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ব্াঞ্চ অফিস: আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক সিসিটেড, 228A, এটেসি ববযাি ব�যাড, ি্যান্ডিযার্ক 
সবস্ডিং, ব্যা� নিং 4, রিরযাতযা, পসচিিবঙ্গ–700020

[ রুি 8(6)–এ� িিংস্যানিিূহ দ্রষ্টব্] 
স্াবর পফরসম্পদসমূহ ফবফক্রর জন্য ফবজ্ঞফতি

সিসরউস�টি ইন্যাট�স্ট ( এনট�যাি্কটিন্)  রুিি, 2002–এ� রুি 8(6) –এ� িিংস্যানিিূহ িহ পঠনীয় সিসরউস�েযাইটেশন অ্যান্ড স�রনস্টযারশন অ� 
স�নযাসসিয়যাি অ্যাটিেি অ্যান্ড এনট�যাি্কটিন্ অ� সিসরউস�টি ইন্যাট�স্ট অ্যাক্ট, 2002 অধীটন স্যাব� পস�িম্পদিিূহ সবসরি� েন্ ই–সনিযাি সবরিয় 
সবজ্ঞসতি।
এতদ্দযা�যা েনিযাধযা�ণ এবিং সবটশষত িিংসলিষ্ট ঋণগ্রহীতযা( গণ)  ও েযাসিনদযা�( গণ) –এ� জ্ঞযাতযাট্্ক েযানযাটনযা যযাটছে বয, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক সিসিটেড–
এ� অনটুিযাসদত আসধরযাস�র দ্যা�যা বযাস্তসবর দখি বনওয়যা ও েযাসিনযুক্ত ঋণদযাতযা�  রযাটে বন্ধর �যাখযা/  দযাসখিটযযাগ্ সনম্নবসণ্কত স্যাব� িম্পসতি ‘ বযখযাটন 
আটে বিখযাটন’ , ‘ যযা সরেু আটে তযা’  এবিং ‘ বযিন আটে বতিন’  সিসতিটত সবসরি র�যা হটব যযা� িিংসষিতি ত্্ এখযাটন নীটে বদওয়যা হটয়টে: –

ক্রম 
নং

ঋণগ্রহীতা  / সহ– ঋণগ্রহীতা/  
জাফমনদারগণ 
এর নাম এবং

ললান অ্যাকাউন্ট নম্বর

জানা দায় ( যফদ থাকক) 
সকমত জাফমনযুক্ত

পফরসম্পকদর ফববরণ

বককয়া অথ্াঙ্ক 
(₹ )

সংরক্ষণ 
মূল্য (₹ )

সম্পফতি  
পফরদর্কনর 
তাফরখ ও 

সময়

ফনলাকমর 
তাফরখ ও 

সময়বায়না জমা 
(₹ ) 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) 
1  বিিযাি্ক ট্যাইওটয়ি িযাপ্যায়যাি্ক 

পযাাঃ সিাঃ ( ঋণগ্রহীতযা)  বিিযাি্ক 
দযাসে্কসিিং টি অ্যান্ড সিটঙ্কযানযা 
অ্যাটিযাসিটয়শন সিসিটেড 
( িহ–ঋণগ্রহীতযা)  বিিযাি্ক 
বপযাদ্যা� এইেএিসপ ইন্ডযাসস্টে 
পযাাঃ সিাঃ ( েযাসিনদযা�) /  
 LBCAL00002877397

্্যাে নিং 05, বপসিটিি নিং 5B, ব্যা� নিং 2, ‘ বপন 
বরযাে্ক’ , েযাটেি বরযাে্ক ব�যাড, ওয়যাড্ক নিং 74, ্যানযা– 
আসিপু�, বেিযা– দসষিণ 24 প�গনযা, রিরযাতযা, 
পসচিিবঙ্গ– 700027, রিযাড্ক এস�য়যা পযায় 2633 
বগ্ক�ুে অ্্কযাৎ, িুপযা� সবল্ট আপ এস�য়যা পযায় 4350 
বগ্ক�ুটে � িিতুি, তৎিহ সবস্ডিংটয়� গ্রযাউন্ড ব্যাট� 
পযায় 120 বগ্ক�ুে িযাটপ� এরটি রিযাড্ক রযা� পযাসর্কিং 
বপেি বযটি 12 নম্ব�যুক্ত।

₹ 
6,65,45,
237.85/ – 

(2  েুন, 2022 
অনুযযায়ী)

₹
3,30,00, 
000/ –

₹ 
33,00, 
000/ –

24  েুন, 
2022 
দুপু� 

02:00 বেযা 
ব্টর 
সবটরি 

04:30 েযা

2  েুিযাই, 
2022 
িরযাি 

11: 0 0েযায় 
শুরু

অনিযাইন  সনিযাি পসরিয়যাটি আিযাটদ� সনিযাি এটেসসি লমসাস্ লনক্সকজন সফলউরনস প্াইকেট ফলফমকটড ( ইউআরএল ফলঙ্ক: https://
disposalhub.com  ) – এ� ওটয়বিযাইটে� িযাধ্টি  আটয়যাসেত হটব। এতদ্দযা�যা িিংসলিষ্ট বন্ধরদযাতযাগণ/ সবজ্ঞসতি গ্রহীতযাগণটর 1  জুলাই, 2022   
তাফরখ  ফবককল 5:00টা� িটধ্ িমূ্পণ্ক বটরয়যা অ ্্কযাঙ্ক িুদিটিত পস�টশযাটধ� েন্ বশষ িুটযযাগ বদওয়যা হি, অন্্যায় সনধ্কযাস�ত িূসে অনুযযায়ী এই 
েযাসিনযুক্ত পস�িম্পদ সবসরি র�যা হটব।
িম্যাব্ ডযারদযাতযা( গণ)–বর অবশ্ই ওপট� উসলিসখতিটতযা (ওপট�� বেবটি� রিযাি নিং ‘E  ’ দ্রষ্টব্)   বযায়নযা েিযা বযাবদ অ্্কযাঙ্ক ( ইএিসড)  সডিযান্ড ড্যাফ্  ে 
( সডসড)  রূটপ আইফসআইফসআই ব্যাঙ্ক ফলফমকটড, 228A, একজফস লবাস লরাড, ল্যান্ডমাক্ ফবফ্ডং, ল্ার নং 4, কলকাতা–700020 ঠিরযানযাসস্ত 
অস�টি েিযা সদটত হটব এবিং তযা� পট� িব্কটশষ 1 জুলাই, 2022   তাফরকখ দুপুর 03:00লট� িটধ্ ওপট� বিখযা ওটয়বিযাইটে সনটেটদ� দ�পস্তযাব 
ইএিসড েিযা� পিযাণ সহটিটব ব্যাটঙ্ক� ত�ট� পযাসতিস্ীরযা� র�যা সডিযান্ড ড্যাফ্ টে� স্্যান র�যাটনযা রসপ িটিত দযাসখি র�টত হটব। অনুগ্রহ রট� বখয়যাি 
�যাখটবন, িম্যাব্ ডযারদযাতযা( গণ)  ওটয়বিযাইটে� িযাধ্টি দ�পস্তযাব েিযা সদটত নযা পযা�টি বেন্ডযা� ডকুটিটন্� স্যাষিস�ত রসপ স্্যান রস�টয় িব্কটশষ 1 
জুলাই, 2022  তাফরকখ ফবককল 5: 00টা� িটধ্ আইফসআইফসআই ব্যাঙ্ক ফলফমকটড, 228A, একজফস লবাস লরাড, ল্যান্ডমাক্ ফবফ্ডং, ল্ার নং 4, 
কলকাতা–700020 ঠিরযানযায় েিযা সদটত  হটব । ইএিসড বযাবদ অ্্কযাঙ্ক বরযানও �যাষ্টযায়তি/ত�সিিিুক্ত ব্যাঙ্ক ব্টর ‘ICICI Bank Limited ’– এর 
অনুকূকল কাটা ও Kolkata     –লত প্কদয় ফডমান্ড ড্াফ্ ট/ লপ– অড্াররূটপ েিযা সদটত হটব।
িম্পসতি পস�দশ্কন, সনিযাটি� শত্ক ও সনয়িযাবসি অ্বযা বেন্ডযা� েিযা বদওয়যা িিংরিযান্ত পটনে� পস�ষ্যা� উতি� বপটত অনুগ্রহ রট� আইফসআইফসআই ব্যাঙ্ক 
ফলফমকটড–এ� িটঙ্গ 9163343439 অ্বযা লমসাস্ লনক্সকজন সফলউরনস প্াইকেট ফলফমকটড–এ� 8697008233/ 9810029926/ 09310029933/ 
01244233933 নম্ব�গুসিটত বযযাগযাটযযাগ র�টবন।
অনুগ্রহ রট� বখয়যাি �যাখটবন, িযাটর্কটিিং এটেসসি ( 1)  লনক্সকজন সফলউরনস প্াইকেট ফলফমকটড, ( 2)  অফজও অ্যাকসট ম্যাকনজকমন্ট প্াইকেট 
ফলফমকটড–বর এই িম্পসতি সবসরিটত িহযায়তযা� রযাটেও সনটয়যাসেত র�যা হটয়টে।
বরযানও রযা�ণ নযা বদসখটয় বয বরযানও অ্বযা িিস্ত দ�পস্তযাব বযাসতি র�যা� অসধ রযা� অনুটিযাসদত আসধরযাস�টর� ্যারটব। সবসরি� শত্ক ও সনয়িযাবসি 
সবশটদ েযানটত অনুগ্রহ রট� এই ওটয়বিযাইে বদখুন:  www.icicibank.com/n4p4s ।

তাফরখ: 10  জুন, 2022  অনুকমাফদত আফিকাফরক
স্ান: কলকাতা আইফসআইফসআই ব্যাঙ্ক ফলফমকটড                     

প্কার্য ফবজ্ঞফতি – জাফমনযুক্ত পফরসম্পদ ফবক্রকয়র জন্য লটন্ডার তথা ফনলাম

আজকাকলর প্ফতকবদন

১১ বে� প� হযাওড়যা� বযাসি� তৃণিিূ বনতযা তপন দতি খটুন� ঘেনযায় সিসবআই তদটন্ত� 
সনটদ্কশ সদি রিরযাতযা হযাইটরযাে্ক। সবেযা�পসত �যােযাটশখ� িযান্যা� সনটদ্কশ, ওই খুটন� 
ঘেনযায় নতুন রট� তদন্ত ও সবেযা� পসরিয়যা– িহ িব দযাসয়ত্ব সিসবআইটয়�। নতুন 
রট� তদটন্ত� প� সবেযা� পসরিয়যা েিটব সবটশষ সিসবআই আদযািটত। এই ঘেনযায় 
সিআইসড প্টি তদন্ত রট�। সবেযা� পসরিয়যা েটি হযাওড়যা বেিযা আদযািটত। সরন্তু 
পিযাটণ� অিযাটব পযােঁ অসিযুক্তটরই ববরিু� খযািযাি রট�সেি বেিযা আদযািত। 
সনম্ন আদযািটত� সবেযা�টর ে্যাটিঞ্জ রট� হযাইটরযাটে্ক� দ্যা�স্ হয় পস�বযা�। ২০১১ 
িযাটি� ৬ বি গুসি রট� খুন র�যা হয় তপন দতিটর। এই ঘেনযায় ১৩ েটন� নযাি 
েড়যায়। এই িযািিযা সনম্ন আদযািত, রিরযাতযা হযাইটরযাে্ক, িুসপি বরযাটে্কও উটঠটে। 
�যাে্ ি�রযাট�� সিদ্যাটন্ত সিআইসড তদন্তিযা� গ্রহণ রট�সেি। সিআইসড তদটন্ত� 
প� েযানযায়, েিযােসি ি�যাটে� সবরুটদ্ আট্যািন রট�সেটিন বটিই তপনবযাবটুর 
খনু হটত হটয়টে। ২০১১ িযাটি� ৩০ আগস্ট সিআইসড িযািিযা� েযাে্কসশে বপশ রট�।

২০১১ িযাটি� ২৬ বিটটেম্ব� সিআইসড আদযািটত আট�রটি িযাসপ্টিন্যাস� েযাে্কসশে 
বপশ রট�। বিখযাটন ন’েটন� নযাি বযাদ বদওয়যা হয়। ২০১৪– এ� সডটিম্বট� ত্্পিযাটণ� 
অিযাটব ববরি�ু খযািযাি বপটয় যযায় েযাে্কসশটে নযাি ্যারযা বযাসর পযােঁ অসিযকু্ত। সরন্তু 
২০১৭ িযাটি রিরযাতযা হযাইটরযাটে্ক� দুই সবেযা�পসত� ববঞ্চ সনম্ন আদযািটত� বিই 
সনটদ্কশ খযাস�ে রট� বদয়। হযাইটরযাটে্ক� সনটদ্কটশ� সবরুটদ্ অসিযুক্ত�যা িসুপি বরযাটে্ক� 
দ্যা�স্ হটি শীষ্ক আদযািত হযাইটরযাটে্ক� সনটদ্কশ বহযাি �যাটখ এবিং হযাইটরযাে্কটর দ্রুত 
িযািিযাটি সনষ্পসতি র�যা� সনটদ্কশ বদয়। হযাইটরযাটে্ক� �যায় বঘযাষণযা� পট� সনহত তপন 
দটতি� স্তী পসতিযা দতি বটিন, ‘ যযা�যা খুন রট�সেি, তযা�যাই এতসদন বরু �ুসিটয় ঘুট� 
ববড়যাসছেি। আশযা র�সে, এবযা� ন্যায়সবেযা� হটব। অপ�যাধী�যা শযাসস্ত পযাটব।’

তপন দতি খুকন ফসফবআই

আজকাকলর প্ফতকবদন

দূ�সশষিযা� বরযাি্কটর বরন্দ্র রট� এবযা� উপযােযায্ক িব্িযােী বি�ুযায়টেৌধসু�টর সবশ্বসবদ্যািটয়� 
সবটি ব�যাড র্যাম্পযাটি তযা�ঁ দতিট� ঢুরটত বযাধযা সদি �বীন্দ্রিযা�তী সবশ্বসবদ্যািটয়� পড়য়ুযাটদ� 
এরযািংশ। পযায় আড়যাই ঘণ্যা গযাসড়টতই বটি ্যারটত বযাধ্ হন উপযােযায্ক। বৃহপেসতবযা� 
এই ঘেনযা� বেট� ববিযা ২ বেযা নযাগযাদ দতিট� বঢযাটরন সতসন। এসদন উপযােযায্ক র্যাম্পযাটি 
ঢুরটি, তযঁা� গযাসড়� িযািটন সবটষিযাি বদখযান পড়য়ুযা�যা। তযা�ঁ দতিট�� িযািটন বটি পটড়ন 
অটনটর। �টি, দতিট� ঢুরটত নযা বপট� গযাসড়টতই স�ট� আটিন িব্িযােীবযাব।ু আড়যাই 
ঘণ্যা গযাসড়� রযাে নযাসিটয় গযাসড়টতই বটি ্যাটরন সতসন। এসদটন� পুট�যা ঘেনযাটি সতসন 
সশষিযািন্তী ব্যাত্ বিু এবিং উচ্চসশষিযা দতিট� েযাসনটয়টেন বটি েযানযা বগটে। সবটষিযািরযা�ী 
পড়য়ুযাটদ� বক্তব্, দূ�সশষিযা� পযাঠ্রিি রটি বগটে, সবএড এবিং বপেশ্যাি সবএড বরযাি্ক 
বন্ধ। বন্ধ অ্যাডযাল্ট রসন্সনউসয়িং বরযাি্কও। বুধবযা� দূ�সশষিযা� সবষয় বযাড়যাটনযা� দযাসবটত 
িল্টটির র্যাম্পযাটি দূ�সশষিযা� অসধরত্কযা আসশিকুিযা� দযািটর দীঘ্কষিণ বঘ�যাও রট� 
�যাখযা হয়। উপযােযাটয্ক� রযাটে আসশিবযাব ুইস্ত�যা� ইছেযাও পরযাশ রট�ন। সবশ্বসবদ্যািয় 
রতৃ্কপটষি� বক্তব্, সবএড এবিং বপেশ্যাি সবএড বরযাটি্ক� এনসিটিই–� বিযা শত্ক 
প�ূটণ� বেষ্টযা র�যা হটছে। দূ�সশষিযা� বষিটরেও ইউসেসি– � এ িিংরিযান্ত বটু�্যা� রযাে 
ব্টর সনয়সিত অনটুিযাদন সনটত হয়। ১১টি� িটধ্ ৬টি সবষটয়� অনটুিযাদন পযাওয়যা 
বগটিও, ৫টি সবষটয়� অনটুিযাদন এখনও বিটিসন। অনটুিযাদনহীন বরযাি্ক পড়যাটনযা িম্ব 
নয়, তযাটত সবশ্বসবদ্যািটয়� িসব্ষটত এই বরযাি্ক পড়যাটনযা� অনটুিযাদন বযাসতি হটয় 
যযাটব। সবশ্বসবদ্যািটয়� সশষির িসিসত� িযাধযা�ণ িম্পযাদর বদবব্ত দযাি বটিন, ‘ এই 
বঘ�যাও–আট্যািটন� বেট� সবশ্বসবদ্যািটয়� স্যািযাসবত পস�সস্সত নষ্ট হটছে। রতৃ্কপষি 
এবিং ি�রযাট�� রযাটে আিযাটদ� অনটু�যাধ, স্যািযাসবর পস�সস্সত স�স�টয় আনটত বযন 
পটয়যােনীয় পদটষিপ বনওয়যা হয়।’    

  �বীন্দ্রিযা�তী� উপযােযায্কটর 
বহনস্যা পড়য়ুযাটদ� এরযািংটশ�

আজকাকলর প্ফতকবদন

বিযাশ্যাি সিসডয়যায় অ�িযাইন প�ীষিযা� সিদ্যান্তটর বরন্দ্র রট� 
বয িযাষযায় রিরযাতযা সবশ্বসবদ্যািটয়� উপযােযায্কটর ‘ আরিিণ’  
র�যা হটয়টে, তযা সনটয় িিযাটে� িব্কস্তট�ই সন্যা� ঝড় 
উটঠটে। সন্যায় ি�ব হটয়টে সশষির িহিও। িব্কস্তট� সন্যা 
ও িিযাটিযােনযা� বেট� সরেসদব বঘযাষ নযাটি ববটিঘযােযা� গুরুদযাি 
রটিটে� িযাইটরিযাবযাটয়যািসে� েতু্্ক বিটিস্টযাট�� ওই েযারেও 
তযাঁ� বদযাষ স্ীরযা� রট�টেন এবিং সনাঃশত্ক ষিিযা বেটয়টেন। 
তযাঁ� ব�িবুর বপযা�যাইি ব্টরই উপযােযায্ক বিযানযাসি েরিবততী 
ব্যানযাসে্ক� উটদ্টশ রেুিযাষযা বিযা হটয়টে। 

 বৃহপেসতবযা� রটিটে� অধ্ষি বিৌিুিী ে্যােযাসে্ক এরটি 
বপি সবজ্ঞসতিটত েযাসনটয়টেন, রটিে এই ঘেনযা� তীব্ সন্যা 
র�টে। এবিং েযারেটি� র�যা ব�িবরু বপযাটস্ট� িটঙ্গ রটিে 
বরযানওিযাটবই যুক্ত নয়। সতসন েযানযান, এসদন সরেসদব বঘযাষ নযাটি 
ওই েযারেটর তযঁা� অসিিযাবর িটিত রটিটে বডটর পযাঠযাটনযা 
হয়। রটিটে� শৃঙ্খিযা�ষিযা রসিটি� িযািটন ওই েযারে তযাঁ� বদযাষ 
স্ীরযা� রট�টেন। এবিং সনাঃশত্ক ষিিযা বেটয়টেন। বিৌিুিীটদবী 
বটিন, ‘ িহ–উপযােযায্কটর বেটিটি� ষিিযা েযাওয়যা� সবষয়টি 
পযা্সিরিযাটব েযানযাটনযা হটয়টে। পট� আি�যা সবশ্বসবদ্যািটয়� 
রযাটে েযারেটি� ষিিযা েযাওয়যা� সিসখত বয়যান–িহ িবেযাই পযাঠযাব।’  
পিঙ্গত,  বুধবযা� ওই েযারে েযাসনটয়সেটিন সতসন এ–িব সরেুই 
বিটখনসন। তযাঁ� ব�িবরু বপযা�যাইিটি হ্যার র�যা হটয়টে। 

সবশ্বসবদ্যািটয়� স্যাতটর� ববযাড্ক অ� স্টযাসডে, রটিটে� 
অসধরযািংশ অধ্ষি, �্যারযাসল্ট রযাউসসিি এবিং িটব্কযাপস� 
সিসন্ডটরটে� ববঠটর প�ীষিযা অ�িযাইটন বনওয়যা� সিদ্যান্ত হয়। 
তযা� প� ব্টরই �যাস্তযায় বনটি আট্যািটন� পযাশযাপযাসশ বিযাশ্যাি 
সিসডয়যায় উপযােযাটয্ক� পসত সবসিন্ন কুরুসের� িন্তব্ র�যা শুরু 
হয়। উপযােযাটয্ক� ব্সক্তগত ই–বিি আইসড বিযাশ্যাি সিসডয়যায় 
বদওয়যা হয়। উপযােযায্ক এবিং িহ–উপযােযায্কটর ব�যাটনও রেূসক্ত 
র�যা হয়। যযা সনটয় বুধবযা�ই রড়যা বযাত্কযা সদটয়টেন উপযােযায্ক। 

সতসন বটিটেন, িব্কিম্মতিযাটব বয সিদ্যান্ত বনওয়যা হটয়টে 
তযা� েন্ উপযােযায্কটর সেসনিত রট� কুরুসের� আরিিণটর 
ষিিযা র�যা হটব নযা।

এসদন এ সনটয় রিরযাতযা সবশ্বসবদ্যািটয়� সশষির িসিসত কুেযা� 
িযাধযা�ণ িম্পযাদর িযািংখ্যায়ন বেৌধসু� বটিন, ‘ অ�িযাইন প�ীষিযা 
বনওয়যা� িব্কিম্মসতরিটি গহৃীত সিদ্যাটন্ত� সবরুটদ্ বয আট্যািন, 
তযা� তীব্ সবট�যাসধতযা র�সে। বিযাশ্যাি সিসডয়যায় ও ই–বিি–এ 
অ�িযাইন প�ীষিযা� সবট�যাসধতযা রট� উপযােযায্কটর বয রদয্ক িযাষযায় 
আরিিণ র�যা হটয়টে এবিং সবশ্বসবদ্যািয় িযাঙেুট�� বয হুিসর 
বদওয়যা হটছে তযা�ও তীব্ সন্যা র�সে। যযা�যা এরযাে রট�টে 
তযাটদ� সবরুটদ্ রটঠযা� পদটষিপ বনওয়যা� দযাসবও র�সে।’  এই 
ঘেনযা� পূণ্ক তদটন্ত� দযাসব েযাসনটয়টেন রটিে ও সবশ্বসবদ্যািয় 
সশষির িসিসত বযা ওটয়বকুেযা� িিযাপসত শুটিযাদয় দযাশগুতি। 
সতসন বটিন, ‘ সন্যা� িযাষযা বনই। তীব্ সধক্যা� েযানযাসছে। এ�যা 
েযারে?  এটদ� অসিিযাবর�যা বরযা্যায়?  এিযাটব হযাটত অস্ত তুটি 
বনওয়যা� িটতযা বপযাস্ট ব�িবুটর র�যা� িযাহিই বযা এ�যা পযায় 
বরযা্যা ব্টর?  এ� বপেটন রযা�যা আটে তযা েযানটত বগযােযা 
ঘেনযা� পূণ্কযাঙ্গ তদন্ত হওয়যা উসেত।’  তৃণিূটি� সশষির িিংগঠন 
ওটয়বকুপযা অবশ্ প্টি অনিযাইন প�ীষিযাই বেটয়সেি। এসদন 
ওটয়বকুপযা� িিযাটনরেী রৃষ্ণরসি বিু বটিন, ‘ সবশ্বসবদ্যািটয়� 
সনেস্ সিদ্যান্তটর অগ্রযাহ্ রট� আি�যা অনিযাইন প�ীষিযা েযাইসন। 
িযাধ্সির–উচ্চিযাধ্সির অ�িযাইটন হটি রটিটে� প�ীষিযা 
বরন অ�িযাইটন হটব নযা। বয িযাষযায় উপযােযায্কটর আরিিণ র�যা 
হটয়টে, তযাটত িটন হটছে এই পড়য়ুযাটদ� অনিযাইটন প�ীষিযা 
েযাওয়যা� উটদ্শ্েযাই ঠির নয়। খবুই সন্নীয় এবিং অনসিটপত 
ঘেনযা। এই িিংসৃ্সত রিরযাতযা সবশ্বসবদ্যািটয়� িিংসৃ্সত নয়।’  
তৃণিূি েযারে পস�ষটদ� �যাে্ িিযাপসত তৃণযাঙ্কু� িট্যােযায্ক বটিন, 
‘ এরেন েযাটরে� রযাে ব্টর এই ধ�টন� িযাষযা রযাি্ নয়। 
খুবই কুরুসের�। এই ঘেনযা বিটন বনওয়যা যযায় নযা। আশযা র�ব 
িসবষ্টত বরউ আ� এই আে�ণ র�টব নযা। িযািটন প�ীষিযা। 
েযারে�যা পড়যাটশযানযা ররুর এেযাই েযাই।’   

ফনঃরত্ ক্ষমা চাইল অফেযুক্ত ছাত্র

 কলকাতা ফবশ্বফবদ্যালকয়র 
উপাচায্কক আক্রমণ:  ফনন্া

ফব্টির কাউফসিল এবং রাজ্য সরকাকরর উচ্চফরক্ষা দতিকরর সাংবাফদক ববঠকক ব্াত্য বসু, মণীর বজন,  
লদবাঞ্জন চক্রবততী, সুজানা লটামাফস, ঋফবিকা চন্ প্যাট্রিক ও মাটি্ন লহাপ।  

বৃহস্পফতবার। ছফব: ফবজয় লসনগুতি

 লরাদ্ুর পুফলর লহিাজকত
 অসে্য ইউটিউবার লরাদ্ুর রায়কক পুফলর লহিাজকত পাঠাল ব্যাঙ্করাল 
আদালত। বুিবার তাকক লগায়া লথকক িকর একন আদালকত লপর করা হয়। ১৪ 
জুন পয্ন্ত পুফলর লহিাজকত থাককত হকব লরাদ্ুরকক। সরকাফর আইনজীবী 
বকলন, সংফবিাকন মত প্কাকরর অফিকার আকছ। ফকছ ুফকছ ুলক্ষকত্র এমন 
ফকছ ুবলা যায় না, যা জনমানকস ফবরূপ প্ফতফক্রয়া বা সামাফজক োরসাম্য নষ্ট 
ককর। মুখ্যমন্তী সম্পকক্ যা বকলকছন, তা কখনই বলা উফচত নয়, বা বলা যায় 
না। ফতফন একজন মফহলা। আদালত সূকত্র জানা লগকছ, তার ফবরুকধে োরতীয় 
দণ্ডফবফির ৬টি িারায় মামলা শুরু ককরকছ পফুলর। লকন লস এ িরকনর 
অরালীন ইউটিউব বাজাকর ছাড়ত, তা জানার লচষ্টা করকছ পুফলর।   

আজকাকলর প্ফতকবদন

রখনও উতি�বঙ্গ বতযা রখনও েঙ্গিিহি। 
সনটেটদ� িটতযা রট� বযািংিযা িযাগ রট� 
সনটত যখন তখন আিেপরযা িন্তব্ রট� 
েটিটেন �যাে্ সবটেসপ� বনতযা�যা। এ 
সনটয় পসতবযাটদ ি�ব হটয়টেন �যাে্বযািী। 
িিযাটিযােনযায় িুখ� হটয়টেন। পস�সস্সত 
ধযািযা েযাটত �যাে্ বনতযাটদ� িুখ বন্ধ �যাখযা� 
প�যািশ্ক সদটিন সবটেসপ� িব্কিযা�তীয় 
িিযাপসত বে সপ নযাড্যা। �যাে্ ি�ট� 
এটি দটি� িযািংিদ–সবধযায়রটদ� িটঙ্গ 
ববঠটর সতসন বিটিন, �যাে্ িযাগ সনটয় 
দটি� বযাইট� পরযাটশ্ বিযা যযাটব নযা।

পিঙ্গত, সবসিন্ন িিটয় সবটেসপ 
িযািংিদ েন বযাি্কযা ও েয়ন্ত �যায়, সবধযায়র 
আন্িয় বি্কন উতি�বঙ্গটর আিযাদযা 

বযািংিযা িযাগ সনটয় বযাইট� র্যা নয়, সনটদ্কশ নযাড্যা�
�যাটে্�ও দযাসব েযাসনটয় এটিটেন। বি 
িযাটি যখন বযািংিযা ি�ট� এটিসেটিন 
অসিত শযাহ, তখন তযাঁ� িটঞ্চও 
আিযাদযা �যাটে্� দযাসব েযাসনটয়সেটিন 
িযাটিগযাড়যা–নরশযািবযাসড়� আন্িয় 
বি্কন। েঙ্গিিহটি� রটয়রটি বেিযা 
সনটয় আিযাদযা �যাটে্� দযাসব তুটিসেটিন 
বিৌসিরে খযাঁ। এ সনটয় সবসিন্ন িিটয় 

পসতবযাদ হটয়টে।
এসদটর, সদিীপ বঘযাষ ও িুরযান্ত 

িেুিদযা�টদ� িঙ্যাত বিেযাটত রড়যা 
বযাত্কযা সদটিন সবটেসপ� িব্কিযা�তীয় 
িযাধযা�ণ িম্পযাদর িিংগঠন সব এি 
িটন্তযাষ। �যাে্ ি�ট� এটি সতসন 
বটিটেন, বর দি েযাড়টব বিেযা ধট� 
সনটয় রযাউটর িট্হ র�যা ঠির নয়। 

সবশ্বযািেযাই আিি। যসদ িবযাইটর সনটয় 
নযা েিটত পযা�, তযাহটি রীটি� বনতযা?  
সবটেসপ� �যাে্ বনতযাটদ� এরযািংশ 
বিটেন, িটন্তযাটষ� বতযাটপ� সনশযানযা 
আিটি �যাে্ সবটেসপ িিযাপসত িুরযান্ত 
িেুিদযা�, অসিতযাি েরিবততী�যা। েযানযা 
বগটে, দটি উপদিীয় িঙ্যাত বন্ধ 
র�টত রড়যা সনটদ্কশ সদটয়টেন নযাড্যাও।     

পড়য়ুযা আদযান–পদযান, গটবষণযা, 
বযৌ্ সডসগ্র সব্টেটন� িটঙ্গ
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সব্টেটন� এরযাসধর সবশ্বসবদ্যািটয়� বযৌ্ সডসগ্র, পড়য়ুযা আদযান–
পদযানিহ এরযাসধর সবষটয় এরটযযাটগ রযাে র�টব �যাটে্� 
উচ্চসশষিযা দতি�। িম্প্রসত বযািংিযা সবশ্ব বযাসণে্ িটম্মিটন সব্টেটন� 
এরযাসধর সবশ্বসবদ্যািটয়� িটঙ্গ �যাটে্� সবসিন্ন সবশ্বসবদ্যািটয়� 
এরযাসধর িিটঝযাতযা পরে বযা িউ স্যাষি� হটয়টে। তযা�ই বপসষিটত 
বৃহপেসতবযা� সব্টিশ রযাউসসিি আটয়যাসেত এর অনষু্যাটন সব্টেটন� 
৬টি সবশ্বসবদ্যািটয়� পসতসনসধটদ� িটঙ্গ ‘ স্টযাসড ইউটর’  শীষ্কর 
আটিযােনযায় অিংশ বনন সশষিযািন্তী ব্যাত্ বিু। �যাটে্� বয সশষিযা 
পসতষ্যানগুসি� উপযােযায্ক এবিং পসতসনসধ�যা উপসস্ত সেটিন বিগুসি 
হি,  রিরযাতযা, যযাদবপ�ু, �যাে্ পযুসক্ত সবশ্বসবদ্যািয় বযা ি্যারযাউে, 
ডযায়িন্ড হযা�বযা� িসহিযা সবশ্বসবদ্যািয়, বযঁাকুড়যা, সব সি �যায় রটিে 
অ� ইসঞ্জসনয়যাস�িং, আইআইইএিটি সশবপু�, আইআইএিআ� 
রিরযাতযা, আইএিআই। বয সবষয়গুসি সনটয় আটিযােনযা হয় বিগুসি 

হি, উচ্চসশষিযা� আন্তে্কযাসতরীর�ণ, গটবষণযা, বযৌ্ বযা ডুয়যাি 
সডসগ্র, পড়য়ুযা আদযান–পদযান, সশষিযায় িসনি ইত্যাসদ। এই অনষু্যাটনই 
সশষিযািন্তী বটিন, বরন্দ্রীয় ি�রযাট�� িসদছেযা ্যারটি সব্টেটন� 
সবশ্বসবদ্যািয়গুসিও এ �যাটে্ তযাটদ� র্যাম্পযাি খুিটত পযা�টব। 
পিঙ্গত, েযাতীয় সশষিযানীসতটত সবটদটশ� সবশ্বসবদ্যািয়গুসি� এ 
বদটশ র্যাম্পযাি বখযািযা� সবষয়টি� উটলিখ �টয়টে। সশষিযািন্তী বটিন, 
এ সবষটয় বরটন্দ্র� আ�ও উটদ্যাগ বনওয়যা উসেত। পিঙ্গত, েযাতীয় 
সশষিযানীসত সনটয় ইসতিটধ্ই এরটি রসিটি গটড়টে �যাে্। িূটরে� 
খব�, েিসত িযাটিই এই রসিটি� স�টপযাে্ক েিযা বদওয়যা� র্যা। 
বিই স�টপযাটে্ক� সিসতিটতই েযাতীয় সশষিযানীসত �যাটে্ িযাগু র�যা 
সনটয় প�বততী সিদ্যান্ত বনওয়যা হটব। এসদটন� অনষু্যাটন যযাদবপটু�� 
উপযােযায্ক ি�ুঞ্জন দযাি, রিরযাতযা সবশ্বসবদ্যািটয়� িহ–উপযােযায্ক 
(  সশষিযা)   আসশি ে্যােযাসে্ক, ি্যারযাউটে� উপযােযায্ক বিরত বিরে, সশষিযা 
িসেব িণীশ বেন, সব্টিশ রযাউসসিটি� পূব্ক ও উতি�–পূটব্ক� অসধরত্কযা 
বদবযাঞ্জন েরিবততী–িহ অন্ িদি্�যা উপসস্ত সেটিন।   

 ললক গাকড্সি ব্াঞ্চ, ফপ– ১২, ফপ্সি আকনায়ার রাহ লরাড, 
রাকজন্দ্র প্সাদ ককলাফন, ললক গাকড্সি, কলকাতা– ৭০০০৪৫

দখল ফবজ্ঞফতি [লসকরন ১৩( ৪)]    ( স্াবর সম্পফতির জন্য) 
বযটহতু, কানাড়া ব্যাঙ্ক ললক গাকড্সি ( ১৪১৫)  ব্াঞ্চ– এ� অনুটিযাসদত অস�িযা� সহটিটব সনম্নস্যাষি�রযা�ী  
সিসরউস�েযাইটেশন অ্যান্ড স�রনস্টযারশন অ� স�নযাসসিয়যাি অ্যাটিেি অ্যান্ড এনট�যাি্কটিন্ অ� 
সিসরউস�টি ইন্যাট�স্ট অ্যাক্ট, ২০০২ ( ৫৪ অ� ২০০২) ( প�বততী িিটয় ‘ সদ অ্যাক্ট’  সহটিটব সববৃত)   
বিযাতযাটবর এবিং সিসরউস�টি ইন্যাট�স্ট ( এনট�যাি্কটিন্)  রুিি ২০০২– এ� রুি ৩– এ� িটঙ্গ 
পঠনীয় উক্ত অ্যাটক্ট� ১৩( ১২)  ধযা�যাধীটন তযঁা� ওপ� অসপ্কত ষিিতযাবটি লদনদার শ্রী ররীনাথ ঝা, 
সপতযা–  পয়যাত নীিযাম্ব� ঝযা, সনবযাি ১৬২এ/ ১৬, সপসি আটনযায়যা� শযাহ ব�যাড, পযাপড়গসি সনরটে 
রিরযাতযা– ৭০০০৪৫– এ� পসত ২২. ০২. ২০২২ তাফরখ সংবফলত দাফব ফবজ্ঞফতি ইিু্ রট�সেটিন 
যযাটত উক্ত সবজ্ঞসতি� তযাস�খ ব্টর ৬০ সদটন� িটধ্ িিংসলিষ্ট সবজ্ঞসতিটত উসলিসখত পস�িযাণ অ্্কযাঙ্ক 
টাঃ ৩,৪৮,২২২. ৭০ ( সতন িষি আেেসলিশ হযােযা� দুইটশযা বযাইশ েযারযা ও িতি� পয়িযা িযারে)–িহ 
০৭. ০১. ২০২২ ব্টর অধযায্করৃত িুদ এবিং খ�ে, আনুষসঙ্গর খ�ে িটিত আদযায় বদওয়যা� েন্ তযাঁটদ� 
আহ্যান েযানযাটনযা হটয়সেি।
উক্ত বদনদযা� ওই পস�িযাণ অ্্কযাঙ্ক আদযায় সদটত ব্্্ক হওয়যায় এতদ্দযা�যা সবটশষ রট� ওই 
বদনদযা�/ েযাসিনদযা�/ বন্ধরদযাতযা এবিং েনিযাধযা�টণ� জ্ঞযাতযাট্্ক েযানযাটনযা হটছে বয, সনম্নস্যাষি�রযা�ী উক্ত 
রুিিিূটহ� রুি ৮ এবিং ৯– এ� িটঙ্গ পঠনীয় উক্ত অ্যাটক্ট� ১৩( ৪)  ধযা�যাধীটন তযঁা� ওপ� অসপ্কত 
ষিিতযাবটি ৮ জুন ২০২২ তযাস�টখ নীটে বসণ্কত িম্পসতি� দখি সনটয়টেন।
সবটশষ রট� ওই বদনদযা�/ েযাসিনদযা�/ বন্ধরদযাতযা এবিং েনিযাধযা�ণটর এতদ্দযা�যা সনটম্নযাক্ত িম্পসতি সনটয় 
বিনটদন নযা র�যা� েন্ িতর্ক র�যা হটছে এবিং এ� পট�ও এই িম্পসতি সনটয় বয বরযানও বিনটদন 
র�যা হটি তযা বটরয়যা টাঃ ৩,৪৮,২২২. ৭০ ( সতন িষি আেেসলিশ হযােযা� দুইটশযা বযাইশ েযারযা ও িতি� 
পয়িযা িযারে) ও তযা� ওপ� িুদ িটিত কানাড়া ব্যাঙ্ক ললক গাকড্সি ব্াঞ্চ– এ� েযাে্ক িযাটপষি হটব।
এ� পযাশযাপযাসশ উক্ত অ্যাটক্ট� ১৩ ধযা�যা� ( ৮)  উপধযা�যা� িিংস্যান বিযাতযাটবর উপিব্ধ িিটয়� িটধ্ 
ব্যাটঙ্ক� পযাপ্ বটরয়যা েযারযাপয়িযা আদযায় সদটয় সনম্নসিসখত েযাসিনযুক্ত িম্পসতি েযাসড়টয় বনওয়যা� ব্বস্যা 
র�যা� েন্ িিংসলিষ্ট বদনদযাট�� দৃসষ্ট আরষ্কণ র�যা হটছে।
স্াবর সম্পফতির ফববরণ:  ্্যাটে� িরি অপস�হযায্ক অিংশ ইউসনে/ রষি নিং ১৪ রিযাড্ক পস�িযাপ 
রিটবসশ ১৮০ বগ্ক�ুে অবসস্ত তৃতীয় তটি ( সিটিটন্�)  বযখযাটন এরটি বশযাবযা� ঘ�, এরটি বযা্রুি 
�টয়টে;  বপসিটিি নিং ১৬, বির গযাটড্কসি, রিরযাতযা– ৭০০০৪৫, ্যানযা–  বির, বর এি সি অধীটন 
ওয়যাড্ক নিং ৯৩, পূব্কতন ১৬/ ১৭ বির গযাটড্কসি এবিং আ�ও ১৬২এ/ / ১৬ বির গযাটড্কসি, রিরযাতযা–  
৭০০০৪৫–িহ েযা�তিযা িবটন� িযাধযা�ণ অঞ্চি/ স্যাটন� আনুপযাসতর অসধরযা�, স্ত্ব এবিং িযাধযা�ণ 
িুসবধযাসদ, েযাটদ� আনুপযাসতর অসধরযা�, সম্পফতির লচৌহফদ্:  উতিট�–  িযা�তীয় ব�টি� িম্পসতি, 
দসষিটণ–  বিটরন্ড বিন ( পূটব্ক� ১৭ বির গযাটড্কসি)  পূটব্ক–  পস�ি� এবিং বপ নিং ১৬২এ/ ২৭ বির 
গযাটড্কসি, পসচিটি–  ১২ �ুে বপৌ�িিযা� �যাস্তযা।

তাফরখ:  ০৮. ০৬. ২০২২   অনুকমাফদত আফিকাফরক
স্ান:  কলকাতা          কানাড়া ব্যাঙ্ক

    িম্ নং:  আইএনফস–২৬
[ লকাম্পাফনজ ( ইনককপ্াকররন)  লসককন্ড অ্যাকমন্ডকমন্ট রুলস, 
২০১৭–এর রুল ৩০( ৫)( এ) অনুযায়ী] 
এক রাজ্য লথকক অন্য রাকজ্য লরফজস্াড্ অফিস স্ানান্তকরর 
জন্য সংবাদপকত্র ফবজ্ঞফতি 

লকন্দ্রীয় সরকার, ইস্ান্ ফরফজয়ন সমীকপ।
লকাম্পাফনজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ১৩ ( ৪) িারা এবং 
লকাম্পাফনজ ( ইনককপ্াকররন)  লসককন্ড অ্যাকমন্ডকমন্ট রুলস, 
২০১৭–এর রুল ৩০–এর সাব রুল ( ৫)–এর ক্লজ  (  এ) 
এবং  ফবষয়ক

ও
ফবষয়: যুবান ফনবাস প্াইকেট ফলফমকটড, (CIN: 
U70100WB1993PTC060839), লরফজস্াড্ 
অফিস:  টাওয়ার ১,  ্্যাট নং ৩৯০১, ৭৮৩ আনন্পুর, 
মাদুরদহ এল ফপ–১৩/ ১৩/ ১২ কলকাতা ৭০০ ১০৭। 

....... আকবদনকারী
এতদ্দযা�যা েনিযাধযা�টণ� জ্ঞযাতযাট্্ক েযানযাটনযা হটছে বয, 
২৪. ০৫. ২০২২  তযাস�টখ অনসুষ্ত উক্ত আটবদনরযা�ী 
বরযাম্পযাসন� সবটশষ িযাধযা�ণ িিযায় গৃহীত এরটি সবটশষ 
সিদ্যান্ত অনুযযায়ী বরযাম্পযাসনে অ্যাক্ট, ২০১৩–এ� ১৩ 
ধযা�যাধীটন ‘পফচিমবঙ্গ রাজ্য’ ব্টর ‘আসাম রাজ্য’বত 
 এই বরযাম্পযাসন� ব�সেস্টযাড্ক অস�ি স্যানযান্তট�� উটদ্টশ্ এই 
বরযাম্পযাসন� িঙ্স্যা�টর� পস�বত্কটন� সবষয়টি সনসচিত র�যা� 
েন্ আটবদনরযা�ী বরযাম্পযাসন� ত�ট� বরন্দ্রীয় ি�রযাট�� 
রযাটে এরটি আসে্ক বপশ র�যা� পস্তযাব আনযা হটয়টে।
এই বরযাম্পযাসন� ব�সেস্টযাড্ক অস�টি� পস্তযাসবত উক্ত স্যানযান্তট� 
রযা�ও স্যা্্ক ষুিণ্ণ হটি বযা ষুিণ্ণ হওয়যা� িম্যাবনযা আটে বটি 
িটন র�টি সতসন/তযাঁ�যা এমফসএ–২১ লপাট্াল ( www.mca.
gov.in )–বত ইনটিস্ট� রিটপ্ন �ি্ক দযাসখি রট� সরিংবযা 
এই সবজ্ঞসতি িিংবযাদপটরে পরযাসশত হওয়যা� তযাস�খ ব্টর 
বেযাদ্ সদটন� িটধ্ স�সেওনযাি সডট�ক্ট�, র�টপযাট�ে সবষয়র 
িন্তর, ইস্টযান্ক স�সেয়ন, সনেযাি প্যাটিি, ২য় এিএিও সবস্ডিং, 
েতু্্ক তি, ২৩৪/৪, এ বে সি ববযাি ব�যাড, রিরযাতযা– ৭০০ 
০২০–এ� রযাটে তযঁা� ( পুিং/  স্তী)  স্যাট ্্ক� ধ�ন ও সবট�যাসধতযা� 
রযা�ণ উটলিখ রট� সিসখতিযাটব েযানযান বযা ব�সেস্টযাড্ক ডযাটর 
পযাঠযান এবিং এ� িটঙ্গ এরটি হি�নযািযা দ্যা�যা বক্তব্ িিস্্কত 
হওয়যা আবশ্র এবিং এ� এরটি রসপ অবশ্ই আটবদনরযা�ী 
এই বরযাম্পযাসন� উক্ত ব�সেস্টযাড্ক অস�টি� ঠিরযানযায় বপশ 
র�টত হটব: 

যুবান ফনবাস প্াইকেট ফলফমকটড, 
টাওয়ার ১,  ্্যাট নং ৩৯০১, ৭৮৩ আনন্পুর, 

মাদুরদহ এল ফপ–১৩/ ১৩/ ১২ কলকাতা ৭০০ ১০৭। 
 আকবদনকারী যুবান ফনবাস প্াইকেট ফলফমকটড–এর জন্য 

ও তরকি 
সাঃ/ –

রাহুল লসাফহয়া
ফডকরক্টর  

DIN: 00290500
তাফরখ:  ০৯.  ০৬. ২০২২
স্ান:  কলকাতা

   িম্ নং:  আইএনফস–২৬
[ লকাম্পাফনজ ( ইনককপ্াকররন)  লসককন্ড অ্যাকমন্ডকমন্ট রুলস, 
২০১৭–এর রুল ৩০( ৫)( এ) অনুযায়ী] 
এক রাজ্য লথকক অন্য রাকজ্য লরফজস্াড্ অফিস স্ানান্তকরর 
জন্য সংবাদপকত্র ফবজ্ঞফতি 

লকন্দ্রীয় সরকার, ইস্ান্ ফরফজয়ন সমীকপ।
লকাম্পাফনজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ১৩ ( ৪) িারা এবং 
লকাম্পাফনজ ( ইনককপ্াকররন)  লসককন্ড অ্যাকমন্ডকমন্ট রুলস, 
২০১৭–এর রুল ৩০–এর সাব রুল ( ৫)–এর ক্লজ  (  এ) 
এবং  ফবষয়ক

ও
ফবষয়: নন–স্প ব্যাপার প্াইকেট ফলফমকটড, (CIN: 
U51109WB1993PTC058293 ), লরফজস্াড্ অফিস:  
্্যাট নং এইচ লমক্া অ্যাপাট্কমন্ট, ফমডল ল্া রাজারহাট 
লরাড কলকাতা ৭০০ ১৫৭। 

....... আকবদনকারী
এতদ্দযা�যা েনিযাধযা�টণ� জ্ঞযাতযাট্্ক েযানযাটনযা হটছে বয, 
২৪. ০৫. ২০২২  তযাস�টখ অনুসষ্ত উক্ত আটবদনরযা�ী 
বরযাম্পযাসন� সবটশষ িযাধযা�ণ িিযায় গৃহীত এরটি সবটশষ 
সিদ্যান্ত অনুযযায়ী বরযাম্পযাসনে অ্যাক্ট, ২০১৩–এ� ১৩ 
ধযা�যাধীটন ‘পফচিমবঙ্গ রাজ্য’ ব্টর ‘আসাম রাজ্য’বত 
 এই বরযাম্পযাসন� ব�সেস্টযাড্ক অস�ি স্যানযান্তট�� উটদ্টশ্ এই 
বরযাম্পযাসন� িঙ্স্যা�টর� পস�বত্কটন� সবষয়টি সনসচিত র�যা� 
েন্ আটবদনরযা�ী বরযাম্পযাসন� ত�ট� বরন্দ্রীয় ি�রযাট�� 
রযাটে এরটি আসে্ক বপশ র�যা� পস্তযাব আনযা হটয়টে।
এই বরযাম্পযাসন� ব�সেস্টযাড্ক অস�টি� পস্তযাসবত উক্ত স্যানযান্তট� 
রযা�ও স্যা্্ক ষুিণ্ণ হটি বযা ষুিণ্ণ হওয়যা� িম্যাবনযা আটে বটি 
িটন র�টি সতসন/তযাঁ�যা এমফসএ–২১ লপাট্াল ( www.mca.
gov.in )–বত ইনটিস্ট� রিটপ্ন �ি্ক দযাসখি রট� সরিংবযা 
এই সবজ্ঞসতি িিংবযাদপটরে পরযাসশত হওয়যা� তযাস�খ ব্টর 
বেযাদ্ সদটন� িটধ্ স�সেওনযাি সডট�ক্ট�, র�টপযাট�ে সবষয়র 
িন্তর, ইস্টযান্ক স�সেয়ন, সনেযাি প্যাটিি, ২য় এিএিও সবস্ডিং, 
েতু্্ক তি, ২৩৪/৪, এ বে সি ববযাি ব�যাড, রিরযাতযা– ৭০০ 
০২০–এ� রযাটে তযঁা� ( পুিং/  স্তী)  স্যাট্্ক� ধ�ন ও সবট�যাসধতযা� 
রযা�ণ উটলিখ রট� সিসখতিযাটব েযানযান বযা ব�সেস্টযাড্ক ডযাটর 
পযাঠযান এবিং এ� িটঙ্গ এরটি হি�নযািযা দ্যা�যা বক্তব্ িিস্্কত 
হওয়যা আবশ্র এবিং এ� এরটি রসপ অবশ্ই আটবদনরযা�ী 
এই বরযাম্পযাসন� উক্ত ব�সেস্টযাড্ক অস�টি� ঠিরযানযায় বপশ 
র�টত হটব:

নন–স্প ব্যাপার প্াইকেট ফলফমকটড, 
্্যাট নং এইচ লমক্া অ্যাপাট্কমন্ট, ফমডল ল্া 

রাজারহাট লরাড কলকাতা ৭০০ ১৫৭। 
 আকবদনকারী নন–স্প ব্যাপার প্াইকেট ফলফমকটড–এর 

জন্য ও তরকি 
সাঃ/ –

নওদীপ আগরওয়াল
ফডকরক্টর  

DIN: 07063789
তাফরখ:  ০৯.  ০৬. ২০২২
স্ান:  কলকাতা

 আউরগ্রাম ব্াঞ্চ ( ০০০৮২৬) 
গ্রাম ও লপাঃ–আউরগ্রাম, থানা– আউরগ্রাম, 

লজলা– পবূ্ বি্মান, ফপন–৭১৩১৫২

দখল ফবজ্ঞফতি ( স্াবর সম্পফতির জন্য)  পফরফরষ্ট–IV   [ রুল ৮( ১) ] 
বযটহতু, ইউককা ব্যাঙ্ক,  আউরগ্রাম ব্াঞ্চ–এ� অনুটিযাসদত আসধরযাস�র সহটিটব সনম্নস্যাষি�রযা�ী সিসরউস�টি ইন্যাট�স্ট ( এনট�যাি্কটিন্)  রুিি, 
২০০২– এ� রুি নিং ৩  িহ পঠনীয় সিসরউস�েযাইটেশন অ্যান্ড স�রনস্টযারশন অ� স�নযাসসিয়যাি অ্যাটিেি অ্যান্ড এনট�যাি্কটিন্ অ� সিসরউস�টি 
ইন্যাট�স্ট অ্যাক্ট, ২০০২  ( নিং ৫৪/ ২০০২) –এ� ১৩( ১২)  ধযা�যাধীটন তযঁা� ওপ� অসপ্কত ষিিতযাবটি নীটে বিখযা ঋণগ্রহীতযা/ েযাসিনদযা�–এ� পসত দযাসব 
সবজ্ঞসতি ইিু্ রট�সেটিন, যযা� িযাধ্টি উক্ত সবজ্ঞসতি পযাসতি� তযাস�খ ব্টর ৬০ সদটন� িটধ্ িিংসলিষ্ট সবজ্ঞসতিটত উসলিসখত পস�িযাণ অ্্কযাঙ্ক পস�টশযাধ র�যা� 
েন্ তযাঁটদ� পসত আহ্যান েযানযাটনযা হটয়সেি। উক্ত ঋণগ্রহীতযা উক্ত অ্্কযাঙ্ক আদযায় সদটত ব্্্ক হওয়যায় এতদ্দযা�যা সবটশষত ওই ঋণগ্রহীতযা/ েযাসিনদযা� 
এবিং েনিযাধযা�টণ� পসত েযানযাটনযা যযাটছে বয, সনম্নস্যাষি�রযা�ী উক্ত রুিিিূটহ� রুি নিং ৮ িহ পঠনীয় উক্ত অ্যাটক্ট� ১৩ নিং ধযা�যা� ( ৪)  নিং 
উপধযা�যাধীটন তঁযা� ওপ� অসপ্কত ষিিতযাবটি নীটে িিংসলিষ্ট ঋণগ্রহীতযাগটণ� নযাটি� পযাটশ বিখযা তযাস�খগুসিটত নীটে উসলিসখত িম্পসতিিিূটহ� দখি 
সনটয়টেন। সবটশষত ওই ঋণগ্রহীতযা/ েযাসিনদযা� এবিং েনিযাধযা�ণটর এতদ্দযা�যা উক্ত িম্পসতি সনটয় বরযানওরূপ বিনটদন নযা র�যা� েন্ িতর্ক র�যা 
হটছে এবিং উক্ত িম্পসতি সনটয় বয বরযানও পরযা� বিনটদন নীটে বিখযা অ্্কযাঙ্ক এবিং তযা� ওপ� িুদ িটিত ইউককা ব্যাঙ্ক,  আউরগ্রাম ব্াঞ্চ–এ� 
েযাে্ক িযাটপষি হটব। উক্ত অ্যাটক্ট� ১৩ নিং ধযা�যা� ( ৮)  নিং উপধযা�যা� িিংস্যানযাধীটন পযাপ্ বিয়যাটদ� িটধ্ এই েযাসিনযুক্ত পস�িম্পদগুসি েযাড়যাটনযা� 
ব্বস্যা গ্রহটণ� েন্ িিংসলিষ্ট ঋণগ্রহীতযা/  েযাসিনদযাট�� িটনযাটযযাগ আরষ্কণ র�যা হটছে। ঋণগ্রহীতযা ও/ বযা েযাসিনদযা�/ বন্ধরদযাতযাগণটর সবজ্ঞসতি পযাসতি� 
তযাস�খ ব্টর ৩০ সদটন� িটধ্ িিংসলিষ্ট সবজ্ঞসতিটত উসলিসখত পস�িযাণ অ্্কযাঙ্ক পস�টশযাধ র�যা� েন্ তযাঁটদ� পসত আহ্যান েযানযাটনযা হটছে যযাটত ব্্্ক 
হটি িযা��যাটয়সি অ্যাক্ট,২০০২–এ� অধীটন িম্পসতি সবসরি র�যা হটব। আইনযানুগ সবসধ িযাস�র ব্যাটঙ্ক� অসধরযা� সনসব্কটশটষ এটি েযাস� র�যা হি।

ঋণগ্রহীতা/  জাফমনদাকরর নাম 
ও ঠিকানা

স্াবর সম্পফতির ফববরণ ১)   দাফব ফবজ্ঞফতির তাফরখ
২)  দখল ফবজ্ঞফতির তাফরখ

৩)  দাফবকৃত অথ্াঙ্ক
ঋণগ্রহীতা:  শ্রী চঞ্চল লগাসামী, 
স্তযা– বিাঃ বিৌ�ি পযাবসিশযাি্ক 
অ্যান্ড বুরটিিযা�ি, রটিে 
বিযাড়, সিউসড় ব�যাড, বপযাাঃ ও 
্যানযা– গুির�যা, বেিযা– পূব্ক 
বধ্কিযান, সপন–৭১৩১২৮।

০. ০২ এর� েসি ও সবস্ডিংটয়� িিবন্ধর, বরেণী বযাস্তু, দযাগ নিং 
২২৭৭, এি আ� খসতয়যান নিং ৫৯৯৬, বে এি নিং ১১০, বিৌেযা– 
গুির�যা, গুির�যা পু�িিযা, ্যানযা– আউশগ্রযাি, বেিযা– পূব্ক বধ্কিযান;  
২০০৬–এ� দসিি নিং I –৮৯৫ এসডএিআ�–গুির�যা।

১)  ২৭. ১০. ২০২১
২)  ০৮.০৬. ২০২২
৩)  ₹ ২৬,৭২,৫১৩. ৮০ 
( েযাসবিশ িষি বযাহযাতি� হযােযা� পযাঁেটশযা 
বতট�যা েযারযা এবিং আসশ পয়িযা িযারে)  
এবিং এ� ওপ� িুদ

তাফরখ: ১০. ০৬. ২০২২;  স্ান:  আউরগ্রাম, পবূ্ বি্মান অনুকমাফদত আফিকাফরক, ইউককা ব্যাঙ্ক     

 িম্ ‘ এ’ 
প্কার্য ল�াষণা

[ ইনিিটিসসি অ্যান্ড ব্যাঙ্ক�যাটেসি ববযাড্ক অ� ইসন্ডয়যা (ইনিিটিসসি ব�টেযাসিউশন পটিি �� 
রটপ্কযাট�ে পযাি্কনি)   ব�গুটিশনি, ২০১৬–এ�  ব�গুটিশন ৬ অধীটন। 

ফজ এস এ ফরকটল ফলফমকটড– এর ঋণদাতাগকণর অবগফতর জন্য

দরকাফর তথ্যাবফল
১. রটপ্কযাট�ে ঋণগ্রহীতযা� নযাি ফজ এস এ ফরকটল ফলফমকটড

২. রটপ্কযাট�ে ঋণগ্রহীতযা� স্যাপটন� তযাস�খ ০১. ০৫.২০০৭৭

৩. বয রতৃ্কপটষি� অধীটন এই রটপ্কযাট�ে ঋণগ্রহীতযা 
স্যাসপত/ সনবন্ধীরৃত

আ�ওসি, রিরযাতযা 

৪. রটপ্কযাট�ে ঋণগ্রহীতযা� রটপ্কযাট�ে আইটডসন্টি 
নযাম্বযা�  / সিসিটেড িযায়যাসবসিটি 
আইটডসন্স�টরশন নম্ব�

U17120WB2007PLC115418 

৫. রটপ্কযাট�ে ঋণগ্রহীতযা� ব�সেস্টযাড্ক অস�ি এবিং িুখ্ 
অস�টি� ( যসদ ্যাটর) ঠিরযানযা

১১৬ এ�, সব টি ব�যাড, এনটিসি রম্পযাউন্ড, রযািযা�হযাটি, 
রিরযাতযা, ৭০০০৫৮

৬. রটপ্কযাট�ে  েযাসিনদযাট�� বশযাধ– অষিিতযা শুরু� 
তযাস�খ

০৭. ০৬. ২০২২

৭. বশযাধ– অষিিতযা ব�টেযাসিউশন পসরিয়যা বটন্ধ� 
অনুসিত তযাস�খ

০৩. ১২. ২০২২

৮. ইটন্স�ি ব�টেযাসিউশন পট�শনযাি  সহটিটব 
সরিয়যাশীি ইনিিটিসসি  বপযাট�শনযাটি� নযাি এবিং 
ব�সেটস্টশন নম্ব�

সবষু্ণ কুিযা� তুিিীয়যান,  IBBI/IPA-001/IP-
P01428/ 2019-2020/12525

৯. ববযাটড্ক� রযাটে সনবন্ধন অনুযযায়ী ইটন্স�ি 
ব�টেযাসিউশন বপযাট�শনযাটি� ঠিরযানযা এবিং ই– বিি 
আই সড

 এ–৪০৪, সি আই সপ এনটলেি, বযাগুইআটি, রিরযাতযা 
৭০০০৫৯। ই বিি– tulsyanvk@gmail.com

  ১০. ইটন্স�ি ব�টেযাসিউশন বপযাট�শনযাটি� িটঙ্গ 
 বযাগযাটযযাটগ� েন্ ব্বহযায্ক ঠিরযানযা এবিং ই বিি 
আইসড

আ�যাধনযা সবস্ডিং, ৩য় তি, ইউসনে নিং ১০, সপ–২, সনউ 
সি আই টি ব�যাড, রিরযাতযা–৭০০ ০৭৩। ই বিি– gsa.
cirp @gmail.com

   ১১. দযাসব বপশ র�যা� বশষ তযাস�খ ২১. ০৬. ২০ ২২

১২. ইটন্স�ি ব�টেযাসিউশন বপযাট�শনযাি দ্যা�যা গণনযারৃত 
ধযা�যা ২১ – এ� উপধযা�যা ( ৬এ) – এ� লেে ‘  সব অধীটন 
ঋণদযাতযাটদ� ( ্ যারটি)  বরেসণ

পটযযাে্ নয়

১৩. পসত বরেসণটত ঋণদযাতযাটদ� অনুটিযাসদত পসতসনসধ 
সহটিটব সরিয়যাশীি ও সেসনিত ইটন্স�ি ব�টেযাসিউশন 
বপযাট�শনযািটদ� নযাি

পটযযাে্ নয়

১৪. ( র)  িম্পসর্কত �ি্কিিূহ এবিং
( খ)  অনুটিযাসদত পসতসনসধটদ� ত্্যাবসি
বযখযাটন উপিব্ধ �টয়টে

র)  ওটয়বসিঙ্ক–https://ibbi.gov.in/home/
downloads
 খ)  পটযযাে্ নয়

এতদ্দযা�যা এই সবজ্ঞসতি েযাস� র�যা হটছে বয ন্যাশনযাি বরযাম্পযাসন ি’  ট্যাইবুনযাি  ০৭. ০৬. ২০২২  তযাস�টখ সে এি এ স�টেি 
সিসিটেড–এ� বপসষিটত এরটি রটপ্কযাট�ে ইনিিটিসসি ব�টেযাসিউশন পটিি শুরু� আটদশ সদটয়টে।
ফজ এস এ ফরকটল ফলফমকটড– এ� ঋণদযাতযাগণটর এতদ্দযা�যা আহ্যান েযানযাটনযা যযাটছে যযাটত তযাঁ�যা য্যায্ পিযাণ– িহ 
তযাঁটদ� দযাসবগুসি ২১. ০৬. ২০ ২২ তযাস�টখ� িটধ্ ও পট� রিি নিং ১০– বত উসলিসখত ঠিরযানযায় ইটন্স�ি ব�টেযাসিউশন 
বপযাট�শনযাটি� রযাটে বপশ রট�ন। 
আস্্কর উতিিণ্কগণ দযাসব– িহ পিযাণ বপশ র�টবন বরবি ববদু্সতন িযাধ্টি। বযাসর িব উতিিণ্কগণ ব্সক্তগতিযাটব, 
ডযারটযযাটগ বযা ববদু্সতন িযাধ্টি দযাসব– িহ পিযাণ সদটত পযাট�ন। 
১২ নিং–এ বরেণীটত আস্্কর উতিিণ্ক ১৩ নিং–এ সতন ইনিিটিসসি বপযাট�শনযািটদ� নযাি ব্টর অনুটিযাসদত পসতসনসধ 
সহটিটব পে্ বদটবন ��ি সি এ–বত।
ফমথ্যা এবং ফবভ্াফন্তকর দাফবর প্মাণ জফরমানাকযাগ্য।
 স্যাাঃ/ – 
স্যান:  রিরযাতযা           সবষু্ণ কুিযা� তুিিীয়যান,
তযাস�খ:  ০৮. ০৬. ২০২২ ইটন্স�ি স�টেযাসিউশন পট�শনযাি, সে এি এ স�টেি সিসিটেড 


