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রাজ্য ৼ

অম্লানজ্যলাতি ঘ�লাষ
আতিপুরদুয়লার, ১৯ ্লানুয়লাতর

কেন ‘ ওভারডিউ ডিডিউল’  েরর ডিোরনর– গুয়াহাটি 
এক্সররেরের দুর্ঘটনায় পড়া ইডজিনরে চালারনা হরয়ডিল? 
িুধিার কেই রেশ্নটিই িড় আোরর উরে 
এল। নাম রেোরি অডনচ্ুে এে 
করলের্ঘা িরলরিন, ‘ এই ধররনর রটনা 
কটেডনে্ালভারি কররলর োরি পুররাপুডর কি আইডন। 
কররলর ডিডিউল কমরন এেটি ইডজিন ১০ ডিন পর 
ডনডি্ঘষ্ট কোনও কিরি ডনরয় ডিরয় পরীক্া েররর হরি। 
ইডজিন কিি কেরে কিররারনার ১০ ডিন পর কের কিরি 
ডনরয় আেরর হরি।’

ররি কররলর এেটি ররে্ জানা কিরি, ‘ ৯ 
জানুয়াডর ওয়াপ ‘ ৪’  ২২৩৭৫ নম্বর ইডজিনটি পাটনা 
কেরে ডিোরনর এক্সররেেরে গুয়াহাটির ডিরে কটরন 
ডনরয় যাডচ্ল। কেটিরে কিষিাররর মররা রক্ণারিক্ণ 
েরা হরয়ডিল ২০২১ োরলর ১১ নরভম্বর। পররর 

রক্ণারিক্রণর ডিন ডিল ২০২২ োরলর ৯ জানুয়াডর। 
ডেন্তু ওই েময় কপডররয় যাওয়ার চারডিন পররও করেনটি 
চলডিল! কররলর রুলিুে অনুোরর, ২০০১ োরল 
ডচত্তরজিন কলারোরমাটিরভ তরডর ওই ইডজিনটি রেডর 
িি িির অন্তর োডি্ঘে স্াস্্ পরীক্া হওয়ার েো, 

অেচ কররলর করেি্ঘ অনুোরর ওই ইডজিনটির কিষিার 
‘ডপওএইচ’ হরয়ডিল ২০১১ োরলর ২৭ জুন। ডনয়ম 
কমরন ঠিে রার িি িির পররও রার ‘ডপওএইচ’ 
েরা হয়ডন। এডিরে, মঙ্গলিার রাররই টানা ৪ ডিন 
পর করলওরয় কেেটি েডমিনাররর কনরৃরবে রিন্ত কিষ 

হরয়রি আডলপুরদুয়ারর। জানা ডিরয়রি, 
ডনউ জলপাইগুডড় কটেিরন ইডজিনটির 
েমে্ার েো চালে জানারনার পররও 

কেন ডিষয়টিরে গুরুবে কিওয়া হয়ডন, রা– ও খডররয় 
কিরখরি করলওরয় কেেটি েডমিন।

করল েম্পরে্ঘ ডিরিষজ্ঞরা িরলরিন, ‘ওভারডিউ 
ডিডিউল েমে্াটি কিাটা কিরির কররলর েমে্া। কিাটা 
কিরিই কররলর ইডজিরনর অরেরুলরা ররয়রি।

তনয়তিি ইতজিন রক্ষণলাজেক্ষণই হয়তন! 
কলাকতি িুজ�লাপলাধযলায়

এলাোর মানুরষর অভাি– অডভরযাি 
জানরর োউডসিলররর অডেরে িুটরর হরি 
না। িাডেন্ারির নািারলর মরধ্ কপৌরঁি 
যারিন োউডসিলর। এই অডভনি উরি্াি 
ডনরয়রি ৪৮ নম্বর ওয়ারি্ঘর োউডসিলর 
ডিশ্বরূপ কি। চালু েরররিন োউডসিলর 
কটেিন। ডনরজর ওয়ারি্ঘ ২০টি োউডসিলর 
কটেিন খুরলরিন ডিশ্বরূপ। 

োউডসিলর কটেিরনর োজ রেেরঙ্গ 
ডিশ্বরূপ কি জানান, িাডেন্ারির নানা 
রেরয়াজরন িুটরর হয় োউডসিলররির 
োরি। িাডড়র জরলর লাইন, ডনোডি 
েমে্া, আধার োি্ঘ কেরে শুরু 
েরর েইোিুরির জন্ নািডরেরির 
োউডসিলররর দ্ারস্ হরর হয়। রীডরমররা 
লাইন পরড় যায়। েররানাোরল েংক্রমণ 
এড়ারর এই উরি্াি। ওয়ারি্ঘ ১৮টি 

কটেিন এিং ২টি জংিন কটেিন েরা 
হরয়রি। রেডরটি কটেিন এিং জংিরনর 
োউডসিলররর িোর টাইম– কটডিলও ডিরয় 
কিওয়া হরয়রি। কোন কটেিরন েখন এিং 

েরক্ণ োউডসিলর োেরিন, রা কিওয়া 
োেরি টাইম– কটডিরল। রেডরটি কটেিরন 
রুডররয় ডেডররয় োউডসিলর োেরিন। 
নািডরেরির অভাি–  অডভরযাি কিানার 
জন্। আর জংিন কটেিরন করাজই 
উপডস্র োেরিন োউডসিলর। ডরডন 
িরলন, ‘ ১৮টি কটেিরন ডিন ভাি েরর 
িেি। অে্ঘাৎ যডি কোম ও িুধিার ডিরনর 
এেটা েমরয় এেটা কটেিরন িেি। আিার 
মঙ্গল, িৃহস্পডর আর এেটা কটেিরন আর 
এে েমরয় িেি। ররি জংিরন রেডরডিনই 
িেি। যারর ১৮টি কটেিরন োউডসিলররে 
কোনও োররণ না কপরলও জংিরন কপরয় 
যারিন। োউডসিলর েম্পরে্ঘ নািডরেরির 
ধারণা এিার িিরল যারি। িরোরর 
োউডসিলর নািডরেরির িরজায় যারিন। 
নািডরেরির োউডসিলররর অডেরে এরে 
িরে োেরর হরি না।’ 

িাডেন্ারির েুডিধার জন্ এলাোয় 

োউডসিলর কটেিরনর টাইম– কট ডিল 
ডিরয় কপাটোরও লািারনা হরয়রি। 
স্াভাডিেভারিই োউডসিলররর এই 
অডভনি উরি্ারি খুডি ওয়ারি্ঘর মানুষ। 

 সেযসলাচী সরকলার

ঝাড়খরডে মাওিািীরির কিাপরন অে্ঘ োহায্ েরার অডভরযারি 
েলোরা কেরে ন্ািনাল ইনরভডটেরিিন এরজডসি করেপ্ার 
েরল মরহি আিরওয়াল নারম এে 
ি্িোয়ীরে। কখাঁজা হরচ্ রার দুই 
েঙ্গী পডরিহণ ি্িোর েরঙ্গ জডড়র 
অডমর  আিরওয়াল ওররে কোনু এিং 
ডিনীর আিরওয়ালরে। এনআইএ– র 
ওই মামলায় েলোরা কেরে মরহিরে 
করেপ্াররর পর রোনডজট ডরমারডে রারে 
রাডঁচ ডনরয় যাওয়া হরচ্। রার ডিরুরধে 
ভাররীয় িডেডিডধর ৫টি ধারা িাড়াও 
ইউএডপএ ধারায় মামলা েরা হরয়রি।

২০১৮ োরল ঝাড়খরডের চাররা 
কজলার রারডোয়া োনায় এেটি মামলা 
িারয়র হয়। পুডলি ওই রিন্ত শুরু েরার 
পর কিখরর পায়, মাওিািীরির রৃরীয় রেস্তুডর েডমটিরে 
( টিডপডে)  অে্ঘ োহায্ েরা হরচ্। মির এিং আম্রপালী খডন 
রেেরপের েরঙ্গ ি্িোডয়ে েূররে জডড়র মরহি আিরওয়াল। 
এিাড়াও আধুডনে নারম এেটি গুঁরড়া োিান রেস্তুরোরে 
েংস্ার মাডলেও ডরডন। রেেঙ্গর চাররা, ভিনােপুর, ডিডরডি, 
লাররহার ইর্াডি জায়িা মাওিািীরির রৃরীয় রেস্তুডর েডমটির 
িক্ত রাঁটি। করালা কনওয়া ডনয়ডমর ডিষয়। মরহি করালা 
কিওয়ায় জডড়র, এই ডিষয়টি োমরন আোর পররই মরহি 
আিরওয়ালরে রাঁর েংস্ার পি কেরে েডররয় কিওয়া হয়। 
কেই জায়িায় িাডয়রবে আনা হয় রাররিন্দ্র কুমার ডেংরে। 
রারডোয়া েয়লাখডন এলাোয় অরনেগুডল েংস্া োজ েরর। 

এনটিডপডের িড় প্ান্ট ররয়রি কেখারন।
ন্ািনাল ইনরভডটেরিিন এরজডসি স্রঃরেরণাডির হরয়ই 

মামলা শুরু েরর। চাজ্ঘডিরট কিখারনা হয়, েরয়েটি েংস্ার েমমী, 
স্ানীয় পুডলরির এোংি রৃরীয় রেস্তুডর েডমটিরে োহায্ েরর 

োরে। এিাড়াও চাজ্ঘডিরট িলা হরয়ডিল, 
মাওিািীরির ডভরলজ ডপে েডমটি, ওরয় 
ডরিজ অপাররটরে, এিাড়াও েজিয় তজন 
এিং অজয় ডেং নারম দু’ জরনর েো 
হরয়ডিল। অডভরযাি, অম্রপালী– মির 
েয়লা খডনর োজ যখন শুরু হয়, রখন 
রৃরীয় রেস্তুডর েডমটি িাডড়ডপিু ২৪০ টাো 
রেডর টন করালা ডনর। মরহি আিরওয়াল, 
ডিনীর আিরওয়াল এিং জননে কোনু 
মাওিািীরির েরঙ্গ কযািারযাি েররডিল 
অরে্ঘর ডিডনমরয়। যারর ি্িো েুিম হয়। 
েলোরা কেরে মঙ্গলিার রারর করেপ্াররর 
পর িীর্ঘ কজরা চরল। ঝাড়খডে হাইরোরট্ঘ 

এই মামলায় ডিচারপডর ি.  রডিরজিন এিং ডিচারপডর এেএন 
রেোি জাডমন নােচ েরর কিন। 

এডিন েলোরার এনআইএ আিালরর ডিচারপডর 
ি্ামল করাষ এিং কিিাডিে মডলিে কচৌধুডর িরলন, রাঁডচরর 
ধৃররর নারম এেটি মামলা ররয়রি। ওই মামলায় চাজ্ঘডিটও 
কপি েরা হরয়রি। অডভযুক্ত মরহি রাঁডচ হাইরোরট্ঘ মামলা 
‘ ক্ায়াি’  েরার জন্ আরিিন েররডিল। ডেন্তু রা নােচ 
হরয় যায়। আিালর ২২ জানুয়াডর পয্ঘন্ত রোনডজট ডরমাডে 
মজিুর েরর। রার মরধ্ রাঁডচ আিালরর অডভযুক্তরে হাডজর 
েরর ২৭ জানুয়াডরর মরধ্ এনআইএ েলোরা আিালরর 
ডররপাট্ঘ পাোরর হরি। 

৩
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কিকলািলার ৪৮ নং ওয়লার্ড

ঘরেন দু�্ডটনলায় ঘেজরলাি িথয

িলাওেলাদীজদর অথ্ড সলাহলাযয,
কিকলািলা ঘথজক েযেসলায়ী ধিৃ

ধৃি িজহশ আগরওয়লাি। 

নলাগতরকজদর সিসযলার কথলা শুনজি  ৪৮ ওয়লাজর্ডর কলাউতসিির তেশ্বরূপ ঘদ চলািু 
করজিন ‘ কলাউতসিির ঘটেশন’ । থলাকজে স্লান ও সিয় তদজয় টলাইিজটতেি। 

কলাউতসিির ঘটেশন চলািু

তসটেলার তনজেতদিলা ইউতনভলাতস্ডটিজি 
হলাসপলািলাি িযলাজন্জিন্ট ঘকলাস্ড

আ্কলাজির প্রতিজেদন

হােপারাল ম্ারনজরমরন্ট স্াররোত্তর ডিরপ্ামা কোে্ঘ চালু 
েরল ডেটোর ডনরিডিরা ইউডনভাডে্ঘটি। ররি এই ডিরপ্ামা 
কোে্ঘ শুধুমারে কমরয়রির মারন িারেীরির জন্। কোে্ঘটির কযৌে 
উরি্াক্তা, রামেৃষ্ণ োরিা ডমিন ডিরিোনন্ ডিি্াভিন। 
িুধিার ই- মাধ্রম কোে্ঘটির আনুষ্াডনে উর্াচন েররন 
ডেটোর ডনরিডিরা ইউডনভাডে্ঘটির উপাচায্ঘ অধ্াপে ি.   
ধ্রুিরজ্াডর চর্াপাধ্ায়। ডিরলন রামেৃষ্ণ োরিা ডমিন 
ডিরিোনন্ ডিি্াভিরনর অধ্ক্ রেরিাডজো কিিরূপরোণা। 
ইউডনভাডে্ঘটি জাডনরয়রি, অরনেডিন ধররই এমন এেটি 

ডিষরয় স্াররোত্তর ডিরপ্ামা শুরু েরার রেরয়াজন অনুভি 
েরডিলাম আমরা। িলা কযরর পারর এটা এখন েমরয়র 
চাডহিা িরলই আমরা মরন েরডি। অিরিরষ চালু েরা কিল। 
উরলিখ্, কোে্ঘটিরর োেরি দুটি কেরমটোর। দুই কেরমটোররই 
োেরি ডেওডরর পািাপাডি ডিরিষ হারর েলরম ডিক্া। 
কিরির ডিপেজিৎ ও ডিক্া জিররর অডভজ্ঞ ডিক্েরা রেডিক্ণ 
কিরিন এই স্াররোত্তর ডিরপ্ামা কোরে্ঘ। ডেটোর ডনরিডিরা 
ইউডনভাডে্ঘটির পক্ কেরে জানারনা হরয়রি, রামেৃষ্ণ োরিা 
ডমিন ডিরিোনন্ ডিি্াভিরনর েরঙ্গ কযৌে উরি্ারি খিু 
ডিিডিরই জনেংরযাি এিং ডিজ্ঞাপরনর ওপর আরও এেটি 
ডিরিষ কোে্ঘ আনরর চরলরি রারা। 

ঘসৌতিত্র ৮৭। কজরলানলা আেজহ িলাঁর ্ন্মতদন পলাতিি হি গিফ 
তরিজনর েলাসভেজন। িলাঁর ঘি�লা কতেিলা পলাঠ কজর, িলাঁর স্ৃতিচলারণ 
কজর পলাতিি হি ঘসৌতিত্র চজ্লাপলাধযলাজয়র ৮৭িি ্ন্মেলাতষ্ডকী। 
তেজিন িলাঁর পুত্র– কনযলা ঘসৌগি, ঘপৌিিী েলাড়লাও ‘ শযলািেলা্লার 
িুজ�লািুত�’  নলাটযদজির কণ্ডধলার তেিু দত্ত ও নলাটযদজির তশল্ীরলা। 

েুধেলার। েতে:  আ্কলাি 

১০৮টি পুরসভলার �সড়লা 
েুজথর  িলাতিকলা প্রকলাশ

িলাতরক হলাসলান

কের পডচিডম ঝঞ্ায় িীরর িাধা। েরঙ্গ উপডর পাওনা েপ্াহারন্ত 
ডরন ডিরনর িৃডষ্ট। কোোও হালো করা কোোও মাঝাডর িৃডষ্ট 
হরি। কিরড় যারি েি্ঘডনম্ন রাপমারোও। হরর পারর িজ্রডিদু্ৎ–
 েহ িৃডষ্টও। িুধিার পূি্ঘাভারে এমনটাই জাডনরয়রি আডলপুর 
আিহাওয়া িপ্র। রারা িরলরি, ঝঞ্ার রেভারি উত্তরিরঙ্গ 
আজ, িৃহস্পডরিার অডর হালো ডঝরডঝরর িৃডষ্ট হরর পারর। 
িডক্ণিরঙ্গ শুক্রিার। ররি ঝঞ্ার রেভারি িৃডষ্ট িাড়রি িডনিার 
কেরে। উত্তরিরঙ্গ ওই ডিন কেরে কোমিার পয্ঘন্ত িৃডষ্ট হরি। 
কিডি িৃডষ্ট হরর পারর িডন, রডিিারর। িডক্ণিরঙ্গ রডি, কোমিারর 
হালো কেরে মাঝাডর িৃডষ্টর েম্ািনা ররয়রি।

ির েপ্ারহই কজাড়া পডচিডম ঝঞ্ার রেভারি িৃডষ্ট হরয় 
িীরর িাধা পরড়ডিল। কেই রেভাি োটরর ির েরয়েডিরন 
জডমরয় িীর উপরভাি েরা কিরি। কজলায় কজলায় জমজমাট 
িীর। জমজমাট িীর পুরুডলয়ায়ও। কেখারন এডিন েি্ঘডনম্ন 
রাপমারো কনরম যায় ৮. ১ ডিডরে কেলডেয়ারে। 

আিহাওয়া িপ্র জাডনরয়রি, িৃহস্পডরিার েোরলর ডিরে 
িীররর আরমজ োেরলও কিলা িাড়ার পর রা েমরর শুরু 
েররি। শুক্রিার আোরি কমর ঢুেরর শুরু েরায় পারি 
ডেিুটা চরড় যারি। রডিিার রাপমারো ১৭ ডিডরে কেলডেয়ারের 
আিপারি োেরর পারর। ঝঞ্াটির রেভাি চলরি মঙ্গলিার 
পয্ঘন্ত। এটির রেভাি েমার আরিই শুক্রিার নরুন এেটি 
পডচিডম ঝঞ্া িানা িাঁধরর চরলরি উত্তর–পডচিম ভাররর।

পতচিতি ঝঞ্লায় তিন তদন েৃতটি

 আ্কলাজির প্রতিজেদন

জাল নডে ডিরয় ি্াঙ্ক কেরে ২৮ লাখ টাো 
ঋণ রুরল ি্াঙ্ক রেরারণার অডভরযারি 
করেপ্ার হল হডরপি পাল। িুধিার অডভযুক্ত 
হডরপি ি্াঙ্কিাল আিালরর আত্মেমপ্ঘণ 

েরর। অডভরযাি, ১২কিা িি্ঘেুরটর এেটি 
ফ্্াট কেনার জন্ ২৮ লাখ টাো ঋণ কনয়। 
পরর ি্াঙ্ক জানরর পারর, েমস্ত নডেই 
জাল। ২৪ জানয়ুাডর পয্ঘন্ত পডুলি কহোজরর 
রাখার ডনরি্ঘি ডিরয়রি আিালর। 

্লাতিয়লাি হতরপদ ঘরিপ্লার

আ্কলাজির প্রতিজেদন

১০৮টি পরুেভা কভারটর খেড়া িুরের 
রাডলো রেোি হরি আিামী ২৭ জানয়ুাডর। 
চূড়ান্ত িরুের রাডলো রেোডির হরি আিামী 
১০ কেব্রুয়াডর। ২৭ কেব্রুয়াডর কভাট 
েরারনার ডিষরয় রাজ্ ডনি্ঘাচন েডমিন 
ইডরমরধ্ই োজ শুরু েরর ডিরয়রি। 
কোোয়, ের ইডভএম লািরি রার জন্ 
ডহরেি ডনরেরির োজ চলরি। ১০৮টি 

পুরেভার মরধ্  িাডজ্ঘডলং কজলায় ররয়রি 
১টি, কোচডিহারর ৬টি, আডলপরুদুয়ারর ২টি, 
জলপাইগুডড়রর ৩টি, উত্তর ডিনাজপরুর 
৩টি, িডক্ণ ডিনাজপুরর ২টি, মালিায় ২টি, 
মুড্ি্ঘিািারি ৭টি, নডিয়ায় ১০টি, উত্তর ২৪ 
পরিনায় ২৫টি, িডক্ণ ২৪ পরিনায় ৬টি, 
হাওড়ায় ১টি, হুিডলরর ১২, পূি্ঘ কমডিনীপুরর 
৩, পডচিম কমডিনীপুরর ৭, ঝাড়রোরম ১, 
পুরুডলয়ায় ৩, িাঁকুড়ায় ৩, পিূ্ঘ িধ্ঘমারন 
৬টি এিং িীরভূরম ৫টি।

 আইতরএফতস ফলাটে্ড েযলাঙ্ক তিতিজটর
( পূে্ডিন কযলাতপটলাি ফলাটে্ড তিতিজটর, আইতরএফতস েযলাঙ্ক তিতিজটর–এর সজগে সংযুক্ত এেং েি্ডিলাজন আইতরএফতস ফলাটে্ড েযলাঙ্ক তিতিজটর তহজসজে পতরতচি)
CIN: L65110TN2014PLC097792 
ঘরত্টেলার্ড অতফস:  কে আর এম টাওয়ারে, নিম রল, হ্াডরংটন করাি, কচটরপট, কচন্াই–৬০০০৩১। 
কোন:  + ৯১ ৪৪ ৪৫৬৪ ৪০০০ ।  ে্াক্স:  + ৯১ ৪৪ ৪৫৬৪ ৪০২২

তসতকউতরটলাইজ্শন অযলান্ড তরকনস্টলাকশন অফ তফনলাতসিয়লাি অযলাজসটস অযলান্ড এনজফলাস্ডজিন্ট 
অফ তসতকউতরটি ইন্টলাজরটে অযলাক্ট, ২০০২–এর ১৩( ২)  ধলারলাধীজন তেজ্ঞতপ্

ডনম্নডলডখর ঋণরেহীরািণ এিং েহ–ঋণরেহীরািণ আইতরএফতস ফলাটে্ড েযলাঙ্ক তিতিজটর ( পূে্ডিন কযলাতপটলাি ফলাটে্ড তিতিজটর, আইতরএফতস েযলাঙ্ক তিতিজটর–এর সজগে সংযুক্ত এেং 
েি্ডিলাজন আইতরএফতস ফলাটে্ড েযলাঙ্ক তিতিজটর রূজপ পতরতচি) –এর কেরে ডনম্নডলডখর জাডমনযুক্ত ঋরণর েুডিধা রেহণ েররডিরলন। ডনরম্নাক্ত ঋণরেহীরািণ এিং েহ–ঋণরেহীরািরণর 
ঋণগুডল রাঁরির েম্পডত্তেমূহ িন্ধে রাখার মাধ্রম জাডমনযুক্ত ডিল। কযরহরু রাঁরা ডনজ ডনজ ঋণচুডক্তর ির্ঘ ও ডনয়মািডল কমরন চলরর ি্ে্ঘ হরয়রিন এিং অডনয়ডমর হওয়ার োররণ 
রাঁরির ঋণগুডল আরডিআই–এর ডনরি্ঘডিো অনেুারর অনুৎপািে পডরেম্পি ( এনডপএ)  ডহরেরি করেডণিধে হরয়রি। রাঁরির কেরে আইতরএফতস ফলাটে্ড েযলাঙ্ক তিতিজটর ( পূে্ডিন 
কযলাতপটলাি ফলাটে্ড তিতিজটর, আইতরএফতস েযলাঙ্ক তিতিজটর–এর সজগে সংযুক্ত এেং েি্ডিলাজন আইতরএফতস ফলাটে্ড েযলাঙ্ক তিতিজটর রূজপ পতরতচি)–এর পাওনা এিং েংডলিষ্ট রাডরখ কেরে 
চুডক্তমাডেে হারর এর ওপর রেরযাজ্মররা পরিরমী েুি িািি রেরিয় অে্ঘাঙ্ক রারঁির রেডর জাডর েরা িাডি ডিজ্ঞডপ্র পািাপাডি এখারন নীরচর কটডিরল ডনডি্ঘষ্টভারি উরলিখ েরা হরয়রি।

ক্রি 
নং

ঘিলান 
অযলাকলাউন্ট 

নম্বর

ঋজণর 
ধরন

ঋণরিহীিলাগণ এেং সহ–
ঋণরিহীিলাগজণর নলাি

১৩( ২)  
ধলারলাধীজন 

তেজ্ঞতপ্র িলাতর�

১৩( ২)  ধলারলাধীজন 
তেজ্ঞতপ্ অনুযলায়ী 
েজকয়লা অথ্ডলাঙ্ক

সম্পতত্তর ঠিকলানলা

১.  ৫৯৩২০১৭ েম্পডত্তর 
ডিডনমরয় 

ঋণ

১.  কমঃ জডিউলিা কিখ
২.  োডহিা খারুন
৩.  জডিউলিা কিখ
৪.  োডহিা খারুন

১৫.  ০১.  ২০২২ টাঃ 
২৩,২৭,৮৮২. ০৮

জডম ৫৯ কিডেরমল েমরিডির েমরে অংি, আরএে ও এলআর িাি নং ৭১, 
৭১/ ৩০৭, আরএে খডরয়ান নং ২৬, ৬০, এলআর খডরয়ান নং ১২৪, ৩১, ৭৭, 
১১৬, ২৩৬, হাল ৩৮১, কমৌজা– কভটডেয়া, কজএল নং ১১, করৌডজ নং ১৪, 
খািড়ামুডর রোমপঞ্ারয়র, োনা–  ডিষু্ণপুর, কজলা–  িডক্ণ ২৪ পরিনা, সীিলানলা:  
উত্তর–  দলাগ নং ৩০৭, শ্রী ধনজিজয়র, দতক্ষণ–  দলাগ নং ২৮৩ শ্রীরলা্কুিলাজরর, 
পেূ্ড–  দলাগ নং ৬৯, পতচিি–  দলাগ নং ৭২ শ্রীজগলাতেন্দ।

২. ২০৭৯০৪২০ েম্পডত্তর 
ডিডনমরয় 

ঋণ

১.  রাজুকুমার গুপ্
২.  কোডন গুপ্

১০. ০১.  ২০২২ টাঃ ১৮,৮১,২০১. ৫১ জডম ৩ োো ১ িটারের ওপর ডিড্ডংরয় এেরলায় ফ্্াট নং ১, েমরে অংি, 
মাপ ৮৪৬ িি্ঘেুট েুপারডিল্ট, করেডমরেে নং ২৪/ ২, নিীন কেনাপডর কলন, 
হাওড়া পুরেভা ওয়াি্ঘ নং ২৫, োনা–  ডিিপুর, কজলা–  হাওড়া–৭১১ ১০১, 
সীিলানলা:  উত্তর–  কিন পযলাজস্, দতক্ষণ–  তসঁতড় ও অনয ফ্যলাট, পেূ্ড–  কিন 
পযলাজস্, পতচিি–  ঘ�লািলা স্লান।

৩. ১৬৫৮৭৮৪৫ েম্পডত্তর 
ডিডনমরয় 

ঋণ

১.  েডজির মডেল
২.  ডিরো মডেল

০৫.  ০১.  ২০২২ টাঃ 
১০,৯৩,৬৩৯. ৬৮

জডম ২ োোর েমরে অংি, এল আর িাি নং ৬১৭, এল আর খডরয়ান নং 
৪৮৬, হাল ১২৮০, কমৌজা–  মীরহাটি, প্ট নং ৩, কজ এল নং ৬৬, কিািাই 
রোমপঞ্ারয়র, োনা–  আমিাঙা, কজলা–  উত্তর ২৪ পরিনা, েলোরা, পঃ 
িঃ। সীিলানলা:  উত্তর–  ১৬ ফুট রলাস্লা, দতক্ষণ–  টলাতির েলাতড়, পেূ্ড–  একিিলা, 
পতচিি–  পযলাজস্।

৪. ২৪৫৪৯১০১ েম্পডত্তর 
ডিডনমরয় 

ঋণ

১.  েডজির কপাদ্ার
২.  জয়রিি কপাদ্ার

০৫.  ০১.  ২০২২ টাঃ ৯,৭৫,৩৬৯. ৫৯ জডম ২ োো িা ০. ০৩ এেররর েমরে অংি, আর এে প্ট নং ২৩৪, এল আর 
প্ট নং ৪৮, আর এে খডরয়ান নং ৬৭৯/ ১, ১২৮, ১২৯, ( এল আর)  পরিনা– 
তিকুণ্ঠপুর, কমৌজা–  িািরোম, কজ এল নং ২, ডিট নং ১৮ ( আর এে)  ১৯৪ ( এল 
আর) , েুলিাডড় ১ নং রোমপঞ্ারয়র, োনা–  ভডক্তনির, কজলা–  জলপাইগুডড়। 
সীিলানলা:  উত্তর–  তেজক্রিলার ্তি, দতক্ষণ–  ১২ ফুট রলাস্লা, পেূ্ড–  তেজক্রিলার, 
পতচিি–  অজশলাককুিলার ঝলােলাতরয়লার ্তি।

৫. ২৩৩১৭১৭২ িৃহঋণ ১.  িান্তনু অডধোরী
২.  ঝুলন অডধোরী

০৫.  ০১.  ২০২২ টাঃ 
১৭,৩৪,২৮৩. ২৯

জডম ৪. ৭ োোয় ১০১০ িি্ঘেুট ফ্্ারটর েমরে অংি, ৪ে্ঘ রল–েহ ৪. ৭ োো 
জডমর অডিভক্ত আনুপাডরে কিয়ার প্ট নং ১২৪৬২, খডরয়ান নং ১৫১, কমৌজা–  
ডিডলগুডড়, কজ এল নং ১১০ ( ৮৮) , করৌডজ নং ৩ ( জাঃ),  পরিনা–  তিকুণ্ঠপুর, 
ডিডলগুডড় পুরেভার ওয়াি্ঘ নং XXIII , োনা–  ডিডলগুডড়, কজলা–  িাডজ্ঘডলং, 
সীিলানলা:  উত্তর–  তনিলাই সলাহলার ্তি, দতক্ষণ–  পুর রলাস্লা, পূে্ড–  অতনি সলাহলার 
্তি েলাতড়,  পতচিি–  ঘগলাপলাি ঘদর ্তি েলাতড় ।

 ৬. ১৯৮৮৩৭৩৩ েম্পডত্তর 
ডিডনমরয় 

ঋণ

১.  কমঃ িঙ্কর আইে 
ম্ানুে্ােচাডরং কোঃ
২.  শ্রীমরী অনুপমা 
জয়রোয়াল
৩.  কমঃ কহারটল ডিভম
৪.  কমঃ লাইট ডক্ররয়েসি
৫.  ডমঃ েৃষ্ণরিাপাল োউ
৬.  ডমঃ মানি জয়রোয়াল 
৭.  ডমঃ রামরজিন কুমার ডেং 
৮.  ডমঃ েজিয় জয়রোয়াল 
৯.  শ্রীোই ডররয়ডলটি

১০. ০১. ২০২২ টাঃ 
৪,৭৬,৬৭,০৩৯. ২৬

িো– ১.  িাস্তু ৬ োো ৫ িটাে ৮ িি্ঘেুট জডম ( িাস্তডিে মাপ ৫ োো ১২ 
িটাে) – র েমরে অংি, িাি নং–  ২৯১ আর এে খডরয়ান নং–  ১৬৩, ডিট 
নং– ৩৭, কমৌজা–  মাডলপাঁচররা, কহাড্ডং নং–  ১৫৪, শ্রীরাম ঢ্াঙ করাি– ৭১১ 
১০৬, হাওড়া পুরেভার ওয়াি্ঘ নং ৪, োনা–  মাডলপাঁচররা, কজলা–  হাওড়া, ও 
োোরমা ৯০০ িি্ঘেুরটর ওপরর সীিলানলা:   উত্তর– ১৫৫ শ্রীরলাি ঢযলাঙ, দতক্ষণ– 
 ১৫৩ শ্রীরলাি ধলান্দ ঘরলার, পূে্ড–  ১৫৭ শ্রীরলাি ঢযলাঙ ঘরলার, পতচিি–  শ্রীরলাি ঢযলাঙ 
ঘরলার।
িো– ২, িাস্তু ১ ডিরা ৩ োো ৭ িটাে জডমর েমরে অংি, িাি নং–  ২৯১, আর 
এে খডরয়ান নং–  ১৬৩, ডিট নং–  ৩৭, কমৌজা–  মাডলপাঁচররা, কহাড্ডং নং– 
 ১৫৭ শ্রীরাম ঢ্াঙ করাি– ৭১১ ১০৬, হাওড়া পুরেভার ওয়াি্ঘ নং ৪, োনা– 
 মাডলপাঁচররা, কজলা–  হাওড়া, ও োোরমা ১৬০০ িি্ঘেুরটর ওপরর। সীিলানলা:  
 উত্তর– অজনযর সম্পতত্ত, দতক্ষণ–  শ্রী রলাি ঢযলাঙ ঘরলার, পূে্ড–  অজনযর সম্পতত্ত, 
পতচিি–  ১৫৪ শ্রীরলাি ঢযলাঙ ঘরলার ।

এরদ্দারা এই ডিজ্ঞডপ্ রেোরির রাডরখ কেরে ৬০ ডিরনর মরধ্ ডনধ্ঘাডরর রাডরখ কেরে চুডক্তমাডেে হারর রেরিয় েুি, মােুল ও চাজ্ঘ ইর্াডি েরমর ওপররর কটডিরল ডিিরি উডলিডখর 
অে্ঘাঙ্ক আইতরএফতস ফলাটে্ড েযলাঙ্ক তিতিজটর ( পূে্ডিন কযলাতপটলাি ফলাটে্ড তিতিজটর, আইতরএফতস েযলাঙ্ক তিতিজটর–এর সজগে সংযুক্ত এেং েি্ডিলাজন আইতরএফতস ফলাটে্ড েযলাঙ্ক তিতিজটর 
রূজপ পতরতচি) –কে আিায় কিওয়ার জন্ আপনারির রেডর আহ্ান জানারনা হরচ্, যার অন্ো হরল আইতরএফতস ফলাটে্ড েযলাঙ্ক তিতিজটর ( পূে্ডিন কযলাতপটলাি ফলাটে্ড তিতিজটর, 
আইতরএফতস েযলাঙ্ক তিতিজটর–এর সজগে সংযুক্ত এেং েি্ডিলাজন আইতরএফতস ফলাটে্ড েযলাঙ্ক তিতিজটর রূজপ পতরতচি) –এর পাওনা পুনরুধোররর জন্ ডনম্নস্াক্রোরী এখারন ওপরর 
িডণ্ঘর েম্পডত্তর ডিরুরধে োরোরয়ডে অ্াক্ট–এর ১৩( ৪)  ও ১৪ নং ধারাধীরন আইডন োয্ঘািডল শুরু েররর িাধ্ হরিন। পািাপাডি, উক্ত অ্ারক্টর ১৩( ১৩)  ধারাধীরন উক্ত জাডমনযুক্ত 
পডরেম্পিগুডল ডিডক্র, ডলজ িা অন্ কোনও উপারয় হস্তান্তরর আপনারির রেডর ডনরষধাজ্ঞা জাডর েরা হরচ্।

 অনুজিলাতদি আতধকলাতরক
 আইতরএফতস ফলাটে্ড েযলাঙ্ক তিতিজটর
িলাতর�:  ২০. ০১. ২০২২  ( পেূ্ডিন কযলাতপটলাি ফলাটে্ড তিতিজটর, আইতরএফতস েযলাঙ্ক তিতিজটর–এর সজগে সংযুক্ত
স্লান:  পতচিিেগে এেং েি্ডিলাজন আইতরএফতস ফলাটে্ড েযলাঙ্ক তিতিজটর রূজপ পতরতচি)      
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