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22 March 2023 

 

The General Manager [BSE Listing Centre] 

Department of Corporate Services 

BSE Limited 

New Trading Ring, Rotunda Building 1st Floor 

P.J. Towers, Dalal Street 

Fort,  

Mumbai – 400 001 

 

SCRIP CODE: 523457 

The Manager [NSE NEAPS]  

Listing Department 

National Stock Exchange of India Limited 

Exchange Plaza, 5th Floor 

Plot No. C/1, G - Block 

Bandra Kurla Complex, Bandra (E) 

Mumbai – 400 051 

 

SYMBOL - LINDEINDIA 

 

Dear Sir/Madam, 

 

Re: Postal Ballot Notice dated 20 March 2023 

 

Newspaper publication – Notice to the shareholders for Postal Ballot 

 
Pursuant to Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure 

Requirements) Regulations, 2015 and in compliance with Ministry of Corporate Affairs (MCA) General Circular 

No. 11/2022 dated 28th December 2022 read with other circulars issued by MCA for this purpose from time to 

time, we hereby enclose pdf copies of the Public Notice titled “Notice to the shareholders for Postal Ballot” for 

attention of the Members of the Company published  in the following newspapers, both having electronic 

editions : 

 

1. Business Standard (English)- Kolkata edition dated 21 March 2023 

2. Aajkaal (Bengali)- Kolkata edition dated 21 March 2023 

 

You are requested to please take the above on record and disseminate the same for information of the Members 

and Investors of the Company. 

 

Thanking you, 

Yours faithfully, 

 

 

 

Amit Dhanuka 

Company Secretary 

 

Encl. As above 
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KOLKATA | TUESDAY, 21 MARCH 2023

OFFICEOF THE
BALARAMPUR PANCHAYAT SAMITY

P.O.- Rangadih, Dist.- Purulia (W.B.), PIN- 723143
Memo No.: 170/EO/BLR/PS Date: 17.03.2022

NIT No.: WB/EO/BLR/NIeT-21/2022-23, Date: 17.03.2023
e-Tenders are invited by the undersigned from the bonafied contractors
for 02 nos. Construction work under Balarampur Panchayat
Samity.Period for Downloading of Bid Documents 18.03.2023 from
09:00 AM up to 31.03.2023 at 06:00 PM. End Date of Submission of
Bid Documents up to 31.03.2023 at 6:00 PM & the Time & Date of
Opening of Technical Bid on 03.04.2023 at 11:00 AM. The Financial Bid
to be notified.For details intending participants may contact to the
office of the undersigned or visit website www.wbtenders.gov.in in
any working day before the Last Date for Submission of Bid
Documents. Sd/-

Executive Officer
Balarampur Panchayat Samity



রাজ্য ৼ
কলকাতা মঙ্গলবার ২১ মার্চ ২০২৩

৭

পরররিষ্ট–IV  [ অ্ানেক্ার ৩] 

দখল রবজ্ঞরতি
( স্াবর সম্পরতির জে্) 

 সঁাইরিয়া ব্াঞ্চ
স্টেিে স্রাড, সঁাইরিয়া, স্পাঃ–সঁাইরিয়া, রপে–৭৩১ ২৩৪

ই–স্মল আইরড:  sainthia @indianbank.co.in 

[ রসরকউররটি ইন্ানরটে এেন�াস্চনমন্ রুলস, ২০০২ এর রুল ৮( ১)  এর অধীে] 
যেহেতু, 
ইরডিয়াে ব্াঙ্ক–এর অনুহ�োদিত অদিসোর দেহসহে দনম্নস্োক্ষরকোরী দসদকউদরটি ইন্োহরস্ট ( এনহিোস্সহ�ন্)  
রুলস ২০০২–এর রুল ৮ ও ৯–এর সহগে পঠনীয় দসদকউদরটোইহেশন অ্োন্ড দরকনস্টোকশন অি দিনোদসিয়োল 
অ্োহসটস অ্োন্ড এনহিোস্সহ�ন্ অি দসদকউদরটি ইন্োহরস্ট অ্োক্ট, ২০০২–এর ১৩( ১২)   ধোরোধীহন তোঁর ওপর 
অদপ্সত ক্ষ�তোেহল আ�োহির সঁাইরিয়া ব্াঞ্চ সে ঋণগ্রহীতা শ্রী ররবউল ইসলাম স্মসাস্চ মেু আইস স্্াডাক্টস 
এর স্ত্োদধকোরী এর প্রদত ১৮. ০২. ২০১৯ তোদরহে িোদে দেজ্ঞদতি ইসু্ কহরদিহলন েোহত উক্ত দেজ্ঞদতি প্রোদতির 
তোদরে যেহক ৬০ দিহনর �হধ্ সংদলিষ্ট দেজ্ঞদতিহত েদ ্্সত অে্সোঙ্ক ₹ ২৩,২৩,৬৩৯. ০০ (স্তইি লক্ষ স্তইি 
হাজার ছয়িত উেররলিি টাকা মাত্র)  আিোয় যিওয়োর েন্ তোঁহির আহ্োন েোনোহনো েহয়দিল। 
উক্ত ঋ্গ্রেীতো সংদলিষ্ট পদর�ো্ অে্সোঙ্ক আিোয় দিহত ে্ে্স েওয়োয় এতদ্দোরো দেহশষ কহর ওই ঋ্গ্রেীতো 
এেং েনসোধোরহ্র জ্ঞোতোহে্স েোনোহনো েোহছে যে, দনম্নস্োক্ষরকোরী উক্ত রুলস�ূহের রুল ৮ ও ৯–এর সহগে 
পঠনীয় উক্ত অ্োহক্টর ১৩( ৪)  ধোরোধীহন তোঁর ওপর অদপ্সত ক্ষ�তোেহল ১৭ মার্চ, ২০২৩ তাররনখ নীহে েদ্্সত 
সম্পদতির িেল দনহয়হিন। 
দেহশষ কহর ওই ঋ্গ্রেীতো এেং েনসোধোর্হক এতদ্দোরো দনম্নদলদেত সম্পদতি দনহয় যকোনও প্রকোর যলনহিন 
নো করোর েন্ সতক্স করো েহছে এেং এই সম্পদতি দনহয় যে যকোনও যলনহিন অে্সোঙ্ক ₹ ২৬,৩৫,৪৩৮. ০০ ও 
তোর ওপর সিু সহ�ত ইদন্ডয়োন ে্োঙ্ক–এর েোে্স সোহপক্ষ েহে। 
‘ ‘ সার�ানয়রস অ্াক্ট–এর ১৩( ৮)  ধারা এবং এর অধীনে গঠিত রুলসমনূহর সংস্াে অেুযায়ী এই জারমেযুক্ত 
পররসম্পদগুরল ছাড়ানোর জে্ আপোনদর ্রত উপলব্ধ অরধকানরর ্রত আমরা আপোনদর মনোনযাগ 
আকর্চণ কররছ।’ ’ 
স্াবর সম্পরতির রববরণ:  েদ� এেং েোদির স�গ্র এেং অদেহছেি্ অংশ, য�ৌেো–নুরোই, যে এল নং ৯, 
েদতয়োন নং ১০৭৫ ( পুরোতন)  এল আর েদতয়োন নং ১৯১৩, প্লট নং ১৩১০, সদদিপোিো, যপোঃ এেং েোনো–
দসউদি, দসউদি দ�উদনদসপ্োদলটির অধীন, ওয়োর্স নং ১২, দপন–৭৩১ ১০১, পদচি�েগে, েদ�র এদরয়ো–৩. ৮৯ 
যরদসহ�ল। সম্পরতিটি শ্রীমতী করবউননেসা স্বগনমর োনম, স্ো�ী শ্রী কদেরুল েক। িোন িদলল নং I –৩৩৬৪ 
তোদরে ১৫. ০৩. ১৯৯৯ অনুসোহর। স্রৌহরদি:  উতির–সুদ�হতর েোদি, িদক্ষ্–রঘুনোে িুহয়ল যস্টশন, পূে্স–
এনএইে–৬, পদচি�–অন্োন্হির েোদল েদ�।

তাররখ:  ১৭. ০৩. ২০২৩ অেুনমারদত অর�সার
স্াে:  রসউরড় ইরডিয়াে ব্াঙ্ক    

  ি�্স নং:  এনদসএলটি ৩এ
দপটিশহনর দেশি দেের্ দিহয় দেজ্ঞোপন [ রুল ৩৫ দ্রষ্টে্] 

দসদপ ( আইদে) / ৩৪৩( যকদে)  ২০২২
দপটিশহনর যনোটিস

ইনসলহেদসি অ্োন্ড ে্োঙ্করোপদস যকোর, ২০১৬ এর ধোরো ১০  
এর অধীহন কোউগোর েোয়োপোর কনসোলট্োন্স প্রোইহেট 
দলদ�হটহরর কহপ্সোহরট ইনসলহেদসি যরহেোদলউশন প্রহসস 
েোস্তেোদয়ত করোর েন্ দপটিশনোহরর তরহি ১৫. ০৩. ২০২৩ 
তোদরহে একটি আহেিন করো েহয়হি এেং উক্ত দপটিশন 
ন্োশনোল যকোম্পোদন ল ট্োইেুনোহলর কলকোতো যেঞ্চ স�ীহপ 
১৩. ০৪. ২০২৩ তোদরহে শুনোদনর েন্ দনধ্সোদরত েহয়হি।
যকোনও ে্দক্ত উক্ত দপটিশন/ আহেিন/ যরিোহরহসির স�ে্সন েো 
দেহরোদধতো করহত েোইহল দনহের নো� ও ঠিকোনোর সহগে তোঁর 
অেেো তোঁর অ্োরহেোহকহটর স্োক্ষর সহ�ত ইছেো দেেৃত কহর 
দপটিশনোহরর অ্োরহেোহকহটর কোহি এ�নেোহে পোঠোহেন 
েোহত যসটি এই দপটিশন/ আহেিন/ যরিোহরহসির শুনোদনর 
দনধ্সোদরত তোদরহের ক�পহক্ষ দু’ দিন আহগ দপটিশনোহরর 
অ্োরহেোহকহটর কোহি ে�ো পহি। যকোনও ে্দক্ত এই 
দপটিশন/ আহেিন/ যরিোহরহসির  দেহরোদধতো করহত েোইহল 
দনেস্ এদিহরদেট সে দেহরোদধতোর কোর্ উহলেে কহর 
ওই যনোটিহসর সহগে সংলগ্ন কহর যিহেন। প্রহেোে্ অে্সোঙ্ক 
আিোয় দিহয় যে যকোনও ে্দক্ত দনম্নস্োক্ষরকোরীর যেহক ওই 
দপটিশন/ আহেিন/ যরিোহরহসির কদপ সংগ্রে করহত পোহরন।
 ( স্ো)
 সুতপো দ�ত্র
 ( দপটিশনোহরর অ্োরহেোহকট) 
 ৯৮ রো�হ�োেন যপ্লস, ফ্্োট নং ৪এ
তোদরে:  ২১. ০৩. ২০২৩             যকোন্নগি, হুগদল–৭১২২৩৫ 

 ি�্স নং:  এনদসএলটি ৩এ
দপটিশহনর দেশি দেের্ দিহয় দেজ্ঞোপন [ রুল ৩৫ দ্রষ্টে্] 

আইএ( আইদেদস) / ১৫৯/ যকদে/ ২০২৩
�হধ্

দসদপ ( আইদে) / ১২২( যকদে)  ২০২১
আহেিহনর যনোটিস

ইনসলহেদসি অ্োন্ড ে্োঙ্করোপদস যকোর, ২০১৬ এর ধোরো 
৫৪( ১)  এর অধীহন পঞ্চহকোটি যট্রোস্স প্রোইহেট দলদ�হটহরর 
দরহসোদলউশহনর েন্ আহেিনকোরীর তরহি ৭ নহেম্বর, ২০২২ 
তোদরহে একটি আহেিন করো েহয়হি এেং উক্ত দপটিশনন্োশনোল 
যকোম্পোদন ল ট্োইেনুোহলর কলকোতো যেঞ্চ স�ীহপ ২৭. ০২. ২০২৩ 
তোদরহে শুনোদনর েন্ দনধ্সোদরত েহয়হি। যকোনও ে্দক্ত উক্ত 
আহেিন/ যরিোহরহসির স�ে্সন েো দেহরোদধতো করহত েোইহল দনহের 
নো� ও ঠিকোনোর সহগে তোঁর অেেো তোঁর অ্োরহেোহকহটর স্োক্ষর 
সহ�ত ইছেো দেেৃত কহর দপটিশনোহরর অ্োরহেোহকহটর কোহি 
এ�নেোহে পোঠোহেন েোহত যসটি এই দপটিশন/ আহেিন/ যরিোহরহসির 
শুনোদনর দনধ্সোদরত তোদরহের ক�পহক্ষ দু’ দিন আহগ দপটিশনোহরর 
অ্োরহেোহকহটর কোহি ে�ো পহি। যকোনও ে্দক্ত এই 
দপটিশন/ আহেিন/ যরিোহরহসির  দেহরোদধতো করহত েোইহল দনেস্ 
এদিহরদেট সে দেহরোদধতোর কোর্ উহলেে কহর ওই যনোটিহসর 
সহগে সংলগ্ন কহর যিহেন। প্রহেোে্ অে্সোঙ্ক আিোয় দিহয় যে যকোনও 
ে্দক্ত দনম্নস্োক্ষরকোরীর যেহক ওই দপটিশন/ আহেিন/ যরিোহরহসির 
কদপ সংগ্রে করহত পোহরন।
 ( স্ো)
 সুতপো দ�ত্র
 ( দপটিশনোহরর অ্োরহেোহকট) 
 ৯৮ রো�হ�োেন যপ্লস, ফ্্োট নং ৪এ
তোদরে:  ২১. ০৩. ২০২৩               যকোন্নগি, হুগদল–৭১২২৩৫ 

   রলনডি ইরডিয়া রলরমনটড
CIN: L40200WB1935PLC008184 
যরদেস্টোর্স অদিস:  অদসিহেন েোউস, দপ–৪৩, তোরোতলো যরোর, কলকোতো–৭০০০৮৮
যিোন:  + ৯১ ৩৩ ৬৬০২ ১৬০০, ি্োসি:  + ৯১ ৩৩ ২৪০১ ৪২০৬
ই–য�ল:  investor.relations.in@linde.com
ওহয়েসোইট:  www.linde.in  

স্িয়ারধারকনদর ্রত স্পাটোল ব্ালট স্োটিস
দ�দনদস্ট অি কহপ্সোহরট অ্োহিয়োস্স– এর তরহি েোদরকৃত যেনোহরল সোর্্সলোর নং 
১১/ ২০২২ ও অন্ সোর্্সলোর ( এ�দসএ সোর্্সলোর)  সে পঠনীয় যকোম্পোদনে অ্োক্ট, 
২০১৩ ( অ্োক্ট) –এর ১০৮ ও ১১০ ধোরো ও যকোম্পোদনে ( �্োহনেহ�ন্ অ্োন্ড 
অ্োরদ�দনহস্টশন)  রুলস ২০১৪ ( রলস)  এর রুল ২০ ও ২২, ইনদস্টটিউট অি 
যকোম্পোদন যসহরেটোদরে অি ইদন্ডয়ো দ্োরো েোদর সোধোর্ সেোয় সদেে �োন ( এস 
এস ২)  ও যসদে ( দলদস্টং অেদলহগশনস অ্োন্ড দরসহ্োেোর দরহকোয়্োরহ�ন্স)  
যরগুহলশনস, ২০১৫–এর যরগুহলশন ৪৪ (যসদে  এলওদরআর যরগুহলশনস)  ও 
সংহশোধনী ও সংহেোেনী �োদিক যপোস্টোল ে্োলট যনোটিহস  েদ ্্সত যকোম্পোদনর সোধোর্ 
প্রস্তোে দ�ঃ �োইহকল যে�স যরেোইন (দরন:  ১০০৪২৭০২ )  –যক নন এদসিদকউটিে 
দরহরক্টর দেহসহে দনহয়োহগর েন্    দলহন্ড ইদন্ডয়ো দলদ�হটর ( যকোম্পোদন) –এর 
সিস্হির �তো�ত দনহত বেদুদতন যেোটিং পদ্ধদতহত (দরহ�োট ই যেোটিং ) যপোস্টোল 
ে্োলট–এর �োধ্হ�  আহয়োদেত েহে। সিস্হির পহক্ষ েো দেপহক্ষ �তো�ত যকেল 
দরহ�োট ই যেোটিং পদ্ধদতহত েহে ও দরহ�োট ই যেোটিং পদ্ধদত যপোস্টোল ে্োলট 
যনোটিহস যিওয়ো েহে।
যপোস্টোল ে্োলট যনোটিস যকোম্পোদন/  যরদেস্টোর ও ট্োসিিোর এহেন্ ( আরটিএ) /  
দরহপোদেটদর পোটি্সদসপ্োন্( গ্)  এর কোহি যে সকল সিহস্র ই–য�ল আইদর 
যরদেস্টোর করোহনো আহি, যকেল�োত্র ই–য�হলর �োধ্হ� তোঁহির প্রদত েেোস�হয় 
যপ্রদরত েহে। যপোস্টোল ে্োলট যনোটিস যকোম্পোদনর www.linde.in  ওহয়েসোইহট 
 ‘ ইনহেস্টর দরহলশনস’  শীষ্সোধীহন, স্টক এসিহেঞ্জস�ূহের ওহয়েসোইট অে্সোৎ, www.
bseindia.com  ও www.nseindia.com  সে এনএসদরএল এর https://
www.evoting.nsdl.com  ওহয়েসোইহটও উপলব্ধ েহে। 
বেদু্দতন রূহপ যশয়োর ধোর্কোরী সিস্হির প্রদত অনুহরোধ েোনোহনো েহছে েোহত তোঁরো 
দনে দনে দরহপোদেটদর পোটি্সদসপ্োন্(দরদপ)  এর কোহি দনহেহির ই–য�ল আইদর 
যরদেস্টোর/ আপহরট কদরহয় যনন। েোস্তদেক রূহপ যকোম্পোদনর যশয়োর ধহর রোেো যে 
সকল সিস্ দনহের ই–য�ল আইদর আপহরট করোনদন, আরটিএ–র https://
ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx  
যশয়োরহেোল্োর যরদেহস্টশন যপোট্সোহল তো আপহরট কহর যনওয়োর েন্ তোঁহির প্রদত 
অনুহরোধ েোনোহনো েহছে। এই দেষহয় যকোনও সেোয়তোর প্রহয়োেন েহল সিস্রো 
investor.relations.in@linde.com  আইদর–যত ই–য�ল যপ্ররহ্র �োধ্হ� 
যকোম্পোদনর যসহরেটোদরয়োল িতিহরর সহগে যেোগোহেোগ করহত পোহরন।
এ�দসএ এেং যসদে–র তরহি েোদরকৃত প্রহেোে্ সোর্্সলোরস�ূে য�হন যকোম্পোদনর 
সিস্হির অেগদতর েন্ ও সুদেধোহে্স এই দেজ্ঞদতিটি েোদর করো েল।
 দলহন্ড ইদন্ডয়ো দলদ�হটর–এর পহক্ষ
তোদরে : ২০ �োে্স, ২০২৩ অরমত ধােুকা
স্োন :  দনউ দিলেী যকোম্পোদন যসহরেটোদর  

 ্ কাি্ রবজ্ঞরতি – সুররক্ষত পররসম্পদ রবক্রনয়র জে্ স্টডিার তিা রেলাম

ব্াঞ্চ অর�স: আই  দসআইদসআই ে্োঙ্ক দলদ�হটর, 228A ,  এহেদস যেোস যরোর,   ল্োন্ড�োক্স দেদল্ং, যফ্োর নং 4 , কলকোতো, পদচি�েগে–700020  

[ রুল 8(6)–এর সংস্োনস�ূে দ্রষ্টে্] 
স্াবর পররসম্পদসমূহ রবরক্রর জে্ রবজ্ঞরতি

দসদকউদরটি ইন্োহরস্ট ( এনহিোস্সহ�ন্)  রুলস, 2002 এর রুল 8(6)  এর সংস্োনস�ূে সে পঠনীয় দসদকউদরটোইহেশন অ্োন্ড দরকনস্টোকশন অি দিনোদসিয়োল অ্োহসটস অ্োন্ড এনহিোস্সহ�ন্ অি দসদকউদরটি 
ইন্োহরস্ট অ্োক্ট, 2002 অধীহন স্োের পদরসম্পিস�ূে দেদরের েন্ ই–দনলো� দেরেয় দেজ্ঞদতি।
এতদ্দোরো েনসোধোর্ এেং দেহশষত সংদলিষ্ট ঋ্গ্রেীতো( গ্)  ও েোদ�নিোর( গ্)  এর জ্ঞোতোহে্স েোনোহনো েোহছে যে, আইদসআইদসআই ে্োঙ্ক দলদ�হটর এর অনুহ�োদিত আদধকোদরক দ্োরো  বাস্তরবক দখল যনওয়ো 
ও সুরদক্ষত ঋ্িোতোর কোহি েন্ধক রোেো/  িোয়েদ্ধ দনম্নেদ ্্সত স্োের সম্পদতি ‘ যেেোহন আহি’ , ‘ েো দকিু আহি’  এেং ‘ যে�ন আহি’  দেদতিহত দেদরে করো েহে েোর সংদক্ষতি তে্ এেোহন নীহে যিওয়ো েহয়হি: –

ক্রম 
েং

ঋণগ্রহীতা  / সহ– ঋণগ্রহীতা/  
জারমেদারগণ  এর োম এবং

স্লাে অ্াকাউন্ েম্বর

জাো দায় ( যরদ িানক)  সনমত
সুররক্ষত পররসম্পনদর রববরণ

বনকয়া
অি্চাঙ্ক

সংরক্ষণ 
মূল্

সম্পরতি  
পররদি্চনের 

তাররখ ও সময়

রেলানমর 
তাররখ ও 

সময়বায়ো জমা 
(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) 
1  দ�ঃ প্রহসনদেৎ ঢোদল 

( ঋ্গ্রেীতো) /  দ�হসস বেতোদল 
ঢোদল িতি ( সে–ঋ্গ্রেীতো) /  
LBCAL00005239716

ফ্্োট নং 1D ( িদক্ষ্–পদচি� পোহশ্্স) , 1  নং যফ্োর, য�ৌেো– �ুরোিপুর, দস এস িোগ নং  
247, েদতয়োন নং 46, আর এস নং 192, েোনো– েদরহিেপুর, যপোস্টোল যপ্রদ�হসস নং 
26, দ�উদনদসপ্োল যপ্রদ�হসস নং 58, কোলীপি �ুেোদে্স যরোর, ওয়োর্স নং 123, কলকোতো 
দ�উদনদসপ্োল কহপ্সোহরশন, যেলো– িদক্ষ্ 24 পরগনো, কলকোতো, পদচি�েগে– 700008, 
সুপোর দেল্ট আপ এদরয়ো 824 েগ্সিুট।

₹
29,61,472/ –
(6  �োে্স, 2023  

অনুেোয়ী) 

 ₹24,60, 
000 / – 

₹2,46, 
000/ –

10  এদপ্রল, 
2023

দুপুর 2:00   যটো
যে হক

দেহকল 4:00টো

18  এদপ্রল, 
2023 
সকোল 

11:0 0টোয় 
শুরু

2 দ�ঃ যসো�হিে ে্োটোদে্স 
( ঋ্গ্রেীতো) /  �োলেী 
ে্োটোদে্স ( সে–ঋ্গ্রেীতো) /  
 LBCAL00005130464/ 
LBCAL00005128346

ফ্্োট নং ‘ B’ , গ্রোউন্ড যফ্োর ( িদক্ষ্–পূে্স পোহশ্্স) , ‘ েসুন্ধরো আেোস’ , দ�উদনদসপ্োল যেোদল্ং নং 
BMC-134 ( পূে্সতন RGM-17/134 এেং RGM-17/135) , য�ৌেো– রঘুনোেপুর,
যে এল নং 8, যর সো নং 134, যতৌদে নং 1047, আর এস/  এল আর িোগ নং 481,
আর এস েদতয়োন নং 267, এল আর েদতয়োন নং 2624 ও 2625, েোনো– েোগুইআটি, 
ওয়োর্স নং 9, দেধোননগর দ�উদনদসপ্োল কহপ্সোহরশন, যেলো– উতির 24 পরগনো, কলকোতো, 
পদচি�েগে, সুপোর দেল্ট আপ এদরয়ো সো�োন্ ক�হেদশ 928 েগ্সিুট।

₹
27,43,656/ – 

(15  �োে্স, 2023 
অনেুোয়ী)

₹22,80, 
000/ –

₹2,28, 
000/ –

11  এদপ্রল, 
2023 

দুপুর 2:00 যটো
যেহক

দেহকল 4:00 টো

18  এদপ্রল, 
2023  
সকোল 

11: 30টোয় 
শুরু 

অনলোইন  দনলো� প্রদরেয়োটি আ�োহির দনলো� এহেদসি স্মসাস্চ স্েক্নজে সরলউিেস ্াইনেট রলরমনটড ( ইউআরএল রলঙ্ক: https://disposalhub.com  )   এর ওহয়েসোইহটর �োধ্হ�  আহয়োদেত েহে। 
এতদ্দোরো সংদলিষ্ট েন্ধকিোতোগ্/ দেজ্ঞদতি গ্রেীতোগ্হক 17  এর্ল, 2023  রবনকল 05:00 টার �হধ্ সম্পূ্্স েহকয়ো অে্সোঙ্ক সিুসহ�ত পদরহশোধ করোর েন্ যশষেোহরর �হতো সুহেোগ যিওয়ো েল, অন্েোয় দনধ্সোদরত 
সূদে অনুেোয়ী এই সুরদক্ষত পদরসম্পি দেদরে করো েহে।
সম্োে্ রোকিোতো( গ্) যক অেশ্ই ওপহর উদলেদেত�হতো (ওপহরর যটেহলর কলো� নং ‘E  ’ দ্রষ্টে্)   েোয়নো ে�ো েোেি অে্সোঙ্ক ( ইএ�দর)  দর�োন্ড ড্োফ্  ট ( দরদর)  রূহপ আইরসআইরসআই ব্াঙ্ক রলরমনটড, 228A ,  
এনজরস স্বাস স্রাড,   ল্াডিমাক্চ রবর্ডং, স্্ার েং 4, কলকাতা, পরচিমবঙ্গ–700020   ঠিকোনোদস্ত অদিহস 17  এর্ল, 2023  রবনকল 05:00 টার �হধ্ ে�ো দিহত েহে এেং তোর পহর সে্সহশষ 17  এর্ল, 
2023  রবনকল 05:00 টার �হধ্ ওপহর যলেো ওহয়েসোইহট দনহেহির িরপ্রস্তোে ইএ�দর ে�োর প্র�ো্ দেহসহে ে্োহঙ্কর তরহি প্রোদতিস্ীকোর করো দর�োন্ড ড্োফ্ হটর স্্োন করোহনো কদপ সহ�ত িোদেল করহত েহে। 
অনুগ্রে কহর যেয়োল রোেহেন, সম্োে্ রোকিোতো( গ্)  ওহয়েসোইহটর �োধ্হ� িরপ্রস্তোে ে�ো দিহত নো পোরহল যটন্ডোর রর্হ�হন্র স্োক্ষদরত কদপ স্্োন কদরহয় সে্সহশষ 17  এর্ল, 2023  রবনকল 05:00 টার 
�হধ্ আইরসআইরসআই ব্াঙ্ক রলরমনটড, 228A ,  এনজরস স্বাস স্রাড,   ল্াডিমাক্চ রবর্ডং, স্্ার েং 4, কলকাতা, পরচিমবঙ্গ–700020   ঠিকোনোয় ে�ো দিহত পোরহেন। ইএমরড বাবদ অি্চাঙ্ক স্কােও রাষ্টায়তি/
ত�রসলেুক্ত ব্াঙ্ক স্িনক ‘ICICI Bank Limited ’  এর অেুকূনল কাটা ও Kolkata       –স্ত ্নদয় রডমাডি ড্াফ্ ট/ স্প– অড্চাররূনপ জমা রদনত হনব। সম্পদতি পদরিশ্সন, দনলোহ�র শত্স ও দনয়�োেদল অেেো 
যটন্ডোর ে�ো যিওয়ো সংরেোন্ত প্রহনের পদরষ্োর উতির যপহত অনুগ্রে কহর আইরসআইরসআই ব্াঙ্ক রলরমনটড এর সনঙ্গ 9163343439  অিবা স্মসাস্চ স্েক্নজে সরলউিেস ্াঃ রলঃ এর সনঙ্গ 8697008233/ 
9810029926/ 09310029933/ 01244233933  নম্বরগুদলহত যেোগোহেোগ করহেন।
অনুগ্রে কহর যেয়োল রোেহেন, �োহক্সটিং এহেদসি স্মসাস্চ স্েক্নজে সরলউিেস ্াইনেট রলরমনটড–যক এই সম্পদতি দেদরেহত সেোয়তোর কোহেও দনহয়োদেত করো েহয়হি।
যকোনও কোর্ নো যিদেহয় যে যকোনও অেেো স�স্ত িরপ্রস্তোে েোদতল করোর অদধ কোর অনুহ�োদিত আদধকোদরহকর েোকহে।
দেদরের শত্স ও দনয়�োেদল দেশহি েোনহত অনুগ্রে কহর এই ওহয়েসোইট যিেুন:  www.icicibank.com/n4p4s ।
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মানয়র স্নেহ। স্সামবার বক্ার জঙ্গনল। ছরব:  অম্ােনজ্ারত স্�ার

আদর উতির্নদনি স্গ্রতিার 
োইনজররয়াে পাডিারবনজরপ রকসাে স্েতানদর 

পাতিাই রদল ো স্কন্দীয় দল আজকানলর ্রতনবদে
মালদা, ২০ মার্চ

অনলোইহন লক্ষোদধক টোকোর আদে্সক 
প্রতোর্োর অদেহেোহগ আন্তে্সোদতক েহরের 
এক নোইহেদরয়োন পোন্ডোহক যগ্রতিোর করল 
�োলিোর সোইেোর রেোই� েোনোর পুদলশ। 
উতিরপ্রহিশ পুদলহশর সেহেোদগতো দনহয় 
নয়রো যেহক ওই নোইহেদরয়োনহক যগ্রতিোর 
করো েহয়হি।

ধতৃ নোইহেদরয়োহনর নো� দেেহু�ো 
দরেদস্টয়োহনো। তোহক �োলিোর সোইেোর রেোই� 
েোনোর পুদলশ িঁোি যপহত উতিরপ্রহিহশর 
নয়রো যেহক যগ্রতিোর কহরহি। েদিও এর 
আহগ ধতৃ নোইহেদরয়োহনর আরও এক 
শোগহরিহক যগ্রতিোর কহরদিল �োলিোর 
সোইেোর রেোই� েোনোর পুদলশ। তোহক 
দিদলে যেহক যগ্রতিোর করো েয়। �োলিোর 
এক �দেলোর সহগে যসোশ্োল দ�দরয়োয় 
আলোপ েয় ধতৃ এই নোইহেদরয়োহনর। 

নোনো প্রহলোেন যিদেহয় ওই �দেলোর কোি 
যেহক অনলোইহন ১৬ লক্ষ টোকো প্রতোর্ো 
কহর ধতৃ নোইহেদরয়োন। গত েির েুলোই 
�োহসর দিহক ওই �দেলো �োলিোর সোইেোর 
রেোই� েোনোয় স�স্ত ঘটনোর কেো উহলেে 
কহর একটি অদেহেোগ িোহয়র কহরদিহলন। 
তিন্ত শুরু কহর পুদলশ। এর পর গত েির 
সোইেোর রেোই� েোনোর পদুলশ এই প্রতোর্ো 
েহরের প্রে� এক নোইহেদরয়োন অদেেকু্তহক 
যগ্রতিোর কহর দিদলে যেহক। তোহক যেরো 
কহরই �ূল অদেেুক্ত দেেুহ�ো দরেদস্টয়োহনোর 
নো� েোনহত পোহর পুদলশ। পুদলশ েোনহত 
পোহর, এই নোইহেদরয়োন উতিরপ্রহিহশর 
নয়রোয় গো ঢোকো দিহয় আহি। গত সতিোহে 
উতিরপ্রহিহশ অদেেোন েোলোয় �োলিো পুদলশ। 
নয়রো যেহক তোহক যগ্রতিোর করো েয়। ধতৃহক 
এদিন দনহেহির যেিোেহত দনহয়হি �োলিো 
পুদলশ। এলোকোর পঞ্চোহয়ত সিস্ো দেহনোিো 
রোয় েহলন, ‘ দকন্তু নোনো কোরহ্ রোস্তোর 
সংস্োর েহয় ওহঠদন।’ 

সুেীল রন্দ
রায়গঞ্জ, ২০ মার্চ

এনআরইদেএস, অে্সোৎ ১০০ দিহনর 
কোহের প্রকল্প েদতহয় যিেহত উতির 
দিনোেপুহর এল যকন্দীয় িল। িহলর দুই 
সিস্ লোলন পোঠক এেং দেেয়র্�োর দ�শ্র 
রদেেোর পদরিশ্সহন আহসন রোয়গঞ্জ ব্লহকর 
১৪ নম্বর ক�লোেোদি–২ গ্রো�পঞ্চোহয়হত। 
পঞ্চোহয়ত িতিহর যেলো প্রশোসহনর সহগে 
বেঠক এেং এলোকো পদরিশ্সহনর স�য় 
দেহেদপ–র দকসোন য�োে্সোর যেলো কদ�টির 
সোধোর্ সম্পোিক পদরহতোষ রোয়–সে 
দেহেদপ যনতো–ক�মীরো পঞ্চোহয়হতর 
দুনমীদত দনহয় অদেহেোগ েোনোহনোর 
েোরংেোর যেষ্টো কহরন যকন্দীয় িহলর দুই 
প্রদতদনদধর কোহি। যেষ্টো কহরন ‘ দুনমীদতর’  
নদে যিেোহত। দকন্তু তো যিেহত রোদে 
েনদন প্রদতদনদধরো। অেহশহষ পদরিশ্সন 
যশহষ গোদিহত ওঠোর স�হয় ‘ দুনমীদতর 
নদে’  যপশ করহত �দরয়ো েহয় ওহঠন 
দেহেদপ যনতোরো। তেনও তোঁরো ে্ে্স 
েন। যকন্দীয় িহলর সিস্রো দেহেদপ 
যনতোহির স্পষ্ট েোদনহয় যিন, ‘ যকোনও 
অদেহেোগ েোকহল তো দেদরও–র কোহি 
ে�ো দিন।’ 

এরপরই যকন্দীয় িহলর দেরুহদ্ধ 
কু্ষব্ধ েহয় ওহঠন দেহেদপ যনতোরো। 
পহর সোংেোদিকহির কোহি অদেহেোগ 
েোদনহয় দেহেদপ দকসোন য�োে্সো যনতো 
পদরহতোষ রোয় েহলন, ‘ এই পঞ্চোহয়হত 
১০০ দিহনর কোহে ে্োপক দুনমীদত 
েহয়হি পুর্র েনন এেং েনসৃেহনর 
কোহে। এই কোহের ওপর আরটিআই 
কহর েেোে যেহয়দিলো�। দকন্তু েেোে 

য�হলদন। তোই নদে–সে অদেহেোগ 
ে�ো দিহত এহসদিলো� যকন্দীয় িহলর 
কোহি। দকন্তু অদেহেোগ দনহত রোদে 
েনদন তঁোরো। দেদরও–র কোহি অদেহেোগ 
করহত েলহলন। আ�রো এর প্রদতেোি 
েোনোদছে। এর প্রদতেোহি আহ্োলহন 
নো�ে আ�রো।’ এদিন এই পঞ্চোহয়ত 
এলোকোর সদুশেোর এেং গুলগুদল য�োি 
এলোকোয় �দেলোহির ১০০ দিহনর কোহের 
প্রকহল্প বতদর য�েগদন ও কলোেোগোন 
পদরিশ্সহন েোয় প্রদতদনদধিল। যসেোহন 
গ্রো�েোসীরো এই কোে দনহয় দুনমীদতর 
অদেহেোগ করোর পোশোপোদশ যক্ষোেও 
েোনোন। তোঁরো েহলন, ‘যকন্দীয় সরকোর 
রোহে্র পোওনো ১০০ দিহনর কোহের 
টোকো আটহক যরহেহি। িহল েরোদি 

নো য�লোয় ১০০ দিহনর কোহের টোকো 
পোহছেন নো শ্রদ�করো। দুনমীদতর অদেহেোগ 
দনহয় পঞ্চোহয়ত প্রধোন ে�ুনো ে�্সন েহলন, 
‘ যকোনও দুনমীদত েয়দন। েরং যকন্দ টোকো 
আটহক রোেোয় আ�রো ১০০ দিহনর কোে 
করোহত পোরদি নো। যকন্দহক টোকো দিহত 
েলুন দেহেদপ যনতোরো।’

দেদরও শুেদেৎ �ণ্ডল েহলন, 
‘ এনআরইদেএস–এর কোে েন্ধ আহি। 
১০০ দিহনর কোহের পোরশ্রদ�ক েঁোরো 
পোনদন, তঁোরো তঁোহির কোগেপত্র ে�ো 
দিন।’  যকন্দীয় িহলর দুই সিস্ পহর 
সোংেোদিকহির কোহিও েহলন, ‘ প্রকহল্পর 
কোে যক�ন েহয়হি, তো যিেহতই 
এহসদি।’  যক�ন কোে েহয়হি েোনহত 
েোইহল তঁোরো েহলন, ‘ সে ঠিক ে্োয়।’ 

মালদায় অেলাইনে লক্ষারধক টাকা ্তারণা

েদীনত বারডিল বারডিল 
 ৫০০ টাকার স্োট উদ্ার

রগররি মজুমদার
রিরলগুরড়, ২০ মার্চ

নিীহত য�োপ�োহির আিোহল পহি দিল একটি ক্োগহের প্োহকট। প্লোদস্টক 
র্হিোহত দগহয় ওই প্োহকটটি পোয় ২ দকহশোর। এরপর প্োহকটটি তুহল দনহয় 
আহস দুেহন। দকন্তু নিী যেহক ওপহর উঠহত নো উঠহতই আহশপোহশর কহয়কেন 
তোহির যিহে যিহলন। তোরো িুহট দগহয় প্োহকটটি দিদনহয় যনন। শুরু েহয় েোয় 
কোিোকোদি। প্োহকট েুলহতই যিেো েোয় েোদন্ডল েোদন্ডল ৫০০ টোকোর যনোট। 

রদেেোর সহন্ধয় ঘটনোটি ঘহটহি দশদলগুদির ৩৪ নম্বর ওয়োহর্স যেোিোপোদন 
নিীহত। ওয়োহর্সর �হধ্ দিহয় েহল েোওয়ো নিীটি আেে্সনোয় েহর যগহি। নিীটি 
যেনোই িোয়। তোই নিীহত সেস�য় র্িোদনহির যিেো েোয়। নিীর দু’ পোহি রহয়হি 
প্রেুর �ুপদি। যসইসহগে অহনক েোয়গোয় আেোর নিীর �হধ্ই অহনহক েোদি কহর 
দনহয়হিন। দুই দকহশোর ওই নিীহত প্লোদস্টক র্হিোহত দগহয় যসতুর নীহে প্োহকটটি 
েল ও আেে্সনোর �হধ্ পোয়। তোরপরই দেষয়টি েোনোেোদন েহতই যশোরহগোল 
পহি েোয়। টোকোর েোদন্ডলগুদল দিদনহয় দনহতও যেষ্টো কহর অহনহক। এই ঘটনোর 
েের যপৌঁহি েোয় েোনোয়। পুদলশ যপৌঁিহনোর আহগ দকিু যনোট দনহয় পোদলহয় েোয় 
কহয়কেন। অহনহক আেোর যনোটগুহলো নকল েহল গুেে িদিহয় যিয়। 

প্রত্ক্ষিশমীরো েোনোন, নতুন ৫০০ টোকোর যনোট এগুদল। েহল দেহে নষ্ট 
েওয়োর পদরদস্দত। কোিোকোদিহত অহনকগুদল যনোট দিহিও যগহি। এর যপিহন 
অন্ যকোনও রেস্ রহয়হি দক নো, তো তিন্ত কহর যিেো িরকোর। পুদলশ স�স্ত 
যনোট উদ্ধোর করহত অদেেোহন যনহ�হি। পোশোপোদশ যনোটগুদল আসল নো নকল, 
যসটোও েদতহয় যিেো েহছে। 

ইরতহাস আজও 
কিা বনল মদেনমাহে  

ঠাকুরবারড় রত্বনর
রদনব্নু্দ স্েৌরমক
স্কাররবহার, ২০ মার্চ

যকোেদেেোহরর �েোরোেোহির র্লহিেতো 
�িনহ�োেন ঠোর্রেোদি েত্হর িদিহয়–
 দিটিহয় আহি ইদতেোস। আহি রোে 
আ�হলর নোনোন সো�গ্রী। রোেেোদিহত 
ে্েেোর করো নোনোন সো�গ্রী আহি �দ্র 
েত্হর। আহি রোে আ�হলর দেশোলয়ত 
যকোষোর্দষও। দপতহলর বতদর যকোষোটির 
বিঘ্স্ প্রোয় ৩ িুট। আেও সন্ধ্োরদতর 
স�য় যেহে ওহঠ ‘ পঞ্চ ঘণ্ো’ । আরও 
অহনক দকিুর �হধ্ই আহি রোের্�োরী 
গোয়ত্রী যিেী ও ইলো যিেীর দপ্রয় ২টি 
ফ্োওয়োর েোস েো িুলিোদন।

�িনহ�োেন ঠোর্রেোদিহত েোকো 
ইটোদলয়োন �োহে্সল পোেহর বতদর 
রোের্�োরীহির দপ্রয় ফ্োওয়োর েোস 
অহনহকর কোহিই দপ্রয়। তোর পোহশ 
িঁোদিহয় অহনহকই িহটো যতোহলন, 
যসলদি যনন। �দ্হরর ঠোর্র িোলোহনর 
েোগোহনর দু’ ধোহর আহি ২টি রোেকীয় 
ফ্োওয়োর েোস। গোহয় �োহে্সল পোেহরর 
িুহলর �ুদির দনপু্ দেের্। েোনো েোয়, 

যকোেদেেোহরর �েোরোেো নৃহপন্দনোরোয়্ 
েূপ েোেোদুর এই ২টি ফ্োওয়োর েোস 
আদনহয়দিহলন দরিহটন যেহক। যশোেো যপত 
রোেেোদিহতই। ফ্োওয়োর েোস ২টি েুেই 
দপ্রয় দিল রোের্�োর গোয়ত্রী যিেী, ইলো 
যিেীর। এর পর �েোরোেো েগদিীহপন্দ 
নোরোয়হ্র স�য়কোহল ফ্োওয়োর েোস ২টি 
েহল আহস �েোরোেোহির র্লহিেতো 
�িনহ�োেন ঠোর্রেোদিহত। 

যকোেদেেোর যিহেোতির ট্োস্ট যেোহর্সর 
েিেোেু েয়ন্ত েরেেতমী েলহলন, ‘ পূে্সতন 
রোেপ্রদতদনদধ তেো দুরোরেদসি অেয়র্�োর 
যিে েদসির কোি যেহক শুহনদিলো�, 
�েোরোেো েগদিীহপন্দ নোরোয়হ্র স�হয় 
রোেেোদি যেহক ঠোর্রেোদিহত �োহে্সল 
পোেহরর এই ২টি ফ্োওয়োর েোস আনো 
েহয়দিল। ওই ২টির েুেই েত্ন দনই 
আ�রো। �োনুষও েুে পি্ কহরন।’  
ি্ যকোেদেেোর রয়্োল ি্োদ�দল অি 
ওহয়লহিয়োর সোকহসসর ট্োহস্টর 
�ুেপোত্র �ৃদুল নোরোয়্ েহলন, ‘ রোে 
ঐদতে্ �দ্হর যশোেো পোহছে। এটো েুেই 
আনহ্র। েহু �োনুষই এই ফ্োওয়োর েোস 
২টির ইদতেোস েোহনন নো।’ 

স্কাররবহার মদেনমাহে বারড়র স্সই ্াওয়ার োস। ছরব: ্রতনবদক

১০০ দিনের টাকা ককন্দ্র আটনক কিওয়ায় ক্াভ গ্ামবাসীনির

‘ দুেনীরতর েরি’ –সহ স্কন্দীয় ্রতরেরধনদর কানছ অরেনযাগ জাোনত 
মররয়া রবনজরপ এক স্েতা। রায়গনঞ্জ, স্সামবার। ছরব:  ্রতনবদক 

৫ বছনরও 
পানররে 
রবনজরপ
পাি্চসাররি রায়
জলপাইগুরড়, ২০ মার্চ

২০১৮ সোহলর পঞ্চোহয়ত দনে্সোেহন র 
পর প্রোয় পঁোে েির যপদরহয় যগহি। 
অেে স্োনীয়হির যিওয়ো প্রদতশ্রুদত 
এেনও পূর্ করহত পোহরনদন 
দেহেদপ পঞ্চোহয়ত সিস্ো। 
স্োনীয়হির অদেহেোগ, যে রোস্তো 
সংস্োহরর প্রদতশ্রুদত দিহয় দনে্সোেহন 
েয় যপহয়দিহলন, সো�োন্ েৃদষ্ট েহল ই 
যসই রোস্তোয় হঁোটু েল েহ� েোয়। পঁোে 
েিহরর �হধ্ দনহের এলোকোয় েোকো 
এই রোস্তোটি সংস্োর করহত পোহরনদন 
দেহেদপ পঞ্চোহয়ত সিস্ো। দেষয়টি দনহয় 
প্রেণ্ড যক্ষোে বতদর েহয়হি এলোকোর 
�োনুহষর �হধ্।

রুয়োহস্সর সঁোহকোয়োহ�োিো ১ নম্বর 
গ্রো� পঞ্চোহয়ত এলোকোর এই রোস্তো 
দিহয় প্রদতদিন প্রোয় ৫–৬ েোেোর 
�োনুষ েলোেল কহরন। দকন্তু রোস্তোর 
এ�নই যেেোল অেস্ো যে, �োনুহষর 
যহঁহট েোওয়োর যকোনও উপোয় যনই। 
এ�নকী, য�োটরেোইক ও যটোহটো দনহয় 
েলোেল করোও েুে স�স্োর। রোস্তোর 
এই যেেোল িশো দনহয় িীঘ্সদিন ধহরই 
এহকর পর এক অদেহেোগ আসহি েহল 
েোনোন স্োনীয় তৃ্�ূল যনতো শোন্তনু 
িোস। দতদন েহলন, ‘ বেত্র �োহসও এই 
রোস্তোর েয়ঙ্কর পদরদস্দত যিহে অেোক 
েহত েয়। এলোকো র সোধোর্ �োনুষ 
যকোন্  রোেননদতক িহলর প্রদতদনদধ 
িোদয়হত্ রহয়হিন, তো েু�হত েোন নো। 
তোঁরো েোন েটেলদি রোস্তো সংস্োহরর 
কোে করো যেোক।’ 

বসতজরম রাতারারত 
অে্জনের দখনল!

পঙ্কজ সরকার
মালদা, ২০ মার্চ
এক দেহশষেোহে সক্ষহ�র েসতেদ� েোদতহয় যনওয়োর অদেহেোগ 
উঠল তোঁর এক আত্ীহয়র দেরুহদ্ধ। রোতোরোদত পদরেোহরর কোউহক নো 
েোদনহয় েদ�র যরকর্স আত্ীহয়র নোহ� করো েহয়হি েহল অদেহেোগ। 
িহল অসেোয় েুেক ের্ সরকোর কী কহর দিনেোপন করহেন, তো দনহয় 
দুদচিন্তোয় পহিহিন। এই অেস্োয় দনহের েদ� যিরত নো যপহল তোঁর 
আত্েত্ো করো িোিো আর যকোনও রোস্তো যনই েহল িোদে কহরহিন।

কোদলয়োেক ২ নম্বর ব্লহকর েোগলপুর গ্রোহ�র েোদস্ো ের্ 
সরকোহরর েন্ম যেহকই একটো পো দেকলোগে। লোঠির ওপহর ের 
কহরই তোঁহক েলোহিরো করহত েয়। স্োেোদেক েোহেই েেু যেদশ 
কোে করহত পোহরন নো। িহল সংসোহর অেোে অনটন যলহগই 
আহি। ের্ তোঁর েোেো সহুরন সরকোহরর কোি যেহক পোওয়ো ৪ কোঠো 
েদ�হত িীঘ্সদিন ধহর েসেোস কহর আসহিন। এই অেস্োয় তোঁর 
েসতেদ� রোতোরোদত তোঁরই এক আত্ীয় দনহের নোহ� যরকর্স কহর 
যনয়। িহল দেপোহক পহিন দেহশষেোহে সক্ষ� ওই েুেক। ের্ 
যগোটো দেষয়টি দনহয় স্োনীয় দেএলআরও িতিহর দগহয় অদেহেোগ 
েোনোহত যগহল তোঁর কেোয় যকউ পোতিো যিনদন েহল অদেহেোগ। 
ের্ সরকোর েহলন, ‘ আদ� পোহয়র েন্ যকোনও কোে করহত পোদর 
নো। েঠোৎ েোনহত পোদর আ�োর েসতেদ�টি আ�োর এক আত্ীয় 
দেএলআরও অদিহস ঘষু দিহয় দনহের নোহ� যরকর্স কহর দনহয়হি। 
আদ� েদ�টি সংহশোধহনর েন্ সংদলিষ্ট িতিহর যগহল আ�োর যকোনও 
কেোই যশোনো েয়দন। দেষয়টি দনহয় আদ� প্রশোসহনর দ্োরস্ েহয়দি।’ 

দেষয়টো দনহয় দেদরও র�ল দসং–এর েক্তে্, ‘  দেষয়টি আ�োর 
েোনো দিল নো। অদেহেোগকোরীহক অদেলহম্ব েোনোয় অদেহেোগ 
করহত েহে। েদি েদ�টি িেহল েোহক, তহে তোহির অদেলহম্ব 
১৪৪ ধোরোয় �ো�লো করো উদেত। আদ� দেএলআরওহক দেষয়টি 
তিহন্তর েন্ েোদনহয়দি।’ 

 অসমনয়র বরৃষ্টনত আনমর 
�লনে অেকুূল পরররস্রত

অরেরজৎ স্রৌধুরর
মালদা, ২০ মার্চ

এ যেন য�ঘ নো েোইহতই েল! রোতের েৃদষ্টর 
যেহর �োলিোয় আহ�র েন্ অনুকূল পদরহেশ 
বতদর েহয়হি। েোর িহল েোদস িুহটহি �োলিো 
আ�েোদষহির �ুহে। এেন আহ�র �ুর্ল যেহক 
গুটি বতদর েহছে। আর এই েৃদষ্টর যেহর যসই 
গুটির যগোিো েহেষ্ট শক্ত েহে েহল েোদনহয়হিন 
আ�েোদষরো। পোশোপোদশ এই স�হয় আ� গোহি 
য্রে করোর যক্ষহত্র যে েরে েেন করহত েত, 
রদেেোহরর রোতের েৃদষ্টহত যসই কোে েহয় যগহি। 
স্োেোদেক কোরহ্ই �োলিোর আ�েোদষ যেহক 
ে্েসোয়ী প্রহত্হকই এেন লোহের আশোয় দিন 
গুনহিন। তঁোহির েক্তে্, আেেোওয়ো এ রক� 
অনুকূল েোকহল কহয়ক িশহকর যরকর্সহক িোদপহয় 
যেহত পোহর এেোহরর আহ�র িলন।

�োলিো �্োহগেো �োহে্সন্ অ্োহসোদসহয়শহনর 

সেোপদত উজ্জ্বল সোেো েহলহিন, ‘ রোতের 
যেলো েুহি েৃদষ্ট েহয়হি। এ�দনহতই এই স�য় 
আ�েোগোনগুদলহত েহলর য্রে করহত েয়। এ�ন 
স�য় েৃদষ্ট েওয়ো আহ�র পহক্ষ েুেই েোল। এই 
েৃদষ্টহত আহ�র �ুর্ল গুটিহত পদর্ত েয়। তহে 
দু–একদিন য�ঘলো আকোশ েোকহল আহ�র পহক্ষ 
যসটো ক্ষদতকর।’  এ েির ে্োপক েোহর আহ�র 
�ুর্ল এহসহি। তোর ওপর এই েৃদষ্টর যেহর 
আহ�র িলন আরও েোল েহে েহল আশো প্রকোশ 
কহরহিন দতদন। যেলো উি্োনপোলন িতির সূহত্র 
েোনো যগহি, �োলিোয় প্রোয় ৩২ েোেোর যেক্টর 
এলোকো েুহি আ�েোষ েহয় েোহক। গত েির 
প্রোয় যপৌহন েোর লক্ষ য�ট্রিক টন আ� উৎপোিন 
েহয়দিল। এ েির আেেোওয়ো অনুকূল েোকহল 
িলন অহনকটোই যেদশ েওয়োর সম্োেনো রহয়হি। 
পোশোপোদশ যেদশদিন য�ঘলো আেেোওয়ো েোকহল 
যরোগ যপোকোর আরে�হ্র আশঙ্কোও রহয়হি েহল 
েোদনহয়হি উি্োনপোলন িতির।

তিনতের আশ্াস

আমগানছ মুকুল স্িনক মটরদাোর মনতা গুটি ততরর হনছে। ছরব: ্রতনবদক
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