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সরলন
পায় গচাট, ময়াম ওপনগথক সর দাড়ালন সমানা হালপ

লাহার : পথম টা সটস ড হয়ছল।লাহার সরজর সশষ সটসপাকসানক হারয় সরজ জতলঅসলয়া। চিশ বছর আগ মাকসটলরর কযােনত পাকসানরমাটত ১-০ বযবধান সটস সরজজতছলন অজরা। শকবার সসইসৃত আবার ফর এল।লাহার তåতীয় সটসর সশষ দনপরসতটা ছল এরকম – জততহল পাকসানক করত হত ২৭৮রান। আর অসলয়ায় দরকার ছলদশটা উইকট। এদন শর সথকই

দাপট সদখাত থাকন অজ সবালাররা।নয়মত বযবধান উইকট হারাত থাকপাকসান। আরক ওপনার ইমাম উলহক (৭০) আর বাবর আজম (৫৫)পতরাধ গড়ার সচষা করছলন।কন তাত লাভ হয়ন। পাকসানঅলআউট ২৩৫ রান। নাথান লায়নদান সবালং করলন। পাঁচ উইকটনলন। আর পথম ইনংস পাঁচউইকট সনওয়ার পর িতীয় ইনংসতন উইকট নলন অসলীয়অধনায়ক পযাট কামন। তনই মযাচরসসরা। সরজ সসরা উসমান সখায়াজা।

সরজ জতল অেলয়া

বাংলার তন শীষ মহামডান

আজ ভারতর সামন গবলারশদল বদল আনছন সমাচ
মানামা : শনবার িতীয় ফফাসেনল মযাচ সবলারশর বরেসখলত নামছ ভারতীয় ফÓটবল দল।আগর মযাচর মতা এই মযাচওদল সবশ কছ পরবতন আনতচলছন ভারতীয় দলর সকাচ ইগরসমাচ। আগর মযাচ ভারত ১-২সগাল সহরছল বাহরনর কাছ।ভারতীয় দলর রকণভাগর সখলায়সমাটই খুশ নন সমাচ। তনজানয়ছন, ভারতীয় ফÓটবলাররা

আগর মযাচ মাঝখান পচÓর খালজায়গা দয়ছল পতপকক। যাতারা দারণভাব কাজ লাগয়ছ।তা ছাড়া ই পান দয় পতপক সযসমস কসগল তÓলছল, তাও দলরডফনাররা ঠকঠাক সমাকাবলাকরত পারন। তার মনবয,“ডফন আগর মযাচ ভাল সখলতপারন। ওদর সখলায় খুশ নই।”সবলারশর বরে রকণভাগ কছপরবতন আনবন সমাচ। 

সাও পাওলা : োজলর বজয়রথচলছই। বশকাপ বাছাইপবর সখলায়তত বাহন হারয় দল চলক।তাও আবার ৪-০ সগাল। সগালগলকরন সনমার, ভনজয়াস, কুটনহাও রচালসন। োজলর কাছ মযাচটা ছলনয়মরকার। ইতমধয তারা বশকাপসখলার ছাড়পত সপয় গয়ছ। ১৫মযাচ ৩৯ পয়ে নয় ছল শীষ। তাইততর কাছ মযাচটা ছল পরীকা-নরীকার। সসই পরীকায় সদখা সগলসনমার পুরাপুর সফল। এতদনআকমণাতক মডফোর বা উইোররভÕমকায় সখলত সদখা গয়ছ। কনএদন তত তাক আগাগাড়াসখলালন সাইকার। সচাটর কারণসখলনন মাতউস কুনয়া ওলভারপুল সখলা রবাতা ফরমনা।তাই বল ততর হাত সাইকার সকউছলন না তা কন নয়। মযােসারসটর গযােয়ল সজসুস, ফযামোরগযােয়ল বারবাসা ও এভাটনররচালসন। তবু এঁদর উপর ভরসা

রাখনন সকাচ। সনমারক পুরাদসরসাইকার সখলয় বাজমাত করসগলন তত। হলুদ জাস গায়থাকল সনমার সয ভয়ংকর হয় ওঠনসফর এদন পমাণ দয়ছন। দলরহয় পথম সগালট কর যান তন।যদও ৪৪ মনট সপনাি সথক সগালকরন সনমার। তার ঠক ’ মনট পরঅতরক সময় সফর সগাল দয়দলক এগয় সদন রয়াল মািদরভনসয়াস নয়র। ৭২ মনট সফর

সপনাি সপল সনমার শট নতএগয় সদন ফলপ কুটনহাক।সুযাগ নষ করনন কুটনহা। সখলারসশষ মুহত পরবত হসব নামারচালসন সগাল দয় দলক ৪-০সগাল জয়র বযবধান গড় সদন।সহর গয় কাতার যাওয়ার আশাসশষ হয় সগল চলর। দনর অনযমযাচ উরগয় ১-০ সগাল সপরকহারয় পয়ে তালকায় চতÓথ সানচল এসছ। 

চলক ওড়াল োজল

সাফ রপাটার : কনল সক নাইডÓটফত জমু-কাশীরর বরে তনপয়ে সপল বাংলা। বাংলা পথমইনংস ৫১২ সতাল। জমু-কাশীর৩৯৩ অলআউট হয়। তন উইকটসনন মহমদ কাইফ। িতীয় ইনংসবাংলা ২২৩/৪ ডেয়ার কর সদয়।জমু-কাশীর দনর সশষ ৫১/০।পথম ইনংস এগয় থাকার জনযবাংলা তন পয়ে পায়। 
গরাম : অবশাসয, আিযজনক,নজরবহীন। বৃহসতবার রাত বশফÓটবল যা ঘটছ সসটা রপকথারসথক কম কছ নয়। ফÓটবল কতটানাটকীয়? কতটা ঘটনাবহল? সসটাচার বারর বশচযািয়ন ইতালকহার-হার বুঝয় দয়ছ ২০ লকজনসংখযার সদশ নথ মযাসোনয়া।বশকাপ সzয়ালফায়ারর সে-অফ ইউো চযািয়ন ইতালকসশষ মুহতর সোল বৃহসতবারহারয় দয়ছ ৩১ বছর আগসাধীনতা পাওয়া সদশ নথমযাসোনয়া। বৃহসতবার রাত মযাচ যখন সশষলে। নধারত ৯০ মনট সপরয়চলছ ইনর সময়। লমা শট সোলকর দলক ইতহাস গড়ত সাহাযযকরলন আলকজানারতাজাzভস। আরও ৩ মনট সখলাবাক থাকলও আবগ ধর রাখতপারলন না নথ মযাসোনয়া দলরঅতরক ফÓটবলার সহ সাোটসাফরা। সখলা সশষ হওয়ার আগইমাঠ ঢÓক সসলেশন মজ সগলসোটা দল। ততকণ অবশয হারনিত হয় গয়ছ ইতালর।পর পর ’বার বশকাপ সখলারসপভে হয় গয়ছ ইতালর। নথমযাসোনয়া, সয সদশই ভারতীয়দরকাছ পরচত মাদার সটরজারজনসান হসাব। এই সদশররাজধানী সসপয়াত জনগহণকরছলন মাদার সটরজা। বছরছয়ক আগও ফফা রযািংয়ভারতর সথক ২৭ ধাপ পছয় ছলপূব ইউোপর এই সদশ। ছয় বছরআগ ফফা-র রযািংয় ভারত ছল

১৩৫তম সান। সযখান উতরমযাসোনয়া ছল ১৬২-সত। ছয়বছর পর ভারত এখন ১০৪ নমরসান। উতর মযাসোনয়া ৬৭তমসান। ইতালক হারয় ইতহাসসৃষ করই শধু সথম থাকত চান

না আলকজানাররা। এবার বশকাপসখলার সপ সদখত শর করদয়ছন তাঁরা। তার জনয অবশযপরর মযাচ কিয়ানাসরানাোদর হারাত হব। সযসখলা আগামী মেলবার।

বশকাপর সপ সদখছমাদার সটরজার সদশ
বাকরদ মানচন

গরাম : ভাষা হারয় সফললনরবাতা মানচন। সকানভাবইমানত পারছন না নথসমসডানয়ার কাছ সশষ মুহত১-০ সগাল সহর যাওয়ারঘটনাক। এক বছর আগইউরাত দলক চযা িয়নকরছন। অদুত বযাপার, এবারওবশকাপ তাদর সপভে ঘটল। মযাচর পর তাই মানচনজানয় সদন, বলার মতা ভাষাখুঁজ পােন না।  মযাচর সশষআরদর সকাচ হতাশার সুরবলছন, “আম সতয হতাশ। কছবলার মতা ভাষা আমার সনই।ইউরাত সফবারট হসাবজতছলাম। সসখান বশকাপ নাযাওয়াটা সতয ভাগযজনক। খুবখারাপ লাগছ, সছলদর জনয।”

হারার জনয পুরা দায়ী নজককরছন মানচন। “সকাচ হসববলত পার, বযথতার জনয আমদায়ী। সছলরা নয়। পতযকরভবষযত উজ ল। জাতীয় দলরভবষযতর জনয এরা যথষ নজরকাড়া ফÓটবলার। সতয বলত কী,এই হার সমাটই পাপয ছল না।”জানান ইতাল সকাচ। 

বধস রবাতা মানচন।

সাফ রপাটার : শকবার তারা ১-১ ড করল সগাকুলামর সে। লগসটবল ১৬ পয়ে নয় শীষ রয়সগল সাদা-কালা জাসধারীরা।সগাকুলাম  িতীয় সান। ২৭ মনটঅযানলা রডাভচগাল করএগয় সদন মহামডানক। বরতরপর সপনাি পায় গতবারর আইলগ চযািয়ন দল। সগাল কর যানলুকা মাজসন। 

চযািয়ন ভারত
সাফ রপাটার  : অনূর  ১৮সময়দর সাফ সগমস বাংলাদশরকাছ সহরও চযািয়ন হল ভারত।সোলর গড় ভাল থাকায় ভারতরসময়রা সাফ চযািয়ন হল। এদনলগর সশষ মযাচ বাংলাদশ রপনারসদওয়া একমাত সগাল হারয় সদয়ভারতক। যদও ভারতর দাপট ছলসবশ। পচÓর সুযাগ ততর হয়ছল।

কন সসগলা তারা কাজ লাগাতপারন।  তব এই টÓনামে সবাচসগালদাতার পুরসার সপলনভারতর লনা কম। তন পঁাচটসগাল করন। তন সগাটা টÓনামেদারণ সখলছন।

রপকথা গশষ টম নথ মযাসডানয়া। বাজলর গগাল-উৎসব। চল ধংসর পর।

সকউরট ই=ারস (এনফাসম=) রলস, ২০০২—এর রল ৬(২), ৮(৬), ৮(৭) ও ৯(১)—এর অধীন বধবদ ৩০ দনর বJয় বKLঋণগহীতা/জামনদাতা/ব�কদাতাক এতিারা ব�� সদওয়া হে সয এই ব�� পা�র ৩০ দনর মধয তারা সযন তাদর দায় সিণূরপ বহন করন এবং উপর উ�খতবকয়া ত�সহ সশষদন পযন সুদ ও খরচা জমা করন। ইহা বযথ হল উক ‘সুরকত সিত’ (উপর উ�খত) উপর উ�খত নয়ম ও শত অনুযায়ী বক কর সদওয়া হব। 
সকাটাক মহী�া বযাি লমটডর পকতারখ : ২৬.০৩.২০২২ সাঃ/—সান : কলকাতা অনুমাদত আধকারক

গকাটাক মাহMা বযাN লমটডগরজসাড অফস : ২৭, বকস, স—২৭, জ Oক, বাMা কPরলা কমQR,  বাMা (পবূ), মুTই—৪০০০৫১

শাখা অফস : অযাপজ হাউস, ¢ক “স”, ৮ম তল, সফার নং ১৫ পাক সট, কলকাতা-৭০০০১৬, www.kotak.comকপারট আইনটট নমর-   এল৬৫১১০এমএইচ১৯৮৫পএলস০৩৮১৩৭
গকাটাক মাহMা বযাN 

Wাবর সXY সমূহর জনয ই-নলাম তথা বJয় বKLসকউরট ই=ারস (এনZসম=) রলস, ২০০২-এর Wাবর সXYর জনয রল ৯(১) এবং রল ৬(১), ৬(২), রল ৭ ও সকউরটাইজশন অযা[ রকনোকশন অফ ফনযা\য়ালঅযাসটস অযা[ এনZসম= অফ সকউরট ই=ারস অযা] ২০০২-এর অধীন Wাবর সXY বJর জনয রল ৮(৬)—এর নয়মাবলর সহত পঠত ই-নলাম বJয় বKL
এতিারা জনসাধারণ এবং নদষভাব ঋণগহীতা(গণ) এবং জামনদাতা(গণ), জামনদাতা(গণ) এবং/অথবা ব�কদাতা(গণ) -সক ব�� সদওয়া হে সয ন£উ�খত সাবর সিত(সমূহ) সকাটাক মাহ�া বযাি লমটড (সকওরড সকডটর)—এর কাছ ব�কী/চাজড রয়ছ, ২৩.১২.২০১৫—গত যার বাসবক দখলনয়ছন। সকওরড সকডটর হসাব সকাটাক মাহ�া বযাি লমটডর অনু¤দত অফসার, যা ঋণগহীতা/ব�কদাতা যথাকম গমসাস ঈaর গভbার পাইভটলমটড এবং জামনদাতা/গণ  নাম ১. eী পfাদ কPমার gLা, ২. eী যতীন gLা, ৩. eী শচীন gLা এবং ৪. eীমতী উষা gLা-এর সথক গকাটাক মাহMা বযাNলমটডর কাছ বকয়া ন£ উ�খত অথাি টাঃ ৬,৭২,৪৬,৮৭৩.৪২/- (টাঃ ছয় সকাট বাহাতর লক সছচ�শ হাজার আটশত তয়াতর এবং বয়া�শ পয়সামাত) ৩১.১২.২০১৪ অনুসার ডমান ব��র তারখ ০৫.০২.২০১৫ অনুযায়ী ত�সহ অতরক সুদ ও তদাপর অনযানয চাজসমূহ তাহাত চÓকভতক হারচকবৃে সুদ সপমে/উপলে না হওয়া পযন আদায়র জনয ০৩.০৫.২০২২ তারখ  "গযখান গয অবWায় আছ" "গসখান যা কছ আছ" "গসখান যা যা কছআছ" ভতত বক করা হব। সাবর সিতর ববরণ/বশদ-এর সপকত নলামর জনয উ�খ করা হে। সংরকত মূলয এবং বায়না জমা অথাংক ও নলামর সূচ এখান উ�খ করা হে।

বনকদাতাগণ—এর নাম ই—নলামর গপmত উnখত WাবরসXYর বশদ
অনলাইন ডাকজমার গশষ তারখ ই—নলামরতারখ ও সময় সংরmত মলূয(আইএনআর)

বায়না জমারঅথাংক (ইএমড)(আইএনআর)
ঈশর সভোরপাইভটলমটড

২৯—০৪—২০২২—এর বকল৪.০০ট পযন
০৩—০৫-২০২২—এর সকাল১১.০০টাসথক পুর১২.০০টারমধয

টাঃ৩,৪৬,৮৬,০০০.০০/—(টাঃ তন সকাটসছচ�শ লক ছয়াশহাজার মাত)

টাঃ৩৪,৬৮,৬০০.০০/—(টাঃ স¦তশ লকআটষ§ হাজারছয়শত মাত)

মউনসপযাল ওয়াড নং ৬১, পাক সীট, থানা পাক সীট, মউনসপযালসপমসস নং ১১৩, কলকাতা মউনসপযাল কপারশন, কলকাতা৭০০০১৬, পিমবে অবসত ৪৮ কাঠা (৩ কাঠা, ৯ বঘা, ১৩ ছটাকএবং ১১ ১/২ ব:ফ:—এর মধয)মাপর জমর েট নমত বেং-এ টসখালা গাড় পাকং-এর জায়গা সহ “সপা ̈ার পয়ে” নাম পরচতসবসমে+একতলা+১০ তলা বাড়র অনগত বেং-এর উতর ¢করতন তলায় ৩২২৭ ব:ফ: (সুপার বি আপ এরয়া)মাপর আোদতজায়গার সমগ অবেদয অংশ ত�সহ একত সমস অধকার, সােনযএবং একত বতমান ও ভবষয� সুপারস  যাকচার এবং এখান উপরনদষভাব উ�খত সিতত সারস, বানল. কাঁচামাল।

Jনং.
লট১

ঈশর সভোরপাইভটলমটডরহাইোথকটড সকস

২৯—০৪—২০২২—এর বকল৪.০০ট পযন
০৩—০৫-২০২২—এর সকাল১১.০০টাসথক পুর১২.০০টারমধয

টাঃ ২,০৭,০০০.০০/—(টাঃ ই লক সাতহাজার মাত) শাড়, বানল, কাঁচামালএবং সিতত পড়থাকার জনয বশষভাবলট-১-এ উ�খ করাহয়ছ।

টাঃ ২০,৭০০.০০/—(টাঃ কুড় হাজারসাতশত মাত) শাড়,বানল, কাঁচামালএবং সিততপড় থাকার জনযএখান বশষভাবলট-১-সত উ�খকরা হয়ছ।

এখান উপর উ�খত এলওট-১-সত নদষভাব উ�খতউপর উ�খত সিতত এখন থাকা অথবা সেত সিূণবতমান এবং ভবষয� কারে এসট এবং অসাবর নদষএসট, বতমান ও ভবষয� এবং কাঁচামালর সক, সিণূ এবংআধা সিণূ মালপত, পকয়ারত মালপত এবং কনসউমবলসসার, সাবর েযাে এবং সমশনার, যªপাত, অযাোয়নসফানচার, সপাডা«(গল), সমশনার সসয়ার এবং সসার, টÓলএবং অযাকসসরস।

লট২

যদ লট-১ এবং লট-২ উভয়র জনয বডগল গৃহীত হয়, তাহল লট-১-এর জনয জমা সদওয়া স¬গক বডগলক অগাধকার সদওয়া হব, যার মধয সাবর এবং অসাবর উভয়ই রয়ছ।ন£ সাকরকারী তার সিূণ ইোধীন এবং সাবয সকতার সথক পূবর অনুরাধকম ১৯.০৪.২০২২ তারখ সকাল ১১.০০টা সথক পুর ০৩.০০টর মধয তার অনুমাদত পতনধ/এজেরমাধযম উক সিতর পরদশনর জনয বযবসা করত পারন।
gরoপণূ শত ও নয়মাবলী:

১. ০৩.০৫.২০২২ তারখর সকাল ১১টা সথক পুর ১২টা পযন, এর সে পতট ৫ মনট সময়কালর অসীমাবে বৃেসহ, ওয়বসাইট: https://www.bankeauctions.com-এর মাধযম "অনলাইন ইলকটনক বডং" পেততই শধুমাত ই- অকশন অনু¯ত হব।২. ই-নলাম সিক বসারত জানার জনয, ইেুক সটনারদাতারা সমসাসর সাথ স°গা°গ করত পারন। স-১ ইনয়া পাইভট লমটড, মঃ ব±দ স¦হান- স°গা°গ নং-৯৮১৩৮৮৭৯৩১ ইমল-আইড delhi@c1india.com বা ইমল আইড support@bankeauctions.com, স°গা°গ নমর- ৭২৯১৯৮১১২৪/২৫/২৬৩. নলামর বশদ ববরণ এবং বকয়র শত ও নয়মাবলীর জনয আগহী ডাকদাতাগণ বযাি -এর অফসয়াল ওয়বসাইট: https://www.kotak.com/en/bank-auc-
tions.html সদখত পারন।৪. নলাম বকয়র বশদ শত ও নয়মাবলীর জনয, ডাকদাতাগণক,  সোটাল https://www.bankeauctions.com সদখত পরামশ সদওয়া হে এবং উক শত ও নয়মাবলী, ডাকপকয়ায় অংশগহণকারীদর ওপর সুনিতভাব লাগ হব।৫. আগহী ডাকদাতা/সদর অনুোধ করা হে সয, ডাক এবং অনযানয নথপত আপÅড করার আগ, https://www.bankeauctions.com-এই সোটাল সথক লগইন আইড এবংপাসওয়াড বানয় নত হব।৬. ২৯.০৪.২০২২ তারখর বকাল ৪টার সময় বা তার পূব, https://kotakbank.auctiontiger.net-এই সোটাল ডাকদাতা/সদর সকওআইসর নথপত সহ নধারত ফম ভরাডাকর ফম অনলাইন জমা /আপÅড করা হব এবং ডাকদাতাদর নয়মানুযায়ী ভত করা এবং সাকরত ডাকর নথপত এবং সকওয়াইস সমইলর মাধযম
manu.shrotriya@kotak.com এবং vinod.bahrani@kotak.com-সক পাঠাত হব। ডাকদাতাগণক সXY গকনার জনয ই-গমইলর বষয় "গমসাস ঈaর গভpারসপাইভট লমটড (লট)’’ লখত হব।৭. সাবয সটনারদাতারা সমসাস সথক লগইন আইড এবং পাসওয়াড ততর এবং অনলাইন বডং পকয়া ইতযাদর জনয অনলাইন পশকণ নত পার। স-১ ইনয়া পাইভট লমটড(বযাি নলাম) উপর উ�খত স°গা°গ নমরগলত।৮. আনস মান ডqজট (ইএমড) আরটজএস/এনইএফট/এফইউএনড rা\ফারর মাধযম অযাকাউ= নং ০৬৪১০১২৫২৭২০০১, গকাডাক মাহMা বsযাN লঃ, নারমান পয়=শাখা, মুTাই, আইএফএসস গtড : গককবক০০০০৯৫৮, ২০২-২০২-৪-এর আগ বা তার আগ জমা করা হব -বকল ৪.০০ পযu ইএমড পরমাণ জমা না কর জমা গদওয়াগযtv বড wয়ংJয়ভাব বাতল হয় যাব। পসাবত দরদাতা কতåক জমাকxত ইএমড গtv সুদ অজন করব না।৯. জমা করা হব এমন ডাকর অথাি, সংরকত মূলযর সমান এবং/বা তার সচয় সবশ হব এবং ডাক চলার সময়, সযসমস ডাকদাতাগণ ডাক জমা করছন, তারঁা তাঁদর পরবতী পসাবগলটা ১,০০, ০০০.০০ (টাকা এক লক মাত)-এর গণতক বৃে করবন লট-১-এর সাপক।১০. জমা করা হব এমন ডাকর অথাি, সংরকত মূলযর সমান এবং/বা তার সচয় সবশ হব এবং ডাক চলার সময়, সযসমস ডাকদাতাগণ ডাক জমা করছন, তারঁা তাঁদর পরবতী পসাবগলটা ১০, ০০০.০০ (টাকা দশ হাজার মাত)-এর গণতক বৃে করবন লট-২-এর সাপক।১১. ই-নলাম পেত সশষ হওয়ার সশষ ৫ মনটর মধয যদ সzন ডাক জমা করা হয়, তাহল ,্ ডাক সশষ হওয়ার সময়কাল নজ সথকই এবং সে সে আো ৫ মনট বৃে পাব।১২. ই-নলাম বকয় পকয়া সশষ হওয়ার সে সে বা যদ ই-নলামর দন কাজর সময় সশষ হয় গয় থাক, তাহল, পরবতী কাজর দন,  সফল ডাকদাতাক, ওপর নদষ কÇতপেতত, সÈচ ডাকর অথাির ২৫% (এর মধয পূব জমা করা ইএমড অনভÓক থাকব) জমা করত হব। সÈচ ডাকর অথাি-এর অবশষ ৭৫%, সফলডাকদাতাক সযদন বকয়র গহণ করা/নিত করা জানা± হয়ছ সসদন সথক ১৫ দনর মধয বা অনু¤দত আধকারক িারা সীকÇত এবং এসএআরএফএইএসআইঅযা«, ২০০২ এবং সকউরট ইোরস রËস, ২০০২-এর বধানাবলীর মধয অনভÓক রয়ছ এমন বৃে পা� সময়র মধয জমা করত হব। অনুগহ কর জানবনসয, বকয় মূলয জমা করার সময়সীমা বৃে করা হব না এবং সফল নলামর সকতা, যদ সযzন পকার সযzন কারণ, নধারত সময়সীমার মধয অথাি জমা করতবযথ হন, তাহল, তন সÌস মারর অধীন সzনপকার দাব করত পারবন না।১৩. সিূণ নলামর মূলয এবং অনযানয আনুষেক বযয়সমূহ সপয় যাওয়ার পর তাঁর নাম বকয়র শংসাপত জারী হওয়া পযন সিতটর ওপর সÈচ ডাকদাতার সzন অধকার এবংটাইটল থাকব না। ই-নলামর  শত ও নয়মাবলী অনুযায়ী এবং সুরকত ঋণদাতা িারা এই মম অনুমত পা� হল তবই বকয় অনু¯ত হব।১৪. যদ সফল ডাকদাতা সিূণ ডাকর অথাি/ নলামর অথাি জমা করত বযথ হন তাহল, সফল ডাকদাতা িারা ইতপূব জমা করা অথাি  বাজয়া� কর সনওয়া হব এবং ঐ জমা করতনা পারা ডাকদাতার, উক সিতর ওপর বা জমা করা অথাির ওপর সzনপকার দাব থাকব না। উক সিত/গলর নলামর সপকত, এসএআরএফএইএসআই অযা«, ২০০২ এবংসকউরট ইোরস রËস, ২০০২-এর শত অনুযায়ী অনু¤দত আধকারক িারা পা�  একট বা তার সবশ অধকার পÎগ করত তার ওপর সzন নষধা�া থাকব না। ১৫. সযমন ওপর উ�খত আছ, সতমন, নধারত সময়র মধয বকয়র সিূণ অথ পাওয়ার পর, অনু¤দত আধকারক, বকয়র শংসাপত জারী করবন এবং তার পর বকয় সিূণ হবএবং তার পর সzটাক মহ�া বযাি লমটড আর সzন দাব গহণ করব না।১৬. সয নাম ডাক জমা করা হব, সসই নামই বকয়র শংসাপত জার করা হব। বকয়র শংসাপত ডাক উ�খত নাম/সমূহ ছাড়া আর সzন বযক/সমূহর নাম বকয়র শংসাপত স°গকরা / পািা±র জনয অনুোধ অগাহয করা হব।১৭. অসফল ডাকদাতাদর ইএমডর অথাি, সzটাক  মহ�া বযাি লমটড  িারা, ১০(দশ)ট কাজর দনর মধয সুদ ছাড়া,তাদর অযাকাউে আরটজএস/ এনইএফট/ ফান টানফার-এরমাধযম সফরত দয় সদওয়া হব।১৮. সzনপকার কারণ না সদখয়, স±টফায়ড ই-নলাম বকয় পছয় সদওয়া/ বাতল কর সদওয়া বা ডাক গহণ/বজন করার সিণূ অধকার অনু¤দত আধকারক িারা সংরকত থাকব।ডাকদাতাগণ িারা জমা করা ইএমডর অথাি সুদ ছাড়া সফরত দয় সদওয়া হব এবং যদ ডাক বজন করা হয় তাহল, অনু¤দত আধকারক উক সিত নজস চÓক িারা বকয় করসদওয়ার জনয সয সzন ডাকদাতা বা অনয পাটর সে আÅচনা করত পারন।১৯. যদ সzন ডাকদাতা নলাম সদওয়া ১টর সবশ সিতর জনয ডাক জমা দত চান তাহল তাঁক ওপরর পেত অনুসরণ কর পতট সিতর জনয আলাদা কর  ডাক জমা করত হব।২০. অনু¤দত আধকারক/ সুরকত ঋণদাতার নকট থাকা সÈচ তথযর ভতত ওপরর তালকাভÓক সুরকত সিদর ববরণ সদওয়া হয়ছ, কন, অনু¤দত আধকারক/সুরকতঋণদাতা এই সÏষণায় সzন ভÓল, বাদ পড়া বা ভÓল তথযর জনয দায়ী থাকবন না। এবষয় আো সষীকরণ সদওয়া হে সয, এই আমªণ িারা  শধুমাত সাবয ডাকদাতাদর আমªণজানা± হে এবং এর িারা অনু¤দত আধকারক বা সzটাক মহ�া বযাি লমটডর ওপর, ঐ নলাম ডাকার জনয সzনপকার আবশযক দায়Ð বতাব না। অনু¤দত আধকারকিারা,  সzন দায়Ð ছাড়া এবং সzন কারণ না সদখয়, ডাকর পকয়া বাতল করা/ পরবতত করা  এবং/বা সযzন আগহী পক/সাবয নবশকারী/ডাকদাতাক গহণ না করা এবং/বাঅ°গয বল সÏষণা করার অধকার, সংরকত থাকব।২১. বযাির জানা আর দায় সনই। অনু¤দত আধকারক /বযাি সয সিত  নলাম হে তার সপকত বযকর কাছ থাকা বা সরকার- এর কাছ থাকা সzন চাজ, লয়ন, দায় বা অনয সzনপাপযর জনয দায়Ð বে নয়। আগহী ডাকদাতাগণট পরামশ সদওয়া হে সয, তারা সযন সিতটর ওপর থাকা দায়, তার মধয বকয়া, সিত টরর  বকয়া, ইলÑসটর বকয়াইতযাদ অনভÓক আছ, সসসম� তাদর নজস অনুস�ান কর সনন।২২. সমস বধবে বকয়া/অনযানয বকয়াসহ সরজসশন চাজ, সযাি ডউট, টযাÒসমূহ ইতযাদ সকতাক বহন করত হব।২৩. সমস আউটগায়ং চাজসমূহ অথা� মউনসপযাল টযাÒসমূহ, রকণাবকণ/সসাসাইট চাজসমূহ, বয� এবং জলর চাজসমূহ এবং সযকানও অনযানয বকয়া অথবা খাজনা সহ টানফারচাজসমূহ/ বতমান ব��র অধীন নলাম তথা বকয়র সপকত রাখা সিতর ফজ সফল ডাকদাতাক/একমাত সকতাক পদান করত হব।২৪. অনয সমস আনুষেক বযয় (বতমান নলামর অধীন সিতট রকণাবকণর চাজ বা সকউরট চাজর মধযই সীমাবে সনই, কন অনভÓক আছ) বকয়র শংসাপত জার হওয়ার দনসথক  সবাচ ডাকদাতার িারা বাহত হব। এই দায় বকয় শংসাপত নথভÓক হওয়ার আগ বযাির িারা জমা করত হব। অনুমাদত আধকারকর নজস অধকারবল সকানওযুকগাহয সদর হল  ছাড়় সদবন। এট ভবষযতর সকানও পসডন বল গণয হব না।২৫. ইনকাম টযাÒ অযা«, ১৯৬১-এর সসকশন ১৯৪-এ অনুযায়ী, যদ সাবত বকয় মূলয  টা ৫০,০০,০০০.০০ (টাকা পোশ লক মাত) এবং তার সবশ হয়, তাহল, বকয় মূলযর সথকটডএস কাটা যাব। সফল ডাকদাতা /সকতা, বকয় মূলযর সথক সzটাক মহী�া বযাি লমটডর পক, ১% প°জয টডএস কাটাবন এবং ইনকাম টযাÒ  ডপাটমে তা জমাকরবন এবং টডএস জমা করার পমাণ হসাব জমা করার সময় পা� চালান এবং ফম ২৬ কউব/টডএসর শংসাপত, সzটাক মহ�া বযাি লমটডর কাছ জমা করবন। ২৬. এখান সযমন উ�খত আছ, সসরকমই, শত ও নয়মাবলী অনুযায়ী,  "সযখান সযমন আছ", "সযখান যা আছ "এবং " সসখান যা আছ" ভতত বকয় অনু¯ত হব। কন, সযzনশত ও নয়মাবলী পাি সদওয়া/পরবতন ঘটা±র জনয সিূণ ডÖসানার অধকার, অনু¤দত আধকারক িারা সংরকত থাকব। সং×ষ সিতটর জনয ডাক জমা করার আগ,সং×ষ সিতর বযাপার সরকারী পশাসনক সরকড, মউনসপযালটর সরকড, রাজস সিকত সরকড, সাব সরজসারর কাযালয় সাচ করা, সিতর ওপর সzন দায় আছ কনা তাজানার জনয ডাকদাতাদর তাদর নজস সাধীন অনুস�ান কর নত এবং সং×ষ সিতটর পকÇত ও ববরণ, অবসা, সzন দায় আছ কনা, লয়ন, চাজ, আইনানুযায়ী বকয়া ইতযাদবষয় নজদর সনষ কর সনওয়ার জনয পরামশ সদওয়া হে। অনুগহ কর সখয়াল রাখবন সয, নলামর জনয নধারত সিত/গল/ সিদসমূহর ফটনস/টাইটলর বযাপার,বযাি/ অনু¤দত আধকারক/ সুরকত ঋণদাতা সzন পতনধÐ করছন না/ সzন গযারাে দেন না । শধুমাত সকানও উপায়হীন ভতত বকয়/ নলাম অনু¯ত হব।২৭. সযকানও সময় বা বকয়র দন সর হওয়ার পূব যদ ঋণদাতাগণ/জামনদাতাগণ/ব�কদাতাগণর হয় করা সকানও খরচা বা তার অংশ বা চাজ যা বযাির কাছ বকয়া রয়ছ, যাহাবযািও সীকার কর নয়ছ সিতর বকয়/নলাম বাতল হত পার। সযকানও সময় সকানওপকার কারণ না সদখয় অনুমাদত আধকারক িারা সযকানও বা সব ডাক যা গহণযাগযনয় বাতল বা গহণ বা সগত বা না করা বা নলামর শতাবলী পাি সদওয়ার অধকার সংরকত থাকব। এ বষয় তার সোনই চÕড়ান।২৮. ডাকদাতাক বকয়র সমস নয়ম ও শতাবলী সমন চলত হব এবং ডাকদাতা সমস সমস নয়ম ও শতাবলী বুঝছন বল গণয হব।২৯. ই—নলাম পেতর সংঘাতগল পভাবত করছ/অথবা পযুকগত কারণগল অথবা কারণগল, তবদুযতক গØগাল, ইোরনটর গØগালর জনয সযকানও বÙর কারণ বযাি দায়ী হবনা, সঠক ইোরনট সংযাগ, পাওয়ার বযাকআপ ইতযাদ ডাকদাতাক সুনিত করত হব।৩০. সকাটাক মাহ�া বযাি লমটড অথবা ইহার কমীগণ সিত/সমূহর বকর জনয এই সপকত সকানও বযকর সথক সকানও দাবর জনয দায়ী নয়।৩১. বতমান ব�� বযাির অফসয়াল ওয়বসাইট অথা� www.kotak.com-এও আপলাড করা হয়ছ এবং আগহী পাটগণ এটও সদখত পারন।৩২. যদ বকয় ব��র বযাপার ইংরাজ সংবাদপত ও বাংলা সংবাদপতর বকয় ব��ত সকানও পাথকয থাক তব ইংরাজ সংবাদপত যা পকাশত হে, তা বাংলা সংবাদপত পকাশতব�� বাদ দয় সতয বল গৃহীত হব। এবং এটই চÕড়ান কপ বল গৃহীত হব। এইভাব এই Ûট অপসারণ করা হব।৩৩. আো বশদ ববরণর জনয অনগুহ কর অনু¤দত আধকারক মঃ মন ুসÜাতয়া (স¤বাইল নং: +৯১-৯৬৬৭২২০৬০১ এবং ৯৩১৮৩৮২৬১৯ ) এবং বযাি অফসার মঃ ব±দ বাহারান(স¤বাইল নং:  +৯১ -৯৮১০০০৪১০৭) এবং মঃ অিÝশ মুখাজ (+৯১-৯০৫১৩০৭৬০৮)-এর সে স°গা°গ করন।

গচালামyলম ইনভসম= অযা[ ফনযা\ গকাXান লমটডকপারট অফস : ২য় তল, ‘গডয়ার হাউস’ নং ২, এন. এস. স. গবাস গরাড, গচzাই-৬০০ ০০১
শাখা অফস : ৫৫ ও ৫৫/১, গচৗর{ গরাড, ৬| তল, গচৗর{ গকাট,  রবীM সদন গনহর চ}\ মউজয়ামর বপরীত, কলকাতা-৭০০০৭১

ডমা[বKL
সকউরটাইজশন অযা[ রকনোকশন অফ ফাইনযা\য়াল অযাসটস অযা[ এনফাসম= অফসকউরট ই=ারস অযা] ২০০২-এর ধারা ১৩[২]-এর অধীন ডমা[ বKL

সকউরটাইজশন অযান রকনসাকশন অফ ফনযানয়াল অযাসটস অযান এনফাসমে অফ সকউরট ইোরস অযা« ২০০২-এর ১৩(২) ধারার অধীন আপন, ন£ উ�খত ঋণগহীতা/ব�কদাতাক এতিারা জানানা হইতছসয, সকািান আপনাদর বরে পদকপ নত উদযাগী হয় পা�সীকারপত সহ সরজসাড সপাস কর ব�� পাঠানা হয়ছ। ঋণগহীতা/গণর জনয তা অপত না হয় সফরত এসছ। সুতরাং উক ব�� পকাশর ৬০ দনরমধয উক অযাকাউের সপকত বকয়া ঋণ অথাংক ও পুÞীভÕত সুদ-সহ পদান করত আßান জানানা হয়ছ, অনযথায় বযথ হল উক অযা«র ১৩ ধারার উপধারা (৪)-এর অধীন কমতা পয়াগ কর ন£ উ�খত উপলà হওয়াপযন সুদ সহ বকয়া অথাংক এবং বযয় পরশাধ করত আপনাদর বরে পদকপ সনব। ইহা উ�খ করার পয়াজন সনই সয, সকািানর কাছ পা�বয অনয সযকানও পতকারর পকপাতহীনভাব আপনাক উ¨শয কর এইব�� সদওয়া হে।
ঋণ�হীতাগণর নাম ও ঠকানা Jঃনং ঋণ অথাংক ডমা[ বKLর তারখ এবং বকয়া অথাংক সXYর ববরণ/সুরmত সXYসমহূ

১. গলান এ/স নং. এR০এইচইজকএল০০০০৩০১০৪৪০ও এR০এইচইজকএল০০০০৩০৯১৪৯৭ ওএইচই০২জকএল০০০০০০০১৩৯০
১. অক বযানাজ২. অনীতা বযানাজ৩. কাকল বযানাজ৪. অbনকPমার বযানাজসকলর ঠকানা : কুলপ সরাড, হরসভা, বারইপুর, দকণ২৪ পরগণা, বারইপুর, পিমবে, পন—৭০০১৪৪৫. গমসাস মা{লক৬. গমসাস বযানাজ গডকরটাস অযা[ কযাটারাসসকলর ঠকানা : গাম : শালপুর, পáপুকুর, সপাঃ অঃবারইপুর, দকণ ২৪ পরগণা, পিমবে, পন—৭০০১৪৪

টাঃ ৩৯,০০,০০০.০০টাঃ ২,০০,০০০.০০এবংটাঃ ৭,৯০,০০০.০০গমাটটাঃ ৪৮,৯০,০০০.০০[ টাঃ আটচ�শ লক নিইহাজার মাত]

১১.০৩.২০২২
টাঃ ৪৫,৬৩,৪৮২.২৬(টাঃ পঁয়তা�শ লক সতষ§হাজার চারশত বরাশ ওছািশ পয়সা মাত)১০.০৩.২০২২ অনুযায়ী

০৫.০৩.২০২২ অনুযায়ী নন—পারফমং অযাসট

বারইপুর মউনসপযালটর সীমায় ওয়াড নং ১২, সজলা দকণ ২৪পরগণা, থানা বারইপুর, হরসভা সলন, সহােং নং ১৫৮, দাগ নং ২৫,খতয়ান নং ৫৫৯, সতৗজ নং ২৬৮, আরএস নং ৭০, সজএল নং ৩২-সত ৮০ ব:ফ: এরয়া মাপর সমেড তল সহ একট পথৃক টন সশডপরকাঠামা এবং ১৬৪৪ ব:ফ:- এর সবশ অথবা কম (মাবল সফারডএকতলা ৫২৮ ব:ফ: এবং মাবল সফারড সদাতলা ৫২৮ ব:ফ: এবংমাবল সফারড তন তলা৫২৮ ব:ফ: এবং মাবল সফারড অযাটক ৬০ব:ফ:) এরয়া মাপর সমৗজা সুবুেপুর জ+২ তলা বেং এবং ৫১/২ সডসমল মাপর জমর সমগ অবেদয অংশ। চতÓসীমা: উতর:শবচরণ ভ§াচাযর জম, দকণ: ৮’ পশস হরসভা সলন, পূব: গীতাবযানাজীর বাড়, পিম: বদুয� কুমার বযানাজী।

২. গলান এ/স নং. এR০এইচইজকএল০০০০২৭৩৮০৪৮ও এR০এইচইজকএল০০০০২৮৩০৭৯১১. জীবনলাল শমা২. গশাভা শমা৩. জয়u শমাসকলর ঠকানা : ১৮, জনতা সরণ, হনমাটর, হগল,Üীরামপুর, পিমবে—৭১২২৩৩৪. শমা গডভলপাস১৫, জনতা সরণ, হগল, Üীরামপুর, পিমবে—৭১২২৩৩৫. বউট �নক৩৫, এন এস অযাভনউ, Üীরামপুর, হগল, পিমবে—৭১২২০১৬. মন পযারাডাইস গসলুন১৫, জনতা সরণ, হগল, Üীরামপুর, পিমবে—৭১২২৩৩

টাঃ ৩,৫২,০২,২৬৩.০০ওটাঃ ২,০০,০০০.০০গমাটটাঃ ৩,৫৪,০২,২৬৩.০০[ টাঃ তন সকাট চÓয়াä লকই হাজার ইশত সতষ§মাত]

২৪.০৩.২০২২
টাঃ ৩,৬২,৩১,৬৬৭.৭২(টাঃ তন সকাট বাষ§ লকএকতশ হাজার ছয়শতসাতষ§ ও বাহাতর পয়সামাত) ২৪.০৩.২০২২অনুযায়ী
২৪.০৩.২০২১ অনুযায়ী নন—পারফমং অযাসট

সXY নং ১: সমৗজা সকাতরাং, সজএল নং ৮, আরএস নং ১৭৬৩,সতৗজ নং ১৭১, খতয়ান নং ১২৩৭, আরএস দাগ নং ১০৭৮, আরএসখতয়ান নং ১২৭০, আরএস দাগ নং ১০৭৬, এলআর খতয়ান নং৩১৫১/১, এলআর দাগ নং ১৫৬৭, সহােং নং সাবক ১৪/১, হাল১৮, জয়ন সরণী এবং সংযুককরণর পর সহােং নং ১৪, জয়ন সরণী,সহােং নং ১৮ জয়ন সরণী, থানা উতরপাড়া, ওয়াড নং ০৪,উতরপাড়া-সকাতরাং মউনসপযালটত অবসত পরকাঠামা সহএকত ৪ কাঠা ২ ছটাক ২৯ ব:ফ: মাপর জমর অবভক সমানুপাতকসশয়ার সহ একত ৩১৮৯ ব:ফ: সুপার বি আপ এরয়া যুক, বেং-এর চারতলায় একট ফযাট, ২০৪০ ব:ফ: সুপার বি আপ এরয়া যুক,বেং-এর সদাতলায়, একট ফযাট এবং, ৭৮০ ব:ফ: সুপার বি আপএরয়া যুক, বেং-এর একতলায়, ফযাট এবং ২১৬০ ব:ফ: সুপার বিআপ এরয়া যুক বেং-এর একতলায়, একট সমগ সদাকান।
সXY ২: সমৗজা Üীরামপুর, সজএল নং ১৩, আরএস েট নং ২৮৭৫,২৮৭৪, ২৮৭১, খতয়ান নং ১১৭৫, ২৭৩১, ৪৩২৭/৬, ৪৩২৭/৭,৪৩২৭/৪, ৪৩২৭/৫, ৪৩২৭/২, ৪৩২৭/৩, এলআর েট নং ৩৫৬২,সহােং নং ৩৫, সনতাজ সভুাষ এভনউ, থানা Üীরামপরু, সজলা হগল,ওয়াড নং ৭, Üীরামপুর মউনসপযালটর অধীন অবসত পরকাঠামাসহ একত ৪ কাঠা ১৩ ছটাক মাপর জমর অবভক সমানুপাতকসশয়ার সহ একত ৩৭১৮ ব:ফ: সুপার বি আপ এরয়া যুক পতটসফার এবং সমগ পাঁচ তলা এবং সমগ চার তলা, সমগ তনতলা। চতÓসীমা:উতর: সনতাজ সুভাষ এভনউ, দকণ: জ+৪ তলা বেং, পূব:সদাতলা বেং, পিম: সদাতলা বাড়।
সXY নং ৩: সমৗজা সকাতরাং, সজএল নং ৮, আরএস নং ১৭৬৩,সতৗজ নং ১৭১, খতয়ান নং ১২৩৭, আরএস দাগ নং ১০৭৮, আরএসখতয়ান নং ১২৭০, আরএস দাগ নং ১০৭৬, এলআর খতয়ান৩১৫১/১, এলআর দাগ নং ১৫৬৭, সহােং নং ১৪/১, হাল ১৮, জয়নসরণী এবং সহােং নং ১৪, জয়ন সরণী, সংযুককরণর পর সহােংনং ১৮, জয়ন সরণী, থানা সকাতরাং, ওয়াড নং ০৪, উতরপাড়া-সকাতরাং মউনসপযালটর সীমায় অবসত পরকাঠামা সহ একত ৪কাঠা ২ ছটাক এবং ২৯ ব:ফ: মাপর জমর সমগ অবেদয অংশ। 

তারখ : ২৬.০৩.২০২২ অনুমাদত আধকারকWান : কলকাতা/প�মব{ গচালামyলম ইনভসম= অযা[ ফনযা\ গকাXান লমটড
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