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সুরসম্াজ্ঞীকক ফমামবারত জ্ারলকয় শ্রদ্া জানাকছেন উত্তর কলকাতা 
‘ উদকয়র পকে’ র সদস্যরা। ছরব:  আজকাল

উত্তর কলকাতার ২ নম্বর ওয়াক্ডে কাউরসিলর ্াঃ কাকরল ফসকনর 
উকদ্যাকে লতা মকঙ্গশককরর স্মরকে ফশাকরমরছল। ছরব:  আজকাল

তাঁর োকনই তাঁকক স্মরে। ‘ পাড়ায় রশক্ালয়’  শুরুর আকে খুকদ 
পড়ুয়ারা োইল ‘ মঙ্গল দঞীপ ফজ্কল’।  হুেরলর রপয়ারাপুকরর 

পরচিমপাড়া প্ােরমক সু্কল। ফসামবার। ছরব:  পােডে রাহা

মধ্য হাওড়ায় পাড়ায় রশক্ালয়– এর সূচনা করকলন সমবায়মন্তঞী 
অরূপ রায়। তারাসুন্দরঞী বারলকা রবদ্যাভবকনর প্ােরমক রবভাকের 
পড়ুয়াকদর রনকয় শুরু হল ফলখাপাড়া। ফসামবার। ছরব:  আজকাল

আমবাোকন বসল পাঠশালা। ভাঙকড়। ফসামবার। ছরব:  প্রতকবদক

ফেৌতম চক্রবততী

এ যেন রবি ঠাকুররর 
একটুকররা শাবতিবনরকতন। 
ছাবতম গারছর নীরে না 
হরেও ভাঙরের আমিাগারন 
িসে পাোয় বশক্ােরয়র 
পাঠশাো। আমগারছর সরগে 
িাঁধা ব্ল্াকরিার্ড। ঘবের কাটঁার 
বনয়ম যমরন এে পেুয়ারা। বনব ্্ডষ্ট 
দূরত্ব বিবধ যমরন মরুে মাস্ক পরর 
তারা িসে। িাজে ঘণ্া। 
শুরু হে ক্াস। রবি ঠাকুররর 
শাবতিবনরকতরনর ধারঁেই মকু্ত 
পবররিরশ আম গারছর নীরে 
পঠনপাঠন শুরু হে ভাঙরের 
কেুয়া গ্ারম। পাোয় বশক্ােরয়র 
প্রথম ব্রনই ভাঙরের এমন ছবি 
সাো যেরে ব্রয়রছ যজোরত। 
মেুল্মন্তীর বনর্্ডরশ যসামিার 
যথরক শুরু হরয়রছ পাোয় 
বশক্ােয়। এব্ন ভাঙে ২ নম্বর ব্রকর োেতারিবেয়া অঞ্চরে কেুয়া হাইসু্করের পক্ 

যথরক পাোয় বশক্ােয় কম্ডসবূে 
গ্হণ করা হয়। ভাঙরের প্রতল্তি 
গ্াম কেুয়া। ওই গ্াম সংেগ্ন 
িে আমিাগারন বশক্া ্ারনর 
িল্িস্া করা হয়। ববিতীয় যথরক 
অষ্টম যরেবণর পেযু়ারা বনয়ম 
যমরন েরে আরস পাঠশাোয়। 
শুরু হয় পঠনপাঠন।  কেুয়া 
বি্ল্ােরয়র বশক্ক– বশবক্কারা 
এরস উপবস্ত হন। আর এমন 
মরনারম পবররিরশ প্রকৃবতর 
মারে পোরশানা কররত 
পাওয়ায় যিশ উৎসারহর 
সরগে ক্ারস বভে জবমরয়রছন 
সু্করের পেযু়ারাও। িহুব্ন পর 
বশক্ক– বশবক্কার্র কাছ যথরক 
সরাসবর পঠনপাঠরনর সরুোগ 
যপরয় েুবশ পেযু়ারা। যকউ পরে 
পঞ্চম যরেবণরত, যকউ পরে ষষ্ঠ 
যরেবণরত। এই প্রথমিার এমন 
যোোরমো পবররিরশ পাঠশাোয় 

আসা। িহুব্ন পরর সহপাঠীর সরগে সামনাসামবন য্ো। 

ভাঙড় ফেন এক টুককরা শারতিরনককতন
পাড়ায় রশক্ালয়

২ ফকাটির 
ফসানা, ফরেপ্ার ২
কলকাতা ফেকক ফসানার বাট 
ওর্শায় পাচার করকত রেকয় শুল্ক 
দপ্করর ফোকয়ন্দাকদর হাকত ধৃত 
দুই ভাই লক্ষঞীকাতি সাঁতরা ও রমনু্ 
সাঁতরা। ২ ফেব্রুয়াররর ঘটনা। ফমাট 
সাকড় ৪ ফকরজ ফসানার বাকটর দাম 
২ ফকাটি টাকারও ফবরশ। ধৃতকদর 
ব্যাঙ্কশাল আদালকত হারজর 
করাকনা হয় ফসামবার। শুল্ক দপ্করর 
আইনজঞীবঞী সরুস্মতা চক্রবততী জানান, 
ধৃতকদর ১৪ ফেব্রুয়ারর পেডেতি ফজল 
ফহোজকত রাখার রনকদডেশ রদকয়কছ 
আদালত। এরপর ধৃত দুই ভাইকক 
ফজরা ককর ফসানার ফদাকাকনর 
মারলক–সহ আরও রতনজনকক 
ধকরকছ পুরলশ। 

 বারহনঞী রনকয়
আসন্ন পুররনবডোচকন ফকন্দঞীয় বারহনঞী 
ফমাতাকয়ন রনকয় রাজ্য রনবডোচন 
করমশন ও রাকজ্যর বক্তব্য জানকত 
চাইল কলকাতা হাইককাটডে। এই রনকয় 
দু’ পকক্র কাকছ হলেনামা ফচকয়কছ 
প্ধান রবচারপরত প্কাশ শ্রীবাস্তব 
ও রবচারপরত রাজর্ডে ভরদ্াকজর 
র্রভশন ফবঞ্চ। পাশাপারশ 
ফকন্দককও রনবডোচকন ফকন্দঞীয় বারহনঞী 
ফচকয় দাকয়র হওয়া মামলায় অতিভুডেক্ত 
করার রনকদডেশ রদকয়কছ র্রভশন 
ফবঞ্চ। আোমঞী বুধবার মামলার 
শুনারন হকব। রাকজ্যর অ্যা্কভাককট 
ফজনাকরল ফসৌকমন্দনাে মুকখাপাধ্যায় 
জানান, রনবডোচকনর রদন ফঘা্ো 
হওয়ার পর রাকজ্যর হাকত আইন–
শৃঙ্খলার দারয়ত্ব োকক না। 

বরানের ব্াঞ্চ, ১৩৭, রব টি ফরা্, বরানের, ্ানলপ রব্জ, উত্তর ২৪ পরেনা,
কলকাতা–৭০০০৩৫। ই–ফমল:  iob0566@iob.in;  ফোন:  ০৩৩ ২৫৭৭৪৫৩১

স্াবর সম্পরত্তসমূহ রবরক্রর জন্য ই–রনলাম রবক্রয় রবজ্রপ্
রসরকউররটাইকজশন অ্যান্ড ররকনস্টাকশন অে রেনারসিয়াল অ্যাকসটস অ্যান্ড এনকোসডেকমন্

অে রসরকউররটি ইন্াকরস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ ( নং ৫৪/ ২০০২)  –এর অধঞীকন
এই ব্যাকঙ্ক বন্ধক রাখা স্াবর সম্পরত্তসমূহ রবরক্রর জন্য ই–রনলাম রবক্রয় রবজ্রপ্।

যেরহতু, ইবডিয়ান ওভারবসজ িল্াঙ্ক–এর অনুরমাব্ত আবধকাবরক বনর্াক্ত যোন অল্াকাউরটের যপ্রবক্রত 
এই িল্ারঙ্কর পাওনা পুনরুদ্াররর জনল্ বন্িবণ্ডত সম্পবতি বসবকউবরটি ইটোররস্ট ( এনরোস্ডরমটে)  রুেস, 
২০০২–এর ১৩( ২)  ধারাধীরন বিবরির অবধকার সরমত ্েে বনরয়রছন এিং সংবলিষ্ট পক্( গণ)  উক্ত িরকয়া 
পবররশারধ িারংিার িল্থ্ড হওয়ায় সু্ ও মাসুে সরমত িল্ারঙ্কর পাওনা অথ্ডাঙ্ক পুনরুদ্াররর জনল্ উক্ত অল্ারটের 
১৩( ৪)  ধারাধীরন তাঁর ওপর অবপ্ডত ক্মতািরে বন্িবণ্ডত সম্পবতি ‘ ফেখাকন ফেমন আকছ, ো রকছ ুআকছ’  
বভবতিরত বিবরির প্রস্াি রােরছন। এই বিবরি বন্স্াক্রকারী বিারা https://www.mstcecommerce.com/
auctionhome/ibapi  ওরয়ি যপাট্ডারে য্ওয়া ই–বনোম প্ল্াটেরম্ডর মাধল্রম পবরোবেত হরি।
ঋেরেহঞীতার নাম ও ঠিকানা: 
১)  ফমসাসডে কাজল ফমর্ক্যাল ( ঋেরেহঞীতা) , ফপ্াপ্াইটর:  রমঃ তন্ময় ফচৌধুরর, বকং টাওয়ার, গ্াউডি য্ার, ৯, 
নথ্ড নও্াপাো যরার, কেকাতা–৭০০০৫৭, েল্াডিমাক্ড:  ১১ নং িাস স্টল্ারডির কারছ।
বন্ধকদাতার নাম ও ঠিকানা: 
১)  রমঃ তন্ময় ফচৌধুরর ( বন্ধকদাতা) , বপতা– রিীন্দ্র যেৌধুবর, ১৭/ বি, এস এে পাে যরার, নথ্ড নও্াপাো, 
কামারহাটি, উতির ২৪ পরগনা, কেকাতা–৭০০০৫৭।
এনরপএ হওয়ার তাররখ:  ৩০. ০৪. ২০২১;  ্াবি বিজ্ঞবতির তাবরে:  ০৭. ০৬. ২০২১।
দারব রবজ্রপ্কত দারবকৃত বককয়া:  ২৯. ০৫. ২০২১ তাবররের বভবতিরত ₹ ২,৯৩,০৬৬. ৪৩ +  সু্ ও মাসুে।
দখল রবজ্রপ্র তাররখ:  ২৪. ১১. ২০২১।
দখল রবজ্রপ্কত দারবকৃত বককয়া:  ২৪. ১১. ২০২১ তাবররের বভবতিরত ₹ ৩,০৪,৮৪২. ৪৩ +  সু্ ও মাসুে।
*  স্ানীয় স্শাবসত সরকার ( সম্পবতি কর, ওয়াটার বসউয়াররজ, বিদ্ল্ৎ বিে ইতল্াব্)  অনা্ায়ী িরকয়া:  িল্ারঙ্কর 
জানা যনই।

স্াবর সম্পরত্তর রববরে
বনর্াক্ত সম্পবতির অপবরহাে্ড সমগ্ পবরমাণ োর বস্বত ও বিিরণ:  ৪ নম্বরেুক্ত একটি য্াকানঘর, পবরমাপ– 
১৬০ িগ্ডেুট, গ্াউডি য্ার, বিব্ডংরয়র নাম ‘ বকং টাওয়ার’ , যপ্রবমরসস নং ৯, নথ্ড নও্াপাো যরার ( এস এন 
পাে যরার) , যপাঃঅঃ ও থানা– যিেঘবরয়া, যজো– উতির ২৪ পরগনা, কেকাতা–৭০০০৫৭, যজ এে নং ১, 
যতৌবজ নং ১৭৩, আর এস নং ১২, যজো– উতির ২৪ পরগনা, যমৌজা– আবেয়া্হ কামারহাটি, এবরএসআর– 
কাশীপুর ্ম্ম, েবতয়ান নং ৮৮৮, েবতয়ান নং ৬৯৭, ক, ে, গ, ্াগ নং ৩৪৮৮, ওয়ার্ড নং ৮, যহাব্ডং নং 
১৪৪৮, নথ্ড নও্াপাো যরার, কামারহাটি বমউবনবসপল্াবেটির এোকাধীন।
সম্পরত্তর স্বত্বারধকারঞী:  বমঃ তন্ময় যেৌধুবর।
সম্পরত্তর ফচৌহরদি রনম্নরূপ: 
উতির– মণীন্দ্র যমাহন ্রতির সম্পবতি;  ্বক্ণ– ১৬ েুট েওো নথ্ড নও্াপাো যরার ( এস এন পাে যরার) ;  
পিূ্ড– শ্রী অজু্ডন ্ারসর সম্পবতি;  পবচিম– ৬ েুট েওো কমন পল্ারসজ।
েব্ যকানও ্ায় সম্পরক্ড জানা থারক:  িল্ারঙ্কর জানা যনই।
*  রবরধবদ্ বককয়ার ওপর ব্যাকঙ্কর বককয়া অরোরধকার পাকব।
সম্পবতির সংরক্ণ মূেল্ হরি ₹ ৪,০৪,৭০০/ – এিং িায়না অথ্ডাঙ্ক হরি ₹ ৪০,৪৭০/ –।
বির িাোরনার মূেল্:  ₹ ১০,০০০/ –।
সম্পরত্ত পররদশডেকনর তাররখ ও সময়:  ০৭. ০৩. ২০২২ দ্পুর ৩. ৩০টা পে্ডতি যে যকানও কারজর ব্রন অবেস 
েোর যময়ার্।
ই–রনলাকমর তাররখ ও সময়:  ১০. ০৩. ২০২২, সকাল ১১. ৩০টা ফেকক দুপুর ৩. ৩০টা, বিরিয় বনষ্পবতি না–
হওয়া অিবধ প্রবত যক্ররে ১০ বমবনরটর সীমাহীন স্তঃ সম্প্রসাররণ এই ওরয়ি প্ল্াটেরম্ড:  https://www.
mstcecommerce.com/auctionhome/ ibapi . 
বিবরির বিশ্ শত্ড ও বনয়মািবের জনল্ অনুগ্হ করর য্েুন এই ওরয়িসাইটগুবে: 
https://www.iob.in/e-Auctions.aspx  ( িল্ারঙ্কর ওরয়িসাইট) 
https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi ( সাবভ্ডস যপ্রাভাইরাররর ওরয়ি 
যপাট্ডাে) 

তাররখ:  ০৪. ০২. ২০২২  অনুকমারদত আরধকাররক
স্ান:  কলকাতা–বরানের  ইরন্ডয়ান ওভাররসজ ব্যাঙ্ক

ওপরর যেো তাবররে ই–বনোম আরয়াজরনর িল্াপারর উপবরবেবেত ঋণ সম্পবক্ডত ঋণগ্হীতা( গণ)  ও 
জাবমন্ার( গণ) –এর প্রবত এই বিজ্ঞবতিটি বসবকউবরটি ইটোররস্ট ( এনরোস্ডরমটে)  রুেস, ২০০২–এর রুে 
৮( ৬) /  রুে ৯( ১)  অধীরন একটি বিজ্ঞবতি বহরসরিও গণল্ হরি।                   

রররজওনাল অরেস কলকাতা–II , ১১৯, পাকডে রস্টট, ফহায়াইট হাউস, কলকাতা–৭০০০১৬

  েমডে ‘ রজ’  
আরেহ প্জ্াপকনর জন্য আমন্তে

[  ইনসেরভবসি অল্াডি িল্াঙ্করাপ্টবস ( ইনসেরভবসি যররজাবেউশন যপ্রারসস ের করপ্ডাররট পাস্ডনস)  যরগুরেশনস, 
২০১৬– এর যরগুরেশন ৩৬এ( ১) – এর অধীরন] 

দরকারর তে্যাবরল
১. করপ্ডাররট ঋণগ্হীতার নাম বসনাবজ্ড বকরেনস অল্াডি হসবপটাবেটি প্রাইরভট বেবমরটর

২. করপ্ডাররট ঋণগ্হীতার প্রবতষ্ঠার তাবরে ২২ যেব্রুয়াবর, ২০০৮

৩. যে কতৃ্ডপরক্র অধীরন এই করপ্ডাররট  ঋণগ্হীতা 
প্রবতবষ্ঠত/ বনিন্ীকৃত

যরবজস্টার অে যকাম্পাবনজ–  কেকাতা

৪. করপ্ডাররট ঋণগ্হীতার করপ্ডাররট আইররনটিটি  নং/   
বেবমরটর    োয়াবিবেটি  আইররনটিবেরকশন নং

U15135WB2008PLC122942

৫. করপ্ডাররট ঋণগ্হীতার যরবজস্টার্ড অবেস এিং মুেল্ 
অবেস ( েব্ থারক)– এর  ঠিকানা 

৪৪৬/ ৩, যেক গারর্ডনস, কেকাতা– ৭০০০৪৫, পবচিমিগে

৬. করপ্ডাররট ঋণগ্হীতার ইনসেরভবসি শুরুর তাবরে ২৫ নরভম্বর,  ২০২১

৭. আগ্হ প্রজ্ঞাপন আমন্তরণর তাবরে ৮ যেব্রুয়াবর, ২০২২

৮. উক্ত যকাররর ২৫( ২)  ( এইে)  ধারাধীরন যররজাবেউশন 
আরি্নকারীর্র যোগল্তা এোরন উপেব্ধ ররয়রছ: 

এোরন ই– যমে করর সংগ্হ করা যেরত পারর:  
cirp.synergy@gmail.com 

৯. ২৯এ নং  ধারাধীরন প্ররোজল্ অরোগল্তার শত্ডািবে 
এোরন উপেব্ধ ররয়রছ: 

যররজাবেউশন আরি্নকারীরক ইসেরভবসি অল্াডি িল্াঙ্করাপ্টবস যকার 
২০১৬ মানরত হরি, বকন্তু ইনসেরভবসি অল্াডি িল্াঙ্করাপ্টবস যকার ২০১৬ 
যসকশন ২৯এ অধীরন এিং তার অধীনস্ রুেস অনুোয়ী বতবন ্ায়িদ্ 
থাকরিন না যররজাবেউশন প্ল্ান জমা সম্পরক্ড এিং এই প্রকাশনার 
অধীনস্/ সম্পবক্ডত সকে সম্পরক্ড। 

১০. আগ্হ প্রঞ্াপন প্রাবতির যশষ তাবরে ২৩ যেব্রুয়াবর,  ২০২২

১১. সম্ািল্ যররজাবেউশন আরি্নকারীর্র অস্ায়ী 
তাবেকা জাবরর তাবরে

০৫ মাে্ড, ২০২২

১২. অস্ায়ী তাবেকার প্রবত বিররাবধতা ্াবেরের যশষ 
তাবরে

১০ মাে্ড, ২০২২

১৩. সম্ািল্ যররজাবেউশন আরি্নকারীর্র েূোতি 
তাবেকা জাবরর তাবরে

২০ মাে্ড, ২০২২

১৪. সম্ািল্ যররজাবেউশন আরি্নকারীর্র প্রবত 
ইনেররমশন যমরমাররডিাম, ইভল্ােুরয়শন মল্াট্রিক্স এিং 
বররকারয়স্ট ের যররজাবেউশন প্ল্ানস জাবরর তাবরে

১০ মাে্ড, ২০২২

১৫. বররকারয়স্ট ের যররজাবেউশন প্ল্ান, ইভল্ােুরয়শন 
মল্াট্রিক্স এিং ইনেররমশন যমরমাররডিাম এিং 
সংগ্রহর পদ্বত

আইআরবপ যোগল্ আরি্নকারীরক ইভল্ােুরয়শন মল্াট্রিক্স 
আরএেআরবপ ই– যমে মাধল্রম প্র্ান কররিন যগাপনীয়তা িজায় যররে 
এিং যেরতরোগল্ জমা দ্ই েক্ টাকা মারে

১৬. যররজাবেউশন প্ল্ান ্াবেরের যশষ তাবরে ০৯ এবপ্রে, ২০২২

১৭. যররজাবেউশন প্ররেশনারের কারছ যররজাবেউশন 
প্ল্ান ্াবেরের পদ্বত

্রকাবর তথল্ািবে, নবথপরে এিং বিবিধ েম্ড/  এবেররবভট/  অথরাইরজশন 
ইতল্াব্ সরমত যররজাবেউশন প্ল্ান একটি বসে করা োরম ভরর বপির 
যপাস্ট মাধল্রম িা হারত জমা কররত হরি এিং ্রকাবর োিতীয় 
সংেগ্নরোগল্ নবথ সরমত উক্ত যররজাবেউশন প্ল্ান একটি পাসওয়ার্ড বিারা 
সুরবক্ত দ্টি যপনড্াইরভ ভরর যররজাবেউশন যপ্রারেশনারের কারছ জমা 
ব্রত হরি:  cirp.synergy@gmail.com 

১৮. অনুরমা্রনর জনল্ বিোরকারী কতৃ্ডপরক্র কারছ 
যররজাবেউশন প্ল্ান ্াবেরের তাবরে

০৯ যম, ২০২২

১৯. যররজাবেউশন প্ররেশনারের নাম ও যরবজরস্টশন নম্বর শ্রী মধুসূ্ন কুমার যপাদ্ার, আইবপ নবথভুবক্ত নং IBBI/IPA-001/IP-
P-02173/2020-21/13344 

২০. এই যিারর্ডর কারছ বনিন্ন অনুোয়ী যররজাবেউশন 
প্ররেশনারের নাম,  ঠিকানা এিং ই– যমে আইবর

নাম:  শ্রী মধুসূ্ন কুমার যপাদ্ার, নবথভুবক্ত ঠিকানা:  ৪৩, শল্ামনগর যরার, 
নল্াোরাে বসটি কমরপ্ক্স ্ল্াট এন ৩এ, কেকাতা– ৭০০০৫৫, ই– যমে:  
madhusudan.ca.85@gmail.com 

   ২১   . যররজাবেউশন  প্ররেশনারের সরগে যোগারোরগর জনল্ 
িল্িহাে্ড ঠিকানা এিং ই– যমে আইবর 

যোগারোরগর ঠিকানা:  প্রেরনে বভ.  োরডিেওয়াে অল্াডি অল্ারসাবসরয়টস, 
৬ ও্ড যপাস্ট অবেস বস্টট, যটম্পে যেম্বার ৪থ্ড তে, কক্ নং ৮০, 
কেকাতা– ৭০০০০১ ই– যমে:  cirp.synergy@gmail.com 

২২  . আরও বিশ্ তথল্ািবে এোরন বমেরি  শ্রী মধুসূ্ন কুমার যপাদ্ার, cirp.synergy@gmail.com 

২৩. েম্ড বজ প্রকাশনার তাবরে ০৮ যেব্রুয়াবর, ২০২২

  স্া/ – 
 মধুসূ্ন কুমার যপাদ্ার
 যরবজরস্টশন নং:  IBBI/IPA-001/IP-P-02173/2020-21/13344 
 নবথভুক্ত ঠিকানা:  ৪৩, শল্ামনগর যরার, নল্াোরাে বসটি কমরপ্ক্স ্ল্াট এন ৩এ, কেকাতা– ৭০০০৫৫
তাবরে:  ০৭/ ০২ / ২০২২  নবথভুক্ত ই– যমে:  madhusudan.ca.85@gmail.com 
স্ান:  কেকাতা  বসনাবজ্ড বকরেনস অল্াডি হসবপটাবেটি প্রাইরভট বেবমরটর

টারসনস প্্াক্টস রলরমকট্
CIN :  L51109WB1983PLC036510 

ফররজস্টা্ডে অরেস:  মাটিডেন বােডে রবজকনস পাকডে, রুম নং ৯০২, রবরপ–৩, সল্ট ফলক, ফসক্টর–৫, কলকাতা ৭০০০৯১
ই–ফমল:  info@tarsons.in ;  ওকয়বসাইট:  www.tarsons.com; ফোন:  + ৯১–৩৩৩৫২২০৩০০  

৩১ বররসম্বর, ২০২   সমাতি ত্রেমাবসক এিং নয় মারস অবনরীবক্ত আবথ্ডক েোেে সংরিাতি বিিৃবতর সংবক্তিসার
 ( ফকাটি টাকায়) 

   একক  পুঞ্ঞীভূত 

 ক্রম                 রববরে সমাপ্ ত্রৈমারসক সমাপ্ নয় মাস সমাপ্ বছর সমাপ্ ত্রৈমারসক সমাপ্ নয় মাস সমাপ্ বছর

 নং  ৩১. ১২. ২০২১ ৩০. ০৯. ২০২১ ৩১. ১২. ২০২০ ৩১. ১২. ২০২১ ৩১. ১২. ২০২০ ৩১. ০৩. ২০২১ ৩১. ১২. ২০২১ ৩০. ০৯. ২০২১ ৩১. ১২. ২০২০ ৩১. ১২. ২০২১ ৩১. ১২. ২০২০ ৩১. ০৩. ২০২১

   অরনরঞীরক্ত রনরঞীরক্ত অরনরঞীরক্ত রনরঞীরক্ত

 ১  কারিার যথরক যমাট আয় ৭০. ৬৬ ৭৬. ০৪ ৬০. ২২ ২১৫. ৮৫ ১৬১. ৩৫ ২২৮. ৯১ ৭০. ৬৬ ৭৬. ০৪ ৬০. ২২ ২১৫. ৮৫ ১৬১. ৩৫ ২২৮. ৯১
 ২  সংবলিষ্ট যময়ার্/ িছরর যনট মুনাো 
  কররর আরগ  ২৮. ৮৮ ৩৩. ৫৪ ২৮. ২৭ ৯৫. ৭৬ ৬০. ৮৮  ৯২. ৪৩  ২৮. ৮৮ ৩৩. ৫৪ ২৮. ২৭ ৯৫. ৭৬ ৬০. ৮৮  ৯২. ৪৩
 ৩  সংবলিষ্ট যময়ার্/ িছরর যনট মুনাো 
  কররর  পরর] ২১.৪৭ ২৪. ৯০ ২১. ০৫ ৭১. ২০ ৪৫. ৩১  ৬৮. ৮৭ ২১.৪৭ ২৪. ৯০ ২১. ০৫ ৭১. ২০ ৪৫. ৩১  ৬৮. ৮৭
 ৪  সংবলিষ্ট যময়ার্ যমাট যিাধগমল্ আয় 
  [ সংবলিষ্ট যময়ার্ কর–পরিততী 
  মুনাো   এিং কর–পরিততী অনল্ানল্ 
  যিাধগমল্ আয়  ধরর]  ২১.৪৫ ২৫.০৬ ২১. ০০ ৭১. ১৪ ৪৫. ১৮  ৬৮. ৭৭ ২১.৪৫ ২৫.০৬ ২১. ০০ ৭১. ১৪ ৪৫. ১৮  ৬৮. ৭৭
 ৫  ইকুল্ইটি যশয়ার মূেধন ১০.৬৪ ১০.১৯ ০. ১৯ ১০. ৬৪ ০. ১৯  ০. ১৯ ১০.৬৪ ১০.১৯ ০. ১৯ ১০. ৬৪ ০. ১৯  ০. ১৯
 ৬ অনল্ানল্ ইকুল্ইটি      ২৪৪.১৫      ২৪৪.১৫
 ৮  যশয়ার–বপছু আয় 
  [ প্রবতটি ₹ ২/ – মূরেল্র]
  িুবনয়াব্ ৪. ১৪ ৪. ৮৯ ৪. ১৩  ১৩. ৮৯  ৮. ৮২  ১৩. ৪৩ ৪. ১৪ ৪. ৮৯ ৪. ১৩  ১৩. ৮৯  ৮. ৮২  ১৩. ৪৩
  বমবরেত ৪. ১৪ ৪. ৮৯ ৪. ১৩  ১৩. ৮৯  ৮. ৮২  ১৩. ৪৩ ৪. ১৪ ৪. ৮৯ ৪. ১৩  ১৩. ৮৯  ৮. ৮২  ১৩. ৪৩

দ্রষ্টব্য: 
১.  উপবরবেবেত বিিৃবতটি যসবি ( বেবস্টং অল্াডি আ্ার বরসরক্াজার বররকায়ল্াররমটেস)  যরগুরেশনস, ২০১৫–এর যরগুরেশন ৩৩ যমাতারিক স্টক এক্সরেঞ্সমূরহ যপশ করা ৩১ বররসম্বর, ২০২   সমাতি ত্রেমাবসক এিং নয় মারস আবথ্ডক েোেরের 

বিশ্ েবতয়ারনর সংবক্তিসার। এই ত্রেমাবসক আবথ্ডক েোেরের পুররা িয়ান স্টক এক্সরেঞ্সমূরহর ওরয়িসাইট এনএসই–এর www.nseindia.com   এিং বিএসই–এর www.bseindia.com  সহ যকাম্পাবনর ওরয়িসাইট www.
tarsons.com–এ   উপেব্ধ ররয়রছ ।

২.  উপবরবেবেত আবথ্ডক েোেে ৭ যেব্রুয়াবর, ২০২২–এ অবরট কবমটি বিারা মেূল্াবয়ত হরয় যিার্ড অে বরররটের সভায় মঞু্র হরয়রছ। বিবধিদ্ অবরটরগণ এই আবথ্ডক েোেরের সংবক্তি মেূল্ায়ন করর বররপাট্ড ব্রয়রছন।

 ফবা্ডে অে র্করক্টরস–এর পকক্ 
 টারসনস প্্াক্টস রলরমকট্
স্ান:  কেকাতা রমঃ সঞ্ঞীব ফসকহোল
তাবরে:  ৭ যেব্রুয়াবর, ২০২২ ফচয়ারম্যান ও ম্যাকনরজং র্করক্টর

   েমডে ‘ রজ’ 
আরেহ প্জ্াপকনর জন্য আমন্তে

[ ইনসলকভরসি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপরস ( ইনসলকভরসি ফরকজারলউশন প্কসস ের ককপডোকরট পারসনস)  
ফরগুকলশনস, ২০১৬–এর ফরগুকলশন ৩৬এ( ১)  –এর অধঞীকন] 

দরকারর তে্যাবরল

১. করপ্ডাররট ঋণগ্হীতার নাম এমএসবপ যমটাবেক্স বেবমরটর

২. করপ্ডাররট ঋণগ্হীতার প্রবতষ্ঠার তাবরে ২৯. ১১. ১৯৯৬

৩. যে কতৃ্ডপরক্র অধীরন এই করপ্ডাররট 
ঋণগ্হীতা প্রবতবষ্ঠত/  বনিন্ীকৃত

যরবজস্টার অে যকাম্পাবনজ, কেকাতা

৪. করপ্ডাররট ঋণগ্হীতার করপ্ডাররট 
আইররবটেটি নম্বর/  বেবমরটর োয়াবিবেটি 
আইররবটেবেরকশন নম্বর

U27109WB1996PLC082138 

৫. করপ্ডাররট ঋণগ্হীতার যরবজস্টার্ড অবেস 
এিং মুেল্ অবেস ( েব্ থারক) –এর ঠিকানা

যরবজস্টার্ড অবেস:  ১, রুিকর যেন, গ্াউডি য্ার, কেকাতা, 
পবচিমিগে– ৭০০০৬৯।

৬. করপ্ডাররট ঋণগ্হীতার ইনসেরভবসি শুরুর তাবরে ২৫. ১১. ২০২১

৭. আগ্হ প্রজ্ঞাপন আমন্তরণর তাবরে ০৮. ০২. ২০২২

৮. উক্ত যকাররর ২৫( ২) ( এইে)  ধারাধীরন 
যররজাবেউশন আরি্নকারীর্র যোগল্তা 
এোরন উপেব্ধ ররয়রছ: 

উক্ত যকাররর ২৫( ২) ( এইে)  ধারাধীরন সম্ািল্ যররজাবেউশন 
আরি্নকারীর্র যোগল্তামান cirp.mspmetallics @kpmg.
com  আইবর–যত যমে পাঠিরয় োওয়া যেরত পারর।

 ৯. ২৯এ নং ধারাধীরন প্ররোজল্ অরোগল্তার 
শত্ডািবে এোরন উপেব্ধ ররয়রছ: 

ইনসেরভবসি অল্াডি িল্াঙ্করাপবস যকার, ২০১৬–এর ২৯এ ধারাধীরন 
এিং ওপররর রিম নং ৮–যত উরলেেমরতা।

১০. আগ্হ প্রজ্ঞাপন প্রাবতির যশষ তাবরে ২৩. ০২. ২০২২

১১. সম্ািল্ যররজাবেউশন আরি্নকারীর্র 
অস্ায়ী তাবেকা জাবরর তাবরে

০৫. ০৩. ২০২২

১২. অস্ায়ী তাবেকার প্রবত বিররাবধতা ্াবেরের 
যশষ তাবরে

১০. ০৩. ২০২২

১৩. সম্ািল্ যররজাবেউশন আরি্নকারীর্র 
েূোতি তাবেকা জাবরর তাবরে

২০. ০৩. ২০২২

১৪. সম্ািল্ যররজাবেউশন আরি্নকারীর্র 
প্রবত ইনেররমশন যমরমারাডিাম, 
ইভল্ােুরয়শন মল্াট্রিক্স এিং বররকারয়স্ট ের 
যররজাবেউশন প্ল্ানস জাবরর তাবরে

১১. ০৩. ২০২২ ( ১০. ০৩. ২০২২ তাবররে প্রাতি অবভরোরগর যক্ররে 
ইনেররমশন যমরমারাডিাম, ইভােু্রয়শন মল্াট্রিক্স ও বররকারয়স্ট ের 
যররজাবেউশন প্ল্ানস ইসুল্ করা হরি ১১. ০৩. ২০২২ তাবররে) ।

১৫. বররকারয়স্ট ের যররজাবেউশন প্ল্ান, 
ইভল্ােুরয়শন মল্াট্রিক্স এিং ইনেররমশন 
যমরমারাডিাম এিং আরও তথল্ািবের জনল্ 
অনুররাধ ্াবেরের পদ্বত

ইনসেরভবসি অল্াডি িল্াঙ্করাপবস যকার, ২০১৬ এিং এর অধীরন 
রবেত যরগুরেশনসমূহ অনুসারর তথল্ যগাপন রাোর েুবক্তপররে 
স্াক্র করার পরর যোগল্ আরি্নকারীর্র প্রবত বররকারয়স্ট 
ের যররজাবেউশন প্ল্ান, ইভল্ােুরয়শন মল্াট্রিক্স, ইনেররমশন 
যমরমারাডিাম ও অনল্ানল্ তথল্ািবে ই–যমে িা অনল্ যকানও 
ইরেকট্রবনক উপারয় যপ্ররণ করা হরি।

১৬. যররজাবেউশন প্ল্ান ্াবেরের যশষ তাবরে ০৯. ০৪. ২০২২

১৭. যররজাবেউশন যপ্রারেশনারের কারছ 
যররজাবেউশন প্ল্ান ্াবেরের পদ্বত

নীরে রিম নং ২১–যত উবলেবেত ঠিকানায় যররজাবেউশন যপ্রারেশনাে 
িরািরর রাক মাধল্রম/  হারত করর মুেিন্ োরম ভরর।

১৮. অনরুমা্রনর জনল্ বিোরকারী কতৃ্ডপরক্র কারছ 
যররজাবেউশন প্ল্ান ্াবেরের অনুবমত তাবরে

০৯. ০৫. ২০২২

১৯. যররজা বেউশন যপ্রারেশনারের নাম এিং 
যরবজরস্টশন নম্বর

বমঃ ্ীবতি রঞ্ন নাথ যরবজঃ নং:  IBBI/IPA-001/IP-
P00976/2017-2018/11606  

২০. এই যিারর্ডর কারছ বনিন্ন অনুোয়ী 
যররজাবেউশন যপ্রারেশনারের নাম, ঠিকানা 
এিং ই–যমে আইবর

বমঃ ্ীবতি রঞ্ন নাথ ঠিকানা:  ২৫০৪, পারয়াবনয়ার বসএইেএস 
বেবমরটর, ভরতক নগর থানার বিপরীরত, ভরতক নগর, ঠারন 
( ওরয়স্ট) –৪০০০০৬। ই–যমে:  dipti.ranjan.nath@icai.org 

২১. যররজাবেউশন যপ্রারেশনারের সরগে 
যোগারোরগর জনল্ িল্িহাে্ড ঠিকানা এিং 
ই–যমে আইবর

ইউবনট ৮৬, গ্াউডি য্ার, আপার যরক প্াজা, ৭১, পাক্ড বস্টট, 
কেকাতা–৭০০০১৬। cirp.mspmetallics@gmail.com  
dipti.ranjan.nath@icai.org 

২২. আরও বিশ্ তথল্ািবে এোরন বমেরি যকানও প্ররনের িল্ােল্া যপরত ওপররর রিম নং ২১–যত উবলেবেত ই–
যমে আইবর/  ঠিকানায় প্রনে পাঠারনা োরি।

২৩. েম্ড ‘ বজ’  প্রকাশনার তাবরে ০৮. ০২. ২০২২
 
 বমঃ ্ীবতি রঞ্ন নাথ
  ইরটেবরম যররজাবেউশন যপ্রারেশনাে
  এমএসবপ যমটাবেক্স–এর তররে
  যরবজঃ নং:  IBBI/IPA-001/IP-P00976/2017-2018/11606  
  # ২৫০৪, পারয়াবনয়ার বসএইেএস বেবমরটর, ভরতক নগর থানার বিপরীরত,
তাবরে:  ০৮. ০২. ২০২২  ভরতক নগর, ঠারন ( ওরয়স্ট) –৪০০০০৬
স্ান:  ঠারন  ই–যমে:  dipti.ranjan.nath@icai.org 


