INDIA ~
Date: 15th August, 202 l

Ref: TPCUSE/LODR/2021-22/31

The Secretary,

The Vice P-resident

National Stock Exchange of lndia Ltd.,

Metropolitan Stock Exchange of lndia Ltd

Exchange Plaza, Plot No. C/l, G Block
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai- 400 051.
Scrip Symbol: DPSCLTD

4"' floor, Vibgyor Towers, Plot No C 62,
G Block, Opp. Trident Hotel, Bandra Kurla
Complex, Bandra (E), Mumbai- 400098.
Scrip Symbol: DPSCLTD

Dear Sir(s),
Sub: Service of Documents through Electronic mode -Newspaper Publication

Please find enclosed herewith the copy of the newspaper advertisement published on Salurday,
14th August, 2021 in "Financial Express" (English) (all edition); "Aajkal" (Bengali), and
"Jansatta" (Hindi) (all edition) dated 15th August, 202 I pursuant 10 !he provisions of the
Companies Act, 20 l3 and lhe SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015 to serve various notices/documents to ils Members through electronic modes.
The Newspaper advertisement is also available on the website of the Company at
www.indiapower.com
Tiris is for your information and records.
Tb.anking YOU.
y
· ~
faithfully,
F r dia Power Corporation Limited

Pra a t Kapoor
Company s«retary & Compliance Officer

Encl: as above

India Power Corporation Limited
CIN:L4010SW81919PLC003263
[formerly DPSC Umltedl
Registered Office: Plot No. Xl- 2&3. Blocl<-£P, Sector - V. Salt Lake City, KoJkata - 700 091
Tel.:+ 9133 6609 4308/09/10, Fax:+ 9133 2357 2452
Centr.J Office: Sanctoria, Oishergarh 7l3 333. Telephone: (0341) 6600454/457 Fax: (0341) 6600464
E'. coroornte@indiapowcr.com W: WWW indiapower.com
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কলকাতা শনিবার ১৪ আগস্ট ২০২১
এমপ্লয়িজ স্টেট ইনস্যুরেন্স করপ�োরেশন
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রক, ভারত সরকার
পঞ্চদীপ ভবন

প্লট নং ৬, ব্লক জিবি, সেক্টর ৩, সল্ট লেক, কলকাতা ৭০০০৯৭
ফ�োন– ০৩৩ ২৩৩৬৫১–৫৫/২২২৫৯২৩৬, ই মেল–ww.esicwestbengal.org
No:C/AG-12/11/AMC/2019-20/Gourhati
তারিখ ১২ আগস্ট ২০২১

বিজ্ঞপ্তি

ই এস আই হসপিটাল, গ�ৌরহাটি পশ্চিমবঙ্গে দুই বছরের জন্য সি–এএমসি এবং ৬ কেভি/৪৩৩
ভি সাবস্টেশনে কার্যের চু ক্তি সহ এইচটি প্যানেল, এলটি প্যানেল এবং ২ সংখ্যক ট্র্যান্সফর্মার
ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ–এর জন্য ই টেন্ডার প�োর্টাল (https://eprocure.gov.in/eprocure/app)
মাধ্যমে অনলাইন বিড আহ্বান করা হচ্ছে
টেন্ডার আই ডি:2021_ESIC_643194_1
বিড জমার শেষ তারিখ:০১ সেপ্টেম্বর ২০২১ বেলা ১.০০টা পর্যন্ত
বিড নথি সহ সকল তথ্য বিড পদ্ধতির জন্য পাওয়া যাবে
https://eprocure.gov.in/eprocure/appএবং www.esic.nic.in.তে
এসি অ্যান্ড আরডি
ডব্লু বি রিজিয়ন, ইএসআইসি

আঁইয়া শাখা

গ�োপালপুর বাজার, শ্রীপর্ণা ভবন, গ্রাম–
বাণীপুর, ডাকঘর– আকুনি, জেলা– হুগলি,
পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭১২৭০১

পরিশিষ্ট IV-A[রুল ৮(৬)–এর সংস্থানসমূহ দ্রষ্টব্য]বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তিসমূহের জন্য)
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফ�োর্সমেন্ট)রুলস, ২০০২–এর বিধি ৮(৬)–এর সংস্থানসমূহ
সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস
অ্যান্ড এনফ�োর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর অধীনে স্থাবর
পরিসম্পদসমূহ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
এতদ্দ্বারা জনসাধারণের পাশাপাশি বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ)এবং জামিনদার(গণ)–
এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে সুরক্ষিত ঋণদাতা রূপে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক–এর
কাছে বন্ধক রাখা/দাখিলয�োগ্য এবং সুরক্ষিত ঋণদাতা রূপে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক–এর অনুম�োদিত
আধিকারিক দ্বারা বাস্তবিক দখল নেওয়া নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি মেসার্স ঘ�োষ ম�োটর স্টোর
(প্রোপ্রাইটর:শ্রী প্রতাপ ঘ�োষ)–এর থেকে সুরক্ষিত ঋণদাতা রূপে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,
আঁইয়া শাখা–এর পাওনা পুনরুদ্ধারের জন্য ‘যেখানে আছে সেখানে’, ‘যা কিছু আছে তা’এবং
‘যেমন আছে তেমন’ভিত্তিতে ১৫.০৯.২০২১ তারিখে ‘অনলাইন ই–নিলাম’ উপায়ে https://
www.mstcecommerce.com ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে। সম্পত্তির নির্ধারিত
সংরক্ষণ মূল্য হল ₹২,৪২,০০০.০০ (দুই লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার টাকা মাত্র)এবং বায়না জমা
(ইএমডি)বাবদ প্রদেয় অর্থাঙ্ক হল ₹২৪,২০০.০০ (চব্বিশ হাজার দুশ�ো টাকা মাত্র)।
সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ
নিম্নোক্ত সামান্য কমবেশি ২ শতক মাপের ফাঁকা বাস্তু জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ
ু রক্ষাকালী মন্দিরের কাছে), জে এল নং ৮,
যার স্থিতি ও বিবরণ:ম�ৌজা– সুচিয়া (সচিয়া
এল আর খতিয়ান নং ২৯২, আর এস দাগ নং ৪৪৪, এল আর দাগ নং ৪৭৩, চণ্ডীতলা
থানার অধিক্ষেত্রাধীন, জেলা– হুগলি, ২০০৭ সালের বিক্রয় দলিল নং ০৪৫৯৬ অনুযায়ী
সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রী প্রতাপ ঘ�োষ। সম্পত্তির চ�ৌহদ্দি:উত্তর– গণেশ চালের বাড়ি;
দক্ষিণ– ৪৭৩ নং দাগে অন্যের বাড়ি;পূর্ব– গ্রামীণ রাস্তা;পশ্চিম– অজয় চালের বাড়ি।
নিলামের তারিখ ও সময়:১৫.০৯.২০২১, বেলা ১১.০০টা থেকে দুপুর ১.০০টা
ডাক বাড়ান�োর মূল্য: ₹২০,০০০/–
নিলামে অংশ নেওয়া ও নিজেদের ডাক জমা দেওয়ার আগে নিলাম বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলি
এবং আরও বিশদ তথ্য জানতে ডাকদাতাদের এই ব্যাঙ্কের www.unionbankofindia.
co.in এবং www.ibapi.in ওয়েবসাইট দুটি দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। বিক্রির শর্ত ও
নিয়মাবলি কঠ�োরভাবে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফ�োর্সমেন্ট)রুলস, ২০০২–এর সংস্থান
অনুসারী হবে। আগ্রহী ডাকদাতারা নিলাম সম্পর্কিত বিশদ তথ্য এবং সম্পত্তি পরিদর্শনের
জন্য যে ক�োনও কাজের দিনে আঁইয়া শাখার ম্যানেজারের সঙ্গে ৮৬১৭২৭৩২৯৩ নম্বরে
য�োগায�োগ করতে পারেন। রেজিস্ট্রেশন ও লগ–ইন এবং বিডিংয়ের নিয়মাবলি সম্পর্কে জানতে
https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index/jspদেখুন।
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফ�োর্সমেন্ট)রুলস, ২০০২–এর বিধি ৮(৬)/বিধি ৯(১)–এর
অধীনে ৩০ দিনের বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
ওপরে উল্লিখিত তারিখে নিলাম বিক্রি আয়�োজনের ব্যাপারে উপরিলিখিত ঋণ সম্পর্কিত
ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)–এর প্রতি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফ�োর্সমেন্ট) রুলস,
২০০২–এর বিধি ৮(৬)/বিধি ৯(১)–এর অধীনে এটি একটি বিজ্ঞপ্তি হিসেবেও গণ্য হবে।
তারিখ: ১২.০৮.২০২১
অনুম�োদিত আধিকারিক
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
স্থান:আঁইয়া, হুগলি

অ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

[সিআইএন: L51109WB1938PLC009490]
রেজিস্টার্ড অফিস:‘ডি’ব্লক, চতু র্থ তল,
গিল্যান্ডার হাউস, নেতাজি সুভাষ র�োড, কলকাতা–৭০০০০১
ফ�োন:০৩৩–২২৬২ ৮৪৩৬/৮৪৫৬/৮৪৯২, ২২৩০ ২৩৩০;ফ্যাক্স:০৩৩–২২৬২ ৮৪৩৯
ই–মেল: adidavid@dataone.in ; ওয়েবসাইট: www.albertdavidindia.com

ক�োম্পানির এজিএম এবং
রেকর্ড তারিখ সম্পর্কিত তথ্য

এতদ্দ্বারা এই ন�োটিস জারি করা হচ্ছে যে, মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (এমসিএ)দ্বারা
জারিকৃ ত ৮ এপ্রিল ২০২০ তারিখের সার্কুলার নং ১৪/২০২০;১৩ এপ্রিল ২০২০ তারিখের
সার্কুলার নং ১৭/২০২০;৫ মে ২০২০ তারিখের সার্কুলার নং ২০/২০২০ এবং ১৩ জানুয়ারি,
২০২১ তারিখের সার্কুলার নং ০২/২০২১ এবং সেবি দ্বারা জারিকৃ ত ১২ মে ২০২০ তারিখের
সার্কুলার নং সেবি/এইচও/সিএফডি/সিএমডি১/সিআইআর/পি/২০২০/৭৯ এবং ১৫ জানুয়ারি,
২০২১ তারিখের সার্কুলার নং সেবি/এইচও/সিএফডি/সিএমডি২/সিআইআর/পি/২০২১/১১
সহ পঠনীয় ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ ও এর অধীনে গঠিত রুলসমূহ এবং সেবি
(লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিক�োয়্যারমেন্টস)রেগুলেশনস, ২০১৫–এর
সংস্থানাধীনে এজিএম আমন্ত্রণী ন�োটিসে নির্ধারিত কারবার নির্বাহের জন্য অ্যালবার্ট ডেভিড
লিমিটেড (‘এই ক�োম্পানি’)–এর ৮২তম অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং (‘এজিএম’)মঙ্গলবার,
১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখে ভারতীয় প্রমাণ সময় বেলা ১১.০০টায় সাধারণ ক�োনও স্থানে
সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতি ছাড়াই ভিডিও কনফারেন্সিং/অন্য অডিও ভিস্যুয়াল পদ্ধতি
(‘ভিসি/ওএভিএম’)–এর মাধ্যমে আয়�োজিত হবে।
যে সকল সদস্যের ই–মেল আইডি এই ক�োম্পানি/ ডিপ�োজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট(গণ)–এর
কাছে নিবন্ধীকৃ ত রয়েছে, ইলেকট্রনিক উপায়ে তাঁদের প্রতি ২০২০–২০২১ অর্থবর্ষে
ু রিপ�োর্ট সমেত এজিএম আমন্ত্রণী ন�োটিস পাঠান�ো হবে। উক্ত ন�োটিস
ক�োম্পানির অ্যানয়াল
এবং অ্যানুয়াল রিপ�োর্ট ক�োম্পানির ওয়েবসাইট www.albertdavidindia.comএবং
ক�োম্পানির শেয়ারগুলি যে সমস্ত স্টক এক্সচেঞ্জে নথিভু ক্ত, সেখানকার ওয়েবসাইটগুলিতে
অর্থাৎ, www.bseindia.com
, www.nseindia.comএবং সিডিএসএল–এর
ওয়েবসাইট www.evotingindia.com
–তেও অভিগম্য থাকবে। এজিএমে য�োগ
দেওয়ার নির্দেশিকাও এজিএমের ন�োটিসেই দেওয়া থাকবে।
ই–মেল আইডি রেজিস্টার/আপডেট করার উপায়:
• 	ফিজিক্যাল ম�োডে শেয়ার ধরে রাখা সদস্যদের প্রতি অনুর�োধ জানান�ো হচ্ছে যাতে তাঁরা
ক�োম্পানির রেজিস্ট্রার ও ট্রান্স এজেন্ট (আরটিএ)–এর কাছে প্রয়�োজনীয় নথিগুলি জমা
দিয়ে নিজেদের ই–মেল আইডি রেজিস্টার করিয়ে নেন কারণ এর ফলে তাঁরা এজিএমের
ন�োটিস, ৩১ মার্চ, ২০২১ সমাপ্ত অর্থবর্ষের অ্যানুয়াল রিপ�োর্ট এবং ই–ভ�োটিংয়ের
জন্য দরকারি লগ–ইন ক্রেডেনশিয়ালস ই–মেলের মাধ্যমে পেয়ে যাবেন। প্যান
আপল�োডিংয়ের জন্য লিঙ্কটি হল:http://mdpl.in/form/pan-update এবং ই–
মেল আইডি আপডেটের জন্য লিঙ্কটি হল:http://mdpl.in/form/email-update.
• ইলেকট্রনিক ম�োডে শেয়ার ধরে রাখা সদস্যদের প্রতি অনুর�োধ জানান�ো হচ্ছে যাতে
তাঁরা ক�োম্পানির থেকে ইলেকট্রনিক উপায়ে বার্তা পাওয়ার জন্য নিজ নিজ ডিপ�োজিটরি
পার্টিসিপ্যান্টের কাছে নিজেদের ই–মেল আইডি রেজিস্টার/আপডেট করিয়ে নেন।
ই–ভ�োটিংয়ের মাধ্যমে ভ�োটদানের উপায়:
• এই ক�োম্পানি এজিএম আমন্ত্রণী ন�োটিসে নির্ধারিত রেজ�োলিউশনের ওপর সদস্যদের
রিম�োট ই–ভ�োটিংয়ের সুবিধা দেবে। রিম�োট ই–ভ�োটিং এবং এজিএমের তারিখে ই–
ভ�োটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভ�োটদানের সুবিধা দেবে সিডিএসএল। ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট,
২০১৩–এর ১০৩ নং ধারাধীনে ক�োরাম নির্ধারণে ভিসি/ওএভিএম–এর মাধ্যমে
এজিএমে য�োগদানকারী সদস্যদের হাজিরা গণনা করা হবে।
• ওপরে লেখা উপায়ে সফলভাবে নিজেদের ই–মেল আইডি রেজিস্টার করান�োর পর
সদস্যদের প্রতি ই–ভ�োটিংয়ের মাধ্যমে ভ�োট দেওয়ার লগ–ইন ক্রেডেনশিয়ালস
পাঠান�ো হবে।
লভ্যাংশের জন্য রেকর্ড তারিখ এবং তা প্রদান:
৩১ মার্চ, ২০২১ সমাপ্ত অর্থবর্ষের জন্য ক�োম্পানির পরিচালকমণ্ডলী দ্বারা সুপারিশকৃ ত
লভ্যাংশ যদি এজিএমে ঘ�োষণা করা হয়, তাহলে তা প্রয�োজ্যমত�ো উৎসমূলে কর কেটে
(টিডিএস)প্রদান করা হবে। ৩১ মার্চ, ২০২১ সমাপ্ত অর্থবর্ষের জন্য লভ্যাংশ পাওয়ার য�োগ্য
সদস্যদের নির্ধারণে ক�োম্পানির তরফে ‘রেকর্ড তারিখ’হিসেবে মঙ্গলবার, ৭ সেপ্টেম্বর,
২০২১ তারিখটিকে স্থিত করা হয়েছে। উক্ত রেকর্ড তারিখের ভিত্তিতে যে সকল সদস্যের
নাম ক�োম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার/সুবিধাভ�োগী স্বত্বাধিকারীদের তালিকাভু ক্ত থাকবে,
এজিএম শেষ হওয়ার তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে তাঁদের লভ্যাংশ প্রদান করা হবে।
ক�োম্পানি/আরটিএ–র কাছে যে সকল সদস্যের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সম্পর্কিত তথ্য রেজিস্টার/
আপডেট করান�ো আছে, তাঁদের লভ্যাংশ ইলেকট্রনিক উপায়ে প্রদান করা হবে। ক�োম্পানি/
আরটিএ–র কাছে যে সকল সদস্য নিজেদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সম্পর্কিত তথ্য রেজিস্টার/
আপডেট করাননি, তাঁদের লভ্যাংশ ডিভিডেন্ড ওয়ার্যান্টের মাধ্যমে তাঁদের নথিভু ক্ত
ঠিকানায় পাঠিয়ে দেওয়া হবে।
ক�োম্পানির সকল সদস্যের অবগতি এবং সুবিধার জন্য এই ন�োটিসটি প্রকাশ করা হল।
	ব�োর্ডের আদেশানুসারে
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শাখা অফিস : নং ৪০৪, ৫ম তল, ক্যামাক স্কোয়্যার, ২৪ ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০ ০১৬

পরিশিষ্ট–IV, [সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফ�োর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ রুল ৮(১) দেখুন]
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
যেহেতু , আদিত্য বিড়লা হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড–
এর অনুম�োদিত অফিসার হিসেবে

নিম্নস্বাক্ষরকারী, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড
এনফ�োর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ ম�োতাবেক এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট
(এনফ�োর্সমেন্ট)রুলস ২০০২–এর রুল ৩–এর সঙ্গে পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(১২)ধারাধীনে
তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে দেনদারগণ অশ�োক কুমার দ�োকানিয়া (ঋণগ্রহীতা)শ্রীমতী ছন্দা
দ�োকানিয়া এবং গ্রীন এনার্জি ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড কনসালট্যান্টস (সহ ঋণগ্রহীতা/জামিনদার)–এর
প্রতি ১১.০৫.২০২১ তারিখ সংবলিত দাবি বিজ্ঞপ্তি ইস্যু করেছিলেন যাতে উক্ত বিজ্ঞপ্তির তারিখ
থেকে ৬০ দিনের মধ্য সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থাঙ্ক টাকা ৪,৫৪,৮৭,৪৫২/– (চার
ক�োটি চু য়ান্ন লক্ষ সাতাশি হাজার চারশ�ো বাহান্ন টাকা মাত্র)আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের আহ্বান
জানান�ো হয়েছিল।
উক্ত দেনদার ওই পরিমাণ অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষ করে ওই
দেনদারগণ এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানান�ো হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট
(এনফ�োর্সমেন্ট)রুলস ২০০২–এর রুল ৮–এর সঙ্গে পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪)ধারাধীনে
তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে ৯ আগস্ট, ২০২১ তারিখে নিচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ওই দেনদারগণ এবং জনাসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নোক্ত সম্পত্তি নিয়ে লেনদেন না
করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং এর পরেও এই সম্পত্তি নিয়ে যে ক�োনও লেনদেন করা হলে
তা উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বকেয়া টাঃ ৪,৫৪,৮৭,৪৫২/–(চার ক�োটি চু য়ান্ন লক্ষ সাতাশি হাজার
চারশ�ো বাহান্ন টাকা মাত্র)ও তার ওপর সুদ আদিত্য বিড়লা হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড–এর চার্জ
সাপেক্ষ হবে।
এর পাশাপাশি উক্ত অ্যাক্টের ১৩ ধারার (৮)উপধারার সংস্থান ম�োতাবেক উপলব্ধ সময়ের মধ্যে
ব্যাঙ্কের প্রাপ্য বকেয়া টাকা–পয়সা আদায় দিয়ে নিম্নলিখিত জামিনযুক্ত সম্পত্তি ছাড়িয়ে নেওয়ার
ব্যবস্থা করার জন্য সংশ্লিষ্ট দেনদারগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তি নং. ১

চতু র্থ তলে অবস্থিত, মেঝে মার্বেলের, বাসয�োগ্য মালিকানাধীনে সমগ্র তল যার সুপারবিল্ট
পরিমাপ ২৭০০ বর্গফু ট, ও একটি আনুমানিক ১৫০০ বর্গফু ট পরিমাপিত গাড়ি রাখবার জায়গা
প্রথম তলে সহ ভবনের নিচের জমির অবিভাজ্য আনুপাতিক অংশ যার প্রেমিসেস নং ৬৬
ব্লক ‘ডি’নিউ আলিপুর কে এম সি ঠিকানা ৪ রামতনু লাহিড়ী সরণি, থানা–নিউ আলিপুর,
কলকাতা–৭০০ ০৫৩, ওয়ার্ড নং ৮১ যার ডাকয�োগের ঠিকানা ২৩এ/৬৬ ডায়মন্ড হারবার
র�োড, ওই জি+৪ ভবন কলকাতা পুরসভা অধীনসহ সাধারণ স্থান, ছাদ, সাধারণ সুবিধাদি।
(হ�োম ল�োন অ্যাকাউন্ট নং LNKOLHL-02180040032এবং হ�োম ল�োন অ্যাকাউন্ট
নং LNKOLHL-02180040004)। চ�ৌহদ্দি:উত্তরে–৬৯এ নিউ আলিপুর এবং ৭০ নিউ
আলিপুর, দক্ষিণে–নিউ আলিপুর র�োড, পূর্বে–৫ রামতনু লাহিড়ী সরণি, পশ্চিমে–৩ রামতনু
লাহিড়ী সরণি।

সম্পত্তি নং. ২

পঞ্চম তলে অবস্থিত, মেঝে মার্বেলের, বাসয�োগ্য মালিকানাধীনে সমগ্র তল যার সুপারবিল্ট
পরিমাপ ২৭০০ বর্গফু ট ও একটি আনুমানিক ১৫০ বর্গফু ট পরিমাপিত গাড়ি রাখবার জায়গা
প্রথম তলে সহ ভবনের নিচের জমির অবিভাজ্য আনুপাতিক অংশ যার প্রেমিসেস নং ৬৬
ব্লক ‘ডি’নিউ আলিপুর কে এম সি ঠিকানা ৪ রামতনু লাহিড়ী সরণি, থানা–নিউ আলিপুর,
কলকাতা–৭০০ ০৫৩, ওয়ার্ড নং ৮১, যার ডাকয�োগের ঠিকানা ২৩এ/৬৬ ডায়মন্ড হারবার
র�োড, ওই জি+৪ ভবন কলকাতা পুরসভা অধীনসহ সাধারণ স্থান, ছাদ, সাধারণ সুবিধাদি।
(হ�োম ল�োন অ্যাকাউন্ট নং LNKOLHL-02180041795 এবং হ�োম ল�োন অ্যাকাউন্ট
নং LNKOLHL-02180041410)। চ�ৌহদ্দি:উত্তরে–৬৯এ নিউ আলিপুর এবং ৭০ নিউ
আলিপুর, দক্ষিণে–নিউ আলিপুর র�োড, পূর্বে–৫ রামতনু লাহিড়ী সরণি, পশ্চিমে–৩ রামতনু
লাহিড়ী সরণি।
অনুম�োদিত আধিকারিক
স্থান :কলকাতা
আদিত্য বিড়লা হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড
তারিখ : ১৪.০৮.২০২১

বন্ধন ব্যাঙ্ক লিমিটেড
অফিস ঠিকানা:ফ্লোর নং ১২–১৪, অ্যাডভেনজ ইনফিনিটি @৫, বি এন–৫, সেক্টর–৫, সল্টলেক, কলকাতা–৭০০০৯১

পরিশিষ্ট IV [রুল ৮ (১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
যেহেতু ,
বন্ধন ব্যাঙ্ক লিমিটিড–এর অনুম�োদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট
(এনফ�োর্সমেন্ট)অ্যাক্ট, ২০০২ [এখানে এর পরে ‘উক্ত অ্যাক্ট’হিসেবে উল্লিখিত]–এ
 র ৩ সহ
পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফ�োর্সমেন্ট
অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (নং ৫৪/২০০২)[এখানে এর পরে ‘উক্ত অ্যাক্ট’
হিসেবে উল্লিখিত]–এর ১৩(১২)ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ–
ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদাতা মেসার্স আই স্টপার কমিউনিকেশনস প্রাঃ লিঃ (ঋণগ্রহীতা)
ঠিকানা:৪২৭ মাদুরদহ, ওয়ার্ড নং ১০৮ ফ্ল্যাট নং ১এ, ২য় তল কলকাতা–৭০০১০৭ শ্রী গ�ৌতম
ঘ�োষ (ডিরেক্টর ও জামিনদার)ঠিকানা:১৯৩ ডি পিকনিক গার্ডেন র�োড, তিলজলা হাই স্কুল
বিপরীতে, তিলজলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা ৭০০০৩৯ শ্রী উপেন ব্যানার্জি (বন্ধকদাতা
ও জামিনদার)ঠিকানা:ঘ�োষপুর দক্ষিণপাড়া বাউরা, বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা পিন
৭৪৩৬১৩ শ্রীমতি সবিতা ঘ�োষ (ডিরেক্টর ও জামিনদার)ঠিকানা: ১৯৩ ডি পিকনিক গার্ডেন
র�োড, তিলজলা হাই স্কুল বিপরীতে, তিলজলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা–৭০০০৩৯ এবং
অঞ্জন পাল (জামিনদার)ঠিকানা ৭/১/এ/২ কুমারপাড়া লেন, বরানগর প�ৌরসভা, আলমবাজার,
উত্তর ২৪ পরগনা, ককাতা–৭০০০৩৮–এর প্রতিউক্ত অ্যাক্টের ১৩(২)ধারাধীনে ৬ মে ২০২১
তারিখ সংবলিত একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি [রেফারেন্স নং:BBL/SAMRV/21-22/7] জারি
করেছিলেন যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ওই বিজ্ঞপ্তিতে
উল্লিখিত অর্থাঙ্ক ৩০.০৪.২০২১ অনুযায়ী টাঃ ৪৪,০৮,৩৬৩.০০/- (চুয়াল্লিশ লক্ষ আট হাজার
তিনশ�ো তেষট্টি টাকা)০১.০৫.২০২১ থেকে চু ক্তিমত�ো হারে প্রয�োজ্য পরবর্তী সুদ, পেনাল সুদ,
চার্জ ইত্যাদি সমেত আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানান�ো হয়েছিল।
উক্ত ঋণগ্রহীতা/সহ–ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদাতা
উক্ত দাবি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বরা বিশেষত উক্ত
ঋণগ্রহীতা/সহ–ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদাতা এবং জনসাধারণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি জারি করা
হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী তারিখে উক্ত রুলসমূহের রুল ৮ সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪)
ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিতা ক্ষমতাবলে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তিগুলির দখল নিয়েছেন ১০
আগস্ট ২০২১ তারিখে বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা/সহ–ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদাতা এবং
জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা উক্ত সম্পত্তি নিয়ে লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং
উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে–ক�োন লেনদেন টাঃ ৪৪,০৮,৩৬৩.০০/- (চুয়াল্লিশ লক্ষ আট হাজার
তিনশ�ো তেষট্টি টাকা)অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সমেত বন্ধন ব্যাঙ্ক লিমিটেড–এর চার্জ সাপেক্ষ হবে।
উক্ত অ্যাক্টের ১৩ ধারার (৮)নং উপধারার সংস্থানসমূহ অনুযায়ী প্রাপ্য মেয়াদের মধ্যে নিম্নলিখিত
জামিনযুক্ত পরিসম্পদগুলি ছাড়ান�োর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/সহ–ঋণগ্রহী
তা/জামিনদার/বন্ধকদাতার মন�োয�োগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

অন্যান্য সকল প্রায় ৯৭.০১ ডেসিমেল কমবেশি বাস্তু জমি (পরিবর্তনের পরে বাস্তু এবং ডাঙ্গা)
সহ তদুপরি একটি নির্মাণ অবস্থিত ম�ৌজা–ঘ�োষপুর বাওরা, থানা–বারুইপুর পরগানা–
মেদানম�োল্লো, জে এল নং ২৩, এল আর খতিয়ান নং ৩৫২ এবং ৩৪২ আর এস ও এল আর
দাগ নং ৪৩,৪৬৭, ৪৬৮, ৪৭০, ৪৭১, ৪৭৩, ৪৭৪, ৭৪৭ জেলা–দক্ষিণ ২৪ পরগনা চ�ৌহদ্দি:
উত্তরে বাসুদেব ঘ�োষালের সম্পত্তি দক্ষিণে:রায় ভবন পূর্বে:রাস্তা এবং কলেজ পশ্চিমে:পুকুর
সহ (i) বর্তমান ও ভবিষ্যতের ভবন সমূহ, বিবরণের সকল নির্মাণ যা রয়েছে বা ওই প্রেমিসেসে
বা যে ক�োনও অংশ এবং সাধারণ স্তান সুবিধাভ�োগের অধিকার সহ বর্তমান ও ভবিষ্যতের
সুবিধাসমূহ এবং ওই প্রেমিসেসের সকল প্রবেশাধিকার বা যে ক�োনও অংশ অধিকৃ ত বা ভ�োগ্য
বা ভবিষ্যতের অধিকার (ii)ভূ মিতে স্থিত প্ল্যান্ট ও মেশিনারি এবং অস্থাবর অংশ।
তারিখ: ১০.০৮.২০২১ 	স্বা/–অ
 নুম�োদিত আধিকারিক
স্থান:ঘ�োষপুর, বাওরা
বন্ধন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

ইন্ডিয়া পাওয়ার কর্পোরেশন লিমিটেড
CIN: L40105WB1919PLC003263
[পূর্বতন ডিপিএসসি লিমিটেড]

রেজিস্টার্ড অফিস:প্লট নং X১–২ ও ৩, ব্লক– ইপি, সেক্টর–৫, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা–৭০০০৯১
ফ�োন:৯১ ৩৩ ৬৬০৯ ৪৩০০/০৮/০৯/১০;ফ্যাক্স:৯১ ৩৩ ২৩৫৭ ২৪৫২
ই–মেল: corporate@indiapower.com; ওয়েবসাইট: www.indiapower.com

ইলেকট্রনিক উপায়ে নথিসমূহ প্রেরণের জন্য
শেয়ারধারকগণের প্রতি প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি
ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার
রিক�োয়্যারমেন্টস)রেগুলেশনস, ২০১৫–এর সংস্থানসমূহ অনুযায়ী ক�োম্পানিগুলিকে
ইলেকট্রনিক উপায়ে তাদের সদস্যদের বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তি/নথি প্রেরণের অনুমতি দেওয়া
হয়। পাশাপাশি, ক�োভিড–১৯ অতিমারীর কারণে সৃষ্ট বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে,
কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক তার ৮ এপ্রিল ২০২০ তারিখ সংবলিত সার্কুলার নং ১৪/২০২০;
১৩ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের সার্কুলার নং ১৭/২০২০;৫ মে ২০২০ তারিখের সার্কুলার
নং ২০/২০২০ এবং ১৩ জানুয়ারি ২০২১ তারিখের সার্কুলার নং ০২/২০২১ ম�োতাবেক
নির্দিষ্ট কিছু শ্রেণিভু ক্ত ক�োম্পানিকে ২০২১ ক্যালেন্ডার বর্ষে (অর্থাৎ, ৩১ ডিসেম্বর,
২০২১ তারিখ পর্যন্ত)ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) বা অন্যান্য অডিও ভিস্যুয়াল উপায়ে
(ওএভিএম) তাদের বিশেষ সাধারণ সভা (ইওজিএম)ও বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম)
আয়�োজন এবং কেবলমাত্র ক�োম্পানি বা ডিপ�োজিটরি পার্টিসিপ্যান্টগণের (ডিপি)কাছে ই–
মেল আইডি রেজিস্টার করিয়ে রাখা সদস্যদের প্রতি আর্থিক বিবৃতি প্রেরণ (সংলগ্ন করার
উপয�োগী ব�োর্ডের রিপ�োর্ট, অডিটরের প্রতিবেদন বা অন্যান্য নথি সহ) সমেত সাধারণ
সভার বিজ্ঞপ্তিগুলি প্রেরণের ছাড়পত্র দিয়েছে। তদুপরি, ১২ মে ২০২০ তারিখের সার্কুলার
নং সেবি/এইচও/সিএফডি/সিএমডি১/সিআইআর/পি/২০২০/৭৯ সহ পঠনীয় ১৫
জানুয়ারি, ২০২১ তারিখের সার্কুলার নং সেবি/এইচও/সিএফডি/সিএমডি২/সিআইআর/
পি/২০২১/১১ অনুযায়ী সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ ব�োর্ড অফ ইন্ডিয়া জামিনধারকগণের
প্রতি বার্ষিক প্রতিবেদনের মুদ্রিত প্রতিলিপি পাঠান�োর প্রয়�োজনীয়তা শিথিল করেছে।
উপর�োক্ত কারণগুলির প্রেক্ষিতে এই ক�োম্পানি বিধি মেনে সকল বিজ্ঞপ্তি ও নথি যেমন
সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি (বার্ষিক সাধারণ সভা অন্তর্ভুক্ত করে), আর্থিক বিবৃতি, ডিরেক্টরের
প্রতিবেদন, অডিটরের প্রতিবেদন, প�োস্টাল ব্যালট পেপার এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি
ক�োম্পানি বা ডিপ�োজিটরি পার্টিসিপ্যান্টগণের কাছে রেজিস্টার করান�ো ই–মেল আইডি–তে
কেবলমাত্র ইলেকট্রনিক উপায়ে জামিনধারকগণের প্রতি প্রেরণ করবে।
ক�োম্পানির পরিচালকমণ্ডলী পর্ষদ ১১ জুন, ২০২১ তারিখ আয়�োজিত সভায় ৩১ মার্চ,
২০২১ সমাপ্ত অর্থবর্ষের জন্য ₹১/– মূল্যের প্রতিটি ইকুইটি শেয়ার পিছু ₹০.০৫/– (পাঁচ
পয়সা মাত্র)লভ্যাংশের সুপারিশ করেছেন। পরিচালকমণ্ডলী পর্ষদ দ্বারা সুপারিশকৃ ত
লভ্যাংশ যদি আসন্ন ১০১তম বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুম�োদিত হয়, সেক্ষেত্রে তা
ক�োম্পানির য�োগ্য সদস্যদের প্রদান করা হবে। যে সকল সদস্য তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট
সম্পর্কিত তথ্য আপডেট করিয়ে রেখেছেন, ইলেকট্রনিক উপায়ে তাঁদের লভ্যাংশ প্রদান
করা হবে। যে সকল সদস্য এখনও তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সম্পর্কিত তথ্য আপডেট
করাননি, সেই সকল সদস্যের নথিভু ক্ত ঠিকানায় ডিভিডেন্ট ওয়ার্যান্ট/ডিমান্ড ড্রাফ্ট/চেক
প্রেরণ করা হবে। লভ্যাংশ প্রাপ্তিতে বিলম্ব এড়াতে নিজেদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সম্পর্কিত
তথ্য রেজিস্টার/আপডেট করিয়ে নেওয়ার জন্য সদস্যদের প্রতি অনুর�োধ জানান�ো হচ্ছে।
উপর�োক্ত কারণের প্রেক্ষিতে, সদস্যরা অনুগ্রহপূর্বক নিম্নলিখিত বিষয়গুলি খেয়াল রাখবেন:
১.	 ই–মেল আইডি, ম�োবাইল নম্বর, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সম্পর্কিত তথ্য বা এগুলির
পরিমার্জন (যদি থাকে)রেজিস্টার করার উপায়:
	ফিজিক্যাল হ�োল্ডিং থাকা সদস্যদের ক্ষেত্রে:
স্বাক্ষরিত অনুর�োধপত্রের স্ক্যান করান�ো প্রতিলিপি ক�োম্পানির ই–মেল আইডি
: ipclagm2021@indiapower.com এবং/বা ক�োম্পানির রেজিস্ট্রার ও
ট্রান্সফার এজেন্ট, মেসার্স সি বি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস (প্রাঃ)লিমিটেড–এর
ই–মেল আইডি : rta@cbmsl.com–তে প্রয�োজ্যমত�ো নিম্নলিখিত তথ্যগুলি
উল্লেখ করে পাঠাতে হবে:
১.ফ�োলিও নম্বর
২.ই–মেল আইডি
৩.ম�োবাইল নম্বর
৪.বাতিল করা চেকের পাতার প্রতিলিপি
৫.প্যান কার্ডের স্বস্বাক্ষরিত প্রতিলিপি
	ডিম্যাট হ�োল্ডিং থাকা সদস্যদের ক্ষেত্রে:
	নিজ নিজ ডিপি–এর মাধ্যমে রেজিস্টার/আপডেট করিয়ে নেবেন।
(ডিপি দ্বারা কার্যকর করা যে ক�োনও পরিমার্জন নিজে থেকেই পরবর্তীতে ক�োম্পানির
নথিতে প্রতিফলিত হবে)।
	ক�োম্পানিতে যে সকল সদস্য এখনও নিজের ই–মেল আইডি/ম�োবাইল নম্বর/
ব্যাঙ্কের বিশদ তথ্য রেজিস্টার বা আপডেট করাননি, যত শীঘ্র সম্ভব সেগুলি
ক�োম্পানিতে রেজিস্টার করিয়ে নেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি অনুর�োধ জানান�ো হচ্ছে।
২.	 লভ্যাংশের ওপর উৎসমূলে কাটা কর সম্পর্কিত নির্দেশিকা:
	ফিনান্স অ্যাক্ট, ২০২০ দ্বারা সংশ�োধিত ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট, ১৯৬১ অনুযায়ী ১ এপ্রিল,
২০২০ তারিখের পর থেকে ক�োনও ক�োম্পানি দ্বারা প্রদত্ত বা বণ্টিত লভ্যাংশের
অর্থাঙ্ক সদস্যদের হাতেই করয�োগ্য হবে। উৎসমূলে কাটা কর (টিডিএস)বাবদ অর্থাঙ্ক
উক্ত অ্যাক্টের ২০৬এবি নং ধারার সংস্থান সাপেক্ষ (১ জুলাই, ২০২১ তারিখ থেকে
কার্যকর), যেটি করদাতাদের (‘নির্দিষ্ট ব্যক্তি’হিসেবে উল্লিখিত)জন্য উৎসমূলে কাটা
করের ক্ষেত্রে বিশেষ সংস্থান চালু করেছে। তদনুসারে, এই ক�োম্পানি লভ্যাংশ প্রদানের
সময় উৎসমূলে কর (টিডিএস)কাটবে। প্রয�োজ্যমত�ো উৎসমূলে কর কাটার যথাযথ
হার নির্ণয়ের জন্য সদস্যদের প্রতি অনুর�োধ জানান�ো হচ্ছে যাতে তাঁরা নিজেদের
আবাসিকতার স্ট্যাটাস, প্যান ইত্যাদি তথ্য ipclagm2021@indiapower.
com এবং/বা rta@cbmsl.com আইডি–তে ই–মেলের মাধ্যমে যথাক্রমে এই
ক�োম্পানি/আরটিএ (ফিজিক্যাল উপায়ে শেয়ার ধরে রাখার ক্ষেত্রে)কিংবা ডিপি
(ডিম্যাট উপায়ে শেয়ার ধরে রাখার ক্ষেত্রে)–এর কাছে পাঠিয়ে সম্পূর্ণ করেন এবং/বা
আপডেট করিয়ে নেন। ক�োম্পানিতে জমা দিতে হবে এমন দরকারি নথিসমূহ সমেত
বিশদ পদ্ধতি ক�োম্পানির ওয়েবসাইট: www.indiapower.com–তে দেওয়া আছে
এবং এগুলি এই লিঙ্কেও পাওয়া যাবে: https://www.indiapower.com/
wp-content/uploads/2021/08/TDS-ON-DIVIDEND-2021-22.pdf.
পরিচালকমণ্ডলী পর্ষদের আদেশানুসারে
ইন্ডিয়া পাওয়ার কর্পোরেশন লিমিটেড–এর পক্ষে
	স্বাঃ–
প্রশান্ত কাপুর
স্থান: কলকাতা	
ক�োম্পানি সেক্রেটারি
তারিখ: ১৪.০৮.২০২১
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গ্রেটার কলকাতা রিজিয়ন এটিএম–এর জন্য ইজারা
৪র্থ তল, বর�োদা টাওয়ার জি এন ৩৮/২ ভিত্তিতে যশ�োর র�োড–তে
প্রেমিসেস আবশ্যক
সেক্টর ৫, সল্টলেক, কলকাতা–৭০০০৯১
এটিএম (প্রথম তলে), ব্যাঙ্ক অফ বর�োদা নিকটে, এয়ারপ�োর্ট সিটি ব্রাঞ্চ, যশ�োর র�োড, হাজারদুয়ারি হ�োটেল
নিকটে উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা–৭০০০৮১–এর জন্য প্রেমিসেস নিতে ব্যাঙ্ক অফ বর�োদা আগ্রহী এবং
এর জন্য আনুমানিক ৮০–১০০ বর্গফু ট কার্পেট এরিয়াযুক্ত প্রেমিসেসের জমি ও বিল্ট–আপ সম্পত্তির ওপর
পরিষ্কার ও বিপণনয�োগ্য স্বত্বধারক মালিক/বিল্ডার/ডেভেলপারদের কাছ থেকে প্রস্তাব/অফার আমন্ত্রণ করছে।
শুধুমাত্র নিবন্ধীকৃ ত পরিষ্কার স্বত্বধারকদের (জিপিএ ভিত্তিতে নয়)থেকে সিল করা প্রস্তাব আমন্ত্রণ করা হচ্ছে।
নাবালকদের মালিকানা বা স্বার্থ থাকা প্রেমিসেস বিবেচনা করা হবে না। সম্পত্তি নিয়ে লেনদেন করা ব্যক্তি এবং
ব্রোকারদের আবেদন করার দরকার নেই। ক�োনও ব্রোকারেজ দেওয়া হবে না। প্রস্তাবিত প্রেমিসেস অবশ্যই
বাণিজ্যিক এবং শুধুমাত্র প্রথম তলে অবস্থিত হতে হবে এবং সামনের দিকে যথেষ্ট ও উপযুক্ত পার্কিং এরিয়া
থাকতেই হবে। দরকার হলে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের থেকে এনওসি প্রেমিসেসের মালিককেই নিজের খরচে
সংগ্রহ করতে হবে। স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ভিট্রিফায়েড ফ্লোরিং, টয়লেট, ইলেকট্রিক্যাল ল�োড ইত্যাদির
দায়িত্ব ও খরচও মালিক(গণ)–কেই বহন করতে হবে।
দুই বিড সিস্টেমের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দুটি সিল করা খামে ভরে প্রস্তাব জমা দিতে হবে যার মধ্যে নিম্নলিখিত
তথ্যগুলি থাকতে হবে:
খাম নং (১): ‘টেকনিক্যাল বিড’ চিহ্নিত:এর মধ্যে বিশদ ঠিকানা সহ প্রেমিসেসের অবস্থান, স্কেল অনুযায়ী
অঙ্কিত প্ল্যান, সঙ্গে কমপ্লিশন/অকুপেশন সার্টিফিকেট, গ্রহণয�োগ্য প্রতিটি অংশের কার্পেট এরিয়া, অভ্যন্তরীণ
ফিনিশের স্পেশিফিকেশন, অ্যামনিটি, কার পার্কিংয়ের সুবিধা, রেলওয়ে স্টেশন থেকে দূরত্ব ইত্যাদি দিতে হবে।
‘টেকনিক্যাল বিড’খামে অর্থমূল্য সম্পর্কিত ক�োনও সঙ্কেত দেওয়া চলবে না।
খাম নং (২): ‘ফিনান্সিয়াল বিড’ চিহ্নিত:এর মধ্যে কঠ�োরভাবে শুধুমাত্র আর্থিক তথ্য অর্থাৎ, প্রতি বর্গফু ট
কার্পেট এরিয়া পিছু ভাড়া/মূল্য, মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স এবং ইজারা বাবদ খরচের বিশদ তথ্য, কার্পেট এরিয়া
(আইএস ক�োড ৩৮৬১–২০০২ অনুযায়ী), যার মধ্যে সিঁড়ি, করিড�োর ও প্যাসেজ, পর্চ, শ্যাফ্ট, এয়ার
কন্ডিশনিং ডাক্ট, লফ্ট, পার্টিশন ও দেওয়াল এবং অন্যান্য বাধা, বারান্দা, ব্যালকনি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা
থাকতে হবে।
দরপ্রস্তাব দাখিলের শেষ তারিখ থেকে কমপক্ষে ১২০ দিনের জন্য এই প্রস্তাব বৈধ থাকতে হবে। যথাক্রমে TB
(টেকনিক্যাল বিড)ও FB(ফিনান্সিয়াল বিড)চিহ্নিত মুখবন্ধ খাম দুটির প্রতিটির ওপর বিআপনের রেফারেন্স নম্বর
ও আবেদনকারীর নাম, ঠিকানা লিখে দুটি খাম একটি বড় খামে ভরে মুখ বন্ধ করে সর্বশেষ ০৩.০৯.২০২১ তারিখ
দুপুর ৩.০০টার মধ্যে এই ঠিকানায় জমা দিতে হবে:দি রিজিওনাল ম্যানেজার, ব্যাঙ্ক অফ বর�োদা, গ্রেটার কলকাতা
রিজিয়ন, ৪র্থ তল, বর�োদা টাওয়ার, জিএন ৩৮/২, সেক্টর ৫, সল্ট লেক, কলকাতা–৭০০০৯১।
বিডের ফরম্যাট আমাদের এই ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইটে (www.bankofbaroda.com)উপলব্ধ রয়েছে।
এই প্রক্রিয়া সম্পর্কিত ব্যাপারে যে ক�োনও সময় এই ব্যাঙ্ক দ্বারা গৃহীত যে ক�োনও সিদ্ধান্ত চূ ড়ান্ত ও নির্ণায়ক
হিসেবে বিবেচিত হবে এবং এ ব্যাপারে যে ক�োনও মহল থেকে ক�োনও দাবি বা বিতর্ক গ্রাহ্য করা হবে না।
স্থান:কলকাতা 	ডেপুটি রিজিওনাল ম্যানেজার
তারিখ: ১৪.০৮.২০২১	
গ্রেটার কলকাতা রিজিয়ন
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