
SREELEATHERS LIMITED 
CIN: L67190WB1991PLC050656 
6, Tottee Lane, Kolkata-700 016 

Phone No.:2286-1571, Fax: 2217-6468 
Email:sreeleathers@sreeleathers.com 

Website: www.sreeleathers.com 

Date: 05.09.2020 

  

  

To:- 

Department of Corporate National Stock Exchange | The Calcutta Stock 

Services of India Exchange Association 
Bombay Stock Exchange Listing Department Limited, 

Limited, Exchange Plaza, 7, Lyons Range, 

P J Towers, 1st Floor 

Dalal Street, Fort 
Mumbai- 400 001 
(BSE Scrip Code: 535601) 

  
Plot No. C/1, G Block, 
Bandra Kurla Complex, 
Bandra (East), 
Mumbai-400051 
(NSE Trading Symbol: 
SREEL)   

Kolkata — 700001 
(CSE Scrip Code: 
13328) 

  

Dear Sir/Madam, 

Subject: Submission of Newspaper publications 

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as 

amended) (the “Listing Regulations”) read with Part A, Para A of Schedule III thereto, we hereby submit copies of 

the newspaper advertisement, published in “The Telegraph” (English) and “AAJKAAL” (Bengali) (both newspapers 

have electronic versions) on 5.9.2020 issued in compliance with Sections 91 and 108 of the Companies Act, 2013 

read with Rules 10 and 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and 

Regulations 42 and 44 of the Listing Regulations, regarding Book Closure Period and despatch of Notice convening 

the 29th Annual General Meeting (including details pertaining to e-Voting) and Annual Report for the financial year 

ended March 31, 2020, to the Members of Sreeleathers Ltd. 

The aforesaid information is also available on the website of the Company, viz.,www.sreeleathers.com. 

Thanking you, 

Yours truly, 

For Sreeleathers Ltd., 

A. 
Company Secretary 
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ICA-1048 (4)/2020

 শ্রীপ্লদাে্স নলনিপ্েড
CIN: L67190WB1991PLC050656 

৬, ট�োটি টেন, কেকোতো–৭০০ ০১৬
ট�োন:  ২২৮৬ ১৫৭১, �্োক্স:  ২২১৭ ৬৪৬৮

ই–টেে:  sreeleathers@sreeleathers.com 
ওয়েবসোই�:  www.sreeleathers.com  

২৯তি অ্ািুয়াল সেিাপ্রল নিটিং, নরপ্িাে ই–স�াটিং ইিফরপ্িশি এবিং বুক স্াোর ইত্ানদর সিাটে
এতদ্দারা এই সিাটে োনর করা হপ্ছে সে: 
১.  মেমনম্রি অ� কয়্পোয়ে� অ্োয়�েোসপ দ্োেো জোমেকৃত যথোক্রয়ে ৮ এমরিে ২০২০, ১৩ এমরিে ২০২০ ও ৫ টে ২০২০ তোমেখ সংবমেত টজনোয়েে সোর্পেোে নং 

১৪/ ২০২০, ১৭/ ২০২০ এবং ২০/ ২০২০ ( ‘ এেমসএ সোর্পেোেসেূহ)  এবং মসমকউমেটিজ অ্োন্ড এক্সয়েঞ্জ টবোরপ অ� ইমন্ডেো দ্োেো জোমেকৃত ১২ টে ২০২০ 
তোমেখ সংবমেত সোর্পেোে নং টসমব/ এইেও/ মসএ�মর/ মসএেমর১/ মসআইআে/ ম্/ ২০২০/ ৭৯ ( ‘ টসমব সোর্পেোে)  সহ ্ঠনীে টকোম্োমনজ অ্োক্ট, ২০১৩ ও 
এে অধীয়ন গঠিত রুেসেূহ এবং টসমব ( মেম্টং অবমেয়গশনস অ্োন্ড মরসয়্োজোে মেয়কোে্োেয়েন্টস)  টেগুয়েশনস, ২০১৫–এে সংস্োনোধীয়ন ২৯তি 
এনেএি–এর সিাটপ্ে উপ্লেখিপ্তা সকাম্ানির োধারণ কারবার সলিপ্দপ্ির েি্ সকাম্ানির ২৯তি অ্ািুয়াল সেিাপ্রল নিটিং (‘ এনেএি’ )  
িঙ্গলবার, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ তানরখ �ারতীয় প্রিাণ েিয় সবলা ১০. ৩০োয় োধারণ সকািও স্াপ্ি েদে্প্দর শারীনরক উপনস্নত ছাড়াই ন�নডও 
কিফাপ্রন্সিং ( ‘ ন�নে’ ) /  অি্ অনডও ন�েু্য়াল পদ্ধনত ( ‘ ওএন�এি’ ) –এর িাধ্প্ি আপ্য়ানেত হপ্ব।

২.  এেমসএ সোর্পেোেসেূহ এবং টসমব সোর্পেোে অনুসোয়ে টয সকে সদয়স্ে ই–টেে ঠিকোনো এই টকোম্োমন/  মরয়্োমজ�মে ্োটিপমস্্োন্ট( গণ) –এে কোয়ে 
মনবন্ীকৃত েয়েয়ে, টকবেেোত্র ই–টেয়েে েোধ্য়ে তোঁয়দে রিমত ৩১ েোেপ ২০২০ সেোপ্ত অথপবয়্প এই টকোম্োমনে ্েীমষিত আমথপক মববৃমতসেূহ সংবমেত 
বোম্পক আমথপক �েো�য়েে খমতেোন ( ‘ অ্োনেুোে মেয়্ো�প’ )  সয়েত ২৯তে এমজএে–এে টনোটিস ্োঠোয়নো   হইয়তয়ে। এেমসএ সোর্পেোে( সেূহ)  এবং টসমব 
সোর্পেোে অনুযোেী সদস্য়দে রিমত ২৯এমজএে–এে টনোটিস এবং অ্োনেুোে মেয়্োয়�পে ব্বহোমেক কম্ ্োঠোয়নোে রিয়েোজন টনই।

৩.  মনধপোমেত কো�–অ� তোমেখ অথপোৎ, ২২ টসয়টেম্বে ২০২০–এে মনমেয়খ ম�মজক্োে �য়েপ মকংবো মরয়েটিমেেোেোইজর �য়েপ টশেোে ধয়ে েোখো সদস্েো 
সেন্টাল নডপ্পানেেনর োন�্সপ্েে নলনিপ্েড ( ‘ নেনডএেএল’ ) –এে ইয়েকট্রমনক ট�োটিং মসয়্টে ( ‘ মেয়েো� ই–ট�োটিং)–এে েোধ্য়ে ২৯তে এমজএে–এে 
টনোটিয়স মনধপোমেত স্ো�োমবক কোেবোয়েে ও্ে মনয়জয়দে ট�ো�োমধকোে রিয়েোগ কেয়ত ্োেয়বন। সকে সদয়স্ে জ্োতোয়থপ জোনোয়নো যোয়ছে টয: 

 ( ক)  ২৯তে এমজএয়ে মনধপোমেতেয়তো টকোম্োমনে স্ো�োমবক কোেবোেগুমে ইয়েকট্রমনক উ্োয়ে ট�ো�দোয়নে েোধ্য়ে টেনয়দন কেো হয়ব।
 ( খ)  এই মেয়েো� ই–ট�োটিং শমনবোে, ২৬ টসয়টেম্বে ২০২০ তোমেখ �োেতীে রিেোণ সেে টবেো ১০. ০০�োে শুরু হয়ব।
 ( গ)  এই মেয়েো� ই–ট�োটিং টসোেবোে, ২৮ টসয়টেম্বে ২০২০ তোমেখ �োেতীে রিেোণ সেে মবয়কে ৫. ০০�োে টশ্ হয়ব।
 ( ঘ)  ২৯তে এমজএে েেোে সেে মেয়েো� ই–ট�োটিং বো ই–ট�োটিং মসয়্টয়েে েোধ্য়ে ট�ো�োমধকোে রিয়েোয়গে টযোগ্তোেোন মনধপোেয়ণ কো�–অ� তোমেখ 

হে ২২ টসয়টেম্বে ২০২০।
 ( ঙ)  টকোনও ব্মতি উতি কো�–অ� তোমেখ অথপোৎ, ২২ টসয়টেম্বে ২০২০ অনুযোেী ২৯তে এমজএয়েে টনোটিস ্োঠোয়নোে ্ে টকোম্োমনে সদস্ হয়ে 

এবং টশেোে ধয়ে েোখয়ে helpdesk.evoting@cdslindia.com বো sreeleathersequity@gmail.com আইমর–টত অনুয়েোধজ্ো্ক ই–
টেে ্োঠিয়ে মনয়জে েগ ইন আইমর ও ্োসওেোরপ সংগ্রহ কেয়ত ্োেয়বন। অবশ্, টকোনও ব্মতি মেয়েো� ই–ট�োটিংয়েে জন্ ইমতেয়ধ্ই 
মসমরএসএে–এে কোয়ে মনবন্ীকৃত থোকয়ে মনয়জে ট�ো� টদওেোে জন্ মবদ্েোন ইউজোে আইমর ও ্োসওেোরপ ব্বহোে কেয়ত ্োেয়বন।

 ( ে)  সদস্েো অনুগ্রহ কয়ে টখেোে েোখয়বন টয:  ( ১)  ট�োটিংয়েে জন্ ও্য়ে টেখো মনধপোমেত তোমেখ ও সেয়েে ্ে মেয়েো� ই–ট�োটিং েমরউেটি 
মসমরএসএে দ্োেো মনম্রিে কয়ে টদওেো হয়ব এবং একবোে টকোনও মসদ্োয়তেে ও্ে টকোনও সদস্ মনয়জে ট�ো�োমধকোে রিয়েোগ কেয়ে ্েবততীয়ত 
তোঁয়ক তো বদেোয়নোে সুয়যোগ আে টদওেো হয়ব নো;  ( ২)  ২৯তে এমজএয়েে আয়গ টয সকে সদস্ মেয়েো� ই–ট�োটিংয়েে েোধ্য়ে মনয়জে 
ট�ো�োমধকোে রিয়েোগ কয়ে ট�েয়বন, ম�মস/ ওএম�এে সুমবধো ব্বহোে কয়ে মতমন/ তোঁেো ২৯তে এমজএয়ে টযোগ মদয়ত ্োেয়েও ২৯তে এমজএে 
েেোকোেীন ই–ট�োটিং মসয়্টয়েে েোধ্য়ে তোঁয়ক/ তোঁয়দেয়ক ্ুনেোে ট�ো�োমধকোে রিয়েোয়গে সুয়যোগ টদওেো হয়ব নো;  ( ৩)  ২৯তে এমজএয়ে 
টযোগদোনকোেী টয সকে সদস্ মেয়েো� ই–ট�োটিংয়েে েোধ্য়ে মনয়জে ট�ো�োমধকোে রিয়েোগ কয়েনমন, ২৯তে এমজএে েেোকোেীন তোঁয়দে ই–
ট�োটিং মসয়্টয়েে েোধ্য়ে মনয়জয়দে ট�ো�োমধকোে রিয়েোয়গে সুয়যোগ টদওেো হয়ব;  এবং ( ৪)  মনধপোমেত কো�–অ� তোমেয়খে ম�মতিয়ত সদস্য়দে 
টেমজ্টোে বো সুমবধোয়�োগী স্ত্োমধকোেীয়দে টেমজ্টোয়ে (যোহো মরয়্োমজ�মেে তত্তোবধোয়ন থোয়ক)  টয ব্মতিয়দে নোে নমথ�ুতি থোকয়ব, টকবেেোত্র 
তোঁয়দেই মেয়েো� ই–ট�োটিংয়েে সুমবধো ব্বহোে, ম�মস/ ওএম�এয়েে েোধ্য়ে ২৯তে এমজএয়ে অংশ টনওেো এবং ২৯তে এমজএে েেোকোেীন 
ই–ট�োটিংয়েে সুয়যোগ টদওেো হয়ব।

  ২৯তে এমজএয়েে টনোটিস এবং অ্োনুেোে মেয়্ো�প এই টকোম্োমনে ওয়েবসোই� ( www.sreeleathers.com )  সহ মবএসই মেমেয়�য়রে 
ওয়েবসোই� www.bseindia.com , ন্োশনোে ্টক এক্সয়েয়ঞ্জে ওয়েবসোই� www.nseindia.com  এবং ক্োেকো�ো ্টক এক্সয়েয়ঞ্জে ওয়েবসোই� 
www.cse-india.com –টতও টদওেো আয়ে। ২৯তে এমজএয়েে টনোটিসটি মসমরএসএে–এে ওয়েবসোই� www.evotingindia.com –টতও 
উ্েব্ধ েয়েয়ে এবং টকোনও রিয়নেে ব্োখ্োে রিয়েোজন হয়ে আ্নোেো helpdesk.evoting@cdslindia –টত টদওেো ‘Frequently Asked 
Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders ’   অংশটি টদখয়ত ্ োয়েন অথবো ১৮০০২২৫৫৩৩ 
নম্বয়ে ট�োন কেয়ত ্োয়েন অথবো helpdesk.evoting@cdslindia.com –টত অনুয়েোধ ্োঠোয়ত ্োয়েন অথবো এই ব্মতিে সয়গে এখোয়ন 
টযোগোয়যোগ কেয়ত ্োয়েন:  মেঃ েোয়কশ দেম�, ে্োয়নজোে ( মসমরএসএে) , টসন্টোে মরয়্োমজ�মে সোম�পয়সস ( ইমন্ডেো)  মেমেয়�র, ‘ এ’  উইং, ২৫তে 
তে, ে্োেোথন ম�উেোয়েক্স, ে�তেোে মেে কম্োউন্ডস, এন এে টযোমশ েোগপ, টেোেোে ্য়েে ( ই্ট) , েুম্বই–৪০০ ০১৩ অথবো helpdesk.
evoting@cdslindia.com  আইমর–টত ই–টেে কয়ে বো ১৮০০২২৫৫৩৩ নম্বয়ে ট�োন কয়েও জোনোয়ত ্োয়েন। সদস্েো টকোম্োমন 
টসয়ক্র�োমেে কোয়ে টকোম্োমনে ই–টেে আইমর sreeleathersequity@gmail.com –টতও মেয়খ জোনোয়ত ্োয়েন।

 ( ে)  ম�মজক্োে �য়েপ টশেোে ধয়ে েোখো টয সকে সদস্ এই টকোম্োমনয়ত মনয়জে ই–টেে আইমর টেমজ্টোে কেোনমন, মনয়জে নোে, ট�োমেও নম্বে, সমূ্ণপ 
ঠিকোনো, ্্োন কোয়রপে স্–রিত্মেত স্্োন কেোয়নো কম্ এবং সদয়স্ে ঠিকোনোে সেথপয়ন রিেোণ মহয়সয়ব আধোে কোরপ, ড্োইম�ং েোইয়সন্স, ইয়েকশন 
আইয়রমন্টটি কোরপ, ্োসয়্ো�প ইত্োমদে েয়ধ্ টয টকোনও নমথে স্–রিত্মেত স্্োন কেোয়নো কম্ সয়েত স্োষিমেত অনুয়েোধ্য়ত্রে স্্োন কেোয়নো কম্ 
sreeleathersequity@gmail.com  আইমর–টত ই–টেয়েে েোধ্য়ে ্োঠিয়ে মনয়জয়দে ই–টেে আইমর টেমজ্টোে কমেয়ে মনয়ত ্োয়েন। মরে্ো� 
�য়েপ টশেোে ধয়ে েোখো সদস্েো মনয়জয়দে মরয়্োমজ�মে ্োটিপমস্্োয়ন্টে কোয়ে মনয়জে ই–টেে আইমর আ্য়র� কমেয়ে মনয়ত ্োয়েন।

৪.  এই টকোম্োমনে সদস্য়দে টেমজ্টোে এবং টশেোে হস্োতেে বইগুমে ২৩ টসয়টেম্বে ২০২০ টথয়ক ২৯ টসয়টেম্বে ২০২০ তোমেয়খে েয়ধ্ ( উ�ে তোমেখ 
অতে�ুপতি কয়ে)  বন্ েোখো হয়ব।

 শ্রীপ্লদাে্স নলনিপ্েড–এে ্য়ষি
তোমেখ:  ৪ টসয়টেম্বে,  ২০২০ ( নবেয় কুিার রায়) 
স্োন:  কেকোতো টকোম্োমন টসয়ক্র�োমে  

 প্রকাশ্ নবজ্ঞনতি
নে নপ ( আইনব)  িিং ৯৩/ সকনব/ ২০১৮

সিোে্স সবঙ্গল পনলপ্পে
বিাি

নপিকি নপিনরে নলনিপ্েড
সবপসোধোেণয়ক জোনোয়নো যোয়ছে টয েহোেোন্ 
ন্োশনোে টকোম্োমন ে ট্রোইবুনোে, 
কেকোতোে ( ্ েবততী সেয়ে ‘ এনমসএেটি’  
মহয়সয়ব মববৃত)  ১৯– ০৭– ২০১৮ তোমেয়খে 
আয়দশোনুসোয়ে নপিকি নপিনরে নলনিপ্েড 
( ্ েবততী সেয়ে ম্ এস এে মহয়সয়ব 
মববৃত) – টক ১৯– ০৭– ২০১৮ টথয়ক 
কয়্পোয়ে� ইনসেয়�মন্স রিয়সস ( মস আই 
আে ম্) – টত অতে�ুপতি কেো হয়েয়ে এবং 
নপ এে এল– এে ্মেেোেন ্্পদয়ক 
মকেুকোয়েে জন্ কোযপ টথয়ক মবেত 
কয়েয়েন। নপএেএল– এে মের্ইয়রশন 
আয়দশ েহোেোন্ এনমসএেটি দ্োেো ৩০– ৯–
 ২০১৯ তোমেয়খ জোমে কেো হয়েয়ে এবং শ্রী 
মবনের্েোে মসংহোমনেো মের্ইয়র�ে মহয়সয়ব 
মনযুতি হয়েয়েন।
ইিেলপ্�ন্স অ্ান্ড ব্াঙ্করাটেনে সকাড 
২০১৬ অিুোয়ী নপএেএল– র তরপ্ফ 
েনদ সকািও ব্নতি নপএেএল– এর 
েম্নতি হস্ান্তর কপ্রি বা করপ্বি, 
নেআইআরনপ/ নপএেএল নলকুইপ্ডশি 
চালু হওয়ার পর আরনপ/ নলকুইপ্ডের 
ব্তীত, সেপ্ষেপ্রে তা বানতল িপ্ি করা হপ্ব 
এবং যমদ ম্এসএে– এে সম্মতি হস্োতেে 
টষিয়ত্র টকোনও ব্মতিে জ্োন থোয়ক তোহয়ে 
সত্ে মের্ইয়র�য়েে সয়গে টযোগোয়যোগ 
কেয়বন। মের্ইয়র�য়েে টযোগোয়যোয়গে 
মবশদ:  নবিয়কুিার নেিংহানিয়া, ১৬ ্রি্োন্ড 
টেোর, ইউমন� ৫১৯, কেকোতো– ৭০০০১, 
ট�োন–  ০৩৩– ৬৬১৬৮৫৫৩ ই– টেে:  
pinconspirit@aaainsolvency.com  

  বরািগপ্র সেফ সহাি
বরািগর পুরে�ার উপ্দ্াপ্গ কপ্রািা উপেগ্স আপ্ছ এিি িািুপ্ের েি্ 
ততনর হল সেফ সহাি। োঁপ্দর বানড়প্ত থাকার িপ্তা পনরনস্নত সিই, 
তাঁরা এখাপ্ি থাকপ্ত পারপ্বি। অনসিপ্েি সথপ্ক শুরু কপ্র েব রকপ্ির 
নচনকৎোর ব্বস্া রপ্য়প্ছ এখাপ্ি। েবেিয় নচনকৎেক এবিং িাপ্ে্সর 
পে্সপ্বষেপ্ণ থাকপ্বি তাঁরা। সেফ সহাি উপ্্াধপ্ি উপনস্ত নছপ্লি োিংেদ 
সেৌগত রায়, পুর প্রশােক অপণ্সা সিৌনলক, নেআইনে েদে্ নদলীপ 
িারায়ণ বেু। 

োদবপুপ্র িতুি কপ্র আর
পরীষো চাইপ্ছি িা পড়ুয়ারা
আেকাপ্লর প্রনতপ্বদি

নতুন কয়ে আে ্েীষিো মদয়ত েোইয়েন 
নো যোদব্ুে মবশ্বমবদ্োেয়েে ্ড়ুেোেো। 
কেো মব�োয়গে েোত্র সংসয়দে ্ ষি টথয়ক 
ইমতেয়ধ্ই কতৃপ্য়ষিে কোয়ে ট�ে ্ েীষিো 
নো টনওেোে দোমব জোনোয়নো হয়েয়ে। টয 
�ে রিকোমশত হয়েয়ে, ্ ড়েুোয়দে তেয়� 
তোয়কই েোন্তো টদওেোে দোমব জোনোয়নো 
হয়েয়ে। মবজ্োন মব�োয়গে ্ ড়ুেোেোও েোন 
নো একবোে েূে্োেন হয়ে যোওেোে ্ে 
ট�ে ্ েীষিো মদয়ত। মকন্তু শী্প আদোেয়তে 
েোয়ে একোতেই যমদ ্ েীষিো মনয়ত হে, তো 
টযন তোড়োতোমড় টনওেো হে। অয়ক্টোবে 
্যপতে টযন অয়্ষিো কেো নো হে। এেন�োই 
েোইয়েন মবজ্োয়নে ্ড়েুোেো।

মবশ্বমবদ্োেয়েে বোংেো স্োতয়কোতিয়েে 
�োইনোে টসয়ে্টোয়েে েোত্র টদবেোজ 
টদবনোথ বয়েন, ‘আে ্েীষিো নে, 
আেেো েোই টয �ে রিকোমশত হয়েয়ে 
তোয়কই েোন্তো টদওেো টহোক। অমতেোেীে 
আবয়হ ক্োম্োয়স এয়স ্েীষিো টদওেো 
সম্ভব নে। আবোে অনেোইন ্ েীষিো মনয়ে 
সবোই ্েীষিো মদয়ত ্োেয়ব এেন�োও 
নে। তো েোড়ো, অয়নয়কই উচ্চমশষিোে জন্ 
আয়বদন কয়েয়ে। অয়নয়ক মবএয়র �মতপ 
হয়েয়ে। তোে ্োসও শুরু হয়ে টগয়ে। 
্ুেয়নো ্ ড়োে সয়গে টকোনও সম্কপ টনই। 
এই অবস্োে ্েীষিো মদয়ত হয়ে সেস্ো হয়ব।’  েোস কমেউমনয়কশন মব�োয়গে 
�োইনোে টসয়ে্টোয়েে েোত্র ম্নোকী ট�োে বয়েন, ‘ মবশ্বমবদ্োেয়েে মনেে–্দ্মত 
টেয়নই টতো ্ েীষিো মদয়েমে। তোে �েও রিকোমশত হয়েয়ে। আবোে ্ েীষিো টদওেোে 
যমুতি খুয়ঁজ ্োমছে নো।’  এই মব�োয়গে আয়েক েোত্র েোমহ হোেদোে বয়েন, ‘ ্ েীষিো 
মদয়ত টকউই েোমজ নই। মকন্তু সমুরিে টকোয়�পে েোয়েে ্ে মক হয়ব আেেো জোমন 
নো। মবশ্বমবদ্োেে এখনও মকেু জোনোেমন। আেোয়দে টসয়ে্টোয়ে ্োস শুরুে ্েই 
েকরোউন শুরু হয়ে যোে। �য়ে টস�োয়ব ্ োস হেমন। রি ্যোকটিক্োে ্ োসও হেমন। 
্েীষিো মনয়ে মকয়সে ম�মতিয়ত হয়ব তো মনয়ে মেতেোে েয়েমে।’ 

কেো মব�োয়গে েোত্র সংসদ আ�সুে টেেোে্োসপন তীণপো �ট্োেোযপ বয়েন, ‘ টয 
�ে রিকোমশত হয়েয়ে তোে ম�মতিয়ত অয়নয়ক উচ্চমশষিোে জন্ ম�ন েোজ্ এবং 

টদয়শে মবশ্বমবদ্োেয়ে আয়বদন কয়েয়ে। 
অয়নয়ক গয়ব্ণোে �েপ ্ ূেণ কয়েয়ে। টকউ 
টকউ েোকমে শুরু কয়ে মদয়েয়ে। এবোে 
টসই টেজোল্ট�োই বোমতে হয়ে টগয়ে অন্ 
মব্েগুমেও বোমতে হয়ে যোয়ব। আেোয়দে 
্ুয়েো �মব্্ৎ�োই রিয়নেে েুয়খ ্ য়ড় যোয়ব। 
তোই আেেো েোই েোত্রস্োয়থপ মবশ্বমবদ্োেে 
মসদ্োতে মনক।’  স্োতক ও স্োতয়কোতিয়েে 
েূড়োতে টসয়ে্টোয়েে ্ েীষিো অয়ক্টোবয়ে মনয়ে 
সেস্োে ্ ড়য়বন েোত্রেোত্রীেো।  স্োমধকোয়েে 
মব্েটিয়ক গুরুত্ মদয়ে ্ েীষিোে মদনষিণ 
ঠিক কেোে দোমেত্ টযন মবশ্বমবদ্োেয়েে 
ও্য়েই েোড়ো হে। ১ অয়ক্টোবে টথয়ক 
্েীষিো শুরু কেয়ে ৩১ অয়ক্টোবয়েে 
েয়ধ্ �েরিকোশ কেো কোযপত অসম্ভব। 
অয়নক েোত্রেোত্রী েোকমে ট্য়ে মগয়েয়েন। 
তোঁেো অসুমবধোে েুয়খ ্ড়য়বন— এই 
েয়েপ েুখ্েন্তী েেতো ব্োনোমজপ, মশষিোেন্তী 
্োথপ ে্ো�োমজপ এবং উচ্চমশষিো দপ্তে এবং 
মবশ্বমবদ্োেে কতৃপ্ষিয়ক মেঠি মদয়েয়েন 
মবজ্োয়নে ্ ড়েুোেো। মবজ্োন মব�োয়গে েোত্র 
সংসয়দে ্ষি টথয়ক এই মেঠি টদওেো 
হয়েয়ে। েোত্র সংসয়দে টেেোেে্োন 
টজ্োমতেপে মবশ্বোস বয়েন, ‘একবোে ্ েীষিো 
হয়েয়ে। তোে ম�মতিয়ত েূে্োেনও হয়েয়ে। 
ট�ে আবোে ্ েীষিো মদয়ত টকউই েোে নো। 
টযয়হতু সুমরিে টকোয়�পে েোে, তোই ্ েীষিো 
যমদ মনয়তই হে, টস�ো টযন মবশ্বমবদ্োেে 

খুব তোড়োতোমড় টনে।’  রিসগেত, এই একই কোেয়ণ দু–মতন মদন আয়গ মবশ্বমবদ্োেয়েে 
মশষিক সমেমত জু�ো– ে ্ ষি টথয়কও েুখ্েন্তী এবং মশষিোেন্তীয়ক মেঠি টদওেো হয়েমেে।

মবশ্বমবদ্োেয়েে অবশ্ বতিব্, টযয়হতু সমুরিে টকোয়�পে েোে, তোই ্ েীষিো মনয়তই 
হয়ব। ্ েীষিো টনওেোে রিস্তুমত এমগয়ে েোখয়েও, মদন টঘো্ণো এখনই কেো হয়ব নো। 
ইউমজমস ৩০ টসয়টেম্বয়েে েয়ধ্ �োইনোে টসয়ে্টোয়েে ্েীষিো মনয়ত বয়েমেে। 
শী্প আদোেয়তে েোয়ে বেো হয়েয়ে, এই সেেসীেো বোড়োয়নোে জন্ েোজ্গুমেয়ক 
ইউমজমস– ে কোয়ে আয়বদন কেয়ত হয়ব। টসইেয়তো উচ্চমশষিো দপ্তয়েে ্ ষি টথয়ক 
অয়ক্টোবয়ে ্েীষিো টনওেো মনয়ে েোয়জ্ে মসদ্োতে ইউমজমস– টক জোনোয়নো হয়েয়ে। 
এখনও ্যপতে সম্মমত বো অসম্মমত জোমনয়ে টকোনও জবোব আয়সমন। ইউমজমস– ে 
উতিে এয়েই ্েীষিোে মদন টঘো্ণো কেো হয়ব।     

্ুয়জোে ্য়েই অ�েোইয়ন 
্েীষিো েবীন্দ্র�োেতীয়ত?
িীলাঞ্জিা োি্াল

পুপ্োর ছটুর পর অফলাইপ্ি পরীষো চাি রবীন্দ্র�ারতী নবশ্বনবদ্ালপ্য়র 
নশষেক েনিনত আরবুো। েনিনতর বতিব্, একান্তই েনদ তা িা হয়, এবিং 
এষেুনি েনদ পরীষো সিওয়া হয়, সেপ্ষেপ্রে সহাি অ্াোইিপ্িন্ট বা সপ্রাপ্েপ্টের 
িাধ্প্িই সেি পড়ুয়াপ্দর িূল্ায়ি করা হয়। এ�াপ্ব োরা পরীষো নদপ্ত 
চাইপ্ব িা বা পারপ্ব িা তাপ্দর েি্ সেি পনরনস্নত স্া�ানবক হপ্ল নবপ্শে 
পরীষোর ব্বস্া করা হয়। শুক্রবার নছল আরবেুার কাে্সকরী েনিনতর 
তবঠক। সেই তবঠপ্কই এই প্রস্াব সিওয়া হয়। এই িপ্ি্স নশষোিন্তী পাথ্স 
চ্াোনে্স এবিং উপাচাে্স েব্োচী বেুরায়প্চৌধুনরর কাপ্ছও নচঠিও পাঠাপ্িা 
হপ্ব। েনিনতর োধারণ েম্াদক সদবব্রত দাে বপ্লি, ‘ েুনপ্রি সকাপ্ে্সর 
রাপ্য় ৩০ সেপ্টেম্বপ্রর েিয়েীিা বাড়াপ্িার েি্ রাে্গুনলপ্ক ইউনেনের 
কাপ্ছ আপ্বদি করপ্ত বলা হপ্য়প্ছ। সেপ্হতু লকডাউি শুরু হপ্য় োওয়ায়, 
নেপ্লবাপ্ের প্রায় নকছইু পড়াপ্িা েম্ভব হয়নি, সেিাপ্রপ্লর সপপার পড়াপ্িা 
হপ্লও সপিশ্াল সপপার নকছইু পড়াপ্িা োয়নি। অিলাইি ্াপ্ে েবাই 
অিংশ নিপ্ত পাপ্রনি। তাই আিাপ্দর দানব কপ্য়কনদি ্াে কনরপ্য় পরীষো 
সিওয়া সহাক। ্াে কনরপ্য় পরীষো নিপ্ল ছারেছারেীপ্দর �নবে্প্তর েি্ 
�ালই হপ্ব।’  আর এষেুনি পরীষো নিপ্ত হপ্ল তা সেি সহাি অ্াোইিপ্িন্ট 
বা সপ্রাপ্েটে নি�্সর হয়। সেপ্ষেপ্রে সপ্রাপ্েপ্টের নবেয় ওপ্য়বোইপ্ে আপপ্লাড 
করা হপ্ব। এবিং েিা সদওয়ার েি্ ছারেছারেীপ্দর োতনদি েিয় সদওয়া 
সহাক বপ্লও োিাি সদবব্রতবাবু। 

ই–নিলাপ্ির তানরখ ও েিয়:  ০৮. ১০. ২০২০, সবলা ১১. ০০ো সথপ্ক দুপুর ১. ০০ো, ৫ নিনিপ্ের েীিাহীি েম্প্রোরণ েহ।
ইএিনড এবিং িনথ েিা সদওয়ার সশে তানরখ ও েিয়:  ২৫. ০৯. ২০২০, নবপ্কল ০৪. ০০ো পে্সন্ত

নেনকউনরোইপ্েশি অ্ান্ড নরকিস্টাকশি অফ নফিান্সয়াল অ্াপ্েেে অ্ান্ড এিপ্ফাে্সপ্িন্ট অফ নেনকউনরট ইন্টাপ্রস্ট অ্াটে, ২০০২–এর অধীপ্ি এই ব্াপ্ঙ্কর কাপ্ছ দানখলপ্োগ্ স্াবর ও অস্াবর 
পনরেম্দেিূহ নবনক্র।
ট্ট� ব্োঙ্ক অ� ইমন্ডেো, বোমে দুগপো্ুে ব্োঞ্চ–এে জোমেনযুতি বয়কেো ্ুনরুদ্োয়েে েয়ষি্ মনম্নমেমখত ঋণগ্রহীতোে নোয়েে ্োয়শ উমলিমখত মববেণ সংবমেত জোমেনযুতি ্মেসম্দ এই ব্োয়ঙ্কে অনয়ুেোমদত অম�সোে 
মসমকউমে�োইয়জশন অ্োন্ড মেকন্রিোকশন অ� ম�নোমন্সেোে অ্োয়স�স অ্োন্ড এনয়�োসপয়েন্ট অ� মসমকউমেটি ইন্টোয়ে্ট অ্োক্ট, ২০০২ এবং মসমকউমেটি ইন্টোয়ে্ট ( এনয়�োসপয়েন্ট)  রুেস, ২০০২ টেোতোয়বক তোঁে ও্ে 
অম প্ত ষিেতোবয়ে দখে মনয়েয়েন। টযয়হতু মনম্নস্োষিেকোেী এই বন্ক েোখো ও টেহোনোবদ্ সম্মতিগুমে ‘ টযখোয়ন টয অবস্োে টযেন আয়ে’  ম�মতিয়ত ই– মনেোে কেয়ত েনস্ কয়েয়েন। এই ব্োয়ঙ্কে জোমেনযুতি বয়কেো 
্ুনরুদ্োয়েে েয়ষি্ এই ব্োয়ঙ্কে কোয়ে বন্ক েোখো জোমেনযুতি ্মেসম্দ/স্োবে/অস্োবে সম্মতিগুমেে মববেণ এখোয়ন নীয়ে টদওেো হে:

েম্নতিগুনলর নববরণ

ঋণগ্রহীতা( গণ) –এর িাি ও ঠিকািা েম্নতির নববরণ অিাদায়ী বপ্কয়া
ক)  েিংরষেণ িূল্
খ)  বায়িা েিা ( ইএিনড) 
গ)  নবড গুণক

সিোে্স এে এি এি প্ানস্টক, সপ্রাোঃ– শ্রীিতী েুপ্লখা আ�ানি, ২৩৫, টি এন 
েুখোমজপ টেোর, েোখেো, থোনো– উতিে্োড়ো, টজেো– হোওড়ো, ্মচিেবগে–৭১২ 
২৪৭।
োনিিদার:  শ্রী স্পি কুিার দাে, অ�ে নগে, ট্োঃঅঃ– বোমে, টজেো– 
হোওড়ো, ্মচিেবগে–৭১১ ২০৫।

মনয়ম্নোতি ৬ কোঠো ৬ ে�োক ২৭ বগপ�ু� জমেে অ্মেহোযপ সেগ্র ্মেেোণ যোে মস্মত 
ও মববেণ:  টেৌজো– েঘুনোথ্ুে, টজ এে নং ১০, খমতেোন নং ১৩৯২, খমতেোন 
নং ১৬১৩ ( এে আে) , দোগ নং ৫০৫ ( এে আে) , দমেে নং ০৫১২/ ২০০৬ 
অনুযোেী স্ত্ানধকারী:  শ্রী স্রূপ কুিার দাে, ম্তো– ননীয়গো্োে দোস, অ�ে নগে, 
ট্োঃঅঃ– বোমে, টজেো– হোওড়ো, ্মচিেবগে–৭১১ ২০৫।

₹১৪,৭৮,২৫৮. ০০ 
৩১. ১২. ২০০৯ 
অনুযোেী +  সুদ

ক)  ₹১৮,৪৬,০০০/ –
খ)  ₹১,৮৪,৬০০/ –
গ)  ₹ ৫,০০০/ –

ই–নিলাপ্ির শত্স ও নিয়িাবনল এখাপ্ি িীপ্চ সদওয়া হল:
১. এই ব্োয়ঙ্কে অনুয়েোমদত ্মেয়্বো রিদোনকোেী সংস্ো টেসোসপ ই–টরিোমকওেয়েন্ট ট�কয়নোেমজস মেমেয়�র–এে https://sbi.auctiontiger.net ওয়েব ট্ো�পোয়েে েোধ্য়ে ০৮. ১০. ২০২০ তানরখ সবলা ১১. ০০ো 

সথপ্ক দুপুর ১. ০০োে েয়ধ্ রিমত টষিয়ত্র ৫ মেমনয়�ে সীেোহীন সম্প্রসোেয়ণ এই ই–মনেোে অনুমঠিত হয়ব।
২. ই–মনেোয়েে মবশদ ্দ্মত এবং শতপ ও মনেেোবমে জোনোে জন্ আগ্রহী দেদোতোেো https://sbi.auctiontiger.net ওয়েবসোই�টি টদখয়ত ্ োয়েন এবং এখোন টথয়ক তঁোেো দেকোমে নমথ্ত্র রোউনয়েোর কয়ে মনয়ত 

্োয়েন। আগ্রহী দেদোতোেো নীয়ে টদওেো টযোগোয়যোয়গে নম্বেগুমেয়ত ট�োন কয়ে ্মেয়্বো রিদোনকোেী সংস্োে সয়গেও টযোগোয়যোগ কেয়ত ্োয়েন।
৩. টকোনও কোেণ নো টদমখয়ে টয টকোনও সেে মনেোে মবক্রে রিমক্রেোটি বোমতে কেোে অমধকোে অনয়ুেোমদত অম�সোয়েে থোকয়ব এবং এেন টষিয়ত্র বোেনো জেো বোবদ অথপোঙ্ক ( ইএেমর)  ট�েত টদওেো হয়ব এবং এেন 

টষিয়ত্র দেদোতোয়দে তেয়� টকোনও দোমব বো রিমতমনমধত্ ব্োয়ঙ্কে তেয়� গ্রোহ্ কেো হয়ব নো।
৪. উ্মেউতি সম্মতিে মবস্োমেত মববেণ অনুয়েোমদত অম�সোে/ব্োঙ্ক–এে সবপয়শ্ জ্োত তথ্োবমেে ও্ে ম�মতি কয়ে েমেত এবং এই রিকোশ্ মবজ্মপ্তয়ত টকোনও ত্রুটি, �ুে মববৃমত বো অনুয়লিয়খে জন্ অনয়ুেোমদত 

অম�সোে বো ব্োঙ্ক টকোনও�োয়বই দোেী থোকয়বন নো।
৫. আগ্রহী দেদোতোয়দে বোেনো জেো ( ইএেমর)  বোবদ অথপোঙ্ক আেটিমজএস/এনইএ�টি/�োন্ড ট্রোন্স�োে/ড্োফ্ � (বোমে দুগপো্ুয়ে রিয়দে) –এে েোধ্য়ে টক্রমর� কেোয়ত হয়ব এখোয়ন:   অ্াকাউন্ট িিং:  37608107260, SBI, 

BALLY DURGAPUR, আইএফএেনে সকাড:  SBIN0005776   অথবো এই অথপোঙ্ক ( ইএেমর)  নডিান্ড ড্াফ্ প্ের িাধ্প্িও জেো টদওেো যোয়ব ‘Authorised Officer, State Bank of India, Bally 
Durgapur Branch   ’–এর অিুকূপ্ল ো সে সকািও রাষ্টায়তি বা তফনেল�ুতি ব্াঙ্ক সথপ্ক কাো ও বানল দুগ্সাপুপ্র প্রপ্দয় হয়ব। এ�োয়ব বোেনো জেোে অথপোঙ্ক মনেোয়ে অংশগ্রহয়ণে মেঠি সয়েত জেো মদয়ত হয়ব 
২৫. ০৯. ২০২০ তানরখ নবপ্কল ৪. ০০োে েয়ধ্ এবং তোঁয়দে নোে নমথ�ুতি কেোয়ত হয়ব https://sbi.auctiontoger.net ওয়েবসোইয়� মগয়ে এবং এখোন টথয়ক তোঁয়দে ইউজোে আইমর ও ্োসওেোরপ সংগ্রহ 
কেয়ত হয়ব। আগ্রহী দেদোতোেো মবনোেূয়ে্ এই ই–মনেোয়ে অংশ টনওেো সংক্রোতে রিস্তুমত মনয়ত সিোে্স ই–সপ্রানকওরপ্িন্ট সেকপ্িালনেে নলনিপ্েড–এে সয়গে মনম্নমেমখত নম্বেগুমেয়ত টযোগোয়যোগ কেয়ত ্োয়েন: 
টযোগোয়যোয়গে নম্বে: ০৭৯–৪০২৩ ০৮১১, নিোঃ সক রােু– সিাবাইল িম্বর–  ৯০০২৭ ১৫০৩৪, ই–সিল: wb@auctio ntiger.net। ইএেমর মহয়সয়ব টকোনও টেক গ্রহণ কেো হয়ব নো।

৬. উ্মেমেমখত বোেনো জেোে অথপোঙ্ক ( ইএেমর)  এবং দেরিস্োব, দেদোতোে যথোযথ ও গ্রহণয়যোগ্ ্মেেে্ত্র, ঠিকোনোে রিেোণ্ত্র, উ্যুতি কতৃপ্য়ষিে রিমতমনমধ্ত্র, ্্োন/�্োন কোরপ, ব্োঙ্ক অ্োকোউন্ট নম্বে ইত্োমদ 
সয়েত একটি মসে কেো খোয়ে �য়ে এেন�োয়ব ্োঠোয়ত হয়ব যোয়ত তো এেনবআই, বানল দুগ্সাপুর ব্রাঞ্চ, হাওড়া, সপাোঃঅোঃ– দুগ্সাপুর ( �ায়া– বানল) , সেলা– হাওড়া, নপি–৭১১ ২০১ ( পোঃবোঃ)    ঠিকোনোমস্ত অম�য়স 
২৫. ০৯. ২০২০ তানরখ নবপ্কল ৪. ০০োে েয়ধ্ জেো ্য়ড়।

৭. সবপোমধক দেরিস্োয়বে টষিয়ত্র উতি ইএেমর সেন্বে কেো হয়ব, অন্োন্ টষিত্রগুমেয়ত ট�েত টদওেো হয়ব। বোেনো জেো বোবদ অথপোয়ঙ্কে ও্ে টকোনও সুদ টদওেো হয়ব নো।
৮. দেদোতোেো এই ই–মনেোয়ে দেরিস্োব টদওেোে কোজ�ো তোঁয়দে ্ েন্দেয়তো অম�স/স্োন টথয়কই কেয়ত ্ োেয়বন। ইন্টোেয়ন� সংয়যোয়গে ব্ো্োে�ো তোঁয়দে মনয়জয়দেয়কই মনমচিত কয়ে মনয়ত হয়ব। ইন্টোেয়ন� সংয়যোগ, 

টন�ওেোয়কপে সেস্ো, মসয়্টে ক্র্োশ রোউন, মবদু্ৎ েয়ে যোওেো ইত্োমদে েয়তো টষিয়ত্রে জন্ ব্োঙ্ক বো ্মেয়্বো রিদোনকোেী সংস্ো টকোনও�োয়ব দোেী থোকয়বন নো।
৯. মনধপোমেত সংেষিণ েূয়ে্ে কয়ে টকোনও দেরিস্োব মবয়বেনো কেো হয়ব নো। অনয়ুেোমদত অম�সোয়েে কোয়ে টয দেদোতো সবপোমধক দেরিস্োব জেো টদয়বন, ব্োয়ঙ্কে েূড়োতে অনয়ুেোদন সোয়্য়ষি টসই দেদোতোে অনুকূয়ে 

মবক্রে েূড়োতে কেো হয়ব।
১০. অনুয়েোমদত অম�সোে দ্োেো টঘোম্ত স�ে দেদোতোয়ক মবক্রে সম্ন্ন হওেোে সয়গে সয়গে অনুয়েোমদত অম�সোয়েে কোয়ে মবক্রেেূয়ে্ে ২৫% অথপোঙ্ক ( বোেনো জেো সেন্বেক্রয়ে)  জেো মদয়ত হয়ব, যোে অন্থো হয়ে উতি 

দেদোতোে বোেনো জেো বোয়জেোপ্ত কেো হয়ব। সবপোমধক দেদোতোয়ক সম্মতিে টক্রতো মহয়সয়ব টঘো্ণো কেো হয়ব এই শতপসোয়্য়ষি টয মতমন এই সম্মতি ক্রয়েে জন্ আইনগত�োয়ব টযোগ্।
১১. মবক্রেেূয়ে্ে বোমক ৭৫% অথপোঙ্ক স�ে দেদোতোয়ক মবক্রে মনষ্পমতি হওেোে তোমেখ টথয়ক ৩০ মদয়নে েয়ধ্ ( ব্োমঙ্কং টেেোয়দে েয়ধ্)  অথবো অনুয়েোমদত অম�সোয়েে মেমখত অনুয়েোদনক্রয়ে উ�ে ্য়ষিে সম্মমত 

টেোতোয়বক মস্েীকৃত ্মেবমধপত টেেোয়দে েয়ধ্ জেো মদয়ত হয়ব।
১২. ও্য়ে টেখো টয টকোনও টেেোয়দে/টেেোদগুমেে েয়ধ্ মবক্রেেূয়ে্ে ্ুয়েো�ো বো মনধপোমেত অংশ স�ে টক্রতো জেো মদয়ত নো ্োেয়ে সংমলিষ্ট দেদোতো দ্োেো জেো টদওেো সেুদোে অথপোঙ্ক বোয়জেোপ্ত কেো হয়ব এবং 

সম্মতিটি ্ুনেোে মবক্রে কেো হয়ব এবং টখেোম্ টক্রতো উতি সম্মতিে ও্ে তোঁে সেস্ দোমব হোেোয়বন এবং টয েূয়ে্ সম্মতিটি ্ুনেোে মবক্রে কেো হয়ব তোে ও্য়েও দোমব জোনোয়ত ্োেয়বন নো।
১৩. অনয়ুেোমদত অম�সোে সবপোমধক বো টয টকোনও বো সেস্ দেরিস্োব গ্রহয়ণ বোধ্ নন এবং টকোনও কোেণ নো টদমখয়ে টয টকোনও বো সেস্ দেরিস্োব গ্রহণ বো বোমতয়েে অমধকোে বহোে েোয়খন।
১৪. স�ে টক্রতোয়ক �োেত সেকোে বো ্মচিেবগে সেকোে বো অন্ টকোনও আইনোনুগ কতৃপ্য়ষিে আইন টেোতোয়বক ্ট্োম্ মরউটি, টেমজয়্রিশন ম� ইত্োমদে েয়তো কনয়�েোন্স েোজপ/ম� বহন কেয়ত হয়ব।
১৫. অনুয়েোমদত অম�সোয়েে সবপয়শ্ জ্োত তথ্োনুসোয়ে ও্য়ে বমণপত সম্মতি/গুমেে ও্ে টকোনও দোে মবদ্েোন টনই। অবশ্, মনয়জয়দে মবর জেো টদওেোে আয়গ আগ্রহী মবরোেয়দে মনয়জয়দেয়কই মনেোয়ে টতোেো 

সম্মতিগুমেে দোে, স্ত্, দোমব/অমধকোে/বয়কেো ইত্োমদ সংক্রোতে ব্ো্োয়ে স্োধীন�োয়ব টখোঁজখবে কয়ে মনয়ত হয়ব। ই– মনেোয়েে এই মবজ্ো্নটি এই ব্োয়ঙ্কে তেয়� টকোনও রিকোে দোে বো রিমতমনমধত্ দশপোে নো বো 
দশপোে বয়ে ধয়ে টনওেো যোয়ব নো। উ্মেমেমখত সম্মতি/গুমে এই ব্োয়ঙ্কে কোয়ে জ্োত বো অজ্োত সেুদোে মবদ্েোন ও �মব্্য়তে দোে সয়েত মবমক্র কেো হয়ছে। টকোনও রিকোে তৃতীে ্য়ষিে দোমব/অমধকোে/বয়কেোে 
ব্ো্োয়ে অনুয়েোমদত অম�সোে/জোমেনযতুি ঋণদোতো দোেী থোকয়বন নো।

১৬. মবক্রে শংসো্ত্র টকবে স�ে দেদোতোে নোয়েই ইসু্ কেো হয়ব। ব্োয়ঙ্কে তেয়� টকোনও ব্মতি/রিমতঠিোয়নে নোে সংয়যোজন/বোদ টদওেো সম্ভব হয়ব নো। ্মেসম্দ হস্োতেে/অ্োসোইনয়েয়ন্টে জন্ সেকোে মনধপোমেত 
মনেেোবমে টেয়ন েেো এবং রিয়যোজ্েয়তো ম� রিদোন কেোে দোমেত্ সম্ূণপত স�ে দেদোতোে ও্য়েই বতপোয়ব।

১৭. অনুগ্রহ কয়ে টখেোে েোখয়বন টয জোমেনযুতি ঋণদোতো মহয়সয়ব এই ব্োঙ্ক ইমতেয়ধ্ই সংমলিষ্ট ঋণগ্রহীতোগণ/জোমেনদোেগণ/বন্কদোতোগয়ণে রিমত এই মবক্রে মবজ্মপ্তটি মপির ট্োয়্টে েোধ্য়ে তঁোয়দে মনজ মনজ 
ঠিকোনোে ্োঠিয়ে মদয়েয়ে। যমদ টকোনও টষিয়ত্র মতমন/ তোঁেো উতি মবজ্মপ্ত/ গুমে গ্রহণ নো কয়েন, টসই কোেয়ণ ্মেয়্বোে মবকল্প ্দ্মত মহয়সয়ব এই ই–মনেোে মবক্রে মবজ্মপ্তটি রিকোশ কেো হে।

১৮. এই রিকোশনোটি উ্য়েোতি ঋণগ্রহীতোগণ/জোমেনদোেগয়ণে রিমতও মসমকউমেটি ইন্টোয়ে্ট ( এনয়�োসপয়েন্ট)  রুেস, ২০০২–এে রুে নং–৯( ১) / ৬   টেোতোয়বক রিয়েোজনীে ৩০ মদয়নে মবমধবদ্ মবজ্মপ্ত।
১৯. েম্নতি পনরদশ্সপ্ির তানরখ ও েিয়: ২৩. ০৯. ২০২০ তানরখ দুপুর ২. ০০সো সথপ্ক নবপ্কল ৪. ০০ো।
তানরখ:  ০৫. ০৯. ২০২০;  স্াি:  বানল দুগ্সাপুর অিুপ্িানদত অনফোর, সস্টে ব্াঙ্ক অফ ইনন্ডয়া , বানল দুগ্সাপুর ব্রাঞ্চ  

বানল দুগ্সাপুর ব্রাঞ্চ ( ০৫৭৭৬) 
িাখালতলা, বানল দুগ্সাপুর, হাওড়া, নপি–৭১১ ২০৫

ই–নিলাি নবক্রয় নবজ্ঞনতি
অিুপ্িানদত অনফোর:  িাি:  শ্রী েপ্ন্তাে োহু

ই–সিল:  sbi.05776@sbi.co.in , সিাবাইল:  ৯৬৭৪৭ ২০০৩৪

আেকাপ্লর প্রনতপ্বদি

আ্োতত শোেীমেক অবস্ো মস্মতশীে 
েোয়জ্ে শ্রে দপ্তয়েে েোষ্ট্রেন্তী, মবধোেক 
রোঃ মনেপে েোমজে। মতমন কোমরপওেমজে 
টকমবয়নই েয়েয়েন। শুক্রবোে আবোেও 
মসটি স্্োন কেো হে। আজ, শমনবোে 
সকোে ১১�ো নোগোদ ৯ সদয়স্ে 
টেমরক্োে টবোরপ ববঠক কয়ে মসদ্োতে 
টনয়বন অয়ত্ো্েোয়েে মব্য়ে। সূয়ত্রে 
খবে, রিয়েোজন বুঝয়ে েগেেবোে নে, 

েমববোেই কেো হয়ত ্োয়ে মনেপে 
েোমজে েমস্য়কেে অয়ত্ো্েোে। েন্তী 
গত কয়েকমদন ধয়ে েোথোে যন্তণোে 
�ুগমেয়েন। বৃহপিমতবোে ্োয়েে 
�োেসোে্ েোখয়ত ্োেমেয়েন নো। মসটি 
স্্োয়ন ধেো ্য়ড় েোথোে েতি জেো� 
টবঁয়ধ েয়েয়ে। তোঁে েোইয়ক্রোসোজপোমে 
কেো হয়ত ্োয়ে। অয়নক শু�োনুধ্োেী 
টখোঁজখবে মনয়ছেন েন্তীে।  এমদন তোঁয়ক 
টদখয়ত যোন রোঃ অসীে সেকোে ও 
কয়েকজন সহয়যোগী মেমকৎসক।

    নিি্সল:  আে তবঠপ্ক
 বেপ্ছ সিনডক্াল সবাড্স আেকাপ্লর প্রনতপ্বদি

গত আমথপক বয়্পে তুেনোে ২০১৯– ২০ 
সোয়ে মরম�মস মবম�ন্ন 
্মেেোেনগত টষিয়ত্র 
তোৎ্যপ্ূণপ উন্নমত কয়েয়ে। 
দোয়েোদে �্োমে কয়্পোয়েশন 
বো মরম�মস– ে প্্োন্ট টেোর 
�্োক্টে জোতীে স্য়েে 
টথয়ক ৪. ৫৩ শতোংশ টবমশ 
অজপন কয়েয়ে। সোেমগ্রক 
উৎ্োদনও টবয়ড়য়ে ২০১৮– ১৯ 
অথপবয়্পে তুেনোে। কয়েোনো অমতেোমেে 

েয়ধ্ও সংস্ো তোে মবদু্ৎ উৎ্োদন 
স্ো�োমবক টেয়খয়ে, কখনও বোমড়য়েয়ে। 
সেগ্র টদয়শ মবদু্ৎ সেবেোয়হে দোমেত্ 

্োেন কয়েয়ে। টদয়শে 
রিথে দশটি টকন্দ্রীে 
উ্য়যোগী শমতি উৎ্োদন 
সংস্োে েয়ধ্ জোেগো 
কয়ে মনয়েয়ে। েন্দ্রয়্োড়ো 
ও টকোরোেেো তো্মবদু্ৎ 
টকয়ন্দ্রে মবয়শ্ অবদোয়নে 
কোেয়ণ ২০২০ সোয়েে 

আগয়্ট মরম�মস– ে প্্োন্ট টেোর �্োক্টে 
৬২. ১৭ শতোংয়শ ট্ৌঁয়েয়ে।  

আেও সো�ে্ মরম�মস– ে
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