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 সাররগামা ইনডিয়া নলনমরেড
CIN :  L22213WB1946PLC014346 

রেজিস্টার্ড অজিস:  ৩৩, যশ�টাে রেটার, দমদম, কলকটাতটা–৭০০০২৮
রিটান:  ০৩৩–২৫৫১ ২৯৮৪/ ৪৭৭৩;  ই–রমল:  co.sec@saregama.com 

ওশেবসটাইট:  www.saregama.com 

নিনডও কিফাররন্সিং ( ‘ নিনস’ ) /  অি্য 
অনডও নিসু্যয়াল পদ্ধনত ( ‘ ওএনিএম’ ) –এর মাধ্যরম 
৭৫ তম অ্যািুয়াল জজিাররল নমটিং নবষয়ক নবজ্ঞনতি

রদশ� রকটাজির ১৯ িজনত অজতমটােী পজেজথিজতশত জমজনজ্রি অি কশপ্ডটাশেট 
অ্টাশিেটাস্ড রিনটাশেল সটার্্ডলটাে নং ৮ এজরিল ২০২০–এে ১৪/ ২০২০, 
১৩ এজরিল ২০২০–এে ১৭/ ২০২০, ১৩ িটানেুটাজে, ২০২১–এে 
০২/ ২০২১, ১২ জরশসম্বে, ২০২১–এে ২০/ ২০২১, ১৪ জরশসম্বে, ২০২১–
এে ২১/ ২০২১, ৫ রম, ২০২১–এে ০২/ ২০২২, ৫ রম, ২০২১–এে 
০৩/ ২০২২ সহ পঠনীে রিনটাশেল সটার্্ডলটাে নং ৫ রম, ২০২০–এে 
২০/ ২০২০ ও জসজকউজেটিি অ্টান্ড এক্সশেঞ্জ রবটার্ড অি ইজন্ডেটা ( রসজব) –
এে �ত্ডটাধীশন ২০২২ বশ্্ড রকটাম্টাজনশক জিজরও কনিটাশেজ্সং ( ‘ জিজস’ ) /  
অন্ অজরও জিসু্েটাল পদ্ধজত ( ‘ ওএজিএম’ ) –এে মটাধ্শম এজিএম–এে 
অনশুমটাদন জদশেশে। উক্ত এমজসএ, রসজব সটার্্ডলটােসমূহ ও রকটাম্টাজন 
আইন ২০১৩ (আইন) –এে ধটােটা এবং  রসজব ( জলজস্ং অবজলশে�নস অ্টান্ড 
জরসশ্টািটাে জেশকটােটােশমন্টস) রেগুশল�নস ২০১৫ (রসজব এল ও জর 
আে রেগুশল�নস)  সটার্্ডলটাে অনুযটােী ৭৫ তম অ্টানুেটাল রিনটাশেল জমটিং 
জিজস/   ওএজিএম–এে মটাধ্শম ৪ আেস্ ২০২২ তটাজেখ রবলটা ১১.৩০টটাে 
( িটােতীে সমে)  আশেটাজিত হশব।
রয সকল সদশস্ে ই–রমল ঠিকটানটা এই রকটাম্টাজন/   জরশপটাজিটজে 
পটাটি্ডজসপ্টান্ট–এে কটাশে জনবন্ীকৃত েশেশে, রকবলমটাত্র ই–রমশলে 
মটাধ্শম তটঁাশদে রিজত আজ্্ডক বেশেে আজ্্ডক খজতেটান সশমত এজিএম–
এে রনটাটিস পটাঠটাশনটা হশব। এজিএম–এে রনটাটিস এবং ২০২১–২২–এে 
অ্টানুেটাল জেশপটাট্ড এই রকটাম্টাজনে ওশেবসটাইট www.saregama.com –
এে সশগে স্ক এক্সশেঞ্জ ন্টা�নটাল স্ক এক্সশেঞ্জ www.nseindia.com  ও 
জব এস ই জলজমঃে www.bseindia.com –এ রদওেটা আশে। পটা�টাপটাজ� 
ন্টা�নটাল জসজকউজেটিি জরশপটাজিটজে জলজমশটর ( এন এস জর এল) –এে 
www.evoting.nsdl.com –এও তটা পটাশবন।
ই–রমল ঠিকটানটা জনবন্ীকৃত কেটাে পদ্ধজত:  
বটাস্তজবক র�েটােধটােী রয সকল সদশস্ে ই–রমল ঠিকটানটা এই 
রকটাম্টাজন/ আেটিএ–ে কটাশে জনবন্ীকৃত নে, তটাঁেটা ৭৫ তম অ্টানুেটাল 
রিনটাশেল জমটিং রনটাটিস ও ৩১ মটাে্ড, ২০২২ অবজধ অ্টানুেটাল জেশপটাট্ড 
ও/ বটা জিজস/   ওএজিএম–এে মটাধ্শম এজিএশম রযটাে রদওেটাে লে ইন 
জব�দ রপশত  জনশ্টাক্ত গুজল পটাঠটান রকটাম্টাজনে  আেটিএ–ে co.sec@
saregama.com –এ বটা রকটাম্টাজনে co.sec@saregama.com –এ
ক)   নটাম, রিটাজলও নং, পূর্ড ঠিকটানটা, রমটাবটাইল নং, ই এল আইজর সহ 

সটাক্ষজেত অনুশেটাধপত্র।
খ)   স্বরিত্জেত প্টান কটার্ড কজপ।
ে)  ঠিকটানটাে সম্্ডশন স্বরিত্জেত কজপ ( আধটাে কটার্ড/ ড্টাইজিং 

লটাইশস্স/ পটাসশপটাট্ড/ রিটাটটাে কটার্ড) 
 ব্টাঙ্ক জব�দ জনবন্ীকৃত কেটাে িন্ সদস্শদে জদশত হশব: 
❄  ব্টাঙ্ক ও �টাখটা 
❄  ব্টাঙ্ক অ্টাকটাউন্ট ধেন
 ❄  ব্টাঙ্ক অ্টাকটাউন্ট নং
❄  এম আই জস আে  রকটার
❄  আই এি এস জস
❄  উক্ত জব�দ সহ বটাজতল রেক
ববদ্্জতন িশম্ড র�েটাে ধশে েটাখটা সদস্েটা ই রমল থিটােী িটাশব নজ্িুক্ত 
কেশত জনশিশদে  জরশপটাজিটজে অং�ীদটাশেে কটাশে জনশিে ই–রমল আইজর 
আপশরট কজেশে জনশত পটাশেন।
ই জিাটিংরয়র প্রনরিয়া
এজিএম রনটাটিশস রিদত্ত জব্শে সদস্ের দূে র্শক রিটাটটাজধকটাে রিশেটাশেে 
সুশযটাে পটাশবন। জেশমটাট ই–রিটাটিংে ও এজিএম–এ ই–রিটাটিংশেে  জব�দ 
এজিএম রনটাটিশস রিদত্ত হশেশে।
 রবটাশর্ডে আশদ�টানুসটাশে
 নবরিম জমহরা
তটাজেখ:  ৯ িুলটাই, ২০২২  ম্টাশনজিং জরশেক্টে
থিটান:  মুম্বই  জরন:  ০৩৫৫৬৬৮০

নবধািসিায় জজ্যানত বসরু ছনবরত, জন্মনিরির শ্রদ্ধা জািারছেি মন্ত্রী 
নফরহাি হানকম। ছনব: নবজয় জসিগুতি

    িখল নবজ্ঞনতি
( স্াবর সম্পনতির জি্য) 

সাক্কল সস্ত্র  ( খড়্গপুর)  :  নবই–১, নবধাি িগর, জটেশি জরাড, জমনিি্রীপুর, পনচিমবঙ্গ–৭২১১০১, ই–জমল:  cs8262 @pnb.co.in 
 রযশহতু, পটাঞ্জটাব ন্টা�নটাল ব্টাঙ্ক/  পটাঞ্জটাব ন্টা�নটাল ব্টাঙ্ক এে অনুশমটাজদত আজধকটাজেকের জসজকউজেটি ইন্টটাশেস্ ( এনশিটাস্ডশমন্ট)  রুলস, ২০০২ এে রিশযটাি্ রুলসমূহ সহ পঠনীে জসজকউজেটটাইশি�ন অ্টান্ড 
জেকন্রিটাক�ন অি জিনটাজ্সেটাল অ্টাশসটস অ্টান্ড এনশিটাস্ডশমন্ট অি জসজকউজেটি ইন্টটাশেস্ অ্টাক্ট, ২০০২  এে ১৩  ধটােটাধীশন অজপ্ডত ক্ষমতটাবশল জনশ্টাক্ত অ্টাকটাউন্ট সম্জক্ডত ঋরগ্রহীতটা( ের)   এে রিশত্শকে 
নটাশমে পটাশ� উজলিজখত তটাজেখ সংবজলত দটাজব জবজ্ঞজতি িটাজে কশেজেশলন যটাে মটাধ্শম উক্ত জবজ্ঞজতিে/  জবজ্ঞজতি রিটাজতিে তটাজেখ র্শক ৬০ জদশনে মশধ্ ওই জবজ্ঞজতিশত রিজতটি অ্টাকটাউশন্টে পটাশ� উজলিজখত 
অ্্ডটাঙ্ক আদটাে রদওেটাে িন্ তঁটাশদে রিজত আহ্টান িটানটাশনটা হশেজেল।
উক্ত ঋণগ্রহ্রীতা  ওই নবজ্ঞনতিরত উনলিনখত অর্কাঙ্ক আিায় নিরত ব্যর্ক হওয়ায় এতদ্দারা নবরশষত ওই ঋণগ্রহ্রীতা  এবিং জিসাধাররণর জ্ঞাতারর্ক জািারিা যারছে জয, নিম্নস্াক্ষরকার্রী নসনকউনরট ইন্াররটে 
( এিরফাস্করমন্)  রুলস, ২০০২ এর রুল িিং ৮ সহ পঠি্রীয় উক্ত অ্যারটের ১৩ ধারার (৪)  িিং উপধারা অিুযায়্রী তাঁর ওপর অনপ্কত ক্ষমতাবরল ৭ জুলাই, ২০২২ তানররখ নিম্নবনণ্কত সম্পনতিগুনলর িখল নিরয়রছি।
উক্ত অ্যারটের ১৩ িিং ধারার ( ৮)  িিং উপধারার সিংস্াি অিুযায়্রী প্রাপ্য জময়ারির মরধ্য এই জানমিযুক্ত পনরসম্পিগুনল ছাড়ারিার ব্যবস্া গ্রহরণর জি্য সিংনলিষ্ট ঋণগ্রহ্রীতা( গণ)/  জানমিিারগণ/  
বন্ধকিাতাগরণর মরিারযাগ আকষ্কণ করা হরছে।
জবশ�্ত ওই ঋরগ্রহীতটা( ের)   এবং িনসটাধটােরশক এতদ্দটােটা উক্ত সম্জত্ত( গুজল)  জনশে রকটানওরূপ রলনশদন নটা কেটাে িন্ সতক্ড কেটা হশছে এবং উক্ত সম্জত্ত( গুজল)  জনশে রকটানও রিকটাে রলনশদন জনশ্ 
বজর্ডত অ্্ডটাঙ্ক ও তটাে ওপে সুদ সশমত পটাঞ্জটাব ন্টা�নটাল ব্টাঙ্ক এে দটাে সটাশপক্ষ হশব।

রিম 
িিং

ক)  ঋণগ্রহ্রীতা/  জানমিিাররর িাম
খ)  ব্ারচের িাম ও সল আইনড

গ)  গৃহ্রীত সুনবধা ( অ্যাকাউন্ িম্বর) 

বন্ধক রাখা স্াবর সম্পনতির নববরণ ক)  িানব নবজ্ঞনতির তানরখ
খ)  িখরলর তানরখ
গ)  বরকয়া অর্কাঙ্ক

১ ক) রমসটাস্ড তুলসী জস্ল িটাজন্ডেটাে অ্টান্ড ি্টাজরিক 
রসন্টটাে, ররিটাঃ– তুজহন মটাইজত, জপতটা– জবমটান জবহটােী 
মটাইজত ( ঋরগ্রহীতটা ও বন্কদটাতটা) 
খ) জপংলটা ( ০৬৯৬২০) 
ে)  টটাম্ড রলটান ( ০৬৯৬৩০৬৭১৫৯১৯) 
টটাম্ড রলটান ( ০৬৯৬২০রিওেটাই০০০০০০১) 
টটাম্ড রলটান ( ০৬৯৬২০ইজি০০০০০১৯৫) 
ক্টা� ররেজরট ( ০৬৯৬২০৮২৭৮৪৩) 

জনশ্টাক্ত িজম ও বটাজিে সমবন্ক যটাে জথিজত ও জববের: রমৌিটা– রিটােপুে, ্টানটা– ররবেটা, 
রিলটা– পজচিম রমজদনীপুে, রি এল নং ৪৪০, আে এস খজতেটান নং ১৪/ ১, পেেটা খজতেটান 
নং ৩০১/ ৪, সংশ�টাজধত এল আে খজতেটান নং ৮৩২, প্লট নং ১৩৭, িজমে পজেমটাপ– ৬. ৫০ 
ররজসশমল ( বটাস্তু) , ০৩. ০৯. ২০১০ তটাজেশখ রেজিস্টার্ড দজলল নং I –৩৫২৮/ ২০১০ অনুযটােী 
সম্জত্তে স্বত্টাজধকটােী জমঃ তুজহন মটাইজত, জপতটা– জবমটান জবহটােী মটাইজত। রেৌহজদি:  উত্তে– 
দ্লু েরেবততীে বটাজি;  দজক্ষর– তপন মটাজিে বটাজি;  পূব্ড– ৬ িুট েওিটা েটাস্তটা এবং রসৌশমন 
অজধকটােীে বটাজি;  পজচিম– লটালু জতওেটাজেে িটাঁকটা িজম।

ক) ১৮. ০৪. ২০২২      খ)  ০৭. ০৭. ২০২২
গ)  ₹৫১,২৭,৬৭৬. ২২ ( একটান্ন লক্ষ 
সটাতটা� হটািটাে েশ�টা জেেটাত্তে টটাকটা এবং 
বটাই� পেসটা মটাত্র)  + আদটােীকৃত অ্্ডটাঙ্ক 
( যজদ ্টাশক)  বটাশদ পজেশ�টাশধে তটাজেখ 
পয্ডন্ত বশকেটা সুদ ও েটাি্ড 

তানরখ:  ০৭. ০৭. ২০২২ স্াাঃ– নিফ ম্যারিজার তরা অিুরমানিত আনধকানরক
স্াি: জমনিি্রীপুর পাঞ্াব ি্যাশিাল ব্যাঙ্ক                      

 অজু্করির নিরাপতিা: নররপাে্ক িাইল হাইরকাে্ক
সািংসি অজু্কি নসিংরয়র ব্যনক্তগত নিরাপতিা সুনিনচিত কররত রাজ্যরক অন্তব্কততী 
নিরি্কশ নিল কলকাতা হাইরকাে্ক। অজু্কি নসিংরয়র জজড ক্যারেগনর নিরাপতিা 
জকর্রের প্রত্যাহাররক ি্যারলঞ্ করর িারয়র করা মামলায় শুরিবার জক্রে 
ও রারজ্যর কারছ নররপাে্ক তলব করররছি হাইরকারে্কর নবিারপনত জমৌসুনম 
িট্ািায্ক। আগাম্রী িশ নিরির মরধ্য জক্রে ও রারজ্যরক এই নররপাে্ক জপশ 
কররত হরব। পরবততী শুিানি ২০ জুলাই। আিালরত জকর্রের সওয়াল, নিনি্কষ্ট 
সময় অন্তর পনরনস্নতর পয্কারলািিা করর নিরাপতিার নসদ্ধান্ত জিওয়া হয়। 
অজু্কি নসিং জজড ক্যারেগনর নিরাপতিা জপরয়নছরলি কারণ জস সময় নতনি 
হুমনকর নশকার হনছেরলি। তাঁর বানড়রতও জবামাবানজ হয়। জয ব্যনক্তর নবরুরদ্ধ 
অনিরযাগ জতালা হরয়নছল জসই িনমত নসিং বত্কমারি জজরল। তাই এখি 
অজু্করির নিরাপতিার প্ররয়াজি জিই বরলই িানব জকর্রের। অি্যনিরক অজু্করির 
আইিজ্রীব্রীর িানব, এখিও নতনি নিরাপতিাহ্রীিতায় িুগরছি। জরাজই হুমনক 
আসরছ। তরব রারজ্যর িানব, নবরজনপর নবধায়ক, সািংসি এবিং পিানধকার্রীরা 
জক্রে্রীয় নিরাপতিা জপরল অজু্কি নসিং জকি পারবি িা? এই নিরয় জকর্রের কারছ 
জবাব তলব করুক আিালত।  

 হাইরকারে্কর দ্ারস্ নসনবআই
জিাে–পরবততী নহিংসা মামলায় িতুি করর কলকাতা হাইরকারে্কর দ্ারস্ 
হল নসনবআই। তারির মরত, এখিও নহিংসার অনিরযাগ অব্যাহত। িতুি 
করর নতিট অনিরযাগ এরসরছ। যার মরধ্য খুি ও ধষ্করণর অনিরযাগও 
ররয়রছ। জসগুনল জফর তিন্ত কররত আিালরতর অিুমনত জিরয় আরবিি 
করররছ নসনবআই।

 বাইপারস এনস বারস হঠাৎ আগুি
 শুরিবার নবরকরল হঠাৎই একট ইরলকট্রিক বারস আগুি জলরগ যায়। 
যািবপুর– সল্টরলক রুরের এ/ নস– ৯ বাস। শে্কসানক্কে জররক বাসটরত আগুি 
লারগ বরল অিুমাি িমকরলর। বাইপারসর অজয়িগররর কারছ এই ঘেিা 
ঘরে। জসই সময় যাত্্রীরির দ্রুত বাস জররক িানমরয় আিা হয়। জকউ আহত 
হিনি। খুব জবনশ ঠাসা নিড়ও নছল িা। জধাঁয়া জিখার পরই বারসর এমারজ্কন্স 
জগে এবিং অি্যাি্য িরজা খুরল জিওয়া হয়। যাত্্রীরা দ্রুত জিরম যাি। এই 
ঘেিায় আতঙ্ক ছনড়রয় পরড়। মুহূরত্কর মরধ্য িাউ িাউ আগুরি বাসট পুরড় ছাই 
হরয় যায়। পূব্ক যািবপুর ট্ানফক গাড্ক জররক পুনলশকমতীরা আরসি। িমকরল 
খবর জিি তাঁরাই। িমকরলর একট ইনঞ্ি ঘেিাস্রল জপৌঁরছ আগুি নিনিরয় 
জফরল। এরপর জপাড়া বাসট সনররয় নিরয় যাওয়া হয়। নকছকু্ষরণর জি্য ওই 
রাস্ায় যািজে ততনর হয়।  

অিুপম বর্দ্যাপাধ্যায়
নসউনড়, ৮ জুলাই

রদউেটা–পটাঁেটাজম কেলটা খজন রিকশপেে 
িজমদটাতটা পজেবটাশেে সদস্শদে হটাশত 
সেকটাজে েটাকজেে জনশেটােপত্র তুশল 
রদওেটা শুরু হল। রদশ�ে বৃহত্তম 
এই কেলটা খজন রিকশপেে িন্ মুখ্মন্তী 
মমতটা ব্টানটাজি্ড ১০ হটািটাে রকটাটি টটাকটাে 
পুনব্ডটাসন প্টাশকি র�টা্রটা কশেশেন। 
প্টাশকশিে র�টা্রটামশতটা িজমদটাতটােটা 
জব�টা রিজত ১৩ লক্ষ টটাকটা জহশসশব তটঁাশদে 
িজমে দটাম রপশেশেন। এবটাে শুরু 
হশে রেল িজমদটাতটাশদে পজেবটােজপে ু
একিনশক সেকটাজে েটাকজেে জনশেটােপত্র 
রদওেটা। শুরেবটাে জসউজি ইনশরটাে 
রস্জরেটাশম এক অনুষ্টাশন রদউেটা–পটাঁেটাজম 
কেলটা খজন রিকশপেে রদওেটানেঞ্জ হজের 
জসংহটা ব্লক এলটাকটাে িজমদটাতটাশদে 
পজেবটাে র্শক ২৬০ িশনে হটাশত 
িুজনেে কনশস্বল পশদে জনশেটােপত্র 
তুশল রদওেটা হল। জেশলন মন্তী 
েন্দ্রনটা্ জসনহটা, েটাি্ গ্রটামীর উন্নেন 
সংথিটা ( এসআেজরএ) –ে রেেটােম্টান 
অনুরিত মণ্ডল, রিলটা সিটাজধপজত ত্টা 
জসউজিে জবধটােক জবকটা� েটােশেৌধুজে, 
রিলটা পজে্শদে রমম্বটাে ত্টা লটািপুশেে 
জবধটােক অজিজিৎ জসনহটা, রিলটা�টাসক 
জবধটান েটাে, এসজপ নশেন্দ্রনটা্  
জত্রপটাঠী রিমুখ।

মন্তী েন্দ্রনটা্ জসনহটা বশলন, 
‘ মুখ্মন্তী ক্টা রেশখশেন। রদউেটা–
পটাঁেটাজম মুখ্মন্তীে একটি স্বশনেে রিকপে।  
এশত বীেিূম েটািটাও আশ�পটাশ�ে 
রিলটাগুজলে রিিূত উন্নেন �টশব।’  
এসআেজরএ রেেটােম্টান অনুরিত মণ্ডল 

বশলন, ‘ মুখ্মন্তী মমতটা ব্টানটাজি্ড যটা 
বশলন তটাই কশেন। আে যটােটা বি বি 
ক্টা বশল তটােটা মটানু্শক েটাকজে রদে 
নটা। রবকটাে রেশল–রমশেশদে রঠশল 
রদে।’  রিলটা�টাসক জবধটান েটাে বশলন, 

‘ রদউেটা–পটাঁেটাজম কেলটা খজন রিকশপেে 
িন্ মুখ্মন্তী রয মটানজবক পুনব্ডটাসন 
প্টাশকি র�টা্রটা কশেজেশলন, তটাে 
সশগে সগেজত রেশখই রিস্তটাজবত রিকশপেে 
রদওেটানেঞ্জ–হজের জসংহটা ব্লশকে যটাঁেটা 
প্টাশকশিে সশগে সহমত রপটা্র কশে 
ইজতমশধ্ই িজম জদশেশেন, রসইসব 
িজমদটাতটাশক পজেবটাে জপেু একিশনে 
হটাশত মুখ্মন্তীে রিজতশ্রুজত মশতটা িুজনেে 
কনশস্বল পশদে জনশেটােপত্র তুশল 
রদওেটা হল। এেটািটাও মুখ্মন্তীে র�টাজ্ত 

এই প্টাশকশি েটাকজে েটািটাও িজমে 
উপযুক্ত দটাম এবং পুনব্ডটাসশনে িন্ 
উপযুক্ত বটাজি বতজে কশে রদওেটা–সহ 
জবজিন্ন ররেজরে মটানুশ্ে িন্ উপযুক্ত 
ক্ষজতপূেশরে সংথিটান েশেশে। এজদন 

২৬০ িন রিটা্তীে হটাশত িুজনেে 
কনশস্বল পশদে জনশেটােপত্র তুশল 
রদওেটা হল। আেটামী েজববটাে জদশন 
তটাঁেটা ব্টােটাকপুে পুজল� ররেজনং রসন্টটাশে 
রযটােদটান কেশবন।’  এজদন েটাকজেে 
জনশেটােপত্র হটাশত রপশে েীজতমশতটা খুজ� 
েটাকজেরিটা্তীেটা। তটাঁশদে একিন সুরিত 
েিটাই বলশলন, ‘েটাকজেে জনশেটােপত্র 
হটাশত রপশে িটাল লটােশে। েটাি্ সেকটাে 
রযমন রযমন রিজতশ্রুজত জদশেজেল 
রসিটাশবই কটাি কেশে।’ 

জিউিা–পাঁিানম 

জুনিয়র কিরটেবল পরি  
২৬০ জনমিাতারক নিরয়াগপত্

জনমিাতারির হারত নিরয়াগপত্ তুরল নিরছেি মন্ত্রী ি্রেিার নসিহা। 
পারশ, তৃণমূরলর জজলা সিাপনত অিুব্ত মণ্ডল।  ছনব: শান্তিু িাসকলকাতা পরুসু্রল 

অনিিাবক–নশক্ষক তবঠক
কাকনল মুরখাপাধ্যায়

�হশেে  নটামী সু্শলে র্শক আে রকটানও অংশ� জপজেশে রনই কলকটাতটা পুেসিটা 
সু্ল। সু্শলে মটাশনটান্নেন এবং পিেুটা–অজিিটাবকশদে অিটাব–অজিশযটাে িটানশত 
পেুসু্শল েটাল ুহল অজিিটাবক–জ�ক্ষক ববঠক। কলকটাতটা পুেসিটা সু্শল এই রি্ম 
এধেশনে পদশক্ষপ। ৭৬ নম্বে ওেটাশর্ডে কজবতী্্ড সেজর সু্শল রি্ম অজিিটাবক–জ�ক্ষক 
জমটিংশেে সেূনটা কেশলন রমেে পটাজে্দ ( জ�ক্ষটা, আইটি) সন্ীপন সটাহটা। পুেসিটাে 
১৪৪টটা ওেটাশর্ডে ২৪০টি পুেসু্শলই এবটাে অজিিটাবক–জ�ক্ষক জমটিং হশব। এজব্শে 
সন্ীপন সটাহটা িটানটান, পুেসু্ল জনশে �হেবটাসীে এতজদনকটাে ধটােরটা বদশল যটাশব। 
�হশেে অন্টান্ নটামীদটাজম সেকটাজে–রবসেকটাজে সু্শলে সশগে পেুসিটা সু্লও রকটানও 
অংশ� জপজেশে রনই। সু্শলে পিেুটা এবং অজিিটাবকশদে মশধ্ সুষু্ সমন্বে েশি তুলশত 
অজিিটাবক–জ�ক্ষক জমটিংশেে উশদ্টাে। পিুেটাশদে পিটাশ�টানটা জনশে অজিিটাবশকেটা 
খজু� জকনটা। তটাশঁদে সু্শলে পিটাশ�টানটা এবং েটাত্রশদে জনশে রকটানও অিটাব–অজিশযটাে 
আশে জকনটা। পিুেটাশদে উন্নেশনে িন্ অজিিটাবকশদে আেও জকে ুেটাজহদটা েশেশে 
জকনটা, এসব িটানশতই পুেসু্শল এই জমটিংশেে আশেটািন। জ�ক্ষশকেটাও এই জমটিংশে 
পিুেটা সংরেটান্ত রকটানও রিশ্ন ্ টাকশল সেটাসজে অজিিটাবকশদে কটাে র্শক রিশন জনশত 
পটােশবন। এশত সু্শলে পজেশব� এবং পিুেটাশদে মটাশনটান্নেশনে কটাি আেও সহি হশব। 
সব সু্শলই অজিিটাবক–জ�ক্ষক জমটিং হে। পুেসিটা সু্শল এই রি্ম। বেশে ৩ বটাে 
এই জমটিং হশব। িুলটাই, রসশটেম্বে এবং জরশসম্বশে এই জমটিং কেটা হশব। বেশে জতনটি 
পেীক্ষটাে পেই জমটিং কেটা হশব। এশত পুেসু্ল এবং পিেুটাশদে আেও উন্নজত হশব।  

রেেটােম্টান রক? 
জসদ্ধটান্ত আি

সঞ্য় নবশ্াস
িানজ্কনলিং, ৮ জুলাই

জিটিএ সিটাসদশদে �প্ হশছে ১২ িুলটাই 
সকটাল ১১টটাে। থিটান দটাজি্ডজলশেে ম্টাল। 
েটাি্ সেকটাে ইজতমশধ্ জবজ্ঞজতি রিকটা� 
কশেশে। সিটাসদশদে �প্পব্ড হশলই 
জিটিএ রেেটােম্টান ও িটাইস রেেটােম্টান 
পশদে �প্ হশব। তশব জিটিএ– ে জবিতীে 
জনব্ডটাজেত রবটাশর্ড রক রেেটােম্টান এবং রক 
িটাইস রেেটােম্টান হশবন, তটাে জসদ্ধটান্ত 
হশত েশলশে �জনবটােই। িটােতীে রেটাখ্ডটা 
রিিটাতটাজন্তক রমটাে্ডটা �জনবটাে জনব্ডটাজেত 
সিটাসদশদে মশধ্ র্শক তটাঁশদে রনতটা 
জনব্ডটাজেত কেশবন। ৪৫টি আসশনে মশধ্ 
জবজিজপএম রয ২৭ িন িেী হশেশেন, 
তঁটােটাই রনতটা জনব্ডটােন কেশবন। �জনবটাে 
জমজেশকে রসৌজেরীশত রসই ববঠক কেশব 
জবজিজপএম। ্ টাকশবন জনদ্ডল র্শক িেী 
হশে আসটা ৩ িন।

নজটএ

বািংলাই ঠিকািা
আজকারলর প্রনতরবিি

রিজতেক্ষটা সেঞ্জটাম বতজেশত বটাংলটাই আেটামী 
জদশনে ঠিকটানটা। জবশ্ববটাংলটা রমলটা রিটাগেশর 
‘ ইস্ রটক ২০২২’  অনুষ্টাশন এ ক্টা িটানটান 
েটাশি্ে মখু্সজেব র.  হজেকৃষ্ণ জবিশবদী। 
জতজন এমএসএমই ইউজনট থিটাপশন বটাংলটাে 
সশুযটাে– সজুবধটাে ক্টা বশলন। রসনটাবটাজহনীে 
জবজিন্ন সেঞ্জটাম বতজেে রক্ষশত্র আেটামী 
জদশন রসেটা ঠিকটানটা হশে উঠশত েশলশে 
বটাংলটা। রিজতেক্ষটা সেঞ্জটাম সেবেটাশহে 
রক্ষশত্র অর্ডন্টা্স ি্টাক্টজে, েটাশর্ডনজেে 
জ�প জবল্টাস্ড– সহ জবজিন্ন রক্ষশত্রে সমন্বশেে 
রিশেটািন হে। জিওজস– ইন–জস ইস্টান্ড কমটান্ড 
রলিশটন্টান্ট আে জপ কজলতটা বশলন, 
রদশ�ে রসনটাবটাজহনীে কটাশে নিেদটাজেে 
সেঞ্জটাম– সহ জবজিন্ন জিজনশসে রিশেটািন 
হে। রসগুজল পজচিমবশগে বতজেে রক্ষশত্র েটাি্ 
সেকটাে রয সজদছেটা ও আগ্রহ রদজখশেশে, 
তটা রি�ংসটাশযটাে্।

শ্রদ্ধায় স্মরণ জজ্যানত বসরুক
জিালািার জঘাড়ই

রি্টাজত বস,ু হেজকশ্ন জসং সেুজিশতে কটাশেই জ�শখজে, বি জবপদশক রুখশত কীিটাশব 
বটাম ও েরতটাজন্তক �জক্তশক বহৃত্তে ঐশক্ আনশত হে। বি জবপদ রেটাখটাে সমে কটােও 
অতীত রদখটাটটা কটাি নে। রি্টাজত বসু স্টােক বকৃ্ততটাে এ ক্টা বশলশেন জসজপএম 
সটাধটাের সম্টাদক সীতটােটাম ইশেেুজে। জতজন বশলন, িরুজে অবথিটাে জবরুশদ্ধ রসজদন িনতটা 
সেকটােশক সম্্ডন কেটাে সমশে কটােও অতীত রদশখজে?  এখন রদশ� মূল জবপদ জহন্তু্ 
ও জবশিজপ। তটাই েটাষ্ট্রপজত জনব্ডটােশন বৃহত্তে ঐশক্ সম্্ডন কেটাে সমেও কটােও অতীত 
রদখটা হেজন। শুরেবটাে জেল বটাংলটাে রিটাক্তন মুখ্মন্তী রি্টাজত বসুে ১০৯তম িন্মজদন। 
রদ�ব্টাপী নটানটা কম্ডসূজে জনশেশে তটােঁ দল জসজপএম। এজদনই তটােঁ নটামটাজঙ্কত েশব্রটা 
রকন্দ্র বতজেে কটাি শুরু হল জনউ টটাউশন। ‘রি্টাজত বস ুরকন্দ্র’ েশি তুলশত এজদন র্শক 
শুরু হল ের–অ্্ডসংগ্রহ অজিযটান। বটামফ্রন্ট রেেটােম্টান জবমটান বস ুিটাজনশেশেন, এজদন 
জনউ টটাউশন জেনটাে পটাক্ড ও রেৌমটা্টাে মটাত্র আিটাই �ণ্টাে ৮৪ হটািটাে টটাকটা উশঠশে। 
িনেশরে রদওেটা অশ্্ডই েশি তুলব রি্টাজত বস ুরকন্দ্র। ‘রি্টাজত বস ুরসন্টটাে িে রসটা�্টাল 
স্টাজরি অ্টান্ড জেসটাে্ড’–এে রনতৃশত্ই এই কটাি শুরু হল। এজদন জবধটানসিটাে রি্টাজত 
বসুে েজবশত িুলমটালটা জদশে রেদ্ধটা িটানটান অধ্ক্ষ জবমটান ব্টানটাজি্ড, জিেহটাদ হটাজকম–সহ 
েটাশি্ে মন্তী ও জবধটােকেটা। রিশমটাদ দটা�গুতি িবশন এজদন সকটাশল হে েক্তদটান জ�জবে। 
জবশকশল হে স্বটাধীনতটাে ৭৫ বেশে রি্টাজত বসু স্টােক বকৃ্ততটা। িটা্র রদন জসজপএম 
সটাধটাের সম্টাদক সীতটােটাম ইশেেুজে, েটাি্ সম্টাদক মহম্মদ রসজলম ও জবমটান বস।ু শুধু 
এশদশ�ই নে । এজদন রি্টাজত বসেু িন্মজদন উপলশক্ষ একটি মত জবজনমশেে অনষু্টাশনে 
আশেটািন কেটা হশেজেল। ‘রি্টাজত বসু ও বটাংলটাশদ�’ �ী্্ডক এই আশলটােনটাে বক্তব্ 
রপ� কেশলন বটাংলটাশদশ�ে ত্্ ও সম্প্রেটাে মন্তী র. হটােটান মটাহমুদ, বটাংলটাশদশ�ে 
সংসদ সদস্ েটাশ�দ খটান রমনন এবং বটাংলটাশদশ�ে জবজ�ষ্ট সটাংবটাজদক আশবদ খটান। 

ি্রীলাঞ্িা সাি্যাল

েটাশি্ে কশলি–জবশ্বজবদ্টালেগুজলশত েটাত্র সংসদ জনব্ডটােন কেশত তটঁােটা আগ্রহী। এই 
েটাত্রশিটাশট জবশেটাধীেটাও অং� জনক এবং অবটাধ ও সষুু্ জনব্ডটােন রহটাক এমনটটাই তটঁােটা েটান 
বশল িটানটাশলন জ�ক্ষটামন্তী রিটাত্ বস।ু শুরেবটাে তৃরমলূ িবশন এক সটাংবটাজদক ববঠশক 
এক্টা বশলন জতজন। একই সশগে িটানটান, কশেটানটা বটািশল সু্ল জনশে কী কেটা হশব রস 
ব্টাপটাশে স্বটাথি্ দতিশেে রকটানও জনশদ্ডজ�কটা আশসজন। পজেজথিজতে ওপে নিে েটাখটা হশছে।

েটাত্র সংসদ জনব্ডটােন জনশে জ�ক্ষটামন্তী বশলন, ‘ েটাত্র সংসদ জনব্ডটােন কেশত আমেটাও 
আগ্রহী। দলেতিটাশবও েটাই েটাত্রশিটাট রহটাক। এ ব্টাপটাশে েটাত্র সংেঠন এবং জ�ক্ষক 
সংেঠশনে সশগে ক্টাও হশেশে। জকন্তু রকটাজিশরে কটােশরই এখনই েটাত্রশিটাট কেটাশনটাটটা 
অসুজবধটািনক। আমেটা েটাই েটাত্রশিটাট রহটাক, তটাশত জবশেটাধীেটাও অং� জনক। এবং 
অবটাধ ও স্বছে রিটাট রহটাক।’  রিসগেত, ২০১৯ সটাশল একক জবশ্বজবদ্টালেগুজলশত অ্্ডটাৎ 
যটাদবপুে, ররিজসশরজ্স, েবীন্দ্রিটােতী ও রটােমন্ড হটােবটাে মজহলটা জবশ্বজবদ্টালশে েটাত্র 
সংসদ জনব্ডটােন হে। তশব কলকটাতটা, বধ্ডমটান জবশ্বজবদ্টালশেে মশতটা জবশ্বজবদ্টালেগুজল 
এবং েটাশি্ে কশলিগুজলশত েত ে’ বেে রকটানও েটাত্র রিটাট হেজন। উৎসশ্রী রপটাট্ডটাশলে 
মটাধ্শম জ�ক্ষক বদজলে িশল গ্রটাশমে একটাজধক সু্শল জ�ক্ষক রনই। আশ�পটাশ�ে সু্শলে 
জ�ক্ষকশদে জদশে অশনক িটােেটাে পিটাশনটাে কটাি েলশে। এ জনশে রিশশ্নে উত্তশে জ�ক্ষটামন্তী 
বশলন, ‘ গ্রটাশমে সু্লগুজলশত জ�ক্ষক সমস্টা আশে। আমেটা জ�ক্ষক জনশেটােও কেশত 
েটাই। জকন্তু সু্ল সটাজি্ডস কজম�শনে সটাি্ডটাে রুম জসজবআইশেে রহিটািশত েশেশে। এ 
জনশে আমেটা আদটালশতে কটাশে আশবদন কেব।’  এজদন তৃরমশূলে েটাশি্ে কশলি 
ও জবশ্বজবদ্টালশেে জ�ক্ষকশদে সংেঠন ও ওশেবর্পটা ও শুধ ুসেকটাজে কশলিগুজলে 
জ�ক্ষকশদে সংেঠন এজবএসজিজসটিএ একসশগে জমশলজমশ� কটাি কেটাে জসদ্ধটান্ত হে। 
জ�ক্ষটামন্তী িটানটান সংেঠন দ্টিে আলটাদটা পজেেে ্ টাকশলও এবটাে র্শক এই দ্টি সংেঠন 
একজত্রত হশে কটাি কেশব। রিজত শুরেবটাে তৃরমলূ িবশন দ্টি সংেঠশনে রনতৃত্শদে 
জনশে ববঠক হশব। কশলি জ�ক্ষকশদে সংেঠশনে আেও জবস্তটাে �টটাশনটাে লশক্ষ্ই এই 
দ্টি সংেঠন একশত্র কটাি কেশব বশল িটানটান জতজন।  

ছাত্ সিংসি জিাে 
কররত আগ্রহ্রী রাজ্য

 শুরি্ুদ, সুকান্তর নিঠির 
িাষা উদ্ধত: জসৌগত

আজকারলর প্রনতরবিি

েটাি্সিটাে এনজরএ রিটা্তী র্ৌপদী মুমু্ডশক সম্্ডন কেটাে িন্ জবধটানসিটাে জবশেটাধী 
দলশনতটা শুশিন্ু অজধকটােী ও েটাি্ সিটাপজত সুকটান্ত মিুমদটাে সম্্ডন রেশে 
তৃরমূশলে সটাংসদশদে জেঠি জদশেশেন। জবধটােকশদে কটাশেও জেঠি যটাশছে। শুশিন্ু 
জলশখশেন, র্ৌপদীশদবীে জবিে জনজচিত। তটা সশ্বেও িটােতীে িনতটা পটাটি্ডে পক্ষ 
র্শক আপনটাে কটাশে তটঁাে হশে রিটাট রিটা্্ডনটা কেজে। আসুন, এমন িনিটাজত মজহলটা 
দী�্ডিীবন িনশসবটাে রিতী রিটা্তীশক েটাষ্ট্রপজত িবশন রপৌঁেশনটাে যশজ্ঞ �টাজমল হই। 
এই জেঠি সম্শক্ড এজদন রসৌেত েটাে বশলন, ‘ েটাষ্ট্রপজত জনব্ডটােশন ১৭টি জবশেটাধী দল 
জমশল য�বন্ত জসনহটাশক রিটা্তী কশেশে। আমেটা রতটা তটাঁশকই সম্্ডন কেব। র্ৌপদী 
মুমু্ডশক সম্্ডন কেশত যটাব রকন?  আে শুশিন্ু অজধকটােীে জেঠিে িটা্টা উদ্ধত। 
িে জনজচিত জলশখ রকন জতজন জেঠি পটাঠটাশছেন, তটা বুিশত পটােলটাম নটা। শুশিন্ু 
অজধকটােী, সুকটান্ত মিুমদটাশেে কটাে র্শক এে রেশে রবজ� কী আ�টা কেটা যটাে? ’   
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