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 যেহেতু, যটেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়যা–এর অনুহ�যান্িত আন্িকযান্রক ন্েহেহব ন্নম্নস্যাক্ষরকযারী ন্েন্কউন্রটি ইন্যাহরটে ( এনহফযাে্সহ�ন্)  রুলে ২০০২–এর রুল 
৩ েে পঠনীয় ন্েন্কউন্রটযাইহেশন অ্যাডি ন্রকনস্টযাকশন অফ ন্ফনযান্সিয়যাল অ্যাহেটে অ্যাডি এনহফযাে্সহ�ন্ অফ ন্েন্কউন্রটি ইন্যাহরটে অ্যাক্ট, ২০০২   –এর 
১৩(১২)  িযারযািীহন তযাঁর ওপর অন্প্সত ক্ষ�তযাবহল ন্নম্নন্লন্িত ঋণগ্রেীতযাগহণর প্রন্ত উক্ত অ্যাহক্টর ১৩( ২)  িযারযািীহন নীহে তঁযাহির নযাহ�র পযাহশ যলিযা 
তযান্রি েংবন্লত িযান্ব ন্বজ্ঞন্তি েযান্র কহরন্িহলন েযার �যাি্হ� উক্ত ন্বজ্ঞন্তির তযান্রি যেহক ৬০ ন্িহনর �হি্ েংন্লিষ্ট ন্বজ্ঞন্তিহত িযান্বকৃত অে্সযাঙ্ক আিযায় 
যিওয়যার েন্ তযাঁহির প্রন্ত আহ্যান েযানযাহনযা েহয়ন্িল। উক্ত ঋণগ্রেীতযাগণ িযান্বকৃত অে্সযাঙ্ক আিযায় ন্িহত ব্ে্স েওয়যায় এতদ্দযারযা ন্বহশষ কহর ওই 
ঋণগ্রেীতযাগণ/ েযান্�নিযারগণ এবং েনেযািযারহণর প্রন্ত ন্বজ্ঞন্তি েযান্র করযা েহছে যে, ন্নম্নস্যাক্ষরকযারী নীহে তঁযাহির নযাহ�র পযাহশ উন্লিন্িত তযান্রহি উক্ত 
রুলে�ূহের রুল ৮ ও ৯ েে পঠনীয় উক্ত অ্যাহক্টর ১৩( ৪)  নং িযারযািীহন তযাঁর ওপর অন্প্সত ক্ষ�তযাবহল এিযাহন নীহে বন্ণ্সত েম্পন্তির িিল ন্নহয়হিন। 
ন্বহশষত ওই ঋণগ্রেীতযাগণ/ েযান্�নিযারগণ এবং েনেযািযারণহক এতদ্দযারযা উক্ত েম্পন্তি ন্নহয় যলনহিন নযা করযার েন্ েতক্স করযা েহছে এবং উক্ত 
েম্পন্তি ন্নহয় যে যকযানও যলনহিন উক্ত পন্র�যাণ অে্সযাঙ্ক এবং তযার ওপর েুি, আনুষন্গিক িরে, �যােুল, েযাে্স ইত্যান্ি েহ�ত যটেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়যার িযায় 
েযাহপক্ষ েহব। উক্ত অ্যাহক্টর ১৩ নং িযারযার ( ৮)  নং উপিযারযার েংস্যান অনুেযায়ী প্রযাপ্ য�য়যাহির �হি্ এই েযান্�নেুক্ত পন্রেম্পিগুন্ল িযাড়যাহনযার ব্বস্যা 
গ্রেহণর েন্ েংন্লিষ্ট ঋণগ্রেীতযার �হনযাহেযাগ আকষ্সণ করযা েহছে।

ক্রম 
নং

ঋণগ্রহীতাগণ ও 
জাবমনদারগণণর নাম স্াির সম্পবতির বিিরণ

১)  অনাদায়ী ঋণ
২)  দাবি বিজ্ঞবতির তাবরখ
৩)  দখণলর তাবরখ

১ ঋণগ্রহীতা:  ফমসাস্স দাস 
প্াবি ফসবলং অ্ান্ড হাব্কং 
বমল
ফ্াোঃ– শ্রী সুভাষ দাস
জাবমনদার:  শ্রী শমু্ দাস

উপন্রন্স্ত বযান্ড় েহ�ত েযা�যান্ ক�হবন্শ ৫. ৭৫ যেন্েহ�ল েন্�র অপন্রেযাে্স ে�গ্র 
পন্র�যাণ েযার ন্স্ন্ত ও ন্ববরণ:  য�ৌেযা– নগরউিড়যা, যে এল নং ৭৭, যতৌন্ে নং ১৩, 
আর এে িন্তয়যান নং ৩৫০, আর এে িযাগ নং ১১, এল আর িন্তয়যান নং ১৮৪৫/ ২, 
এল আর িযাগ নং ১১৯, এন্েএেআরও– েন্রণঘযাটযা–যত বই নং I ,  ভন্লউ� নং ২১, পৃষ্যা 
নং ১৫৫ যেহক ১৭৬–যত যরন্েটেযাে্স ১৯৯৭ েযাহলর িন্লল নং ২২৬৫ অনুেযায়ী সম্পবতির 
স্বত্াবিকারী শ্রী সুভাষ দাস, েযানযা– েন্রণঘযাটযা, যেলযা– নন্িয়যা।

১)  ₹ ৪,৭৩,৫০৫. ০০
২)  ২৯. ১১. ২০২১
৩)  ২৪. ০২. ২০২২

২ ঋণগ্রহীতা:  ফমসাস্স মণ্ডল 
োবন্সচার
ফ্াোঃ– শ্রী হারু মণ্ডল
জাবমনদার:  শ্রীমতী ছাণয়রা 
মণ্ডল

উপন্রন্স্ত বযান্ড় েহ�ত েযা�যান্ ক�হবন্শ ৪. ০০ শতক েন্�র অপন্রেযাে্স ে�গ্র পন্র�যাণ 
েযার ন্স্ন্ত ও ন্ববরণ:  য�ৌেযা– �ণ্ডলেযাট, যে এল নং ১৩৭, এল আর িন্তয়যান নং 
১২৩০, এল আর িযাগ নং ৫১৮/ ১৩২০, এন্েএেআরও– েযাকিে–যত যরন্েটেযাে্স 
২০১১ েযাহলর িন্লল নং ১৩৪২ অনুেযায়ী সম্পবতির স্বত্াবিকারী শ্রী হারু মণ্ডল, েযানযা– 
েযাকিে, যেলযা– নন্িয়যা।

১)  ₹ ৪,৮২,৮৬৯. ০০
২)  ২৯. ১১. ২০২১
৩)  ২৪. ০২. ২০২২

তাবরখ:  ২৪. ০২. ২০২২;  স্ান:  বনমতলা িাজার অনুণমাবদত আবিকাবরক, ফটেট ি্াঙ্ক অে ইবন্ডয়া     

বনমতলা িাজার ব্াঞ্চ ( ০৬০৪১) 
গ্রাম– বনমতলা িাজার, ফপাোঃঅোঃ– বনমতলা িাজার, থানা– হবরণঘাটা, ফজলা– নবদয়া,

বপন–৭৪১২৫৭, পবচিমিঙ্গ /  ই–ফমল:  sbi.06041@sbi.co.in
পবরবশষ্ট–IV , [ রুল–৮( ১) ] দখল বিজ্ঞবতি  ( স্াির সম্পবতির জন্)

কহয়কেন ব্ন্ক্ত আ�যাহির ন্বন্ভন্ন ব্যাঞ্চ যেহক যেযানযার অলঙ্কযার বন্ধক রযািযার ন্বন্ন�হয় স্ণ্স ঋহণর েুন্বিযা গ্রেণ 
কহরন্িহলন এবং ে�য়�হতযা তযা পন্রহশযাহি যিলযান্প েহয়হিন। তযারঁযা/ তযঁাহির আইন্ন উতিরযান্িকযারীগণ আ�যাহির 
তরহফ পযাঠযাহনযা যনযাটিে/ যনযাটিেগুন্লহত েেযােেভযাহব েবযাব যিনন্ন অেবযা ওই যনযাটিেগুন্ল অন্বন্লকৃত অবস্যায় 
যফরত এহেহি। এ�ন পন্রন্স্ন্তহত, এ�নটযাই ন্েদ্যান্ত যনওয়যা েহয়হি যে েন্ি ওই স্ণ্স ঋণ( গুন্ল)  এিযাহন উন্লিন্িত 
ন্নলযাহ�র তযান্রহির আহগর ন্িন বিণকল ৪:  ০০টার �হি্ ন্�টিহয় নযা যিওয়যা েয়, যেহক্ষহরে নতুন যকযানও ন্বজ্ঞন্তি 
েযান্র নযা কহরই ওই বন্ধক রযািযা স্ণ্সযালঙ্কযারগুন্ল নীহে যলিযা তযান্রি ও ে�হয় ন্নম্নন্লন্িত ব্যাঞ্চ যপ্রন্�হেহে/  যগযাল্ড 
েযাহব প্রকযাহশ্ ন্নলযা� করযা েহব। এই েম্পন্ক্সত েযাবতীয় িরেযাপযান্ত েংন্লিষ্ট ঋণগ্রেীতযাহিরই বেন করহত েহব। 
যে যকযানও ে�হয় এই ন্নলযা� স্ন্গত করযা/  বন্ধ রযািযা এবং ন্নলযা� েলযাকযালীনই তযা বন্ধ কহর যিওয়যার অন্িকযার এই 
ব্যাহঙ্কর েযাকহব। েফল ন্বেযাররযা পুহরযা অে্সযাঙ্ক আিযায় ন্িহয় অলঙ্কযাহরর িিল ন্নহত পযাহরন অেবযা ন্নলযাহ�র স্যাহনই 
প্রেহ� ন্বে অে্সযাহঙ্কর ২৫%  আিযায় ন্িহয় বযান্ক অে্সযাঙ্ক ন্নলযাহ�র তযান্রি যেহক ৭ ন্িহনর �হি্ আিযায় ন্িহত পযারহবন। 
ন্বে অে্সযাঙ্ক আিযায় ন্িহত যিলযান্প েহল এই ব্যাঙ্ক েংন্লিষ্ট ন্বেযাহরর প্রযােন্�ক ে�যারযান্শ বযাহেয়যাতি করহত পযাহর।

ক্রম 
নং

গ্রাহণকর 
নাম

বনলাণমর 
তাবরখ

বনলাণমর 
্স্াবিত সময়

স্বণ্সালঙ্কাণরর ফমাট/ 
ফনট ওজন ( গ্রাম) সামগ্রীর সংখ্া

১ শিনম 
আবল

০৭. ০৩. ২০২২ সকাল 
১১: ০০টা

ফমাট ওজন ৬৫. ৪৪০ গ্রাম
ফনট ওজন ৫৯. ৯০০ গ্রাম

২টি বনণরট চুবি,
১টি ফচন,
১টি ফনকণলস,
১টি আংটি,
২টি কাণনর দুল,
১টি আংটি ( একটি) ,
১টি পাথর ফদওয়া টিকবল

তাবরখ:  ২৭.০২. ২০২২;  স্ান:  কলকাতা অনুণমাবদত আবিকাবরক  

পাক্স সাক্সাস ব্াঞ্চ ( ০১৭৪৯) 
৯, সসয়দ আবমর আবল অ্াবভবনউ,

কলকাতা–৭০০০১৭

স্বণ্সালঙ্কার
বনলাণমর বিজ্ঞবতি

 বিআইবস ইবন্ডয়া বলবমণটি
CIN: L24223WB1947PLC015202 

ফরবজটোি্স অবেস:  ট্যাসিহপযাট্স ন্েহপযা যরযাে, কলকযাতযা–৭০০ ০৮৮
ফোন নম্বর:  ৯১ ০৩৩ ২৪৪৯৬৫৯১–৯৫, ে্াক্স নম্বর:  ৯১ ০৩৩ ২৪৪৮৯০৩৯

ই–ফমল:  investors@dic.co.in ;  ওণয়িসাইট:  www.dic.co.in

৭ ৪ তম িাবষ্সক সািারণ সভা
এিং ই–ফভাটিংণয়র তথ্

ন্েআইন্ে ইন্ডিয়যা ন্লন্�হটে ( যকযাম্পযান্ন)  ন্�ন্নন্স্ট অফ কহপ্সযাহরট ১৪ ন্েহেম্বর, ২০২১ তযান্রহির 
যেনযাহরল েযার্্সলযার নং ২১/ ২০২১, ১৩ েযানুয়যান্র, ২০২১ তযান্রহির যেনযাহরল েযার্্সলযার নং 
০২/ ২০২১, ০৫ য� ২০২০–এর ২০/ ২০২০ েযা েে পঠনীয় এবং ১৩ এন্প্রল, ২০২০ তযান্রহির 
যেনযাহরল েযার্্সলযার নং ১৭/ ২০২০, ৮এন্প্রল, ২০২০ তযান্রহির যেনযাহরল েযার্্সলযার নং ১৪/ ২০২০ 
�যান্ফক যকযাম্পযান্নে অ্যাক্ট, ২০১৩–এর প্রহেযাে্ িযারযার েংস্যানে�ূে য�যাতযাহবক এতদ্দযারযা এই 
যনযাটিে েযান্র করযা েহছে যে, �গিলবযার, ২২ �যাে্স, ২০২২ তযান্রি যবলযা ১১. ০০টযার ে�য় বভবিও 
কনোণরব্সং অথিা অন্ অবিও বভসু্য়াল পদ্ধবতণত  ( ন্ভন্ে/ ওএন্ভএ�)  ৭৪ত� বযান্ষ্সক েযািযারণ 
েভযা আহয়যান্েত েহব বহল ন্নি্সযান্রত েহয়হি। ন্েন্ভহেহডির ও  ন্রহ�যাট ই–যভযাটিং েে ই–যভযাটিং 
যরকে্স তযান্রি �গিলবযার, ১৫ �যাে্স, ২০২২। যকযাম্পযান্নে অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ৯১ নং িযারযািীহন 
এই যকযাম্পযান্নর েিে্হির যরন্েটেযারে�ূে এবং যশয়যার েস্যান্তহরর বইগুন্ল ৬ বুিবযার, ১৬ �যাে্স, 
২০২২ যেহক �গিলবযার, ২২ �যাে্স, ২০২২ তযান্রহির �হি্ ( উভয় তযান্রি অন্তভু্সক্ত কহর)  বন্ধ 
রযািযা েযাকহব।
ন্ভন্ে/ ওএন্ভএ�–এ যেযাগিযান প্রন্রিয়যা ন্বশি যনযাটিহে ও এই যকযাম্পযান্নর ওহয়বেযাইট 
www.dic.co.in   এ উপলব্ধ রহয়হি।
যকযাম্পযান্নর েিে্হির জ্ঞযাতযাহে্স েযানযাহনযা েযাহছে যে, ইন্ত�হি্ই এই যকযাম্পযান্নর তরহফ উক্ত 
যনযাটিহে উহলিি�হতযা ন্ভন্ে/ ওএন্ভএ�–এর �যাি্হ� এন্েএহ� ই–যভযাটিং এবং অংশগ্রেহণর 
পূণ্সযাগি ন্নহি্সশযাবন্ল েংবন্লত উক্ত এন্েএহ�র যনযাটিে েহ�ত বযান্ষ্সক ন্রহপযাট্স েিে্হির প্রন্ত 
তযাঁহির ন্নবন্ধীকৃত ই–য�ল আইন্েহত পযাঠিহয় যিওয়যা েহয়হি। েিে্হির অবগত করযাহনযা 
েযাহছে যে, উক্ত েভযার যনযাটিে এবং আন্ে্সক ন্েেযাবন্নকযাশ েে বযান্ষ্সক ন্রহপযাট্স এই যকযাম্পযান্নর 
ওহয়বেযাইহটর ( www.dicindialtd.co ) পযাশযাপযান্শ যে ে�স্ টেক এক্সহেহজে এই যকযাম্পযান্নর 
যশয়যার তযান্লকযাভুক্ত, যেিযানকযার ওহয়বেযাইহটও উপলব্ধ রহয়হি।
েংহশযান্িত�হতযা যকযাম্পযান্নে ( �্যাহনেহ�ন্ অ্যাডি অ্যােন্�ন্নহস্টশন)  রুলে, ২০১৪ েে পঠনীয় 
যকযাম্পযান্নে অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ১০৮ নং িযারযা এবং ন্লন্টেং যরগুহলশনহের যরগুহলশন ৪৪–
এর েংস্যানযািীহন েিে্হির েত েম্ভব যবন্শ অংশগ্রেণ ন্নন্চিত করযার লহক্ষ্ েিে্হির েন্ 
ন্যাশনযাল ন্েন্কউন্রটিে ন্েহপযান্েটন্র ন্লন্�হটে–এর �যাি্হ� ই–যভযাটিং েুন্বিযার ব্বস্যা করযা 
েহয়হি এবং েিে্হির যভযাটিযাহনর েন্ এই েুন্বিযা শন্নবযার, ১৯ �যাে্স, ২০২২ তযান্রি যবলযা 
৯. ০০টযা ( ভযারতীয় প্র�যাণ ে�য়)  যেহক যেযা�বযার, ২১ �যাে্স, ২০২২ তযান্রি ন্বহকল ৫. ০০টযা পে্সন্ত 
যিযালযা েযাকহব। একেন েিে্ ন্রহ�যাট ই–যভযাটিংহয়র �যাি্হ� ন্নহের যভযাটযান্িকযার প্রহয়যাগ 
করযার পহরও এই এন্েএহ� অংশ ন্নহত পযারহবন, তহব উক্ত েভযায় তযাঁহক যফর যভযাটিযাহনর 
েুহেযাগ যিওয়যা েহব নযা। পযাশযাপযান্শ, ইহলকট্ন্নক যভযাটিং ন্েহটেহ�র �যাি্হ� যভযাটিযাহনর এই 
েুন্বিযা এন্েএহ�র ে�য়ও উপলব্ধ েযাকহব এবং ন্রহ�যাট ই–যভযাটিংহয়র �যাি্হ� ন্নহেহির যভযাট 
নযা যিওয়যা ন্ভন্ে/ ওএন্ভএহ�র �যাি্হ� এই এন্েএহ� অংশ যনওয়যা েিে্রযা এন্েএ� েলযাকযালীন 
এই েুন্বিযা কযাহে লযান্গহয় ন্নহেহির যভযাটযান্িকযার প্রহয়যাহগর েুহেযাগ পযাহবন।
কযাট–অফ তযান্রি �গিলবযার, ১৫ �যাে্স, ২০২২–এর ন্ভন্তিহত এই যকযাম্পযান্নর যশয়যারিযারক এবং 
এই এন্েএহ�র যনযাটিে পযাঠযাহনযার পর এই যকযাম্পযান্নর েিে্ েওয়যার যকযানও ব্ন্ক্ত evoting@
nsdl.co.in–যত অনুহরযািজ্ঞযাপক ই–য�ল পযাঠিহয় ন্নহের ইউেযার আইন্ে ও পযােওয়যাে্স েংগ্রে 
করহত পযারহবন। ইউেযার আইন্ে ও পযােওয়যাে্স েংগ্রহের ন্বশি পদ্ন্ত এই েভযার যনযাটিহেও 
যিওয়যা আহি। যকযানও েিে্ ইন্ত�হি্ই ই–যভযাটিংহয়র েন্ ন্নবন্ধীকৃত েহয় েযাকহল ন্তন্ন 
ন্রহ�যাট ই–যভযাটিংহয়র �যাি্হ� ন্নহের যভযাটযান্িকযার প্রহয়যাহগর ে�য় ন্বি্�যান ইউেযার আইন্ে ও 
পযােওয়যাে্সই ব্বেযার করহত পযারহবন।
কযাট–অফ তযান্রি �গিলবযার, ১৫ �যাে্স, ২০২২ তযান্রহির ব্বেযান্য়ক য�য়যাহির যশহষ েিে্হির 
যরন্েটেযাহর যে েকল েিহে্র নযা� নন্েভুক্ত েযাকহব, শুিু�যারে তযাঁরযাই ইহলকট্ন্নক পদ্ন্তহত বযা 
এন্েএ� েলযার ে�য় যভযাট যিওয়যার অনু�ন্ত পযাহবন এবং ন্যাশনযাল ন্েন্কউন্রটিে ন্েহপযান্েটন্র 
ন্লন্�হটে ও যেন্টযাল ন্েহপযান্েটন্র েযান্ভ্সহেে ( ইন্ডিয়যা)  ন্লন্�হটে দ্যারযা প্রিতি এবং ওপহর 
উহলিি�হতযা েিে্হির যরন্েটেযাহর নন্েভুক্ত েিে্রযাই যশয়যাহরর েুন্বিযাহভযাগী স্ত্যান্িকযাহরর 
ন্নন্রহি ন্েন্ভহেডি পযাওয়যার অন্িকযারী েহবন।
পুহরযা ই–যভযাটিং প্রন্রিয়যার ন্যাে্তযা ও স্ছেতযার ব্যাপযাহর নের রযািযার েন্ এই যকযাম্পযান্ন 
শ্রী�তী ন্বনীতযা পযাহণ্ড, যকযাম্পযান্ন যেহরিটযান্র, টি ে্যাটযান্ে্স অ্যাডি অ্যাহেযান্েহয়টে–এর অংশীিযার, 
যকযাম্পযান্ন যেহরিটযান্র FRN P2007WB67100 –যক সু্কটিনযাইেযার ন্েহেহব ন্নহয়যাগ কহরহি।
ই–যভযাটিংহয়র প্রন্রিয়যা ও এন্েএ� েলযাকযালীন যভযাটিযাহনর পদ্ন্ত েম্পহক্স েযানহত েিে্রযা 
এন্েএ� ( বযান্ষ্সক েযািযারণ েভযা)  যনযাটিহে উহলিি করযা ন্নহি্সশযাবন্ল যিিহত পযাহরন অেবযা 
  এনএেন্েএল–এর ওহয়বেযাইট (https://www.evoting.nsdl.com )   যিিহত পযাহরন 
এবং যকযানও প্রহনের ব্যাি্যা যপহত েযাইহল evoting@nsdl.co.in  আইন্েহত ই–য�ল 
পযাঠযাহত পযাহরন। িরকযার েহল েিে্রযা ওপহর যলিযা ওহয়বেযাইহটর েযাউনহলযাে যেকশহন 
ন্গহয় ‘ Frequently Asked Questions ’  ( FAQs) এবং  ‘ e-voting user manual for 
shareholders’   অংশগুন্ল যিহি ন্নহত পযাহরন। ই–যভযাটিং েম্পন্ক্সত যকযানও প্রনে বযা ে�ে্যার 
ব্যাি্যা যপহত েহল েিে্রযা অনুগ্রে কহর এই যকযাম্পযান্নর েহগি raghav.shukla@dic.co.in  
ই–য�ল আইন্েহত ন্কংবযা এই ব্ন্ক্তর েহগি যেযাগযাহেযাগ করহবন:  ন্�ঃ েুন্েত যেনগুতি, ক�প্যাহয়সি 
অন্ফেযার, ন্েন্ব �্যাহনেহ�ন্ েযান্ভ্সহেে ( প্রযাইহভট)  ন্লন্�হটে, ন্প–২২, বহডিল যরযাে, 
কলকযাতযা–৭০০ ০১৯, যফযান:  ০৩৩ ৪০১১৬৭০০, ই–য�ল:  senguptask@cbmsl.com ।

 যবযাহে্সর আহিশযানুেযাহর
 ন্েআইন্ে ইন্ডিয়যা ন্লন্�হটে–এর পহক্ষ
 স্যাঃ–
 রাঘি শুক্া
 করণপাণরট বজ এম–বলগ্াল 
স্যান:  নয়েযা এিং ফকাম্পাবন ফসণক্রটাবর
২ ৬ যফব্রুয়যান্র, ২০২২ এম.নং.এে৫২৫২

ভারত ফকাবকং ফকাল বলবমণটি
‘ একটি বমবন রত্ন ফকাম্পাবন’ 

( ফকাল ইবন্ডয়া বলবমণটণির সহণ�াগী সংস্া) 

বিজ্ঞবতি
পণ্, কযাে্স ও পন্রহষবযা আস্যািহনর েন্ ভযারত যকযান্কং যকযাল ন্লন্�হটে ( ন্বন্েন্েএল) –
 এর েকল যটডিযারে�ূে প্রহেযাে্ েকল যিযালযা ( যিশীয়/ অন্তহি্সশীয়)  যটডিযার যক্ষহরে েযা 
ন্েআইএল– এর ই– যপ্রযান্কওরহ�ন্ যপযাট্সযাল �যাি্হ� েযান্রকৃত ন্বন্েন্েএল–এর ওহয়বেযাইট 
www.bcclweb.in,  যকযাল ইন্ডিয়যা ন্লন্�হটে ( ন্েআইএল) – এর ই– যপ্রযান্কওরহ�ন্ 
যপযাট্সযাল https://coalinidatenders.nic.in  এবং যেন্টযাল পযাবন্লক যপ্রযান্কওরহ�ন্ 
যপযাট্সযাল https://eprocure.gov.in – এ পযাওয়যা েযায়। আরও, ন্েইএ� যপযাট্সযাল:  
https://gem.gov.in  �যাি্হ�ও আস্যািন করযা েয়।
প্রহেযাে্ ন্েআইএল– এর ই– যপ্রযান্কওরহ�ন্ যপযাট্সযাল �যাি্হ� েযান্রকৃত েকল যিযালযা  
( যিশীয়/ অন্তহি্সশীয়)  যটডিযারে�ূে যক্ষহরে 

কম্সখাবল/  ি্িসা/ িাবণজ্/  
হারাণনা/ ্ াবতি  ইত্াবদ বিজ্ঞাপন
১২টি শব্দ ২৫০ টাকা

অবতবরক্ত শব্দ ১৮ টাকা

 েম্স ‘ এ’ 
্কাশ্ বিজ্ঞবতি

[ ইনেলহভন্সি অ্যাডি ব্যাঙ্করযাপন্ে যবযাে্স অফ ইন্ডিয়যা ( ইনেলহভন্সি যরহেযান্লউশন প্রহেে ফর কহপ্সযাহরট 
পযাে্সনে)  যরগুহলশনে, ২০১৬–এর যরগুহলশন ৬ অিীহন] 
ফিলাবজও ফ্াণজক্টস ্াইণভট বলবমণটি–এর ঋণদাতাগণণর অিগবতর জন্

দরকাবর তথ্ািবল
১ . কহপ্সযাহরট ঋণগ্রেীতযার নযা� ফিলাবজও ফ্াণজক্টস ্াইণভট বলবমণটি
২ . কহপ্সযাহরট ঋণগ্রেীতযা প্রন্তষ্যার তযান্রি ৩ য�, ২০২১

৩ . যে কতৃ্সপহক্ষর অিীহন এই কহপ্সযাহরট ঋণগ্রেীতযা 
প্রন্তন্ষ্ত/ ন্নবন্ধীকৃত

যরন্েস্টযার অফ যকযাম্পযান্নে, কলকযাতযা

৪. কহপ্সযাহরট ঋণগ্রেীতযার কহপ্সযাহরট আইহেন্ন্টি নম্বর U70102WB2013PTC192980

৫ . কহপ্সযাহরট ঋণগ্রেীতযার যরন্েটেযাে্স অন্ফে এবং �ুি্ 
অন্ফে ( েন্ি েযাহক) – এর ঠিকযানযা 

১৮৬, রযােযারেযাট য�ন যরযাে, কলকযাতযা– ৭০০ ১৫৭

৬ . কহপ্সযাহরট ঋণগ্রেীতযার পন্রহপ্রন্ক্ষহত ইনেলহভন্সি 
শুরুর তযান্রি

২৫ যফব্রুয়যান্র, ২০২২

৭. ইনেলহভন্সি যরহেযান্লউশন যপ্রযাহেে বহন্ধর অনুন্�ত 
তযান্রি

২৩ আগটে, ২০২২

৮ . ইহন্ন্র� যরহেযান্লউশন প্রহফশনযাল ন্েহেহব 
ন্রিয়যাশীল ইনেলহভন্সি প্রহফশনযাহলর নযা� এবং 
যরন্েহস্টশন নম্বর

যেযাহগশ গুতিযা 
IBBI/IPA-001/IP-P00349/2017-18/10650 

৯ . যবযাহে্সর কযাহি ন্নবন্ধীকৃত ইহন্ন্র� যরহেযান্লউশন 
প্রহফশনযাহলর ঠিকযানযা এবং ই–য�ল আইন্ে

এে েয়ন্কশযান, েযাট্সযাে্স অ্যাকযাউন্্যান্ে, ১২, যেযা ন্ে ন্�ন 
েরন্ণ, ৩য় তল, েু্ইট ২ন্ে এবং ২ই, কলকযাতযা– ৭০০ ০৭১, 
yogeshgupta31@rediffmail.com 

১০ . ইহন্ন্র� যরহেযান্লউশন প্রহফশনযাহলর েহগি 
যেযাগযাহেযাগ  করযার েন্ ব্বেযাে্স ঠিকযানযা এবং ই–
য�ল আইন্ে

এে েয়ন্কশযান, েযাট্সযাে্স অ্যাকযাউন্্যান্ে, ১২, যেযা ন্ে ন্�ন েরন্ণ, ৩য় 
তল, েু্ইট ২ন্ে এবং ২ই, কলকযাতযা– ৭০০ ০৭১, 
bellagio.cirp@gmail.com 

১১ . িযান্ব  ে�যা যিওয়যার যশষ তযান্রি ১১ �যাে্স, ২০২২

১২ . ২১ নং িযারযার ( ৬এ)  নং উপিযারযার ক্লে ‘ ন্ব’ – এর 
অিীহন ইহন্ন্র� যরহেযান্লউশন প্রহফশনযাল দ্যারযা 
ন্নি্সযান্রত ঋণিযাতযাহির ( েন্ি েযাহক)  যরেন্ণন্বভযাগ

প্রহেযাে্ নয়

১৩ . যকযানও যরেন্ণহত ঋণিযাতযাহির অনুহ�যান্িত প্রন্তন্নন্ি 
ন্েহেহব ন্রিয়যাশীল েওয়যার েন্ ন্েন্নিত ইহন্ন্র� 
যরহেযান্লউশন প্রহফশনযাহলর নযা� ( প্রন্ত যরেন্ণর েন্ 
ন্তনেন কহর)

প্রহেযাে্ নয়

১৪ . ( ক)  িরকযান্র ফ�্স এবং ( ি)  অনুহ�যান্িত প্রন্তন্নন্িহির 
ন্বশি তে্ উপলব্ধ রহয়হি এিযাহন: 

ওহয়ব ন্লঙ্ক:  https://www.ibbi.gov.in/home/downloads

এতদ্দযারযা এই ন্বজ্ঞন্তি েযান্র করযা েহছে যে, ন্যাশনযাল যকযাম্পযান্ন ল’  ট্যাইবুনযাল, কলকযাতযা যবঞ্চ ২৫ ফেব্রুয়াবর, ২০২২ তযান্রহি 
ফিলাবজও ফ্াণজক্টস ্াইণভট বলবমণটণির কহপ্সযাহরট ইনেলহভন্সি যরহেযান্লউশন প্রহেে শুরুর আহিশ েযান্র কহরহি।
এতদ্দযারযা ফিলাবজও ফ্াণজক্টস ্াইণভট বলবমণটণির ঋণিযাতযাহির ওপহরর যটন্বহল রি� নং ১০– যত উন্লিন্িত ঠিকযানযায় 
ইহন্ন্র� যরহেযান্লউশন যপ্রযাহফশনযাহলর কযাহি ১১ মাচ্স, ২০২২ তযান্রহির �হি্ িযান্বগুন্ল েেযােে প্র�যাণ েহ�ত যপশ করযার েন্ 
আহ্যান েযানযাহনযা েহছে। আন্ে্সক ঋণিযাতযারযা েেযােে প্র�যাণ েহ�ত তযাঁহির িযান্বগুন্ল যকবল�যারে ইহলকট্ন্নক উপযাহয় ে�যা যিহবন। 
বযান্ক েকল ঋণিযাতযা তযাঁহির িযান্ব প্র�যাণ েহ�ত ন্নহেরযা েযাহত কহর, েযাক �যাি্হ� বযা ইহলকট্ন্নক উপযাহয়ই ে�যা ন্িহত পযারহবন।
ওপহরর রি� নং ১২–যত তযান্লকযার যকযানও যরেন্ণভুক্ত আন্ে্সক ঋণিযাতযা রি� নং ১৩– যত তযান্লকযাভুক্ত ন্তনেন ইনেলহভন্সি 
প্রহফশনযাহলর �হি্ ন্নহেহির যরেন্ণর ( যরেন্ণ উহলিি করহত েহব)  প্রন্তন্নন্িত্ করযার েন্ যবহি ন্নহয় ফ�্স  ন্েএ–যত উহলিি 
করহবন—
আইআরন্পর কযাহি উপলব্ধ তে্ অনুেযায়ী এহক্ষহরে এগুন্ল প্রহেযাে্ নয়।
দাবির সপণষে বমথ্া অথিা বিভ্াবতিকর ্মাণ দাবখল করণল জবরমানা হণত পাণর।
 ইণটেবরম বরণজাবলউশন ্ণেশনাণলর নাম ও স্বাষের
তাবরখ:  ২৬ ফেব্রুয়াবর, ২০২২   ফ�াণগশ গুতিা
স্ান:  কলকাতা   ইণটেবরম ফরণজাবলউশন ্ণেশনাল

 �ুদ্ধ নয় শাবতি চাই, ইউণক্রন ফথণক ভারতীয়ণদর অবিলণম্ব ফদণশ ফেরাণত হণি— এই ফ্াগান বদণয় 
শবনিার তৃণমূণলর মবহলা কংণগ্রস হাজরা ফথণক ময়দাণনর গান্ীমূবত্স প�্সতি বমবছল কণর। দলণনত্ী 

মমতা ি্ানাবজ্সর বনণদ্সণশ মাত্ ২ ঘণ্ার মণি্ এতিি বমবছণলর আণয়াজন করা হয়। বমবছণল বছণলন 
কাকবল ফঘাষদবস্দার, চব্রিমা ভট্াচা�্স, মালা রায়, শশী পাঁজা, কৃষ্া চক্রিততী, রত্না চ্াটাবজ্স, কাজরী 

ি্ানাবজ্স, সচতাবল চ্াটাবজ্স ্মুখ। ছবি: তপন মুখাবজ্স 

�ুদ্ধ নয়, শাবতি চাই

শাবতিপূণ্স ফভাট করার 
আণিদন করণলন পাথ্স

আজকাণলর ্বতণিদন

পুরহভযাট শযান্ন্তহত করযার আহবিন েযান্নহয়হিন তৃণ�হূলর �েযােন্েব পযাে্স ে্যাটযান্ে্স। 
শন্নবযার ন্তন্ন বহলন, ‘ �যানষু েযাহত গণতযান্্রিক অন্িকযার প্রহয়যাগ করহত পযাহর, যেন্িহক 
অবশ্ই নের যিওয়যা েহয়হি। অগণতযান্্রিক কযাে িল কিনওই ে�ে্সন কহর নযা।’  
িলীয় ক�মীহির যকযানও প্রহরযােনযায় পযা নযা– যিওয়যার েন্ আহবিন েযান্নহয়হিন। ন্তন্ন 
বহলন, ‘ ��তযার ওপর বযাংলযার �যানষু আস্যা এবং ভরেযা যরহিহিন। যে উন্নয়ন ন্তন্ন 
কহরহিন, আগযা�ী ন্িহন আরও শন্ক্তশযালী করযার েন্ আ�যাহির কযাে করহত েহব।’  
অন্ন্িহক, কলকযাতযার য�য়র ও িহলর যকযা–অন্ে্সহনটর ন্ফরেযাি েযান্ক� বহলহিন, 
‘ যে– েব ন্নি্সল প্রযােমী �হনযানয়ন প্রত্যােযার কহরনন্ন, তযাহির যতযা বন্েষ্যার করযা েহয়হি 
বহল ইন্ত�হি্ েযানযাহনযা েহয়হি। িহল যফরযার পেও বন্ধ।’    ন্নি্সলহির উহদেহশ্ িল 
যেহক কহয়কবযারই ন্নব্সযােন যেহক েহর িযাড়ঁযাবযার আন্ে্স েযানযাহনযা েহয়হি। ন্কি ুন্নি্সল 
প্রযােমীর �হনযানয়ন প্রত্যােযার কহর ন্নহলও আবযার ন্কি ুেযায়গযায় ন্নি্সল প্রযােমীরযা নযা� 
প্রত্যােযার কহরনন্ন। িল ইন্ত�হি্ েযান্নহয় ন্িহয়হি এহঁির ন্বরুহদ্ কড়যা ব্বস্যা যনওয়যা 
েহছে। িল যেহক কহয়কেনহক বন্েষ্যারও করযা েহয়হি। 

l ১ পাতার পর
এন্িহক, এন্িন যভযাহর আ�তযার েযারিযা গ্রযাহ� যকযাহট্সর ন্নহি্সহশ আন্নহের যিে ন্দ্তীয়বযার 
�য়নযাতিহন্তর েন্ কবর যেহক তুলহত যগহল ন্েহটর েিে্ ও পুন্লশক�মীহির গ্রযা�বযােীরযা 
বযািযা যিয়। আন্নহের বযাবযা েযাহল� িযান বহলন, ‘ শুরিবযার রযাহত ন্েহটর েিে্রযা বযান্ড়হত 
এহে শন্নবযার যিে কবর যেহক তুলহত েযান বহল যনযাটিে ন্িহয় েযান। আন্� তযঁাহির 
বহলন্িলযা�, আ�যার শরীর িযারযাপ। তযাই শন্নবযার নয়, যেযা�বযার েকযাল ১০টযায় আেুন। 
আ�রযা িযানঁ্ড়হয় যেহক যিে যতযালযার ব্বস্যা করব। ওঁরযা আ�যার কেযা নযা শুহন শন্নবযার 
যভযার ৫টযায় পুন্লশ ন্নহয় কবর যেহক যকন যিে তুলহত এহেন্িল? গ্রযা�বযােীরযা তযাই 
বযািযা ন্িহয়হিন।’  এই ভযাহব ন্েহটর েিে্হির যিে তুলহত নযা ন্িহয় যকযাহট্সর অব�যাননযা 
করযা েহয়হি বহল তিন্তকযারী অন্ফেযাহররযা �হন করহিন।    আন্নহের বযাবযা েযাহল� িযান 
বহলন, ‘ আ�যার যিহলর �তুৃ্ ন্নহয় আ�রযা যকযানও রক� অশযান্ন্ত েযাই নযা। আ�রযা েব 
ে�য় শযান্ন্তর পহক্ষ। যিহলর িনু্নহির শযান্স্ েযাই আ�রযা। এর েন্ প্রহয়যােহন শযান্ন্তপূণ্স 
আহ্যালন যেযাক। ন্কন্তু আন্নহের �তুৃ্হক ন্ঘহর ন্বশঙৃ্খলযা ও অশযান্ন্ত েযাই নযা।’   

পুবলশণক মার, গাবি ভাঙচুর

১০৮ পুরসভার আজ ফভাট
l ১ পাতার পর
যভযাটক�মীর েংি্যা ৪৯,৭৪০। এর �হি্ ১৫ শতযাংশ যভযাটক�মীহক 
ন্রেযাহভ্স রযািযা েহয়হি। েকযাল ৭টযায় যভযাটগ্রেণ শুরু। যশষ 
ন্বহকল ৫টযায়। যভযাট যনওয়যা েহব ইন্ভএহ�। রন্ববযার রযাে্ 
ন্নব্সযােন কন্�শহনর কহন্টযালরু� যিযালযা েযাকহি। যেিযাহন 
েযািযারণ �যানষু অন্ভহেযাগ েযানযাহত পযারহবন।  যটযাল ন্রি নম্বরটি 
েল:  ১৮০০৩৪৫৫৫৩। এিযাড়যাও ২২৯০০০৪০, ২২৯০০০৪১ 
নম্বহরও অন্ভহেযাগ েযানযাহনযা েযাহব। যভযাটগণনযা  ২ �যাে্স। েকযাল ৮টযা 
যেহক গণনযা শুরু েহব। দুপুহরর �হি্ ফলযাফল পন্রষ্যার েহয় 
েযাহব। ন্নব্সযােন কন্�শন েযান্নহয়হি, ন্বন্ভন্ন যেলযার ১০৩টি আেহন 
ইন্ত�হি্ই ন্বনযা প্রন্তদ্ন্্বিতযায় েয়–পরযােয় ন্নি্সযান্রত েহয়হি।

রযাে্ ন্নব্সযােন কন্�শন েহূরে েযানযা যগহি, ৪৪ েযােযার পুন্লশ 
েযাকহব। ৩ েন এন্েন্ে এবং ১৪ েন ন্েআইন্ে পি�ে্সযািযার 
অন্ফেযার েযাকহবন। তযঁারযা প্রন্তন্নয়ত কন্�শনযার যেৌরভ িযাহের েহগি 
ে�ন্বয় যরহি কযাে করহবন। ন্রেস্রীয় পে্সহবক্ষক েযাকহবন। প্রন্তটি 
পুরেভযার েন্ একেন কহর পে্সহবক্ষক েযাকহবন। আইএএে 
পি�ে্সযািযার ১০ েন ন্েন্নয়র যপেশ্যাল পে্সহবক্ষক এবং ১৬ 

েন যপেশ্যাল পে্সহবক্ষক েযাকহবন ২০ যেলযায়। পযাশযাপযান্শ 
যভযাটযারহির �হনযাবল বযাড়যাহত ইএফআর এবং এেটিএহফর 
১০ যকযাম্পযান্ন ন্বহশষ পুন্লশবযান্েনী েযাকহি। তযারযা ইন্ত�হি্ই 
ন্বন্ভন্ন পুর এলযাকযায় টেলিযান্র শুরু কহর ন্িহয়হি। েযাকহব 
এইেআরএফএে, র্ইক যরেপসি টি�, নযাকযা টি�। প্রন্তটি বুহে 
েযাকহি ন্েন্ে টিন্ভ।

যভযার ৬টযায় প্রযােমীহির এহেহন্র েযা�হন �ক যপযাল েহব। 
যেই �ক যপযাল শুরুর ে�য় ন্প্রেযাইন্েং অন্ফেযার েযাহয়ন্রহত 
ন্লহি রযািহবন। যেই ফলযাফল �হুি যফলহবন। যকযান্ভে–ন্বন্ি 
য�হন বুহে যেহত েহব যভযাটযারহির। ন্নহয় যেহত েহব েন্েরে 
পন্রেয়পরে। �যাস্ক পরহত েহব। দূরত্ন্বন্ি বেযায় যরহি লযাইহন 
িযাড়ঁযাহত েহব। যভযাটক�মীহিরও প্রহত্কহক �যাস্ক পরহত েহব। 
ে্যান্নটযাইে করযা েহব বুে। বুহে য�যাকযার আহগ েযা�্সযাল গযান ন্িহয় 
শরীহরর তযাপ�যারেযা যিহি যনওয়যা েহব। ন্প্রেযাইন্েং অন্ফেযার 
িযাড়যা বুহের �হি্ যকউ য�যাবযাইল ব্বেযার করহত পযারহবন নযা। 
যভযাটক�মীরযা ইন্ত�হি্ই যভযাটহকহ্রে যপৌঁহি যগহিন। ন্েল কহর 
যিওয়যা েহয়হি েী�যান্তবতমী এলযাকযা।

আজকাণলর ্বতণিদন

 এবযার বযান্ড়র যিযারহগযাড়যায় ওয়যাে্স অন্ফে। উহি্যাগ ন্বিযাননগর পুরন্নগহ�র ২৩ 
নম্বর ওয়যাহে্সর তৃণ�ূল কযাউন্সিলর ঝুঙ্কু �ণ্ডহলর। প্রহয়যােহন কযাউন্সিলরহক পযাহবন 
যকযােযায়? এলযাকযার �যানুষহক পন্রহষবযা ন্িহত দুয়যাহর ল্যাপটপ, ন্প্রন্যার–েে েযাবতীয় 
েরজেযা� ন্নহয় ন্নহেই েযান্ের েহবন ঝুঙ্কু। েকযাল যেহক রযাত। েব ে�ে্যার ে�যািযান 
করহব এই ভ্যা�্�যাণ ওয়যাে্স অন্ফে। ঘহর বহেই ন্�লহব স্যাস্্েযােী যেহক লক্ষীর 
ভযাণ্ডযার। ঝুঙ্কু �ণ্ডল আহগই ন্েদ্যান্ত ন্নহয়ন্িহলন, ন্নব্সযােহন েয়ী েহল েব্সক্ষণ ওয়যাহে্সর 
বযান্ে্যাহির পযাহশ েযাকহবন। ন্নহেই অন্ফে ন্নহয় যপৌঁহিযাহবন বযান্ে্যাহির  দুয়যাহর। 
শন্নবযার যকষ্টপুহরর যেযাড়যািযানযা এলযাকযা যেহক এই পন্রহষবযার েূেনযা েল। ঝুঙ্কুর 
েহগি ন্িহলন ন্বিযায়ক অন্িন্ত �ুনন্শ এবং তৃণ�ূল েুবহনতযা ও ৭ নম্বর ওয়যাহে্সর 
কযাউন্সিলর যিবরযাে েরিবতমী।  

অবিি বনম্সাণ হণল দায়ী 
থাকণি বিব্ডং দতির: বেরহাদ
কাকবল মুণখাপাি্ায়

শেহর যকযানও বযান্ড় ববি কী অববি যেটযা কযাউন্সিলরহির পহক্ষ 
েযানযা েম্ভব নয়। ন্ন�্সযাণ েংরিযান্ত ে�স্ ন্কিইু যিিযাহশযানযার িযান্য়ত্ 
কলকযাতযা পুরেভযার ন্বন্ল্ডং িতিহরর। েন্ি যকযানও অববি ন্ন�্সযাণ 
েয়, তযা েহল যেটযা ন্বন্ল্ডং িতিহরর গযান্ফলন্ত ন্েহেহবই িরযা েহব। 
শন্নবযার ‘ টক টু য�য়র’  অনষু্যাহন একেযা েযানযাহলন কলকযাতযার 
�েযানযাগন্রক ন্ফরেযাি েযান্ক�। এন্িহনর অনষু্যাহন যবআইন্ন 
ন্ন�্সযাণ ন্নহয় একযান্িক অন্ভহেযাগ আহে। এ�নকী অববি ন্ন�্সযাহণ 
স্যানীয় কযাউন্সিলহরর ভূন্�কযা ন্নহয় প্রনে তুহল অন্ভহেযাগ েযান্নহয় 
য�য়রহক যফযান কহরন ৬৯ ওয়যাহে্সর এক বযান্ে্যা। এ ন্বষহয় 
�েযানযাগন্রক বহলন, ‘ এত বড় শেহর একটু– আিটু এরক� ঘটনযা 
েহতই পযাহর। ন্বহশষ কহর বন্স্ এলযাকযায় অল্প ন্বস্র এরক� 
ন্ন�্সযাণ েহয়ই েযাহক। ন্কন্তু ১০০ শতযাংশ ববি ন্ন�্সযাণ, যকযানও বড় 
শেহরর পহক্ষই েম্ভব নয়। আর এহক্ষহরে কযাউন্সিলরহির ন্বরুহদ্ 
অন্ভহেযাগ ঠিক নয়। কযারণ যকযানও বযান্ড় ন্ন�্সযাহণর েব ন্কি ুযিিযার 
িযান্য়ত্ পুরেভযার ন্বন্ল্ডং িতিহরর। অভযাব– অন্ভহেযাহগর ন্ভন্তিহত 
ন্বন্ল্ডং িতিহরর অন্ফেযাররযা তযা িন্তহয় যিহিন। এবং যেই�হতযা 
ব্বস্যা যনন। বহরযা স্হর েন্ি যকযােযাও দু–একেহনর গযান্ফলন্ত 
েযাহক যেটযাও যিিযা েহব।’  �েযানযাগন্রক আরও েযানযান, কলকযাতযা 

শেহরর যকযােযাও যবআইন্ন ন্ন�্সযাণ েহল তযার অন্ভহেযাগ বযা কযাগে 
কযাউন্সিলহরর কযাহি েব ে�য় এহে যপৌঁিযাহব তযা নয়। এ�নকী 
ববি বযান্ড়র যক্ষহরে েব ে�য় কযাউন্সিলররযা েযানহব যেরক�টযাও 
ঘহট নযা। যকযান ন্ন�্সযাণ ববি এবং যকযানটযা অববি ন্ন�্সযাণ বতন্র 
েহছে তযা েযানযা কযাউন্সিলরহির পহক্ষ েম্ভব নয়। এই প্রেহগি 
ন্নহের উিযােরণ যটহন ন্তন্ন বহলন ৮২ নম্বর ওয়যাহে্স যকযােযায় 
অববি ন্ন�্সযাণ েহছে ন্তন্ন ওই ওয়যাহে্সর কযাউন্সিলর েহয় েযানহত 
পযাহরন নযা। আগযা�ী ন্িহন বন্স্ এলযাকযায় যবআইন্ন ন্ন�্সযাণ ন্নহয় 
আর যকযানও অন্ভহেযাগ েযাকহব নযা। �িু্�্রিী ��তযা ব্যানযান্ে্স 
েন্�র পযাট্যা ন্িহয় ন্িহয়হিন। ঠিকযা ভযাড়যাহটহির পুরেভযা যেহক 
বযান্ড় বতন্র কহর যিওয়যার েন্ ব্বস্যা করযা েহছে। এন্িন েকযার 
ে�ে্যা ন্নহয় অন্ভহেযাহগর ন্ভন্তিহত য�য়র েযান্নহয়হিন, ফুটপযাত 
িিল কহর যিযাকযান যিওয়যার যক্ষহরে পুন্লশ প্রশযােনহক েহগি ন্নহয় 
পুরেভযা কযাে করহব।

শুি�ুযারে অভযাব–অন্ভহেযাগ েযানযাহতই য�য়রহক যেযায়যাটেঅ্যাপ 
করযার বযাত্সযা ন্িহলন কলকযাতযার �েযানযাগন্রক। এন্িন ন্তন্ন বহলন, 
শুভ েকযাল আর শুভ রযান্রের বযাত্সযায় অভযাব– অন্ভহেযাগ িুহঁে 
বযার করযা �ুশন্কল েহয় উঠহি। প্রন্তন্িন প্রযায় েযাহড় ন্তন েযােযার 
শুিু এই য�হেে ন্েন্লট করহত েয়। নযাগন্রকহির অভযাব–
অন্ভহেযাগ যিিহত।

দুয়াণর ওয়াি্স অবেস

ভ্াম্মাণ ওয়াি্স অবেণসর উণ্ািণন কাউব্সলর ঝুঙ্কু মণ্ডল, বিিায়ক 
অবদবত মুনবশ ও কাউব্সলর ফদিরাজ চক্রিততী। ছবি: বিজয় ফসনগুতি

েযাহল ভুহয়যা 
ন্েআইন্ে

আজকাণলর ্বতণিদন

ন্েআইন্ে অন্ফেযাহরর যভক িহর পুন্লহশর 
েযাহল েয় েরিবতমী নযাহ� এক েুবক। 
শন্নবযার তযাহক ব্যাঙ্কশযাল আিযালহত 
েযান্ের করযা েয়। েরকযান্র যকৌঁেুন্ল অরূপ 
েরিবতমী েযানযান, শুরিবযার একটি যনযাটিহের 
ন্বষহয় কেযা বলহত পুন্লহশর যপযাশযাক 
পহর বড়তলযা েযানযায় েযায় ওই েুবক। 
ন্েআইন্ে অন্ফেযার পন্রেয় যিয়। গযান্ড়হত 
পুন্লশ ন্টেকযার ন্িল। পুন্লহশর েহ্ে 
েহল তযারযা েযানযা যেহক পযান্লহয় েযায়। 
বড়তলযা েযানযার পুন্লশ শুরিবযার কযাশীপুর 
ন্বটি যরযাে যেহক তযাহক যগ্রতিযার কহর। 

যরযাগী ভন্ত্সর নযাহ�
আজকাণলর ্বতণিদন

এেএেহকএ�–এ যরযাগী ভন্ত্স কন্রহয় 
যিওয়যার নযা� কহর ২২ েযােযার টযাকযা 
েযান্তহয় প্রতযারণযার অন্ভহেযাহগ যগ্রতিযার 
েল কযান্ত্সক েযাউ নযাহ� এক ব্ন্ক্ত। 
ভবযানীপুর েযানযার পুন্লশ শুরিবযার 
তযাহক যগ্রতিযার কহর শন্নবযার আন্লপুর 
আিযালহত েযান্ের কহর। অন্ভহেযাগ, এক 
যরযাগীহক ভন্ত্স কন্রহয় যিওয়যার নযাহ� 
টযাকযা যনয় িৃত। ভন্ত্স করযাহত পযাহরন্ন। 
টযাকযাও যফরত যিয়ন্ন।

 WEST BENGAL STATE ELECTION COMMISSION
18, Sarojini Naidu Sarani (Rawdon Street), Kolkata-700 017

Senior Special Observers to Municipal General Election, 
2022 for the 108 Municipalities

Name of The 
District

Name of Senior Special 
Observers

Mobile Nos.

Alipurduar

Shri A. R. Bardhan, IAS 8336985579
Cooch Behar

Darjeeling
Jalpaiguri
Bankura

Shri Dushyant Nariala, IAS 8116121903Purulia
Birbhum Shri Binod Kumar, IAS 9832657279

Uttar Dinajpur
Smt. Choten Dhendup Lama, IAS 8597562253Dakshin Dinajpur

Hooghly
Smt. Antara Acharya, IAS 8617793204Howrah

Jhargram

Shri M. V.  Rao, IAS 8653997929
Paschim Medinipur

Purba Medinipur

Malda
Shri Md. Ghulam Ali Ansari, 

IAS
7029600148Murshidabad

Nadia
Shri Jagdish Prasad Meena, 

IAS
8509188799Purba Bardhaman

North 24 Parganas Shri Barun Kumar Ray, IAS 7596015117
South 24 Parganas Shri Surendra Gupta, IAS 9147026853

For Details about all Observers please visit Commission's 
Website: http://wbsec.gov.in

Project Officer Cum District
Welfare Officer, BCW & TD,
Birbhum invites Notice Inviting 
Tender vide No. 38/BCWTD/
Birb 2021-22 amounting to 
Rs. 3,44,013.00 for sinking of 
01 (one) nos. Installation of 
Solar Submersible Pump With 
Reservoir at Singhee Adibasipara 
under Singhee GP of Bolpur-
Sriniketan development Block 
under Birbhum district from 
bonafide contractors. For Bid
submission and other details visit 
office of the undersigned. Last
date of submission-08.03.2022 
upto 1.00 pm.

Sd/-
PO-Cum-DWO

BCW & TD, Birbhum


