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৭

 ফর্ম ‘ নব’ 

প্রকাশ্য স�াষণা
[ ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করযাপ্টন্স ববযার্ড অফ ইন্ন্ডয়যা (ন্লকুইভরশন প্রভসস)   

বরগুভলশনস, ২০১৬–এর  বরগুভলশন ১২]  
শুভলাভ নটিলে প্রাইপ্ভট নলনরপ্টড–  এর ঋণদযাতযাগভণর অবগন্তর জন্

 
ক্রর 
িং

তথ্যাবনল   নবশদ

১. কভ্্ডযাভরট বরটভরর নযাম শুভলাভ নটিলে প্রাইপ্ভট নলনরপ্টড

২. কভ্্ডযাভরট বরটভরর স্যা্ভনর তযান্রখ ০১. ০৮. ১৯৯১

৩. বে কত্্ড্ভষের অধীভন এই কভ্্ডযাভরট বরটর 
স্যান্্ত/ ন্নবন্ীক্ত

বরন্জস্টযার অফ বকযাম্যান্নজ, কলকযাতযা 

৪. কভ ্্ডযাভরট আইভরন্টিটি নং/কভ্্ডযাভরট বরটভরর 
 ন্লন্মভটর লযায়যান্বন্লটি আইভরন্টিন্ফভকশন নং

U27109WB1991PTC052566 

৫. কভ্্ডযাভরট বরটভরর বরন্জস্যার্ড অন্ফস এবং মুখ্ 
অন্ফভসর ( েন্দ থযাভক) ঠিকযানযা

 ১, ন্রিটিশ ইন্ন্ডয়যা ন্স্টট, রুম নং ২০২, কলকযাতযা 
৭০০০৬৯, ্ন্চিমবঙ্গ

৬.  ইনসলভেন্সি বরভজযান্লউশন প্রন্রিয়যা বশভের তযান্রখ ০৪. ০৫. ২০২২

৭. কভ্্ডযাভরট বরটভরর ন্লকুইভরশন শুরুর তযান্রখ ০৬. ০৯. ২০২২

৮.  ইনসলভেন্সি ব্শযাদযার ন্লকুইভরটভরর নযাম এবং 
বরন্জভস্টশন নম্বর

নরঃ উত্তর সটকনরওয়াল
IBBI/IPA-001/IP-P02192/2020-21/13365 

  ৯. ববযাভর্ড নন্থেুক্ত ন্লকুইভরটভরর ঠিকযানযা, ই– বমল 
আই ন্র

৩৫, ঢযাকুন্রয়যা বস্শন বরযার, কলকযাতযা ৭০০০৩১, 
ই– বমল আই ন্র–uttamtekriwal@gmail.com

১০.  বেযাগযাভেযাভগর জন্ ন্লকুইভরটভরর ঠিকযানযা, ই– বমল 
আই ন্র

১১ন্স, রযাম মভনযাহর দত্ত বরযার, কলকযাতযা ৭০০০২০, 
liquidat or,subhlabh n@gmail.com

 ১১.  দযান্ব জমযার বশে তযান্রখ ০৫. ১০. ২০২২  
এতদ্দযারযা এই ন্বজ্ঞন্তি জযান্র করযা হভছে বে  ন্যাশনযাল বকযাম্যান্ন ল’  ট্যাইবুনযাল, কলকযাতযা ববঞ্চ শুেলযাে ন্স্লস প্রযাইভেট 
ন্লন্মভটর–এর ৬ বসভপ্টম্বর, ২০২২ তযান্রভখ ন্লকুইভরশন শুরুর আভদশ ন্দভয়ভে।
শুেলযাে ন্স্লস প্রযাইভেট ন্লন্মভটর–এর অংশীদযার তযাঁভদর দযান্ব ব্শ করভবন ০৫ অভ্যাবর, ২০২২–এর মভধ্ ১০ নং –এর 
ঠিকযানযায়।
আন্থ্ডক উত্তমণ্ডগণ তযঁাভদর দযান্ব ব্শ করভবন বকবল ববদ্্ন্তন েযাভব। বযান্ক উত্তমণ্ডগণ তযাঁভদর দযান্ব ব্শ করভবন 
ব্যান্ক্তগতেযাভব, রযাভক বযা  ববদ্্ন্তন েযাভব।
ন্মভথ্ দযান্ব ব্শ করভল অ্রযাধ ও শযান্তিভেযাগ্ হভব।
 স্যা/ 
 উত্তম বটকন্রওয়যাল
 ন্লকুইভরটর
তযান্রখ:  ০৯. ০৯. ২০২২ বরন্জভস্টশন নম্বর– IBBI/IPA-001/IP-P02192/2020-21/13365 
স্যান:  কলকযাতযা          AFA  ববধতযা ০৬. ০৩. ২০২৩

 ফর্ম ‘ নি’ - আগ্রহ প্রজ্াপপ্ির িি্য আরন্ত্রণ
[ ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করযা্ন্স ববযার্ড অফ ইন্ন্ডয়যা ( ইনসলভেন্সি বরভজযান্লউশন বপ্রযাভসস ফর কভ্্ডযাভরট ্যারসনস)  

বরগুভলশনস, ২০১৬ এর বরগুভলশন ৩৬এ( ১)   এর অধীভন] 
দরকানর তথ্যাবনল

১ কভ্্ডযাভরট ঋণগ্রহীতযার নযাম  সরঃ নডনকউ এন্ারপ্টিপ্রন্ ( ইন্ারি্যাশিাল)  নলনরপ্টড, 
ন্রন্কউইআইএল একটি ইটিযারন্যাশনযাল অ্যান্নভমশন কনভটটি 
স্রষ্যা ও ্ন্রভেবযাদযাতযা ও এনএসই ও ন্বএসই তযান্লকযােুক্ত। 
ন্রন্কউইআইএল বহু অ্যান্নভমশন কনভটটি কভরভে বটন্লন্েশন 
ন্সন্রজ ও বহযাম ন্েন্রও কভরভে, বেমন ক্যাস্যার, আয়রণ ম্যান, 
হযাইে, লযাজ্ড ফ্যান্মন্ল ইত্যান্দ।

২ কভ্্ডযাভরট ঋণগ্রহীতযার প্রন্তষ্যার তযান্রখ  ১৩ এনপ্রল,  ২০০৭

৩ বে কত্্ড্ভষের অধীভন এই কভ ্্ডযাভরট ঋণগ্রহীতযা প্রন্তন্ষ্ত/  
ন্নবন্ীক্ত

 বরন্জস্টযার অফ বকযাম্যান্নজ, হযায়দরযাবযাদ ( আরওন্স, হযায়দরযাবযাদ)  

৪ কভ্্ডযাভরট ঋণগ্রহীতযার কভ ্্ডযাভরট আইভরন্টিটি নম্বর/  
ন্লন্মভটর লযায়যান্বন্লটি আইভরন্টিন্ফভকশন নম্বর

 L92113TG2007PLCO53585 

৫ কভ্্ডযাভরট ঋণগ্রহীতযার বরন্জস্যার্ড অন্ফস এবং মুখ্ অন্ফস 
( েন্দ থযাভক)  এর ঠিকযানযা

৬৬৪ অভরযারযা কভলযান্ন, বরযার নং ৩, বযানজযারযা ন্হলস 
হযায়দরযাবযাদ, টিন্জ– ৫০০০৩৪, েযা

৬ কভ ্্ডযাভরট ঋণগ্রহীতযার ইনসলভেন্সি শুরুর তযান্রখ  ১৭. ০৬. ২০২২

৭ আগ্রহ প্রজ্ঞযা্ন আমন্ত্রভণর তযান্রখ  ১০. ০৯. ২০২২

৮ উক্ত বকযাভরর ২৫( ২) ( এইচ)  ধযারযাধীভন বরভজযান্লউশন 
আভবদনকযারীভদর বেযাগ্তযা এখযাভন উ্লব্ধ রভয়ভে: 

এর জন্ ই–বমল ্যাঠযান এখযাভন:  dqeil2022@gmail.com

 ৯ ২৯এ নং ধযারযাধীভন প্রভেযাজ্ অভেযাগ্তযার শত্ডযাবন্ল এখযাভন 
উ্লব্ধ রভয়ভে: 

আইন্বন্বআই ওভয়বসযাইভট ও ইওআই সদস্ dqeil2022@
gmail.com–এ ই–বমল করভল ্যাভবন।

১০ আগ্রহ প্রজ্ঞযা্ন প্রযান্তির বশে তযান্রখ ২৪. ০৯. ২০২২

১১ সম্যাব্ বরভজযান্লউশন আভবদনকযারীভদর অস্যায়ী তযান্লকযা 
জযান্রর তযান্রখ

 ০৪. ১০. ২০২২

১২ অস্যায়ী তযান্লকযার প্রন্ত ন্বভরযান্ধতযা দযান্খভলর বশে তযান্রখ ০৯. ১০. ২০২২

১৩ সম্যাব্ বরভজযান্লউশন আভবদনকযারীভদর চূড়যান্ত তযান্লকযা জযান্রর তযান্রখ ১৯. ১০. ২০২২

১৪ সম্যাব্ বরভজযান্লউশন আভবদনকযারীভদর প্রন্ত ইনফরভমশন 
বমভমযারযান্ডযাম, ইে্যালুভয়শন ম্যাট্রিক্স এবং ন্রভকযাভয়স্ ফর 
বরভজযান্লউশন প্্যান জযান্রর তযান্রখ 

০৯. ১০. ২০২২

১৫ ন্রভকযাভয়স্ ফর বরভজযান্লউশন প্্যান, ইে্যালভুয়শন ম্যাট্রিক্স 
এবং ইনফরভমশন বমভমযারযান্ডযাম এবং আরও তথ্যাবন্লর জন্ 
অনভুরযাধ দযান্খভলর ্দ্ধন্ত

সম্যাব্ বরভজযান্লউশন আভবদনকযারী ( আরএ)  বরভজযান্লউশন 
বপ্রযাভফশনযাভলর ২১ বত উন্লিন্খত ঠিকযানযা বযা ই–বমল আইন্রভত 
অনুভরযাধ জযানযাভল তথ্ স্যারক ( আইএম) , মূল্যায়ন ম্যাট্রিক্স ও 
আরএফআরন্্ নন্থগুন্ল/  অন্যান্ তথ্ বদওয়যা হভব।

১৬ বরভজযান্লউশন প্্যান দযান্খভলর বশে তযান্রখ  ০৭. ১১. ২০২২

১৭ বরভজযান্লউশন বপ্রযাভফশনযাভলর কযাভে বরভজযান্লউশন প্্যান 
দযান্খভলর ্দ্ধন্ত 

 ্ যাসওয়যার্ড ন্দভয় সংরন্ষেত  ইভলকট্ন্নক কন্্ dqeil2022@
gmail.com–এ আইন্রভত ই–বমভলর মযাধ্ভম ্যাঠযাভত হভব 
( ্ যাসওয়যার্ড আলযাদযােযাভব জযানযাভত হভব)  ও ন্পির ব্যাভস্ বযা হযাভত।

১৮ অনুভমযাদভনর জন্ ন্বচযারকযারী কত্্ড্ভষের কযাভে 
বরভজযান্লউশন প্্যান দযান্খভলর অনুন্মত তযান্রখ

  ২২. ১১. ২০২২ 

১৯ বরভজযান্লউশন বপ্রযাভফশনযাভলর নযাম এবং বরন্জভস্টশন নম্বর  রধেুূদি রাও স�ািুগংটা
 BBI/IPA-001/IP-P00181/2017-18/10360 

২০ এই ববযাভর্ডর কযাভে ন্নবন্ন অনুেযায়ী বরভজযান্লউশন 
বপ্রযাভফশনযাভলর নযাম, ঠিকযানযা এবং ই–বমল আইন্র

  ন্র নং ৭–১–২৮৫, ফ্্যাট নং ১০৩, শ্রী সযাই স্প্যা সম্দযা 
অ্যা্যাট্ডভমটিস, বযালকযামভ্ট, সঞ্ীব বরন্ডি মগর, হযায়দরযাবযাদ, 
বতভলঙ্গযানযা– ৫০০০৩৮,  ই–বমল:  madhucs1@gmail.com 

২১ বরভজযান্লউশন বপ্রযাভফশনযাভলর সভঙ্গ বেযাগযাভেযাভগর জন্ 
ব্বহযাে্ড ঠিকযানযা এবং ই–বমল আইন্র

ন্র নং ৭–১–২৮৫, ফ্্যাট নং ১০৩, শ্রী সযাই স্প্যা সম্দযা 
অ্যা্যাট্ডভমটিস, বযালকযামভ্ট, সঞ্ীব বরন্ডি মগর, হযায়দরযাবযাদ, 
বতভলঙ্গযানযা– ৫০০০৩৮, ই–বমল:  dqeil2022@gmail.com

২২ আরও ন্বশদ তথ্যাবন্ল এখযাভন ন্মলভব  dqeil2022@gmail.com আইন্রভত
ই–বমল ্যাঠিভয় সংগ্রহ করযা েযাভব।

২৩ ফম্ড ‘ ন্জ’  প্রকযাশনযার তযান্রখ   ১০. ০৯. ২০২২

দ্রষ্টব্য:  বরিন্রটরস কন্মটি ( ন্সওন্স)  ইওআই জমযার বশে তযান্রখ সম্প্রসযারভণর অন্ধকযারী।
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l ১ পাতার পর
গত ১৮ আগস্ কলকযাতযা বথভক রওনযা বদয় বযাংলযার এই দলটি। ২৪ আগস্ মযালযানযা 
গ্রযাম বথভক অন্েেযাভন ববর হয়।

৭ বসভপ্টম্বভরর আভগই অন্েন্জৎ, ন্বনয়, ন্দবযাশ, ন্চন্ময়, বসৌরন্জৎ এবং মভনযাজরযা 
ব্ৌঁভে ন্গভয়ন্েভলন অ্যারেযাসির ক্যাভম্। এর্র গত বুধবযার তযাঁরযা মূল শ্ভঙ্গর 
ন্দভক এভগযাভত থযাভকন। সূভরের খবর, বুধবযারই শ্ভঙ্গ আভরযাহণ কভর ববসক্যাভম্ 
বফরযার কথযা ন্েল। ন্কন্তু রযাত ্ে্ডন্ত ওভদর বকযানও বখযাঁজ ্যাওয়যা েযায়ন্ন। ক্যাভম্ 
থযাকযা লযাক্যা বশর্যা এবং দভলর সভঙ্গ থযাকযা বসৌরন্জৎ এবং মভনযাজরযা ওভয়ভচভম 
বনভম এভস প্রশযাসনভক খবর বদন। ন্নভখযাঁজভদর মভধ্ অন্েন্জৎ, ন্বনয়, ন্দবযাশ 
থযাভকন কলকযাতযায় এবং ন্চন্মভয়র বযান্ড় হৃদয়্ুভরর শযান্ন্তনগভর। 

কুলুর বজলযাশযাসক ন্বকযাশ শুক্যা জযান্নভয়ভেন, ববস ক্যাভম্ থযাকযা বশর্যা এবং 
ওই দভলর অন্ দ্ই সদভস্র বদওয়যা তভথ্র ন্েন্ত্তভত ্ব্ডতযাভরযাহীভদর বখযাঁভজ 
মযানযান্লর অটলন্বহযারী মযাউভটিন্নয়যান্রং ইনন্স্টিউট বথভক একটি দল রওনযা হভয়ভে। 
ইন্ন্ডয়যান মযাউভটিন্নয়যান্রং ফযাউভন্ডশভনর ( আইএমএফ)  ্ষে বথভক বদবরযাজ দত্ত 
জযানযাভলন, ‘ খবর ্যাওয়যা মযারেই ন্হমযাচভলর প্রশযাসভনর সভঙ্গ বেযাগযাভেযাগ কন্র। 
ইন্তমভধ্  এন্বআইএমএস এবং স্যানীয় একটি দল উদ্ধযার কযাভজ ববন্রভয় ্ ভড়ভে। 
রযাজ্ প্রশযাসভনর সভঙ্গ বেযাগযাভেযাগ করযা হভয়ভে।’  সূভরের খবর, সযাভড় ্যাঁচ হযাজযার 
ন্মটযাভরর নীভচ হভলও মযালযানযার আন্লরন্নি টিব্যা শ্ঙ্গটি দ্গ্ডম বভলই ্ন্রন্চত। বকন 
নযা এই শ্ভঙ্গর ্থ ববশ ্যাথুভর এবং অত্ন্ত খযাড়যাই। চযার ্যাভশ ন্হমবযাহ থযাকযায় 
ববশ ঝুঁন্ক্ূণ্ড। তযাই ্ব্ডতযাভরযাহীভদর মভত, এই শ্ঙ্গ জয় করভত বগভল অভনক 
ববন্শ প্রেুন্ক্ত ন্নে্ডর এবং ব্শযাদযান্রত্ব থযাকভত হয়। ফভল ঝঁুন্কর রযাতিযায় দ্র্ডটনযার 
সম্যাবনযাও উন্ড়ভয় ন্দভত ্যারভে নযা প্রশযাসন।  

েপ্ত্যন্দ্র ধতৃ
l ১ পাতার পর
সরকযার ্ ভষের আইনজীবী ন্বকযাশরঞ্ন বদ বভলন, 
বজযাড়যা খুন বকযাথযায় কীেযাভব হভয়ন্েল বসটযা জযানযা 
জরুন্র। খুভনর বমযাটিে কী, খুভন আর বকউ জন্ড়ত 
ন্কনযা তযা জযানযা প্রভয়যাজন। এই ন্শংস খুভনর 
্ুনন্ন্ডম্ডযাণও জরুন্র।

্ুন্লশ তদভন্ত বদভখ, ন্বহযাভরর এক আত্ীভয়র 
সভঙ্গ বস কথযা বলভে। ন্কন্তু বযাভর বযাভর ন্সম 
বদলযান্ছেল সভত্ন্দ্র। তযাই অবস্যান খুঁজভত অসনু্বভধ 
হন্ছেল ্ ুন্লভশর। আত্ীভয়র নম্বভর নজরদযান্র শুরু 
হয়। বদখযা েযায়, হযাওড়যার বকযানও একটি এলযাকযা 
বথভক ওই আত্ীয়ভক বফযান করযা হভছে। ব্হপিন্তবযার 
রযাত বথভকই ন্সআইন্র এবং ন্বধযাননগর কন্মশনযাভরট 
তদভন্ত আরও গন্ত বযান্ড়ভয় বদয়। ্ুন্লভশর ববশ 
কভয়কটি দল ন্বন্েন্ন জযায়গযায় ব্ৌঁভে েযায়। একটি 
সূভরে খবর আভস, সভত্ন্দ্র সম্বত কলকযাতযা বথভক 
্যালযাভছে। এর্ভরই তযার বমযাবযাইভলর টযাওয়যার 
বলযাভকশন হযাওড়যা বদখযায়। সযাত সকযাভলই সযাদযা 
ব্যাশযাভক ্ুন্লশ হযাওড়যা বস্শভনর ন্বন্েন্ন অংভশ 
েন্ড়ভয় থযাভক। ্ ুন্লশ বদখভত ্ যায়, হযাওড়যা বস্শভনর 
বযাইভর একটি ট্যাভেল এভজন্সির সযামভন বযারমুরযা 
এবং সযাদযা শযাট্ড ্রযা অবস্যায় এক েুবক বভস 
আভে। মুভখ মযাস্ক, কযাঁভধ বঝযালযা ব্যাগ। টযাওয়যার 
বলযাভকশন ন্নন্দ্ডষ্েযাভব বদন্খভয় বদয়, ওই ব্ন্ক্তর 
কযাভেই রভয়ভে বসই বমযাবযাইল।

্ুন্লশ জযানভত ব্ভরভে, সভত্ন্দ্র হযাওড়যা 
বস্শভনর ওভয়টিং রুভম ন্েল। ন্সন্সটিন্ে ফুভটভজও 
তযা বদখযা বগভে। এন্দন সকযাল ববলযায় ট্যাভেল 
এভজন্সির বদযাকযাভন েযাঁরযা টিন্কট কযাটভত 

এভসন্েভলন, তযাঁরযা বদভখন এক দৃশ্। হঠযাৎ 
সযাদযা ব্যাশযাভকর ্ুন্লশ এক েুবকভক হযাত ধভর 
টযানভত টযানভত ন্নভয় েযাওয়যার রটনযায় তযাঁরযা হতেম্ব 
হভয় ্ভড়ন। ওই কযাউটিযাভর থযাকযা এক ব্ন্ক্ত 
জযানযান, বেভলটযা অভনকষেণ বভস ন্েল। এমন 
সময় একজন এভস বভলন, তুই আমযাভদর অভনক 
বদৌড় কন্রভয়ন্েস। এবযার চল। ন্তন্ন বভলন, 
এখযাভন বকযানও ্ুন্লশ থযাকভল বরভক ন্দভত। 
এর্ভরই অন্ একটি গযান্ড় বথভক ৪– ৫ জন 
সযাদযা ব্যাশযাভকর ্ুন্লশ আভস। বলযাকজন ন্েল 
বসখযাভন। তযাঁভদর বভলন, আমরযা ্ুন্লভশর বলযাক। 
আ্নযাভদর বকযানও ন্চন্তযা বনই। বকউ ন্জজ্ঞযাসযা 
কভরন, কী হভয়ভে?  ্ুন্লশ বভল অভনক বড় 
অ্রযাধ কভর ্যান্লভয় ববড়যান্ছেল।

আত্ীয়ভক বফযান কভর বযাভর বযাভর টযাকযা 
্যাঠযাভনযার কথযা বলযাই কযাল হল সভত্ন্দ্রর। বে 
সময় বস টিন্কট কযাটভত ন্গভয়ন্েল, তখন হঠযাৎ 
বলযারভশন্রং হভয় েযায়। তযাই বস বযাইভর অভ্ষেযা 
করন্েল। বফযাভনর ন্সম বদলযাভনযার কথযা তখন আর 
মযাথযায় আভসন্ন। ওই সময়টুকুভতই বগযাভয়ন্যারযা 
তযার অবস্যান ন্চন্নিত কভর বফভলন।

এন্দভক সভত্ন্দ্র বগ্রতিযাভরর খবর বযাগুইআটি 
এভস ব্ৌভঁেযাভতই অতনু বদ–র ্ ন্রবযাভরর তরভফ 
জযান্নভয় বদওয়যা হয়, তযাঁরযা ্ ুন্লভশর েূন্মকযায় খুন্শ। 
তভব, অ্রযাধীর ফযাঁন্স তযাঁরযা চযান। অন্ন্দভক 
অন্েভেভকর বযাবযা বভলভেন, সবভথভক কঠিন শযান্তি 
বদওয়যা বহযাক। েযাভত সযারযা বদভশ বকউ আর এই 
কযাজ করভত নযা ্যাভর। আমযার কযাভে মনু্ক্ত্ণ 
চযায়ন্ন। ন্কন্তু বরভক ন্নভয় বমভর বফলল। 

সবকেুর অিুব্রত
l ১ পাতার পর
মযানুে েযাড়যাও ্যায়। আন্মও েযাড়যা ্যাব। এন্দন অনুরিত মণ্ডলভক 
কড়যা ন্নরযা্ত্তযায় আদযালভত ন্নভয় আসযা হয়। তযাঁর আইনজীবী 
বশৌন্েক বসু ঠযাকুর বভলন, প্রমযাণযােযাভব মঙ্গলভকযাভটর রটনযায় 
অনুরিত মণ্ডল– সহ অন্েেুক্তভদর ববকসুর খযালযাস কভর আদযালত। 
মঙ্গলভকযাভটর মযামলযায় তযাঁভদর ন্বরুভদ্ধ বকযানও উ্েুক্ত তথ্প্রমযাণ 
ন্দভত ্ যাভরনন্ন মযামলযাকযারীর আইনজীবীরযা। অনুরিত বভলভেন, 
সভত্র জয় হভয়ভে। ২০১০ সযাভলর বকস। আমযাভদর কভয়কজভনর 
ন্বরুভদ্ধ ন্মভথ্ মযামলযা কভরন্েল। ববকসুর খযালযাস কভরভে আদযালত। 
তযঁার দযান্ব ন্তন্ন বকযানও অন্যায় কভরনন্ন। অন্ মযামলযাগুন্ল 
বথভকও ববকসুর খযালযাস ্যাভবন। এন্দন, আসযানভসযাল বথভক 
ন্বধযাননগর বকযাভট্ড ন্নভয় আসযার ্ভথ ্ূব্ড বধ্ডমযাভনর শন্ক্তগভড় 
দযাঁড়যান অনুরিত। সযাংবযান্দভদর প্রভনের উত্তভর ন্তন্ন বভলন, ‘আন্ম 
বচযার নযা রযাকযাত আমযাভক আটকযাভব?’  এন্দভক ্ঞ্চযাভয়ত বেযাট 
ন্নভয় সযাংবযান্দকভদর প্রভনে এন্দন অনরুিত বভলন, ‘ ্ ঞ্চযাভয়ত বেযাট 
বতযা এখনও আভসন্ন।  ন্দনষেণ বরযােণযা হভল এ ন্নভয় বলব। তভব 
্ঞ্চযাভয়ত বেযাট েদ্রেযাভব, সুষ্ুেযাভব হভব। একুভশর ন্বধযানসেযা 
বেযাভট বকযানও অশযান্ন্ত হভয়ন্েল নযান্ক?  বসই রকম বেযাট হভব।’  

রারলায় স্ন�তাপ্দশ
l ১ পাতার পর
তযঁাভদর প্রনে, বকযান তভথ্র ন্েন্ত্তভত ত্ণমভূলর ন্বধযায়ক–  মন্ত্রীভদর 
নযাম বনওয়যা হভয়ভে?  ন্হসযাব–  বন্হেূ্ডত সম্ন্ত্ত ন্নভয় হযাইভকযাভট্ড 
দযাভয়র হওয়যা জনস্যাভথ্ডর মযামলযাভক ন্েন্ত্তহীন দযান্ব করযা হয়। 
সুন্প্রম বকযাভট্ডর স্ন্গতযাভদভশ এন্দন ধযাক্যা বখল হযাইভকযাভট্ড আনযা 
আভবদনটি।   

কলকাতার খবর:   রযাভজ্র মন্ত্রী শশী ্যাঁজযা এন্দন বভলন, 
আমরযা ন্নয়ন্মত কর ন্দই। ন্নব্ডযাচভনর সমভয় হলফনযামযায় কযার কত 
সম্ন্ত্ত তযা বলখযা থযাভক। বকন্দ্রীয় সরকযার ইন্র এবং ন্সন্বআইভক 
ন্দভয় বহনস্যা করভে। বকন্দ্রীয় সরকযার ন্বশ্যাসভেযাগ্তযা হযান্রভয়ভে।   

নবিয় দােনদবাে দােনিন্ময় রণ্ডল অনভনিৎ বনণক

োভ্মার রুর নফরল
l ১ পাতার পর
শুরিবযার বসই মভম্ড ন্নভদ্ডশ বদন ন্বচযার্ন্ত। ন্নভয়যাভগ দ্ননীন্তর অন্েভেযাভগ গত ১৭ বম 
বথভক ওই সযাে্ডযার ও বরটযা রুম ন্সন্বআই–এর হযাভত চভল েযায় আদযালভতর ন্নভদ্ডভশ।     
উভলিখ্, সযাে্ডযার ও বরটযা রুম হযাভত নযা থযাকযায় অসনু্বধযা হভছে একথযা আদযালভত ন্নভজ 
ন্গভয় জযান্নভয়ন্েভলন এসএসন্সর বচয়যারম্যান। ন্তন্ন জযান্নভয়ন্েভলন ওই বরটযা রুভম 
ন্তনটি সযাে্ডযার রভয়ভে। শত্ডসযাভ্ভষে শুধ ুআদযালভতর ন্নভদ্ডশ ্ যালভনর জন্ বরটযা রুম 
ব্বহযার করভত ্যারন্ে। ন্কন্তু বরটযা রুম ্ভুরযা্ুন্র ব্বহযার করভত নযা ্যারযায় অভনক 
কযাভজ অসুন্বধযা হভছে। বসখযাভন ন্তনটি সযাে্ডযার রভয়ভে। ওভয়ব সযাে্ডযার, বরটযা সযাে্ডযার 
রভয়ভে। ন্বন্েন্ন ন্বজ্ঞযা্ন বদওয়যার জন্ও বসই সযাে্ডযারগুভলযা ব্বহযাভরর প্রভয়যাজন হয়। 
তযাই বরটযা রুম ্ভুরযা্ুন্র ব্বহযার করভত বদওয়যা বহযাক।

সশাপ্ক স্তব্ধ নব্রপ্টি
l ১ পাতার পর
শন্নবযার বসটি বজমস ্ ্যাভলভস চযাল্ডসভক আনুষ্যান্নকেযাভব রযাজযা ন্হসযাভব বরযােণযা করযা 
হভব। ন্তন্নই হভবন ন্রিভটভনর বয়স্কতম রযাজযা। রযান্নর ম্তু্ভত কতন্দভনর সরকযান্র 
বশযাক ্ যালন করযা হভব তযা চূড়যান্তেযাভব বরযােণযা করভবন প্রধযানমন্ত্রী ন্লজ ট্যাস। সম্বত 
১২ ন্দভনর রযাষ্টীয় বশযাক বরযােণযা করযা হভত ্যাভর। ফভল রযান্নর বশেক্ত্ বসযামবযার 
১৯ বসভপ্টম্বর হওয়যার সম্যাবনযা। ১৯৬৫ সযাভল প্রযাক্তন প্রধযানমন্ত্রী উইনস্ন চযান্চ্ডভলর 
্র এটযাই ন্রিভটভনর প্রথম রযাষ্টীয় বশেক্ত্। ব্হপিন্তবযারই টুইটযাভর বশযাকজ্ঞযা্ন 
কভরভেন মযান্ক্ডন বপ্রন্সভরটি বজযা বযাইভরন বথভক শুরু কভর েযারভতর প্রধযানমন্ত্রী 
নভরন্দ্র বমযান্দ। রযান্নর ম্তু্ভত েযারভতও আগযামী রন্ববযার একন্দভনর রযাষ্টীয় বশযাক 
বরযােণযা করযা হভয়ভে। ্ যাশযা্যান্শ বশযাক্যালন করভব কযানযারযা, অভস্টন্লয়যার মভতযা বদশ। 
এন্দভক, অতীভত বহুবযার ন্বতভক্ড ন্বদ্ধ হভয়ভেন েুবরযাজ চযাল্ডস।

 িয় অিুেন্াি
উদ্াবি এবং েুপ্যাপ্�র েপ্গে
সরধার েংপ্যা�োধপ্ির রাধ্যপ্র
িানত উন্ননতর পপ্থ এন�প্য় িপ্লপ্ে

আি আরাপ্দর সদশ প্রযনুতি, �প্বষণা এবং উদ্াবপ্ির রপ্তা
নবনভন্ন অনভরুপ্খ অভূতপূব্ম শনতি নিপ্য় এন�প্য় িপ্লপ্ে।

– িপ্রন্দ্র সরানদ

ন্বজ্ঞযান এবং উদ্যাবভনর বযাস্তুতভন্ত্রর প্রচযার, এই ধরভনর সব্ডপ্রথম ‘ সকন্দ্র–রাি্য নবজ্াি েপ্মেলি’ , েযার উভ্যাধন
করভবন রািিরীয় প্রধািরন্ত্ররী িপ্রন্দ্র সরানদ, ১০ সেপ্টেম্বর তানরপ্খ েকাল ১০: ৩০টায় ( ন্েন্রও কনফযাভরন্সিংভয়র মযাধ্ভম) 

• অটল ইপ্িাপ্ভশি নরশি:  প্রযায় ১০,০০০ 
অটল টিঙ্কযান্রং ল্যাভবর সভঙ্গ ৭৫ লভষেরও ববন্শ 
্ড়ুয়যাভক েুক্ত করযা হভয়ভে।

• নপএর নরোি্ম সফপ্লানশপ েুক্ত করভে 
উচ্চমযাভনর গভবেণযা ও উদ্যাবভনর সভঙ্গ বদভশর 
বসরযা বমধযান্বভদর;  ন্্এইচন্র সম্ূণ্ড করযার জন্ 
₹ ৫০ লপ্ষেরও ববন্শ বফভলযান্শ্ ও ন্রসযাচ্ড গ্র্যাটি।

• ন্বভশ্র অগ্রণী স্যাট্ড–আ্ বযাস্তুতন্ত্র হল েযারত;  
১০৭ বা তার সবনশ ইউনিকি্ম এবং ৭৭,০০০ 
টিাট্ম আপ।

• প্রেুন্ক্ত ও ্ন্রভেবযা–চযান্লত উদ্যাবভন গুরুত্ব। 
বশে েয় বেভর স্াবাল ইপ্িাপ্ভশি ইিপ্ডপ্সে 
েযারত ৪৬তর বথভক ৮১তর স্যাভন উভঠ এভসভে।

• ন্বগত সযাত বেভর সপপ্টন্ সরনিপ্্রেশি 
বৃনধি সপপ্য়প্ে সরকড্ম ৫০% । ২০১৪–১৫ বত 
৪২,৭০০ বথভক ২০২১–২২ বত ফযাইল করযা 
ব্ভটভটির সংখ্যা হভয়ভে ৬৬,৪০০।

• প্রেুন্ক্তর মযাধ্ভম মযানুভের জীবনেযারেযায় সদথ্ডক 
বদল আনযার জন্ প্রগন্তশীল স্াি িরীনত;  
ববসরকযান্র বষেরেভক অংশগ্রহভণর অনুভমযাদন 
ন্দভয় সপেে সেক্টরবক মজবুত করযা হভয়ভে।

 Aajkaal:  10.09.2022: Kolkata, Siliguri     
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