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কমনওয়েলথ গেময়ের জন্য ভারয়ের মহিলা 
গেহিল গেহনে দল হনয়ে জল ক্রমশ গ�ালা িয়ছে। 
এিার আদালয়ের দ্ারস্থ িয়লন অর্চনা কামাথ। োঁর 
আয়িদয়নর ওপর হভহতি কয়র কর্চােক িাইয়কায়ে্চর 
হিহভশন গিঞ্চ ( হিরারপহে হপ এে দীয়নশ কুমার এিং 
হিরারপহে হে এম পুনারা)  অন্তি্চেতী আয়দয়শ জাহনয়েয়ে 
পরিেতী শুনাহনর আয়ে গকানওভায়িই জােীে গেহিল 
গেহনে গেিায়রশন ( টিটিএেআই)  মহিলা টিটি দয়লর 
নাম পাঠায়ে পারয়ি না। 

েুহরিম গকায়ে্চর রায়ে এইমিুূয়ে্চ হনি্চাহেে 
টিটিএেআই। দদনহদিন যািেীে কায়জর গদখভাল 
করয়ে কহমটি অে অ্যািহমহনয়্রেেে্চ ( হেওএ) । রিথয়ম 
োরাই িাহম্চংিাম কমনওয়েলথ গেময়ের জন্য দল গিয়ে 
হনয়েহেল। মহিলা দয়ল হেয়লন অর্চনা কামাথ। গদশীে 
র্যাহ্কংয়ে োঁর গথয়ক অয়নক এহেয়ে থাকয়লও দয়ল 
জােো না িওোে হদহলি িাইয়কায়ে্চ হপটিশন দাহখল 
কয়রহেয়লন হদো হরোয়ল। এরপর হিষেটিয়ে িস্তয়ষেপ 
কয়র গকন্দীে ক্রীড়ামন্ত্রক। হেওএ–র অন্যেম েদে্য 
এে হি মুদহেয়লর গনেৃয়বে হেয়লকশন কহমটি নেুন 
কয়র দল গিয়ে গনে। িাদ পয়ড়ন অর্চনা, দয়ল আয়েন 

হদো। এমনকী, রিথমিার দয়ল েুয়যাে না পাওো স্বহস্তকা 
গ�াষও আদালয়ে হেয়েহেয়লন। হদ্েীেিার গ�াহষে দয়ল 
োঁয়ক রাখা িে স্্যান্ডিাই হিয়েয়ি। রিথয়ম অর্চনায়ক 
গনওোর গষেয়রে যুহতি হেল, োঁর আন্তজ্চাহেক র্যাহ্কং হদো, 
স্বহস্তকায়দর েুলনাে অয়নক ভাল। েয়ল পদক আনার 
গষেয়রে িাহকয়দর েুলনাে অর্চনার ওপর গিহশ ভরো 
করা যাে। অিশ্য দল হনি্চারয়নর িে্চমান মাপকাঠিয়ে 
�য়রাো পারেরয়মন্সয়কই গুরুবে গদওো িে গিহশ। হকন্তু 
িাদ পড়ার েয়গে েয়গে হিয়বের রার নম্বর মহিলা িািলে 
গলেোর ( মহরকা িারোর েয়গে)  অর্চনা হপটিশন দাহখল 
কয়রয়েন কর্চােক িাইয়কায়ে্চ। পরিেতী শুনাহন ২২ জুন।

আদাললত অর্চিা, জল আরও ঘ�ালা
 বিতর্ক িাড়ছে ভারতীয় টেবিল টেবিছে
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ডব্লুটিটি কিলেিডালর তাক লানিলে নদললি নজ সানিোি। 
ঘ্ালেনশোর জালরেলব বৃহস্পনতবার এই ভারতীে ঘেনবল ঘেনিস 
তারকা হারাললি নবলবের ৬ িম্বর এবং বত্চমাি ইওলরাপীে র্ানপিেি 
জনজ্চর ডারলকালক। প্রনতল�ানিতার নবিতীে বাছাই ঘ্ালভনিোিলক 
৬–১১, ১২–১০, ১১–৯, ১২–১০ পলেলটে হানরলে পুরুষ নসঙ্গললসর 
নপ্র–ঘকাোে্চালর ঘপৌঁলছাললি সানিোি। নপনছলে পলেও দুরন্ত জে 
নছনিলে উল্ালস ঘেলে পলেি নবলবের ৩৪ িম্বর ঘলেোর। ঘসই ছনব 
ঘসাশ্াল নমনডোে ঘপাস্টও কলরলছি সানিোি। এই নিলে নববে 
র্ান্কংলে প্রিম দলশর মল্্ িাকা নবিতীে ঘলেোরলক হারাললি 
নতনি। এর আলি ২০১৯ এনশোি র্ানপিেিনশলপ নবলবের ৫ িম্বর, 
জাপালির ঘতামাকাজু হানরলমালতালক হানরলেনছললি সানিোি। আসন্ন 
কমিওলেলি ঘিমলসর ভারতীে দললও আলছি নতনি, স্াভানবকভালবই 
পদলকর প্রত্াশা িাকলব সানিোলির ওপর।  

 চমর োবিয়াছির

জলের পর সানিোলির উল্াস। ছনব: েুইোর

খেলার েচুররা
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মুখ্যমন্ত্রীর গ�াষরার হেন েপ্াি অহেক্রান্ত। 
এখনও ইস্য়িগেল এিং ইমাহমর মূল 
রুহতিপয়রে েই িেহন। আর যার েয়ল িন্ধ 
রয়েয়ে ইস্য়িগেয়লর দল েঠন রিহক্রো। 
কয়ি রুহতিপয়রে েই িয়ে নেুন গকাম্াহন 

দেহর িয়ি, আর েখন আয়দৌ ভায়লা 
মায়নর েুেিলার পাওো যায়ি হকনা, 
গেোই এখন েি গথয়ক িড় রিশ্ন ইস্য়িগেল 
েমথ্চকয়দর। েূয়রের খির দু পয়ষের 
আইনজীিীরা রুহতিপরে দেহর কয়রয়েন। 
গিশ কয়েকহদন ধয়র এয়েই রুহতিপরে 
খহেয়ে গদয়খহেয়লন ইমাহমর কে্চারা। 

শুক্রিায়রর খির, শহনিার ইমাহমর পষে 
গথয়ক ইস্য়িগেলয়ক রুহতিপরে পাঠায়নার 
েম্ািনা রয়েয়ে। এই রুহতিপরে আেয়ল 
ইস্য়িগেল কে্চারা িুঝয়ে পারয়িন ইমাহম 
ঠিক গকান গকান শয়ে্চ রুহতি রাইয়ে। 
নেুন গকাম্াহনয়ে কে শোংশ গশোর 
োরা হনয়জয়দর দখয়ল রাখয়ে রাইয়ে। 

 ইস্য়িগেল কে্চারা রুহতি িায়ে পাওোর পর 
হনয়জয়দর আইনজীহিয়দর হনয়ে দিঠয়ক 
িেয়িন। রুহতিয়ে োঁয়দর গকানও েমে্যা 
না থাকয়ল আোমী েপ্ায়ি েইপি্চ িয়ে 
পায়র দুপয়ষের। েয়ি েমে কময়ে দ্রুে 
েহেয়ে।  এরপর আয়দৌ কেো শহতিশালী 
দল েড়া যায়ি, ো হনয়ে রিশ্ন উয়ঠ গেয়ে। 

 আজ রুনতিপত্র ঘপলত পালর ইস্টলবঙ্গল

পরুছিা ফরম্াছে বফরছে  
আইএেএল, আই বলগ

মুিাল রল্াপা্্াে

ঘকানভড সং্মলের কিা মািাে ঘরলে িত মরশুলম 
আইএসএললর সব ম্ার ঘিাোে এবং আই নললির সব 
ম্ার কলকাতাে করলত বা্্ হলেনছল এেএসনডএল ও 
ঘেডালরশি। এবার অবশ্ পুরলিা ঘরহারাে ও েরম্ালে 
নেরলছ ঘদলশর দুই প্র্াি েুেবল প্রনতল�ানিতা। ঘহাম অ্ান্ড 
অ্াওলে পদ্ধনতলত পরস্পলরর নবরুলদ্ধ ঘেললব দলগুনল। 
আইএসএললর ঘেলা ৭ অল্াবর শুরুর সম্াবিা। তলব 
অল্াবলর ওইসমে দুি্চাপুলজা ও তার নবসজ্চলির ঘরশ রললব 
বলল কলকাতাে আইএসএললর উলবিা্িী ম্ার হওোর 
সম্াবিা ঘিই। ঘশািা �ালছে ঘকানরলত প্রিম ম্ালর ঘকরালা 
ব্াস্টালস্চর মুলোমুনে হলত পালর এটিলক ঘমাহিাবািাি। 
ঘ�লহতু ২ মরশুম বালদ �ুবভারতীলত নেরলছ কলকাতা 
ডানব্চ, তাই কালীপুলজার পর ঘসো হওোর সম্াবিা। 
আইএসএললর ঘেলা রললব মার্চ প�্চন্ত। নববেকাপ েুেবল 
রলাকালীি আইএসএল বা আই নললির ঘেলা বন্ধ হলব িা।

আই নলিও হলব ঘহাম অ্ান্ড অ্াওলে পদ্ধনতলত। িত 
দুবালরর মলতা একবার মুলোমুনে হওোর পর র্ানপিেিনশপ 
আর ঘরনললিশলির আলাদা ঘকািও পব্চ িাকলছ িা 
দলগুললার সামলি। পরস্পলরর মুলোমুনে হলব দু’ বার 
কলর র্ানপিেিনশপ নি ্্চারলে। অল্াবলরর মাঝামানঝ 
আই নললির ঘেলা শুরু হলব। 

এবালরর আই নলি র্ানপিেি এবং আইএসএললর নলি 
উইিাস্চ নশল্ড ও িকআউলের নবজেীর কালছ েুি্চালমটে অত্ন্ত 

গুরুত্বপূে্চ। এএেনসর ঘরাড ম্াপ অিু�ােী সামলির আই 
নললি �ারা র্ানপিেি হলব, তারাই আইএসএলল সরাসনর 
ঘেলার সুল�াি পালব। তাই িত আই নললি ঘিাকুলালমর 
কালছ হারললও, মহলমডাি এবার র্ানপিেি হলল সরাসনর 
আইএসএলল ঘেলার সুল�াি পাওোর কিা। অবশ্ ঘেডালরশি 
ঘসই ঘরাড ম্াপ �নদ মালি। 

ঘিাকুলাম িতবার র্ানপিেি হললও এএেনস কালপর 
মূলপলব্চ সরাসনর ঘেললত পারলব িা। কারে এএেনসর 
িতুি ক্াললন্ডালরর সলঙ্গ সামঞ্জস্ ঘরলে এএেনস কালপ 
অংশরেহেকারী দল ঠিক করলত ঘেডালরশি ইনতমল্্ই 
জানিলেলছ ২০২১–২২ ও ২০২২–২৩–এর আই নলি 
র্ানপিেলির মল্্ ঘলে– অে ম্ালরর নবজেী এএেনস কালপর 
মূলপলব্চ ঘেললব। 

আইএসএললর ঘষেলত্রও এক নিেম। এতনদি নলি উইিাস্চ 
নশল্ড সরাসনর এএেনস র্ানপিেিস নললি আর িকআউে 
র্ানপিেিরা এএেনস কালপর ঘলে– অলে ঘেলত। এবার ঘসো 
হলছে িা। জামলশদপুর ও হােদরাবাদ িত মরশুলম ঘেতাব 
নজলতনছল। নকন্তু িতুি নিেলম ২০২১–২২ ও ২০২২– ২৩–র 
নলি উইিাস্চ নশল্ড ও িকআউে র্ানপিেিলদরও পরস্পলরর 
মল্্ ঘলে– অে ঘেলল নজতলত হলব এএেনস র্ানপিেিস নলি 
ও এএেনসর ঘলে– অে পলব্চ ঘেলার ঘ�াি্তাজ্চি করলত। 
এনপ্রলল ঘলে– অলের ঘেলার পর আলির মলতা সুপার কাপ 
আলোনজত হলব দলগুললার ম্ালরর সংে্া বাোলত। তাই 
আিলস্ট অিুলঠেে ডুরান্ড কালপ আইএসএল ও আই নললির 
দলগুললার অংশরেহে বা্্তামূলক কলরলছ ঘেডালরশি।   

 েরম এ
প্রকাশ্ ঘ�াষো

[ ইনেলয়ভহন্স অ্যান্ড ি্যা্করাপ্টহে গিাি্চ অে ইহন্ডো (ইনেলয়ভহন্স গরয়জাহলউশন রিয়েে ের কয়প্চায়রে পাে্চনে)   
গরগুয়লশনে, ২০১৬–এর  গরগুয়লশন ৬ অধীয়ন। 

নিলিানলস ঘরেনডং প্রাইলভে নলনমলেড– এর 
ঋেদাতািলের অবিনতর জি্

দরকানর তি্াবনল
১. কয়প্চায়রে ঋরগ্রিীোর নাম নিলিানলস ঘরেনডং প্রাইলভে নলনমলেড

২. কয়প্চায়রে ঋরগ্রিীোর স্থাপয়নর োহরখ ২৮.১১. ১৯৯১

৩. গয কেৃ্চপয়ষের অধীয়ন এই কয়প্চায়রে ঋরগ্রি ীে া 
স্থাহপে/ হনিন্ধীকৃে

গরহজ্রোর অে গকাম্াহনজ, কলকাো 

৪. কয়প্চায়রে ঋরগ্রিীোর কয়প্চায়রে আইয়িহটিটি নাম্বার 
 / হলহময়েি লাোহিহলটি আইয়িহটিহেয়কশন নম্বর

U45201WB1991PTC053686   

৫. কয়প্চায়রে ঋরগ্রিীোর গরহজস্াি্চ অহেে এিং মুখ্য 
অহেয়ের ( যহদ থায়ক) ঠিকানা

২৩ এ, গনোহজ েুভাষ গরাি, ২ে েল, রুম নং ৮, কলকাো, 
পি– ৭০০০০১

৬. কয়প্চায়রে  জাহমনদায়রর গশাধ– অষেমো শুরুর 
োহরখ  

১৫. ০৬. ২০২২

৭. গশাধ– অষেমো গরয়জাহলউশন রিহক্রো িয়ন্ধর অনহুমে 
োহরখ

১১. ১২. ২০২২ 

৮. ইয়টিহরম গরয়জাহলউশন রিয়েশনাল  হিয়েয়ি হক্রোশীল 
ইনেলয়ভহন্স  গরিায়েশনায়লর নাম এিং গরহজয়্রেশন নম্বর

নীরজ গকজহরওোল, 
IBBI/IPA-001/IP-P00392/ 2017-18/10710 

৯. গিায়ি্চর কায়ে হনিন্ধন অনুযােী ইয়টিহরম গরয়জাহলউশন 
গরিায়েশনায়লর ঠিকানা এিং ই– গমল আই হি

হপ–১৭৮, হেআইটি হকিম, VIM,  েুলিাোন, ৪থ্চ েল, কলকাো 
৭০০০৫৪। ই গমল– nkejriwal@gmail.com

  ১০. ইয়টিহরম গরয়জাহলউশন গরিায়েশনায়লর েয়গে 
গযাোয়যায়ের জন্য ি্যিিায্চ ঠিকানা এিং ই গমল আইহি

হপ–১৭৮, হেআইটি হকিম, VIM,  েুলিাোন, ৪থ্চ েল, কলকাো 
৭০০০৫৪। ই গমল–  nigolice .cirp  @gmail.com

   ১১. দাহি গপশ করার গশষ োহরখ ২৯. ০৬. ২০ ২২

১২. ইয়টিহরম গরয়জাহলউশন গরিায়েশনাল দ্ারা েরনাকৃে 
ধারা ২১ – এর উপধারা ( ৬এ) – এর ক্লজ ‘  হি অধীয়ন 
ঋরদাোয়দর ( থাকয়ল)  গরেহর

রিয়যাজ্য নে

১৩. রিহে গরেহরয়ে ঋরদাোয়দর অনুয়মাহদে রিহেহনহধ 
হিয়েয়ি হক্রোশীল ও হরহনিে ইয়টিহরম গরয়জাহলউশন 
গরিায়েশনালয়দর নাম

রিয়যাজ্য নে

১৪. ( ক)  েম্হক্চে েম্চেমূি এিং
( খ)  অনুয়মাহদে রিহেহনহধয়দর েথ্যািহল
গযখায়ন উপলব্ধ রয়েয়ে

( ক) https://ibbi.gov.in/home/downloads
(  খ)  রিয়যাজ্য নে

এেদ্দারা এই হিজ্ঞহপ্ জাহর করা িয়ছে গয ন্যাশনাল গকাম্াহন ল’  ট্াইিুনাল–১৫. ০৬. ২০ ২২  োহরয়খ হনয়োহলে গট্হিং রিাইয়ভে 
হলহময়েি – এর গরিহষেয়ে একটি কয়প্চায়রে ইনেলয়ভহন্স গরয়জাহলউশন রিয়েে শুরুর আয়দশ হদয়েয়ে। 
হনয়োহলে গট্হিং রিাইয়ভে হলহময়েি– এর ঋরদাোেরয়ক এেদ্দারা আহ্ান জানায়না যায়ছে যায়ে োঁরা যথাযথ রিমার– েি োঁয়দর 
দাহিগুহল ২৯. ০৬.  ২০২২ োহরয়খর ময়ধ্য ও পয়র ক্রম নং ১০– গে উহলিহখে ঠিকানাে ইয়টিহরম গরয়জাহলউশন গরিায়েশনায়লর কায়ে 
গপশ কয়রন। 
আহথ্চক উতিমর্চের দাহি– েি রিমার গপশ করয়িন গকিল দিদু্যহেন মাধ্যয়ম। িাহক েি উতিমর্চের ি্যহতিেেভায়ি, িাকয়যায়ে িা দিদু্যহেন 
মাধ্যয়ম দাহি– েি রিমার হদয়ে পায়রন। 
১২ নং–এ গরেরীয়ে আহথ্চক উতিমর্চ ১৩ নং–এ হেন ইনেলয়ভহন্স গরিায়েশনালয়দর নাম গথয়ক অনুয়মাহদে রিহেহনহধ হিয়েয়ি পেদি 
গদয়িন েরম হে এ–গে।
নমি্া এবং নবভ্ানন্তকর দানবর প্রমাে জনরমািাল�াি্।
 ইয়টিহরম গরয়জাহলউশন গপশাদায়রর নাম ও স্বাষের
 স্বা/ –
োহরখ ও স্থান–১৮. ০৬. ২০ ২২ ও কলকাো  নীরজ গকজহরওোল

 ঘজািাল অনেস, দুি্চাপুর 
আইিস্টাইি অ্ানভনিউ, নব– ঘজাি, দুি্চাপুর ঘজলা–  পনচিম ব্্চমাি, নপি–  ৭১৩২০৫

ঘপ্রনমলসস প্রলোজি
ি্যা্ক ভাড়া হভহতিয়ে, পেদি ময়ো রিথম েয়ল িা হদ্েীে েয়ল যহদ ো মল, শহপং গেটিায়র পাওো যাে 
গেখায়ন হলফ্ট, এেক্যালায়ের পহরকাঠায়মা রয়েয়ে, এরূপ স্থায়ন গরিহময়েে রাইয়েন, শাখা খুলিার জন্য 
হনম্নহলহখে স্থায়ন গরিহময়েে রিয়োজন

 ্ম িং স্াি অঞ্চল কালপ্চে পনরমাপ

 ১ দুে্চাপুর গস্শন গরাি দুে্চাপুর ১০০০– ১২০০ িে্চেুে

 ২ পুরুহলো মুয়ন্সেিাগো পুরুহলো ১০০০–  ১২০০ িে্চেুে

 ৩ গমমাহর গমমাহর ৮০০– ১০০০ িে্চেুে

 ৪ েলহে েলহে ৮০০– ১০০০ িে্চেুে

হিশদ/ েম্চেমূি ি্যায়্কর হনকেস্থ শাখা িা গজানাল অহেে, দুে্চাপুর আইনস্াইন অ্যাহভহনউ, হি– গজান, 
দুে্চাপুর– ৭১৩২০৫ গথয়ক েংগ্রি করা যায়ি িা ি্যায়্কর ওয়েিোইে www.ucobank.com   গথয়ক 
িাউনয়লাি করা যায়ি। হনধ্চাহরে আকায়র মুখিন্ধ খায়ম আয়িদন জমার গশষ োহরখ ৩০. ০৬. ২০২২ 
ঘবলা ২. ০০ো প�্চন্ত;  জমা করয়ে িয়ি গজানাল অহেে, দুে্চাপুর স্থায়ন। গকানও রিশ্ন/ হিশয়দর জন্য 
গযাোয়যাে গজানাল অহেে, দুে্চাপুর

তানরে:  ১৮. ০৬. ২০২২  ঘজািাল ঘহড

প্রতীকী দেল নবজ্ঞনতি    
ঘরনজস্টাড্চ অনেস: আইহেআইহেআই ি্যা্ক োওোরে, িান্দা– কুরলা কময়লেক্স, িান্দা 
( ইস্) , মুম্বই– 400051 

ঘ�লহতু,
আইহেআইহেআই গিাম হেনান্স গকাম্াহন হলহময়েয়ির অনুয়মাহদে আহধকাহরক হিয়েয়ি হনম্নস্বাষেরকারী হেহকউহরটি ইটিায়রস্ ( এনয়োে্চয়মটি)  রুলে, 
2002 এর রুল 3  েি পঠনীে হেহকউহরোইয়জশন, হরকন্রোকশন অে হেনাহন্সোল অ্যায়েেে অ্যান্ড এনয়োে্চয়মটি অে হেহকউহরটি ইটিায়রস্ অ্যাক্ট, 
2002 এর 13(12)  ধারাধীয়ন োঁর ওপর অহপ্চে ষেমোিয়ল হনম্নহলহখে ঋরগ্রিীোেয়রর রিহে দাহি হিজ্ঞহপ্ জাহর কয়রহেয়লন, যার মাধ্যয়ম উতি হিজ্ঞহপ্ 
রিাহপ্র োহরখ গথয়ক 60 হদয়নর ময়ধ্য উতি হিজ্ঞহপ্য়ে উহলিহখে অথ্চা্ক আদাে গদওোর জন্য োঁয়দর রিহে আহ্ান জানায়না িয়েহেল।
উতি ঋরগ্রিীো উতি অথ্চা্ক পহরয়শায়ধ ি্যথ্চ িওোে এেদ্দারা হিয়শষ কয়র ওই ঋরগ্রিীো ও জনোধারয়রর জ্ঞাোয়থ্চ এই হিজ্ঞহপ্ জাহর করা িয়ছে গয, 
হনম্নস্বাষেরকারী হনম্নহলহখে োহরয়খ উতি রুলেমূয়ির রুল নং 8 েি পঠনীে উতি অ্যায়ক্টর 13(4)  ধারাধীয়ন োঁর ওপর অহপ্চে ষেমোিয়ল এখায়ন নীয়র 
িহর্চে েম্হতির দখল হনয়েয়েন। হিয়শষে ওই ঋরগ্রিীো ও জনোধাররয়ক এেদ্দারা হনম্নহলহখে েম্হতি হনয়ে গকানওরিকার গলনয়দন না করার জন্য 
েেক্চ করা িয়ছে এিং উতি েম্হতি হনয়ে গকানওরূপ গলনয়দন আইহেআইহেআই গিাম হেনান্স গকাম্াহন হলহময়েয়ির রাজ্চ োয়পষে িয়ি।

্ম 
িং

ঋেরেহীতা/ 
সহ–ঋেরেহীতার িাম

এবং ঘলাি অ্াকাউটে িম্বর

সপিনতির নববরে/ 
দেললর তানরে

দানব নবজ্ঞনতির 
তানরে /  দানবকৃত 

অি্চা্ক ( ₹ ) 
ব্ালঞ্চর িাম

1 িদিনা মণ্ডল ( ঋরগ্রিীো) / 
হশমুল মণ্ডল ( েি–ঋরগ্রিীো) /  
LHHOW00001317197

োলেলা গমায়ড়র কায়ে, নকির পাড়া গরাি, গপাঃঅঃ– রিীন্দ নের, থানা– 
দমদম, দহষের দমদম পুরেভার এলাকাধীন, গমৌজা– মাঠকল, গজলা– 
উতির 24 পরেনা, ওোি্চ নং 1, গিাহ্ডং নং 84, কলকাো। গরৌিহদি:  
উতির– গশোহল গপাদিায়রর েম্হতি ( লেে নং ‘ হে’ ) ;  দহষের– লেে নং ‘ এ’  
েংিহলে জহম;  পূি্চ– দাে নং 1266, খহেোন নং 555;  পহচিম– কমন 
প্যায়েজ / দখয়লর োহরখ:  13 জুন, 2022

18.02.2022
/

₹28,97,124 / –

িাওড়া–হি

2 রিিীর োিা ( ঋরগ্রিীো) /  
গদিী দতি ( েি–ঋরগ্রিীো) /  
LHSGI00001323651

3 নং গ্ার, খহেোন নং– আর এে 412, গজ এল নং 100(88), 
গপাঃঅঃ ও থানা– রিধান নের, গমৌজা– হশহলগুহড়, হশহলগুহড় পুরহনেয়মর 
এলাকাধীন, গরিায়গ্রে 2 অ্যাপাে্চয়মটি, উতির–পূয়ি্চ, 4/2, িা�াযেীন গরাি, 
িা�াযেীন কয়লাহন, হশহলগুহড়, লেে নং 680, হশহলগুহড়। গরৌিহদি:  উতির– 
এলওহপ নং 538;  দহষের– এলওহপ নং 561;  পূি্চ– 18 েুে রওড়া রাস্তা;  
পহচিম– এলওহপ নং 563 / দখয়লর োহরখ:  13 জুন, 2022

16.03.2022
/

₹13,05,580  / –

হশহলগুহড়–হি

উপয়রাতি  ঋরগ্রিীো( ের) /জাহমনদার( ের) এর রিহে এেদ্দারা ওপয়র উহলিহখে অথ্চা্ক আদাে গদওোর জন্য এই হিজ্ঞহপ্ রিকায়শর োহরখ গথয়ক 
30 হদয়নর হিজ্ঞহপ্ গদওো িল, অন্যথাে হেহকউহরটি ইটিায়রস্ ( এনয়োে্চয়মটি)  রুলে, 2002 এর রুল নং 8 ও 9  এর েংস্থানাধীয়ন উতি জাহমনযুতি 
েম্হতিগুহল এই হিজ্ঞহপ্ রিকায়শর োহরখ গথয়ক ৩০ হদন অহেিাহিে িওোর পয়র হিক্রে করা িয়ি।

তানরে :  18 জুি, 2022   অিুলমানদত আন্কানরক
স্াি :  উতির 24  পরিিা, নশনলগুনে আইনসআইনসআই ঘহাম নেিান্স ঘকাপিানি নলনমলেড  

কলপ্চালরে অনেস:  আইহেআইহেআই এইরএেহে োওোর, গজ হি নের, আয়ন্ধহর–কুরলা গরাি, আয়ন্ধহর ইস্, মুম্বই– 400059 
ব্াঞ্চ অনেস:   4 নং গ্ার, কৃষ্া এনয়ক্লভ, 2/1, ভজনলাল গলাহিো গলন, িাওড়া এহে মায়ক্চয়ের কায়ে, ইয়েে ি্যায়্কর ওপয়র, িাওড়া– 711101
ব্াঞ্চ অনেস:  2 নং গ্ার, মায়র্চটি গকিাে্যার, েরস্বেী রাইে হমল কম্াউন্ড, পায়েল হেয়নমা িয়লর হিপরীয়ে, গেিক গরাি, গেয়কন্ড মাইল,
হশহলগুহড়– 734001

 প্রস্তুবত েফছর
 নববেকালপর আলি নবলশষ প্রস্তুনত 
ভারলতর অিূর্্চ ১৭ মনহলা েুেবল 
দললর। ইতানল ও িরওলেলত দুটি 
প্রনতল�ানিতাে অংশ ঘিলব ভারত। 
ইতানলর প্রনতল�ানিতা ২২– ২৬ জুি। 
িরওলেলত ১– ৭ জুলাই। 

 ৬ জি শিূ্
মাত্র ১০৩ রালি গুটিলে ঘিল 
বাংলালদশ। ওলেস্ট ইনন্ডলজর 
নবরুলদ্ধ প্রিম ঘেলস্ট। বাংলালদলশর 
৬ ব্াোর নেরললি শিূ্ রালি। 
সানকব আল হাসাি ৫১। আলজানর 
ঘজালসে ও জেলডি নসললসর ৩ 
উইলকে। প্রনতলবদি ঘলোর সমে 
ওলেস্ট ইনন্ডজ ১৩৪/ ৩। ঘব্িওলেে 
অপরানজত ৬১। 

 জয়ী শ্রীলঙ্া
একনদলির নসনরলজ সমতা ঘেরাল 
শ্রীল্কা ( ১– ১) । নবিতীে ম্ালর 
ডাকওোি্চ ও লইুস নিেলম তারা ২৬ 
রালি হারাল অল্রেনলোলক। ম্ালরর 
ঘসরা করুোরলনে ( ৩/ ৪৭) । বানক 
আরও নতিটি একনদলির ম্ার। 

 জয়ী যাদিপরু
ন্লকে এবং েুেবল, দুই ম্ালরই 
বানলিঞ্জ িভি্চলমটে সু্ললর প্রাতিিীলদর 
হারাললি �াদবপুর নববেনবদ্াললের 
প্রাতিিীরা। ন্লকলে রিীি মুোনজ্চ 
ঘমলমানরোল রেনেলত �াদবপুলরর জে 
৭ উইলকলে। ম্ালরর ঘসরা �ু্ ানজৎ 
মেুানজ্চ ও ইন্দ্রিীল মেুানজ্চ। েুেবলল 
তিািত র্বততী ঘমলমানরোল রেনেলত 
�াদবপরু ৪– ২ ঘিালল জেী। 

 ওয়াোর টপাছলা
ক্ালকাো ঘস্পাে্চস অ্ালসানসলেশি 
আলোনজত জুনিের ওোোর ঘপাললা। 
র্ানপিেি আলোজকরাই। োইিালল 
১১– ৫ ঘিালল হারাল কললজ ঘস্াে্ার 
সনুমং অ্ালসানসলেশিলক। নছললি 
নবওএ সভাপনত স্পি ব্ািানজ্চ। 

  বেলছমাহর 
নসদ্ধান্ত হলেনছল আলিই।  শু্বার 
সরকানরভালব নসললমাহর পেল। 
ঘসামবার আইএেএ সনরব নিব্চারি। 
শাসকলিাঠেীর প্রািতী অনিব্চাে দতি। 
নতি সহ-সভাপনত স্রূপ নববোস, 
ঘসৌরভ পাল, নববেনজৎ ভাদুনে। সবাই 
নবিা প্রনতবিন্বিতাে নিব্চানরত হলছেি।

 িারছেি বমলি 
মহলমডালিই আরও এক বছর ঘিলক 
�ালছেি অনভজ্ঞ নমডনেল্ডার নমলি 
নসং। মহলমডালি এললি আভাস িাপা। 
আিামী মরসলুমও ঘিালরষেক ঘকালরর 
দানেত্ব সামলালবি সন্ীপ িন্ী।

িতুি স্পিের টপল িাংলার অিরূ্ধ্ব ১৭ মবহলা ফুেিল দল। টেিছরা 
টগাল্ড এন্ড ডায়মন্ডে িতুি স্পিের হল িাংলার মবহলা যুি দছলর।

িতুি 
স্পিসর 

ই–নিলাম
নব্ে নবজ্ঞনতি

সাক্চল সস্ত্র ঘসটোর, ব্্চমাি, শ্রী দুি্চা মালক্চে, তৃতীে তল, পুনলশ লাইি বাজার,
ঘপাঃঅঃ– শ্রীপল্ী, ব্্চমাি ( পঃবঃ) –৭১৩১০৩। ই–ঘমল:  cs8193@pnb.co.in 

স্াবর সপিনতিসমূহ নবন্র জি্ নব্ে নবজ্ঞনতি
ইএমনড ( বােিা জমা)  এবং িনিপত্র দানেললর ঘশষ তানরে ও সমে:  ০২. ০৭. ২০২২ , নবলকল ৪:  ০০ো প�্চন্ত

নসনকউনরোইলজশি অ্ান্ড নরকি্রোকশি অে নেিানন্সোল অ্ালসেস অ্ান্ড এিলোস্চলমটে অে নসনকউনরটি ইটোলরস্ট ( সারোলেনস)  অ্া্, 
২০০২ অ্ীলি স্াবর সপিনতি নবন্র জি্ ই–নিলাম নব্ে নবজ্ঞনতি

নসনকউনরটি ইটোলরস্ট ( এিলোস্চলমটে)  রুলস, ২০০২–এর রুল ৮( ৬) –এর সংস্ািসমূহ সহ পঠিীে নসনকউনরোইলজশি অ্ান্ড নরকি্রোকশি অে নেিানন্সোল অ্ালসেস অ্ান্ড 
এিলোস্চলমটে অে নসনকউনরটি ইটোলরস্ট অ্া্, ২০০২ অ্ীলি স্াবর পনরসপিদ নবন্র জি্ ই–নিলাম নব্ে নবজ্ঞনতি।
এেদ্দারা জনোধারর এিং হিয়শষ কয়র েংহলিষ্ট ঋরগ্রিীো( ের)  ও জাহমনদার( ের) –এর জ্ঞাোয়থ্চ এই হিজ্ঞহপ্ জাহর করা িয়ছে গয,  পাঞ্াি ন্যাশনাল ি্যা্ক  (জাহমনযুতি ঋরদাো)র কায়ে িন্ধক রাখা/  দােিদ্ধ হনয়ম্নাতি 
হিিররযতুি এিং  পাঞ্াি ন্যাশনাল ি্যা্ক –এর অনুয়মাহদে আহধকাহরক দ্ারা েঠনমূলক/  িাস্তহিক/  রিেীকী দখল গনওো হনম্নহলহখে স্থাির/  অস্থাির েম্হতিগুহল েংহলিষ্ট ঋরগ্রিীো( ের)  ও জাহমনদার( ের) –এর গথয়ক 
পাঞ্াি ন্যাশনাল ি্যা্ক –এর পাওনা অথ্চা্ক পুনরুদ্ধায়রর জন্য নীয়র গলখা োহরয়খ ‘ গযখায়ন আয়ে’ , ‘ যা হকেু আয়ে’  এিং ‘ গযমন আয়ে’  হভহতিয়ে হিহক্র করা িয়ি। নীয়রর গেহিয়ল রিহেটি েম্হতির হনধ্চাহরে েংরষের 
মূল্য ও িােনা জমা ( ইএমহি)  উয়লিখ করা িয়েয়ে।

জানমি�ুতি পনরসপিদগুনলর তেনসল

্ম 
িং

ব্ালঞ্চর িাম
অ্াকাউলটের িাম

ঋেরেহীতা/  জানমিদালরর িাম ও ঠিকািা

বন্ধক রাো স্াবর সপিনতিগুনলর নববরে এবং 
স্ত্বান্কারীর িাম

ক)  দানব নবজ্ঞনতির তানরে
ে)  দানবকৃত অি্চা্ক
ি)  দেললর তানরে
�)  দেললর প্রকৃনত ( প্রতীকী/  
বাস্তনবক) 

ক)  সংরষেে মূল্
ে)  ইএমনড
ি)  নবড বাোলিার মূল্

ই–নিলালমর 
তানরে ও সমে

জানমি�ুতি 
ঋেদাতার জািা 
দালের নববরে

১ ব্াঞ্চ:  িঞ্জ, ব্্চমাি ( ০৪৭৯১০) 
ঘমসাস্চ কৃনষ লষেী রাইস নমল প্রাঃ নলঃ
অ্যাকাউটি নং:  ০৪৭৯৯৮১১০০০০৫২
গ্রাম+ গপাঃঅঃ– িােয়োহিদিপুর, গজলা– 
পূি্চ িধ্চমান, হপন– ৭১৩৪০৭
 নডলর্র ও জানমিদারিে: 
শ্রী রামকৃষ্ণ দাঁ, শ্রী িবকুমার সামন্ত, শ্রী 
লক্ষ্মেরন্দ্র দাঁ, শ্রী মািব সামন্ত, প্রোত 
মহালদব িােক

হনয়ম্নাতি ে্যাক্টহরর জহম ও িাহড় হিহশষ্ট েম্হতির 
অপহরিায্চ েমগ্র পহরমার যার হস্থহে ও হিিরর:  
গমৌজা– িােয়োহিদিপুর, গজ এল নং ১৩৬, এল 
আর খহেোন নং ২২৭২, িাল খহেোন নং ১৮৯৪, 
১৮৯৫, ১৮৯৬, লেে নং ৮২১, ৮২২, ৮২৩ ও 
৮২৬, পহরমাপ– ০. ৫৪ একর, ০. ২৫ একর, ০. ২২ 
একর, ০. ১৬ একর, গমাে এহরো– ১. ১৭ একর, 
িােয়োহিদিপুর গ্রাম পঞ্চায়েয়ের এলাকাধীন, 
গ্রাম– িােয়োহিদিপুর, গজলা– পূি্চ িধ্চমান, হপন– 
৭১৩৪০৭। দহলল নং ৯৭৭৪/ ২০১০ অনুযােী 
েম্হতির মাহলকানা গমোে্চ কৃহষ লক্ষী রাইে হমল 
রিাঃ হলঃ–এর নায়ম।

ক)  ২৯. ০৮. ২০১৭
ে)  ₹৯,৭৪,৬৩,৩৭২. ০৮  
(নে গকাটি রুোতির লষে গেষট্টি িাজার 
হেনয়শা িািাতির োকা এিং আে 
পেো মারে) , ৩১. ০৭. ২০১৭ অনুযােী, 
েৎেি পুয়রা িয়কো পহরয়শায়ধর 
োহরখ পয্চন্ত েুদ
ি)  ৩০. ১১. ২০১৭
�)  বাস্তনবক

ক)  ₹১০৫. ১৪  লষে

খ)  ₹ ১০. ৫২ লষে

ে)  ₹ ০. ৫০ লষে

০৪. ০৭. ২০২২
েকাল ১১: ০০ো

গথয়ক
দুপুর ১২: ০০ো

িে্চমায়ন ি্যায়্কর 
জানা গনই

২ ব্াঞ্চ:  িঞ্জ, ব্্চমাি ( ০৪৭৯১০) 
ঘমসাস্চ লক্ষ্মী নমনি রাইস নমল
অ্যাকাউটি নং:  ০৪৭৯৯৮১১০০০০৩৮
গ্রাম+ গপাঃঅঃ– িােয়োহিদিপুর, 
গজলা– পূি্চ িধ্চমান, হপন– ৭১৩৪০৭
অংশীদারিে:  শ্রী রামকৃষ্ণ দাঁ,
 শ্রী িবকুমার সামন্ত, নমলসস মনিকা 
িােক, 
প্রোত মহালদব িােক

হনয়ম্নাতি ে্যাক্টহরর জহম ও হিহ্ডং েমহবিে েম্হতির 
অপহরিায্চ েমগ্র পহরমার যার অিস্থান:  গমৌজা– 
িােয়োহিদিপুর, গজ এল নং ১৩৬, এল আর খহেোন 
নং ৬০৩/ ১, ১২২৩/ ১, ১০৩০/ ১, এল আর লেে নং 
৮২৪, ৮৯১/ ২৭৫১, ৮৯১/ ২৫৫৬, ৮৯১/ ৫৫৯০, 
গমাে এহরো– ১৭০ শেক, গ্রাম– িােয়োহিদিপুর, 
গজলা– পূি্চ িধ্চমান ( পঃিঃ) , হপন– ৭১৩৪০৭, 
স্ববোহধকারী:  শ্রী নিকুমার োমন্ত, শ্রী রামকৃষ্ দাঁ এিং 
শ্রী মিায়দি নােক;  হিক্রে দহলল নং ৩২৬৮/ ১৯৯৮, 
২৬১৮/ ১৯৯৩, ৮৭০/ ১৯৯৩ অনুযােী।

ক)  ২৯. ০৮. ২০১৭
ে)  ₹ ৫,৬৩,৫৭,৮৪১. ০৭ 
(পাঁর গকাটি গেষট্টি লষে োোন্ন িাজার 
আেয়শা একরহলিশ োকা এিং োে 
পেো মারে) , ৩১. ০৭. ২০১৭ অনুযােী, 
েৎেি পুয়রা িয়কো পহরয়শায়ধর 
োহরখ পয্চন্ত েুদ
ি)  ৩০. ১১. ২০১৭
�)  বাস্তনবক

ক)  ₹৭৪. ৭৫  লষে

খ)  ₹ ৭.৪৫ লষে

ে)  ₹ ০. ৫০ লষে

০৪. ০৭. ২০২২
েকাল ১১: ০০ো

গথয়ক
দুপুর ১২: ০০ো
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৩ ব্াঞ্চ:  ব্্চমাি কাঞ্চিিির রিতলা 
( ১৩৮৯২০) 
ঘমসাস্চ শ্রী্র অ্ালরো ঘপ্রাডা্
ইউনিলের ঠিকািা:  োশপুর গ্রাম 
পঞ্চায়েয়ের অধীন, ইদিাে, গজলা– 
িাঁকুড়া, হপন– ৭২২২০৫
অংশীদারিে:  নমঃ শ্ামসুন্র হানত, নমঃ 
নকলশার হানত, নমঃ রাজকুমার হানত, নমঃ 
নববেনজৎ সাহািা
অ্াকাউটে িং:  ১৩৮৯২৫০৮০৫৯৭১, 
১৩৮৯৩০৬৫১৮৪৪০
ঠিকািা:  গ্রাম– দিকুণ্ঠপুর, গপাঃঅঃ– 
ইদিাে, গজলা– িাঁকুড়া, পহচিমিগে– 
৭২২২০৫

জহম ও িাহড় হনয়ে েঠিে হনম্নিহর্চে েম্হতির 
অপহরিায্চ েমগ্র পহরমার যার হস্থহে ও হিিরর:  
গমৌজা– দিকুণ্ঠপুর, গজ এল নং ৬৮, লেে নং ৬৩৯ 
ও ৬৪২, আর এে খহেোন নং ৩৭০ ও ৩৬৫, 
খহেোন নং ৩৮১, ৩৮২, ৩৮৪, ৩৮৫, ৩৮৬, 
োশপুর গ্রাম পঞ্চায়েে, ইদিাে, গজলা– িাঁকুড়া, 
হপন–৭২২২০৫, জহমর পহরমাপ– ৪০ গিহেয়মল, 
েম্হতির মাহলকানা গমোে্চ শ্রীধর অ্যায়গ্রা গরিািাক্ট 
এর নায়ম, রিহেহনহধবেকারী এর অংশীদারের:  
শ্যামেুদির িাহে, হকয়শার িাহে, রাজকুমার িাহে, 
২৬. ০৫. ২০১৬ োহরয়খর দহলল নং ০১১০০১৫৯৩ 
এিং ২৯. ০৮. ২০১৬ োহরয়খর েংয়শাধনী দহলল নং 
০১১০০৩০৪৮ অনুযােী। রালকয়লর লে্যাটি অ্যান্ড 
গমহশনাহর এিং অন্যান্য হিহিধ স্থােী পহরেম্য়দর 
মাহলকানা গমোে্চ শ্রীধর অ্যায়গ্রা গরিািাক্ট এর নায়ম।

ক)  ৩১. ০৩. ২০১৮
ে)  ₹১,৬১,৪৪,৪৪৮. ০০ 
( এক গকাটি একষট্টি লষে রুোহলিশ 
িাজার রারয়শা আেরহলিশ োকা মারে)  , 
৩১.১২. ২০১৭ অনুযােী, েৎেি 
০১. ০১. ২০১৮ গথয়ক পুয়রা িয়কো 
পহরয়শায়ধর োহরখ পয্চন্ত েুদ
ি)  ২৮. ০৬. ২০১৮
�)  বাস্তনবক ( ২৭. ০৮. ২০২১) 

ক)  ₹৬৮. ৩৬  লষে

খ)  ₹৬. ৮৪ লষে

ে)  ₹ ১. ৬৪ লষে

( উপহরহলহখে েংরষের 
মূয়ল্যর ময়ধ্য লে্যাটি 
অ্যান্ড গমহশনাহরর মূল্য 
িািদ ₹ ১৩. ৭৩ লষে 
অন্তভু্চতি করা আয়ে) 

০৪. ০৭. ২০২২
েকাল ১১: ০০ো

গথয়ক
দুপুর ১২: ০০ো
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শত্চ ও নিেমাবনল: 
এই হিহক্র হেহকউহরটি ইটিায়রস্ ( এনয়োে্চয়মটি)  রুলে, ২০০২–গে হনধ্চাহরে শে্চ ও হনেমািহলর পাশাপাহশ হনম্নহলহখে শে্চোয়পষে িয়ি: 
১.  েম্হতিগুহল ‘ গযখায়ন আয়ে গেখায়ন’ , ‘ যা হকেু আয়ে ো’  এিং ‘ গযভায়ি আয়ে গেভায়ি’  হভহতিয়ে হিহক্র করা িয়ছে।
২.  ওপয়রর েেহেয়ল জাহমনযুতি পহরেম্দগুহলর হিিরর অনুয়মাহদে আহধকাহরয়কর গেরা জ্ঞান ও েথ্যানুোয়র িহর্চে িয়েয়ে। েয়ি এই গ�াষরাপয়রে গকানও রিকার ত্রুটি, ভুল হিিৃহে িা অনুয়লিয়খর জন্য 

অনুয়মাহদে আহধকাহরক জিািহদহি করয়ে দােিদ্ধ থাকয়িন না।
৩.  এই হিহক্র ০৪. ০৭. ২০২২ োহরয়খ েকাল ১১: ০০ো গথয়ক দুপুর ১২:   ০০োর ময়ধ্য  https://www.mstcecommerce.com  ওয়েিোইয়ে গদওো ই–হনলাম লে্যােেয়ম্চ হনম্নস্বাষেরকারী দ্ারা আয়োহজে িয়ি।
৪.  হিহক্রর হিশদ শে্চ ও হনেমািহলর জন্য অনুগ্রি কয়র www.ibapi.in, www.mstcecommerce.com, https://eprocure.gov.in/epublish/app  এবং www.pnbindia.in  ওয়েিোইেগুহল 

গদখুন।
*  প্রিম নবড অবশ্ই নি্্চানরত সংরষেে মূল্ অলপষো ঘবনশ হলত হলব।
*  রিয়যাজ্য কর গক্রোয়কই িিন করয়ে িয়ি।

োরোয়েহে অ্যাক্ট, ২০০২ এর রুল ৮( ৬)   অধীয়ন ১৫ হদয়নর হিহধিদ্ধ হিক্রে হিজ্ঞহপ্

 হমঃ মরীশ কুমার পায়ণ্ড,  হরে ম্যায়নজার এিং অনুয়মাহদে আহধকাহরক
োহরখ:  ১৮. ০৬. ২০২২;  স্থান:  িধ্চমান পাঞ্াি ন্যাশনাল ি্যা্ক    , গমািাইল:  ৯৩৩১৩৯১১৩৩  

 প্রকাশ্ ঘ�াষো
[ ঘরগুললশি ৩১( ২)  সলঙ্গ পঠিতব্ নদ ইিসললভনন্স অ্ান্ড ব্া্করাপ্টনস ( নলকুইলডশি প্রলসস)  

ঘরগুললশিস ২০১৬ ঘরগুললশি ১২ অ্ীলি] 
ঘতাশনিওোল এটোরপ্রাইলজস কলট্ালস নলনমলেড–  নলকুইলডশি অ্ীলি এর 

ঘস্টক ঘহাল্ডারিলের দৃনটি আকষ্চলের জি্

১. কয়প্চায়রে ঋরগ্রিীোর নাম: গোশহনওোল এটিাররিাইয়জে কয়ট্ালে হলহময়েি– হলকুইিশন অধীয়ন

২. কয়প্চায়রে ঋরগ্রিীোর স্থাপন এিং 
হেআইএন: 

১১/ ১০/ ১৯৯১, U51420WB1991PLC053374 

৩. কয়প্চায়রে ঋরগ্রিীোর গরহজস্াি্চ 
অহেয়ের ঠিকানা:  

১এ অকু্রর দতি গলন, কলকাো– ৭০০০১২

৪. কয়প্চায়রে ঋরগ্রিীোর হলকুইয়িশন 
আরয়ম্র োহরখ: 

০৪/ ০৪/ ২০২২

৫. হলকুইয়িেয়রর নাম হলকুইয়িেয়রর 
ঠিকানা: 

হলকুইয়িেয়রর ই– গমল ঠিকানা 
হলকুইয়িেয়রর গেহলয়োন নম্বর: 

কমল নেন দজন
ক্লাে ইনেলয়ভহন্স হরয়জাহলউশন রিয়েশনালে রিাঃ হলঃ ২/ ৭ শরৎ গিাে 
গরাি, িেুন্ধরা অ্যাপাে্চয়মটি, কলকাো– ৭০০০২০
ip.knjain@gmail.com/knjain@knjainoo.com
৯৮৩১০৮৮৮০১
হলকুইয়িেয়রর গরহজয়্রেশন নম্বর:  
গরহজ নং IBBI/IPA-001/IP-P00029/2016-17/10065  

ইনেলয়ভহন্স অ্যান্ড ি্যা্করাপ্টহে গিাি্চ অে ইহন্ডো ( হলকুইয়িশন রিয়েে)  গরগুয়লশনে ২০১৬ ( গরগুয়লশনে)  গরগুয়লশন ৩১ 
অনুযােী, কয়প্চায়রে ঋরগ্রিীোর েকল গস্ক গিা্ডারেয়রর রিহে রিকাশ্য গ�াষরা মাধ্যয়ম জানায়না িয়ছে গয গোশহনওোল 
এটিাররিাইয়জে কয়ট্ালে হলহময়েি হলকুইয়িশন অধীয়ন– এর গস্কয়িা্ডারেয়রর হিিরর মিামান্য এনহেএলটি কলকাো 
গিঞ্চ েম্ুয়খ জমা করা িয়েয়ে ১৭ জুন ২০২২
কয়প্চায়রে ঋরগ্রিীোর গস্কয়িা্ডারের, েদে্যের এিং জাহমনদারের ক্রম নং ৫ স্থায়ন হিিৃে ঠিকানাে গস্কয়িা্ডারেয়রর 
হিিরর হনরীষের করয়ে পায়রন। হলকুইয়িের দ্ারা স্বীকৃে দাহির অথ্চা্ক গস্কয়িা্ডারেয়রর হিিরয়র পাওো যায়ি।

 স্বা/ – 
োহরখ:  ১৭/ ০৬/ ২০২২  কমল নেন দজন
স্থান:  কলকাো   হলকুইয়িের


