
রাজ্য ৼ
কলকাতা বৃহস্পততবার ৫ জানুয়াতর ২০২৩

৭

  সাক্কল অতিস:  কলকাতা নর্ক ( জেনারেল অ্াডমিমনর্রেশন মডপার্টরিন্ট) 
মডমড–১১, জেক্টে–১, েল্ট জলক, কলকাতা– ৭০০০৬৪, জরমলর�ান:  ২৩৩৭–৫৮০৭, ই–জিল:  cokolnor thgad@pnb.co.in 

প্রেতিসসস আবশ্যক
পাঞ্াব ন্াশনাল ব্াঙ্ক তবতি ব্লক, সল্ট প্লক, কলকাতা– ৭০০০৬৪–জত ইমতির্্ই মনমি্টত এবং ভাল 
মনি্টাণযুক্ত হল রাইপ মবম্ডংরে অগ্াম্কাে মভমতিরত প্রথি তরল অথবা মবিতীে তরল হরল মলফ্ জরে 
েুমব্াযুক্ত ও এটিএি এে জপেে ্রে ( ১২০০–১৫০০ বর্কিুট)  কারপ্টর এমেো মবমশষ্ট জপ্রমিরেে ইোো 
বা ভাড়াে মভমতিরত মনরত আগ্হী। মবম্বদ্ধ কত্্টপরষেে জথরক প্রস্ামবত জপ্রমিরেরেে যাবতীে ছাড়পত্র 
থাকা আবশ্ক। কাম্ষিত এলাকাে এই ্েরনে জপ্রমিরেরেে জয েকল আগ্হী স্বত্াম্কােী/ জেমেস্াড্ট 
পাওোে অ� অ্ারমন্ট ্ােকগণ তাঁরেে প্রাপ্তব্ জপ্রমিরেে ১৫ বছে বা তােও জবমশ েিেেীিাে েন্ 
েীর্টরিোমে ইোোে মেরত ইচ্ুক, তাঁো ব্ারঙ্কে www.pnbindia.in  ওরেবোইরর উপলব্ধ মন্্টামেত 
বোরন তাঁরেে প্রস্াব পাঠারত পারেন যা উপমেমলমিত ঠিকানা জথরকও জয জকানও কারেে মেরন অম�ে 
চলাে জিোরে েংগ্হণ কো যারব। যথাযথভারব পূেণ কো ও স্বাষেমেত পূণ্টাঙ্গ প্রস্াব িারি ভরে িুিবন্ধ 
অবস্াে উপমেমলমিত ঠিকানাে মনম্নস্বাষেেকােীে কারছ েব্টরশষ ৯ জানুয়াতর, ২০২৩ তাতরসে তবসকল 
৪: ০০টাে ির্্ েিা পড়রত হরব।
ব্ারঙ্কে তের� জকানও জ্াকারেে জেওো হরব না। জকানও কােণ না জেমিরে জয জকানও বা েিস্ 
প্রস্াব গ্হণ বা বামতরলে একচ্ত্র অম্কাে ব্ারঙ্কে থাকরব।
 সাাঃ–
 সাক্কল প্হি
 ০৫. ০১. ২০২৩

 সন্ান চাই
এই জছরলটি একটি মশশুে (CWC  প্রেতি নাি গীতা)  এই 
েিা প্রেতি মশশুটিে মববেণ:  বেে ০২ িাে ০৫ মেন, উচ্চতা 
৪৯ জেমি, মলঙ্গ– স্তী, ওেন– ৩. ১ জকমে �ে্টা। GDE NO. 
1693 dated 29-10-2022 Asansol South P.S   উমলিমিত 
মশশুটিে েম্পরক্টে কারো জকানও োমব বা িবে োনা থাকরল 
৩০ মেরনে ির্্ জযাগারযাগ করুন। জেলা মশশু েুেষো জকন্দ্র, 
করুণািেী হাউমেং এরস্র, মবরবকানন্দ েেণী, জপাঃ–  আে 

জক মিশন, আোনরোল– ৭১৩৩০৫ অথবা মশশু কল্াণ কমিটি, পমচিি ব্্টিান। 
অন্থাে মশশুটি েতিক প্রোরনে েন্ আইনগতভারব িুক্ত জরাষণা কো হরব।  

প্জানাল অতিস:  বহরিপুর
তবিতীয় তল, প্রৌর সুন্দর ভবন, পঞ্াননতলা,

বহরিপুর, িুতশ্কদাবাদ,
পতচিিবঙ্গ– ৭৪২১০১

ই–প্িল:  Z184@indianbank.co.in 

ক)  অ্যাকাউন্ট/  ঋণগ্রহীতা/  
জাতিনদাসরর নাি

ে)  ব্াসঞ্র নাি

স্াবর সম্পততির 
তবশদ তববরণ

সুরতষিত ঋণদাতার 
বসকয়া পাওনা

ক)  সংরষিণ িূল্য
ে)  ইএিতি অর্কাঙ্ক
র)  তবি বাড়াসনার িূল্য
ঘ)  সম্পততির আইতি নং
ঙ)  সম্পততির ওপর দায়

ক)  ঋণগ্রহীতা: 
 িহাঃ তরয়াসউতদিন প্শে
 ( প্রোাঃ– িহাঃ তরয়াসউতদিন প্শে) 
 মপতা– প্রোত হামে েুলতান জশি
 জেমেস্াড্ট অম�ে: 
 গ্াি ও জপাঃঅঃ– পুেন্দেপুে, 

থানা– কামন্দ, জেলা– িুমশ্টোবাে
 জাতিনদাররণ: 
 ১.  িহাঃ তরয়াসউতদিন প্শে
 মপতা– প্রোত হামে েুলতান জশি
 ২.  প্শে িতণউজ্ািান
 মপতা– িহঃ মগোেউমদিন জশি
 ৩.  িহাঃ ইিরান প্শে 
 মপতা– িহঃ মগোেউমদিন জশি
 ৪.  তিসসস আতলয়া তবতব
 স্বািী– িহঃ মগোেউমদিন জশি
 বন্কদাতা: 
 িহাঃ তরয়াসউতদিন প্শে
 তপতা– রেয়াত হাতজ সুলতান প্শে
 সকসলর ঠিকানা: 
 গ্াি ও জপাঃঅঃ– পুেন্দেপুে, 

থানা– কামন্দ, 
 জেলা– িুমশ্টোবাে, পমচিিবঙ্গ, 

মপন– ৭৪২১৭১
ে)  কৃষ্ণনার প্রাি ব্াঞ্

সম্পততি নং ১:  মনরম্নাক্ত েমি ও বামড় মবমশষ্ট েম্পমতিে 
অপমেহায্ট েিগ্ পমেিারণে েিবন্ধক, জিৌো– 
পুেন্দেপুে, জে এল নং ৪৯, িমতোন নং– আে এে 
১১১৩, এল আে ৭৭৯, ৩৫০৯, প্লর নং– আে এে এবং 
এল আে ২২০, গ্াি ও জপাঃঅঃ– পুেন্দেপুে, থানা– 
কামন্দ, জেলা– িমুশ্টোবাে, মপন– ৭৪২১৭১, পমচিিবঙ্গ, 
জিার েমি– ৫. ৫০ জডমেরিল, প্রক্মত– মভরা, মডআেও– 
েেে বহেিপুে, িুমশ্টোবারে বই নং ১, ভমলউি নং ১৪৮, 
পষ্্া নং ১৫ জথরক ২০–জত জেমেস্াড্ট ০৮. ১০. ২০০১ 
তামেরিে মবক্রে েমলল নং ৭১৬৬ অনযুােী েম্পমতিে 
সত্াতিকারী িহাঃ তরয়াসউতদিন প্শে। প্চৌহতদি:  উতিে– 
ইোেউমদিন জশরিে �াকঁা েমি;  েমষেণ– আরশি জশরিে 
জোকান ও বামড়;  পবূ্ট– কামন্দ জোড;  পমচিি– িদুু জশরিে 
�াকঁা েমি।
সম্পততি নং ২:  মনরম্নাক্ত েমি ও বামড় মবমশষ্ট বামণমে্ক 
েম্পমতিে অপমেহায্ট েিগ্ পমেিারণে েিবন্ধক, 
জিৌো– কুমল, জে এল নং ৩৬, িমতোন নং– এল 
আে ১১৭৫, ১৭৭০, প্লর নং– এল আে ২২০/ ২৬২৪, 
এল আে ৩২৯, গ্াি– কুমল, জপাঃঅঃ– কুমল, কামন্দ, 
থানা– বােওোন, জেলা– িুমশ্টোবাে, মপন– ৭৪২১৬৮, 
পমচিিবঙ্গ, জিার েমি– ১০. ০০ জডমেরিল, প্রক্মত– 
বাস্তু, মডআেও– েেে বহেিপুে, িুমশ্টোবারে জেমেস্াড্ট 
১৯. ০৯. ২০০৭ তামেরিে আইমেআে নং ০১৮৮৩৪ 
এবং েমলল নং ৩৭৬১ এে োটি্ট�ারেড কমপ অনুযােী 
েম্পমতিে সত্াতিকারী িহাঃ তরয়াসউতদিন প্শে, মপতা– 
প্রোত হামে েুলতান জশি। প্চৌহতদি: উতিে– বহেিপুে 
োঁইমথো োে্ েড়ক;  েমষেণ– আবু তারলরবে েম্পমতি;  
পূব্ট– িহঃ মগোেউমদিন জশরিে েম্পমতি;  পমচিি– 
োিেুর্াহা হরকে েম্পমতি।

₹৫,০৪,৫৮,৩৪৪. ০০
(পাঁচ জকাটি চাে লষে 

আরান্ন হাোে মতনরশা 
চুোমলিশ রাকা িাত্র) , 

২৭. ১২. ২০২২ অনুযােী 
+  বরকো েুে, িােুল, 
অন্ান্ চাে্ট ও িেচ

সম্পততি নং ১
ক)  ₹৫৫,১০,০০০/ –
ে)  ₹৫,৫১,০০০/ –
র)  ₹ ১০,০০০/ –
ঘ)  IDIB300149477921 
ঙ)  আিাসদর জানা প্নই

সম্পততি নং ২
ক)  ₹৫৬,৭০,০০০/ –
ে)  ₹৫,৬৭,০০০/ –
র)  ₹ ১০,০০০/ –
ঘ)  IDIB30014947792 2 
ঙ)  আিাসদর জানা প্নই

( * )  তবক্রয়িূল্য অবশ্যই তনি্কাতরত সংরষিণ িূল্য অসপষিা প্বতশ হসত হসব।

ই–তনলাসির তাতরে ও সিয়: তাতরে:  ১৯. ০১. ২০২৩, সিয়:  সকাল ১১: ০০টা প্রসক তবসকল ৫: ০০টা
ই–তনলাি পতরসেবা রেদানকারীর প্্যাটিি্ক: 

https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi
তবক্রয় িূল্য সংরতষিত িূসল্যর উপসর হওয়া উতচত। অনলাইন মবরড অংশ জনওোে েন্ মবডােগণরক  আিারেে ই–মনলাি পমেরষবা প্রোনকােী েংস্া 
এিএেটিমে মলমিররড–এে ওরেবোইর ( www.mstcecommerce.com )  জেিাে পোিশ্ট জেওো হরচ্। প্রযুমক্তগত েহােতাে প্ররোেন হরল অনুগ্হপূব্টক 
এিএেটিমে এে জহল্পরডস্ক নম্বে:  ০৩৩–২২৯০১০০৪ এবং পমেরষবা প্রোনকােীে জহল্পরডরস্ক উপলব্ধ অন্ জহল্পলাইন নম্বেগুমল জযাগারযাগ কেরবন। 
এিএেটিমে মলমিরররডে কারছ জেমের্রেশরনে স্্ারাে  োনাে েন্ অনুগ্হপূব্টক ibapiop@mstcecommerce.com এবং ইএিমডে স্্ারাে োনাে েন্ 
অনগু্হপূব্টক ibapifin@mstcecommerce.com  জিল আইমড–জত জযাগারযাগ কেরবন।
েম্পমতিে মবশে তথ্াবমল এবং েম্পমতিে ছমব েরিত মনলারিে শত্ট ও মনেিাবমলে েন্ অনুগ্হ করে https://ibapi.in  ওরেবোইর জেিুন এবং এই জপার্টাল 
েম্পমক্টত প্ররনেে ব্াি্া জপরত অনুগ্হ করে এই জহল্পলাইন নম্বেগুমলরত জযাগারযাগ কেরবন:  ‘ ১৮০০১০২৫০২৬’  এবং ‘ ০১১–৪১১০ ৬১৩১’ ।
https://ibapi.in   এবং www.mstcecommerce.com   ওরেবোইরর এই েম্পমতিগুমল জিাঁোে েিে মবডােগণরক ওপরে উরলিিিরতা েম্পমতিে আইমড 
নম্বে ব্বহারেে পোিশ্ট জেওো হরচ্।

দ্রষ্টব্য:  উপতরতলতেত ঋণগ্রহীতা( রণ)/  সহ–ঋণগ্রহীতা( রণ) /  জাতিনদার( রণ)/  বন্কদাতা( রণ)  –এর রেততও এটি একটি প্নাটিস

তাতরে:  ০৪. ০১. ২০২৩;  স্ান:  বহরিপুর অনুসিাতদত আতিকাতরক , ইতডিয়ান ব্যাঙ্ক                  

পতরতশষ্ট IV  –A  [ রুল ৮( ৬)   এর সংস্ানসিূহ দ্রষ্টব্য] 

স্াবর সম্পততিসিূহ তবতক্রর জন্য তবক্রয় তবজ্ঞততি
তসতকউতরটি ইন্টাসরস্ট ( এনসিাস্কসিন্ট)  রুলস, ২০০২–এর রুল ৮( ৬)  এর সংস্ানসিূহ সহ পঠনীয় তসতকউতরটাইসজশন অ্যাডি তরকনস্টাকশন অি 
তিনাতসিয়াল অ্যাসসটস অ্যাডি এনসিাস্কসিন্ট অি তসতকউতরটি ইন্টাসরস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ – এর অিীসন স্াবর পতরসম্পদসিূহ তবতক্রর জন্য ই–তনলাি 
তবক্রয় তবজ্ঞততি
এতদ্দাো েনো্ােরণে পাশাপামশ মবরশষ করে েুেমষেত ঋণোতাে কারছ বন্ধক োিা/ োেবদ্ধ/  জেহানাবদ্ধ ও নীরচ বমণ্টত স্াবে েম্পমতি( গুমল)  েম্পমক্টত 
ঋণগ্হীতা( গণ) /  োমিনোে( গণ)/  বন্ধকোতা( গণ)  –এে জ্াতারথ্ট োনারনা যারচ্ জয, েুেমষেত ঋণোতারূরপ ইতডিয়ান ব্যাঙ্ক, পলাশী ব্াঞ্  এে অনুরিামেত 
আম্কামেক নীরচ প্রমতটি অ্াকাউরন্টে পারশ উমলিমিত ইতডিয়ান ব্যাঙ্ক ( সুরতষিত ঋণদাতা) –এে অনাোেী বরকো পুনরুদ্ধারেে েন্ এিারন নীরচ বমণ্টত স্াবে 
েম্পমতিগুমলে প্রতীকী েিল মনরেরছন জযগুমল ১৯. ০১. ২০২৩ তামেরি ‘প্েোসন আসে’ , ‘ো তকে ুআসে’  এবং ‘ প্েিন আসে’  মভমতিরত মবমক্র কো হরব: 

  িি্ক নং ইউআরতস–২
চ্াপরাে XXI –এে পার্ট I  অ্ীরন জেমের্রেশন 

েংক্রান্ত মবজ্মপ্তে মবজ্াপন
[ জকাম্পামনে অ্াক্ট, ২০১৩–এে ৩৭৪( মব)  নং ্াো 
এবং জকাম্পামনে ( অথোইেড রু জেমেস্াে)  রুলে, 

২০১৪–এে রুল ৪( ১)  অনুোরে] 
এতদ্দাো এই মবজ্মপ্ত োমে কো হরচ্ জয 
জকাম্পামনে অ্াক্ট, ২০১৩–এে ৩৬৬  ্াোে ( ২)  নং 
উপ্াো্ীরন জেমে্রোে, পমচিিবঙ্গ, মনোি প্ারলে, 
মবিতীে এিএেও মবম্ডং, ত্তীে তল, ২৩৪/ ৪ এরেমে 
জবাে জোড, কলকাতা–৭০০০২০
েিীরপ এই িরি্ট একটি আরবেন েিা জেওো হরেরছ 
যারত অ্াকাডরপেে এলএলমপ, একটি এলএলমপ–
জক জকাম্পামনে অ্াক্ট, ২০১৩–এে চ্াপরাে 
XXI –এে পার্ট I  অ্ীরন জশোে বিাো েীিাবদ্ধ একটি 
জকাম্পামন মহরেরব মনবন্ধীক্ত কো হে।
এই জকাম্পামনে িুি্ উরদিশ্গুমল মনম্নরূপ: 
ে�রওোে জডরভলপরিন্ট, এেএএএে, মশষোে 
েগরত আইটি োমভ্টে কােবাে পমেচালনা। জকমেোে 
কাউরসেমলংরেে অনলাইন জপার্টাল প্রমতষ্া এবং 
পমেচালনা কো, অনলাইন জকামচংরেে েংস্ান কো, 
লামন্টং ি্ারনেরিন্ট, ে�ল ট্ামকং, গাইরডসে, জিন্টে, 
জভারকশনাল জট্মনং, পারে্টানামলটি, অ্াকারডমিক 
ইেু্গুমল মেেলমভং। অনলাইন জকামচং এবং জকমেোে 
কাউরসেমলং এবং পারে্টানামলটি জডরভলপরিন্ট 
োমভ্টে প্রমতষ্া এবং পমেচালনাে কারে যুক্ত।
প্রস্ামবত জকাম্পামনে িেড়া েঙ্ঘস্ােক এবং 
েঙ্ঘমবম্েিূহ এই ঠিকানামস্ত অম�রে এরে 
পমেেশ্টন কো জযরত পারে:  ২০৬, জযা্পুে পাক্ট, 
কলকাতা পমচিিবঙ্গ ৭০০০৬৮।
এতদ্দাো এই মবজ্মপ্ত োমে কো হরচ্ জয, উপমেমলমিত 
আরবেরনে মবষরে যমে জকানও ব্মক্তে আপমতি থারক, 
তাহরল মতমন এই মবজ্মপ্ত প্রকারশে তামেি জথরক একুশ 
মেরনে ির্্ মলমিতভারব এই জকাম্পামনে জেমেস্াড্ট 
অম�রে জেই আপমতিে একটি প্রমতমলমপ পাঠারনাে 
পাশাপামশ এই ঠিকানাে েিা জেরবন:  জেমে্রোে অ� 
জকাম্পামনে, কলকাতা, পমচিিবঙ্গ, মনোি প্ারলে, 
মবিতীে এিএেও মবম্ডং, ত্তীে তল, ২৩৪/ ৪ এরেমে 
জবাে জোড, কলকাতা–৭০০০২০।
 আরবেনকােী( গণ)  এে নাি
 ১.  রুমি জোি
তামেি:  ০৪. ০১. ২০২৩ ২.  মবক্রান্ত জোি

শুভ তববাহ উৎসব  লাতক ড্র। ৯ নসভম্বর প্রসক ১৬ তিসসম্বর 
পে্কন্ত শ্যাি সুন্দর প্কাং জুসয়লাসস্কর কলকাতা এবং তরিপুরার 

সিস্ত প্শারুসি এই উৎসব চসল। সংস্ার রতড়য়াহাট প্শারুসি ৪ 
জানুয়াতর লাতক ড্র হয়।  তেসলন সিাজকিমী অলকানন্দা রায়, সংস্ার 
কণ্কিার রূপক সাহা, ‘ আবু িাতব’  টু্যতরজসির কণ্কিার প্রৌণক জানা, 

‘ েুকুিতন’  ব্্যাসডির তনি্কাতা অতররি রায়সচৌিুতর। েতব:  আজকাল

উতির দিদি 
পুরসভা এলাকায় 
পতরস্রুত পানীয় 
জল রেকসপের কাজ 
বিুবার প্রসক 
শুরু হল। িসঞ্ 
রসয়সেন চত্রিিা 
ভট্াচাে্ক, পুররেিান 
তবিান তবশ্াস ও 
প্কএিতিএ–এর 
পুরআতিকাতরকরা। 
েতব: আজকাল

প্রৌতি চক্রবতমী

দৃমষ্ট ও শ্রবরণ মবরশষভারব েষেিোও যারত অন্রেে েরঙ্গ েিানভারব মবমভন্ন অনষু্ারন 
অংশ মনরত পারেন তাে েন্ পমেকাঠারিা উন্নেরনে জচষ্টা কেরছ োে্ েেকাে। বু্ বাে 
‘ মবশ্ব জ্ইল’  মেবরে নরেন্দ্রপুে োিক্ষ্ণ মিশন ব্াইন্ড বরেে অকারেমিরত োে্ েেকারেে 
আরোেরন িলূ অনুষ্ারন এরে োনারলন োরে্ে েিাে কল্াণ এবং িমহলা ও মশশু 
উন্নেন েপ্তরেে িন্তী শশী পােঁা। েরঙ্গ মছরলন োরে্ে মবরশষ েষেি কমিশরনে জচোেপাে্টন 
এবং িমহলা ও মশশু পাচাে েপ্তরেে েষে আম্কামেক নীলাঞ্না োেগুপ্ত–েহ োিক্ষ্ণ 
মিশন নরেন্দ্রপুরেে েম্পােক স্বািী েব্টরলাকানন্দেী িহাোে, ব্াইন্ড বরেে একারডমিে 
বত্টিান অ্্ষে ্ হ্মচােী অেীি চচতন্ িহাোে, প্রাক্তন অ্্ষে মবশ্বমেৎ জরাষ প্রিিু। 

এমেন ব্াইন্ড বরেে অকারেমি েভাগর্হ এই অনষু্ান হে। িন্তী বরলন, ‘ োে্ 
েেকাে এ মবষরে িবুই েংরবেনশীল। েেকারেে তে� জথরক  মবরশষভারব েষেিরেে 
মবমভন্ন মবষরে পমেকাঠারিা উন্নেরনে ওপে জোে জেওো হরচ্। এমেন িন্তী ‘ জব্ইল 
জড’  মহরেরব আরোমেত মবমভন্ন প্রমতরযামগতাে মবেেীরেে হারত পেুস্কাে তুরল জেন। 
অনুষ্ারন নরেন্দ্রপুে ব্াইন্ড বরেে অকারেমি ছাড়াও লাইর হাউে �ে ব্াইন্ড, ক্ালকারা 
ব্াইন্ড বরেরেে পড়েুাোও অংশ জনন।                                      ছবি:  প্রবিবিদকএক পড়ুয়ার হাসত পুরস্ার তুসল তদসছেন িন্তী শশী পাঁজা।

 তবসশেভাসব সষিিসদর উন্নয়সন সসচষ্ট সরকার: শশী

রেয়াত অতিয় নন্দী
রেয়াত হসলন হুরতল–চঁুচুড়া পরুসভার রোক্তন 
প্চয়ারি্যান ও তসতপএি প্নতা অতিয় নন্দী। অতিয় নন্দী। 
বয়স হসয়তেল ৯৩। বাি্কক্যজতনত অসসুে ভুরতেসলন। 
িঙ্গলবার রভীর রাসত চঁুচুড়া কনকশালীর বাতড়সত 
রেয়াত হন। ১৯৬৯–৭৪ এবং ১৯৮০–৮৭ সাসল 
হুরতল–চঁুচুড়ার পরুরেিান তেসলন। রাসজ্যর হাউতজং 
প্বাসি্কর ভাইস প্চয়ারি্যানও তেসলন। তারঁ িরসদসহ 
িালা প্দন চঁুচুড়ার তবিায়ক অতসত িজুিদার, পরুরেিান 
অতিত রায়, উপরেিান পার্ক সাহা রেিেু। –সহ 
কাউতসিলর ও পরুসভার কিমীরা। তারঁ িতুৃ্যসত বিুবার 
পরুসভা েটুি প্ঘােণা করা হয়। কল্যাণীর জওহরলাল 
প্নহরু হাসপাতাসল অতিয় নন্দীর প্দহ দান করা হয়।

 বাসজয়াতি পুতুল
বু্যসরা অি ইতডিয়ান স্ট্যাডিাসস্কর পষি প্রসক িঙ্গলবার একটি িসলর 
প্দাকাসন তল্াতশ চালাসনা হয়। প্দো োয়, প্সোসন পুতুল তবতক্র করা 
হসছে। প্েগুতল আইএসআইসয়র িাক্ক প্দওয়া প্নই। ৫১টি তবতভন্ন িরসনর 
পুতুল তাঁরা েুঁসজ পান। প্েগুতল একটি তনতদ্কষ্ট সংস্ার প্রসক তততর। 
পুতুলগুতল বাসজয়াতি করা হয়। তবআইএস কলকাতা দতির সূসরি জানাসনা 
হসয়সে, প্কানও জায়রায় েতদ আইএসআই িাক্ক োড়া পুতুল তবতক্র হয়, 
তাহসল প্েন দ্রুত সংস্াসক জানাসনা হয়।  

প্বপসরায়া বাইক, িৃতু্য ২ েুবসকর
প্বপসরায়া বাইক। প্হলসিটও প্নই।  তনয়ন্তণ হাতরসয় দুঘ্কটনার বতল দুই েবুক। 
উতিরপাড়ার তজ টি প্রাসি িঙ্গলবার রভীর রাসতর ঘটনা। জানা প্রসে, রাত প্দড়টা 
নারাদ তহন্দসিাটসরর তদক প্রসক তজ টি প্রাি িসর প্বপসরায়া রততসত একটি 
বাইসক দু’ জন উতিরপাড়ার তদসক আসতেল। প্েয়াঘাসটর কাসে বাইকটি তনয়ন্তণ 
হাতরসয় শতন িতন্দসরর সািসন ইসটর পাজঁায় সসজাসর িাক্া িাসর। ঘটনাস্সলই িৃতু্য 
হয় এক বাইক–আসরাহীর। অন্যজন গুরুতর আহত। েবর প্পসয় সসঙ্গ সসঙ্গই 
উতিরপাড়া রানার পতুলশ ঘটনাস্ল প্রসক দু’ জনসক উদ্ার কসর উতিরপাড়া প্স্টট 
প্জনাসরল হাসপাতাসল তনসয় োয়। তচতকৎসক দু’ জনসকই িৃত প্ঘােণা কসরন। 
পতুলশ জাতনসয়সে, িতৃ দু’ জসনরই বাতড় হাওড়ার বাতলসত। দুজসনরই িারায় 
প্হলসিট তেল না। স্ানীয়সদর অতভসোর, রাত বাড়সলই উতিরপাড়ার তজ টি প্রাসি 
বাইসকর প্দৌরাত্ম বাসড়। বে্কবরসণর রাসতও একই ঘটনা ঘসটসে। একইভাসব তীব্ 
রততসত বাইক চাতলসয় িতুৃ্য হসয়সে কানাইপরু এলাকার এক বাইক–আসরাহীর। 
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