিয়র ম্যানেজার ও কমপ্লায়েন্স অফিসার,
শ্রীমতি পল্লবী মাত্রে, সিনিয়র ম্যানেজার,
পি–২২, বন্ডেল র�োড, কলকাতা–৭০০০১৯,
টেলি–১৮০০ ১০২০ ৯৯০/১৮০০ ২২৪ ৪৩০,
টেলি: ০৩৩–৪০১১–৬৭২৮,
ই–মেল: pallavid@nsdl.co.in
ফ্যাক্স: ০৩৩–৪০১১–৬৭৩৯,
ম�োবাইল: ০৯৮৩৬০২১৭১১,
ই–মেল: senguptask@cbmdl.co
সদস্যগণের খাতা এবং ক�োম্পানির শেয়ার হস্তান্তর খাতা সেপ্টেম্বর ১৯, ২০২২ থেকে সেপ্টেম্বর ২৩, ২০২২ বন্ধ
থাকবে (উভয় দিন–সহ)
৩৭তম এজিএম সমাপ্তির দুটি কাজের দিনের মধ্যে ভ�োটের ফলাফল প্রকাশ করা হবে। ঘ�োষিত ফলাফল–সহ
স্ক্রুটিনাইজারের রিপ�োর্ট ক�োম্পানির ওয়েবসাইট: http://cplindustries.org.inবা এনএসডিএল–এর ই–ভ�োটিং
ওয়েবসাইট:www.evoting.nsdl.comএবং স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহের ওয়েবসাইট যেখানে ক�োম্পানির শেয়ার
নথিভু ক্ত পাওয়া যাবে।
	ব�োর্ডের আদেশানুসারে
সিপিএল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড–এর পক্ষে
তারিখ:৩ সেপ্টেম্বর, ২০২২
আশিকা আগরওয়াল
স্থান:কলকাতা 	ক�োম্পানি সেক্রেটারি

ৼ

কলকাতা রবিবার ৪ সেপ্টেম্বর ২০২২
The
Bhagirathi
Cooperative Milk Producers'
Union
Limited
invites
E-Tender
for
Supply,
Installation
and
Commissioning of 800
KVA Power Transformer at
Feeder Dairy vide Tender id:
2022_BCMPU_401565_1.
For details visit https://
wbtenders.gov.in
Sd/Managing Director
The Bhagirathi Cooperative
Milk Producers'
Union Ltd.

সংশ�োধনী

গত ০২.০৯.২০২২–এ ‘‘ইনসলভেন্সি অ্যান্ড
ব্যাঙ্করাপ্টসি ব�োর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস)
রেগুলেশনস্ ২০১৬–এর রেগুলেশন ৩১ অনুযায়ী’’
পি কে এস লিমিটেড–এর অংশীদারগণের অবগতির
জন্য যে প্রকাশ্য ঘ�োষণার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছিল,
তাতে পি কে এস লিমিটেডের অংশীদারগণের
তালিকার অম্তর্গত ক্রম নং ১ জামিনযুক্ত আর্থিক
উত্তমর্ণ–এর অধীন (iv)স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন
অফ ইন্ডিয়া লিঃ–এর দুটি কলামে ‘‘প্রাপ্ত দাবি
(টাঃ) ১১৬৭,৮১,৬৮,৫১৪.৪৫–এর পরিবর্তে
‘‘১৪৬,০৭,৩৩,৯০৩.০০ এবং দাবি স্বীকৃ ত
(টাঃ) ১১৬৫,৫৬,০৪,৫৯০.৫৯–এর পরিবর্তে
‘‘১৪৬,০৭,৩৩,৯০৩.০০’’ পড়তে হবে। এছাড়া
ক্রম নং ১–এর অন্তর্গত ‘‘উপ – ম�োট (১) –এর দুটি
কলামে ‘‘প্রাপ্ত দাবি’’ ‘‘১১৬৭,৮১,৬৮,৫১৪.৪৫’’ ও
‘‘দাবি স্বীকৃ ত (টাঃ)’’ ‘‘১১৬৫,৫৬,০৪,৫৯০.৫৯’’
পড়তে হবে। ভু ল প্রকাশের জন্য দুঃখিত।

৭

আসন ফাঁকা, ফের অনলাইনে আবেদন চাইছে কিছু কলেজ

নীলাঞ্জনা সান্যাল

আসন ফাঁকা। তালিকায় নামও নেই
ক�োনও পড়ুয়ার। বাধ্য হয়েই তাই
নতু ন করে আবার অনলাইনে আবেদন
চাওয়া শুরু করেছে কিছু কলেজ। কিছু
কলেজে আবার মেধাতালিকার একদম
প্রথমে থাকা পড়ুয়ারা ভর্তি হয়ে গেছে।
বর্তমানে এই তালিকা প্রায় অনড়। কিন্তু
দীর্ঘ মেধা তালিকার নীচের দিকের
পড়ুয়ারা প্রতীক্ষায়। ইঞ্জিনিয়ারিং এবং

ডাক্তারি পড়তে বা যাদবপুর, প্রেসিডেন্সিতে
সুয�োগ পেয়ে কিছু পড়ুয়া চলে গেলে তাঁরা
পছন্দের কলেজে পছন্দের বিষয় নিয়ে
ভর্তির সুয�োগ পাবেন। উচ্চশিক্ষা দপ্তরের
নির্দেশিকা অনুযায়ী ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ হবে
১৫ সেপ্টেম্বর। কিন্তু অনেক কলেজেই
আসন সংখ্যা এখনও ভর্তি হয়নি। কলা
বিভাগের কয়েকটি বিষয় ছাড়া অধিকাংশ
ক্ষেত্রেই অঙ্ক, পদার্থবিদ্যা, রসায়নের মত�ো
বিজ্ঞানের ম�ৌলিক বিষয়গুলিতেই আসন
ফাঁকা। বাধ্য হয়েই তাই কলেজগুলি ফের

SHAKYA CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD
REGISTRATION NO. 108/LIG/RTAH DATED 03/08/2012
Applications are hereby invited from interested parties to
submit Quotation for Building Development/Construction
Work, G+4 building with Piling at Premises No. 09-0888,
Plot No. AA-IIIG/2023, New Town, Rajarhat, Kolkata,
Area of Plot 270 Sq. mtr. of SHAKYA CO-OPERATIVE
HOUSING SOCIETY LTD to be submitted at AAJKAAL,
BP-7, SECTOR-V, SALTLAKE, KOLKATA-700091, Box
No. A6500(H) within 15 (Fifteen) days from the date of
advertisement. The selection process is at the discretion
of the Society.

নতু ন আবেদন নেওয়া শুরু করেছে। যেমন
আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু কলেজের অধ্যক্ষ
পূর্ণচন্দ্র মাইতি জানিয়েছেন, অনার্স ও
জেনারেল– দুটি ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের
বিষয়গুলিতে মাত্র ২০ থেকে ২৫
শতাংশ আসন পূরণ হয়েছে। ক�োথাও
২৫ শতাংশ আসনও ভরেনি। তাই তাঁরা
৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নতু ন করে আবেদন
নিচ্ছেন। মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজের ম�োট আসন
সংখ্যা ১৬৯০। এখন পর্যন্ত ভর্তি হয়েছে
৯৩৫। তাই ফের অনলাইনে আবেদন
নেওয়া হচ্ছে। আশুত�োষ কলেজে শনিবার
থেকে বুধবার পর্যন্ত নতু ন আবেদন নেওয়া
হচ্ছে। সংস্কৃত এবং দর্শনে প্রায় ক�োনও
পড়ুয়া ভর্তি না হওয়ায় এই সিদ্ধান্ত। নিউ
আলিপুর কলেজের অধ্যক্ষ জয়দীপ ষড়ঙ্গী
জানালেন, তাঁরা এখনও নতু ন আবেদন

নর্থ ইস্টার্ন রেলওয়ে

টেন্ডার ন�োটিস নং–EL-MWSGKP-2022-23-06,
ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ডেঃ চিফ
ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, মেকানিক্যাল
ওয়ার্কশপ, এন ই রেল, গ�োরক্ষপুর নিচের
ওপেন’ই–টেন্ডার আহ্বান
কাজের জন্য ‘
করছেন:
টেন্ডার নং ও কাজ:EL-MWSGKP-2022-23-06,
মেকানিক্যাল
ওয়ার্কশপ গ�োরক্ষপুরে পুরন�ো ও বাড়তি
সময়ের এল টি ওভার হেড লাইন ভূ গর্ভস্থ
কেবলিং, আল�ো ও অন্য কাজ দিয়ে বদল।
অনুমিত মূল্য: ₹১০৭২৩৭৩৫.৯০, বায়না
জমা: ₹২০৩৬০০.০০, টেন্ডার মূল্য: ০.০০,
সময়–চিঠি পাওয়া থেকে ১২ মাস।
• ই–টেন্ডার ২৬.০৯.২০২২, ১১.০০ ঘঃ
অবধি জমা করা যাবে।
• বিশদের জন্য www.ireps.gov.in
ওয়েবসাইট দেখুন।
ডেঃ চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার
CPRO/Elect-76 (ডব্লু এস), গ�োরক্ষপুর

যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যজনিত অভিয�োগে
এসএমএস করুন ০৯৭৯৪৮৪৫৯৫৫

ছাদে ও পাদানিতে
ভ্রমণ করবেন না

নেওয়া শুরু করেননি। তবে ‘উইশ লিস্ট’
চাওয়া হচ্ছে। অঙ্ক, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা,
নৃতত্ত্ব, অরন্থ ীতিতে বেশ কিছু আসন এখনও
ফাঁকা রয়েছে। লেডি ব্রেব�োর্ন কলেজের
অধ্যক্ষা শিউলি সরকার জানালেন, ফারসি

ছাড়া সব বিষয়ের আসনই ভর্তি। যাঁরা
ভর্তি হয়ে রয়েছেন সেই পড়ুয়াদের ৬
সেপ্টেম্বর কলেজে ডাকা হয়েছে। এঁদের
মধ্যে কতজনের বেরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা
রয়েছে তা ব�োঝার চেষ্টা করা হবে।
পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১) দ্রষ্টব্য] 

দখল বিজ্ঞপ্তি

[১৩(৪) নং ধারা] (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

বড়বাজার ব্রাঞ্চ
১৫৯ রবীন্দ্র সরণি, কলকাতা ৭০০০০৭
ই মেল– cb2214@canarabank.com

যেহেতু :
কানাড়া ব্যাঙ্ক, বড়বাজার ব্রাঞ্চ–এর অনুম�োদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি
ইন্টারেস্ট (
এনফ�োর্সমেন্ট)রুলস, ২০০২–
এর রুল ৩ সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড
রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফ�োর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২
[অ্যাক্ট ৫৪/২০০২] (এখানে এর পরে ‘উক্ত অ্যাক্ট’ হিসেবে উল্লিখিত)–এর ১৩(১২) ধারাধীনে তাঁর
ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে ঋণগ্রহীতা মেঃ এস আর উদ্যোগ, স্বত্বা– শ্রী সানওয়ার মল আগরওয়াল,
পিতা শ্রী রাজ কুমার আগরওয়াল, বাস– ফেজ–১, ব্লক সি, ফ্ল্যাট ১০৪, গ্যাঞ্জেস রেসিডেন্সি, ৩৬,
টালিগঞ্জ সার্কুলার র�োড, বড়তলা মহাবীরতলার কাছে, নিউ আলিপুর, সার্কাস এভিনিউ কলকাতা,
পশ্চিমবঙ্গ, পিন ৭০০০৫৩–এর প্রতি ২১.০৬.২০২২ তারিখ সংবলিত একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি
করেছিলেন, যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃ ত
অর্থাঙ্ক অর্থাৎ, ₹৩৯,৫৫,১৪৯.৪১ (উনচল্লিশ লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার একশ�ো উনপঞ্চাশ টাকা এবং
একচল্লিশ পয়সা মাত্র)ও ০১.০৬.২০২২ থেকে বকেয়া সুদ, খরচ, মূল্য সমেত আদায় দেওয়ার জন্য
তাঁদের প্রতি আহ্বান জানান�ো হয়েছিল।
উক্ত ঋণগ্রহীতা উক্ত দাবিকৃ ত অর্থাঙ্ক পরিশ�োধে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত উক্ত ঋণগ্রহীতা এবং
জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানান�ো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফ�োর্সমেন্ট)
রুলস, ২০০২–এর রুল ৮ ও ৯ সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪)ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত
ক্ষমতাবলে ৩১ আগস্ট, ২০২২ তারিখে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদাতা এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা উক্ত সম্পত্তি নিয়ে
ক�োনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে ক�োনও প্রকার
লেনদেন ₹৩৯,৫৫,১৪৯.৪১ (উনচল্লিশ লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার একশ�ো উনপঞ্চাশ টাকা এবং একচল্লিশ
পয়সা মাত্র) ও বকেয়া সুদ সমেত কানাড়া ব্যাঙ্ক, বড়বাজার ব্রাঞ্চ–এর দায় সাপেক্ষ হবে।
উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৮)নং ধারার সংস্থান ম�োতাবেক প্রাপ্য মেয়াদের মধ্যে নিম্নলিখিত জামিনযুক্ত
পরিসম্পদ ছাড়ান�োর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার মন�োয�োগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ:

সম্পত্তির ১ম সূচি– ৫ (পাঁচ)কাঠা ৫ (পাঁচ)ছটাক ১৮ (আঠার�ো)বর্গফু ট জমি সহ ত্রিশ বছরের চেয়ে
বেশি পুরান�ো তের�োতলা বিল্ডিংয়ের সমগ্র অংশ, প্রেমিসেস নং ১৫৯, রবীন্দ্র সরণি, কলকাতা ৭০০০০৭
(পূর্বতন ৯৪/৫ ও ৯৪/৬, ল�োয়ার চিৎপুর র�োড), ১৬০ ফু ট মেন র�োড থেকে, থানা বড়বাজার, ওয়ার্ড
নং ৪২, জ�োন–৩, অর্থাৎ মহাত্মা গান্ধী র�োড ক্রসিং ও কালীকৃ ষ্ণ টেগ�োর স্ট্রিট ক্রসিং মধ্যে, কলকাতা
পুরসভা। চ�ৌহদ্দি উত্তর– কমন প্যাসেজ (৭ ফু ট চওড়া);দক্ষিণ– কমন প্যাসেজ (৭ ফু ট চওড়া);
পূর্ব– কমন প্যাসেজ (৭ ফু ট চওড়া);পশ্চিম– প্রেমিসেস নং ১৫৭, রবীন্দ্র সরণির অংশ ও প্রেমিসেস
নং ১৬১, রবীন্দ্র সরণির অংশ।
সম্পত্তির ২য় সূচি– অফিস রুম নং ২–জি–১–এর সমগ্র অংশ, মাপ ১৩০বর্গফু ট কার্পেট এরিয়া,
প্রেমিসেস নং ১৫৯, রবীন্দ্র সরণি, কলকাতা ৭০০০০৭, থানা বড়বাজার, (পূর্বতন ৯৪/৫ ও ৯৪/৬,
ল�োয়ার চিৎপুর র�োড), কলকাতা পুরসভা, ওয়ার্ড নং ৪২, ম�োহনলাল সারাওগির ভাড়া সহ অফিস রুম
নং ২–জি–১–এ, সহ জমির অবিভক্ত ও অবিভাজ্য সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ। সম্পত্তির মালিক–
শ্রী সানওয়ার মল আগরওয়াল (দলিল নং ৭৭২৮/২০১৩), অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার অফ অ্যাসুরেন্স ২
কলকাতায় নথিভু ক্ত।
তারিখ: ৩১.০৮.২০২২
অনুম�োদিত আধিকারিক
কানাড়া ব্যাঙ্ক
স্থান:কলকাতা

দখল বিজ্ঞপ্তি

[রুল ৮(১)] এ্যাপেন্ডিক্স–IV
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

সার্কল সস্ত্র সেন্টার, সার্কল অফিস, নজরুল সরণি, বি এস র�োড, জেলা– মালদা, পিন–৭৩২১০১ (পঃবঃ), ই–মেল:cs8275@pnb.co.in
যেহেতু :পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক/পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক–এর অনুম�োদিত আধিকারিকগণ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফ�োর্সমেন্ট)রুলস, ২০০২–এর প্রয�োজ্য রুলসমূহ
সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফ�োর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩ধারাধীনে অর্পিত
ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্ট সম্পর্কিত ঋণগ্রহীতা(গণ)–এর প্রত্যেকের নামের পাশে উল্লিখিত তারিখ সংবলিত দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তির/
বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ওই বিজ্ঞপ্তিতে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের পাশে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক আদায় দেওয়ার জন্য তঁাদের প্রতি আহ্বান জানান�ো হয়েছিল।
উক্ত ঋণগ্রহীতাওই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতাএবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানান�ো যাচ্ছে যে,
নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসমূহের রুল নং ৮ সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩ ধারার (৪)নং উপধারা অনুযায়ী তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে নীচে লেখা তারিখে নিম্নবর্ণিত
সম্পত্তিগুলির দখল নিয়েছেন।
উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮)নং উপধারার সংস্থান অনুযায়ী প্রাপ্য মেয়াদের মধ্যে এই জামিনযুক্ত পরিসম্পদগুলি ছাড়ান�োর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট
ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদারগণ/বন্ধকদাতাগণের মন�োয�োগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।
বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা(গণ)এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা উক্ত সম্পত্তি(গুলি)নিয়ে ক�োনওরূপ লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি(গুলি)
নিয়ে ক�োনও প্রকার লেনদেন নিম্নে বর্ণিত অর্থাঙ্ক ও তার ওপর সুদ সমেত পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক–এর দায় সাপেক্ষ হবে।
ক্রম
নং
১

ভারত র�োড নেটওয়ার্ক লিমিটেড

CIN: L45203WB2006PLC112235
রেজিস্টার্ড অফিস:প্লট নং X১–২ ও ৩, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ব্লক– ইপি, সেক্টর–৫, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা–৭০০০৯১
ফ�োন নম্বর:০৩৩–৬৬৬৬ ২৭০০;ওয়েবসাইট:www.brnl.in; ই–মেল:cs@brnl.in

১৫তম অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিংয়ের ন�োটিস এ
 বং ই–ভ�োটিংয়ের তথ্য

(ক)অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং
এতদ্দ্বারা এই ন�োটিস জারি করা হচ্ছে যে, মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (‘এমসিএ’) ও সেবি দ্বারা জারিকৃ ত প্রাসঙ্গিক সার্কুলারসমূহ সহ পঠনীয়
ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ ও এর অধীনে রচিত রুলসমূহ এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ ব�োর্ড অফ ইন্ডিয়া (‘সেবি’) (লিস্টিং অবলিগেশনস
অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিক�োয়্যারমেন্টস)রেগুলেশনস, ২০১৫–এর প্রয�োজ্য সংস্থানসমূহ অনুসারে ক�োম্পানির সদস্যদের ১৫তম অ্যানুয়াল জেনারেল
মিটিং (‘এজিএম’) বৃহস্পতিবার, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে দুপুর ০২:৩০টায় ১৫তম এজিএম আমন্ত্রণী ন�োটিসে নির্ধারিত কারবার নির্বাহের
জন্য ভিডিও কনফারেন্সিং (‘ভিসি’)/অন্য অডিও ভিস্যুয়াল পদ্ধতি (‘ওএভিএম’)–এর মাধ্যমে আয়�োজিত হবে বলে স্থির হয়েছে। ক�োম্পানিজ
অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ১০৩ নং ধারাধীনে ক�োরাম নির্ধারণে ভিসি/ওএভিএম সুবিধা ব্যবহার করে এজিএমে য�োগ দেওয়া এবং ভ�োটদানকারী সদস্যদের
বিবেচনা করা হবে।
প্রয�োজ্য নিয়ামকগুলির প্রয়�োজনানুসারে ক�োম্পানির রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট/ডিপ�োজিটরিপার্টিসিপ্যান্ট(গণ)–এর কাছে ক�োম্পানির
যে সকল সদস্যের ই–মেল আইডি রেজিস্টার করান�ো আছে, তাঁদের সকলের প্রতি ১৫তম এজিএমের ন�োটিস এবং ২০২১–২২ অর্থবর্ষে ক�োম্পানির
অ্যানুয়াল রিপ�োর্টের কপি ই–মেলের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত নথিগুলি ক�োম্পানির ওয়েবসাইট www.brnl.inসহ স্টক
এক্সচেঞ্জগুলির ওয়েবসাইট অর্থাৎ, বিএসই লিমিটেডের www.bseindia.com, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের www.nseindia.
com এবং ক�োম্পানির রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট কেফিন টেকন�োলজিস লিমিটেড (‘কেফিনটেক’)–এর https://evoting.kfintech.
comওয়েবসাইটেও উপলব্ধ রয়েছে।
এজিএমের ন�োটিসে উল্লিখিত যাবতীয় দরকারি নথিসমূহ এবং ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ১০২ নং ধারাধীনে বিবৃতি এজিএমের ন�োটিস
পাঠান�োর তারিখ থেকে এজিএমের তারিখ পর্যন্ত ক�োম্পানির সদস্যরা ক�োনও ফি প্রদান না করেই ইলেকট্রনিক উপায়ে যাচাই করে নিতে পারেন।
এই নথিগুলি যাচাইয়ে আগ্রহী সদস্যরা cs@brnl.inআইডি–তে ই–মেল পাঠিয়ে দেবেন।
(খ)ই–ভ�োটিং সম্পর্কিত নির্দেশাবলি:
‘তালিকাভু ক্ত ক�োম্পানিগুলি দ্বারা প্রদত্ত ই–ভ�োটিংয়ের সুবিধা’বিষয়ক ক�োম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন)রুলস, ২০১৪–এর রুল
২০ এবং সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস, ২০১৫–এর রেগুলেশন ৪৪ সহ পঠনীয় ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ১০৮ নং ধারার সংস্থানসমূহ অনুসারে,
এজিএমের ন�োটিসে নির্ধারিত কারবারের ওপর সদস্যরা রিম�োট ই–ভ�োটিংয়ের মাধ্যমে দূরবর্তী স্থান থেকে নিজেদের ভ�োট দেওয়ার সুয�োগ পাবেন।
এজিএম চলাকালীনও কেফিনটেক–এর দেওয়া ভ�োটিং পরিষেবার সাহায্যে ইলেকট্রনিক ভ�োটিং সিস্টেমের মাধ্যমে (ইনস্টা প�োল)ভ�োটদানের সুবিধা
পাওয়া যাবে।
ভ�োটদান প্রক্রিয়াটির কার্যকারিতা বাড়ান�োর লক্ষ্যে ‘তালিকাভু ক্ত ক�োম্পানিগুলি দ্বারা প্রদত্ত ই–ভ�োটিংয়ের সুবিধা’বিষয়ক এবং ৯ ডিসেম্বর,
২০২০ তারিখ সংবলিত সেবি সার্কুলার অনুযায়ী ডিম্যাট রূপে সিকিউরিটি ধরে রাখা একক শেয়ারধারকগণ ডিপ�োজিটরি পার্টিসিপ্যান্টগণের কাছে
রক্ষণাবেক্ষণকৃ ত তাঁদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট কিংবা ডিপ�োজিটরিগণের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সিঙ্গল লগ–ইন ক্রেডেনশিয়াল ব্যবহার করে নিজেদের
ভ�োট দিতে পারবেন। ই–ভ�োটিং সুবিধায় অংশ নেওয়ার জন্য নিজ নিজ ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে তাঁদের ম�োবাইল নম্বর ও ই–মেল আইডি আপডেট
করিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। লগ–ইন করা এবং রিম�োট ই–ভ�োটিংয়ের সুবিধা নেওয়ার পদ্ধতি এজিএমের ন�োটিসে দ্রষ্টব্য অংশের অধীনে
বিশদে উল্লেখ করা আছে।
ফিজিক্যাল রূপে শেয়ার ধরে রাখা একক শেয়ারধারকগণ এবং ব্যক্তি নয় এমন শেয়ারধারক সত্তাগুলি এজিএমের ন�োটিসে দ্রষ্টব্য অংশের অধীনে
বিশদে উল্লেখ করা পদ্ধতি অনুসরণে রিম�োট ই–ভ�োটিংয়ে অংশ নিতে পারবেন।
রিম�োট ই–ভ�োটিংয়ের লগ–ইন ক্রেডেনশিয়ালসই ভিসি/ওএভিএমের মাধ্যমে এজিএমে অংশ নেওয়ার সময় ব্যবহার করতে হবে।
রিম�োট ই–ভ�োটিংয়ের সুবিধা পাওয়া যাবে নিম্নলিখিত সময়সীমার মধ্যে:
রিম�োট ই–ভ�োটিং শুরু হবে:রবিবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখে সকাল ৯:০০টায়।
রিম�োট ই–ভ�োটিং শেষ হবে:বুধবার, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখে বিকেল ৫:০০টায়।
ওপরে লেখা নির্ধারিত তারিখ ও সময়সীমার বাইরে রিম�োট ই–ভ�োটিংয়ের অনুমতি দেওয়া হবে না এবং এই মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে
কেফিনটেক দ্বারা এই রিম�োট ই–ভ�োটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে।
নির্ধারিত কাট–অফ তারিখ অর্থাৎ, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখের নিরিখে সদস্যদের রেজিস্টার বা ডিপ�োজিটরিদের কাছে রাখা সুবিধাভ�োগী
স্বত্বাধিকারীদের রেজিস্টারে যে ব্যক্তির নাম থাকবে, কেবলমাত্র তিনিই রিম�োট ই–ভ�োটিং অথবা ১৪তম এজিএম চলাকালীন ভ�োটদানের সুবিধা
পাওয়ার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন। নির্ধারিত কাট–অফ তারিখের ভিত্তিতে সদস্য নন এমন ব্যক্তি এই ন�োটিসটি কেবলমাত্র তথ্য জানার জন্য
বিবেচনা করবেন।
এজিএমের ন�োটিস পাঠান�োর পরে কিন্তু নির্ধারিত কাট–অফ তারিখ অর্থাৎ, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২২ বা তার আগে ক�োনও ব্যক্তি ক�োম্পানির সদস্য
হলে তিনি (পুং/স্ত্রী)নীচে উল্লেখ করা পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে পারবেন:
(১)	 ফ�োলিও নম্বর/ডিপি আইডিক্লায়েন্ট আইডি অনুযায়ী ক�োনও সদস্যের ম�োবাইল নম্বর রেজিস্টার্ড থাকলে ওই সদস্য ৯২১২৯৯৩৩৯৯ নম্বরে
এসএমএস পাঠাবেন এগুলি লিখে:MYEPWD <স্পেস> ই–ভ�োটিং ইভেন্ট নম্বর +ডিপি আইডি ক্লায়েন্ট আইডি।
	NSDL–এর ক্ষেত্রে উদাহরণ:MYEPWD <স্পেস> IN12345612345678
CDSL–এর ক্ষেত্রে উদাহরণ:MYEPWD <স্পেস> 1402345612345678
	ফিজিক্যাল–এর ক্ষেত্রে উদাহরণ:MYEPWD <স্পেস> XXXX1234567890
(২)	 ফ�োলিও নম্বর/ডিপি আইডিক্লায়েন্ট আইডি অনুযায়ী ক�োনও সদস্যের ই–মেল আইডি বা ম�োবাইল নম্বর রেজিস্টার্ড না–থাকলে, ওই সদস্য
https://evoting.kfintech.com–এর হ�োম পেজে গিয়ে ‘Forgot Password’ব�োতামে ক্লিক করবেন এবং ফ�োলিও নম্বর বা ডিপি আইডি
ক্লায়েন্ট আইডি এবং প্যান উল্লেখের মাধ্যমে পাসওয়ার্ড তৈরি করে নেবেন।
(৩)	সংশ্লিষ্ট সদস্য কেফিনটেক–এর ১৮০০–৩৪৫৪–০০১ ট�োল ফ্রি নম্বরেও য�োগায�োগ করতে পারেন।
(৪)	সংশ্লিষ্ট সদস্য evoting@kfintech.comআইডি–তে ই–মেলের মাধ্যমে অনুর�োধ জানাতে পারেন। অবশ্য, যাঁদের ই–মেল আইডি উপলব্ধ
রয়েছে, কেফিনটেক কেবলমাত্র সেই সমস্ত নতু ন সদস্যদেরই ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পাঠান�োর চেষ্টা করবে।
(গ)ই–মেল আইডি রেজিস্টার/আপডেটের উপায়:
ফিজিক্যাল ম�োডে শেয়ার ধরে রাখা যে সকল সদস্য নিজের ই–মেল আইডি রেজিস্টার/আপডেট করাননি, তাঁদের প্রতি অনুর�োধ জানান�ো হচ্ছে,
ক�োম্পানির ই–মেল আইডি cs@brnl.inএবং/বা কেফিনটেক–এর ই–মেল আইডি einward.ris@kfintech.com–তে ফ�োলিও নম্বর এবং
যে ই–মেল আইডি–টি রেজিস্টার করতে হবে, সেগুলি উল্লেখ করে যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত অনুর�োধপত্র পাঠিয়ে এটি রেজিস্টার/আপডেট করিয়ে
নিন। নিজ নিজ ডিপ�োজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের কাছে (যেখানে নিজের ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট রক্ষণাবেক্ষণ হয়)নিজের ই–মেল আইডি রেজিস্টার/আপডেট
করিয়ে নেওয়ার জন্য ডিমেটিরিয়ালাইজড ম�োডে শেয়ার ধরে রাখা সদস্যদের প্রতি অনুর�োধ জানান�ো হচ্ছে।
ইলেকট্রনিক উপায়ে ভ�োটদান সম্পর্কিত ক�োনও প্রশ্নের ব্যাখ্যা পেতে এবং/বা অভিয�োগ জানান�োর জন্য সদস্যরা https://evoting.kfintech.
com এর ডাউনল�োড সেকশনে দেওয়া ‘Help & Frequently Asked Questions (FAQs) and E-voting user manual’অংশটিদেখতে
পারেন অথবা এখানে য�োগায�োগ করতে পারেন:মিঃ মহম্মদ মহসিন উদ্দিন, সিনিয়র ম্যানেজার (ইউনিট:ভারত র�োড নেটওয়ার্ক লিমিটেড), কেফিন
টেকন�োলজিস লিমিটেড, সেলেনিয়াম টাওয়ার ‘বি’, প্লট ৩১–৩২, গাচ্চিব�ৌলি, ফিনান্সিয়াল ডিস্ট্রিক্ট, নানাক্রমগুড়া, হায়দরাবাদ–৫০০০৩২ অথবা
ই–মেল আইডি:evoting@kfintech.comঅথবা ১–৮০০–৩০৯–৪০০১ ট�োল ফ্রি নম্বরে কথা বলতে পারেন।
ভারত র�োড নেটওয়ার্ক লিমিটেড–এর পক্ষে
স্বাঃ–
	নরেশ মাথুর
স্থান: কলকাতা	ক�োম্পানি সেক্রেটারি
তারিখ:৩ সেপ্টেম্বর, ২০২২
FCS: 4796
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১)ঋণগ্রহীতার নাম
২)ব্রাঞ্চের নাম
৩)অ্যাকাউন্ট নম্বর
১) ঋণগ্রহীতা: বিবেক
জুয়েলারস, প্রোঃ– মহ.
আবদুস সালাম, পিতা–
সফিউদ্দিন আহমেদ
২) ব্রাঞ্চ: ইটাহার
৩) অ্যাকাউন্ট নং:
১১৩৪২১০০৩১৩৯২

	বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ

১)দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ
২)দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ
৩)বকেয়া অর্থাঙ্ক
১) ১০.১১.২০২১
২) ৩০.০৮.২০২২
৩) ₹৭,২৩,১৫৬.০০ (সাত লক্ষ
তেইশ হাজার একশ�ো ছাপান্ন টাকা
মাত্র)ও পুর�ো পরিশ�োধের তারিখ
পর্যন্ত সুদ ও চার্জ

সম্পত্তির বিবরণ
	মহ.আবদুস সালাম আনসারি–এর স্বত্বাধীনে নিম্নোক্ত জমি ও বিল্ডিংয়ের সমবন্ধক
যার স্থিতি ও বিবরণ: ম�ৌজা– ইটাহার, গ্রাম ইটাহার সাহাপাড়া, প�োঃ ও থানা
ইটাহার, জেলা– উত্তর দিনাজপুর, পব, ৭৩৩১২৮, জে এল নং ১০৯, খতিয়ান নং
১২৮৪, এল আর প্লট নং–১১৫, পূর্ব এল আর খতিয়ান নং ১৫২২, হাল এল আর
খতিয়ান নং ৭৩৪৯, এল আর প্লট নং–২৪৭, পরিমাপ– ১.৬৬ ডেসিমেল জমি শ্রেণী
বাস্তু, ২০১৩ সালের দলিল নং ৫২২০ অনুযায়ী, এডিএসআর– ইটাহার। বুক নং ১,
ভলু ১৪ পৃষ্ঠা– ৫০১১– ৫০২৮, বর্ষ ২০১৩।
চ�ৌহদ্দি:
উত্তর– নজরুল ইসলামের সম্পত্তি;দক্ষিণ– নাজমুল হকের সম্পত্তি;পূর্ব–এন
এইচ–৩৪;পশ্চিম–নুরুল ইসলামের সম্পত্তি।
১) ঋণগ্রহীতা: আলম ব্যাটারি, সম্পত্তি–১ :
১) ২৭.০৮.২০২১
স্বত্বা–ওবেদ খান ও ওবেদ
মহ.ওবেদ খান–এর স্বত্বাধীনে নিম্নোক্ত জমি ও বিল্ডিংয়ের সমবন্ধক যার স্থিতি ও ২) ৩০.০৮.২০২২
খান, পিতা– তসলিম খান
বিবরণ: ম�ৌজা– ডালখ�োলা, জে এল নং ২০, খতিয়ান নং–৬৪২, প্লট নং আর এস ৩)₹১৭,৪১,৯৬৩.৭৫ (সতের�ো লক্ষ
২) ব্রাঞ্চ: ডালখ�োলা
এল আর ২২০১, জমির পরিমাপ– ১২ ডেসিমেল, দলিল নং ৪৫৩৬/২০১২ অনুযায়ী। একচল্লিশ হাজার নয়শ�ো তেষট্টি টাকা
৩) অ্যাকাউন্ট নং:
চ�ৌহদ্দি:
এবং পচাত্তর পয়সা মাত্র)ও পুর�ো
০৪৫৯২৫০০২০৪২৫,
উত্তর– মহ.ওবেদ খান;দক্ষিণ– মকবুল হ�োসেন;পূর্ব– রামেশ্বর সাহা;পশ্চিম–শেখ পরিশ�োধের তারিখ পর্যন্ত সুদ ও চার্জ
০৪৫৯৩০৬৮১১৯৫৮
জামালুদ্দিন।
সম্পত্তি–২ :
মহ.ওবেদ খান–এর স্বত্বাধীনে নিম্নোক্ত জমি ও বিল্ডিংয়ের সমবন্ধক যার স্থিতি ও
বিবরণ: ম�ৌজা– ডালখ�োলা, জে এল নং ২০, খতিয়ান নং–আর এস ১৬০, ওল্ড
এল আর ২৫২৭, ২১৮৪, প্লট নং আর এস এল আর ২২১১, জমির পরিমাপ– ৫.৫০
ডেসিমেল, দলিল নং ২৯২৬/২০০৬ অনুযায়ী।
চ�ৌহদ্দি:
উত্তর– রাস্তা;দক্ষিণ– মহ.ওবেদ খান;পূর্ব– রামেশ্বর সাহা;পশ্চিম–ত�ৌফিক
আলম।
সম্পত্তি–৩ :
মহ.ওবেদ খান–এর স্বত্বাধীনে নিম্নোক্ত জমি ও বিল্ডিংয়ের সমবন্ধক যার স্থিতি ও
বিবরণ: 	ম�ৌজা– ডালখ�োলা, জে এল নং ২০, খতিয়ান নং–আর এস ৭৮, এল আর
১৭১৭, ২১৮৪, প্লট নং এল আর ২২১১, জমির পরিমাপ– ২ ডেসিমেল, দলিল নং
২০৭৫/২০০৮ অনুযায়ী।
চ�ৌহদ্দি: উত্তর– কাঁচা রাস্তা;দক্ষিণ– কার্তিক সাহা;পূর্ব– কার্তিক সাহা;পশ্চিম–
মহ.ওবেদ খান।
১) ঋণগ্রহীতা: শুভশঙ্কর
ফ্ল্যাটের সূচি– শুভশঙ্কর ঘ�োষ, পিতা উদয়শঙ্কর ঘ�োষ–এর স্বত্বাধীনে ফ্ল্যাট নং ১) ০১.০৩.২০২২
ঘ�োষ, পিতা উদয়শঙ্কর ঘ�োষ ৪সির সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: ৫ম তল, সুকুমার এনক্লেভ, রানকৃ ষ্ণপল্লী ২) ০১.০৯.২০২২
২) ব্রাঞ্চ: নেতাজি মার্কেট
প�োঃ মালদা থানা ইংলিশবাজার, জেলা মালদা, পিন ৭৩২১০১, ম�ৌজা– রায়গঞ্জ, ৩) ₹৪৯,০০,৮৪৮.৩২ (উনপঞ্চাশ
৩) অ্যাকাউন্ট নং:
মাপ ৮৫১ বর্গফু ট, প্রকৃ তি– বাস্তু, এডিআরএস মালদা, দলিল নং I৬৩৮৭, তারিখ: লক্ষ আটশ�ো আটচল্লিশ টাকা
০৬৭৮৩০০০২৫৭৫৩,
১০.০৮.২০১৬।
এবং বত্রিশ পয়সা মাত্র)ও পুর�ো
০৬৭৮২৫০৩০৭২১৫,
চ�ৌহদ্দি:উত্তর– পুরসভার রাস্তা;দক্ষিণ– সিঁড়ি ও কমন প্যাসেজ;পূর্ব– রঞ্জন রায়; পরিশ�োধের তারিখ পর্যন্ত সুদ ও চার্জ
০৬৭৮৩০০০২৪৭৭২
পশ্চিম– ফ্ল্যাট নং ৪ডি।
জমির সূচি– ম�ৌজা পুরাপারা, জে এল নং ৬৫, (খতিয়ান রেকর্ড অফ রাইটস নং
৫৬৭৪, ৫৬৭৫, ৫৬৭৬, ৫৬৭৭, ৫৬৭৮, ২৩৭৪, ১৪০৯, ২৩১৬, ১৪৪৮ ও ৫৪,
(দাগ)প্লট নং৩৫, মাপ ৮.৮৮ একশ�ো (শতক), প্রকৃ তি– বাস্তু, এডিআরএস মালদা,
ইংলিশবাজার পুরসভা, মালদা ওয়ার্ড নং ১৮, পুর হ�োল্ডিং নং ১৬/১৫৩, রামকৃ ষ্ণপল্লী
(দক্ষিণ)।
চ�ৌহদ্দি:উত্তর–পুরসভার রাস্তা;দক্ষিণ–সুইপার প্যাসেজ;পূর্ব–রঞ্জন রায়;পশ্চিম–
নন্দ কুন্ডু।
১) ঋণগ্রহীতা:
সম্পত্তির বিশদ:
১) ২৩.০৫.২০২২
মা তারা আটা
সহদেব সরকার, পিতা–জ্যোতিষ সরকার নামাঙ্কিত জমি ও বিল্ডিংয়ের সকল ২) ০২.০৯.২০২২
অপরিহার্য–এর সমবন্ধক অংশ অবস্থিত ম�ৌজা–রাজীবপুর, জে এল নং ০৮৪ এল ৩) ₹ ৪,২৩,২৫১.৮৪
স্বত্বা:সহদেব সরকার
২) ব্রাঞ্চ:
আর খতিয়ান নং ৩৪৪৭, প্লট নং এল আর ২৬, আর/এস ২৭
(চার লক্ষ তেইশ হাজার দুইশ�ো
শুকদেবপুর
ম�োট পরিমাপ ০.১৩ একর, বিভাজন বাস্তু ডি এস আর গঙ্গারামপুর, ডিড নং আই– একান্ন টাকা চু রাশি পয়সা
৩)অ্যাকাঃ নং
৪৫৭৩ (পরিমাপ ০.০৯ একর)সাল ১৯৯২ এবং ডিড নং আই–৮৮২০ (পরিমাপ মাত্র)সহ পরিশ�োধ পর্যন্ত
০.০৪ একর)সাল ১৯৮৫ রাজীবপুর (পশ্চিম হালদারপাড়া)ডাকঘর গঙ্গারামপুর, অধার্যকৃ ত সুদ ও মাশুল
১৩৫০২৫০০৩১৩৮৩
থানা–গঙ্গারামপুর, জেলা–দক্ষিণ দিনাজপুর, পিন–৭৩৩১২৪
চ�ৌহদ্দি:উত্তরে–নারায়ণচন্দ্র হালদার, দক্ষিণে–জগদীশ সরকার,
পূর্বে–রাস্তা, পশ্চিমে–নদী।
১) ঋণগ্রহীতা:
সম্পত্তির বিশদ:প্রদীপ মণ্ডল নামাঙ্কিত জমি ও বিল্ডিংয়ের সমবন্ধক অবস্থিত দক্ষিণ ১) ১৮.০১.২০২২
প্রদীপ মণ্ডল, পিতা–অরবিন্দ দিনাজপুর, প�োঃ ও থানা–কুমারগঞ্জ ম�ৌজা–পশ্চিম গ�োবিন্দপুর জে এল নং ১০১, ২) ০২.০৯.২০২২
মণ্ডল
এল আর খতিয়ান নং ২৩৭, এল আর প্লট নং ১২৩, জমির ম�োট পরিমাপ ১০.০ ৩) ₹ ৪,১৪,৩১৬.১২ (চার লক্ষ
২) ব্রাঞ্চ: সাফানগর
ডেসিমেল বিভাজন বাস্তু ডিড নং ৩০৮৮ সাল ২০০৬ চ�ৌহদ্দি:উত্তরে–কাঞ্চন রায়, চ�োদ্দো হাজার তিনশ�ো ষ�োল�ো টাকা
৩)অ্যাকাঃ নং
দক্ষিণে–প্রদীপ মণ্ডল এবং ৮ ফু ট চওড়া পাকা রাস্তা, পূর্বে–কার্তিক রায়, পশ্চিমে– ও বার�ো পয়সা মাত্র)সহ পরিশ�োধ
১৩৬৬২৫০০৩১৯৭৬
প্রদীপ মণ্ডল।
পর্যন্ত অধার্যকৃ ত সুদ ও মাশুল
১৩৬৬৩০৬৯০৮২৮১
১) ঋণগ্রহীতা: সাহা
	সূচি–১, অমিত সাহা, পিতা– তপন কুমার সাহা–এর স্বত্বাধীনে নিম্নোক্ত জমি ও ১) ১৩.০৪.২০২২
এন্টারপ্রাইজ, পার্টনার–১–
বিল্ডিংয়ের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: ম�ৌজা– ম�োহনবাটি, জে এল নং ১৫১, এল ২) ০২.০৯.২০২২
তন্ময় সাহা, পিতা– তপন
আর খতিয়ান নং ৫১৭৭, প্লট নং ১৯৭৯, জমির পরিমাপ– ২,৮৮৭৫ ডেসিমেল, জমির ৩)₹১৬,৬৪,৪৭৫.৫০ (ষ�োল�ো লক্ষ
সাহা, পার্টনার–২– তপন
প্রকৃ তি– হ�োমস্টেড বাস্তু ও নাগেট জমি ড�োলা, এডিআরএস রায়গঞ্জ, দান দলিল নং I চ�ৌষট্টি হাজার চারশ�ো পচাত্তর টাকা
কুমার সাহা, পিতা– মনীন্দ্র
১০৩, তারিখ ০৩.০১.২০১৪, প�োঃ রায়গঞ্জ, থানা রায়গঞ্জ, জেলা– উত্তর দিনাজপুর, এবং পঞ্চাশ পয়সা মাত্র)ও পুর�ো
সাহা, পার্টনার–৩– অমিত
পিন–৭৩৩১৩৪। চ�ৌহদ্দি: উত্তর– দাতার জমি;দক্ষিণ– গ্রহীতা ও সুকমল দালের পরিশ�োধের তারিখ পর্যন্ত সুদ ও চার্জ
সাহা, পিতা– তপন কুমার
জমি;পূর্ব– সেচ দপ্তরের জমি, পবস;পশ্চিম– সুনীল ডালি।
সাহা
সূচি–২, অমিত সাহা, পিতা– তপন কুমার সাহা–এর স্বত্বাধীনে নিম্নোক্ত জমি ও
২ ) ব্রাঞ্চ: রায়গঞ্জ ম�োহনবাটি বিল্ডিংয়ের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: ম�ৌজা– ম�োহনবাটি, জে এল নং ১৫১, এল
৩) অ্যাকাউন্ট নং:
আর খতিয়ান নং ৬৩৫৩, প্লট নং ১৯৭৮, জমির পরিমাপ– ১.৬৫ ডেসিমেল, জমির
০৯৩৭০০এনডি০০০০০০১৬ প্রকৃ তি– হ�োমস্টেড বাস্তু ও নাগেট জমি ড�োলা, এডিআরএস রায়গঞ্জ, দান দলিল নং I
১০৩, তারিখ ০৩.০১.২০১৪, প�োঃ রায়গঞ্জ, থানা রায়গঞ্জ, জেলা– উত্তর দিনাজপুর,
পিন–৭৩৩১৩৪। চ�ৌহদ্দি: উত্তর– দাতার জমি;দক্ষিণ– অজানা;পূর্ব– সেচ দপ্তরের
জমি, পবস;পশ্চিম– সুকমল দালের জমি।
১) ০২.০২.২০২২
১) ঋণপ্রহীতা:
সম্পত্তির বিশদ:
সারদা ম�োবাইল
উত্তম সাহা ও সুমন সাহা নামাঙ্কিত জমি ও বিল্ডিংয়ের সমবন্ধক অবস্থিত থানা রায়গঞ্জ ২) ০২.০৯.২০২২
স্বত্বা:উত্তম সাহা
জেলা উত্তর দিনাজপুর, ম�ৌজা রায়গঞ্জ জে এল নং ১৫০ খতিয়ান নং ৬২৭, সি এস ৩) ₹ ১২,৪৫,৫৯২.২৩
২)ব্রাঞ্চ:বীরনগর রায়গঞ্জ
প্লট নং ৪৫৭ বিভাজন বাস্তু ম�োট পরিমাপ ৩.৩০ ডেসিমেল যার জিজ নং ৩৩৩০ (বার�ো লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার
৩)অ্যাকাঃ নং
সাল ২০১০
পাঁচশ�ো বিরানব্বই টাকা ও
২০৯১৪০১৫০০০৩১৩
চ�ৌহদ্দি: উত্তরে–নিতাই সাহা, দক্ষিণে–উপেন সাহা পূর্বে–রাইকুমার সাহা, তেইশ পয়সা মাত্র)সহ পরিশ�োধ
পশ্চিমে–নিত্যগ�োপাল ঠাকুর।
পর্যন্ত অধার্যকৃ ত সুদ ও মাশুল।

তারিখ: ০৪.০৯.২০২২; স্থান: মালদা

অনুম�োদিত আধিকারিক, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

