




রাজ্য

 এমআই দেবে
২৫০০ স্মার্টব�মান
দেবে অতিমমারীবি যমারমা সেবেবে 
ক্ষতিগ্রস্ত, দসই সে পতরেমাবরর 
২৫০০ দেবেবমবেবে নিুন 
স্মার্টব�মান দেবে এমআই ইতডিেমা। 
এর জন্য খরে হবে ২ দেমাটি রমােমা। 
দ�মানগুতে দেবে এমআই– এর 
তরবরেও তিত্রিতেউরর পমার্টনমাররমা। 
ইতিমব্্যই দেমাতিবি ক্ষতিগ্রস্ত ২ 
েক্ষ পতরেমারবে েেিমাউবনর সমে 
এেং আমপমাবন ক্ষতিগ্রস্ত ১০ হমাজমার 
পতরেমারবে সমাহমায্য েবরবে এমআই 
ইতডিেমা। অনেমাইবন পড়মাবেমানমার জন্য 
দ�মানগুতে তেবি এমআই সহবযমাতিিমা 
দনবে দরে �র ইতডিেমা সংস্মার। 

 রমাতম সমাবে্টে
িমারবির সেবেবে দেতে পেবদের 
অনেমাইন দিমস অ্যমাপ হে রমাতম 
সমাবে্টে। পতরেমােনমাে ‘ দিমস দরমাবেতটি 
দ�মার ইটুি দসবিন’  সংস্মা। তনবজর 
পেদে ও সমেমবিমা দখেমা যমাে রমাতম। 
যখন খতুে দখেমাে দযমাি দেওেমা যমাে। 
এে সবগে দখেমা যমাে অবনেগুতে দিম। 

 হডিমা অ্যমাবমজ
িমারবি দসিমান হডিমা অ্যমাবমজ িমাতড়র 
তেতরি ৪ েক্ষ ইউতনর েমাড়মাে। 
জমাতনবেবে হডিমা েমারস ইতডিেমা 
তেতমবরি। ২০১৩ সমাবে িমাতড়টি প্রথম 
িমারবি আবস। িমারবি এরমাই হডিমার 
সে্টমাত্ে তেরিীি মবিে। প্রথম মবিে 
তেতরি হবেতেে ২ েক্ষ ৬০ হমাজমার। 
পবরর মবিে ১ েক্ষ ৪০ হমাজমাবর।

 দ�মান রক্ষমাে
স্মার্টব�মান ও আনুষতগেে সরঞ্মাম 
তনরমাপে ও পতরচ্ছন্ন রমাখমার উপমাে। 
স্যমামসমাং তনবে এে অে্যমারবেস 
েমাজ্টমার– সহ আল্টমািমাবেমাবের 
দটেতেেমাইজমার। েমাম ৩,৫৯৯ রমােমা। 
ে্যমােটিতরেমা, দেমােমাইটিবসর জীেমাণরু 
মবিমা জীেমাণরু হমাি দথবে েঁমােমাবে 
এই দটেতেেমাইজমার। ১০ তমতনবরই 
জীেমাণমুকু্ত েরবে ি্যমােমাতসি স্মার্টব�মান, 
ি্যমােমাতসি েমাড্ স ও স্মার্ট ওেমাে।

 তেঙ্কন �মাম্টমা
২০২০– ২১ অথ্ট েবষ্টর প্রথম 
ত্রৈমমাতসবে তেঙ্কন �মাম্টমার তনর মনুমা�মা 
দেবড় হে ১৪ দেমাটি ৯৯ েক্ষ রমােমা। 
এই মনুমা�মা িি অথ্ট েবষ্টর প্রথম 
ত্রৈমমাতসবে তেে ১২ দেমাটি ১৬ েক্ষ 
রমােমা। এেই িমাবে দেমাম্মাতনর তনর 
আে দেবড় হবেবে ১০৩.০১ দেমাটি 
রমােমা, যমা আবির েেবরর িুেনমাে 
৭.১১ %দেতে। দেবড়বে রপ্মাতনও।

 অ্যমাতসিস ে্যমাঙ্ক 
অ্যমাতসিস ে্যমাঙ্ক েমােু েরে ‘তিিমা 
অপেু্টতনটিজ’। উবদেে্য েমাবজর 
েমাজমাবর েহৃত্তর সবুযমাি সতৃটি। তিতজরমাে 
ে্যমাতঙ্কং, দরেবনমােতজ, তরস্ক মবিতেং, 
িমােু্টেমাে দসেস, অতির ও দরিতির 
পতেতস তনবে েমাবজ সতুে্মা হবে। 
এই উদ্মােনী প্মার�ম্ট ‘ওেমাে্ট ফ্রম 
এতনবহমাে্যমার’দে েমাস্তে রূপ দেবে। 

  �রএিমারমমাে্ট
‘ তি তেেমাস্ট গ্রুপ’ –এর হীবর 
প্রস্তুিেমারে সংস্মা �রএিমারমমাে্ট 
িমাবের নেম েষ্ট উদ্ যমাপন েরে  
তিনতেবনর িমােু্টেমাে সিমার মমা্্যবম। 
েি্টমমান পতরতস্তির সবগে সমাযজু্য দরবখ 
তথবমর নমাম দেওেমা হে ‘ তমতনং�ুে 
রুমবরমাজ’ ।   
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এতদ্দ্বার্বা নিম্ননিনিত িক্বার ভ্বাড়্বাগ্রহীত্বাদের জ্্বাত্বাদ্থে এই নি্বাটিস জ্বানর কর্বা হদছে নে, আম্বাদের 
তরদে মদি কনরদে নেওে্বা এবং নি্বাটিস প্বাঠ্বাদি্বা সদ্বেও আপি্বার্বা িক্বাদরর ভ্বাড়্বা প্রে্বাদি নিি্বানপ 
হদেদেি এবং এই ক্বারদে এই ব্্বাঙ্ক ২৬. ০৮. ২০২০ িমাতরখ দেেমা ১১. ০০রমার সমে নিম্ননিনিত 
িক্বারগুনি নভদে িুদি নেি্বার নসদ্্বান্ত নিদেদে। এতদ্দ্বার্বা আপি্বাদের ওপদর নিি্বা ত্বানরদির আদে 
বদকে্বা ভ্বাড়্বা আে্বাে নেওে্বার জি্ অিুদর্বাধ জ্বাি্বাদি্বা হদছে, ে্বার অি্্্বা হদি ওপদর নিি্বা ত্বানরি 
ও সমদে নিধথে্বানরত স্্বাদি হ্বানজর ্্বাকদত বি্বা হদছে। আপি্বার্বা েনে ওপদর নিি্বা ত্বানরি ও সমদে 
সংনলিষ্ট ব্্বাদচে হ্বানজর ি্বা ্্বাদকি, নসদষেদরে আপি্বাদের অিুপনস্নতদত এই ব্্বাদঙ্কর নবনধ নমদি স্্বাভ্বানবক 
পদ্নতদতই িক্বারগুনি নভদে নি্বাি্বা হদব ে্বার ঝুঁনক ও ে্বানেত্ব পুদর্বাপুনর আপি্বাদের ওপরই বতথে্বাদব।

রিম 
নং েেমার নং নমাম এেং ঠিেমানমা দয িমাতরখ 

দথবে েবেেমা
১ A /905/951 কল্পি্বা র্বাে, ৩২, নম্বাহি ব্বাে্বাি নিি, কিক্বাত্বা–৭০০ 

০০৪।
২০. ১১. ২০০৯

২ A/26/916 েীপক বস্বাক/  অনসত নসি, ৯, সীত্বার্বাম ন�্বাষ ন্রিট, 
কিক্বাত্বা–৭০০ ০০৯।

২৫. ০৫. ২০১১

৩ A/1269/351  প্রভ্বাত কুম্বার চ্্বাট্বানজথে, ৩২, নম্বাহি ব্বাে্বাি নিি, 
কিক্বাত্বা–৭০০ ০০৪।

১৯. ০৫. ২০০৯

৪ A/644/637 নিমথেি্বা ভট্্বাচ্বােথে, ৪৬/ ১, নবচু চ্্বাট্বানজথে ন্রিট, কিক্বাত্বা–৭০০ 
০০৯।

১৫. ০২. ২০০৯

৫ B/830/862 প্রবীর কুম্বার আনডি, ২২, নম্বাহি ব্বাে্বাি নিি, কিক্বাত্বা–
৭০০ ০০৪।

০৯. ১১. ২০০৮

৬ A/85/118 প্রশ্বান্ত কুম্বার র্বাে, ৬ডনলিউ, উম্বাক্বান্ত নসি নিি, 
কিক্বাত্বা–৭০০ ০৩০।

২৫. ০৯. ২০০৬

৭ A/444/498 বীন্ক্বা গুপ্ত, ১৩৮নব, নসক্টর ‘ এ’ , নমদ্্বাপনিট্বাি 
এইচএসনজ নসন্ট্বাি স্বাউ্ নর্বাড, কিক্বাত্বা–৭০০ ০৩০।

০৬. ০৯. ২০১৫

৮ A/1452/7870 সমদরন্দ্র ি্বা্ ন�্বাষ্বাি, ১৭নব, নম্বাহি ব্বাে্বাি নিি, 
কিক্বাত্বা–৭০০ ০০৪।

১৮. ০৪. ২০১৫

৯ A/136/90 অনমে স্বাি্্বাি, ৩৫/ ৬, কুণ্ু নিি, কিক্বাত্বা–৭০০ ০৩৭। ১৬. ১১. ২০১৫
১০ A/966/1126 নশবশঙ্কর র্বাে, ২, ঈশ্বর চক্রবততী নিি, কিক্বাত্বা–৭০০ 

০০৬।
১৯. ১১. ২০১৬

১১ A/1374/32 স্বান্ত্বি্বা ন�্বাষ, নপ২২৬এ, নসআইটি নর্বাড, নকিম VI(N) , 
কিক্বাত্বা–৭০০ ০৫৪।

২০. ০১. ২০১৫

১২ A/1812/8061 ভবদত্বাষ ে্বাস, ২/ ৩১, মি নর্বাড, েমেম, কিক্বাত্বা–৭০০ 
০৩০।

১৯. ০৪. ২০১৬

১৩ A/7/31 কৃদণেন্ু ে্বাঙ্ুনি, ৭৭/ ২নব, নশকে্বার ব্বাে্বাি ন্রিট, কিক্বাত্বা–
৭০০ ০০৪।

১৯. ০৩. ২০১৭

১৪ A/1343/7001  কৃণেি্বাি বসু, ১৫, উল্্বাড্বাঙ্্বা নর্বাড, কিক্বাত্বা–৭০০ 
০০৪।

২০. ১১. ২০১৬

১৫ A/514/480 নে্বানবন্ বল্লভ স্বাহ্বা, ২/ ৩, নবনেে্বাপ্বাড়্বা নিি, ফ্্্বাট িং 
নজ২, কিক্বাত্বা–৭০০ ০৭৭।

০২. ০৮. ২০১৫

১৬ A/1686/1682 নবিদজন্দ্রি্বাি র্বাে, ৮৭, েমেম নর্বাড, ক্্বাব ট্বাউি, নটেট লিক 
৪ ৫নজ, হিুম্বাি মনন্দরর প্বাদশ, কিক্বাত্বা–৭০০ ০৭৪।

২৭. ০৭. ২০১৫

১৭ A/323/953 েীত্বা র্বাে, ১৪১/ ১/ ৫, স্বাউ্ নসঁন্ নর্বাড, কিক্বাত্বা–৭০০ 
০৫০।

২২. ১২. ২০১৪

১৮ A/1842/8108 সুভ্বাষচন্দ্র প্বাি, এেএ ২৪/ ১, ি্বার্বােেতি্বা ওদেটে, 
ব্বাগুইআটি, কিক্বাত্বা–৭০০ ০৫৯।

১৮. ০৪. ২০১৪

১৯ A/1527/4080 কল্পি্বা বসু, ১নব, র্বামরতি নব্বাস নিি, কিক্বাত্বা–৭০০ 
০০৪।

০৪. ০২. ২০১৪

২০ A/918/904 অমি কুম্বার মুি্বানজথে, ৩০এ, র্বামক্বান্ত নব্বাস ন্রিট, 
কিক্বাত্বা–৭০০ ০০৩।

০৯. ১১. ২০১৪

২১ A/1761/8008 হীর্বাি্বাি স্বাহ্বা, ৬/ এ, নে্বাপ্বাি নমশ্র নর্বাড, কিক্বাত্বা–৭০০ 
০৩৪।

২৭. ১২. ২০১১

২২ A/1311/59 িবকুম্বার স্বাহ্বা/  িীিরতি স্বাহ্বা/  মঞ্ু স্বাহ্বা, স্বাঁতর্বা প্বাড়্বা, 
িড়েহ ( নমউনিনসপ্্বানিটি) , রহড়্বা–৭০০ ১১৮।

১০. ০৮. ২০১২

২৩ A/985/34  কৃণে্বা নিদে্বােী/  ইনসিত্বা নিদে্বােী/  সঙ্ঘনমরে্বা নিদে্বােী, 
ফ্্্বাট িং ১০০৬, নচরনঞ্ ট্বাওে্বার, ৪৩, নিহরু নলেস, িে্বা 
নেনল্ল–১১০ ০১৯।

২৭. ১০. ২০১২

২৪ A/485/459 জেন্ত ন�্বাষ, ৪, কীনতথে নমরে নিি, কিক্বাত্বা–৭০০ ০০৪। ২১. ০৭. ২০১৪
২৫ A/961/923 উম্বার্বানি নমরে, ৮, র্বামি্বার্বােে ভট্্বাচ্বােথে নিি, কিক্বাত্বা–

৭০০ ০০৬।
০৬. ০৯. ২০১৪

২৬ A/1532/4580 উম্বা নে্বাদেি, ২৪৮, ক্্বাি্বাি ন্রিট, শ্রীভূনম নিকট্বাউি, 
কিক্বাত্বা–৭০০ ০৪৮।

২৭. ০২. ২০১৭

২৭ A/326/316  আরনত িন্ি, ৬নব, নবচ্বার্বাম চ্্বাট্বানজথে নিি, কিক্বাত্বা–
৭০০ ০০৫।

০৪. ০৮. ২০১৭

২৮ A/888/938 অমদিন্ু চক্রবততী, ব্বাল্ীক আব্বাসি, লিক ‘ নব’ , ফ্্্বাট ০৩, 
ইএ ০৯, নেশবন্ু িের, কিক্বাত্বা–৭০০ ০৫৯।

২১. ০৯. ২০১৭

২৯ A/601/356 স্্বাতী কুণ্ু, ম্বাদকথেন্্বাইি নবন্ডং, ৯, ি্বািব্বাজ্বার ন্রিট, 
কিক্বাত্বা–৭০০ ০০১।

৩০. ০৫. ২০১৬

৩০ A/1520/8033 নে্বাকুিচন্দ্র বনেক, ৬০/ ৬/ ১নস, শ্্বামপুকুর ন্রিট, 
কিক্বাত্বা–৭০০ ০০৪।

০৮. ০১. ২০১৬

৩১ F/666/703 নবশ্বি্বা্ ি্বাে, ১৪/ ১, নসআইটি নর্বাড, নকিম VII ,  কিক্বাত্বা। ২৩. ১২. ২০১৬
৩২ A/997/915 অনিদমষ র্বাে, ৬ডনলিউ, উম্বাক্বান্ত নসি নিি, কিক্বাত্বা–

৭০০ ০৩০।
৩০. ১১. ২০১৪

৩৩ A/240/287 নমৌসুমী ব্্বাি্বানজথে, অমৃতি্বাি ে্বাঁ নর্বাড, বর্বািের, 
কিক্বাত্বা–৭০০ ০৩৬।

২৩. ০৮. ২০১৪

৩৪ A/1134/7911  মুকুন্ র্বাে, ৬৮, নেৌরীব্বানড় নিি, কিক্বাত্বা–৭০০ ০০৪। ১০. ০৫. ২০১৭
৩৫ A/1550/558 র্বাসনবহ্বারী মজুমে্বার, ৩, নম্বাহি ব্বাে্বাি নিি, কিক্বাত্বা–

৭০০ ০০৪।
৩১. ০১. ২০১৭

িমাতরখ:  ২৫. ০৮. ২০২০;  স্মান:  েেেমািমা ব্মাঞ্চ ম্যমাবনজমার, ে্যমাঙ্ক অ� েবরমােমা

( ই–দেনমা ে্যমাঙ্ক)  ে্যমামেমাজমার ব্মাঞ্চ
৮৩/ ১, তে্মান সরতণ, েপ্টণমা তসবনমমা,
ে্যমামেমাজমার, েেেমািমা–৭০০ ০০৪
 েেমার দিবে দখমােমার দনমাটিস

 শ্রীবেেমাস্ট তেতমবরি
CIN: L67190WB1991PLC050656 
৬, নট্বাটি নিি, কিক্বাত্বা–৭০০ ০১৬

নে্বাি:  ২২৮৬ ১৫৭১, ে্্বাক্স:  ২২১৭ ৬৪৬৮
ই–নমি:  sreeleathers@sreeleathers.com 

ওদেবস্বাইট:  www.sreeleathers.com  

দনমাটিস
১.  নমনিন্রি অে কদপথে্বাদরট অ্্বাদেে্বাসথে বি্বার্বা জ্বানরকৃত ে্্বাক্রদম ৮ এনপ্রি ২০২০, ১৩ 

এনপ্রি ২০২০ ও ৫ নম ২০২০ ত্বানরি সংবনিত নজি্বাদরি স্বাকুথেি্বার িং ১৪/ ২০২০, 
১৭/ ২০২০ এবং ২০/ ২০২০ ( ‘ এমনসএ স্বাকুথেি্বারসমূহ)  এবং নসনকউনরটিজ অ্্বান্ড 
এক্সদচঞ্ নব্বাডথে অে ইনন্ডে্বা বি্বার্বা জ্বানরকৃত ১২ নম ২০২০ ত্বানরি সংবনিত স্বাকুথেি্বার 
িং নসনব/ এইচও/ নসএেনড/ নসএমনড১/ নসআইআর/ নপ/ ২০২০/ ৭৯ ( ‘ নসনব স্বাকুথেি্বার)  
সহ পঠিীে নক্বাম্্বানিজ অ্্বাক্ট, ২০১৩ এবং এর অধীদি েঠিত রুিসমূহ এবং 
নসনব ( নিনটেং অবনিদেশিস অ্্বান্ড নডসদক্্বাজ্বার নরদক্বাে্্বারদমন্স)  নরগুদিশিস, 
২০১৫–এর সংস্্বাি্বাধীদি ২৯তম এনজএম–এর নি্বাটিদস উদল্লিমদত্বা নক্বাম্্বানির 
স্বাধ্বারে ক্বারব্বার নিিদেদির জি্ এই নক্বাম্্বানির ২৯িম অ্যমানুেমাে দজনমাবরে 
তমটিং (‘ এতজএম’ )  মগেেেমার, ২৯ দসবটেম্বর ২০২০ িমাতরখ দেেমা ১০. ৩০রমাে 
(িমারিীে প্রমমাণ সমে) দেমানও সমা্মারণ স্মান ে্যতিবরবে সেস্যবের েমারীতরে 
উপতস্তি েমাড়মাই তিতিও েন�মাবরত্সং ( ‘ তিতস’ ) /  অন্য অতিও তিসু্যেমাে পদ্ধতি 
( ‘ ওএতিএম’ ) –এর মমা্্যবম আবেমাতজি হবে।

২.  এমনসএ স্বাকুথেি্বার( সমূহ)  এবং নসনব স্বাকুথেি্বার অিুস্বাদর নে সকি সেদস্র ই–নমি 
ঠিক্বাি্বা এই নক্বাম্্বানি/  নডদপ্বানজটনর প্বাটিথেনসপ্্বান্( েে)/  নরনজ্রি্বার এবং নশে্বার 
্্বান্সে্বার এদজন্ অ্থে্বাৎ, নমস্বাসথে নিদশ নটকদি্বািনজস প্র্বাাঃ নিাঃ –এর ক্বাদে নিবন্ীকৃত 
রদেদে, নকবিম্বারে ই–নমদির ম্বাধ্দম ত্বাঁদের প্রনত ৩১ ম্বাচথে ২০২০ সম্বাপ্ত অ্থেবদষথে 
এই নক্বাম্্বানির পরীনষেত আন্থেক নববৃনতসমূহ সংবনিত ২০১৯–২০২০ অ্থেবদষথের 
ব্বানষথেক আন্থেক েি্বােদির িনতে্বাি ( ‘ অ্্বািুে্বাি নরদপ্বাটথে’ )  সদমত ২৯তম এনজএম–
এর নি্বাটিস প্বাঠ্বাদি্বা হদব। এমনসএ স্বাকুথেি্বার( সমূহ)  এবং নসনব স্বাকুথেি্বার অিুে্বােী 
সেস্দের প্রনত ২৯এনজএম–এর নি্বাটিস এবং অ্্বািুে্বাি নরদপ্বাদটথের ব্বহ্বানরক 
কনপ প্বাঠ্বাদি্বার নক্বািও প্রদে্বাজি নিই। নভনস/ ওএনভএম–এর ম্বাধ্দম এনজএদম 
নে্বােে্বাি এবং ই–নভ্বাটিং প্রনক্রে্বাে অংশ নিওে্বার পদ্নত সম্নকথেত নিদেথেশ্বাবনি 
উক্ত নি্বাটিস এবং অ্্বািুে্বাি নরদপ্বাদটথে নেওে্বা হদব।

৩.  নেনজক্্বাি নম্বাদড নশে্বার ধদর র্বাি্বা সেস্র্বা অ্ব্বা ে্বাঁদের ই–নমি আইনড এিিও 
নরনজটে্বাডথে িে, ত্বাঁর্বা এই নক্বাম্্বানি/  আরটিএ–র ক্বাদে নিদজদের ই–নমি আইনড 
নরনজটে্বার কনরদে নিওে্বার পর ই–নভ্বাটিং নসদটেদমর ম্বাধ্দম নিদজদের নভ্বাট্বানধক্বার 
প্রদে্বাে করদত প্বারদবি এবং নিদজদের ই–নমি আইনড নরনজটে্বার কর্বাদি্বার জি্ 
নিদজর ি্বাম, নে্বানিও িম্বর, পুদর্বা ঠিক্বাি্বা, প্্বাি ক্বাদডথের স্প্রত্নেত কি্্বাি কর্বাদি্বা 
কনপ এবং নক্বাম্্বানিদত নিবনন্তমদত্বা সেদস্র ঠিক্বাি্বার প্রম্বাে নহদসদব নে নক্বািও 
ববধ িন্র ( আধ্বার ক্বাডথে, ড্্বাইনভং ি্বাইদসন্স, ইদিকশি আইদডনন্টি ক্বাডথে, প্বাসদপ্বাটথে 
ইত্্বানের মদত্বা)  স্প্রত্নেত কি্্বাি কর্বাদি্বা কনপ সদমত একটি আদবেি ই–নমদির 
ম্বাধ্দম sreeleathersequity@gmail.com/ nichetechpl@nichetechpl.com  
আইনড–নত প্বাঠ্বাদত হদব।

৪.  নেনজক্্বাি নম্বাদড নশে্বার ধদর র্বাি্বা নক্বািও সেদস্র ববধ ই–নমি আইনড 
ইনতমদধ্ই এই নক্বাম্্বানি/  আরটিএ–র ক্বাদে নরনজটে্বার কর্বাদি্বা ্্বাকদি, ত্বাঁদক 
আর নক্বািও িতুি পেদষেপ গ্রহে করদত হদব ি্বা। নডম্্বাট েদমথে নশে্বার ধদর র্বাি্বা 
সেস্র্বা ত্বাঁদের নডদপ্বানজটনর প্বাটিথেনসপ্্বাদন্র ক্বাদে নিদজদের ই–নমি আইনড 
আপদডট কনরদে নিদত প্বাদরি।

৫.  নিনটেং নরগুদিশি–এর নরগুদিশি ৪২ সহ পঠিীে নক্বাম্্বানিজ অ্্বাক্ট, ২০১৩–
এর ৯১ িং ধ্বার্বা এবং নক্বাম্্বানিজ ( ম্্বাদিজদমন্ অ্্বান্ড অ্্বাডনমনিদ্রিশি)  রুিস, 
২০১৪–এর রুি ১০ অিুে্বােী এনজএম–এর ক্বারদে নক্বাম্্বানির সেস্দের 
নরনজটে্বার এবং নশে্বার ্্বান্সে্বার নরনজটে্বারগুনি ২৩ নসদটেম্বর, ২০২০ ন্দক ২৯ 
নসদটেম্বর, ২০২০ ত্বানরি পেথেন্ত ( উভে ত্বানরি অন্তভুথেক্ত কদর)  বন্ র্বাি্বা ্্বাকদব।

৬.  এই ২৯তম এনজএদমর নি্বাটিস এবং ৩১ ম্বাচথে, ২০২০ ত্বানরি সম্বাপ্ত অ্থেবদষথে 
নক্বাম্্বানির অ্্বািুে্বাি নরদপ্বাটথে নক্বাম্্বানির ওদেবস্বাইট অ্থে্বাৎ,  www.
sreeleathers.com  এবং নে সমস্ত টেক এক্সদচদঞ্ নক্বাম্্বানির ইকুইটি নশে্বারগুনি 
ত্বানিক্বাভুক্ত, নসগুনির ওদেবস্বাইদট অ্থে্বাৎ, www.bseindia.com , www.
nseindia.com   এবং www.cse-india.com –নতও প্বাওে্বা ে্বাদব।

 শ্রীবেেমাস্ট তেতমবরি–এর পদষে
স্্বাি:  কিক্বাত্বা ( নবজে কুম্বার র্বাে) 
ত্বানরি:  ২৪ আেটে,  ২০২০ নক্বাম্্বানি নসদক্রট্বানর   এবং কমলে্বাদেন্স অনেস্বার

এই ব্্বাদঙ্কর ক্বাদে নরহ্বাি্বাবদ্ ও েিি নিওে্বা নিম্ননিনিত নম্বাটরে্বানড়গুনি প্রক্বাশ্ নিি্বাদমর ম্বাধ্দম 
১০. ০৯. ২০২০ ত্বানরি নবনক্র কর্বা হদব। আগ্রহী নক্রত্বাদের নিি্বাদমর স্্বাদি ১০. ০৯. ২০২০ িমাতরখ 
দুপুর ০২. ০০দরমা দথবে তেবেে ০৪. ০০দরর মদধ্ নিদজদের ব্নক্তেতভ্বাদব হ্বানজর ্্বাকদত অিুদর্বাধ 
কর্বা হদছে। তেবেে ০৪. ০০দর দথবে সবধে ৬. ০০রমার মদধ্ প্রক্বাশ্ নিি্বাম আদে্বানজত হদব এই 
নপ্রনমদসদস:  এসতেআই, আরএতসতপতস সমাউথ েেেমািমা, তবিিীে িে, উইডিসর হমাইরস, ২৭৭, উত্তর 
কুমড়মাখমাতে, ই এম েমাইপমাস, েেেমািমা–৭০০ ১০৩।

দমমাররিমাতড়গুতের তেেরণ

রিম দমমাররিমাতড়র েণ্টনমা ত্িতরর েের সংরক্ষণ মূে্য ( ₹ ) 
১ WB 24AT 9009,  জমাগুেমার এ�–দপস ২. ০০ এে 

দপ্রতটেজ
২০১৮ ₹ ৪০. ৫৫ েমাখ

২ WB 05 1773 , আইতসএমএে এসিট্রিম 
তসআরতিএ�আই ১০ তসরমার এতস

২০১৫ ₹ ০. ৪৩ েমাখ

 সবগুনি নম্বাটরে্বানড় ‘নেি্বাদি আদে নসি্বাদি’ এবং ‘নে অবস্্বাে রদেদে নসভ্বাদব’ নভনতিদত নিি্বাম 
কর্বা হদব।
১.  আগ্রহী নক্রত্বাদের নিধথে্বানরত বে্বাদি েরপ্রস্ত্বাব নপশ করদত হদব ে্বার সদঙ্ সংরষেে মূদি্র ১০% 

অ্থে্বাঙ্ক ব্বােি্বা জম্বা ব্বাবে ‘SBI RACPC SOUTH KOLKATA        ’–এর অনুকূবে েমারমা ে্যমাঙ্ক 
ড্মাফ্ র েমা ে্যমাঙ্কমারস দেে নিি্বাদমর স্্বাদিই ১০. ০৯. ২০২০ িমাতরখ তেবেে ০৪. ০০দরর মদধ্ 
জম্বা নেদত হদব (  িেদে নক্বািও অ্থে্বাঙ্ক গ্রহে কর্বা হদব ি্বা এবং এক্বানধক নম্বাটরে্বানড়র জি্ 
সনমিনিত ব্্বাঙ্ক ড্্বাফ্ ট ব্বা ব্্বাঙ্ক্বারস নচক গ্রহে কর্বা হদব ি্বা। প্রনতটি নম্বাটরে্বানড়র জি্ আি্বাে্বা 
ব্্বাঙ্ক ড্্বাফ্ ট ব্বা ব্্বাঙ্ক্বারস নচক ক্বাটদত হদব) ।  আগ্রহী নক্রত্বাদের আরও অিুদর্বাধ কর্বা হদছে ে্বাদত 
তঁ্বার্বা নিি্বাদমর স্্বাদি ‘ নবড অ্্বানলেদকশি েমথে’ –সহ নিদজদের আসি পনরচেপদরের সদঙ্ এগুনির 
েদ্ষ্ট সংি্ক েদট্বাকনপ সদঙ্ নিদে আদসি। পুদর্বা নবড অ্থে্বাঙ্ক প্রে্বাদির পর ব্্বাদঙ্কর ন্দক 
নসি স্বাটিথেনেদকট সংগ্রদহর সমে সেি নবড্বারদের দুটি রনেি প্বাসদপ্বাটথে ম্বাদপর েনব সদঙ্ র্বাি্বার 
পর্বামশথে নেওে্বা হদছে।

২.  সংরষেে মূদি্র কম অ্থে্বাঙ্ক উদল্লি কর্বা নবড/প্রস্ত্বাব নবদবচি্বা কর্বা হদব ি্বা।
৩.  ের্বােনর/ নবনডং সম্বাপ্ত হদি এই ব্্বাঙ্ক নকবিম্বারে নে্বাে্ নষেদরের অিুকূদি নবক্রে সম্ন্ন কর্বার 

ক্্বা ন�্বাষে্বা করদব এবং সংনলিষ্ট েরে্বাত্বাদের নিনিতভ্বাদব সেি েরে্বাত্বার অিুকূদি নিি্বাম 
সম্ন্ন হওে্বার স্বাত নেদির মদধ্ ত্বা জ্বাি্বাদি্বা হদব।

৪.  ব্্বাঙ্ক বি্বার্বা ন�্বানষত সেি েরে্বাত্বাদক নবক্রে সম্ন্ন হওে্বার নচঠি প্বাওে্বার ত্বানরদির ০৭ নেদির 
মদধ্ এই ব্্বাঙ্কদক নবক্রেমূদি্র পুদর্বা অ্থে্বাঙ্ক ( ব্বােি্বা জম্বা সমন্বেক্রদম)  নডম্বান্ড ড্্বাফ্ ট নহদসদব 
জম্বা নেদত হদব। নর্বাড ট্্বাক্স, ইিসু্দরন্স ইত্্বানের মদত্বা নবনধবদ্ ে্বােগুনি নক্রত্বাদকই বহি 
করদত হদব।

৫.  নক্বািও ক্বারে ি্বা নেনিদে নে নক্বািও ব্বা সমস্ত েরপ্রস্ত্বাব গ্রহে ব্বা ব্বানতি কর্বার এবং নিি্বাম নবক্রে 
প্রনক্রে্বা স্নেত ব্বা ব্বানতি কর্বার অনধক্বার এই ব্্বাদঙ্কর ্্বাকদব।

৬.  নম্বাটরে্বানড়র নরনজদ্রিশি কর্বাদি্বা েরে্বাত্বার ে্বানেত্ব। পুদর্বা নবড অ্থে্বাঙ্ক বুদঝ প্বাওে্বার পর 
সংনলিষ্ট ব্্বাচে নম্বাটরে্বানড় এবং ওই ে্বানড় সংক্র্বান্ত ক্বােজপরে হস্ত্বান্তর করদব। নবড্বারদের ি্বাদম 
নম্বাটরে্বানড়র নরনজদ্রিশি কর্বাদি্বার ব্্বাপ্বাদর এসনবআই আরএনসনপনস কিক্বাত্বা নক্বািওভ্বাদব 
ে্বােী ্্বাকদব ি্বা। দযমািমাবযমাবির নম্বর:  ৯৬৭৪৭ ১৯৩১৩, ৯৬৭৪৭ ১৯৩০২।

িমাতরখ:  ২৫. ০৮. ২০২০ অনুবমমাতেি অত�সমার
স্মান:  েেেমািমা এসতেআই, আরএতসতপতস সমাউথ েেেমািমা

তরবরে অ্যমাবসরস দসন্টমাে প্রবসতসং দসটিমার,
েতক্ষণ েেেমািমা, তবিিীে িে, উইডিসর হমাইরস,

২৭৭, উত্তর কুমড়মাখমাতে, ই এম েমাইপমাস,
েেেমািমা–৭০০ ১০৩

দমমাররিমাতড়র তনেমাম তেরিে

 েরিবেতড়েমা েমাখমা
৪৫/ ২, েরিবেতড়েমা দরমাি ( েতক্ষণ),  েেেমািমা– ৭০০ ০২৫

প্রেমাে্য তেজ্ঞতপ্
আমর্বা, ব্্বাঙ্ক অে বদর্বাে্বা, চক্রদবনড়ে্বা শ্বাি্বা, কিক্বাত্বা ২২/ ১/ ১/ ২ মদি্বাহরপুকুর নর্বাড, ওে্বাডথে িং ৮৫, 
্্বাি্বা–  নিক, কিক্বাত্বা– ৭০০ ০২৯–এ অবনস্ত জনম ও নবিতি ভবি, ে্বার পনরম্বাপ প্র্বাে ১ ক্বাঠ্বা ১৪ 
েট্বাক ২৩ বেথেেুট– এর সংস্্বাদি একটি েৃহঋে মঞ্ুর কদরনে শ্রী অনিিকুম্বার ঠ্বাক্্বার ও অি্দের, ে্বাদের 
নিব্বাস মঙ্িমূনতথে, ফ্্্বাট িং ৪০১, ৫ম তি, ১১৪/ ৫, হ্বাজর্বা নর্বাড, কিক্বাত্বা–  ৭০০ ০২৬। আমর্বা ত্বার 
বন্ক সৃনষ্ট কদরনে,  নেি্বাদি নবদক্রত্বােে ঋেগ্রহীত্বাদের অিুকূদি নসি নডড স্্বাষের কদরদেি। রুেু 
ে্বাঙ্ুনি ও অি্দের ( নবদক্রত্বা)  ি্বাম্বানঙ্কত নচইি নডড িং ১১৩৫/ ৪০ ত্বানরি ১০. ০৪. ১৯৪০ উপদর্বাক্ত 
ঋেগ্রহীত্বাদের ক্বাদে নিই বদি ব্্বাঙ্কদক জ্বাি্বাদি্বা হদেদে। নসই ক্বারদে বন্ক সৃনষ্ট কর্বার সমে 
ঋেগ্রহীত্বােে উনল্লনিত নডড জম্বা করদত প্বাদরিনি।
ওই সম্নতি ও নডড সম্নকথেত নক্বািও ে্বানব ্্বাকদি এই নবজ্নপ্ত প্রক্বানশত হওে্বার ৭ নেদির মদধ্ 
আম্বাদের সদঙ্ নে্বাে্বাদে্বাে করুি।
স্মান:  েেেমািমা মুখ্য প্রেধেে
িমাতরখ:  ২৫. ০৮. ২০২০    ে্যমাঙ্ক অ� েবরমােমা, েরিবেতড়েমা েমাখমা

   প্রেমাে্য তেজ্ঞতপ্
নরজ্বাভথে ব্্বাদঙ্কর ১৫. ১১. ১৯৯৯–এর স্বাকুথেি্বার  িং DNBS (PD)/CC. NO. 11/02. 01/99-2000  ে্বা 
সমদে সমদে পনরম্বানজথেত অিুে্বােী নবজ্নপ্ত প্রে্বাি কর্বা ে্বাদছে নে, নরজ্বাভথে ব্্বাঙ্ক অে ইনন্ডে্বা ( আরনবআই)  ব্বা 
অি্ নে নক্বািও অিুদম্বানেত সংস্্বার শতথে্বাবনি পূরেস্বাদপদষে এবং স্বাকুথেি্বার িং DNBS (PD).CC.NO. 
376/03.10.001/2013-14  ত্বানরি ২৬. ০৫. ২০১৪ এবং DNBR (PD).CC. NO. 065/03.10.001/2015-
16  ত্বানরি ০৯. ০৭. ২০১৫ অিুে্বােী ১.  শ্রী অদশ্বাককুম্বার নপ্বাদ্্বার, ২.  িক্ষীক্বান্ত নপ্বাদ্্বার উভদেই ৫৭/ ৬, ব্বানিেঞ্ 
স্বাকুথেি্বার নর্বাড, কিক্বাত্বা– ৭০০ ০১৯ উভদেরই ব্বস্বােী–সহ ত্বাদের সহদে্বােীেে ( এরপর একনরেতভ্বাদব বি্বা 
হদব ‘ নে ্্বান্সে্বানর ’ )  নমস্বাসথে কনেষ্ক ম্বাদকথেটিং প্র্বাইদভট নিনমদটড অবনস্ত ৬৯, র্বামদি্বাচি শ্বাইর ন্রিট নবিুড়মঠ, 
নবিুড়মঠ, হ্বাওড়্বা, পনচিমবঙ্– ৭১১ ২০২, ে্বা একটি অনস্তত্বম্বাি িি– ব্্বানঙ্কং নেি্বান্স নক্বাম্্বানি ( পরবততী সমদে 
‘  নে নক্বাম্্বানি’  নহদসদব নববৃত) – এর পনরচ্বািিভ্বার গ্রহে কদরদেি মদহন্দ্র আেরওে্বাি, সীত্বার্বাম আেরওে্বাি 
এবং ে্বােরেী আেরওে্বাি ন্দক ে্বার্বা নক্বাম্্বানির ও সহদে্বােীদের বতথেম্বাি নডদরক্টরেে ( পরবততী সমদে ‘ নে 
্্বান্সে্বার্বার ’  নহদসদব নববৃত)  এবং নক্বাম্্বানির পনরচ্বািি পনরবনতথেত হদব, সীত্বার্বাম আেরওে্বাি ( ১০, ৫৪৬ 
নশে্বার) , অনজতকুম্বার শমথে্বা ( ১০, ২০০ নশে্বার) , নব এি আেরওে্বাি ( এইচ ইউ এে)  ( ৩৭,১৭০ নশে্বার) , 
নব্জদম্বাহি আেরওে্বাি ( ১৬,২০০ নশে্বার) , বীে্বা শমথে্বা ( ১০,১০০ নশে্বার),  ে্বােরেী আেরওে্বাি ( ১১,২৪৬ 
নশে্বার) , �িশ্্বাম আেরওে্বাি ( ৮,৭০০ নশে্বার) , জেেীশচন্দ্র গুপ্ত্বা ( ২৩,৭০০ নশে্বার) , ওমপ্রক্বাশ আেরওে্বাি 
( ১২,১০০ নশে্বার) , র্বামচন্দ্র শমথে্বা ( ৪,৬০০ নশে্বার) , র্বাহুি নসং ( ৮,৮০০ নশে্বার) , এস আর আেরওে্বাি ( এইচ 
ইউ এে)  ( ৭,৬৭০ নশে্বার) , সুনিিত্বা আেরওে্বাি ( ৩২,৬০০ নশে্বার) , স্বারে্বা নেবী আেরওে্বাি ( ১০,১০০ 
নশে্বার) , সুনজতকুম্বার শমথে্বা, ( ৬,৮০০ নশে্বার) , মদহন্দ্র আেরওে্বাি ( ১০০ নশে্বার) , কৃণে্বা আেরওে্বাি ( ১০,০০০ 
নশে্বার) , আভ্বা নসং ( ২৪,৬০০ নশে্বার) , অঙ্ুরী নেবী ( ৫,০০০ নশে্বার) , িীি্বা গুপ্ত্বা ( ১২,৫০০ নশে্বার) , নর্বানহত্বাস 
আেরওে্বাি ( ১০,০০০ নশে্বার) , নশ্বাভ্বা আেরওে্বাি ( ৫,০০০ নশে্বার) , নবক্বাশ আেরওে্বাি ( ১১,৬০৬ নশে্বার) , 
র্বামকৃণে আেরওে্বাি ( ১৬,১৮৬ নশে্বার) , র্বাজকুম্বারী নবে্বানরে্বা ( ৫,০০০ নশে্বার) , এম নব এ ইিদে্বাকম প্র্বাাঃ 
নিাঃ ( ১,৩০,৪০০ নশে্বার) , নচতক ম্বাদকথেন্্বাইি প্র্বাাঃ নিাঃ ( ১৫,২৫০ নশে্বার) , আনেত্ আেরওে্বাি ( ৬,০৪৬ 
নশে্বার)  এবং শ্রীমতী নশ্বত্বা বিশি ( আেরওে্বাি)  ( ৭,১১৬ নশে্বার)  ন্দক অদশ্বাককুম্বার নপ্বাদ্্বার ( ৭৮,০০০ 
নশে্বার) , অরুেকুম্বার নপ্বাদ্্বার ( ৭৮,০০০ নশে্বার) , িক্ষীক্বান্ত নপ্বাদ্্বার ( ৭৮,০০০ নশে্বার) , মঞ্ু নপ্বাদ্্বার 
( ৭৮,৪৪৮ নশে্বার) , অনমত্বা নপ্বাদ্্বার ( ৭৮,৪৪৮ নশে্বার)  এবং িক্ষী নপ্বাদ্্বার ( ৭৮,৪৫০ নশে্বার) –এর ক্বাদে ে্বার 
বি্বার্বা নক্বাম্্বানির পনরচ্বািি পষথেে ও নক্বাম্্বানির পনরচ্বািি/ নিেন্ত্রে উপদর্বাক্ত ্্বান্সে্বানরদত উপদর্বাক্ত ্্বান্সে্বার্বার 
ন্দক। এর মূি উদদ্শ্ ে্বার বি্বার্বা বতথেম্বাি নক্বাম্্বানির িি– ব্্বানঙ্কং নেি্বানন্সে্বাি ক্বােথে মজবুত ও সুদৃঢ় কর্বা ে্বাে।
এই পনরবতথেদির েদি েনে নক্বািও ব্নক্তর স্্বা্থে ষুেণ্ণ হওে্বার সম্্বাবি্বা ্্বাদক ত্বাহদি ্্বান্সে্বানর, ্্বান্সে্বার্বার ব্বা 
নক্বাম্্বানিদক উপদর্বাক্ত ঠিক্বাি্বাে জ্বাি্বাদবি এবং নরজ্বাভথে ব্্বাঙ্ক অে ইনন্ডে্বা, নডএিনবএস, ১৫, এি এস নর্বাড, 
৬ষ্ঠ তি, কিক্বাত্বা– ৭০০ ০০১– নতও জ্বাি্বাদবি এই নবজ্নপ্ত প্রক্বাশ হওে্বার ৩০ নেদির মদধ্ নেি্বাদি স্্বাদ্থের 
ধরি ও আপনতির ক্বারে জ্বাি্বাদত হদব।
উপদর্বাক্ত নে ্্বান্সে্বানর, নে নক্বাম্্বানি এবং নে ্্বান্সে্বার্বার বি্বার্বা জ্বানরকৃত।
ত্বানরি:  ২২. ০৮. ২০২০
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তেজ্ঞতপ্
নে নক্বাম্্বানিজ অ্্বাক্ট ২০১৩ নসকশি ৯১ অিুে্বােী 
নক্বাম্্বানির সেস্েদের ি্বাত্বা ও নশে্বার হস্ত্বান্তর ি্বাত্বা 
১১ নসদটেম্বর, ২০২০ ন্দক ১৫ নসদটেম্বর, ২০২০ 
( উভে নেি–সহ)  বন্ ্্বাকদব। নক্বাম্্বানির ৫৩তম 
ব্বানষথেক স্বাধ্বারে সভ্বা নক্বাম্্বানির নরনজটে্বাডথে অনেস ৯/ ১, 
আর এি মুি্বানজথে নর্বাড, কিক্বাত্বা– ৭০০ ০০১–এ ১৫ 
নসদটেম্বর, ২০২০ ত্বানরদি নবি্বা ১২. ১৫ট্বাে অিুনষ্ঠত 
হওে্বার ক্বারদে উপদর্বাক্ত নসদ্্বান্ত।
নবজ্নপ্ত–সহ ব্বানষথেক প্রনতদবেি সকি নশে্বারদহ্বা্ড্বারদের 
িন্ভুক্ত ঠিক্বাি্বাে প্বাঠ্বাদি্বা হদেদে।
 দেমাবি্টর আবেেমানুসমাবর,
 তি েন্দ্রবেখর
স্মান:  েেেমািমা ম্যমাবনতজং তিবরক্টর ও
িমাতরখ:  ২৫.  ০৮.  ২০২০  তসইও

উেে েসু

বিহ্বাটি ঋনষ বনঙ্কমচন্দ্র কদিদজর প্র্ম বদষথের এক ে্বারেীদক 
নজ্বার কদর নবদে নেদত চ্বাি ত্বাঁর সৎ ম্বা এবং ব্বাব্বা। নতনি 
পড়্বাদশ্বাি্বা নেদড় নবদে করদত চ্বাি ি্বা। ত্বাই ব্বাধ্ হদে ব্বানড় 
ন্দক প্বানিদে নহ্বাদম আশ্রে নিদিি ওই ে্বারেী। বর্বাবরই 
পড়্বাদশ্বাি্বাে ভীষে নঝ্বাঁক। নিি্বাপড়্বা কদর নিদজর প্বাদে 
ে্বাঁড়্বাদত চ্বাি বিহ্বাটির ওই ে্বারেী। ব্বানড় ভ্বাটপ্বাড়্বা এি্বাক্বাে। 
জদমের পর ন্দক ক্্বাে ক্্বাে ম্বাদক ব্বাব্বার হ্বাদত ম্বার নিদত 
নেদিদেি। ত্বাঁর্বা দুই নব্বাি। নতনি বড়। তবুও পড়্বাদশ্বাি্বাে 
অবদহি্বা কদরিনি। ম্বাধ্নমক ও উচ্চম্বাধ্নমক ভ্বািভ্বাদব প্বাশ 
কদর কদিদজ ভনতথে হদেদেি অদিক আশ্বা নিদে। নেদির পর 

নেি ব্বাব্বার অত্্বাচ্বার সহ্ করদত ি্বা নপদর ম্বা ব্বানড় নেদড় 
অি্রে চদি ে্বাি। ব্বাব্বা আর একজিদক নবদে কদর �দর নিদে 
আদসি। নকেুনেদির মদধ্ই সৎ ম্বা ত্বাঁর ওপর ম্বািনসক ও 
শ্বারীনরক নিেথে্বাতি শুরু কদর। ব্বাব্বা এবং সৎ ম্বা নমদি ত্বাঁদক 
নজ্বার কদর নবদে নেদত চ্বাি। নকন্তু নতনি এই মুহূদতথে সমস্ত 
স্প্নদক দূদর সনরদে নবদের নপঁনড়দত বসদত ি্বার্বাজ। নতনি 
নে্বাে্বাদে্বাে কদরি এক নস্ছে্বাদসবী সংেঠদির সদঙ্। নকন্তু 
ত্বাদের ক্বাদে ্ ্বাক্বার নক্বািও ব্বস্্বা ি্বা ্ ্বাক্বাে ত্বার্বা প্বাঠিদে 
নেে হুেনির আর একটি নস্ছে্বাসবী সংস্্বার ক্বাদে। নসি্বাি 
ন্দক ত্বাঁর স্্বাি হে একটি নবসরক্বানর নহ্বাদম। নসি্বাি ন্দক 
পড়্বাদশ্বাি্বা কদর নিদজর স্প্নপূরে করদত প্বারদবি বদি মদি 
কদরি ওই কদিজ ে্বারেী।  

সম্বৃিমা মুখমাতজ্ট

ম্বাচথে ম্বাদস নকরদির এক ব্বানসন্্বাদক উদ্্বার কর্বা হদেনেি 
নহঙ্িেঞ্ ন্দক। হ্্বাম সেস্র্বা িুঁদজ নবর কদরি ত্বাঁর 
পনরব্বারদক। নকন্তু এিিও পেথেন্ত ত্বাঁদক নিদত আদসিনি নকউ। 
অি্নেদক, েিত্বা ন্দক নিদি্বাঁজ ি্বানজর্বা ব্বানড় নেরদিি 
হ্্বাদমর সহদে্বানেত্বাে।

১০ ম্বাচথে নহঙ্িেঞ্ ব্বস্বােী 
সনমনতর নসদক্রট্বানর সুশ্বান্ত ন�্বাষ 
উদ্্বার কদরি নকরি ন্দক নিদি্বাজঁ 
হদে ে্বাওে্বা মহমিে জনিদক। নিদজর 
ক্বাদেই ত্ঁবাদক নরদি ত্বারঁ ি্বাওে্বাপর্বার 
ব্বস্্বা কদরি। িবর নেি ওদেটে নবঙ্ি 
নরনডও ক্্বাদবর সম্্বােক অম্বরীশ ি্বাে 
নবশ্ব্বাসদক। ত্ঁবার্বাই নকরদি মহমিে 
জনির পনরব্বারদক িঁুদজ নবর কদরি। 
প্র্ম নেদক নে্বাে্বাদে্বাে র্বািদিও, ব্বানড় নিদে ে্বাওে্বার ক্্বা 
বিদিই ি্বাি্বা অজুহ্বাত নেনছেদিি। এিি নকউ নে্বাি ধরদেি 
ি্বা। নমদসদজর জব্বাব নেদছেি ি্বা। অম্বরীশব্বাবু বদিি, ‘নকরদির 
নতরুবিন্তপুরম নজি্বার অঙ্ম্বানি গ্র্বাদম মহমিে জনির পনরব্বার 
রদেদে। ৪ ম্বাস নকদট নেদিও নকউ আদসিনি। পনরব্বাদরর 

জব্বাব, টিনকট প্বানছে ি্বা।  এর পর আমর্বা নকরি প্রশ্বাসদির 
বি্বারস্ হই। নসি্বাি ন্দকও বি্বা হে, নবষেটি নেি্বা হদছে। 
নকন্তু এিিও নক্বািও সে্থেক পেদষেপ নিওে্বা হেনি।’ 

অি্নেদক, প্র্বাতর্থেমদে নেদে অপনরনচত এক মনহি্বাদক 
অসংিগ্ন ভ্বাদব �ুরদত নেদি সদন্হ হে সরশুি্বার অংশুম্বাি 
ভ্বারতীর। মনহি্বা ত্ঁবাদক জ্বাি্বাি, ৩ জি ত্বাদঁক একটি �দর আটদক 

নরদিনেি। নতনি প্বানিদে এদসদেি। 
ত্বাদঁক নিদজর ব্বানড়দত নিদে নেদে 
্্বাি্বাে িবর নেি অংশুম্বাি। জ্বাি্বাি 
হ্্বাম নরনডওর ওদেটে নবঙ্ি নরনডও 
ক্্বাদবর সেস্দেরও। ব্বানড়র ঠিক্বাি্বা 
বিদত ি্বা প্বারদিও, একটি নে্বাি িম্বর 
প্বাওে্বা ে্বাে ম্বািনসক ভ্বারস্বাম্হীি ওই 
মনহি্বার ক্বাে ন্দক। নসি্বাদি নে্বাি 
কদর জ্বাি্বা ে্বাে, িম্বরটি আস্বািদস্বাদির 
স্বাব ইিদপেক্টদরর। অম্বরীশব্বাবু জ্বাি্বাি, 

‘পদর কদেকটি ঠিক্বাি্বা িুজঁদত িুজঁদত েিত্বাে ওই মনহি্বার 
পনরব্বাদরর সন্্বাি প্বাওে্বা ে্বাে।’  মনহি্বার ি্বাম ি্বানজর্বা ি্বাতুি। 
পনরব্বাদরর সেস্র্বা জ্বাি্বাি অপহরে কদর আটদক র্বাি্বার ক্্বা 
ি্বানজর্বা ম্বাদঝ ম্বাদঝই বদি। ওট্বা সম্েূথে মিেড়্বা। ্্বাি্বাে িন্ 
নেনিদে ি্বানজর্বাদক ত্বারঁ পনরব্বার নেনরদে নিদে ে্বাে।   

দেরবের েমাতসদেমাবে ত�বর দপবি নমারমাজ 
পতরেমার, �েিমার মতহেমাবে দ�রমাে হ্যমাম

মহম্মে জতে, নমাতজরমা খমািুন

তেবে এড়মাবি দহমাবম আশ্রে েমারৈীর

তমল্টন দসন 
হুিতে, ২৪ আিটে

কদর্বাি্বার ্্বাব্বাে ধঁুকদে চন্িিেদরর নবি্্বাত আদি্বাকনশল্প। 
নক্বানভড আতদঙ্কর আবদহ সবই প্র্বাে বন্ হদেদে, নিই নক্বািও 
অডথে্বার। সংক্রমে েড়্বাদি্বার ভদে বন্ হদেদে পুদজ্বা–প্বাবথেে ন্দক 
নে্বাটি্বাদট্বা সমস্ত অিষু্ঠ্বাি। নবপ্বাদক পদড় ইনতমদধ্ই নপশ্বা বেি 
কদর অি্ ব্বস্বাে েকু্ত হদেদেি বহু নশল্পী। নপদটর ট্বাদি নক্বািও 
নশল্পী এিি ক্বাচঁ্বা সবনজ নবনক্র করদেি। 
নকউ আব্বার মরুনের ম্বাংস ব্বা মনুেি্বাি্বা 
স্বামগ্রী নবনক্র করদেি। আদি্বাকনশদল্পর 
ক্বারি্বাি্বাদতই সবনজর ব্বাজ্বার বনসদেদেি 
অদিদকই। 

চন্িিেদরর আদি্বাকনশদল্পর নবশ্বদজ্বাড়্বা 
ি্বাম। বেদরর নবনভন্ন সমে নেশ নত্বা বদটই, 
পৃন্বীর ি্বাি্বা নেদশর বহু নবি্্বাত অিুষ্ঠ্বাদি 
আদি্বার জ্বাদু প্রেশথেদির ড্বাক নপদে ্ ্বাদকি 
চন্িিেদরর নশল্পীর্বা। স্বার্বা বের ধদরই 
আদি্বাকনশল্পীদের মদধ্ কম–নবনশ ব্স্তত্বা 
্্বাদক। েত চ্বার ম্বাস ধদর নসই ব্স্তত্বা 
আর নিই। চন্িিেদর নে্বাট–বড় প্র্বাে 
২৫০ জি আদি্বাকনশল্পী রদেদেি। প্রত্ষে 
ব্বা পদর্বাষেভ্বাদব এই নশদল্পর সদঙ্ েকু্ত 
আরও প্র্বাে ১০ হ্বাজ্বার ক্বানরের। ব্বাদর্বাে্বানর 
পুদজ্বাে ব্বাহ্বানর আদি্বার চ্বানহে্বা নমট্বাদত 
অি্্বাি্ বের এই সমে নশল্পীদের েম নেি্বার েুরসত ্্বাদক 
ি্বা। নক্বািও ব্বাদর্বাে্বানরর চ্বানহে্বা ব্বাহুবনি, চন্দ্রজ্বাি, আব্বার 
ক্বারও চ্বাই কি্্বাশ্রী–েুবশ্রী। ত্বাই আদি্বা নিদে চনবিশ �ণ্্বাই 
ক্বারি্বাি্বাে চিত ি্বাি্বা রকদমদর েদবষে্বা। নকউ আকঁদত ব্স্ত, 
নত্বা নকউ আব্বার েমথে্বা বতনর করদত। ক্বাউদক আব্বার নেি্বা 
ে্বাে মদি্বাদে্বাে নেদে টুনি ব্বাল্ নবর ক্বাদিকশি করদেি। এ 
বের েনবট্বা এদকব্বাদর অি্রকম। উৎসব–অিুষ্ঠ্বাি সব বন্। 

নশল্পীর্বা রদেদেি, তদব অি্ ভূনমক্বাে। চন্িিেদরর নশল্পীদের 
মদধ্ নবশ ি্বামকর্বা অদি্বাক স্বাউ–এর অদি্বাক ইদিকট্রিদকর 
ক্বারি্বাি্বা এিি সবনজর নে্বাক্বাি। অদি্বাকব্বাবুর বক্তব্, ‘ বতথেম্বাি 
পনরনস্নতদত আদি্বার চ্বানহে্বা এদকব্বাদরই নিই। ত্বাই নপশ্বা 
প্বাল্্বাদি্বা ে্বাড়্বা উপ্বাে নেি ি্বা।’  নতমিই আদি্বাকনশল্পী মহুে্বা নে–র 
অনভনজৎ ইদিকট্রিদকর ক্বারি্বাি্বা এিি মনুে নে্বাক্বাি। চন্িিেদরর 
নবে্্বািঙ্ক্বা এি্বাক্বার নবি্্বাত নবশ্বকমথে্বা ইদিকট্রিদকর ক্বারি্বাি্বা 
এিি ক্বাদঠর নে্বাক্বাদি পনরেত হদেদে। অদিক প্রনতবন্কত্বা 

সদ্বেও এিিও নপশ্বার সদঙ্ েুক্ত রদেদেি চন্িিেদরর নবি্্বাত 
আদি্বাকনশল্পী ব্বাবু প্বাি। বতথেম্বাদি নতনি গুটিকদেক ক্বানরের 
নিদে পুরদি্বা আদি্বাগুনিদক ঠিকঠ্বাক কদর র্বাি্বার ক্বাজ 
চ্বানিদে ে্বাদছেি। পুদজ্বা এদস নেি, এিিও নক্বািও অডথে্বার 
নিই। ব্বাবু প্বাি বদিদেি, কিক্বাত্বার সুরুনচ সদঙ্ঘর সদঙ্ 
নমৌনিক ক্্বা হদেদে। কিক্বাত্বার আরও একটি ব্বাদর্বাে্বানর 
ক্্বা বদিদে। ে্বাইি্বাি নকেুই হেনি। 

দপেমা েেে েবর অন্য ে্যেসমাে 
েদেননিবরর আবেমােতেল্ীরমা

 তেে ইবেেট্রিবের দেমােমান, এখন মতুেমেেমার পেরমা। েতে:  পমাথ্ট রমাহমা

 তিি হমাতরবে যমাওেমা সম্তে্টি তেজ্ঞতপ্
সকি স্বাধ্বারেদক জ্বাি্বাদি্বা ে্বাদছে নে, 
নমৌজ্বা–  ইে্বাপুর, নজ এি িং ৩, এি ও 
নপ–  ২২৬/ ২, নস এস লেট িং ৬৩২০ ( নপ) , 
্্বাি্বা– নি্বাে্বাপ্বাড়্বা, নজি্বা–  উতির ২৪ পরেি্বা 
সম্নতি সম্নকথেত মূি চুনক্তপরে নবনেং িং 
৯৫৪/ ১৯৯১ ত্বানরি ৩১. ১০. ১৯৯১ ম্বানিক 
শ্রীমতী নশ্বাভ্বা েতির ক্বাে ন্দক হ্বানরদে 
নেদেদে। এই �টি্বা নি্বাে্বাপ্বাড়্বা ্্বাি্বার নজনডই 
িং ৭০/ ২০২০ ত্বানরি ০২. ০৭. ২০২০– নত 
উদল্লনিত।
েনে নক্বািও ব্নক্ত মূি েনিিটি নপদে ্্বাদকি 
ত্বাহদি এই নবজ্নপ্ত প্রক্বানশত হওে্বার 
১৫ নেদির মদধ্ আম্বার মদক্িদক নেরত 
করদবি।

মীর্বা বড়্বাি, অ্্বাডদভ্বাদকট
১০, ও্ড নপ্বাটে অনেস ন্রিট, কষে িং ১১, ১ম 

তি, আর লিক
এিদর্বািদমন্ িং ডনলিউ নব/ ১৩৬৬ 

ত্বানরি:  ৩০. ০৮. ৭৭

আম্বাদের মূি্ব্বাি গ্র্বাহকদের জ্্বাত কর্বাদি্বা হদছে নে, ে্বাঁর্বা ব্্বাঙ্ক অে বদর্বাে্বা, নবি�নরে্বা শ্বাি্বা, 
৭৬, নেড্বার নর্বাড, কিক্বাত্বা– ৭০০ ০৫৬ এি্বাক্বার  ভ্বাড়্বা নিদেনেদিি তঁ্বার্বা তঁ্বাদের চুনক্তভঙ্ 
কদরদেি। আরনবআই/ ব্্বাঙ্ক নিদেথেনশক্বা অিুে্বােী ত্বাঁদের িন্ভুক্ত ঠিক্বাি্বাে নবজ্নপ্ত প্বাঠ্বাদি্বা 
হদেনেি, নকন্তু ত্বা ব্নক্তদের/ ঠিক্বাি্বা প্বাওে্বা ে্বােনি বদি নেরত এদসদে। িন্ভুক্ত ঠিক্বাি্বাে 
িক্বার ধ্বারকদের সদঙ্ ব্নক্তেতভ্বাদব নে্বাে্বাদে্বাে কর্বা ে্বােনি এবং ত্বাদের বতথেম্বাি অবনস্নতও 
জ্বাি্বা ে্বােনি। অি্ নক্বািও উপ্বাে ি্বা ্্বাক্বার ক্বারদে নিম্নবনেথেত ব্নক্তদের শ্বাি্বার সদঙ্ নে্বাে্বাদে্বাে 
করদত অিুদর্বাধ কর্বা হদছে ০৫. ০৯. ২০২০ ত্বানরদি ব্বা ত্বার পূদবথে অি্্্বাে ব্্বাঙ্ক ০৮. ০৯. ২০২০ 
সক্বাি ১১. ০০ট্বাে িক্বার ভ্বাে্বার প্রনক্রে্বা আরম্ করদবি। আপি্বাদক উপদর্বাক্ত ত্বানরদির আদে 
আপি্বার বদকে্বা িক্বার ভ্বাড়্বা নেদত অিুদর্বাধ কর্বা ে্বাদছে, অি্্্বাে ওই ত্বানরদি, ওই সমদে 
ওই স্্বাদি উপনস্ত ্্বাক্বার অিুদর্বাধ কর্বা হদছে। েনে ওই নেি, ওই ত্বানরদি, ওই সমদে ব্্বাদঙ্ক 
উপনস্ত ি্বা ্্বাদকি ত্বাহদি ব্্বাঙ্ক ত্বার নিেম্বািুে্বােী আপি্বার উপনস্নত ব্নতদরদক আপি্বার ে্বাে 
ও ে্বানেদত্ব িক্বার নি্বাি্বা হদব নেি্বাি ন্দক বদকে্বা ভ্বাড়্বা, িরচ ও অি্্বাি্ িরচ উদ্্বার কর্বা হদব।

রিম নং ্রন েেমার নং নমাম েবেেমা অথ্টমাঙ্ক

১ এইউ ২৯৭ নবমি র্বাে ট্বাাঃ ১৯,১৯৭/ – 

২ এইউ ২৪৩ ত্বারকি্বা্ ন�্বাষ ট্বাাঃ ১৯,০৯৮/ – 

৩ এইউ ১৬০ সঙ্ীত র্বাে ট্বাাঃ ১৪,৯৯৭/ – 

৪ এইউ ২৩৩ র্বামি্বা্ ভট্্বাচ্বােথে ট্বাাঃ ৮,৪৬৬/ – 

৫ এইউ ২০৪ িীি্বানরিভূষে েতি ট্বাাঃ ৮,২৬৮/ – 

৬ এইউ ১৯২ িিীদে্বাপ্বাি ে্বাস ট্বাাঃ ৬,৩৬৬/ – 

৭ এইউ ১০২ হনরস্বাধি ে্বাস ট্বাাঃ ৬,৩০০/ – 

৮ এইউ ১০৩ ভ্বাকির ে্বাস ট্বাাঃ ৬,৩০০/ – 

৯ এইউ ১০৫ কি্্বােকর নচৌধুনর ট্বাাঃ ৬,৩০০/ – 

১০ এইউ ২৮ মদি্বারঞ্ি স্বাহ্বা ট্বাাঃ ৬,৩০০/ – 

১১ এইউ ৪২৫ িক্ষী স্বাহ্বা ট্বাাঃ ৬,৩০০/ – 

১২ এইউ ৫২ প্রক্বাশচন্দ্র স্বাহ্বা ট্বাাঃ ৬,৩০০/ – 

িমাতরখ:  ২৪. ০৮. ২০২০ অনুবমমাতেি স্মাক্ষরেমারী
স্মান:  েেেমািমা ে্যমাঙ্ক অ� েবরমােমা, দেেঘতরেমা েমাখমা

দেেঘতরেমা েমাখমা
৭৬, নেড্বার নর্বাড, কিক্বাত্বা– ৭০০ ০৫৬,ই– নমি:  belgho@bankofbaroda.com
েেমার ্মারেিবণর প্রতি তেজ্ঞতপ্ ( েেমার িমাড়মা প্রেমান দক্ষবরৈ দখেমাপেমারী) 

 স্মাের সম্তত্তসমূহ তেতরির জন্য ই– তনেমাবমর প্রেমাে্য তেজ্ঞতপ্
ই–তনেমাবমর িমাতরখ:  ১০. ০৯. ২০২০

নসনকউনরট্বাইদজশি অ্্বান্ড নরকি্রি্বাকশি অে নেি্বানন্সে্বাি অ্্বাদসটস অ্্বান্ড এিদে্বাসথেদমন্ অে নসনকউনরটি ইন্্বাদরটে ( স্বারে্বাদেনস)  অ্্বাক্ট, ২০০২ ( িং ৫৪/ ২০০২)  – এর অধীদি ইউদক্বা ব্্বাদঙ্কর ক্বাদে বন্ক 
র্বাি্বা স্্বাবর সম্নতি নবনক্র।
নেদহতু ইউদক্বা ব্্বাদঙ্কর অিুদম্বানেত অনেস্বার আম্বাদের ব্্বাদচে ্্বাক্বা নি্বাি অ্্বাক্বাউন্গুনিদত এই ব্্বাদঙ্কর প্বাওি্বা পুিরুদ্্বাদরর জি্ নিম্ননিনিত সম্নতিগুনি স্বারে্বাদেনস অ্্বাক্ট, ২০০২–এর ১৩( ২)  
ধ্বার্বাধীদি জ্বানর কর্বা নি্বাটিদসর নপ্রনষেদত ‘দযখমাবন আবে দসখমাবন  এেং দসখমাবন যমা তেে ুআবে িমা’  নভনতিদত নবনক্রর অনধক্বার সদমত েিি নিদেদেি। এই নবনক্র https://www.mstcecommerce.com/
auctionhome/ibapi.index.jsp  ওদেবস্বাইদট নেওে্বা ই–নিি্বাম লে্্বাটেদমথের ম্বাধ্দম নিম্নস্্বাষেরক্বারী বি্বার্বা আদে্বানজত হদব।

রিম 
নং

ে)  ঋণেমািমা ব্মাঞ্চ ও দ�মান নং
খ)  অনুবমমাতেি ে্যতক্তর নমাম ও 

দমমােমাইে নম্বর

ে)  ঋণগ্রহীিমার নমাম ও ঠিেমানমা
খ)  জমাতমনেমার/  দপ্রমাপ্রমাইরবরর 

নমাম ও ঠিেমানমা

ে)  তিমমাডি দনমাটিবসর 
িমাতরখ

খ)  েখবের িমাতরখ
ি)  তিমমাডি দনমাটিস অনুযমােী 

েবেেমা পমাওনমা

স্মাের সম্তত্তর তেেরণ

ে)  সংরক্ষণ মূে্য
খ)  েমােনমা জমমা ( ইএমতি) 
ি)  তেি গুণে
ঘ)  ই–তনেমাবমর িমাতরখ 

ও সমে

১ ে)  শ্রীরমামপুর ( ০৭০৬)  
seramp  @ucobank.co.in 
০৩৩–২৬৫২ ৩৪৩৮

খ)  তমঃ েমান্তনু দঘমাষ
( অনুবমমাতেি অত�সমার)  
দমমােমাইে:  ৭৯৮০৩ ৫৭৫৫৯

ে)  সুেীে েন্দ্র মমাতরে, ৫২/ নব, 
িতুিগ্র্বাম, নরষড়্বা, হুেনি, 
পনচিমবঙ্–৭১২ ২৫০।

জমাতমনেমার: 
খ)  অতমি মমাতরে, ৫২, িতুিগ্র্বাম, 

নম্বাড়পুকুর, নরষড়্বা, হুেনি, 
পনচিমবঙ্–৭১২ ২৫০।

ে)  ২২. ১২. ২০১৭
খ)  ২৭. ০২. ২০১৮
ি)  ₹ ৪,৮৭,৯৯০. ৪৭  

( +  অপ্রেুক্ত সুে, 
ম্বাসুি ও চ্বাজথে ব্বাবে 
₹ ১৫,০০০. ০০) 

নিদম্ন্বাক্ত নবন্ডংদের প্র্ম তদি ২১৪ বেথেেুট ম্বাদপর একটি নে্বাক্বাি 
ে্বার নস্নত ও নববরে:  নমউনিনসপ্্বাি নহ্বান্ডং িং ১২/ ১১/ ৪, নক এম 
সরনে ( নমি) , নরষড়্বা নমউনিনসপ্্বানিটির এি্বাক্বাধীি, ওে্বাডথে িং ২১, 
তৎসহ নিদম্ন্বাক্ত জনমর সম্বািুপ্বানতক অংশ পনরম্বাে, এি আর ে্বাে 
িং ৪৮৩৭, এি আর িনতে্বাি িং ১৩৪১৭, নমৌজ্বা– নরষড়্বা, নজ এি 
িং ২৭, ্্বাি্বা– নরষড়্বা, এনডএসআর অনেস– শ্রীর্বামপুর, নজি্বা– 
হুেনি, পনচিমবঙ্, শ্রী সুেীে েন্দ্র মমাতরে–এর স্ত্ব্বাধীি এবং বনহ িং 
I , ভনিউম িং ৩, পৃষ্ঠ্বা িং ১২০৪৯ ন্দক ১২০৬৬–নত নিবন্ীকৃত 
২০০৭ স্বাদির েনিি িং ০২৫০৬ অিুে্বােী। দেৌহতদে:  উতির– নশি 
বরস্বানতর সম্নতি;  েনষেে– ৫ েুট চওড়্বা কমি প্্বাদসজ;  পূবথে– নশি 
বরস্বানতর সম্নতি;  পনচিম– নশি বরস্বানতর সম্নতি।

ে)  ₹ ৫,৫১,০০০/ –
খ)  ₹ ৫৫,১০০/ –
ি)  ₹ ৫০,০০০/ –
ঘ)  ১০. ০৯. ২০২০       

দুপুর ১২. ০০রমা দথবে 
তেবেে ০৪. ০০রমা    
( ৩০ তমতনবরর 
সীমমাহীন সম্প্রসমারবণ) 

 েি্ট ও তনেমমােতে:
১.  নবনক্রর নবশে শতথে ও নিেম্বাবনির জি্ অিুগ্রহ কদর https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi.index.jsp  এেং https://ibapi.in  ওদেবস্বাইদট নেওে্বা নিঙ্ক নেিুি। সম্্বাব্ 

েরে্বাত্বার্বা ওপদরর ত্বানিক্বাে উদল্লি কর্বা নম্বাব্বাইি িম্বদরও অিুদম্বানেত অনেস্বাদরর সদঙ্ নে্বাে্বাদে্বাে করদত প্বাদরি।
২.  ওপদর নিি্বা ত্বানরদি এই নবনক্র আদে্বাজদির ব্্বাপ্বাদর উপনরনিনিত নি্বাি অ্্বাক্বাউন্ সম্নকথেত ঋেগ্রহীত্বােে/  জ্বানমিে্বারেে/  বন্কে্বাত্বােদের প্রনত এটি একটি ১৫ নেদির নি্বাটিস।
৩.  ওপদর নিি্বা সম্নতিগুনি/ পনরসম্েগুনি ‘ দযখমাবন আবে দসখমাবন,  যমা তেে ুআবে িমা’  এেং ‘ দেমানও প্রেমার তরবেমাস্ট েমাড়মা’  নভনতিদত নবনক্র কর্বা হদব। আগ্রহী েরে্বাত্বার্বা এই নিি্বাম নবনক্র প্রনক্রে্বাে অংশ 

নিওে্বার আদে সম্নতি সংক্র্বান্ত নে নক্বািও ধরদির নবনধবদ্ বদকে্বা, বদকে্বা সম্নতি কর, বদকে্বা নবদু্ৎ নবি ইত্্বানে সম্দকথে নিদজর্বাই স্্বাধীিভ্বাদব অিুসন্্বাি কদর নজদি নিদবি।
৪.  সম্নতি( গুনি)  পনরেশথেদি আগ্রহী েরে্বাত্বার্বা ২৬. ০৮. ২০২০ দথবে ০৯. ০৯. ২০২০ ত্বানরদির মদধ্ অনেস চি্বার নমে্বাদে ইউদক্বা ব্্বাদঙ্কর সংনলিষ্ট ব্্বাদচে নে্বাে্বাদে্বাে করদত প্বাদরি।
৫.  সেি নবড্বারদক ইনতমদধ্ জম্বাকৃত ইএমনড অ্থে্বাঙ্ক সমন্বে কদর নবড অ্থে্বাদঙ্কর ২৫%  ( পঁতেে েিমাংে)  নিি্বাদমর ত্বানরদিই এবং ব্বানক অ্থে্বাঙ্ক নিি্বাদমর ত্বানরি ন্দক ১৫ তেবনর মব্্য আে্বাে নেদত 

হদব। ওপদর নিধথে্বানরত নমে্বাদের মদধ্ এই অ্থে্বাঙ্ক জম্বা নেদত ব্্থে হদি, সংনলিষ্ট নবড্বার বি্বার্বা জম্বাকৃত ে্বাবতীে অ্থে্বাঙ্ক অিুদম্বানেত অনেস্বার ব্বাদজে্বাপ্ত করদবি এবং এই নিি্বাম ব্বানতি কদর িতুি নিি্বাম 
আদে্বাজদির পূেথে স্্বাধীিত্বা অিুদম্বানেত অনেস্বাদরর ্্বাকদব।

৬.  পুদর্বা নবক্রেমূি্ বুদঝ প্বাওে্বার পর প্রদে্বাজ্ রুিস নম্বাত্বাদবক অিুদম্বানেত অনেস্বার নবক্রে শংস্বাপরে জ্বানর করদবি।
৭.  সেি নক্রত্বাদক আইি্বািুে কতৃথেপদষের আইি নম্বাত্বাদবক টে্্বাম্ নডউটি, নবক্রে শংস্বাপদরের নরনজদ্রিশি নে/ কিদভে্বান্স নে ( েনে ্্বাদক)  ইত্্বানে বহি করদত হদব।
৮.  ই–নিি্বাম হদত চি্বা সম্নতিগুনির ওপর সরক্বার ব্বা অি্ নক্বািও পদষের চ্বাজথে, নিদেি, ে্বাে ব্বা এই ব্্বাদঙ্কর অজ্বাি্বা অি্ নক্বািও প্রক্বার বদকে্বার জি্ এই ব্্বাদঙ্কর অিদুম্বানেত অনেস্বার ে্বােবদ্ ্্বাকদবি ি্বা।
৯.  নক্বািও ক্বারে ি্বা নেনিদে নে নক্বািও ব্বা সমস্ত নবড গ্রহে ব্বা ব্বানতি কর্বা, এমিনক এই নবনক্র স্নেত র্বাি্বা/  ব্বানতি কর্বা/  নপনেদে নেওে্বার অনধক্বার অিুদম্বানেত অনেস্বাদরর ্্বাকদব। নিে্বাি র্বাি্বা প্রদে্বাজি 

নে, এই নি্বাটিদসর নক্বািও বক্তব্ই সম্নতিটি নবনক্রর জি্ ব্্বাদঙ্কর তরদে নক্বািও প্রক্বার প্রনতশ্রুনত ব্বা প্রনতনিনধত্ব েশথে্বাে ি্বা অ্ব্বা েশথে্বাে বদিও ধদর নিওে্বা ে্বাদব ি্বা।
িমাতরখ:  ২৫. ০৮. ২০২০ অনুবমমাতেি অত�সমার
স্মান:  উত্তরপমাড়মা ইউবেমা ে্যমাঙ্ক 

হুিতে দজমানমাে অত�স
২১, তনউ তজ টি দরমাি ( িৃিীে িে) , দপমাঃঅঃ– উত্তরপমাড়মা, দজেমা– হুিতে, তপন–৭১২ ২৫৮
দ�মান:  ০৩৩–২৬৬৪ ০১৮৬/ ০১৮৯;  ই–দমে আইতি:  zo.hooghly@ucobank.co.in ই–অেেন দসে দনমাটিস
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