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[১৪] ২ অক্টোবর ২০২২ বর্তমটোন *

স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তিসমূহ ত্বক্রয়ের জন্য ই-অকশয়নর ত্নত্মতি পথাবত্িক ননথাটিশ
ইএমটি এবং নত্িসমূহ জমথার নশষ তথাত্রখ ও সমে ০৩/১১/২০২২-এর ত্বকথাি ৫িথা পর্যন্ত

ত্সত্কউত্রিথাইয়জশন অ্যথান্ড ত্রকনস্টথাকশন অব ত্িনথাত্সিেথাি অ্যথায়সিস অ্যথান্ড এনয়িথাস্যয়মন্ট অব ত্সত্কউত্রটি ইন্টথায়রস্ট (সথারিথাইত্স) অ্যথাক্ট, ২০০২ (নং. ৫৪ অব ২০০২) অধীয়ন ব্যথায়কে বন্ধককৃত স্থাবর সম্পত্তির ত্বক্রে
যেহেতু, ব্যাহকের বহেয়যা উসুহের জন্ ‘‘নরমন আয়ে নরখথায়ন আয়ে এবং নরমন আয়ে রথাত্কেু আয়ে ত্িত্তিয়ত’’ অনুরূপটি ববক্রহয়র অবিেযার সে আমযাহের ব্যাহচের বনহ্যাক্ত যেযান অ্যােযাউহটে ভযারতীয় যটেি ব্যাহকের অনুহমযাবেত 
আবিেযাবরে বসবেউবরিযাইহজশন অ্যান্ড বরেনস্টযােশন অব বিনযাবসিয়যাে অ্যাহসিস অ্যান্ড এনহিযাস্সহমটে অব বসবেউবরটি ইটেযাহরটে (সযারিযাইবস) অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩(২) িযারযািীহন ইসু্ েরযা যনযাটিশ সযাহপহষে বনহ্যাক্ত 
সম্পবতি/সমূহের েখে গ্রেণ েহরহেন। ওহয়বসযাইহি: www.bankeauctions.com প্রহেয় ই-অেশন প্্যািিহম্সর মযাি্হম বন্স্যাষেরেযারী েত্তৃে ববক্রয় সম্পন্ন েহব।

স্থাবর/ অস্থাবর সম্পত্তিসমূয়হর ত্ববরণ

িি 
নং.

নেনথােথায়রর নথাম এবং
 অ্যথাকথাউন্ট

সম্পত্তির ত্ববরণ

টিমথান্ড ননথাটিয়শর 
তথাত্রখ

বয়কেথা অি্যরথাত্শ 
(সুরত্ষিত ঋণ)

ইএমটি জমথার
অ্যথাকথাউয়ন্টর ত্বশে

সংরত্ষিত মূি্য

ইএমটি

ত্বি বত্ধ্যত অি্যরথাত্শ

ই-অকশয়নর
তথাত্রখ/ সমে

১ শ্রীমতী শুভ্যা উত্যাবসবন
স্যামী শ্রী অবভবজৎ উত্যাবসবন, 
গ্রযাম+যপযা.অ.- েষে্, থযানযা- 
মটেষযােে, যজেযা- পূব্স যমবেনীপুর, 
বপন- ৭২১৬৫৪

টিি নং.- ১১০১৫ অব ২০১৯ টিএসআর পূব্স 
যমবেনীপুর তযাং. ২২/১১/১৯ সে বনববধিত 
যমৌজযা- েষে্ থযানযা- মটেষযােে যজেযা- পূব্স 
যমবেনীপুর যজএে নং.- ১৬১, খবতয়যান নং. 
৬৮৩০, প্ি নং. ৬৩৪ যমযাি এবরয়যা ২.৬৬৭। 
শ্রীমতী শুভ্যা উত্যাবসবনর নযাহম বথিত সম্পবতি।

তযাবরখ: 
২৭.০৪.২০২২

০১.১১.২০২২ তযাবরখ 
অনুসযাহর িযা. 

২৪,০৮,৩১৯.০০ 
(অন্যান্ চযাজ্স ব্তীত)

সুববিযাহভযাগীর নযাম: এসববআই, চচতন্পুর 
ব্যাচে, এসববআই ব্যাচে পযাবেতৃং এ/বস- 

৩৭৬০৮১০৯৪২৭ আইএিএসবস যেযাি: 
এসববআইএন০০১০৪২২ অনুহমযাবেত 

আবিেযাবরহের নযাম: সুশযান্ত ববভর যমযাবযাইে 
নং. ৮০০১১৯৩৯৫২ ইহমে আইটি: 

s.bibhar@sbi.co.in

িযা. 
২২,৪৬,০০০.০০

িযা. ২,২৪,৬০০.০০

িযা. ১০,০০০.০০

০৭/১১/২০২২ তযাবরহখর যবেযা 
১১.০০িযা যথহে েুপুর ১.০০িযা 

পে্সন্ত
সম্যাব্ ববিযারগণ 

১৭/১০/২০২২ তযাবরহখর েুপুর 
৩িযা যথহে ববেযাে ৫িযার মহি্ 

সম্পবতি পবরেশ্সন েরহত পযাহরন

ত্নেম এবং শত্থাবিীর জন্য অনুগ্রহ কয়র ওয়েবসথাইি www.bankeauctions.com নেখুন।
 অনুয়মথাত্েত আত্ধকথাত্রক
তথাত্রখ: ০২.১০.২০২২, স্থান: হিত্েেথা িথারতীে নস্টি ব্যথাকে

আরএএসএমইত্সত্স-কথাম-এসএআরত্স, হিত্েেথা, আই.ও.ত্স. হিত্েেথা ত্রিথাইনথাত্র ক্যথাম্পথাস 
নরেত্ময়সস, নপথাস্ট: আইওত্স ত্রিথাইনথাত্র, পূব্য নমত্েনীপুর, পত্চিমবঙ্গ, ত্পন- ৭২১৬০৬ ই-অকশন নসি ননথাটিশ

সংবাদদাতা, কল্াণী: অস্াভাববক বভড়ে ববশৃঙ্খল পবিবথিবতি জেড়ি কল্াণীি 
দুর্াপুড়ো মণ্ডপ ‘মালড়েবশোি টুইন টাওোি’এ দশ্ক প্রড়বশ বনবিদ্ধ কিল পুবলস 
প্রশাসন। শবনবাি িষ্ীি সন্্াে েনসমুড়রেি আকাি জনওো এই মণ্ডড়প বভে 
সামলাড়ত কালঘাম ছুড়ট যাে পুবলড়সি। পদবপষ্ট হওোি পবিবথিবত ততবি হে। এই 
ববপবতিি মড়্্ই আবাি শট্ট সাবক্টট হড়ে যাে মণ্ডড়পি একাংড়শ। পবিবথিবত যাড়ত 
বনেন্ত্রড়ণি বাইড়ি চড়ল না যাে, তা বনড়ে েরুবি তবঠক কড়ি পুবলস ও উড়দ্াক্ািা। 
বসদ্ধান্ত হে, মণ্ডড়প দশ্ক প্রড়বশ বন্ িাখাি। মাইড়ক তা প্রচাি কিাও শুরু হে। 
তখনও মণ্ডপ চত্বড়ি কড়েক হাোি মানুড়িি বভে। বনড়ি্াজ্া োবি হওোি পিও 
কাতাড়ি কাতাড়ি মানুি মণ্ডপমুখী ছছড়লন। পুড়ো আড়োেন থিড়লি অড়নক আড়র 
জেড়কই তাঁড়দি বিবিড়ে জদওো হে। প্রশাসড়নি পক্ষ জেড়ক োনাড়না হড়েড়ছ, ববপবতি 
এোড়তই এই বসদ্ধান্ত জনওো 
হড়েড়ছ। উড়দ্াক্ািা 
সহড়যাবরতা কড়িড়ছন। িষ্ীি 
বদড়নি মণ্ডপ-প্রবতমা দশ্ন 
বন্ িাখা হড়লও, আে 
সপ্তমীি বদন প্রশাসন কী 
বসদ্ধান্ত জনে, জসটা োনাি 
েন্ উদগ্ীব হড়ে িড়েড়ছ 
পুড়োড়প্রমীিা। প্রসঙ্গত, এি 
আড়র দুর্াপুড়োে অস্াভাববক 
বভড়েি জেড়ি দবক্ষণ 
কলকাতাি জদশবপ্রে পাড়ক্টি 
‘ববড়বেি সবড়চড়ে বে 
দুর্া’এবং উতিি শহিতবলি 
শ্রীভূবমি মণ্ডড়প দশ্ক প্রড়বড়শ বনড়ি্াজ্া আড়িাপ কিা হড়েছছল। তড়ব বভড়েি 
জেড়ি দশ্ক প্রড়বশ বনবিদ্ধ হওোি ঘটনা জেলাে এই প্রেম। চতুেথীি বদন জেড়ক এই 
কল্াণীি এই মণ্ডপ ছছল দশ্কড়দি মূল আকি্ণ। কল্াণী তো নদীো জেলা জেড়ক 
জতা বড়টই আশপাড়শি জেলা এমনকী কলকাতা জেড়কও দশ্নােথীিা আসছছড়লন 
এই মণ্ডড়প। বভে সামলাড়ত ড্রপ জরট সহ আিও নানা ব্বথিা কড়িও পবিবথিবত 
সামাল বদড়ত নাড়েহাল হছছিল পুবলস এবং উড়দ্াক্ািা। পঞ্চমীি িাড়তও মণ্ডড়প 
জোকাি লাইড়ন জিিাড়িবিি জেড়ি দু’দল দশ্নােথীি মড়্্ তুমুল মািামাবি হে। েখম 
হে জবশ কড়েকেন দশ্ক। পুবলস এবং ি ্যাি নাবমড়ে জকানওভাড়ব পবিবথিবত 
বনেন্ত্রড়ণ আনা হে। আইছটআই জমাে ব্বসােী সবমবত ও লুবমনাস ক্াড়বি 
পবিচালনাে এই বছড়ি কল্াণীি পুড়োযি মূল আকি্ণএই টুইন টাওোি ও তাি 
জচাখ ্াঁ্াড়না আড়লাকসজ্া। প্রেম জেড়কই জসাশ্াল বমছিোে এই বনড়ে প্রচাি 
হড়েড়ছ জোিদাি। তাই বভে সামলাড়ত অবশ্ আড়র জেড়ক বকছুটা প্রস্তুবত বনড়েছছল 
পুবলস প্রশাসন। বকন্তু জসই প্রস্তুবত জকানও কাড়ে আড়সবন।  নিজস্ব চিত্র 

কল্টোণীর ‘টুইন টটোওযটোর’ 
দর্শক প্রকবকর ননকেধটোজ্টো

১

৯ ১০

১১

৩

৪

৫৬

২

৮

৭

১) জল চিনিয়ে প্রনিমা 
দর্শি। নিয়িকািন্দ রোয়িে 
নরমুনলো কাসানেো পাড়া 
সি্শজিীয়ি ২) িানলগঞ্জ 
কালিাোল ৩) রকষ্টপুে 
প্রফুল্লকািি অনিিাসীিৃন্দ ৪) 
পনচিম পুচিোনে পনল্ল উন্নেি 
সনমনি ৫) বিষ্ণিঘািা পািুনল 
উপিগেী ৬) আয়মনেকাে 
নিউ জানস্শে গায়িডেি রটেি 
পুয়জা কনমচি ৭) নিোচিে 
সুভাষ সঙ্ঘ ৮) ররাভািাজাে 
সি্শজিীি ৯) রিয়লঘািা দুগ্শা 
ক্াি। ১০) িিীি মুখানজ্শ 
রলি দুগ্শাপূজা ১১) গল্ফনরিি 
রােয়দাৎসি। রনিিাে রিালা 
নিজস্ব চিত্র। 

জানগিপাড়া নসংচি রদরিন্ু যুিক 
সনমনিে প্রনিমা। -নিজস্ব চিত্র


