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রাজ্য ৩
কলকাতা মঙ্গলবার ১২ অক্াবর ২০২১                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 ফম্ম ‘ এ’ 
প্রকাশ্য ববজ্ঞবতি

[ ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করযাপন্স ববযার্ড অফ ইন্ন্ডয়যা (েলযান্যান্র ন্লকুইভরশন ব্যাভসস)  
বরগুভলশনস, ২০১৭–এর বরগুভলশন ১৪  অধীভন] 

ভাম্মা ব্াকাকরকেস প্রাইকভট বলবমকটড–এর স্ার্মধারকগকের অবগবতর েন্য

১ কভপ্ডযাভরট ঋণগ্রহীতযার নযাম ভাম্মা ব্াকাকরকেস প্রাইকভট বলবমকটড
২ কভপ্ডযাভরট ঋণগ্রহীতযার ্ন্তষ্যার 

তযান্রখ
১০. ০৬. ১৯৯৭

৩ বে কত্্ডপভষের অধীভন এই কভপ্ডযাভরট 
ঋণগ্রহীতযা ্ন্তন্ষ্ত/  ন্নবন্ীক্ত

ন্মন্নন্্রি অফ কভপ্ডযাভরট অ্যাভফয়যাস্ড, বরন্ি্রিযার অফ 
বকযাম্যান্নি– পন্চিমবঙ্গ

৪ কভপ্ডযাভরট ঋণগ্রহীতযার কভপ্ডযাভরট 
আইভরন্ন্টি নম্বর

U67190WB1997PTC084584 

৫ কভপ্ডযাভরট ঋণগ্রহীতযার বরন্িস্যার্ড 
অন্ফস এবং মুখ্ অন্ফস ( েন্ি 
থযাভক) –এর ঠিকযানযা

১, আর এন মুখযান্ি্ড বরযার, ষষ্ তল, রুম নং ৪৩, 
কলকযাতযা, পন্চিমবঙ্গ–৭০০০০১, েযারত

৬ কভপ্ডযাভরট ঋণগ্রহীতযার পন্রভ্ন্ষেভত 
ইনসলভেন্সি শুরুর তযান্রখ

১১. ১০. ২০২১

৭ ন্লকুইভরটভরর নযাম, ঠিকযানযা, ই–বমল 
আইন্র, বফযান নম্বর এবং বরন্িভ্রিশন 
নম্বর

মভনযাি ্সযাি সযাউ
বরন্িভ্রিশন নম্বর: 
IBBI/IPA-002/IP-N01047/ 2020-2021/ 
13454 
ঠিকযানযা:  ১৮, রবীন্দ্র সরন্ণ, বপযাদ্যার বকযাট্ড, বেট নং 
১, চতুথ্ড তল, রুম নং ৩৩১, কলকযাতযা– ৭০০০০১
Shawmanoj2003@gmail.com  

 ৮ িযান্ব িমযা বিওয়যার বশষ তযান্রখ ১১. ১১. ২০২১
এতদ্দযারযা এই ন্বজ্ঞন্তি িযান্র করযা হভছে বে ভাম্মা ব্াকাকরকেস প্রাইকভট বলবমকটড ১১. ১০. ২০২১ 
তযান্রভখ েলযান্যান্র ন্লকুইভরশন শুরু কভরভে।
এতদ্দযারযা ভাম্মা ব্াকাকরকেস প্রাইকভট বলবমকটড–এর ঋণিযাতযাভির ওপভরর বটন্বভল ক্রম নং 
৭–বত উন্লিন্খত ঠিকযানযায় ন্লকুইভরটভরর কযাভে ১১. ১১. ২০২১ তযান্রভখর মভধ্ তযাঁভির িযান্বগুন্ল 
েথযােথ ্মযাণ সভমত বপশ করযার িন্ আহ্যান িযানযাভনযা হভছে।
আন্থ্ডক ঋণিযাতযারযা েথযােথ ্মযাণ সভমত তযাঁভির িযান্বগুন্ল বকবলমযাত্র ইভলকট্রন্নক উপযাভয় িমযা 
বিভবন। বযান্ক সকল স্যাথ্ডধযারক তযাঁভির িযান্ব ্মযাণ সভমত ন্নভিরযা হযাভত কভর, রযাক মযাধ্ভম বযা 
ইভলকট্রন্নক উপযাভয় িমযা ন্িভত পযারভবন।
িযান্বর সপভষে ন্মথ্যা অথবযা ন্বভ্যান্তিকর ্মযাণ িযান্খল করভল িন্রমযানযা করযা হভত পযাভর।
তাবরখ:  ১২. ১০. ২০২১ মকনাে প্রসাদ সাউ
স্ান:  কলকাতা বলকুইকডটর

মণ্ডকে ঘুকর 
েনসংক�াগ 

বশাভনকদকবর
আেকাকলর প্রবতকবদন

খড়িযায় ত্ণমূল ্ যাথথী বশযােনভিব চ্যাটযান্ি্ড 
পুভিযামণ্ডভপ ঘুভর িনসংভেযাে করভেন। 
পুভিযার সময় রযািননন্তক ্চযার করযা 
েযাভব নযা। তযাই ন্তন্ন খড়িযায় ন্বন্েন্ন 
মণ্ডভপ ্ন্তমযা বিখভেন। বসযামবযার 
বশযােনভিব বভলন, ‘ইন্তমভধ্ ্যায় 
২০/ ২৫টযা মণ্ডভপ ঘুভরন্ে। অভনভকর সভঙ্গ 
বিখযা হভয়ভে। শুভেছেযা ন্বন্নময় কভরন্ে। 
তযাভির বভলন্ে, আন্ম খড়িযা বথভক ্ যাথথী 
হভয়ন্ে। পুভিযা বশষ হভয় বেভল একযািশী 
বথভক পযাড়যার বমযাভড় বমযাভড় মযাইক 
লযান্েভয় িনসমথ্ডন ও আশীব্ডযাি চযাইব। 
ইন্তমভধ্ পুভিযার আভেই অভনকটযা ্ চযার 
কভরন্ে। ্ চযাভর আমরযা এন্েভয় আন্ে।’  
খড়িযায় বশযােনভিব সকযাভল েযাভছেন। 
রযাভত ন্ফভর আসভেন কলকযাতযায়। 
পভুিযার পর খড়িযাভত থযাকযার ইভছে 
আভে বভল বশযােনভিব িযানযান। তযাঁর 
সংভেযাে, ‘ খড়িযার মযানুষ আমযাভক 
গ্রহণ কভরভেন। িভলর কমথীরযা আমযার 
পযাভশ রভয়ভেন। ইন্তমভধ্ ্ন্তমযারও 
উভ্যাধন কভরন্ে।’  অন্ন্িভক খড়িযাভত 
ইন্তমভধ্ বযাম ও ন্বভিন্প ্ যাথথী ন্িভয়ভে। 
বশযােনভিব বভলন,  ‘ আমরযা ওইন্িভক 
তযাকযান্ছে নযা। ন্নভির কযাি ন্নভয় ব্স্ত 
আন্ে। ন্বভিন্প, বযাভমভির রযািননন্তক 
বচহযারযা সকভল বিভখভেন। েত ন্বধযানসেযা 
ন্নব্ডযাচভন বযাংলযার মযানুষ মমতযা ব্যানযান্ি্ডভক 
ন্বপুল বেযাভট িয়ী কভরভেন। মমতযার 
ওপর মযানুভষর আস্যা আভে। আমযার 
মভন হয়, খড়িযাভতও একই আশীব্ডযাি 
পযাব।’    এন্িভক অন্ ৩টি বকভন্দ্র ত্ণমভূলর 
্যাথথী মণ্ডভপ ন্েভয় িনসংভেযাে করভেন। 
ন্িনহযাটযায় উিয়ন গুহ, বেযাসযাবযায় সুব্রত 
মণ্ডল ও শযান্তিপুভর ব্রিন্কভশযার বেযাস্যামী 
ত্ণমূভল ্ যাথথী হভয়ভেন। তযঁারযাও পুভিযার 
পর ্চযার শুরু করভবন। সকভলই 
মভনযানয়নপত্র িমযা ন্িভয়ভেন। পুভিযা 
মণ্ডভপ ন্েভয় িশ্ডনযাথথীভির সভঙ্গ তযাঁরযা 
বিখযাও করভেন। ৩০ অভ্যাবর ৪ 
আসভন উপন্নব্ডযাচন।

ব�াকগন ব�ৌধবুর আঁককলন দুগ্মা প্রবতমার আট�ালা। ঠাকুরেুকুর বটেট ব্যাঙ্ক োক্ম সব্মেনীকন। ছবব: বদবাবশস �ন্দ

বকারাও ব�ৌর েবরবার, বকারাও েঙ্গকল েুকো
সম্বৃতা মুখাবে্ম

একন্িভক েেীর অরভণ্ ্বযাসী বযাঙযান্লর দুে্ডযাপুভিযা, 
অন্ন্িভক কযােযাকযান্ে এভস আেযামী কযালভক ন্শশুর 
বযাসভেযাে্ কভর েযাওয়যার বচষ্যা। সল্টভলভকর দুই 
িনন্্য় পুভিযা এফন্র এবং এফই–বত অন্েনব 
ন্চত্র উভে এভসভে। বকযান্ের পন্রন্স্ন্তভত অনযাড়ম্বর 
আভয়যািন। বখযালযা রযাখভত হভয়ভে মণ্ডভপর ন্তন 
ন্িক। সব ন্বন্ধন্নভষধ বমভনই সযািযাভনযা হভয়ভে 
মণ্ডপ। এফন্র ব্লভকর পুভিযার বয়স ৩৮ বের। 
ন্বধযাননের পুরসেযার ওয়যার্ড বকযাঅন্র্ডভনটর এবং 
পুভিযার সেযাপন্ত বযাণীব্রত ব্যানযান্ি্ড বভলন, ‘ আমরযা 

্ন্ত বের ন্থভমর পুভিযা কন্র। তভব বকযান্েভরর 
িন্ এ বের ন্থম বথভক ববন্রভয় এভসন্ে। অরভণ্র 
মভধ্ একিন ্বযাসী বযাঙযান্লর বযান্ড়র পুভিযাভক 
মণ্ডপসজ্যায় তুভল ধভরন্ে। দু’ পযাভশ িঙ্গল, মযাঝ–

বরযাবর রযাস্তযা বেভে।’  ্ন্তমযা এবং মণ্ডপসজ্যায় 
রভয়ভেন ন্মন্ু পযাল।

৩৭ বেভর পভড়ভে এফই ব্লভকর পুভিযা। পুভিযার 
সম্যািক পলিে েট্যাচযাে্ড বলভলন, ননকট্ আমযাভির 
পুভিযার মূল বযাত্ডযা। আমরযা িযান্য়ত্বশীল হভয়, কযােযাকযান্ে 

বথভক ন্শশুর বযাসভেযাে্ কভর বেভত চযাই প্ন্থবীভক। 
বখযালযা মণ্ডপ, বকযান্ের দূরত্বন্বন্ধ বমভন মযানুষ েযাভত 
বিখভত পযাভরন পুভিযা তযার ব্বস্যা থযাকভে। আভেকযার 
বেৌথ পন্রবযার, ন্খলযান উভে আসভে আমযাভির মণ্ডভপ। 
বযাহুল্ বনই।’  এই পুভিযায় মণ্ডপসজ্যায় রভয়ভে বীণযাপযান্ন 
বরকভরটর। সযাভবন্ক ্ ন্তমযা নতন্র কভরভেন ন্শল্ী কমল 
পযাল। বযাঁশ–কযাপভড়র সভঙ্গ মণ্ডপসজ্যায় ব্বহযার করযা 
হভয়ভে হযাতপযাখযা, কুভলযা।  প্যান্স্ক, থযাভম্ডযাকল নয়, 
বযাংলযার কুটিরন্শল্ীভির উৎসযাহ ন্িভতই এই আভয়যািন 
বভল িযান্নভয়ভেন পভুিযা কন্মটির তরভফ বযাসব বসযাক। 
ন্তন্ন িযানযান, এ বের অষ্মীর বেযােও বিওয়যা হভব 
মযাটির হযাঁন্ড়ভতই।

সল্টকলক

সল্টকলকক এফই ব্লকক প্রবতমা এক�ালায়। ডানবদকক, এফবড ব্লককর েুকোমণ্ডে। ছবব: েয় সাধুখঁা

বসরা েুকো বঘাষো করল 
রাে্য, কলকাতা েুরসভাও

 আেকাকলর প্রবতকবদন

‘ ন্বশ্ব বযাংলযা শযারি সম্যান’ –এর িন্ বসরযা পভুিযা 
ববভে ন্নল রযাি্ সরকযার। পযাশযাপযান্শ কলকযাতযা 
শহভরর বসরযা পুভিযা পুরস্যার ‘ কলকযাতযাশ্রী’  ববভে 
ন্নল কলকযাতযা পুরসেযা। 

বসযামবযার অবনীন্দ্র সেযাঘভর ‘ ন্বশ্ব বযাংলযা শযারি 
সম্যান’  ্ ন্তভেযান্েতযায় ন্বিয়ী পুভিযাগুভলযার নযাম বঘযাষণযা 
কভরন তথ্–সংস্্ন্ত িতিভরর রযাষ্ট্রমন্তী ইন্দ্রনীল বসন। 
উপন্স্ত ন্েভলন সংন্লিষ্ িতিভরর সন্চব শযাতিনু বসু, তথ্ 
অন্ধকত্ডযা ন্মত্র চ্যাটযান্ি্ড, সংস্্ন্ত অন্ধকত্ডযা বকৌন্শক 
বসযাক। ‘ ন্বশ্ব বযাংলযা শযারি সম্যান’  ্ন্তভেযান্েতযায় 
১১টি ন্বেযাভে কলকযাতযা এবং রযাভি্র ন্বন্েন্ন বিলযার 
পভুিযাগুভলযাভক ববভে বনওয়যা হয়।

এই ্ন্তভেযান্েতযায় বসরযার বসরযা ন্বেযাভে 
রভয়ভে ৩৬টি পুভিযা। বসরযা মণ্ডভপর পুরস্যার ন্িভত 
ন্নভয়ভে ৫টি পুভিযা কন্মটি। বসরযা ্ন্তমযা ন্শভরযাপযা 
ন্িভত ন্নভয়ভে ৫টি, বসরযা আভলযাকসজ্যায় িয়ী ৩টি, 
বসরযা সযাভবন্কভত ২টি, বসরযা েযাবনযায় ৯টি পুভিযা। এ 
েযাড়যা ন্বভশষ পুরস্যার ১৮টি, বসরযা পন্রভবশবযান্ব ৬টি, 
বসরযা ঢযাভকশ্রী ২টি, বসরযা ন্বশ্ব বযাংলযা ব্র্যান্ন্ডং ৫টি, অন্ 
েযাবনযা ১টি, বসরযা বকযান্ের সভচতনতযা (  স্যাস্্ন্বন্ধ)  
১০টি, বসরযা বকযান্ের ওয়যান্রয়র ১টি পুভিযা কন্মটি। 
কলকযাতযা ও বিলযা ন্মন্লভয় বমযাট ১০৩টি পভুিযাভক 
‘ ন্বশ্ব বযাংলযা শযারি সম্যান’ –এ পুরস্্ত করযা হয়। 
কলকযাতযা েযাড়যা বযান্ক ২০টি বিলযার পুভিযা কন্মটিভক 
বসরযা পভুিযা, বসরযা ্ন্তমযা, বসরযা মণ্ডপ এবং বসরযা 
বকযান্ের–সভচতনতযা ন্বন্ধ ন্বেযাভে ‘ ন্বশ্ব বযাংলযা শযারি 

সম্যান’  পুরস্যার বিওয়যা হয়।
অন্ন্িভক, কলকযাতযা শহভরর বসরযা পুভিযা সম্যান 

‘ কলকযাতযাশ্রী’ র ন্বিয়ীভির নযাম বঘযাষণযা কভরন কলকযাতযা 
পুরসেযার ্ ধযান ্ শযাসক ন্ফরহযাি হযান্কম। ন্েভলন পুর 
্শযাসকমণ্ডলীর সিস্ বিবযান্শস কুমযার, সযাংসি রযাঃ 
শযাতিনু বসন। ‘ কলকযাতযাশ্রী’  পুরস্যাভরর ন্বচযারকমণ্ডলীর 
মভধ্ ন্েভলন বলখক ্ ভচত গুতি, ন্চত্রন্শল্ী অন্মতযাে 
চন্দ, কন্ব তন্ময় চক্রবতথী, েযান্য়কযা বলযাপযামুদ্যা ন্মত্র। 
‘ কলকযাতযাশ্রী’ র বসরযার বসরযা সমযািকল্যাণ পুভিযা’  
ন্শভরযাপযা ন্িভত ন্নভয়ভে সুরুন্চ সঙ্ঘ, টযালযা ্ত্য়, 
নযাকতলযা উিয়ন সঙ্ঘ এবং ববভলঘযাটযা ৩৩ নম্বর 
পলিী। বসরযা সুরন্ষেত পুভিযা ন্বিয়ী নলীন সরকযার 
ন্্রিট, কযালীঘযাট ন্মলন সঙ্ঘ, বচযারবযােযান সব্ডিনীন এবং 
ন্শবমন্ন্দর সব্ডিনীন। বসরযা সতকথীকরণ বযাত্ডযা ন্বেযাভে 
িয়ী পভুিযাগুভলযা হল— মুন্িয়যান্ল ক্যাব, বযাবুবযােযান 
সব্ডিনীন, ন্শকিযার বযােযান সযাধযারণ দুভে্ডযাৎসব এবং ৪১ 
পলিী। বসরযা সমযাি–সভচতন পুভিযা ন্বিয়ী ন্হন্দসু্যান পযাক্ড 
সব্ডিনীন, কযালীঘযাট বনপযাল েট্যাচযাে্ড ন্্রিট, বযান্লেঞ্জ 
কযালচযারযাল এবং ৬৬ পলিী। বসরযা পন্রছেন্ন পুভিযা ন্বেযাভে 
রভয়ভে ববযাসপুকুর শীতলযা মন্ন্দর, কযাশীভবযাস বলন, 
চক্রভবন্ড়য়যা সব্ডিনীন, বযািযামতলযা আষযাঢ় সঙ্ঘ। ববহযালযা 
নতুন িল, েবযানীপুর ৭৫ পলিী, অবসর সব্ডিনীন এবং 
সমযািভসবী সঙ্ঘ ন্িভত ন্নভয়ভে বসরযা সযাংেেন্নক 
পুভিযা পুরস্যার। বসরযা সমযািকল্যাণ ন্বেযাভে ন্বিয়ী 
হভয়ভে রযািরযাঙযা নভবযািয় সঙ্ঘ, টযালযা বযাভরযায়যান্র, 
ন্খন্িরপুর পলিী, বকুলবযােযান সব্ডিনীন দুভে্ডযাৎসব। 
এ েযাড়যা বসরযা পন্রভবশ এবং বসরযা সমযািকল্যাণ 
ন্বেযাভে িয়ী হভয়ভে ৪টি কভর পভুিযা। 

 ববশ্ববাংলা শারদ সম্াকনর ববেয়ীকদর নাম বঘাষো করকছন তর্য ও সংস্বৃ বত দতিকরর 
রাষ্ট্রমন্তী ইন্দ্রনীল বসন। উেবস্ত আকছন দতিকরর সব�ব শান্তনু বসু, তর্য অবধকত্মা বমত্র 

�্যাটাবে্ম, সংস্বৃ বত অবধকত্মা বকৌবশক বসাক। ছবব: তেন মুখাবে্ম

রবীন্দ্রসঙ্গীত বশল্ী
স্েন গুতি  প্রয়াত 

সঙ্কষ্মে বকন্দ্যাোধ্যায় 

ন্বন্শষ্ রবীন্দ্রসঙ্গীত ন্শল্ী স্পন গুতি ্ য়যাত। বসযামবযার 
সকযাভল িন্ষেণ কলকযাতযার এক নযান্স্ডংভহযাভম হৃিভরযাভে 
আক্রযাতি হভয় বশষ ন্নঃশ্বযাস ত্যাে কভরন ন্তন্ন। ন্কেু ন্িন 
ধভর ন্তন্ন ন্লেযার ক্যাসিযার ও ন্ন উভমযান্নয়যায় েুেন্েভলন। 
তঁযার বয়স হভয়ন্েল ৭৮ বের। বরভখ বেভলন স্তী তপতী 
এবং একমযাত্র কন্যা আভত্রয়ীভক। স্পন গুভতির ্ য়যাভণ 
বশযাক্কযাশ কভরভেন 
মুখ্মন্তী মমতযা ব্যানযান্ি্ড। 
বশযাকবযাত্ডযায় ন্তন্ন 
বভলভেন, ‘তঁযার সভঙ্গ 
আমযার ন্বভশষ হৃি্তযার 
সম্ক্ড ন্েল। তঁযার 
ম্তু্ভত রবীন্দ্রসঙ্গীত–
 িেভত এক শূন্তযার 
স্ন্ষ্ হল। আন্ম স্পন 
গুতির পন্রবযার– পন্রিন 
ও অনুরযােীভির আতিন্রক 
সমভবিনযা িযানযান্ছে।’  
২০১৫ সযাভল পন্চিমবঙ্গ 
সরকযার তঁযাভক ‘ সঙ্গীত মহযাসম্যান’ – এ েূন্ষত কভর। 
১৯৪৩– এর ২৩ িযানুয়যান্র বযাংলযাভিভশর বন্রশযাভল 
িন্ম স্পন গুতির। ১৯৬৫– বত স্যাতক এবং ১৯৬৭–
 বত স্যাতভকযাত্তর ইংভরন্ি সযান্হভত্। ১৯৬৫– বত 
বিবব্রত ন্বশ্বযাভসর সভঙ্গ বেযােযাভেযাে স্পভনর 

িীবনভকই বিভল বিয়। বকযানও ন্িন েযাভবনন্ন ন্তন্ন 
েযায়ক হভবন। ন্কন্তু বিবব্রত ন্বশ্বযাভসর কযাভে সুভরর িীষেযার 
সভঙ্গ স্পন খুঁভি পযান এক একযাতি আশ্রয়। মযায়যা বসভনর 
ন্নন্বড় ্ন্শষেণও খুব কযাি ন্িভয়ন্েল। রবীন্দ্রনযাভথর 
নযানযা স্যাভির, ন্বন্েন্ন েযাভবর েযান তঁযার কভঠে ব্যাপক 
িনন্্য় হভয়ন্েল। তঁযার ্য়যাভণ েেীর বশযাক্কযাশ 
কভর শ্রীকুমযার চভট্যাপযাধ্যায় বভলন, রবীন্দ্রনযাভথর েযানভক 
আত্মস্ কভর তভবই েযাইভতন স্পন। তযাই তযঁার েযান 
বশ্রযাতযাভির হৃিয় স্পশ্ড করত। বিবব্রত ন্বশ্বযাস স্মরণ 
কন্মটির বরুণকুমযার চভট্যাপযাধ্যায় িযানযাভলন, িীবভনর 
বশষ ন্িন পে্ডতি রবীন্দ্রসঙ্গীত ও বিবব্রত ন্বশ্বযাভসর ্ ন্ত 
েযালবযাসযা অটুট ন্েল তঁযার। ন্শল্ীর মরভিহ ন্পস বহভেভন 
রযাখযা থযাকভব। ব্হস্পন্তবযার বমভয় আভমন্রকযা বথভক 
ন্ফরভল আেযামী শুক্রবযার বশষক্ত্ হভব।

স্েন গুতি

মুখ্যমন্তীর বশাক

Priyanka_Motwani
Highlight

Priyanka_Motwani
Highlight

Priyanka_Motwani
Highlight


	kol_p03_12Oct2021

