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 আজকালের প্রতিলেদন
তিতেগুতি, ১৫ ফেব্রুয়াতর

গত ল�োকসভো নির্োচনি মো�দো ( উত্তর)  
লেনক নরনেনির খনগি মুমু্ তৃণমূন�র প্োেথী 
লমৌসম িুরনক হোনরনে নির্োনচত হি। ল�োকসভো 
নির্োচনির আনগ নসনিএম লেনক নরনেনিনত 
ল�োগ লদি। নসনিএনম েোকোকো�ীি হনররিুর 
ও গোনেো� নরধোিসভো লেনক দুরোর নরধোেক 
হি। এই খনগি মুমু্ মঙ্গ�রোর নিন�গুনিনত 
উত্তরকি্োে মুখ্মন্তী মমতো র্োিোনে্র ডোকো ট্োইরস অ্োডভোইসনর 
কোউনসিন�র বরঠনক উিনথিত নিন�ি। তোরির লেনক তোঁনক 

নিনে িোিো গুঞ্জি শুরু হনেনি। উত্তররঙ্গ েুনি 
আন�োচিো চ�নি খনগি মুমু্ কী তৃণমূন� আসনিি?  
লসই েল্পিো নতনি নিনেই এনদি উনিনে নদনে 
রন�ি, ‘ আনদরোসীনদর নিনে বরঠক লডনকনিি 
মুখ্মন্তী। আমোনদর আমন্তণ েোনিনেনিন�ি। তোই 
নগনেনি�োম। প্োক্তি সোংসদ দিরে নতরনকও 
বরঠনক �োি। তো রন� এই িে ল� আমরো তৃণমূন� 
চন� লগ�োম। এখি নরনেনি নতই আনি।’  নতনি 
রন�ি, ‘ আনদরোসী িনরষনদর বরঠনক তফনসন� 
েোনত– উিেোনতনদর েি্ আগোমী নদনি ল� 

কোেগুন� করো হনর, তো ল�োষণো করো হনেনি। উন্নেনির 
েি্ আমরো একসনঙ্গ কোে করনত চোই।’  
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শুক্ররোর দন�র েোতীে কম্সনমনতর বরঠক ডোকন�ি তৃণমূন�র 
লচেোরিোস্ি মমতো র্োিোনে্। সম্প্রনত নতনি ১৯ েনির একটি 
কম্সনমনত বতনর কনর নদনেনিি। লচেোরিোস্ি মমতো র্োিোনে্। 
কম্সনমনত বতনর করোর নদিই রন� লদওেো হনেনি�, েোতীে 
স্তনর দ�ীে লিতোনদর লকোিও িদ েোকনর িো। এক সপ্োনহর 
মনধ্ বরঠক লডনক দ�ীে লিতোনদর িতুি নিনদ্ি লদনরি মমতো। 
তোই অনিনকরই এই বরঠক নিনে লকৌতূহ� আনি। আসোিনসো�, 
নরধোিিগর ও চন্দিিগনর এখিও লমের ঠিক হেনি। উত্তররনঙ্গ 
�োওেোর আনগ মমতো েোনিনে �োি, নতনি ওখোি লেনক লফরোর 
িরই িোম ঠিক করনরি। দন�র এক িীষ্নিতো েোিোি, নকিু 

সোংগঠনিক িনররত্িও হনত িোনর। দন�র প্োে সর লিতোই 
েোতীে কম্সনমনতনত আনিি। কোনের দোনেত্ব ভোগ কনর 
লদওেো হনর। ইনতমনধ্ মমতো ১০৮টি িুরনির্োচনির েি্ ১৬ 
েি লকো– অনড্নিটর নিনেোগ কনরনিি। এঁরো সকন�ই লে�োে 
ল�নত শুরু কনরনিি। এঁনদর প্ধোি কোে হনর, িুরনির্োচি 
সুষ্ুভোনর িনরচো�িো করো। লসোমরোরই িনদেোে �ুনর এনসনিি 
দন�র মহোসনচর িোে্ চ্োটোনে্। নতনি কনেকটি িুরসভোর সনঙ্গ 
নরস্তোনরত আন�োচিো কনরনিি। নিদ্�নদর উনদেনি রন�নিি, 
৪৮ �ণ্োর মনধ্ আিিোনদর মনিোিেি প্ত্োহোর কনর নিনত 
হনর, তো িো হন� কনঠোর িোনস্ত লদওেো হনর। প্োেথীনদর সনঙ্গও 
িোে্র কেো হনেনি। েোতীে কম্সনমনতর বরঠনক এ সর নিনেও 
কেো হনত িোনর।    

িৃণমূলের জািীয় কম্মসতমতির  
বেঠক েসলে শুক্রোর

চাতিদা ফেন ফেতি না থালক: মমিা
নিন�গুনির িতুি কোউনসি�রনদর বরঠনক

মুখ্যমন্তীর বেঠলক িাতজর 
তেলজতি সাংসদ খলেন মুমু্ম

খলেন মুমু্ম

তিতেগুতিলি নেতনে্মাতচি কাউতসিেরলদর সলগে মুখ্যমন্তী মমিা ে্যানাতজ্ম। মগেেোর। েতে: আজকাে

ফেৌিম চক্রেিতী 

এরোনর রোেিুর– লসোিোরিুর িুরসভো নির্োচনি 
নরনরোধীনদর িূি্ রোনি আউট করনত হনর। 
এই িুরসভোে তৃণমূ� হ্োটট্রিক করনর। দন�র 
নরকু্ব্ধনদর হঁনিেোনর নদনে র�ো হে, ৪৮ �ণ্োর 
মনধ্ তোঁনদর প্োেথীিদ তুন� নিনত হনর। 
ন�ফন�ট নরন� কনর তো েোিনত হনর। িোহন� 
দ� তোনদর নররুনধে র্রথিো লিনর। মঙ্গ�রোর 
রোেিুর– লসোিোরিুর িুরসভো নির্োচিী কনম্সভোে 
এই রোত্ো লদি রোনে্র মন্তী অরূি নরশ্োস। 

এনদি লসোিোরিুনরর কোমো�গোনে েেনহন্দ 
অনডনটোনরেোনম অিুনষ্ত কনম্সভোে মন্তী অরূি 
নরশ্োস আগোমী িুরনভোনট প্োেথীনদর কীভোনর 

প্চোর চো�োনত হনর তোর রূিনরখো নিনে 
আন�োচিো কনরি। রন�ি, ভু� করন� মোেো 
িত কনর ক্মো চোইনত হনর। �োনদর েি্ লভোনট 
নেত�োম, তোনদর ভু�ন� চ�নর িো।’  মমতো 
র্োিোনে্র নরনভন্ন উন্নেিমূ�ক কোে, প্কনল্পর 
কেো তুন� ধরনত হনর। নডনেটো� নমনডেোে 
প্চোনরও লেোর নদনত হনর।’   

 কনম্সভোে নিন�ি লে�ো সভোিনত, 
সোংসদ শুভোনিস চক্ররতথী, রোে্ তৃণমূন�র 
সোধোরণ সম্োদক কুণো� ল�োষ, নরধোেক 
িওকত লমোল্ো, লসোিোরিুর উত্তর ও দনক্নণর ২ 
নরধোেক নফরনদৌনস লরগম ও অরুন্ধতী ( �োভন�)  
বমত্র–সহ লসোিোরিুর–রোেিুর িুরসভোর ৩৫টি 
ওেোনড্র তৃণমূ� প্োেথী।

তেকু্ব্ধলদর প্রাতথ্মিদ 
প্রি্যািালরর তনলদ্মি অরূলির

কামােোতজ জয়তিন্দ অতিল�াতরয়ালম অনুতঠিি কতম্মসভায় মন্তী অরূি তেশ্াস

অেক সরকার, তেতরি মজুমদার
তিতেগুতি, ১৫ ফেব্রুয়াতর

প্নত্নকই উচ্ছ্বনসত! 
িতুি কোউনসি�রনদর লচোনখমুনখও তো ফুনট উঠনি�। 
একনদনক েনের আিন্দ। অি্নদনক মুখ্মন্তী মমতো র্োিোনে্র 

মুনখোমুনখ তোঁরো।
আর নতনি নিনে?  মমতো?  কতটো খুনি তো লরোঝো লগ� একটু 

িনরই। মুখ্মন্তী িোনি লডনক নিন�ি সরোইনকই। নিন�গুনি িুরনভোনট 
েেী তৃণমূন�র ৩৭ েি প্োেথীর সনঙ্গ দঁোনিনে িনর তু�ন�ি তৃণমূ� 
সুনপ্নমো। প্কোি করন�ি নিনের খুনির কেোও। নিিক েিিদ িে, 
নিন�গুনিনক আধুনিক িহনরর ম�্োদোে উন্নীত করনত চোি নতনি। আর 
লসই কোনে িতুি কোউনসি�রনদরই ঝোঁনিনে িিনত তোঁর নিনদ্ি। 
একই সনঙ্গ আনদরোসীনদরও এনগনে নিনে ল�নত চোে রোে্ সরকোর। 
তোই আেনক এখোনি  আনদরোসী উন্নেি িনরষনদর বরঠকও করন�ি 
মমতো। তফনসন� েোনত ও আনদরোসীনদর েি্ ৫ রিনর ২০ �ক্ �র 
বতনর কনর লদওেো হনর রন� ল�োষণো কনরনিি নতনি।

নকন্তু েিপ্নতনিনধরো কোে করনরি কীভোনর?  েিসংন�োনগ লসনদনকও 
িের নদনত গভীর িরোমি্ নদনেনিি মমতো িতুি কোউনসি�রনদর 
কোনি। তোঁনদর কোনের লরোডম্োি তুন� ধনরি। কোউনসি�রনদর উনদেনি 
মুখ্মন্তীর িরোমি্, ‘লিনট ভোত আর মোেোর ওিনর িোদ। সোইনক�, 
সু্টি নকংরো গোনিনত কনর একটু– আধটু চ�োনফরো। এটুকুই। এর লরনি 
চোনহদো ল�ি িো– েোনক।  মোিুনষর সনঙ্গ নমন�নমনি চ�নত হনর। মোিুষ 
�ত লদনর, তত লরনি মোিুনষর ওির নরশ্োস রোখনত হনর।’ লগৌতম 
লদরনক নিনদ্ি নদনে রন�নিি, ‘ একটো মনিটনরং লস� বতনর করনর। 
মোিুষ �োনত সরোসনর অনভন�োগ েোিোনত িোনর। কোরও নররুনধে লকোিও 
অনভন�োগ উঠন� আমোনক েোিোনর।’ 

প্সঙ্গত, নিন�গুনি িুরনভোনটর ফ� প্কোনির নদিই মমতোর 
উত্তররঙ্গ সফর শুরু হে। এনদি ৩৭ েি নরেেী প্োেথীর সোমনি দঁোনিনে 
মমতো তোঁর উচ্ছ্বোস ধনর রোখনত িোনরিনি। আনরগমনেত গ�োে রন�ি, 
‘ এরোর সরটো লিনেনি। আনম খুনি।’  নিন�গুনির মোিুষনক ধি্রোদ 
ও েেীনদর অনভিন্দি েোনিনে মমতো আরও রন�ি, ‘ মোিুষ ল�ি 
অনভন�োগ করনত িো িোনরি। এ�োকোে সরোইনক ভো� কনর কোে 
করনত হনর। লরোেকোর িনরনষরো ভো�ভোনর নদনত হনর। অনটোওেো�ো 
লেনক রোসওেো�ো, �োি নিেন্তণ লেনক সমস্ত নকিু লেন� সোেোনত 
হনর। ক�কোতো লদখন� সরোই ল�মি রন� িহরটো রদন� লগনি, 
নকংরো রোেোরহোট লদনখ সকন� ভোনরি এটো লকোিও আন্তে্োনতক 
গন্তর্। লতমিই একটো নভিি গনি তু�নত হনর নিন�গুনির েি্। 
এই উনদেি্ িূরণ করনত হনর।’  লগৌতম লদরনক মুখ্মন্তী নিনদ্ি 
লদি ‘কম্সূনচ রূিোেণ ও িেরদোনর লস�’ বতনরর।

এনদনক েনের িনরই মুখ্মন্তীনক এভোনর কোনি লিনে আপ্লুত 
নরেেীরো। নিন�গুনি �োনগোেো উত্তররনঙ্গর নমনি সনচরো�ে উত্তরকি্োে 
বরঠনকর িনর দোনে্ন�ং লে�ো তৃণমূন�র লচেোরম্োি অন�োক চক্ররতথী 
মুখ্মন্তীনক আশ্োস লদি, নিন�গুনি মহকুমো িনরষদও উিহোর লদওেো 
হনর আগোমী নদনি। উিনথিত নিন�ি লে�ো তৃণমূ� সমতন�র সভোনিত্রী 
িোনিেো ল�োষও। িনর লগৌতম লদর রন�ি, ‘ মুখ্মন্তী কোনের লরোডম্োি 
নদনেনিি। লসই নহনসনরই কোে হনর। নির্োচি কনমিি নরজ্ঞনপ্ েোনর 
করন�ই িূণ্োঙ্গ লরোড্ গঠি করো হনর।’   

িেতসতে জাতি, আতদোসীলদর জন্য ২০ েক্ ঘর
তফনসন� েোনত ও আনদরোসীনদর েি্ ৫ রিনর ২০ �ক্ �র বতনর 

কনর লদওেো হনর। মঙ্গ�রোর আনদরোসী উন্নেি িনরষনদর বরঠনক 
এ কেো রন�নিি মুখ্মন্তী মমতো র্োিোনে্। লসই সনঙ্গ িুরনিো মোটির 
রোনিগুন�নক িোকো এরং সংস্োরও কনর লদনর সরকোর। বরঠনক 
আনদরোসী, তফনসন� েোনত ও উিেোনতনদর সোমোনেক উন্নেনি একগুচ্ছ 

িনরকল্পিো লিওেো হনেনি। 
উত্তররঙ্গ সফনরর নবিতীে নদনি এনদি মুখ্মন্তী নিন�গুনির 

উত্তরকি্োে বরঠক কনরি। রিনর দু’রোর এই বরঠক হে। মুখ্মন্তী 
আরও েোনিনেনিি, েোনহর েোি ও মোনঝর েোনির দনরদ্র মোনঝনদর 
মোনস এক হোেোর টোকো কনর ভোতো লদওেো হনর। এিোিোও অ�নচনক 
ভোষোে িঠিিোঠনির েি্ আরও ৫০টি িতুি সু্� হনর। িতুি কনর 
১৫০০ িোশ্্নিক্ক নিনেোগ করো হনর। লিিোন�, নহনন্দ, উদু্, কোমতোিুনর, 
কুরমোন� ভোষোে আরও ১০০টি িতুি সু্� করো হনর। ৫ রিনরর 
মনধ্ এগুন� হনর। তফনসন� েোনত ও উিেোনতর দুুঃথি িনররোনরর 
সন্তোিনদর ইংনরনে মোধ্ম সু্ন� ল�খোিিোর সুন�োগ কনর লদওেো 
হনর। এেি্ ১০০টি িতুি ইংনরনে মোধ্ম সু্� করো হনর। ৩ রিনরর 
মনধ্ এই সু্�গুন� বতনর করো হনর।

মুখ্মন্তী এনদি আরও রন�নিি, ‘আনগর বরঠনক সোংসদরো 
ল� সমস্ত প্স্তোর নদনেনিন�ি, লসগুন� প্োে সরই হনে লগনি। নকিু 
লক্নত্র কনরোিোর েি্ �োটনত েোকনত িোনর। আিো কনর লসগুন� খুর 
তোিোতোনি হনে �োনর। আনম দ্রুত কোে লিষ করনত রন�নি। ২০১১ 
সোন�র েিগণিো অিু�োেী রোনে্ প্োে ৫৩ �ক্ আনদরোসী রনেনিি। 
নিক্োপ্নতষ্োি এরং সরকোনর চোকনরর লক্নত্র তঁোনদর েি্ ৬ িতোংি 
সংরক্নণর র্রথিো রনেনি। আনদরোসীনদর েি্ ২০১৩ সোন� আ�োদো 
নরভোগ বতনর হনেনি। ২০১১ সোন�র তু�িোে রোনেট লরনিনি ৬ 
গুনণর লরনি।’ মুখ্মন্তীর কেোে, ‘আমরো নসধেোন্ত নিনেনি, আনদরোসীনদর 
েনম হস্তোন্তর করো �োনর িো। একোনধক প্কল্প লিওেো হনেনি তঁোনদর 
েি্। লসগুন�র মনধ্ কনেকটির কোে চ�নি। িনচিম লমনদিীিুনর 
লডররো, �োটো� ও লকিিুনর ৩টি সু্� করো হনর। েনম নচননিতকরণ 
হনেনি। ৮ লকোটি ১৪ �ক্ টোকো ররোদে হনেনি। রোনে্ ৭টি এক�র্ 
মনড� লরনসনডনসিেো� সু্� চ�নি। কোন�ম্নে আরও একটি সু্ন�র 
কোে শুরু হনেনি। িুরুন�েোর রনন্দোেোনি েনম নচননিত হনেনি।’ 

 তেনাতন ইন্াত্রিজ তেতমল�ি
ফরতজস্াি্ম অতেস:  ৩৭/ ২, তচনার িাক্ম, তনউ �াউন, রাজারিা� ফমন ফরাি, ফিাঃ– িাতিয়ািা, কেকািা–৭০০১৫৭, ভারি

কলি্মালর� অতেস:  মালক্মন্াইে ফচম্ারস, ১২, ফজ এন ফিলরতিয়া মাে্ম, ে্যাোি্ম এলস্�, মুম্ই–৪০০০০১.
CIN :   L24117WB1962PLC025584 

    ৩১ তিলসম্র, ২০২১ িাতরখ সমাপ্ত বরৈমাতসলক ও নয় মাতসলকর একক ও িুঞ্ীভূি অতনরীতক্ি আতথ্মক েোেলের সংতক্প্তসার
 (েক্ �াকার অলকে) 

                                
নরররণ

                                                                                                          একক                                                                            িুঞ্ীভূি

  সমাপ্ত বরৈমাতসক                       সমাপ্ত নয় মাতসক সমাপ্ত েের  সমাপ্ত বরৈমাতসক                 সমাপ্ত নয় মাতসক  সমাপ্ত েের

 ৩১. ১২. ২১ ৩০. ০৯. ২১ ৩১. ১২. ২০ ৩১. ১২. ২১ ৩১. ১২. ২০ ৩১. ০৩. ২১ ৩১. ১২. ২১ ৩০. ০৯. ২১ ৩১. ১২. ২০ ৩১. ১২. ২১ ৩১. ১২. ২০ ৩১. ০৩. ২১

 ( অতনরীতক্ি)  ( অতনরীতক্ি)  ( অতনরীতক্ি)  ( অতনরীতক্ি)  ( অতনরীতক্ি) ( তনরীতক্ি)  ( অতনরীতক্ি)  ( অতনরীতক্ি)  ( অতনরীতক্ি)  ( অতনরীতক্ি)  ( অতনরীতক্ি) ( তনরীতক্ি) 

কোররোর লেনক লমোট আে ১১০ ৩৫ ২৬ ১৭২ ৫৩ ২৩৭ ২০৭ ১৩১ ১১৬ ৪৬১ ৪৯২ ৯১৩

স্োভোনরক কোররোনর মুিোফো /  ( ক্নত) 
[ কর এরং অসোধোরণ ও র্নতক্রমী দফোসমূহ নরনরচিোর আনগ]  ১৮ (৮৮)  ( ১৫০)  ( ১৬০)  ( ৩৮৫)  ( ৩১৬)  ২৩  (৮৩) ( ১৫৯)  ( ১৪০)   ( ৯৮৭)  ( ১৩৩৬) 

স্োভোনরক কোররোনর মুিোফো /  ( ক্নত) 
[ কর এরং অসোধোরণ ও র্নতক্রমী দফোসমূহ নরনরচিোর িনর] ১৮ (৮৮)  ( ১৫০)  ( ১৬০)  ( ৩৮৫)  ( ৩১৬)  ২৩  (৮৩) ( ৭,৯৩৬)  ( ১৪০)   (১২,০০৭)  ২৭,৯৮২

সংনলিষ্ট লমেোনদ লমোট লরোধগম্ আে/ ( ক্নত)  
[ সংনলিষ্ট লমেোনদ কর–িররতথী মুিোফো এরং 
কর–িররতথী অি্োি্ লরোধগম্ আে নরনরচিোর িনর] ১৮ (৮৮)  ( ১৫০)  ( ১৬০)  ( ৩৮৫)  ( ৩২১)  ২৩  (৮৩) ( ৭৯৩৬)  ( ১৪০)   (১২,০০৭)   ২৭,৯৭৮

লিড–আি ইকু্ইটি লিেোর মূ�ধি 
( প্নতটি লিেোনরর লফস ভ্ো�ু ₹ ১০/ –) ৩,১৩৮ ৩,১৩৮ ৩,১৩৮ ৩,১৩৮ ৩,১৩৮ ৩,১৩৮ ৩,১৩৮ ৩,১৩৮ ৩,১৩৮ ৩,১৩৮ ৩,১৩৮ ৩,১৩৮

অি্োি্ ইকুইটি ( িুিমূ্�্োেণ নরেোভ্/  
র্রসোনেক প্নতষ্োনির নরেোভ্ রোনদ) – – – – – ( ৯৪,৮১১)  – – – – – (২৩,২৫৩) 

লিেোর প্নত আে ( ইনিএস)  ( প্নতটি ₹ ১০/ – মূন�্র)  [ রোনষ্কীকৃত িে] 

( ক)  অসোধোরণ দফোমূহ নরনরচিোর আনগ– রুনিেোনদ ও নমনরিত ০. ০৬ ( ০. ২৮)  ( ০. ৪৮)  ( ০. ৫১)  ( ১. ২৩) ( ১. ০১) ০. ০৭ ( ০. ২৬)  ( ২৫.৩০) ( ০. ৪৩) ( ৩৮. ২৬) ৯৩. ৩৬

( খ)  অসোধোরণ দফোমূহ নরনরচিোর িনর– রুনিেোনদ ও নমনরিত ০. ০৬ ( ০. ২৮)  ( ০. ৪৮)  ( ০. ৫১)  ( ১. ২৩) ( ১. ০১) ০. ০৭ ( ০. ২৬)  ( ২৫.৩০) ( ০. ৪৩) ( ৩৮. ২৬) ৯৩. ৩৬

দ্রষ্টে্য: 
১.  উিনরন�নখত নররৃনতটি লসনর ( ন�ন্টং অরন�নগিিস অ্োন্ড আদোর নডসন্োেোর নরনকোে্োরনমন্টস)  লরগুন�িিস, ২০১৫– এর লরগুন�িি ৩৩ লমোতোনরক ্টক এক্সনচঞ্জসমূনহ লিি করো বত্রমোনসক আনে্ক ফ�োফন�র নরিদ খনতেোনির সংনক্প্সোর। এই অিরীনক্ত 

আনে্ক ফ�োফন�র িুনরো রেোি ও সংনলিষ্ট দ্রষ্টর্গুন� এই লকোম্োনির ওনেরসোইট (www.binaniindustries.com   )– এর িোিোিোনি নরএসই–এর ওনেরসোইট ( www.bseindia.com  ) রো এিএসই–এর ওনেরসোইট ( www.nseindia.com )  রো নসএসই–এর 
ওনেরসোইট ( www.cse-india.com ) –লতও উি�ব্ধ রনেনি ।

২.      ৩১ নডনসম্বর, ২০২১ তোনরখ সমোপ্ বত্রমোনসনক ও িে মোনসনক এই লকোম্োনির একক ও িুঞ্জীভূত অনিরীনক্ত আনে্ক ফ�োফ�গুন� ১৪. ০২. ২০২২ তোনরনখ আনেোনেত নিে নিে সভোে লরোনড্র অনডট কনমটি বিোরো ি�্োন�োনচত এরং লরোড্ অফ নডনরক্টরগণ বিোরো 
অিুনমোনদত হনেনি।

 লরোনড্র আনদিোিুসোনর
 তেনাতন ইন্াত্রিজ তেতমল�ি–এর িনক্
 স্োুঃ–
 তেিাোক্ষী শ্রীধর
স্ান:  মুম্বই ম্োনিনেং নডনরক্টর, নসএফও এরং লকোম্োনি লসনক্রটোনর
িাতরখ:  ১৪. ০২. ২০২২ DIN: 07325198

 আইতিএেতস োস্্ম ে্যাকে তেতমল�ি
( িূে্মিন ক্যাতি�াে োস্্ম তেতমল�ি, আইতিএেতস ে্যাকে তেতমল�ি–এর সলগে সংেুক্ত এেং েি্মমালন আইতিএেতস োস্্ম ে্যাকে তেতমল�ি তিলসলে িতরতচি)
CIN: L65110TN2014PLC097792 
ফরতজস্াি্ম অতেস:  লক আর এম টোওেোরস, িরম ত�, হ্োনরংটি লরোড, লচটনিট, লচন্নোই–৬০০০৩১। 
লফোি:  + ৯১ ৪৪ ৪৫৬৪ ৪০০০ ।  ফ্োক্স:  + ৯১ ৪৪ ৪৫৬৪ ৪০২২

তসতকউতর�াইলজিন অ্যান্ তরকন্রিাকিন অে তেনাতসিয়াে অ্যালস�স অ্যান্ এনলোস্মলমন্ অে 
তসতকউতরটি ইন্ালরস্ অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩( ২)  ধারাধীলন তেজ্ঞতপ্ত

নিম্নন�নখত ঋণগ্রহীতোগণ এরং সহ–ঋণগ্রহীতোগণ আইতিএেতস োস্্ম ে্যাকে তেতমল�ি ( িূে্মিন ক্যাতি�াে োস্্ম তেতমল�ি, আইতিএেতস ে্যাকে 
তেতমল�ি–এর সলগে সংেুক্ত এেং েি্মমালন আইতিএেতস োস্্ম ে্যাকে তেতমল�ি রূলি িতরতচি) –এর লেনক নিম্নন�নখত েোনমি�ুক্ত ঋনণর সুনরধো 
গ্রহণ কনরনিন�ি। নিনম্নোক্ত ঋণগ্রহীতোগণ এরং সহ–ঋণগ্রহীতোগনণর ঋণগুন� তোঁনদর সম্নত্তসমূহ রন্ধক রোখোর মোধ্নম েোনমি�ুক্ত নি�। ল�নহতু 
তোঁরো নিে নিে ঋণচুনক্তর িত্ ও নিেমোরন� লমনি চ�নত র্ে্ হনেনিি এরং অনিেনমত হওেোর কোরনণ তোঁনদর ঋণগুন� আরনরআই–এর নিনদ্নিকো 
অিুসোনর অিুৎিোদক িনরসম্দ ( এিনিএ)  নহনসনর লরিনণরধে হনেনি। তোঁনদর লেনক আইতিএেতস োস্্ম ে্যাকে তেতমল�ি ( িূে্মিন ক্যাতি�াে োস্্ম 
তেতমল�ি, আইতিএেতস ে্যাকে তেতমল�ি–এর সলগে সংেুক্ত এেং েি্মমালন আইতিএেতস োস্্ম ে্যাকে তেতমল�ি রূলি িতরতচি)–এর িোওিো এরং 
সংনলিষ্ট তোনরখ লেনক চুনক্তমোনফক হোনর এর ওির প্ন�োে্মনতো িররতথী সুদ রোরদ প্নদে অে্োঙ্ক তোঁনদর প্নত েোনর করো দোনর নরজ্ঞনপ্র িোিোিোনি 
এখোনি িীনচর লটনরন� নিনদ্ষ্টভোনর উনল্খ করো হনেনি।

ক্রম 
নং

ফোন 
অ্যাকাউন্ 

নম্র

ঋলণর 
ধরন

ঋণগ্রিীিােণ 
এেং সি–

ঋণগ্রিীিােলণর নাম

১৩( ২)  
ধারাধীলন 
তেজ্ঞতপ্তর 
িাতরখ

১৩( ২)  ধারাধীলন 
তেজ্ঞতপ্ত অনুোয়ী 
েলকয়া অথ্মাকে

সম্পততির ঠিকানা

১. ৮৭৭৬৪৯২ সম্নত্তর
নরনিমনে 

ঋণ

১.  লগৌতম দোস
২.  সুিী� দোস

০৫. ০২. ২০২২ ₹১,৭৩,৪০৩. ৪৩ নিনম্নোক্ত ১ কোঠো ৪ িটোক েনমর অিনরহো�্ 
সমগ্র িনরমোণ �োর নথিনত ও নরররণ:  লমৌেো– 
লিোেোিোিো, নস এস দোগ িং ১৪০০ (নি ) , 
এ� ও নি িং ৩৭/ ১, লে এ� িং ৯ , িুর 
লহোন্ডং িং ১১১০/ ১, লপ্নমনসস িং ২৩/ নর, 
তো�রোগোি কন�োনি, ওেোড্ িং ১৯, ররোিগর 
িুরসভো, লে�ো উত্তর ২৪ িরগণো, ক�কোতো 
৭০০০৯০। ফচৌিতদি:  িূে্ম– এে ও তি নং 
৩৭;  িতচিম– এক্স জতম;  উতির– এক্স জতম;  
দতক্ণ–ফরাি।   

২. ১৫৮২৯০৩৪ গৃহ ঋণ ১.  লদরপ্সোদ িস্র
২.  অনদনত  িস্র
৩.  লগোনরন্দ প্সোদ 
িস্র

০৫. ০২. ২০২২ ₹২৭,৩৯,৩৮১. ৬৩ নিনম্নোক্ত ৩. ৬ িতক েনমর অিনরহো�্ সমগ্র 
িনরমোণ �োর নথিনত ও নরররণ: আর এস ও এ� 
আর দোগ িং ২৯৬, নস এস খনতেোি িং ২৬৯, 
আর এস খনতেোি িং ৮১৪, ৮১৭, ৮১৯, 
এ� আর খনতেোি িং ১০৭, লে এ� িং ৪৭ , 
লতৌনে িং ৩৭৮, লমৌেো– কোন�কোিুর, েোিো 
েেিগর, লে�ো দনক্ণ ২৪ িরগণো, দনক্ণ 
রোরোসোত গ্রোম িঞ্োনেত, নিি ৭৪৩৩৭২, 
ফচৌিতদি:  িূে্ম–ফদািো;  িতচিম– ৪ েু� 
চওিা ফরাি;  উতির– খাতে প্ল�;  দতক্ণ–
ফক্রিার সম্পততি।   

৩. ২২১৮৪৭৪৪ সম্নত্তর
নরনিমনে 

ঋণ

১.  লপ্ম কুমোর গুপ্
২.  িুিম গুপ্

০৩. ০২. ২০২২ ₹১৭,৩৪,৫৭১. ২১ নিনম্নোক্ত ০. ০৪৩ একর রো ২ কোঠো ১০ িটোক 
খোন� েনমর অিনরহো�্ সমগ্র িনরমোণ �োর 
৫ ১/ ২ কোঠো রো ০. ০৯ একর প্লট িং ৫৫, 
খনতেোি িং  ৬৫/ ১২, িরগণো িোের�োটো, 
লতৌনে িং ৩৭৮, লমৌেো– মন্ড�োগুনি, লে 
এ� িং ১০৭  ( ৮৫) , লতৌনে িং ৯১, েোিো 
লমোটিগোরো, সোর–নডনভিি ও এনডএসআরও– 
নিন�গুনি, লে�ো দোনে্ন�ং। ফচৌিতদি:  িূে্ম–
প্ল� নং ৮১;  িতচিম– ১৬ েু� চওিা কাঁচা 
ফরাি;  উতির– কৃষ্ণ োিাদুর োমার জতম;  
দতক্ণ–তেলক্রিার ফেচা সম্পততি।   

এতদ্দোরো এই নরজ্ঞনপ্ প্কোনির তোনরখ লেনক ৬০ নদনির মনধ্ নিধ্োনরত তোনরখ লেনক চুনক্তমোনফক হোনর প্নদে সুদ, মোসু� ও চোে্ ইত্োনদ সনমত 
ওিনরর লটনরন� নরিনদ উনল্নখত অে্োঙ্ক আইতিএেতস োস্্ম ে্যাকে তেতমল�ি ( িূে্মিন ক্যাতি�াে োস্্ম তেতমল�ি, আইতিএেতস ে্যাকে তেতমল�ি–এর 
সলগে সংেুক্ত এেং েি্মমালন আইতিএেতস োস্্ম ে্যাকে তেতমল�ি রূলি িতরতচি) –লক আদোে লদওেোর েি্ আিিোনদর প্নত আহ্োি েোিোনিো হনচ্ছ, 
�োর অি্েো হন� আইতিএেতস োস্্ম ে্যাকে তেতমল�ি ( িূে্মিন ক্যাতি�াে োস্্ম তেতমল�ি, আইতিএেতস ে্যাকে তেতমল�ি–এর সলগে সংেুক্ত এেং 
েি্মমালন আইতিএেতস োস্্ম ে্যাকে তেতমল�ি রূলি িতরতচি) –এর িোওিো িুিরুধেোনরর েি্ নিম্নস্োক্রকোরী এখোনি ওিনর রনণ্ত সম্নত্তর নররুনধে 
সোরফোনেনস অ্োক্ট–এর ১৩( ৪)  ও ১৪ িং ধোরোধীনি আইনি কো�্োরন� শুরু করনত রোধ্ হনরি। িোিোিোনি, উক্ত অ্োনক্টর ১৩( ১৩)  ধোরোধীনি উক্ত 
েোনমি�ুক্ত িনরসম্দগুন� নরনক্র, ন�ে রো অি্ লকোিও উিোনে হস্তোন্তনর আিিোনদর প্নত নিনষধোজ্ঞো েোনর করো হনচ্ছ।
 অনুলমাতদি আতধকাতরক
 আইতিএেতস োস্্ম ে্যাকে তেতমল�ি
িাতরখ:  ১৬. ০২. ২০২২  ( িূে্মিন ক্যাতি�াে োস্্ম তেতমল�ি, আইতিএেতস ে্যাকে তেতমল�ি–এর সলগে সংেুক্ত
স্ান:  িতচিমেগে  এেং েি্মমালন আইতিএেতস োস্্ম ে্যাকে তেতমল�ি রূলি িতরতচি)      


