
 
 

                     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
23rd May, 2021 

 
The Secretary 
The Calcutta Stock Exchange 
Ltd. 
7, Lyons Range 
Kolkata 700 001 
 

The Manager, 
Listing Department 
National Stock Exchange of India Ltd., 
Exchange Plaza, C-1, Block – G, 
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),  
Mumbai 400 051 
 
Stock Code: TIL 

The Secretary, 
Listing Department 
BSE Ltd., 
P.J. Towers,  
Dalal Street, Fort,  
Mumbai 400001.  
 
Scrip Code: 505196 

 
 
Dear Sir/Madam, 
 
 

Re:  Newspaper Advertisement for Notice of Board Meeting of TIL Limited (the Company)  
 

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 
2015, please find enclosed herewith a copy of the advertisement published in “Financial Express” (all 
Editions), in English and in “Aajkaal” (Kolkata Edition), in Bengali, today i.e, Sunday, 23rd May, 2021, 
for intimation of Board Meeting to be held on Monday, 31st May, 2021.  
 

Kindly take the same in your records. 
 
 
Thanking you, 
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রাজ্য
কলকাতা রবিিার ২৩ মে ২০২১                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

৭

 ই– অকশন
বিক্রয় বিজ্ঞবতি

স্াির সম্পবতিসেূহ বিক্রয়য়র বিক্রয় বিজ্ঞবতি
বসবকউবরটি ইন্ায়রস্ট ( এনয়�াস্সয়েন্)  রুলস, ২০০২– এর রুল ৮ ( ৬) – এর সংস্ানসেূহ–সহ পঠনীয় বসবকউবরটাইয়েশন অ্ান্ড বরকনস্টাকশন অ� ব�নাবসিয়াল অ্ায়সটস অ্ান্ড এনয়�াস্সয়েন্ অ� বসবকউবরটি 
ইন্ায়রস্ট অ্াক্ট, ২০০২ অধীয়ন স্াির পবরসম্পদসেূহ বিবক্রর েন্ ই– বনলাে বিক্রয় বিজ্ঞবতি।
এতদ্দ্বার্বা জনস্বাধ্বারণ এবং ববশেষ কশর জ্বাবিনযুক্ত ঋণদ্বাত্বার ক্বাশে বন্ধক র্বাখ্বা/ চ্বাজ্জ কর্বা বনশ্্বাক্ত ববববরণযুক্ত এবং জ্বাবিনযুক্ত ঋণদ্বাত্বার অনুশি্বাবদত অবিস্বার দ্্বার্বা গঠনিূলক/ ব্যবহ্বাবরক/ প্রতীকী দখল ননওয়্বা 
বন্বলবখত স্্বাবর সম্পবতির সংবলিষ্ট ঋণগ্রহীত্বা ( গণ)  ও জ্বাবিনদ্বার( গণ) – এর জ্্বাত্বাশ্্জ জ্বান্বাশন্বা য্বাশছে নয, নীশচর নেববশল উবলিবখত ব্য্বাঙ্ক/ জ্বাবিনযুক্ত ঋণদ্বাত্বার প্বাওন্বা অ্্জ্বাঙ্ক পুনরুদ্্বাশরর জন্য বনশ্্বাক্ত সম্পবতিগুবল 
নীশচ নলখ্বা ত্বাবরশখ ‘ মেখায়ন আয়ে মসখায়ন’ , ‘ ো বকে ুআয়ে তা’  এিং ‘ মেেন আয়ে মতেনভায়ি’  বিবতিশত বববরি কর্বা হশব। নীশচর নেববশল প্রবতটি সম্পবতির বনধ্জ্বাবরত সংরক্ষণ িূল্য ও ব্বায়ন্বা জি্বা ( ইএিবি)  
উশলিখ কর্বা হশয়শে।

লট 
নং

শাখার নাে

অ্াকাউয়ন্র নাে

ঋণগ্রহীতা/ োবেনদায়রর অ্াকাউয়ন্র 
নাে ও ঠিকানা

িন্ধকীকৃত স্াির সম্পবতির বিিরণ/
োবলয়কর নাে [ সম্পবতিসেূয়হর 

িন্ধকদাতা] 

ক)  সার�ায়য়বস অ্াক্ট ২০০২ ধারা 
১৩ ( ২)  অনুোয়ী দাবি বিজ্ঞবতির তাবরখ
খ)  িয়কয়া অর্সাঙ্ক ( দাবি বিজ্ঞবতির 

তাবরখ অনুোয়ী) 
গ)  সার�ায়য়বস অ্াক্ট ২০০২ ধারা 
১৩ ( ৪)  অনুোয়ী দখয়লর তাবরখ

ঘ)  দখয়লর ধরন

ক)  সংরবষিত েূল্ 
( লষি টাকায়) 

খ)  ইএেবি ( ইএেবি 
েোর মশষ তাবরখ) 

খ)  বিি িৃবধির অর্সাঙ্ক

ই– অকশয়নর 
তাবরখ ও সেয়

োবেনেুক্ত 
ধারয়কর জ্ঞাত 

দায়

১ িূল ে্বাখ্বা:  জয়র্বািব্বাটি
ক)  শ্রীেতী আলপনা োবি
খ)  শ্রীেতী আলপনা োবি ( ঋণগ্রহীতা),  
স্্বািী–  সুব্রত ি্বাবি, গ্র্বাি ও নপ্বাঃ– 
বসহ্বার, নজল্বা–
 বঁ্বাকুড়্বা, পঃ বঃ– ৭২৩ ১৬১

বিি নং ১৯২২ স্বাল ১৯৯৩ অনুয্বায়ী 
২৫. ০০ নিবসশিল জবি ও িবন 
অববস্ত নিৌজ্বা– বসহ্বার, নজ এল নং 
১৫৭, এল আর খবতয়্বান নং ৬৪৫/ ১, 
দ্বাগ নং আর এস ৫২৭০ এবং ৫২৭২ 
্্বান্বা–  নক্বাতুলপুর, নজল্বা–  বঁ্বাকুড়্বা, পঃ 
বঃ–৭২২ ১৬১ ন্বাি্বাবঙ্কত সুব্রত ি্বাবি, 
বপত্বা– েবক্তপদ ি্বাবি

ক)  ১০. ১০. ২০১৮
ক)  ₹  ১৬,৭৮,৯৩১. ৭১ 
( ১০. ১০. ২০১৮) 
গ)  ০৪. ০২. ২০১৯
ঘ)  প্রতীকী দখল

ক)  ₹  ৩৭. ০০ লক্ষ
খ)  ₹  ৩. ৭০ লক্ষ
( ১৪. ০৬. ২০২১) 
গ)  ₹  ০. ১০ লক্ষ 

১৫. ০৬. ২০২১
সকাল ১১. ৩০ 
মরয়ক মিলা 

০৩. ৩০ পে্সন্ত

ব্য্বাশঙ্কর 
জ্্বাশন 
ননই

২ িূল ে্বাখ্বা:   ওন্্বা
ক)  মদিদাস কাপবর
খ)  মদিদাস কাপবর ( ঋণগ্রহীতা) , 
বপত্বা–  ৺ সুনীল ক্বাপবর, নপ্বাঃ– 
 ক্বাদম্বরী, ৪এ আব্বাসন নস্বাস্বাইটি, 
ল্বালব্বাজ্বার, দুগ্জ্বাপুর ব্বাইপ্বাস নর্বাি, 
নজল্বা–  বঁ্বাকুড়্বা, পবচিিবঙ্গ– ৭২২ ১০১
শ্রী িািলু িাঙ্াল ( ঋণগ্রহীতা) , বপত্বা– 
 সুনীল ব্বাঙ্গ্বাল, গ্র্বাি–  ক্বাঞ্চনপুর, নপ্বাঃ–  
নিৌকুর্বা, নজল্বা– বঁ্বাকুড়্বা, পবচিিবঙ্গ, 
বপন– ৭২২ ১৫৫
শ্রীেতী সঙ্ঘবেত্া কাপবর ( োবেনদার) , 
স্্বািী– নদবদ্বাস ক্বাপবর, নপ্বাঃ–  ক্বাদম্বরী, 
৪এ আব্বাসন নস্বাস্বাইটি, ল্বালব্বাজ্বার, 
দুগ্জ্বাপুর ব্বাইপ্বাস নর্বাি, নজল্বা–  বঁ্বাকুড়্বা, 
পবচিিবঙ্গ, বপন– ৭২২ ১০১

বিি নং আই– ০১০২০২৮৬৪ স্বাল 
২০১৭। ৫ি তশল ফ্্য্বাে নং এ, 
সুপ্বার/ ববল্ট পবরি্বাপ ১২২৮ বগ্জিুে এবং 
গ্য্বার্বাজ পবরি্বাপ ১২৭. ৫০ বগ্জিুে, নি্বাে 
পবরি্বাপ ১৩৫৫. ৫০ বগ্জিুে, িবশনর 
ন্বাি–  ক্বাদম্বরী, নিৌজ্বা– নদিুর্বাবর 
নগ্বাপীন্বা্পুর, নজ এল নং ২০৫, এল 
আর খবতয়্বান নং ১৬৪২ এবং ৭০৯৪ 
প্লে নং ৫৫৯ ( স্বাশবক)  এল আর প্লে নং 
১৪১৮, ওয়্বাি্জ নং ২০, নহ্বাব্ডং নং ২২৩, 
ল্বালব্বাজ্বার স্বাশক্জল নং ৪, এবিএসআর 
বঁ্বাকুড়্বা, বঁ্বাকুড়্বা পুরসি্বা অধীশন, ্্বান্বা 
ও নজল্বা–  বঁ্বাকুড়্বা, পবচিিবঙ্গ–৭২২ 
৫০৪ ন্বাি্বাবঙ্কত নদবদ্বাস ক্বাপবর, বপত্বা– 
 ৺ সুনীল ক্বাপবর

ক)  ১৪. ১০. ২০১৯
খ)  ₹  ২৩,৩৯,৮২৫. ০০ 
( ১৪. ১০. ২০১৯) 
গ)  ২৪. ০২. ২০২০
ঘ)  প্রতীকী দখল

ক)  ₹  ২৮. ০০ লক্ষ
খ)  ₹  ২. ৮০ লক্ষ
( ১৪. ০৬. ২০২১) 
গ)  ₹  ০. ১০ লক্ষ

১৫. ০৬. ২০২১
সকাল ১১. ৩০ 
মরয়ক মিলা 
০৩. ৩০টা 

পে্সন্ত

ব্য্বাশঙ্কর 
জ্্বাশন 
ননই

৩ িূল ে্বাখ্বা:  ি্বাবলয়্বার্বা
ক)  মেসাস্স মিঙ্ল ইউব�উশন প্াইয়ভট 
বলবেয়টি
খ)  মেসাস্স মিঙ্ল ইনব�উশন প্াইয়ভট 
বলবেয়টি, 
মরবেঃ অব�স:  সুক্বান্ত প্বাক্জ, নদেশ্্বাণী, 
নপ্বাঃ–  র্বাজ্বারহ্বাে, নগ্বাপ্বালপুর, 
কলক্বাত্বা, পঃ বঃ– ৭০০ ১৩৬, 
�্াক্টবরর ঠিকানা:  গ্র্বাি + নপ্বাঃ– 
 ি্বাবলয়্বার্বা, ্্বান্বা–  বড়শজ্বার্বা, নজল্বা– 
 বঁ্বাকুড়্বা, পঃ বঃ– ৭২২ ১৭৭

ি্য্বাক্টবরর জবি, ি্য্বাক্টবর ও িবন, 
নিবেনপত্র, নসখ্বাশন নজ এল নং ০৫, 
এল আর খবতয়্বান নং ৩৩৬৫ ( বরি)  এবং 
৩৩৬৬ ( বরি)  এল আর প্লে নং ২৮৫৫ 
এবং ৩৮১৭ পবরি্বাপ ১. ০১ একর 
অববস্ত ি্বাবলয়্বার্বা, ্্বান্বা–  বড়শজ্বার্বা, 
নজল্বা–  বঁ্বাকুড়্বা, পঃ বঃ ন্বাি্বাবঙ্কত নিস্বাস্জ 
নবঙ্গল ইনবিউেন প্র্বাঃ বলঃ

ক)  ০৯. ০২. ২০১৩
খ)  ₹  ৩,৩০,৩৫. ৮৬১. ৬০ 
( ০৯. ০২. ২০১৩) 
গ)  ২২. ০৪. ২০১৩
ঘ)  প্রতীকী দখল

ক)  ₹  ১৯০. ০০ লক্ষ
খ)  ₹  ১৯. ০০ লক্ষ
( ১৪. ০৬. ২০২১) 
গ)  ০. ৫০ লক্ষ

১৫. ০৬. ২০২১
সকাল ১১. ৩০ 
মরয়ক মিলা 

০৩. ৩০ পে্সন্ত

ব্য্বাশঙ্কর
 জ্্বাশন
 ননই

শ্রী শত্রুঘ্ন িারনাওয়াল ( বিয়রক্টর) , বপত্বা–  সুখশদও ল্বাল ব্বারন্বাওয়্বাল, ৪৬, নগ্বাল্বাঘ্বাে্বা নর্বাি, কলক্বাত্বা– ৭০০ ০৪৮
শ্রী নকুল িারনাওয়াল ( বিয়রক্টর) , বপত্বা–  ি্ুর্বাপদ ব্বারন্বাওয়্বাল, বপবড় ক্বাশজ্বার্বা নক্বাবলয়্বাবর, অন্্বাল, বধ্জি্বান, পঃ বঃ– ৭১৩ ৩৩৮
শ্রী অবেত িারনাওয়াল ( বিয়রক্টর) , বপত্বা–  েত্রুঘ্ন ব্বারন্বাওয়্বাল, ৪৬, নগ্বাল্বাঘ্বাে্বা নর্বাি, কলক্বাত্বা– ৭০০ ০৪৮
শ্রী বিেল সাহা ( বিয়রক্টর) , বপত্বা–  ৺ ব্রশজন্দ্র স্বাহ্বা, সুক্বান্ত প্বাক্জ, নদেশ্্বাণী, কলক্বাত্বা, পঃ বঃ– ৭০০ ১৩৬
শ্রী প্দীপ বিশ্বকে্সা ( বিয়রক্টর) , বপত্বা– এস বপ ববশ্বকি্জ্বা, বব– ৩০৪, ৪্্জ তল, অশে্বাক্বা এনশলেি, র্বাইশসন নর্বাি, নি্বাপ্বাল, এিবপ– ৪৬২ ০০১
শ্রী বদলীপ অবধকারী ( বিয়রক্টর),  ৺ িহ্বাশদও অবধক্বারী, গ্র্বাি ও নপ্বাঃ–  বনত্য্বানন্পুর, নজল্বা– বঁ্বাকুড়্বা, পঃ বঃ– ৭২২ ১৭৭
শ্রী রােকুোর খাটাল ( বিয়রক্টর),  বপত্বা– ৺ ও বপ খ্বাে্বাল, বি/ ২১, ঋবষকল্প ব্বাইপ্বাস নর্বাি, নি্বাপ্বাল, এিবপ– ৪৬২ ০০১
শ্রী েলয় অগবতি ( বিয়রক্টর),  বপত্বা– এস নক অগবতি, সববত্বা কুটির, িুলশি্বাড়, দুগ্জ্বাপুর, পঃ বঃ– ৭২২ ১৪২
শ্রী চন্দন অগবতি ( বিয়রক্টর),  বপত্বা– এস নক অগবতি, সববত্বা কুটির, িুলশি্বাড়, দুগ্জ্বাপুর, পঃ বঃ– ৭২২ ১৪২
শ্রী তপনকুোর িােয়পয়ী ( বিয়রক্টর),  বপত্বা– েেধর ব্বাজশপয়ী, গ্র্বাি–  জ্বাল্বানপুর, নপ্বাঃ–  ি্বাবলয়্বার্বা, নজল্বা–  বঁ্বাকুড়্বা, পঃ বঃ– ৭২২ ১৪২
শ্রী েলয় িােয়পয়ী ( বিয়রক্টর),  বপত্বা– িধুসূদন ব্বাজশপয়ী, গ্র্বাি ও নপ্বাঃ–  ি্বাবলয়্বার্বা, নজল্বা– বঁ্বাকুড়্বা, পঃ বঃ– ৭২২ ১৪২

শত্স ও বনয়োিবল
এই বববরি বসবকউবরটি ইন্্বাশরস্ট ( এনশি্বাস্জশিন্)  রুলস, ২০০২– নত বনধ্জ্বাবরত েত্জ ও বনয়ি্বাববলর প্বাে্বাপ্বাবে বন্বলবখত েত্জস্বাশপক্ষ হশব।
১.  সম্পবতিগুবল ‘ মেখায়ন আয়ে মসখায়ন’ , ‘ ো বকে ুআয়ে তা’  এিং ‘ মেভায়ি আয়ে মসভায়ি’  বিবতিশত বববরি কর্বা হশছে।
২.  ওপশরর তিবসশল জ্বাবিনযুক্ত পবরসম্পদগুবলর বববরণ অনুশি্বাবদত অবিস্বাশরর সব্জশসর্বা জ্্বান ও ত্্য্বানুস্বাশর ববণ্জত হশয়শে। তশব এই নঘ্বাষণ্বাপশত্র নক্বানও প্রক্বার ত্রুটি, িুল বববৃবত ব্বা অনুশলিশখর জন্য 

অনুশি্বাবদত অবিস্বার জব্বাববদবহ করশত দ্বায়বদ্ ্্বাকশবন ন্বা।
৩.  এই বববরি ১৫. ০৬. ২০২১ সকাল ১১. ৩০ মরয়ক মিলা ০৩. ৩০– র েয়ধ্ https://www.mstcecommerce.com   ওশয়বস্বাইশে নদওয়্বা ই– বনল্বাি প্ল্য্বােিশি্জ বন্স্্বাক্ষরক্বারী দ্্বার্বা আশয়্বাবজত হশব।
৪.  বিবক্রর বিশদ শত্স ও বনয়োিবলর েন্ অনুগ্রহ কয়র www.ibapi.in, www.mstcecommerce.com, https://eprocure.gov.in/epublish/app   এিং www.pnbindia.in  ওয়য়িসাইটগুবল 

মদখুন।
  শ্রী বগরধর বসঙ্ঘাবরয়া
 অনুয়োবদত আবধকাবরক
 পাঞ্াি ন্াশনাল ি্াঙ্ক, পুরুবলয়া সায়ক্সল অব�স
তাবরখ:  ২৩. ০৫. ২০২১  সুরবষিত ধারক
স্ান:  পুরুবলয়া  [ মোগায়োয়গর ি্বক্ত:  শ্রী ভিয়তাষ োহায়তা, মোিাইল নং:  ৯৭৭১৪ ৫৯৬৪১]

পুরুবলয়া সায়ক্সল অব�স, রাধাকৃষ্ণ মোড়, শশধর গাঙ্ুবল মরাি, রাোিঁাধপাড়া, পুরুবলয়া– ৭২৩ ১০১, ই– মেল:  copurulia@pnb.co.in

বেল্টন মসন
হুগবল, ২২ মে

কশর্বান্বা আবশহ নহ্বাশেল নরশতি্বারঁ্বা ব্যবস্বায় জিজি্বাে ব্য্বাপ্বারে্বাই উধ্বাও হশয় 
নগশে। নহ্বাশেশলর নচয়্বারগুশল্বা ি্বাকঁ্বা অবস্্বায় পশড় রশয়শে। র্বান্্বাঘশরও নক্বানও 
ব্যতিত্বা ননই। তশব ত্বার ি্বাশিই ি্বা্্বাচ্বাড়্বা বদল নতুন ব্যতিত্বা। বন্ধ নহ্বাশেশলর 
বকশচশন এব্বার চলশে কশর্বান্বা নর্বাগীশদর র্বান্্বার আশয়্বাজন। নিনশুত দুপুশর ি্বাত, 
ি্বাল, ি্বাজ্বা, তরক্বাবর, ি্বাে, ি্বাংস অ্ব্বা বিি। র্বাশত রুটি, তড়ক্বা, আলুরদি, 
বচশকন, স্য্বাল্বাি, কশর্বান্বা আরি্বান্তশদর জন্য এল্বাবহ নিনরু ব্যবস্্বা কশরশে চুচুঁড়্বার 
নহ্বাশেল ব্যবস্বায়ী র্বাজীব র্বািপ্বাল। 

কশর্বান্বার বদ্তীয় নেউ রুখশত বন্ধ গণপবরবহণ। এক্বাবধক নক্ষশত্র জ্বাবর হশয়শে 
বববধবনশষধ। য্ঁবার্বা কশর্বান্বা আরি্বান্ত হশছেন, ত্বাশঁদর নববেরি্বাগই ব্বাবড়শত ন্শক 
বচবকৎস্বা কর্বাশছেন। গহৃববন্ অশনক ি্বানষু আশেন য্বাশঁদর র্বান্্বা কশর খ্বাওয়্বার 
িশত্বা সংস্্বান ননই। নসইসব ি্বানষুশক খ্বাব্বার নপৌঁশে বদশছেন র্বাজীবব্বাবু। অশনক 
পবরব্বার আশে, নয পবরব্বাশরর সকশলই আরি্বান্ত। খ্বাব্বার নপৌঁশে বদশছেন নসইসব 
ব্বাবড়শতও। হুগবল চঁুচুড়্বা পুরসি্বার বত্রেটি ওয়্বাশি্জর ি্বানশুষর ক্বাশে দু’ নবল্বা খ্বাব্বার 
নপৌঁশে বদশছেন এই নহ্বাশেল ব্যবস্বায়ী। চঁুচুড়্বা ঘবড়র নি্বাশড়র ক্বাশে ননত্বাবজ সুি্বাষচন্দ্র 
নর্বাশি ওশয়লক্বাি নহ্বাশেল অ্য্বান্ নরসু্টশরশন্ হশছে র্বান্্বা। নসখ্বান ন্শকই প্য্বাশকে 
কশর খ্বাব্বার নপৌঁশে য্বাশছে ব্বাবড় ব্বাবড়। এই ক্বাশজর জন্য চুচুঁড়্বার ববধ্বায়ক অবসত 
িজুিদ্বার র্বাজীবব্বাবুশক অনশুর্বাধ কশরবেশলন। বতবন বশলশেন এই চরি সিয় যবদ 
ি্বানশুষর প্বাশে দ্বাড়ঁ্বাশন্বা য্বায়। নসই অনশুর্বাশধ স্বাড়্বা বদশয় গত ১৩ ত্বাবরখ ন্শক 
চ্বালু হশয়শে এই বরি নহ্বাি নিবলি্বাবরর ব্যবস্্বা। আপ্বাতত ৪১ জনশক দু’ নবল্বা 
খ্বাব্বার নপৌঁশে নদওয়্বা হশছে। 

নীলরতন কুণ্ু
হুগবল, ২২ মে

কয়রানা আক্রান্ত অসহায় োনুয়ষর পায়শ দাড়ঁায়ত সতিগ্রাে বিধানসভার িাশঁয়িবড়য়া 
পুরসভার ১৩ ও ১৪ নম্বর ওয়ায়ি্সর মেৌর উয়দ্ায়গ বত্য়িণীয়ত ততবর হল ‘ কয়রানা 
মোধিা িাবহনী’।  এলাকার পুরুষ ও েবহলা, বশষিক, ি্িসায়ী, সোেয়সিী ও 
সাধারণ োনুষয়ক বনয়য় ততবর এই িাবহনীর কেমীরা শুক্রিার মরয়কই এলাকায় 
কায়ে মনয়ে পয়ড়য়েন। প্রয়ে তারঁা বনয়েয়দর উয়দ্ায়গ বিবভন্ন ওয়ায়ি্স অবলয়ত 
গবলয়ত ও িড় রাতিায় সি্সত্ স্াবনটাইয়েশয়নর কাে শুরু কয়রয়েন। ১৩ ও ১৪ নং 
ওয়ায়ি্স বত্য়িণী িাোর মরয়ক শুরু কয়র বত্য়িণী মরল মগট কয়লাবন, মস্টশন মরাি, 
মিণীোধিতলা, ভাঙা ঘাট, বত্য়িণী–কালনা মরাি, িান্দা পাড়া প্ভৃবত এলাকায় 
রাতিাঘায়ট ও িাবড় িাবড় স্াবনটাইোর ম্রে করা হয়। দুই ওয়াি্স কবেটির সভাপবত 
রয়েশ সাউ ও মগৌতে দাস এিং বশষিক প্শান্ত দায়সর সয়ঙ্ করা িয়ল োনা 
মগল, এখন মরয়ক প্বতবদনই তায়ঁদর এই কে্সসবূচ চলয়ি। দুই ওয়ায়ি্সর কয়রানা 
আক্রান্ত মকানও ি্বক্ত ও তায়দর পবরিায়রর মে– মকানও সাহায়ে্র েন্ তায়দর 
পায়শ আয়েন তারঁা। এলাকায় োইক প্চারও করা হয়য়য়ে। িয়ল মদওয়া হয়য়য়ে 
মহল্প লাইন নম্বর। ম�ায়ন মহল্প লাইয়নর োধ্য়ে কারও সাহায়ে্র েন্ খির 
মপয়লই মসখায়ন চটেলবদ মপৌয়ঁে োয়ি তায়ঁদর টিে। োর মেটা প্য়য়ােন, মেেন 
শুকয়না অরিা রান্না করা খািার, ওষধুপত্, েবুদখানার সােগ্রী, অবসিয়েন ইত্াবদ 
সিবকেইু মরাগীর িাবড়য়ত মপৌয়ঁে মদওয়া হয়ি। এেনকী িাবড় িাবড় বগয়য় তারঁা 
মখােঁ খিরও বনয়ছেন সকয়ল সসু্ আয়েন বকনা। এিং কারও মকানও সাহায়ে্র 
প্য়য়ােন আয়ে বকনা। কারও হাসপাতায়ল ভবত্সর প্য়য়ােন হয়ল ি্িস্া করা িা 
মকউ োরা মগয়ল তায়দরয়ক সাহাে্ করা ইত্াবদ সি মখােঁখিরই তারঁা বনয়ছেন।

মগৌতে চক্রিতমী

দুগ্জি প্বাহ্বাড় ওঁশদর হ্বাতে্বাবন বদশয় 
ি্বাশক। আর জীবশনর িঁুবক বনশয় 
ওঁর্বা ি্বাঁবপশয় পশড়ন এশকর পর এক 
েৃঙ্গ জশয়। ব্বাধ্বা ববপবতি নপবরশয় ওঁর্বা 
লশক্ষ্য নপৌঁে্বান। নসই পব্জত্বাশর্বাহীর্বা 
এখন কশর্বান্বা নর্বাগীশদর প্বাশে। এব্বার 
আর নক্বানও পব্জত েৃঙ্গ জয় কর্বা নয়। 
এব্বার ওঁশদর লক্ষ্য জীবশনর িুঁবক বনশয় 
কশর্বান্বা আরি্বান্তশদর প্বাশে ন্শক ত্বাঁশদর 
কশর্বান্বা জয় করশত স্বাহ্বায্য কর্বা। ত্বাই 
নস্বান্বারপুশরর পব্জত্বাশর্বাহীর্বা এবগশয় 
এশলন কশর্বান্বা নর্বাগীশদর প্বাশে৷ 

নস্বান্বারপুর ‘ আশর্বাহী’ র উশদ্য্বাশগ 
লে্বাব ঘশরই নখ্বাল্বা হশয়শে কশট্্বাল রুি। 

প্বাল্বা কশর নসখ্বাশন বতনটি ি্বাশগ বদন 
র্বাত ধশর ্্বাকশেন পব্জত্বাশর্বাহীর্বা৷ 

নস্বাে্য্বাল বিবিয়্বায় েবড়শয় নদওয়্বা 
হশয়শে কশট্্বালরুশির নি্বান নম্বর৷ 

কশর্বান্বা আরি্বান্তশক হ্বাসপ্বাত্বাল ব্বা 
নসি নহ্বাশি নপৌঁে্বাশন্বা ব্বা ব্বাবড়শত 
অবসিশজন নপৌঁশে নদওয়্বা নত্বা আশেই, 
ত্বার সশঙ্গ কশর্বান্বা আরি্বান্ত নর্বাগীর 
ব্বাবড়শত ওষুধ ন্শক আরম্ভ কশর 
প্রশয়্বাজনীয় বজবনসও নপৌশে বদশছেন 
ত্বাঁর্বা৷ অবসিশজন পবরশষব্বা স্্বাি্বাববক 
র্বাখশত লে্বাশবর উশদ্য্বাশগ নকন্বা হশয়শে 
অবসিশজন বসবলন্্বারও৷ ত্বার জন্য লে্বাশবর 
সদস্যর্বা চ্বাঁদ্বা বদশয়শেন। এে্বাড়্বাও চলবত 
বেশর লে্বাশবর এসিবপবিেশনর জন্য নয 
ে্বাক্বা বর্বাদ্দ কর্বা হশয়বেল নসই ে্বাক্বাও 
ল্বাগ্বাশন্বা হশয়শে এই ক্বাশজ৷ লে্বাশবর 
সম্প্বাদক এি্বাশরস্টজয়ী পব্জত্বাশর্বাহী 
রু্প্রস্বাদ হ্বালদ্বার জ্বান্বান, ি্বানুশষর 
প্বাশে ্ ্বাকশতই ত্বাঁশদর এই উশদ্য্বাগ৷ 

সকয়লর তয়র...
সংক্রবেতয়দর িাবড়য়ত 
খািার বদয়ছে মরয়তিারঁা

আরি্বান্তশদর প্বাশে   
কশর্বান্বা নয্বাদ্্বা ব্বাবহনী

বনয়েই খািার প্াবকং করয়েন রােীি রােপাল।  েবি:  পার্স রাহা বত্য়িণীয়ত চলয়ে স্াবনটাইয়েশয়নর কাে। েবি:  প্বতয়িদক

নস্বান্বারপুশর কশর্বান্বা নর্বাগীশদর প্বাশে ওঁর্বা

কয়রানা আক্রান্তয়দর িাবড়য়ত অবসিয়েন মপৌঁয়ে বদয়ছেন 
পি্সতায়রাহীরা। মসানারপুয়র। েবি:  প্বতয়িদক
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কশর্বান্বার দ্বাপশে চরি অসহ্বায় ি্বানুষ। একবদশক 
নচ্বাশখর স্বািশন িৃতু্য বিবেল, অন্যবদশক প্রবতবদন 
ব্বাড়শে কশর্বান্বা আরি্বাশন্তর সংখ্য্বা। এই সুশয্বাশগ 
সবরিয় হশয় উঠশে বকেু অস্বাধু চরি। ত্বার্বা জীবনদ্বায়ী 
ওষুধ, অবসিশজন ব্বা হ্বাসপ্বাত্বাশলর নবি ে্বাড়্বাও 
কশর্বান্বা বরশপ্বাে্জ বনশয় প্রত্বারণ্বা চরি চ্বাবলশয় য্বাশছে। 
এিনই এক প্রত্বারণ্বা চশরির হবদে নপল চন্ননগর 
কবিেন্বাশরশের নগ্বাশয়ন্্বা ববি্বাগ। পুবলশের হ্বাশত 
ধর্বা পড়ল িুশয়্বা কশর্বান্বার বরশপ্বাে্জ চশরির দুই প্বান্্বা। 
শুরিব্বার অবিযুক্ত দুই যুবকশক নগ্রপ্্বার কশরশে 
চন্ননগর ্্বান্বার পুবলে। ধৃতশদর ন্বাি প্রশসনবজৎ 
চরিবততী (৩২) ও অঘ্জ চ্য্বাে্বাবজ্জ (৩৭)। অঘ্জ হ্বাওড়্বা 
পুরসি্বার স্্বাস্্য ববি্বাশগর চুবক্তবিবতিক কি্জচ্বারী। নস 
ববন্বায়ক ি্বায়্বাগনবস্টক নসন্্বার এবং হ্বাওড়্বা নপেে্য্বাবলস্ট 
ি্বায়্বাগনবস্টক নসন্্বাশরর সশঙ্গ যুক্ত। ব্বাবড় ব্বাবড় ঘুশর 

ল্বাল্বারশসর নিুন্বা সংগ্রহ কশর। ১৭০০ ে্বাক্বার বববনিশয় 
কশর্বান্বার িুশয়্বা বরশপ্বাে্জ ততবর কশর নদয়। চন্ননগশরর 
এক ব্বাবসন্্বা এই দু’ জশনর ক্বাে ন্শক কশর্বান্বা পরীক্ষ্বা 
কশর প্রত্বাবরত হশয় অবিশয্বাগ জ্বান্বান। তদন্ত শুরু কশর 
চন্ননগর কবিেন্বাশরশের নগ্বাশয়ন্্বা ববি্বাগ। শুরিব্বার 
র্বাশত অবিযুক্তশদর ব্বাবড়শত তলি্বাবে চ্বাল্বায় পুবলে। 
নসখ্বান ন্শক ৫টি বপবপই বকে, আরটি– বপবসআর 
পরীক্ষ্বার বরশপ্বাশে্জর খ্বাবল িি্জ, ৫০টি নক্বাবিি নেবস্টং 
বকে, নক্বাবিবে্ড ি্য্বাকবসশনর ব্যবহৃত বকে, ৪০টি 
র্য্বাবপি অ্য্বাবন্শজন নেশস্টর বকে এবং ১০০টি বসলি 
বিসশপ্বাশজবল বসবরঞ্জ উদ্্বার হয়। অবিযুক্ত দু’ জশনর 
ব্বাবড় চন্ননগশরর সুি্বাষ পলিী এবং ন্বাড়ুয়্বা র্বায়প্বাড়্বায়। 
ধৃতশদর বজজ্্বাস্বাব্বাদ কশর এই চশরির সশঙ্গ আরও 
নকউ জবড়ত বকন্বা ত্বা জ্বান্বার নচষ্ট্বা করশে পুবলে। 
েবনব্বার ত্বাশদর চন্ননগর আদ্বালশত নত্বাল্বা হয়। 
ধৃতশদর ববরুশদ্ ি্বারতীয় দণ্ডবববধর ৪২০/ ৪০৬/ 
৪৬৭/ ৪৬৮/ ১২০ বব ধ্বার্বায় এবং ৫২ বিজ্বাস্ট্বার 
ি্য্বাশনজশিন্ আইশন ি্বািল্বা দ্বাশয়র কর্বা হশয়শে।

মসাহে মসনগুতি

 ব্বার্বাসশতর নয– নক্বানও হ্বাসপ্বাত্বাল ন্শক কশর্বান্বা আরি্বাশন্তর িৃতশদহ শ্মে্বাশন 
বনশয় নযশত কিপশক্ষ পশনশর্বা হ্বাজ্বার ে্বাক্বা চ্বাইশে একশরেবণর অস্বাধু ব্যবক্ত। 
ব্বার্বাসত পুরসি্বার ন্বাি কশর রবসদ ে্বাড়্বাই নসই ে্বাক্বা বনশছে ত্বার্বা। শুধু ত্বাই নয়, 
শ্মে্বাশন বনশয় বগশয় িৃশতর িুখ্বাবনি করশতও স্বাত হ্বাজ্বার ে্বাক্বা অবতবরক্ত চ্বাওয়্বা 
হশছে কশর্বান্বা আরি্বান্তশদর পবরব্বাশরর ক্বাে ন্শক। ববষয়টি জ্বান্বার পরই নশড়চশড় 
বশস ব্বার্বাসত পুর কতৃ্জপক্ষ। এববষশয় ব্বার্বাসত পুরসি্বার পুরপ্রে্বাসক সুনীল 
িুখ্বাবজ্জ জ্বান্বান, ববষয়টি ত্বাঁর ক্বাশনও এশসশে। ত্বাঁর্বা পবরষ্্বার বশল বদশয়শেন, 
এই ক্বাজ পুরসি্বার ন্বাশি য্বার্বা করশে, ত্বাশদর ববরুশদ্ উপযুক্ত ব্যবস্্বা ননওয়্বা 
হশব। েব দ্বাহ করশত নক্বানও ে্বাক্বা ননওয়্বা য্বাশব ন্বা বশলও জ্বান্বান বতবন। 

সম্প্রবত, ব্বার্বাসত র্তল্বা সংলনি একটি নবসরক্বাবর হ্বাসপ্বাত্বাশল কশর্বান্বায় 
আরি্বান্ত হশয় ি্বার্বা য্বান ব্বার্বাসত নবপলিী অশে্বাক কশল্বাবনর ব্বাবসন্্বা তশপন্দ্রন্বা্ 
িট্্বাচ্বায্জ। ত্বাঁর পবরব্বাশরর পক্ষ ন্শক ব্বার্বাসত পুরসি্বায় নয্বাগ্বাশয্বাগ কর্বা হয়। 
অবিশয্বাগ, নসইসিয় ত্বাঁশদর ক্বাে ন্শক েব দ্বাহ করশত পশনশর্বা হ্বাজ্বার ে্বাক্বা চ্বাওয়্বা 
হয়। নেষ পয্জন্ত এগ্বাশর্বা হ্বাজ্বার ে্বাক্বায় রি্বা হয়। এরপর বনিতল্বা শ্মে্বানঘ্বাশেও 
নি্বাশির্বা ে্বাক্বা চ্বায় বশল অবিশয্বাগ। অবিশয্বাগ, িুখ্বাবনি করশত নগশল ত্বাঁশদর ক্বাশে 
স্বাত হ্বাজ্বার ে্বাক্বা দ্বাবব কশর। িৃত কশর্বান্বা আরি্বান্তর পবরব্বাশরর ক্বাে ন্শক এি্বাশব 
ে্বাক্বা ননওয়্বার অবিশয্বাশগ নক্ষ্বাি ততবর হশয়শে ব্বার্বাসশত। 
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অ্য্বামু্বল্য্বান্স ননই। অশনক নখ্বাঁজ্বাখুবজর 
পর হ্বাল নেশড় বদশয় কশর্বান্বা আরি্বান্ত 
ি্বাশক ব্বাইশক চ্বাবপশয় গ্বািে্বা বদশয় নবঁশধ 
হ্বাসপ্বাত্বাশল বনশয় নপৌঁেল নেশল। হুগবলর 
প্বাণ্ডুয়্বা ্ ্বান্বার তবঁবচগ্র্বাি গ্র্বাশির ধীর্বাজ 
প্বাল। ধীর্বাজব্বাবুর পবরব্বাশর বতবন ে্বাড়্বা 
পবরব্বাশরর ব্বাবক চ্বারজনই নক্বাবিি 
আরি্বান্ত। তশব পবরব্বাশরর চ্বারজন 
নক্বাবিি আরি্বান্ত হশলও ত্ঁবার্বা ব্বাবড়শতই 
বচবকৎস্বাধীন। 

বৃহপেবতব্বার র্বাশত হঠ্বাৎই ধীর্বাজব্বাবুর ি্বাশয়র ববি ও প্বায়খ্বান্বা শুরু 
হয়। শুরিব্বার সক্বাশল ি্বাশক তবঁবচগ্র্বাি প্র্বা্বিক স্্বাস্্যশকশন্দ্র বনশয় য্বান বতবন। 
নসখ্বাশন বচবকৎসকর্বা পরীক্ষ্বা কশর বশলন, প্বাণ্ডুয়্বা গ্র্বািীণ হ্বাসপ্বাত্বাশল বনশয় 
নযশত। ত্বারপর বতবন অ্য্বামু্বল্য্বাশন্সর জন্য সরক্বাবর নবসরক্বাবর এক্বাবধক জ্বায়গ্বায় 

নয্বাগ্বাশয্বাগ কশরন। বকন্তু নক্বানও ল্বাি 
হয়বন। অশনক জ্বায়গ্বায় নক্বাবিি নর্বাগীর 
ক্্বা শুশনই বশল নদয় অ্য্বামু্বল্য্বান্স ননই। 
হত্বাে ধীর্বাজব্বাবু নেশষ ব্বাইশক ি্বাশক 
ববসশয় বনশজর সশঙ্গ েক্ত কশর গ্বািে্বা 
বদশয় নবঁশধ হ্বাসপ্বাত্বাশল বনশয় য্বান। 

প্বাণ্ডুয়্বার ববধ্বায়ক ত্্বা প্বাণ্ডুয়্বা গ্র্বািীণ 
হ্বাসপ্বাত্বাশলর নর্বাগী কল্য্বাণ সবিবতর 
নচয়্বারি্য্বান রত্্বা নদ ন্বাগ বশলন, ‘ নসি 
নহ্বাশি দুশে্বা অ্য্বামু্বল্য্বান্স র্বাখ্বা আশে। 
ব্লশকর বববিওশক জ্বান্বাশলই ত্বা প্বাওয়্বা 
য্বায়।’  প্বাণ্ডুয়্বা পঞ্চ্বাশয়ত সবিবতর 
স্্বাস্্য কি্জ্বাধ্যক্ষ সবঞ্জত ব্য্বান্বাবজ্জ বশলন, 

‘ অ্য্বাম্বুল্য্বাশন্সর জন্য ধীর্বাজশক একটি নি্বান নম্বর নদওয়্বা হশয়বেল, বল্বা হশয়বেল 
প্বাণ্ডুয়্বা হ্বাসপ্বাত্বালশক জ্বান্বাশত। ত্বা ন্বা জ্বাবনশয়ই ব্বাইশক কশর চশল এশসশেন। 
কশর্বান্বা নর্বাগীশদর জন্য অ্য্বামু্বল্য্বান্স বনধ্জ্বাবরত। ওই অ্য্বামু্বল্য্বান্স ে্বাড়্বা নর্বাগীশদর 
বনশয় য্বাওয়্বা হয় ন্বা।’ 

িুশয়্বা কশর্বান্বা বরশপ্বাে্জ চশরির ২ প্বান্্বাশক 
নগ্রপ্্বার করল চন্ননগর কবিেন্বাশরে

 েৃতয়দহ শ্মশায়ন বনয়য় মেয়ত 
১৫ হাোর!  কয়ঠার পুরসভা

ধৃত অঘ্স চ্াটাবে্স ও প্য়সনবেৎ চক্রিতমী।  
েবি:  পার্স রাহা   

গােো বদয়য় মিঁয়ধ িাইয়ক কয়র 
োয়ক বনয়য় হাসপাতায়ল মেয়ল

িাইয়ক োয়ক বনয়য় হাসপাতায়ল ধীরাে পাল। েবি:  পার্স রাহা

বপ্য়দশমী িয়ন্দ্াপাধ্ায়

জ্বাি্বাক্বাপড় ততবরর ব্যবস্বায় চলশে িন্্বা। 
ইশদর িরশুশিও নতিন ব্বাজ্বার ননই। ত্বাই 
নি্বািজুশড়র নপ্বাে্বাক ততবরর ক্বাবরগরর্বা 
িুঁশকশেন ি্বাস্ক ও বপবপই বকে ততবরর 
বদশক। হ্বাওড়্বার নি্বািজুশড়র অঙ্কুরহ্বাটি 
এল্বাক্বায় প্রবত ঘশরই এখন ি্বাস্ক ও বপবপই 
বকে ততবরর ব্যতিত্বা তুশঙ্গ। কশর্বান্বার 
সংরিিণ নবশড় য্বাওয়্বায় ি্বাস্ক ও বপবপই 
বকশের চ্বাবহদ্বাও রিিে ঊর্্জিুখী। ত্বাই 
এই িুহূশত্জ নি্বািজুশড়র অবধক্বাংে দবজ্জই 
প্র্্বাগত জ্বাি্বাক্বাপড় ততবরর ক্বারব্বার বন্ধ 
কশর বদশয় ি্বাস্ক ও বপবপই বকে ততবর কশর 
চশলশেন। কশর্বান্বার বদ্তীয় নেউ আসশতই 
ি্বাস্ক ও বপবপই বকশের ব্যবস্বা িুশলশিঁশপ উশঠশে। নসই ক্বারশণই নি্বািজুশড়র 
দবজ্জ পবরব্বাশরর প্র্বায় সব সদস্যই এখন ন্বাওয়্বা-খ্বাওয়্বা িুশল কশর্বান্বাশয্বাদ্্বাশদর 
ে্বাল– তশর্বায়্বাল ততবরশত ব্যতি। আশগ জ্বািক্বাপড় ততবরর ব্যবস্বা বেল নি্বািজুশড়র 
িুবজবর রহি্বান, নেখ ন্বাবসবুবদ্দশনর। নসই ক্বারব্বার বন্ধ কশর ত্ঁবার্বা এখন ি্বাস্ক 
ও বপবপই বকে ততবর করশেন। ওই দবজ্জর্বা বলশলন, ‘গতবের ন্শকই আির্বা 
ি্বাস্ক ও বপবপই বকে ততবর করশত শুরু কশরবেল্বাি। গতবের নেশষর বদশক 

এর চ্বাবহদ্বা বকেুে্বা কশি য্বায়। বকন্তু গত 
এক নদড় ি্বাস ধশর চ্বাবহদ্বা নির ববপুল 
হ্বাশর নবশড় নগশে। নয পবরি্বাণ ক্বাশজর 
বর্বাত রশয়শে নসই অনুপ্বাশত ক্বাবরগর 
কি। প্রবতবদন এক একজন ক্বাবরগর 
প্র্বায় ১০০ে্বা কশর বপবপই বকে ততবর 
করশেন। তবুও চ্বাবহদ্বা অনুয্বায়ী ঠিকিশত্বা 
নজ্বাগ্বান বদশত বহিবসি নখশত হশছে। 
বপবপই বকে ততবরর সশঙ্গ সশঙ্গ ত্বা র্বাশজ্যর 
বববিন্ হ্বাসপ্বাত্বাল ও ন্বাবস্জংশহ্বাশি চশল 
য্বাশছে। এে্বাড়্বাও ওবিে্বা, িহ্বার্বাষ্ট্র, 
বদবলি, ববহ্বাশরর িশত্বা বিন র্বাশজ্যও 
য্বাশছে এখ্বানক্বার ততবর বপবপই বকে।’ 
এখ্বানক্বার অশনক ক্বাবরগরই বলশলন, 
‘শুধু িুন্বাি্বার জশন্যই নয়, এই অবতি্বারী 

পবরবস্বতশত যুদ্ক্বালীন তৎপরত্বায় ি্বাস্ক ও বপবপই বকে ততবর কশর আির্বা 
স্বাি্বাবজক দ্বাবয়ত্বই প্বালন কশরবে।’ এখ্বানক্বার ব্যবস্বায়ী ও ক্বাবরগরশদর এই 
িশন্বাি্বাশবর িূয়সী প্রেংস্বা কশরশেন স্্বানীয় নি্বািজুশড়র ববধ্বায়ক কল্য্বাণ নঘ্বাষ। 
বতবন বশলন, ‘নি্বািজুশড়র দবজ্জশদর ক্বাশে এই িুহূশত্জ িুন্বাি্বা নগৌণ। ত্বাঁর্বা যত 
দ্রুত সম্ভব ি্বাস্ক ও বপবপই বকে ততবর কশর ি্বানুষশক কশর্বান্বার হ্বাত ন্শক রক্ষ্বা 
করশত ক্বাজ কশর চশলশেন।’  

োস্ক, বপবপই বকট ততবরয়ত ি্তি মিােেুয়ড়র দবে্সরা

বপবপই বকট ততবর করয়েন মিােেুয়ড়র এক মপাশাক কাবরগর। 
েবি: মকৌবশক মকায়ল


