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To,

Listing DePartment,
BombaY Siock Exchange Limited'
14th Floor, P.J'Towers, Dalal Street'
Mumbai - 400001
Scrip Code 533278

Dated:02'09'20

57 I 41 5 6:2020:

To,
Listing DePartment,
Nu,ion'a Siock Exchange of lndia Limited'
Exchange Plaza,Bandra Kurla Complex'
Bandra (E), Mumbai - 400051'
Ref: ISIN - INE522F01014

Dear Sir,

on 02.09.2020 in one English

issued
We are enclosing hard copies of Press release
Hindi i'e "
newspaper i.e. Bartaman and one
Bengali
Telegraph'
The
namely
newspaper
of CIL'
Sanmarg" publishing the AGM Notice
please'
This is for your information and records

Yours faithfullY,
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ভাঙড়

মারধরের হাত
থেকে মহিলাকে
বাঁচাতে গিয়ে
আক্রান্ত যুবক
নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা:
এক মহিলাকে মারধরের হাত থেকে
উদ্ধার করতে গিয়ে আক্রান্ত হলেন
এক যুবক। এই নিয়ে থানায় অভিয�োগ
করা হয়। তার ভিত্তিতে জহর আলি
ম�োল্লা নামে মূল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার
করেছে পুলিস। স�োমবার এই ঘটনাটি
ঘটেছে ভাঙড় থানার দেবীপুরে। গ�োটা
ঘটনায় বেশ ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। খুঁটিতে
গ�োরু বাঁধাকে কেন্দ্র করে গণ্ডগ�োলের
সূত্রপাত। জানা গিয়েছে, ওই এলাকার
বাসিন্দা অজিত আলি ম�োল্লার জমিতে
জহর আলি মোল্লার বাড়ির লোকজন
গ�োরু ছেড়ে দেয় বলে অভিয�োগ। এর
ফলে ওই জমিতে থাকা সব গাছপালা
খেয়ে নষ্ট করে দিচ্ছিল এই গবাদি
পশু। এই নিয়ে প্রতিবাদ জানান
অজিতের স্ত্রী। অভিয�োগ, সেই সময়
জহরের স্ত্রী ও তাঁর পরিবারের
ল�োকজন প্রতিবাদী মহিলাকে মারধর
করেন। তাঁকে বাঁচাতে ছুটে আসেন
আলাউদ্দিন ম�োল্লা নামে এক
প্রতিবেশী যুবক। তাঁর উপর চড়াও
হন মূল অভিযুক্ত ও তাঁর পরিবার।
বাঁশ দিয়ে আলাউদ্দিনের মাথায় মারা
হয় বলে অভিয�োগ। রক্তাক্ত অবস্থায়
মাটিতে লুটিয়ে পড়ে জ্ঞান হারান
তিনি। গুরুতর জখম অবস্থায় ওই
যুবককে ভাঙড়ের নলমুড়ি ব্লক
হাসপাতলে নিয়ে যান স্থানীয়রা।
আলাউদ্দিনের মাথায় বেশ কয়েকটি
সেলাই পড়েছে। আপাতত সেখানেই
তিনি চিকিৎসাধীন। তাঁর অভিয�োগের
ভিত্তিতে পরে পুলিস অভিযুক্ত জহর
আলিকে গ্রেপ্তার করে। তাঁর ছেলে
সেলিম পলাতক।

ভূগর্ভের আর্সেনিকযুক্ত জল ব�োতলে ভরে
বিক্রি, ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা: দক্ষিণ ২৪
পরগনার বিস্তীর্ণ এলাকা আর্সেনিক প্রবণ বলে
আগে থেকেই চিহ্নিত করা রয়েছে। যাদবপুর
বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণাতেও উঠে এসেছে
সেই তথ্য। কিন্তু তারপরও ভূগর্ভের জল তুলে
ব�োতলে ভরে দেদার বিক্রি হচ্ছে স�োনারপুরবারুইপুর সহ বিভিন্ন এলাকায়।
এমনই অভিয�োগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। এই জল
কতটা ফিল্টার করা হচ্ছে, তা নিয়েও প্রশ্ন আছে।
পাশাপশি মাটির নীচ থেকে জল ত�োলার
অনুমতির প্রয়োজন। সেটা ছাড়াই রমরমিয়ে চলছে
এই ব্যবসা। জেলা প্রশাসনের তরফে জানান�ো
হয়েছে, বিষয়টি নিয়ে খ�োঁজ করা হবে। যাঁরা এসব
কাজ করছেন, তাঁদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া
হবে। রাজপুর-স�োনারপুর পুরসভার কয়েকটি

নেওয়া হচ্ছে বলে অভিয�োগ অনেকেরই। তাছাড়া
যে পদ্ধতিতে মাটির নীচ থেকে জল ত�োলা হচ্ছে,
সেটাও ঠিক নয় বলেই জানান বিশেষজ্ঞরা।
যেভাবে গ�োটা পরিকাঠাম�ো তৈরি করা হয়েছে,
তাতে মনে হতেই পারে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন যন্ত্র
বসান�ো হয়েছে। কিন্তু যেই জল ত�োলা হচ্ছে, সেটা

স�োনারপুর, বারুইপুর সহ বিস্তীর্ণ এলাকা
হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে কী করে মাটির জল তুলে এভাবে
প্যাকেজ করে সাধারণ মানুষেরকে বিক্রি করা
হচ্ছে, সেটাই বড় প্রশ্ন! বারুইপুর গ্রামীণ এলাকায়
এই আর্সেনিযুক্ত জলের সমস্যা মারাত্মক। পানীয়
জলের সরবরাহ ঠি ক মতো না হওয়ার সুয�োগ

পান করার য�োগ্য কি না, তা পরীক্ষা করার দাবি
তুলেছেন এলাকার মানুষ।
তার জন্য স্থানীয় প্রশাসনকে সক্রিয় ভূমিকা
নিতে হবে। প্রশ্ন হল, পুর এলাকায় এভাবে
রমরমিয়ে চলছে এই ব্যবসা। সে ক্ষেত্রে কেনই বা

পানিহাটি পুরসভা এলাকার রাস্তায় জমে থাকা জল বের করা হচ্ছে। -নিজস্ব চিত্র

এবার স্প্রে মেশিনে পাচারের ছক, বিথারী
সীমান্তে বাজেয়াপ্ত ৩ লাখের রুপ�োর গয়না

নিজস্ব প্রতিনিধি, বারাসত: উদ্দেশ্য ছিল গভীর
রাতে সীমান্তের ওপারে চোরাই মালপত্র পৌঁছে
দেওয়া। কিন্তু ব্যাগ বা গোরুর পিঠে বেঁধে পাঠালে,
তা ধরা পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা। তাই এবার
পরিকল্পনা বদলে মশা মারার স্প্রে মেশিন ব্যবহার
করার কথা ভাবা হয়। সেই মেশিনের মধ্যে সাতটি
বান্ডিলে প্রায় সাড়ে ছ’কেজি রুপোর গয়না পাচারের
ছক তৈরি হয়। কিন্তু সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের
আগেই বিএসএফের হাতে তা ধরা পড়ে গেল।
বাজেয়াপ্ত হল প্রায় তিন লাখ টাকার রুপোর গয়না।
বিএসএফের দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের ডিআইজি এস
এস গুলারিয়া বলেন, দুষ্কৃতীরা প্রায়ই পাচারের
মাধ্যম বদল করছে। স্প্রে মেশিনে ভরে পাচারের
ব্যাপারটা নতুন। তবে আমাদের জওয়ানরা সতর্ক
আছেন। তাই পদ্ধতি বদলালেও পাচারকারীরা ধরা
পড়ে যাচ্ছে। সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে
বসিরহাট মহকুমার বিথারী সীমান্তে। বিএসএফ

সূত্রে জানা গিয়েছে, ১১২ নম্বর ব্যাটালিয়নের
জওয়ানদের কাছে খবর আসে, চোরাই রুপোর
একটা বড় ‘অ্যাসাইনমেন্ট’ রাতে সীমান্ত দিয়ে
পাচার করা হবে। সেই মতো সীমান্তবর্তী
স্বরূপনগরের হাকিমপুরের স্বরূপদহ গ্রামে একটি
বাড়িতে তা চলেও এসেছে। ব্যাটালিয়নের কর্তারা
নিজেদের সোর্সকে কাজে লাগান। সেই তথ্যের
ভিত্তিতে জনৈক হাসান আলি গাজির বাড়িতে হানা
দেন জওয়ানরা।
তবে জওয়ানরা বাড়ির কাছাকাছি আসতেই
বাড়ির পিছন দিক থেকে লুকিয়ে হাসান ছুট দেয়।
এদিকে, ঘরের ভিতরে ঢুকে জওয়ানরা তল্লাশি
চালাতে থাকেন। ব্যাটালিয়নের এক কর্তা বলেন,
ঘরের ভিতরে চোরাই সামগ্রী রয়েছে বলে আমাদের
কাছ খবর ছিল। কিন্তু তন্ন তন্ন করে তল্লাশির পরেও
তা পাইনি। তখন আমাদের নজরে আসে স্প্রে
মেশিনটি। সেটিকে খুলতেই দেখা যায়, ওই রুপোর

গয়না বান্ডিল করে রাখা। আমরা চিন্তাই করিনি যে
এই মেশিনের ভিতরে চোরাই সামগ্রী পাচার চরা
যায়। ওই চোরাই রুপোর গয়না তেঁতুলিয়ায় কাস্টমস
আধিকারিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।
এদিকে, অত্যন্ত বিপজ্জনকভাবে চলন্ত ট্রেনের
নীচে জায়গা করে বাংলাদেশ থেকে ভারতে
অবৈধভাবে ঢুকতে গিয়ে পেট্রাপোলে ধরা পড়লেন
৮৫ বছরের এক বৃদ্ধ সহ দু’জন। ১৭৯ নম্বর
ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা বাংলাদেশ থেকে সীমান্ত
পেরিয়ে এপারে আসা একটি মালবাহী ট্রেনে তল্লাশি
চালাচ্ছিলেন। তাঁদের নজরে আসে, একটি ফাঁকা
বগির তলায় অত্যন্ত বিপজ্জনকভাবে ঝুলে রয়েছেন
ওই দু’জন। জেরা করে জওয়ানরা জানতে পারেন,
দু’জনের নাম কালীপাড়া মিস্ত্রি ও শামসুল হক।
যশোর ও নারায়ণগঞ্জে বাড়ি। দালালদের টাকা দিয়ে
তারা এভাবে এসেছেন। দু’জনকে পেট্রাপোল
থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

বৃষ্টিতে হাওড়ার পঞ্চাননতলা জলমগ্ন। -নিজস্ব চিত্র

পরিবেশ রক্ষায় নিউটাউনে রান্নাঘরের
বর্জ্য থেকে বায়োগ্যাস তৈরির উদ্যোগ

নিজস্ব
প্রতিনিধি,
কলকাতা:
পরিবেশের ভারসাম্য বজায় এবং দূষণ
রুখতে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করল
নিউটাউন কলকাতা ডেভেলপমেন্ট
অথরিটি (এনকেডিএ)। আগেই
আবর্জনা থেকে বায়োগ্যাস তৈরির
পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল পর্ষদ।
আগস্টের শেষ সপ্তাহ থেকেই সেই
পরিকল্পনার ব্যবহারিক প্রয়োগ শুরু
হয়ে গেল। গত সপ্তাহ থেকে সিজি
ব্লকের বলাকা আবাসনের সামনে
একটি উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে এই প্রকল্পের
কাজ শুরু করেছে এনকেডিএ।
নিউটাউনে প্রতিদিন যে পরিমাণ
জঞ্জাল উৎপন্ন হয়, তার প্রায় ৭০-৮০
শতাংশ রান্নাঘর নির্গত। প্রতিদিন
নিউটাউনে এখন ৪০ মেট্রিক টন
জঞ্জাল উৎপন্ন হয়। হিসেব অনুযায়ী এর
মধ্যে প্রায় ৩০ মেট্রিক টন আবর্জনা
রান্নার কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন সামগ্রী
Bartaman, 02.09.20, Kolkata

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা:
ওয়েবসাইটে স্মার্টকার্ড রিচার্জের
পরিষেবা চালু হয়েছিল আগেই। এবার
অ্যাপের মাধ্যমেও মিলবে সেই একই
সুবিধা। আপাতত অ্যান্ড্রয়েড চালিত
স্মার্টফ�োনে ডাউনলোড করা যাবে এই
‘মেট্রো রেলওয়ে কলকাতা’ অ্যাপ।
আনলক পর্বে মেট্রো চালু হলে সংক্রমণ
এড়াতে ট�োকেনের বদলে স্মার্টকার্ড
ব্যবহারে উৎসাহ দিচ্ছে রেল। সেই
কারণেই এই পরিষেবা নিয়ে আসা
হয়েছে। এই অ্যাপে রিচার্জের পাশাপাশি
মিলবে পাতাল-যাত্রার হরেক সুলুক
সন্ধান। স্ক্রিনে ভেসে উঠবে প্রতিটি
স্টেশনের আশেপাশের বিখ্যাত পর্যটন
কেন্দ্র, পরবর্তী স্টেশন, গন্তব্যে
পৌঁছনোর আনুমানিক সময় ইত্যাদি।
খুব শীঘ্রই আইফোন ব্যবহারকারীদের
জন্যও এই অ্যাপ আনবে মেট্রো রেল।
যদিও, কলকাতা মেট্রো কবে থেকে চালু
হবে তা এখনও অনিশ্চিত। কিন্তু মেট্রো
কর্তৃপক্ষ পরিষেবা চালুর যাবতীয়
প্রস্তুতি সেরে রাখছে। কর�োনা আবহে
মেট্রো স্টেশন এবং রেক স্যানিটাইজ
করা অত্যন্ত জরুরি। মঙ্গলবার মেট্রোর
জেনারেল ম্যানেজার মন�োজ য�োশি উচ্চ
পর্যায়ের বৈঠক করেন। আধিকারিকদের
তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, প্রতিটি স্টেশন ও
রেকগুলি সম্পূর্ণভাবে স্যানিটাইজ
করতে হবে। পরিষেবা চালু হলে এই
কাজ নিয়মিত করতে হবে। মেট্রোর
যাত্রীদের স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে
অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এই কাজ করার
নির্দেশ দিয়েছেন জেনারেল ম্যানেজার।
যদিও রাজ্য সরকারের সঙ্গে মেট্রো
রেলের বৈঠকের দিন মঙ্গলবার পর্যন্ত
চূড়ান্ত হয়নি। মেট্রোর মুখ্য জনসংয�োগ
আধিকারিক ইন্দ্রানী বন্দ্যোপাধ্যায়
বলেন, আমাদের সঙ্গে রাজ্য সরকারের
বৈঠকের দিন ঠিক হয়নি। আমরা স্বরাষ্ট্র
ও নগর�োন্নয়ন মন্ত্রকের গাইড লাইনের
অপেক্ষায় রয়েছি। রেলব�োর্ড এবং
রেলমন্ত্রকের চূড়ান্ত ছাড়পত্র পাওয়ার
পরেই রাজ্য সরকারের সঙ্গে
আল�োচনায় বসতে পারব।

যমুনা ও ইছামতী নদীর
সংযোগস্থলে টিপি পার্ক কাটা
হবে, মন্ত্রীর বৈঠকে সিদ্ধান্ত

কর�োনার বলি আরও
এক চিকিৎসক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: কর�োনার
বলি হলেন আরও এক চিকিৎসক।
মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ছ’টা নাগাদ
বিশিষ্ট স্ত্রীর�োগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সঞ্জয়
সেন মারা যান ই এম বাইপাস লাগ�োয়া
শহরের একটি বেসরকারি
হাসপাতালে। বয়স হয়েছিল ৬৫। তিনি
জটিল ধরনের কর�োনার সমস্যার
ভুগছিলেন। এই র�োগের কারণে
অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ডিসট্রেস
সিনড্রম বা এআরডিএস হয়েছিল
তাঁর। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এক
বিবৃতিতে এ খবর জানিয়ে বলেছে,
তাদের তরফ থেকে সর্বোচ্চ চেষ্টা করা
হয়েছিল।

পুরসভার পক্ষ থেকে ক�োনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে
না? যেমন স�োনারপুর অঞ্চলে একটা সময় প্রায়
২০টি টিউবওয়েলের জলে আর্সেনিক থাকার
প্রমাণ মিলেছিল। সঙ্গে সঙ্গে সেসব সিল করে
দেওয়া হয়। সতর্ক করা হয় সাধারণ মানুষকেও।
সুভাসগ্রাম অঞ্চলের এক জল ব্যবসায়ীর
বক্তব্য, এর জন্য পুরসভার কাছে চিঠি দেওয়া
হয়েছিল। তাঁর মত�ো অনেকেই এই কাজের সঙ্গে
যুক্ত। পানীয় জলের সমস্যা থাকার কারণে বহু
মানুষই এই ব�োতলবন্দি জল কিনছেন। কিন্তু সেই
জলে আর্সেনিক আছে কি নেই, সে ব্যাপারে
নিশ্চিত নন কেউই। বিশেষজ্ঞদের মতে, জল
শ�োধন না করা হলে, সাধারণ মানুষের শরীরে
আর্সেনিক ঢুকবেই। যা শরীরের পক্ষে যথেষ্ট
ক্ষতিকারক।

স্মার্টকার্ড রিচার্জের
অ্যাপ আনল মেট্রো,
পরিষেবা শুরু করার
প্রস্তুতি নিয়ে বৈঠক

বড়তলায় স�োনার
চেন ছিনতাই: ধৃত ২
নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: মঙ্গলবার
ভ�োরে উত্তর কলকাতার বড়তলা থানা
এলাকায় এক ব্যক্তির গলা থেকে
স�োনার চেন ও ম�োবাইল ছিনতাইয়ের
অভিয�োগে পুলিস গ্রেপ্তার করল দুই
যুবককে। এদিনই মনীশ ও বিবেক
নামে ওই দুই যুবককে ব্যাঙ্কশাল ক�োর্টে
ত�োলা হয়। বিচারক তাদের ৫
সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পুলিস হেফাজতে
রাখার নির্দেশ দেন। আদালত সূত্রে
জানা গিয়েছে, অভিয�োগকারী ওই
ব্যক্তি এদিন ভ�োর সাড়ে চারটে নাগাদ
অ্যাপ ভিত্তিক ক্যাব ধরার জন্য
বড়তলা এলাকায় অপেক্ষা করছিলেন।
তখন ওই দুই যুবক আচমকা পিছন
থেকে এসে তাঁর গলায় থাকা স�োনার
চেন ও ম�োবাইল ফ�োনটি ছিনিয়ে নিয়ে
চম্পট দেয়। এপরই ওই ব্যক্তি দ্রুত
থানায় অভিয�োগ জানালে পুলিস স�োর্স
মারফত খবর পেয়ে এদিন সকালেই
ওই দুই যুবককে গ্রেপ্তার করে। তাদের
হেফাজত থেকে ম�োবাইল ফ�োন ও
ছিনতাই হওয়া স�োনার চেনের কিছুটা
অংশ উদ্ধার করে। সরকারি আইনজীবী
এদিন আদালতে বলেন, স�োনার
চেনটির বাকি অংশ উদ্ধারের জন্য
ধৃতদের হেফাজতে নেওয়া দরকার।
এরপরই বিচারক ওই দুই যুবকের
জামিনের আবেদন নাকচ করে দিয়ে
তাদের পুলিস হেফাজতে পাঠান�োর
নির্দেশ দেন।

ওয়ার্ডে বাড়ির মধ্যেই জল ত�োলার মেশিন বসিয়ে
ব্যবসা চলছে। স�োনারপুর, বারুইপুর,
ডায়মন্ডহারবার, বিষ্ণুপুর, মহেশতলার মতো
এলাকায় ভূগর্ভের জলে আর্সেনিক রয়েছে। বাড়ি
বাড়ি পানীয় জল সরবরাহ করতে গঙ্গার জল
পরিশ্রুত করে পাইপলাইনের মাধ্যমে দেওয়া

থেকে আসে। এনকেডিএ সূত্রে জানা
গিয়েছে, এই বর্জ্য পুনর্ব্যবহারয�োগ্য
হওয়ায় তা থেকে বায়োগ্যাস তৈরির
উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সে কারণেই
নিউটাউনের সমস্ত বাড়ি থেকে
পুনর্ব্যবহারয�োগ্য
আবর্জনা পৃথকীকরণের
কথাও
বলা
হয়েছে।পর্ষদ মারফত
জানা গিয়েছে, এই
প্ল্যান্টে পাঁচ মেট্রিক টন
জঞ্জালকে
কাজে
লাগিয়ে প্রতিদিন ২৫০
কেজি বায়�ো গ্যাস তৈরি
করা যাবে। সুতরাং, যদি সমস্ত আবর্জনা
বায়োগ্যাস তৈরিতে ব্যবহার করা হয়,
তাহলে বিপুল পরিমাণ উৎপাদন করা
যেতে পারে। বায়োগ্যাস পরিবেশ
বান্ধবও বটে। এনকেডিএ-র এই
অভিনব প্রকল্পের খরচ প্রায় ৩২ লাখ

টাকা। ঠিক হয়েছে, এই গ্যাস কাজে
লাগান�ো হবে ইক�োপার্কের ভিতরে
অবস্থিত ‘ক্যাফে একান্তে’ রেস্তরাঁর
(সরকারি) রান্নায়।
ইতিমধ্যে এই কাজের জন্য বরাত
দেওয়া হয়ে গিয়েছে।
বরাত পেয়েছে পুনের
একটি সংস্থা। ডিসেম্বর
মাসেই এই নয়া প্রকল্প
বায়�ো গ্যাস উৎপাদন
শুরু করবে, দাবি
এনকেডিএ
-র।
এনকেডিএ চেয়ারম্যান
দেবাশিস
সেন
জানিয়েছেন,
‘প্ৰথম
প্রকল্পটি
ডিসেম্বরেই চালু হয়ে যাবে। প্রথমটি
ঠিকঠাক সাফল্য পেলে শহরে আরও
৭টি এই ধরনের প্ল্যান্ট বানান�ো হবে।’
তাঁর মতে, যাতে জঞ্জাল ফেলার জন্য
মল্লার ভেরি বা ধাপার মাঠের দরকার

না পড়ে, সেজন্যই আগামী দিনে বায়�ো
গ্যাসের প্ল্যান্টের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।
প্রসঙ্গত, নিউটাউন এলাকার জঞ্জাল
আগে ফেলা হত�ো মল্লার ভেরিতে।
বর্তমানে পরিবেশ আদালতের
নিষেধাজ্ঞায় সেখানে আবর্জনা ফেলা
যাচ্ছে না। এখন কলকাতা পুরসভার
আওতাধীন ধাপার মাঠে নিউটাউনের
জঞ্জাল ফেলা হলেও, সেখানে নানান
সমস্যা। এনকেডিএ-র অধিকারিকদের
বক্তব্য, এখন সবকিছু সম্পর্কে মানুষের
ধারণা বদলাচ্ছে। জঞ্জালের ক্ষেত্রেও তা
চালু হওয়া দরকার। এই ভাবনার জন্য
মাস পাঁচেক হল, জঞ্জাল পৃথকীকরণ
এবং তা সংগ্রহের উপর জ�োর দেওয়া
হয়েছে। একইসঙ্গে, বাড়ি-বাড়ি
বিনামূল্যে শুকন�ো-ভিজে জঞ্জালের
জন্য দুটি করে বিনও দেওয়া হয়েছে। এ
বিষয়ে স্থানীয় নাগরিকদের থেকেও
উল্লেখয�োগ্য সাড়া পাওয়া গিয়েছে।

নিজস্ব প্রতিনিধি, বারাসত: বামেদের সময়ে তৈরি হওয়া যমুনা আর ইছামতীর
সংয�োগস্থলের টিপি পার্কের জন্যই বর্ষার জল জমে নাজেহাল হচ্ছেন হাবড়া ১
নম্বর ব্লক, দেগঙ্গার কলসুর সহ বেশ কিছু এলাকা। বর্ষার পর এই টিপি পার্ক
কেটে দেওয়ার কাজ শুরু হবে। এর জন্য একটা মাস্টার প্ল্যানও তৈরী করা
হয়েছে। জমা জলের সমস্যা নিয়ে মঙ্গলবার হাবড়া ১ নম্বর ব্লকের বিডিও
অফিসে জেলার সেচদপ্তর এবং প্রশাসনের আধিকারিক সহ জনপ্রতিনিধিদের
সঙ্গে বৈঠকের পর একথা জানান রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী তথা হাবড়ার বিধায়ক
জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। তিনি বলেন, ৪২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই টিপি পার্ক তৈরি
হয়েছিল বাম আমলে। এই পার্কের জন্য দুই নদীর জল মিশতে পারছে না।
গত কয়েকদিনের নিম্নচাপের বৃষ্টির জেরে হাবড়া ১ নম্বর ব্লকের বারুইপাড়া
সহ বেশ কিছু এলাকা জলমগ্ন। অনেক গৃহস্থের বাড়িতেই জল জমে রয়েছে। জমা
জলে নাজেহাল হচ্ছেন এলাকার মানুষ। স্থায়ীভাবে হাবড়ার জল-যন্ত্রনার
সমাধানে প্রশাসনের কর্তাদের নিয়ে বৈঠকের পর সেচদপ্তরের আধিকারিক,
হাবরা, বাদুড়িয়ার বিডিও এবং বসিরহাটের এসডিও’কে নিয়ে টিপি পার্ক
পরিদর্শন করেন জ্যোতিপ্রিয়বাবু। মন্ত্রী বলেন, ক�োন ঠিকাদারের স্বার্থ দেখার
জন্য এই টিপি পার্ক তৈরি করা হয়েছিল, তা দেখার জন্য জেলা পরিষদের
বর্তমান সভাধিপতি বীনা মণ্ডলকে এই নিয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করারও নির্দেশ
দেওয়া হয়েছে। এদিনের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে বর্ষার পরেই টিপি পার্কটি কেটে
দেওয়ার কাজ শুরু করা হবে বলেও জানা গেছে।

ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট ন্েন্ট

আন্িপুর, কিকাতা-৭০০ ০৫৩ (প.ব.)
(এসন্পএেন্সআইএি-এর একটি ইউন্রি, ভারত সরকামরর সম্পূর্ন োন্িকারাধীর)
টিন্ি.: (০৩৩) ২৪০১-৪৯৩৮, ফ্াক্স: (০৩৩) ২৪০১-০৫৫৩
ই-টেি: calmint@spmcil.com । ন্সআইএর: U22213DL2006GOI144763
নিম্ননিনিত দফাসমূহ সংগ্রহহর জি্য নিম্নস্াক্ষরকারী কত্তৃক যোগ্য এবং যকায়ানিফাহয়ড নবডারগহের
কাছ যেহক নসি করা যেন্ার আহ্াি করা হহছে:

টিডিার আহ্ায়ক টরাটিশ (র্াশরাি কন্ম্টিটিভ ন্বটিং)

দফা
আই.নজ. নমহ্া, কিকাতাহত ফ্যাক্টনর রুহফ নবনিন্ন স্াহি
নবদ্যমাি ক্ষনতগ্রস্ত এম.এস. গাোর/ওয়াোর য্াহরজ
ফাহিহির প্রনতস্াপি
বস্ক প্যাহকনজং িাইহির জি্য অ্যাোচহম্ সহ বাহকে
আইনজএম, কিকাতার জি্য ১ বছর সময়সীমায় গাটি িািা
নিউ মানটিপি নেম নলি্ার প্যাক
কহ্রেসড এয়ার ড্ায়ার অ্যান্ সাবমাইক্রি নফটিার
ফ্রন্ং যমনিি (সুপার লিা্)
ট্াকিি ব্যাোনর অ্যান্ নসেপ ব্যাোনর

টিডিার রং.
৫৪/নপটে-৪১(২০-২১)/৬০০০০১৫০৮০
৫৪/নপটে-৬৯(২০-২১)/৬০০০০১৫২০৮
৫৪/নপটে-৬৮(২০-২১)/৬০০০০১৫২০৫
৫৪/নপটে-৪৬(২০-২১)/৬০০০০১৫১০৬
৫৪/নপটে-৪৫(২০-২১)/৬০০০০১৫১০৪
৫৪/নপটে-৩১(২০-২১)/৬০০০০১৪৯৭৭
৫৪/নপটে-০১(১৯-২০)/৬০০০০১২০২৫

যেন্ার জমার যিষ তানরি সহ অি্যাি্য সমস্ত নবিহদর জি্য অিুগ্রহ কহর আমাহদর ওহয়বসাইে
http://igmkolkata.spmcil.com যদিুি।
টেমকার সংমশাধর অথবা বন্ধ্নতকরর টকবিোত্র ওময়বসাইমি ন্বজ্ান্পত হমব।
সাাঃ/টিফ টেরামরি ে্ামরোর

হরিণঘাটা বাজারে তৈরি হবে নর্দমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণী: হরিণঘাটা
পুরসভা লাগোয়া এলাকা জল জমার
সমস্যা দীর্ঘদিনের। সেই জল
হরিণঘাটা বাজারেও ঢুকে পড়ে।
এতদিন নিকাশিনালা না থাকায় ওই
জল বের করার বন্দোবস্ত ছিল না।
এই সমস্যা দূর করতে হরিণঘাটা
বাজারে একটি নিকাশিনালা তৈরির
কাজ শুরু হয়।
কিন্তু তা যথেষ্ট না হওয়ায়
মঙ্গলবারের বৈঠকে আরও একটি
নালা তৈরির সিদ্ধান্ত হল। হরিণঘাটা

পুরভবনে এই বৈঠক হয়। উপস্থিত
ছিলেন এলাকার বিধায়ক নীলিমা
নাগ, জেলার পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ চঞ্চল
দেবনাথ, হরিণঘাটা পুরসভার
প্রশাসক রাজীব দালাল সহ
পূর্তদপ্তরের কর্তা-আধিকারিকরা।
ঠিক হয়েছে, পুরভবনের উল্টোদিকে
একটি নিকাশিনালা তৈরি করা হবে।
তবে তার জন্য কয়েকটি দোকানের
কিছু অংশ ভাঙতে হবে।
ওই নিকাশিনালাকে সরাসরি যুক্ত
করা হবে যমুনা খালের সঙ্গে।

ক�োল ইন্ডিয়ো ন্লন্িটেড
(এ�টে িহোরত্ন ক�োম্োন্ি)

রেজিস্টার্ড অজিস- র�টাল ভবন,
ররেজিসসস নং.- ০৪ এিএআে, প্লট নং.- এএি-III,
অ্টা�শন এজেয়টা- ১এ, জনউ টটাউন, েটািটােহটাট, �ল�টাতটা- ৭০০১৫৬
রিটান: ০৩৩-২৩২৪৫৫৫৫; ি্টাক্স: ০৩৩-২৩২৪৬৫১০
ইসিল: complianceofficer.cil@coalindia.in
ওসয়বসটাইট: www.coalindia.in
ন্িআইএি: L23109WB1973GOI028844

ন্িজ্ঞন্তি

এজিএি আহ্টায়� জবজ্ঞজতিসত উজলিজিত অনুসটাসে ব্বসটায়ী� রলনসেসনে িন্ জিজনজ্রি অব
�স্পটাসেট অ্টাসিয়টাসপ (‘‘এিন্িএ’’) এবং রসজব (‘‘আনুষজগি� জবজ্ঞজতি’’ হহসটাসব
সিজটিগতভটাসব উজলিজিত) �ত্্ড� ইসু্�্ত অন্টান্ রেস�টাি্ সটা�্্ডলটাে এবং রিনটাসেল
সটা�্্ডলটাে নং. ১৪/২০২০ তটাজেি ৮ এজরেল, ২০২০, রিনটাসেল সটা�্্ডলটাে নং.
১৭/২০২০ তটাজেি ১৩ এজরেল, ২০২০ এবং রিনটাসেল সটা�্্ডলটাে নং. ২০/২০২০
তটাজেি ৫ রি, ২০২০ সহ ্হিত র�টাম্টাজনি অ্টাক্ট’ ২০১৩ এবং তেধীন গহিত
জনয়িটাবলী এবং জসজ�উজেহটি অ্টান্ড এক্সসেঞ্জ রবটার্ড অব ইজন্ডয়টা (‘‘রসজব’’) (রেসয়টািনীয়
�টা�পভটাে এবং রেেটাসেে তটাজল�টাভ্জতি) রেগুসলশনস, ২০১৫-এে সিস্ত রেস�টাি্ সংস্টান
অনু�টায়ী িুধিোর, ২৩ কিটটেম্বর, ২০২০ তোন্রটের কিলো ১০.৩০েোয় আইএিটে, জভহরও
�নিটাসেজ্সংসয়ে (‘‘জভজস’’) িটাধ্সি র�টাম্টাজনে রেেজলিশতি অ্টানুয়টাল রিনটাসেল জিহটং
(এজিএি) অনুজঠিত হসব।
জসহরউল সহ ১৯-২০ বসষপে আজ্প� জববৃজত সহস�টাসগ এ�সরে জিহটংসয় সম্টাজেত ২৫
আগস্, ২০২০ তটাজেসিে র�টাজষত অহর্ডনটাজে অ্টান্ড রপেশটাল জবিসনস, স্্টাট্টজে অহরটে
এবং �ম্স্টালটাে অ্টান্ড অহরটে রিনটাসেল অব ইজন্ডয়টাে জেস্টাট্ড এবং হরসেক্টসপ জেস্টাট্ড
২৯ আগস্ ২০২০ তটাজেসি সেস্গণস� তটাসেে নজ্ভ্তি ই-রিসল ্টািটাসনটা হসয়সে।
হরস্টাজিটসপ/আেহটএ-রত নজ্ভ্তি ই-রিল আইহর সম্ন্ন সেস্গসণে রেজত
ববেু্জতনভটাসব উ্সেটাতি নজ্্রে ্টািটাসনটা হসয়সে।
জসজ�উজেহটি অ্টান্ড এক্সসেঞ্জ রবটার্ড অব ইজন্ডয়টাে (রেসয়টািনীয় �টা�পভটাে এবং রেেটাসেে
তটাজল�টাভ্জতি) রেগুসলশন ২০১৫-এে রেগুসলশন ৪৪ এবং সংসশটাজধত অনুসটাসে
র�টাম্টাজনি (ি্টাসনিসিন্ট অ্টান্ড অ্টারজিজনস্রিশন) অ্টাসিন্ডসিন্ট রুলস, ২০১৫
(অ্টাসিসন্ডর রুলস ২০১৫) দ্টােটা রেজতস্টাজ্ত অনুসটাসে র�টাম্টাজনি (ি্টাসনিসিন্ট
অ্টান্ড অ্টারজিজনস্রিশন) রুলস, ২০১৪-এে রুল ২০ সহ ্হিত র�টাম্টাজনি অ্টাক্ট
২০১৩-এে অন্টান্ রেস�টাি্ সংস্টান, �জে ্টাস� এবং ১০৮ ধটােটাে সংস্টান অনুসটাসে
জনধপটাজেত তটাজেসি, জবজ্ঞজতিসত র�টাজষত সিস্ত রেসিটাজলউশসন এনএসহরএল-এে িটাধ্সি
ববেু্জতন দ্টােটা রশয়টােসহটাল্টােগণস� তটাসেে রভটাট রেেটাসনে সুজবধটা রেেটান �সে র�টাম্টাজন
সন্তুটি। এজিএি রনটাহটশ, অ্টানুয়টাল জেস্টাট্ড অ্টান্ড অ্টা�টাউন্টস ২০১৯-২০ হরস্টাজিটজে
্টাহট্ডজসস্ন্ট(হরজ্)/আেহটএ-রত নজ্ভ্তি ই-রিল অ্টাসরেসস স�ল সেস্গসণে রেজত
২৯ আগস্ ২০২০ তটাজেসি ববেু্জতন রেজরিয়টায় ্টািটাসনটা হসয়সে। ই-রিল অ্টাসরেস
নজ্ভ্তি নটা �েটা সেস্গণস� তটাসেে ই-রিল আইহর আ্সরট �েসত জনসেপশ রেওয়টা
হসছে �টাসত তটাসেে ই-রিল অ্টাসরেসস র�টাম্টাজন অ্টানুয়টাল জেস্টাট্ড ্টািটাসত সক্ষি হয়।
জনধপটাজেত তটাজেি অনুসটাসে র� ব্জতি সেস্ নয়, তটাে এই জবজ্ঞজতিহট র�বলিটারে ত্্
উ্লসক্ষ জবসবেনটা �েটা উহেত।
স�ল সেস্গণস� এতদ্টােটা িটানটাসনটা হসছে র�:
১) এজিএি-এে রনটাহটসশ উজলিজিত সটাধটােণ ও জবসশষ ব্বসটাসয় ববেু্জতন �ত্্ড�
রভটাটেটাসনে িটাধ্সি রলনসেন �েটা র�সত ্টাসে;
২) জেসিটাট ই-রভটাটেটান আেম্ভ- ১৮ রসসটেম্বে ২০২০ তটাজেসিে স�টাল ০৯.০০টটা (আইএসহট)।
৩) জেসিটাট ই-রভটাটেটান রশষ- ২২ রসসটেম্বে ২০২০ তটাজেসিে জব�টাল ০৫.০০টটা (আইএসহট)।
৪) জেসিটাট-ই-রভটাটেটাসনে িন্ ২২ রসসটেম্বে ২০২০ তটাজেসিে জব�টাল ০৫.০০টটাে
্সে অনুিজত রেওয়টা হসব নটা।
৫) ববেু্জতন িটাধ্সি অ্বটা এজিএি-এে তটাজেসি ই-রভটাহটংসয়ে িটাধ্সি রভটাট
রেেটাসনে র�টাগ্তটাশত্ড জনধপটােসণে জনজিত্ত �টাট-অি তটাজেি হসব ১৬ কিটটেম্বর
২০২০।
৬) র� ব্জতিে রশয়টাে অজধগৃহীত এবং র�টাম্টাজনে সেস্ এজিএসিে রনটাহটশ ররেেসণে
্সে জ�ন্তু ১৬ রসসটেম্বে ২০২০-এে �টাট-অি তটাজেসিে আসগ, তটাঁে/তটাঁসেে
ইউিটাে আইহর এবং ্টাসওয়টার্ড র�টাম্টাজনে �টাে র্স� জেসিটাট ই-রভটাটেটাসনে
িন্ র্সত ্টাসেন জনবন্ধ� ও স্টানটান্তে�েসণে এসিন্টগণ, রিসটাসপ অলজকিত
অ্টাসটাইনসিন্টস জলজিসটর, ২০৫-২০৮, আনটাে�জল �িসপ্লক্স ঝটাসন্ডওয়টালটান
এক্সসটনশন, নয়টাজেজলি – ১১০ ০৫৫, ইসিল-id-rta@alankit.com, রিটান
নম্বে- ০১১-৪২৫৪-১২৩৪ / ২৩৫৪১২৩৪, ি্টাক্স -০১১-৪১৫৪-৩৪৭৪,
রটটাল-জরি- ১৮৬০-১২১-২১৫৫ এেটাডটাও rta@alankit.com-রত এ�হট
অনুসেটাধ ররেেণ �সে লগইন আইহর এবং ্টাসওয়টার্ড র্সত ্টাসে।
৭) সেস্গণ সভটাে আসগ �টােটা জেসিটাট ই-রভটাহটং সুজবধটাে িটাধ্সি তটাসেে রভটাট
জেসয়সেন তটােটা জভজসে িটাধ্সিও সভটায় অংশ জনসত ্টাসেন তসব তটাসেে আে রভটাট
রেওয়টাে অজধ�টাে ্টা�সব নটা। এজিএি-এে তটাজেসি �টােটা জেসিটাট রভটাসটে িটাধ্সি
রভটাট রেয়জন তটােটা তটাসেে রভটাট জেসত ্টােসবন।
৮) রবটার্ড অব হরসেক্টসপ শ্রী জসএস রিটাহন েটাি রগটাসয়কিটাস�, রে্টা�হটজসং র�টাম্টাজন
রসসরিটটাজে, ৪৬ জব জব গটাগিুজল জ্রিট, ৪০৬, �ল�টাতটা- ৭০০০১২, ইসিল আইহরgoenkamohan@gmail.com জেসিটাট ই-রভটাহটং রেজরিয়টা ্েীক্ষটা-জনেীক্ষটাে িন্
জনেীক্ষ� হহসটাসব জনসয়টাগ �সেসেন এবং র�ন এজিএি-এ ই-রভটাহটং সুঠি্ ও স্বছে
্দ্ধজতসত রভটাটেটান সম্টােন হয়।
৯) র�টানও জিজ্ঞটাসস্ে রক্ষসরে, সেস্গণ রনটাহটসসে অংশ গিসনে জনসেপজশ�টায়
উজলিজিত অনুসটাসে র�টাম্টাজনে আেহটএে সসগি র�টাগটাস�টাগ �েসত ্টাসেন।
এজিএসিে সিটাজতি র্স� ৪৮ �ন্টটাে িসধ্ রভটাসটে িলটািল র�টাষণটা �েটা হসব।
জনেীক্ষ� জেস্টাসট্ডে সসগি র�টাজষত িলটািলগুজল র�টাম্টাজনে ওসয়বসটাইট www.
coalindia.in এবং রিসটাসপ এনএসহরএল (www.evotingindia.com)-এে
ওসয়বসটাইসট সেস্সেে তস্্ে জনজিত্ত স্� এক্সসেঞ্জগুজলসত িটানটাসনটা হসব।
১০) সেস্সেে এতদ্টােটা অবহহত �েটা হসছে র�, বটাজষপ� সটাধটােণ সভটা এবং বটাজষপ�
জেস্টাট্ড ১৯-২০ র�টাম্টাজনে ওসয়বসটাইসট www.coalindia.in এবং
এনএসহরএল ওসয়বসটাইসট www.evotingindia.com-এ উ্লব্ধ এবং উজলিজিত
নজ্ে রেজতজলজ্ও ববেু্জতনভটাসব ্জেেশপন �েটাে িন্ উ্লব্ধ।
১১) এতদ্টােটা রনটাহটশও রেেটান �েটা হসছে র�, জসজ�উজেহটস অ্টান্ড এক্সসেঞ্জ রবটার্ড অব
ইজন্ডয়টা (রেসয়টািনীয় �টা�পভটাে এবং রেেটাসেে তটাজল�টাভ্জতি)-এে রেগুসলশন
২০১৫-এে রেগুসলশন ৪২ এবং র�টাম্টাজনস (ি্টাসনিসিন্ট অ্টান্ড
অ্টারজিজনস্রিশন) রুলস ২০১৪-এে রুল ১০ সহ ্হিত র�টাম্টাজনস অ্টাক্ট,
২০১৩-এে রস�শন- ৯১ অনুসটাসে রেেত্ত র�, এজিএসিে উসদেসশ্ র�টাম্টাজনে
রশয়টাে ্টা্সিটাে বইগুজল এবং সেস্সেে জনবন্ধন ১৬ রসসটেম্বে ২০২০ র্স� ২৩
রসসটেম্বে ২০২০ (উভয় জেন অন্তভ্্ডতি) তটাজেি ্�পন্ত বন্ধ ্টা�সব।
১২) ই-রভটাটেটান সম্জ�্ডত র�টানও জিজ্ঞটাস্/ অজভস�টাসগে রক্ষসরে সেস্েটা জিসসস
্লিবী িটাসরে, ি্টাসনিটাে-এনএসহরএল, ই-রিইল আইহর:- evoting@nsdl.
co.in, হি�টানটা: র্র ওয়টাল্্ড, ‘‘এ’’ উইং, ৫ি তল , �িলটা জিলস �ম্টাউন্ড,
রলটায়টাে ্্টাসেল, িুম্বটাই- ৪০০ ০১৩, র�টাগটাস�টাসগে জবশে: ০২২-২৪৯৯৪৫৪৫
বটা রটটাল জরি নং. ১৮০০২২২৯৯০ এবং আ্জন সেস্সেে িন্ জরি�্্সয়ন্টজল
আস�র র�টাসয়সচেনস (FAQs) এবং www.evotingindia.com-এে
রটাউনসলটার জবভটাসগ উ্লব্ধ সেস্সেে িন্ জেসিটাট ই-রভটাহটং ব্বহটাে�টােী
ি্টানুয়টালহট উসলিি �েসত ্টাসেন বটা রটটাল জরি নম্বে ১৮০০২০০৫৫৩৩-রত �ল
�েসত ্টাসেন।
১৩) জভজস-এে িটাধ্সি এজিএি-রত অংশগ্রহণ �েসত অসি্প রশয়টােসহটাল্টােসেে
সুজবধটাস্প র�টাম্টাজন এজিএি রেজরিয়টা সেটাসজে সম্প্রেটাসেে জবসশষ ব্বস্টা �সেসে।
এজিএি ওসয়ব�টাসস্ে িন্ আইজ্ অ্টাসরেস র�টাম্টাজনে ওসয়বসটাইসট উ্লব্ধ
এবং এজিএি রেজরিয়টা সেটাসজে রেিসত এবং লক্ষ �েসত রশয়টােসহটাল্টােগণস�
জনসেপশ রেওয়টা হসছে।
কিোড্ড অি টডটরক্টরগটের আটেশোিুিোটর
সোাঃ/তোন্রে: ০১-০৯-২০২০
এি. ন্িশ্বিোথোি
স্োি: �ল�োতো
ক�োম্োন্ি কিটরেেোন্র অ্োডি �িপ্োটয়ন্স অন্িিোর
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Move in response to proposed code of conduct aimed at curbing the power of Faccbook and Google

FB threat to block sharing of Aussie news storiess
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C o a l India Limited
A Maharatna Company)
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