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 দবলত কিকয়কদর ওপর অত্যাচাকরর প্রবতিাকদ হাজরা ক্রবিং কেকক এক্াইড কিাড় পর্যন্ত বিক্াভ বিবিল করকলন আইবিবডএি–এর িবহলা 
কিমীরা। কনতৃকবে বিকলন িন্ত্রী চব্রিিা ভট্াচার্য ও চচতাবল চ্যাটাবজ্য। শবনিার। িবি:  বিজয় কিনগুতি

 পবচিিিঙ্গ বিজ্ঞান িকচের কলকাতা কজলার রক্তদান বশবির হল। ৬৪ 
জন রক্তদান ককরন। ককরানা জয়্রী িানুষ ও বচবকৎিককদর িম্ান জানাকনা 
হয়। বিকলন িাধারণ িম্াদক অধ্যপক প্রদ্রীপ িহাপাত্র, রাজ্য কার্যকর্রী 
িভাপবত অধ্যাপক িত্যবজৎ চক্রিতমী, রাজ্য িহ িভাপবত উৎপল দত্ত, 
তপন িাহা, শ্যািল চক্রিতমী, নাট্যি্যবক্তবে কদিশঙ্কর হালদার, ক্র্রীড়াবিদ 

উৎপল চ্যাটাবজ্য, ক্র্রীড়া কত্যা বিশ্বরূপ কদ প্রিুখ। িবি:  আজকাল

আজকাকলর প্রবতকিদন

িককয়া ককয়ককশা ককাটি টাকার 
করেড লাইকিন্স আদাকয় তৎপর 
কলকাতা পুরিভা। নাগবরককদর 
িুবিধার জন্য করেড লাইকিন্স জিা 
কদওয়ার িিয়ি্রীিা িাবড়কয় কদওয়া 
হকছে। শবনিার এবিষকয় পুরিভার 
প্রধান প্রশািক বফরহাদ হাবকি 
জানান, করেড লাইকিন্স খাকত 
অকনক টাকা িককয়া পকড় আকি। 
ককউ আিার ি্যিিা িন্ধ ককর 
বদকয়কিন, বকন্তু পুরিভার কাকি 
ককানও করকড্য কনই। পুকরা বিষয়টি 
বনকয় পুর কবিশনার বিকনাদ কুিার 
চিঠক ককরকিন। এজন্য দল চতবর 
ককর কাজ করা হকি। প্রবতটি 

‘ পেশ্রী অবভরান’ –এর িূচনায় কলকাতা পুরিভার প্রধান প্রশািক বফরহাদ হাবকি, িন্ত্রী কশাভনকদি 
চকট্াপাধ্যায়, পুর–প্রশািকিণ্ডল্রীর িদি্য রতন কদ প্রিুখ। হাজরা কিাকড়, শবনিার। িবি:  বিজয় কিনগুতি

বয়কেটা ররের লটাইয়সন্স 
িেটাে সেে বটাড়য়ছ

ককি ধকর ধকর বভবজট করকিন 
পুরিভার করেড লাইকিন্স বিভাকগর 
কিমী, আবধকাবরককরা। চতবর হকছে 
বরকপাট্য।

পুরিভা িূকত্র খির, িহু 
িির ধকর িককয়া পকড় োকা 
করেড লাইকিকন্সর িংখ্যাটা প্রায় 
িাকড় চার ল্। আবে্যক পবরিাণ 
২৪২– ২৪৫ ককাটি টাকা। লাইকিন্স 
পুনন্যি্রীকরণ হয়বন িহুিির। 
িককয়া করও কিটাকনা হয়বন। 
নবেভুক্ত োকা কিই ি্যিিাগুবল 
আকদৌ চলকি বকনা কিটা কদখকতই 
কনকিকিন আবধকাবরকরা। রবদও 
তা একদি প্রােবিক পর্যাকয়। 
ইবতিকধ্য পুরিভা চালু ককরকি 
অনলাইকন করেড লাইকিন্স 

পবরকষিা।  পুকরা ি্যিস্াটা িহজ 
ও দ্রুত করকত তুকল কদওয়া 
হকয়কি আবধকাবরককদর প্রােবিক 
বভবজকলন্স িা িকরজবিকন 
পবরদশ্যন প্রবক্রয়া।

এিার এই আবধকাবরককদর 
করেড লাইকিকন্সর িককয়া অে্য 
কতালার ি্যাপাকর কাকজ লাগাকনার 
পবরকল্পনা পুর কতৃ্যপক্র। নবে 
ধকর ধকর িংবলিষ্ট অচেকল বগকয় 
কিখাকন আকদৌ ককানও ি্যিিা 
চলকি বকনা, ি্যিিা করকল বতবন 
ককন টাকা বদকছেন না িা ককানও 
আইবন জটিলতা আকি বকনা, 
িিবকিু খবতকয় কদকখ বরকপাট্য 
চতবর করা হকি। িাকড় চার ল্ 
লাইকিকন্সর িকধ্য ককানটা ক্রী 
অিস্ায় রকয়কি, তার বিস্াবরত 
বরকপাট্য দতিকরর শ্রীষ্য কত্যার 
কাকি জিা বদকত হকি। কিইিকতা 
িককয়া কতালার পদক্প কনওয়া 
হকি।  

 টাকা হাবতকয়
কডটিং অ্যাপ চতবর ককর ভুকয়া 
কিকিজ পাঠিকয় টাকা হাবতকয় ধরা 
পড়ল আনন্দ কর ও িদু্ধকদি পাল। 
হায়দরািাদ পবুলি তাকদর করেতিার ককর 
শবনিার আবলপরু আদালকত হাবজর 
ককর। ঘটনাটি জানয়ুাবর িাকির। ধতৃরা 
এক ি্যাবক্তর কাি কেকক ৫৬ হাজার 
টাকা হাবতকয় কনয় িকল অবভকরাগ। 
অবভকরাগকার্রী হায়দরািাকদর িাবিন্দা। 
এবদন আদালত  ৩ বদকনর রোনবজট 
বরিাডি িঞ্রু ককরকি।

 ডুকি িৃতু্য
িাবড়র িািকন কখলার িিয় পকুুকর 
পকড় িতুৃ্য হল এক বশশুর। বনউ 
টাউকনর কজ্যাবতনগকর। িৃকতর নাি 
আয়ুষ িণ্ডল (৫)। কজ্যাবতনগকর বিলন 
িঙ্ঘ ক্াকির পাকশর িাকঠ শুক্রিার 
কখলবিল আয়ুষ। িাকঠর পাকশ পকুুকর 
পকড় ডুকি রায় কি। বিধাননগর িহকুিা 
হািপাতাকল বনকয় কগকল বচবকৎিককরা 
িতৃ িকল কঘাষণা ককরন।  

দ্রীপঙ্কর নন্দ্রী

পুয়িটাে আয়েই তৃণেূয়লে সব জবধটােক জনয়িে রকয়্রে 
কেমী সয়মেলন রশষ কয়ে রিলয়বন। দলয়নরৈী েেতটা 
ব্টানটাজি্ডে এই জনয়দ্ডশ পটাওেটাে পয়েই জবধটােকেটা কেমী 
সয়মেলয়নে কটাি শুরু কয়ে জদয়েয়ছন। বহু িটােেটাে 
জবধটােকেটা রদখয়ছন কেমী সয়মেলয়ন পেুয়নটা কেমীয়দে 
সয়গে অয়নক নতুন কেমী উপজস্ত হয়ছেন। তটাঁেটা রনতটায়দে 
ক্টা খুব েয়নটায়েটাে জদয়ে শুনয়ছন। স্টাস্্জবজধ রেয়ন 
এই সয়মেলন হয়ছে। কেমীয়দে উয়দেয়শ জবধটােকেটা 
বলয়ছন, জবয়িজপয়ক ১ ইজচি িজেও ছটাড়টা হয়ব নটা। 
ওেটা লন্ডভয়ন্ডে েটািনীজত শুরু কয়েয়ছ। সটাম্প্রদটাজেক 
হটাগেটােটা বটাধটায়ত েটাইয়ছ। আপনটায়দে সতক্ড ্টাকয়ত 
হয়ব। তটায়দে জবরুয়ধে প্রেটায়ে নটােয়ত হয়ব।

 ঠিক হয়েয়ছ, বুয়্ একিন কয়ে কেমী জনয়িে 
এলটাকটাে ১০টি বটাজড়য়ত েটায়বন। তটাঁয়দে অভটাব অজভয়েটাে 
শুনয়ত হয়ব। রকটান রকটান বটাজড়য়ত রেয়লন, তটাঁয়দে নটাে 
ঠিকটানটা সেস্ত জলয়খ েটাখয়ত হয়ব। রনটাটবুক ব্বহটাে 
কেয়ত হয়ব। জবয়িজপ সম্য়ক্ড বলয়ত হয়ব। জবয়িজপ 
রে অস্টাভটাজবক পজেজস্জত সৃজটি কেয়ত েটাইয়ছ বটাংলটাে 
রসটটাও েটানুষয়ক রবটাঝটায়ত হয়ব। রহটােটাটসঅ্টাপ গ্রুপ 
ত্তজে কয়ে, জনয়িয়দে েয়ধ্ আয়লটােনটা কেয়বন। রকটানও 
প্রয়েটােনটাে পটা রদয়বন নটা। কটাি কেটাে সেে কয়েটানটা 
পজেজস্জতে জদয়ক নিে েটাখয়ত হয়ব। েটাস্ক, স্টাজনটটাইিটাে 
অজত অবশ্ই সয়গে েটাখয়ত হয়ব।

ইজতেয়ধ্ পুে ও নেয়েটান্নেন েন্তী জিেহটাদ হটাজকে 
তটাঁে জনয়িে রকয়্রে শজনবটােই কেমী সয়মেলন রশষ 

কয়েয়ছন। েজহলটা কংয়রেস সভটায়নরৈী েজ্রেেটা ভট্টােটাে্ড 
দেদে উত্তয়ে কেমী সয়মেলন রশষ কয়ে রিয়লয়ছন। 
শজনবটােই সয়মেলন কয়েয়ছন জবধটাননেে জবধটানসভটাে 
দেকল েন্তী সুজিত বসু। এেই েয়ধ্ দয়লে েহটাসজেব পটা্্ড 
ে্টাটটাজি্ড তটঁাে জবধটানসভটা রকয়্রে সয়মেলন কেটাে প্রস্তুজত 
জনয়ছেন। আয়েক েন্তী অরূপ জবশ্টাস কয়েকজদয়নে েয়ধ্ 
সয়মেলন শুরু কেয়বন। উত্তে কলকটাতটাে জবধটানসভটা 
রক্রেগুজলয়ত সয়মেলন হয়ব, কটাি শুরু হয়ে রেয়ছ।

রনতটােটা কেমীয়দে উয়দেয়শ বটাত্ডটা জদয়ছেন, 
‘ জবয়িজপয়ক ভে পটাওেটাে জকছু রনই। আপনটােটা 
জনয়িয়দে কটাি কয়ে েটান। েতজবয়েটাধ ্টাকয়ল তটা 
জেটিয়ে জনন। পুেয়নটা ও নতুনয়দে জনয়ে একসয়গে কটাি 
কেয়ত হয়ব। তৃণেূল েুব কংয়রেস সভটাপজত অজভয়ষক 
ব্টানটাজি্ড রে েুবশজক্ত ত্তজে কয়েয়ছন, তটায়ত বহু কয়লি 
ও জবশ্জবদ্টালে র্য়ক পড়ুেটােটা নটাে নজ্ভুক্ত কেয়ছন। 
এয়দে েয়ধ্ অয়নয়কই এই কেমী সয়মেলয়ন উপজস্ত 
হয়ছেন। এঁয়দে রদয়খ রনতটােটা খুব খুজশ হয়েয়ছন। 
প্রটাে প্রজতটি সয়মেলয়নই জভড় হয়ছে। দীর্ডষিণ বয়স 
তটাঁেটা দয়লে ক্টা শুনয়ছন। শুরু র্য়ক রশষ পে্ডন্ত 
তটাঁেটা উপজস্ত ্টাকয়ছন।’ 

রনতটােটা বলয়ছন, ‘ পুয়িটাে পয়েই ঝটাঁজপয়ে পড়য়ত 
হয়ব। ২০২১–এে জবধটানসভটা জনব্ডটােয়ন দলয়নরৈীে 
হটায়ত ২০১৬–ে রবজশ সংখ্টাে জবধটােক তুয়ল রদব। 
রেখটায়ন তৃণেূয়লে জবধটােক রনই রসখটায়ন দয়লে রিলটা 
সভটাপজত, রেেটােে্টান ও গুরুত্বপূণ্ড রনতটােটা সয়মেলয়ন 
হটাজিে ্ টাকয়ছন। এও বলটা হয়ছে জসজপএে– কংয়রেয়সে 
রিটাট জকছু কেয়ত পটােয়ব নটা। এই দুটি দলয়কই েটানুষ 

অয়নক আয়ে প্রত্টাখ্টান কয়েয়ছ। ১৬ নয়ভম্বে র্য়ক 
রভটাটটাে তটাজলকটাে কটাি শুরু হয়ছে। এই কটািটটা েটায়ত 
ভটালভটায়ব সুঠিুভটায়ব হে রসজদয়কও নিে েটাখয়ত হয়ব। 
নটানটা েকয়েে রখলটা হয়ত পটায়ে। ঐক্বধেভটায়ব এই 
জতন দয়লে জবরুয়ধে আেটায়দে নটােয়ত হয়ব। জবয়িজপ 
রনতটােটা বড় বড় ভটাষণ ছটাড়টা আে রকটানও কটাি কয়েন 
নটা, আপনটােটা িটায়নন। রকটানও সংেঠন রনই ওয়দে। 
ওয়দে একটটাই কটাি, দলয়নরৈীে কুৎসটা কেটা। উন্নেয়নে 
জবরুয়ধে প্রেটাে কেটা। রসটাশ্টাল জেজরেটাে উপেুক্ত িবটাব 
জদয়ত হয়ব। দয়লে জনয়দ্ডশ রেয়ন েলয়ল রদখয়বন 
আপনটায়দে েটাস্তটা অয়নক সহি হয়ে রেয়ছ। রিলটাে 
রিলটাে সংেঠন নতুন ভটায়ব ত্তজে কেটা হয়েয়ছ। েটঁায়দে 
দটাজেত্ব রদওেটা হয়েয়ছ তটাঁয়দে সয়গে সেন্বে রেয়খ কটাি 
কেয়বন। দয়লনরৈী েেতটা ব্টানটাজি্ডে উন্নেয়নে প্রেটাে 
কেয়বন। রকটাজভর পজেজস্জতয়ত অসহটাে েটানুষয়দে 
পটায়শ জেয়ে দটাঁড়টায়বন। ছটারৈ, েুব, েজহলটা সকলয়ক 
এক হয়ে কটাি কেয়ত হয়ব।’ 

উলুয়বজড়েটাে জবধটােক পুলক েটাে, জবধটােক ইজরিশ 
আজল সয়মেলন রশষ কয়ে রিয়লয়ছন। উপজস্ত জছয়লন 
রলটাকসভটাে সটাংসদ সটািদটা আহয়েদ। কেমীয়দে বলটা 
হয়েয়ছ, খুব রিটায়ে েটাইয়রেটায়িটান বটািটায়নটা েটায়ব 
নটা। অজধকটাংশ সয়মেলন হয়ছে হল ও কজেউজনটি 
রসন্টায়ে। সটাংসদ রসৌেত েটাে সয়মেলয়ন উপজস্ত 
্টাকয়ছন। জবজভন্ন জবষে জনয়ে রক্রে রে িনজবয়েটাধী 
নীজত জনয়ছে, রসটটাও তুয়ল ধেটা হয়ছে। বলটা হয়ছে 
রকটাজভর পজেজস্জতয়ত ও আেিটায়ন ষিজতরেস্তয়দে 
িন্ রক্রে রকটানও সটাহটাে্ কয়েজন।

তৃণিূকলর প্রবত িুেকিমী ১০ িাবড়কত

িুদ্ধকদি দাি
কিবদন্রীপুর, ১০ অক্াির

পেকীেটাে বটাধটা হয়ে ওঠটা পয়্ে কটাটঁটা 
সেটায়ত রপ্রজেক পুয়েটাজহতয়ক সয়গে জনয়েই 
শটাশুজড়য়ক খনু কেল পরুৈবধ।ূ রটনটাটি 
রয়টয়ছ দটাসপুয়েে শ্টােসনু্দেপুয়ে। 
শুরেবটাে শটাশুজড় রেৌসজুে রেটাস্টােীে (৬০) 
েতৃয়দহ উধেটাে হে। শজনবটাে পুরৈবধূ 
সজুমিতটা রেটাস্টােী ও তটাে রপ্রজেক ত্টা 
বটাজড়ে পুয়েটাজহত রেটােটােটাদঁ েখুটাজি্ডয়ক 
ররেতিটাে কয়ে পুজলশ। িটানটা রেয়ছ, বটাজড়ে 
পুয়েটাজহয়তে রপ্রয়ে েয়িজছয়লন বধ।ূ তটায়ত 
বটাধটা হয়ে দটাজঁড়য়েজছয়লন শটাশুজড়। তটাই 
তটায়ঁক কীভটায়ব সেটায়নটা েটাে রসই ছক 
কয়ষজছল দু’ িয়ন। সকটায়ল কে্ডস্য়ল 
েয়ল েটান স্টােী শুভজিৎ। দুপুয়েে পে 
তটায়দে রছটাট রেয়েটিও রজুেয়ে পড়ত। 
শ্শুে জনেটাই রেটাস্টােী রজুেয়ে পড়য়তন। 
জকন্তু রুয়েটায়তন নটা শটাশুজড়। জতজন বুঝয়ত 
রপয়েজছয়লন পুয়েটাজহয়তে সয়গে বউেটাে 
সম্ক্ডটটা স্টাভটাজবক নে, তটাই তয়কে তয়কে 
জছয়লন। একজদন আপজত্তকে অবস্টাে রদয়খ 
রিয়লজছয়লন দু’ িনয়ক। শটাশুজড় বটাধটা হয়ে 
দটাড়ঁটায়নটাে তটঁায়ক দুজনেটা র্য়ক সজেয়ে 
রদওেটাে ছক কয়ষ। 

পুজলয়শে এক আজধকটাজেক িটানটান, 
রেটাড়টা র্য়কই একটটা জবষে পজেষ্টাে হয়ে 
েটাজছেল, পজেবটায়েে রকউ রটনটাে িজড়ত 
জকন্তু বটাইয়েে রলটায়কে সহটােতটাে কটািটি 
হয়েয়ছ। পজেবটায়েে সদস্ই বটাইয়েে 
রলটাকয়ক রভতয়ে আসটাে সয়ুেটাে কয়ে 
জদয়েয়ছ। রেটাটিভ কী? রপ্রৌঢ়টাে রছয়ল, 
রছয়লে বউ এবং স্টােীয়ক টটানটা রিেটা 
কেয়ত ্ টায়ক পুজলশ। িটানটা েটাে, পুরৈবধূ 
ও শটাশুজড়ে সম্ক্ড ইদটানীং ভটাল েটাজছেল 
নটা। রখটালসটা হে বটাজড়ে পুয়েটাজহয়তে সয়গে 
পুরৈবধূে রপ্রে কটাজহজন। তদয়ন্তে রনতৃয়ত্ব 
জছয়লন রটাটটায়লে এসজরজপও অগ্ীশ্ে 
রেৌধজুে। প্রটাে ১০ রণ্টাে রিেটাে রশষ অবজধ 
রভয়ে পয়ড়ন পুরৈবধ ূসজুমিতটা। েটায়তই 
তুয়ল আনটা হে পুয়েটাজহত রেটােটােটাদঁয়ক। 
খয়ুন ব্বহৃত অস্ত্র বটাজড়ে রসটাকজপয়ট 
লুজকয়ে েটাখটা হয়েজছল। শজনবটাে সকটায়ল 
পুজলশ তটা উধেটাে কয়েয়ছ।

পরক্রীয়ায় িাধা

শাশুবড়কক খনু,
পকুরাবহত–িহ
করেতিার পতু্রিধূ

িাবনকতলা শাখা
 ১৫৯/ এ, বিকিকানন্দ করাড 
কলকাতা– ৭০০ ০০৬

জনম্নবজণ্ডত লকটােধটােকেণয়ক জবজ্ঞজতি প্রদটান কেটা েটায়ছে রে, আেটায়দে জবজ্ঞজতি ও তটাজেদটাে পয়েও 
আপনটােটা আপনটায়দে লকটাে ভটাড়টা প্রদটান কয়েনজন। ব্টাঙ্ক ২০. ১০. ২০২০ তটাজেয়খ সকটাল ১১. ০০টটাে 
লকটােসেূহ ভটােটাে সম্য়ক্ড জসধেটান্ত রেহণ কয়েয়ছন। আপনটায়দে উপয়েটাক্ত তটাজেয়খে পূয়ব্ড বয়কেটা 
লকটােভটাড়টা প্রদটান কেটাে িন্ অনুয়েটাধ কেটা হয়ছে, অন্্টাে ওই জদয়ন, ওই সেয়ে, ওই স্টায়ন 
উপজস্ত ্টাকয়ত বলটা হয়ছে। আপনটােটা েজদ উক্ত তটাজেখ ও সেয়ে শটাখটাে উপজস্ত নটা ্টায়কন রসয়ষিয়রৈ 
প্র্টােতভটায়ব ব্টায়ঙ্কে জনেেটানুেটােী আপনটায়দে উপজস্জত ব্জতয়েয়ক আপনটায়দে দটাে ও দটাজেয়ত্ব 
লকটােসেুহ ভটােটা হয়ব।

ক্রি  নাি ও ঠিকানা লকাকরর লকার িককয়া
নং  ধরন নং  কেকক

১.  কৃষ্টা েরেবতমী, ১১, জপ্রেনটা্ রদ রলন, এ এে ৪৮৪ ২৭. ০৪. ২০১৯
 বেটানেে, কলকটাতটা– ৭০০ ০৩৬

২.  সুভটাষ দটাস, ১৪৩এ, জবয়বকটানন্দ রেটার, এ এে ৫২০ ২৭. ০৫. ২০১৯
 কলকটাতটা– ৭০০ ০০৬

৩.  ভরিটা রদবী, জশজশে জনলে, জবএল– জব, এ এে ৭৮১ ২২. ০৬. ২০১৯
 ফ্্টাট– জি, ২ে তল, ১৫, হজে ররটাষ জ্রিট,
 কলকটাতটা– ৭০০ ০০৬

৪.  শ্টাে নটা্ রেয়হয়েটারৈটা, েটান্দটাস অ্টাপটাট্ডয়েন্, এ এে ২৫৭ ২৫. ০৭. ২০১৯
 জবজর– ২০০/ ২, কেলপটাক্ড, েবী্রেপল্ী, কৃষ্পুে,
 কলকটাতটা– ৭০০ ১০১

৫.  অজেতকুেটাে িেয়সটােটাল, ২/ এইে/ ২,  এএে  ৬২৪ ২৩. ০৭. ২০১৯
 জবপ্রদটাস জ্রিট, কলকটাতটা– ৭০০ ০০৯

৬.  েটােটা িেয়সটােটাল, ২, ত্শলকুেটাে এ এে ৩৬০ ১৩. ০৭. ২০১৯
 েুখটাজি্ড রেটার, হটাওড়টা– ৭১১ ১০১

তাবরখ:  ১০. ১০. ২০২০, স্ান:  কলকাতা শাখা প্রিন্ধক, ি্যাঙ্ক অফ িকরাদা  

লকার কভকে 
কফলার বিজ্ঞবতি

 এিএিইবি, কলকাতা, িিৃবদ্ধ ভিন, 
অ্যাকনক্ বিব্ডং, ই ব্লক, ৫ি তল, 

১, স্ট্যাডি করাড, কলকাতা–৭০০ ০০১

কিাটর গাবড়র বনলাি বিক্রয়
এই ব্টায়ঙ্কে কটায়ছ রেহটানটাবধে ও দখল রনওেটা জনম্নজলজখত রেটাটেেটাজড়গুজল  ১৭. ১০. ২০২০  তটাজেখ 
( শজনবটাে)  প্রকটাশ্ জনলটায়েে েটাধ্য়ে জবজরে কেটা হয়ব। জনলটায়েে স্টায়ন ১৭. ১০. ২০২০  তটাজেয়খ রবলটা 
২রটটা র্য়ক ৩রট পে্ডন্ত জনয়িয়দে হটাজিে ্টাকটাে িন্ আরেহী ররেতটায়দে অনুয়েটাধ িটানটায়নটা হয়ছে। 
প্রকটাশ্ জনলটাে জবয়কল ৪. ০০রট র্য়ক ৫. ০০টটাে েয়ধ্ আয়েটাজিত হয়ব এই স্টায়ন:  ৫ে তল, এসজবআই 
এসএেইজস, কলকটাতটা, সেৃজধে ভবন।

ক্রি                    গাবড়র বিিরণ  চতবরর িংর্ণ 
নং  িির িূল্য

1.  FIGO ASPIRE BS IV TAXI CAB (LUX) Reg. No. WB 04H 2799   ২ ০১৭  টটাঃ ১,৯৫,০০০/ – 

2.  MARUTI ICELERIO LDI Reg. No. WB 04G 8735  ২০১৬ টটাঃ ৮৬,০০০/ – 

3.  MARUTI SWIFT DZIRE TOUR BS IV Reg. No. WB 04G 8101  ২০১৬ টটাঃ ১,৯৫,০০০/ – 

 4.  FORD MOTOR CAB (AAKN0110F01V02) Reg. No. WB 25G 5371  ২০১৭ টটাঃ ১,২৩,০০০/ – 

5.  TATA MOTORS (MINI BUS) Reg. No. WB 05 3881  ২০১৬ টটাঃ ৪,১০,০০০/ – 

6.  MARUTI DZIRE TOUR Reg. No. WB 04F 9437  ২০১৪ টটাঃ ২,৬০,০০০/ – 

7.  HYUNDAI XCENT CARDI  Reg. No. 19H 7777  ২০১৭ টটাঃ ২,৫০,০০০/ – 

8.  MARUTI SWIFT DZIRE TOUR BS IV Reg. No. WB 25G 4684  ২০১৬ টটাঃ ২,২৮,০০০/ – 

9.  MARUTI SWIFT DZIRE TOUR BS IV Reg. No. WB 11D 0041  ২০১৬ টটাঃ ২,১০,০০০/ – 

10.  FORD FIGO ASPIRE 1.5 TDCI Reg. No. WB 05 4441  ২০১৭ টটাঃ ৩,০০,০০০/ – 

11.  HYUNDAI XCENT BS IV Reg. No. 05 4041   ২০১৬  টটাঃ ২,৫১,০০০/ – 

12.  MARUTI SWIF DZIRE TOUR BS IV Reg. No. WB 05G 8808  ২০১৬ টটাঃ ২,৫৫,০০০/ – 

13.  MAURTI DZIRE TOUR BS IV Reg. No. WB 04F 9419  ২০১৪ টটাঃ   ১,৪৬,০০০/ –

14.  MARUTI TOURS DIESEL Reg. No. WB 07J 5120  ২০১৮ টটাঃ ৩,৭৫,০০০/ – 

15.  HYUNDAI MOTOR EON ERA (L CAB) Reg. No. WB  04H 3666  ২০১৭  টটাঃ ৭৪,০০০/ – 

16.  MARUTI SWIFT DZIRE TOUR BS IV Reg. No. WB 04G 1306  ২০১৫ টটাঃ ১,২১,০০০/ – 

17.  TATA MOTORS ZSET QE QJ BS IV Reg. No. WB 04H 1674  ২০১৭ টটাঃ ২,১৫,০০০/ – 

18.  MARUTI DZIRE TOUR LDI BS IV Reg. No. WB 05 4534  ২০১৭ টটাঃ ২,৮৮, ০০০/ – 

19.  TATA MOTORS ZSET XE QJET BS IV Reg. No. WB 04H 3539  ২০১৭ টটাঃ ২,৫৩,০০০/ – 

20.  TATA INDIGO ECS TAXI CAB Reg. No. WB 04G 5155  ২০১৫ টটাঃ ৯৮,০০০/ – 

21.  FORD FIGO ASPIRE 1.5 TDCI Reg. No. WB 04G 9740  ২০১৭ টটাঃ ১,৭৫,০০০/ – 

22.  MARUTI SWIFT DZIRE TOUR BS IV Reg. No. WB 04G 5893  ২০১৫ টটাঃ ১,২৫,০০০/ – 

23.  TATA INDIGO ECS LS DIESEL Reg. No. WB 25F 3359  ২০১৪ টটাঃ ২,১৫,০০০/ – 

24.  MARUTI DZIRE TOUR LDI BS IV Reg. No. WB 05 4349   ২০১৭ টটাঃ ২,৫০,০০০/ – 

25.  MARUTI SWIFT DZIRE TOUR BS IV Reg. No. WB 04G 0111   ২০১৪ টটাঃ ১,০৮,০০০/ – 

26.  MARUTI DZIRE TOUR DIESEL Reg. No. WB 04G 4467  ২০১৫ টটাঃ ২,৭৪,০০০/ – 

27.  MARUTI DZIRE TOUR BS WB IV Reg. No. WB 05 0752  ২০১৪ টটাঃ ১,৭১,০০০/ – 

28.  MAURTI  DZIRE TOUR LDI BS IV Reg. No. WB 05 1149  ২০১৪ টটাঃ ১,৯৮,০০০/ – 

29.  HYUNDAI XCENT CARDI BS IV Reg No. WB 05 3449   ২০১৫ টটাঃ ১,৪৩,০০০/ –

30.  MARUTI SWIFT DZIRE TOUR BS IV  Reg. No. WB 11C 9820  ২০১৬ টটাঃ ২,২০,০০০/ – 

31.  TATA INDIGO ECS Reg. No. WB 07J 0244  ২০১৪ টটাঃ ৮০,০০০/ – 

32.  TATA INDIGO ECS LX CR4 IV Reg. No. WB 044 5253  ২০১৫ টটাঃ ৫৯,০০০/ – 

33.  MARUTI DZIRE TOUR TAXI CAB Reg. No. WB 25F 8109  ২০১৫ টটাঃ ১,৫১,০০০/ – 

34.  HYUNDAI ENON D LITE Reg. No. WB 04H 5079  ২০১৮ টটাঃ ২,৪৪,০০০/ – 

35.  MARUTI DZIRE TOUR TAXI CAB Reg. No. WB 04G 5478  ২০১৫ টটাঃ ১,৪০,০০০/ – 

36.  HYUNDAI XCENT CrDi BS IV Reg. No. WB 05 3325  ২০১৫ টটাঃ ৮৪,০০০/ – 

37.  INDIGO ECS LM TAXI BS IV Reg. No. WB 04G 0131   ২০১৪ টটাঃ ৩০,০০০/ – 

38.  MARUTI SWIFT DZIRE TOUR Reg. No. WB 25G 1317  ২০১৬ টটাঃ ২,০৫,০০০/ – 

39.  INDIGO ECS LX CR4 BS IV Reg. No. WB 04G 9631  ২০১৬ টটাঃ ১,৩৬,০০০/ – 

40.  HONDA AMAZE Reg. No. WB 05 5336  ২০১৭ টটাঃ ২,৯৮,০০০/ – 

41.  MARUTI ALTO 800 Reg. No. WB 04G 8928  ২০১৬ ১,৪৮,০০০/ – 

42.  TATA INDIGO ECS Reg. No. WB 19G 2784  ২০১৪ টটাঃ ১,১৮,০০০/ –  

শাখা আবধকাবরককর কফান নং:  ৯৬৭৪৭১০৬১০/  ৯৮৩৬৫৭৫২৪৭
দ্রষ্টি্য:  এই িূল্য প্রকরাজ্য বজএিটি িকিত
েটাজড় ‘ করখাকন আকি কিখাকন’  এিং ‘ করিন আকি কতিন’  জভজত্তয়ত জবজরে কেটা হয়ব।
ক)  আরেহী ররেতটায়দে জনধ্ডটাজেত বেটায়ন আয়বদন কেয়ত হয়ব, েটাে সয়গে সংেজষিত েূয়ল্ে ১০% 

অ্্ডটাঙ্ক বটােনটা িেটা বটাবদ ‘ SBI, SMEC, KOLKATA         , Samriddhi Bhavan’–এে 
অনুকূয়ল কটাটটা ব্টাঙ্ক ড্টাফ্ ট বটা ব্টাঙ্কটাস্ড রেক জনলটায়েে স্টায়ন ১৭. ১০. ২০২০ জবয়কল ৩.  ৩০টটাে 
আয়ে িেটা জদয়ত হয়ব। নেয়দ রকটানও অ্্ডটাঙ্ক রেহণ কেটা হয়ব নটা।   এে পটাশটাপটাজশ আরেহী ররে-
তটায়দে আেও অনুয়েটাধ কেটা হয়ছে েটায়ত তঁটােটা জনলটায়েে স্টায়ন ‘ জবর অ্টাজলিয়কশন িে্ড’ –সহ 
রকওেটাইজস–ে জনয়িয়দে আসল পজেেেপরৈ এবং ঠিকটানটাে উপেুক্ত সংখ্ক রিেক্স কেটা কজপ 
সয়গে জনয়ে আয়সন। েটা পুয়েটা ‘ জবর’  অ্্ডটাঙ্ক দটাজখল কেটাে পে ‘ জবরেে শংসটাপরৈ’  ইসু্ কেটাে সেে 
কটায়ি লটােয়ব।

খ)  ওপয়ে রলখটা সংেষিণ েূয়ল্ে কে অ্্ডটাঙ্ক উয়ল্খ কেটা জবর/প্রস্তটাব জবয়বেনটা কেটা হয়ব নটা।
ে)  দেটাদজে/ জবজরং সেটাতি হয়ল এই ব্টাঙ্ক রকবলেটারৈ রেটাে্ রষিয়রৈে অনুকূয়ল জবরেে সম্ন্ন কেটাে 

ক্টা ররটাষণটা কেয়ব এবং সংজলিটি দেদটাতটায়দে জলজখতভটায়ব সিল দেদটাতটাে অনুকূয়ল জনলটাে 
সম্ন্ন হওেটাে সটাত জদয়নে েয়ধ্ তটা িটানটায়নটা হয়ব।

র)  ব্টাঙ্ক দ্টােটা ররটাজষত সিল দেদটাতটায়ক জবরেে সম্ন্ন হওেটাে জেঠি পটাওেটাে তটাজেয়খে ৭ জদয়নে 
েয়ধ্ এই ব্টাঙ্কয়ক জবরেেেূয়ল্ে পুয়েটা অ্্ডটাঙ্ক  বটােনটা িেটা সেন্বেরেয়ে  জরেটান্ড ড্টাফ্ ট জহয়সয়ব িেটা 
জদয়ত হয়ব। রেটার ট্টাক্স, ইনজশওয়েন্স ইত্টাজদে েয়তটা জবজধবধে দটােগুজল ররেতটায়কই বহন কেয়ত হয়ব।

ে)  এই ব্টাঙ্ক রকটানও কটােণ নটা রদজখয়ে রে রকটানও বটা সেস্ত দেপ্রস্তটাব রেহণ বটা বটাজতল কেটাে এবং 
জনলটাে জবরেে প্রজরেেটা স্জেত বটা বটাজতল কেটাে অজধকটাে বিটাে েটায়খ।

ে)  রেটাটেেটাজড়ে রেজিয়্রিশন কেটায়নটা দেদটাতটাে দটাজেত্ব। পুয়েটা জবর অ্্ডটাঙ্ক বুয়ঝ পটাওেটাে পে এস-
জবআই, আেএজসজপজস–সটাউ্ কলকটাতটা রেটাটেেটাজড় এবং ওই েটাজড় সংরেটান্ত কটােিপরৈ হস্তটান্তে 
কেয়ব। জবরটােয়দে নটায়ে রেটাটেেটাজড়ে রেজিয়্রিশন কেটায়নটাে ব্টাপটায়ে এসজবআই এসএেইজস, 
কলকটাতটা, সেৃজধে ভবন রকটানও দটাজেত্ব রনয়ব নটা।

অনুকিাবদত অবফিার
তাবরখ:  ১১. ১০. ২০২০;  স্ান:  কলকাতা এিবিআই, এিএিইবি, কলকাতা, িিৃবদ্ধ ভিন  
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