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L A W S F O R B U S I N E S S

VASANTH RAJASEKARAN 

With growing concerns
around misinforma-
tion globally and inap-
propriate curated con-

tent in India, the Information
Technology (Intermediary Guidelines
and Digital Media Ethics Code) Rules,
2021 have been issued by the Central
government. The 2021 Rules have a
thrust on self-regulation of publishers
of news media and curated content,
and provide a Code of Ethics for guiding
their conduct. 

All publishers of news media and cur-
ated content are required to register
with the Ministry of Information and
Broadcasting and appoint a grievance
offi�cer, resolve complaints in 15 days
and publish monthly updates about
complaints received. Notably, the defi�n-
ition of publishers of news media in the
2021 Rules is widely worded and over-
broad. The defi�nition includes diff�erent
media outlets of varying scales such as
online local news portal run by indi-
viduals, news portals dealing exclus-
ively with sports news, and the online
presence of established media outlets
alike, resulting in casting onerous oblig-
ations even on small scale news portals
with limited readership and creating
operational diffi�culties. 

Three-tier self-regulatory model
Complaints to the grievance offi�cer is
the fi�rst level of the three-tier self-regu-
lation model. The second level of self-
regulation is scrutiny by a self-regulat-
ing body. Each publisher must become a
member of a self-regulating body
headed by a retired Supreme Court or
High Court Judge or an independent
eminent person from a relevant fi�eld.
The body can issue recommendations
and ensure compliance of the Code of
Ethics. Strangely, no express provisions
have been provided for (i) publishers to
appeal against any recommendation of
the body and (ii) procedure to resolve
any dissent within the self-regulating
body while issuing recommendations. 

The third level of self-regulation in-
volves the oversight by the Central gov-
ernment. In fact, the Central govern-
ment has a role even in the second level
because each self-regulating body must
be registered with the IB Ministry. The
registration itself will be based on scru-
tiny of its constitution and alignment

with Code of Ethics. If the self-regulat-
ing body fails to ensure compliance, in
the third level, the Central government
retains vast supervisory powers
through the inter-departmental com-
mittee to hear complaints or references. 

This self-regulation model is not the
fi�rst of its kind. Even Australia has set up
self-regulation by a voluntary body of
peers for online content. However, the
involvement of the Central government
in the self-regulation model is an aspect
unique to India. The involvement of the
Central government and ambiguities of
the 2021 Rules and Code of Ethics under-
score the key issue plaguing it – the pos-
sible chilling eff�ect on the free speech of
the media. 

The 2021 Rules came in force after a re-
cent controversy about alleged inappro-
priate content in a web series on a plat-
form. In that case even the platform’s
head was embroiled in legal proceed-
ings. The standard for classifi�cation for
online curated content in the 2021 Rules
is ambiguous. The practicality of obliga-
tion to ensure age verifi�cation of view-
ers of online curated content remains
untested. This is an area of concern and
will require evolution of jurisprudence
as well as technology. This coupled with
the wide-ranging powers to reprimand,
seek modifi�cation of content, etc. may
deter the creative liberties of artists.

Another interesting addition is the
power to order deletion or modifi�ca-
tion, as appropriate for a specifi�c piece
(s) of content either on the recommend-
ation of an inter-departmental commit-
tee or in case of emergency with the
approval of the Secretary of IB Ministry.
These powers are in addition to the In-
formation Technology (procedure and
safeguards for blocking for access of in-

formation by the public) Rules, 2009 (or,
‘Blocking Rules’). The emergency block-
ing procedure under Part III of the 2021
Rules deviates signifi�cantly from the
Blocking Rules. This is because it fails to
provide the procedural safeguard of an
opportunity to be heard post-facto in
case of emergency blocking. 

Transparency and accountability
However, it must be noted that unlike
the Blocking Rules, there is no confi�den-
tiality requirement in relation to pro-
ceedings under Part III of the 2021 Rules.
This is a welcome development as it in-
fuses transparency and accountability in
the exercise of powers relating to con-
tent removal. 

Lastly, the 2021 Rules have been most
widely criticised for being issued
without any public consultation. In fact,
the Information Technology Act, 2000
(IT Act) does not contain any provisions
dealing with the governance of publish-
ers of news media and curated content.
Several petitions have been fi�led challen-
ging Part III of the 2021 Rules as ultra
vires. As such, Part III of the 2021 Rules
does not have any nexus to the object
and scheme of the parent statute, i.e., IT
Act. 

This aspect merits judicial review. If
implemented in its present form, the ex-
ercise of wide adjudicatory powers by a
self-regulating body and inter-depart-
mental committee will have a lasting im-
pact on artistic freedom and digital news
reporting in the coming years. It will be
worthwhile to see whether the self-regu-
lation model with the Central govern-
ment intervention results in self-censor-
ship by publishers. 

(The author is Partner, Phoenix Legal, a law fi�rm)

Gaps in digital media rules
The IT Rules have been criticised for being issued without any public consultation

The Rules mandate digital news portals to register with the Ministry of Information and
Broadcasting and appoint a grievance officer

COURTROOM

Retrospectively ineligible 
In the case of Martin SK Golla Vs Wig Associates, the
National Company Law Appellate Tribunal has
upheld the retrospective effect of Section 29A of the
Insolvency and Bankruptcy Code, which speaks of
ineligibility criteria of a resolution applicant. In doing
this, NCLAT has overruled an order of the National Company Law
Tribunal. Section 29A came into force on June 6, 2018 but with
retrospective effect from November 23, 2017. It lays down the
criteria of ineligibility of persons who may fi�le for a resolution. One
of the conditions is that the person should not be a ‘connected
person’. The concept of ‘connected person’ is well defi�ned in the
section. In the present case, Wig Associates fi�led a voluntary
insolvency petition under Section 10 of the Code. Martin SK Golla
was appointed as the Resolution Professional. However, when the
corporate insolvency resolution proceedings began, one
Mahendra Wig, submitted his Resolution Plan, which the
Committee of Creditors approved. Later, the NCLT too approved it. 
The Insolvency and Bankruptcy Board of India, through the
Resolution Professional, Martin Golla, appealed to the Appellate
Tribunal against the NCLT order. The issue before NCLAT was
whether ineligibility criteria apply even for Section 10 proceedings
that began before the Section 29A was introduced. 
The NCLAT set aside NCLT’s order, holding that the Resolution
Applicant, Mahendra Wig, was indeed a ‘connected person’, being a
guarantor of Wig Associates and was hence barred under Section
29A. In doing this, it upheld the retrospectivity of Section 29A. To
back its judgment, it cited previous decisions of the Supreme Court
in the similar cases of ArcelorMittal India Vs Satish Kumar Gupta
and Swiss Ribbons Vs Union of India.

SAURYA BHATTACHARYA 

The Ministry of Consumer Af-
fairs has recently invited com-
ments for the proposed

amendments to the barely a year-old
Consumer Protection (E-Commerce)
Rules, 2020 (“Rules”). The intent to
create a sharper regulatory environ-
ment for e-commerce entities in the
interest of consumers is noticeable
from the draft amendments to the
Rules (“Draft Amendments”). 

However, while the aim is for clar-
ity, there is potential for business un-
certainty and consumer inconveni-
ence. 

Change in defi�nition
The proposed change in defi�nition is
intended to cover two additional cat-
egories of persons. First, a person en-
gaged by an e-commerce entity for
fulfi�lment of orders would now be
counted as an e-commerce entity as
well. The language seems to bring
within its fold third-party logistics en-
tities too.

In addition, any “related party” of
an e-commerce entity per the Com-
panies Act, 2013 (“Act”), would also be
an e-commerce entity. This could be a
large envelope, covering the related
party entities of the wide swathe of
business houses who do not solely op-
erate in e-commerce. 

‘Flash sale’ and ‘Cross selling’
“Flash sale” by e-commerce entities
has been prohibited. While it may be
more relevant to marketplace e-com-
merce entities that are more prone to
these activities, it has the potential to
hurt inventory e-commerce entities
as well. Furthermore, while the defi�ni-
tion of “fl�ash sale” proposed has the
expected references to reduced prices
and high discounts, there is an added
qualifi�er – such sales have to be organ-
ised fraudulently intercepting ordin-
ary course of business using techno-
logy, to enable only certain seller(s)
managed by the e-commerce entity to
undertake sales. The most worrisome
parts are the absence of metrics for
what would constitute “fraudulent
interception” and “ordinary course of
business”. 

“Cross-sell” is a business develop-
ment strategy across sectors and e-
commerce is no diff�erent. Prompts on
a website for complimentary
products to those already purchased
are sometimes convenient even for
users. The Draft Amendments man-
date disclosures on cross-sell data by

the e-commerce entity to users. While
this is a good thing to have, it may not
be of particular benefi�t to users or
their purchasing needs. 

Misrepresentation 
There are multiple provisions pro-
posed whereby e-commerce entities
should not mislead or misrepresent
to users. Illustratively: not misleading
users by manipulating their search
result/index. Once again, it is diffi�cult
to test for what could be construed as
manipulation and whether such
search result/index indeed misled a
user (because search results would
have to appear in some sequence or
the other). “Mis-selling” has also been
introduced as a prohibited activity,
premised upon deliberate misrepres-
entation of information to a user.
However, when defi�ning misrepres-
entation, one criterion states: “caus-
ing, however innocently, a consumer
to purchase such goods or services, to
make a mistake as to the substance of
the thing which is the subject of the
purchase”. With the use of “however
innocently”, not only does the defi�ni-
tion create an absolute burden of
compliance of a diffi�cult-to-monitor
standard, but its usage also appears
contradictory to the notion of “delib-
erate misrepresentation”.

Abuse of dominant position 
No e-commerce entity that holds a
dominant position in any market
shall be allowed to abuse the same.
While this is welcome, from a compet-
ition law perspective, it may require
the entity to keep evaluating if it
holds a dominant position in diff�er-
ent market segments; and yet recon-

cile to possible regulatory scrutiny/in-
vestigation. 

Marketplace entity’s burden
There are a host of noteworthy obliga-
tions that are proposed for a market-
place entity. For instance, the obliga-
tion to ensure that none of its related
parties or associated enterprises is en-
listed by it for sale to consumers dir-
ectly. While the restriction of B2C sale
is understandable, there is noticeable
inconsistency in defi�ning “related
party” per the Act but “associated en-
terprise” with a much wider import
than the Act’s defi�nition of “associate
company”. The entity would also have
to ensure that its related parties/asso-
ciated enterprises do nothing that
the entity itself would not be permit-
ted to do. This, of course, is likely to
have repercussions on cross-border
business models and fulfi�lment of
FDI conditionalities. 

Marketplace entities could also
have “fallback liability”, which would
make them liable to consumers for
the failures of registered sellers on
their platform. While the Draft
Amendments may have their heart in
the right place, they need fi�ne tuning
before being brought into eff�ect. Vari-
ous stakeholders (such as inventory
and marketplace e-commerce entit-
ies, logistics companies and con-
sumer bodies) sharing inputs with
the Ministry in this regard would go a
long way in this direction. 

(The author is Corporate Partner with
HSA Advocates, and head of the law
fi�rm’s Kolkata office. Views expressed
here are personal and not to be
construed as legal advice.)

Weighing in on e-comm rules
They must be fi�ne-tuned to avoid business uncertainty, consumer inconvenience

“Flash sale” by e-comm players has been prohibited as it may favour only certain sellers

Royalty or business profi�ts? 
Suppose a US software company sells software
to an Indian company. The transaction attracts
tax liability depending upon whether it is a
‘royalty’ or a ‘sale’. If it is royalty, then under the

Indo-US Double Taxation Avoidance Treaty, it is not taxable in
India. If it is a sale, then the ‘business profi�ts’ are taxable –
however, only if the US company has a ‘Permanent
Establishment’ in India, not otherwise. 
All this comes through very clearly in the recent judgment of
the Income Tax Appellate Tribunal, Pune, in a case related to
Honeywell Technology Solutions. The income tax department
wanted Honeywell to pay ₹�2.42 crore as ‘income from royalty’,
upon ₹�86.05 crore of ‘income from sale of software license’. The
transaction took place in the Assessment Year 2009-10. “We
hold that receipt of Software license amounting to
₹�86,05,13,407 cannot be charged to tax as ‘Royalties’ under the
DTAA. In the same manner, the amount will escape taxation as
‘Business profi�ts’ under Article 7 (of DTAA) also because of it not
having any PE in India,” ITAT said, in its recent judgment. 
“The assessee (Honeywell) categorically submitted before the
Dispute Resolution Panel (DRP) that it did not have any PE in
India. As the assessee did not have a PE in India during the
relevant year, the mandate of Article 7 cannot activate,” it said.
Incidentally, the question of PE has come into focus in the
context of the government asking digital media platforms like
Facebook and WhatsApp to appoint a resident grievance
officer. Would the office of such offices tantamount to a PE? If it
does, then the India profi�ts of these companies are liable to be
taxed in India. However, experts such as advocate Arvind Datar,
have opined that a mere ‘auxiliary office’ cannot count as a
Permanent Establishment. 

OUR SPECIAL CORRESPONDENT

Twitter’s blocking access to IT
and Telecom Minister Ravi
Shankar Prasad’s account for
an hour on the grounds of vi-
olations of US copyright Act
brings into focus India’s own
copyright act as contextual-
ised for digital media con-
tent. 

From Twitter’s action, it is
evident that the US Digital
Millennium Copyright Act
(DMCA) Notice says – the own-
ers of a copyright can notify
Twitter (any social media
platform) claiming that a
user has infringed upon their
copyrighted works. Then,
“Upon receipt of a valid no-
tice, Twitter (the social media
platform) will remove the
identifi�ed material.” 

Twitter has said that it
maintains a repeat copyright
infringer policy under which
repeat infringer accounts
will be suspended. “Accruing
multiple DMCA strikes may
lead to suspension of your ac-
count,” Twitter told the Min-
ister in through a message.

The government of India in
March this year issued cer-
tain amendments to the
Copyright Act, 1957 and the
Copyright Rules, 2013. 

Dr Vinod Surana, Man-
aging Partner & CEO, Surana
and Surana, a law fi�rm, ob-
serves that the amendments
indeed encourage creators to
innovate and create more
content by maximising pub-
lic access,” he says. 

On shaky grounds
However, when it comes to di-
gital media (including social
media), the copyright law in
India is a bit on shaky
grounds as “it does not fi�x a li-
ability on the intermediary
for infringements”. The cli-

ents are therefore not preven-
ted from placing unauthor-
ised information on the
platform. The Copyright law
in India does not fi�x infringe-
ments of digital copyright,
observes Dr Surana, pointing
out that “piracy has been the
name of the music and fi�lm
industries.”

For that, one has to go to
the IT Act, specifi�cally, to Sec-
tion 79, which primarily says
that the intermediary “shall
not be liable for any third-
party information, data or
communication link made
available or hosted by him”. 

The section that unless the
intermediary has initiated a
transmission or selected the
recipient of a transmission or
modifi�ed the content in the
transmission, it is exempt
from liability. However, when
the intermediary learns that
it is being used to commit the
“unlawful act”, it should “ex-
peditiously remove or dis-
able access to that material
on that resource without viti-
ating the evidence in any
manner,” the section says. 

The broad-brush expres-
sion “unlawful act” can be
taken to mean copyright in-
fringements, but there is no
specifi�c mention of copy-
rights. 

Therefore, there is a need
to beef up copyright protec-
tion of both digital creations
as well as copyrighted con-
tent used over the digital me-
dia. 

“India needs to upgrade
the copyright laws consider-
ing the advancements in the
digital era. The growth of the
internet has accelerated the
development of new creative
content and has reduced dis-
tribution costs such as the
series that we watch on OTT
platforms,” notes Dr Surana.

Copyright law in digital era

Twitter said that it maintains a ‘repeat copyright infringer policy’ 
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খেলা
সরাসরর | এক্সক্লুরসভ | ম্াচ ররপ�ার্ট | রিতর্ট | ইন্াররভউ | ড্রেরসং রুম | �ররসংখ্ানআজকাল কলকাতা স�ামবার ২৮ জুন ২০২১

 ফম্ম নং:  স�এএ ২
[ ধারা নং ২৩০( ৩)  এবং রুল নং ৬ ও ৭ অনুযায়ী] 

মান্য ন্যাশনাল সকাম্াসন ল’  ট্াইবুনাল, কলকাতা সবঞ্চ, কলকাতা �মীপে
স�এ ( স�এএ)  নং:  ১০৬/ সকসব/ ২০২১

সবষয়:  সকাম্াসনজ অ্যাক্ট, ২০১৩
এবং

সবষয়:  সকাম্াসনজ অ্যাক্ট, ২০১৩ ধারা ২৩২ �হ েঠনীয় ধারা ২৩০ অনুযায়ী ও সকাম্াসনজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর 
প্রপযাজ্য শপত্ম

এবং
বিষয়:  ক্কালপকানকা ইন্কাব্রিজ ( ইবন্য়কা)  বলবিটেড, রেবজস্কাড্ড অবিস– ২বি, বরিটেকাবেয়কা ব্রিে, কলককাতকা ৭০০০৭১, পবচিিিঙ্গ। 

......  সিমাজ্মি সকাম্াসন
এবং

বিষয়:  রদেভ প্কাবস্ক্স ইন্কাব্রিজ বলবিটেড, রেবজস্কাড্ড অবিস– ২বি, বরিটেকাবেয়কা ব্রিে, কলককাতকা ৭০০০৭১, পবচিিিঙ্গ। 
......  সরজাস্টং সকাম্াসন

এবং
১.  ক্ালোনা ইন্াস্রিজ ( ইসন্য়া)  সলসমপেি 
১.  সদেভ প্াসটিক্স ইন্াস্রিজ সলসমপেি 

......  আপবদনকারীগণ
 সিমাজ্মি সকাম্াসন ক্ালোনা ইন্াস্রিজ ( ইসন্য়া)  সলসমপেি–এর ইকুইটি সশয়ারপহাল্ারগণ, ঋণদাতাগপণর 
( জাসমনযুক্ত ও জাসমনসবহীন)    �ভার সবজ্ঞসতি ও সবজ্ঞােন
এতদ্দকােকা বিজ্কাবপত কেকা যকাটছে রয, ১৪ জুন, ২০২১ তকাবেখ সংিবলত আটেশনকািকা রিকাতকাটিক ন্কাশনকাল রককাম্কাবন 
ল’  ট্কাইিুনকাল,  কলককাতকা রিঞ্চ, কলককাতকা এই বনটে্ডশনকািকা জকাবে কটেটেন রয, উক্ত বডিকাজ্ডড রককাম্কাবন–এে ইকুইটি 
রশয়কােট�কাল্কােগণ, জকাবিনযুক্ত ঋণেকাতকাগণ, জকাবিনবি�ীন ঋণেকাতকাগটণে বভবডও কনিকাটেব্সং (‘  বভবস’ )/ অন্ অবডও 
বভসুয়কাল িকাধ্ি ( ‘ ওএবভএি’ )  দ্কােকা সভকাে আটয়কাজন কেটত �টি িৃ�স্পবতিকাে ২৯ জুলকাই, ২০২১ অনুবঠিত �টি 
রযখকাটন রদেভ প্কাবস্ক্স ইন্কাব্রিজ বলবিটেড ( রেজকাব্টং রককাম্কাবন) –এে সটঙ্গ ক্কালপকানকা ইন্কাব্রিজ ( ইবন্য়কা)  বলবিটেড 
( বডিকাজ্ডড রককাম্কাবন) –এে ও রশয়কােট�কাল্কােগণ, ঋণেকাতকাগটণে এই রিস্কাবিত সংযবুক্তকেটণে ( বকিি)  এে ি্কাপকাটে 
বিটিচনকা কেকা �টি এিং েেককাে িটন কেটল পবেিত্ডন সটিত িকা অপবেিত্ডনীয়ভকাটি তকা অনুটিকােন কেকা �টি।
উক্ত আটেটশ বিজ্বতি জকাবে �টছে রয এই উত্তিণ্ডটেে সভকা বভবডও কনিকাটেব্সং (‘  বভবস’ )/ অন্ অবডও বভসুয়কাল িকাধ্ি 
( ‘ ওএবভএি’ )  দ্কােকা িৃ�স্পবতিকাে ২৯ জুলকাই, ২০২১–এ বনটচে সিয় িকাবিক �টি।
 রিলকা ১১. ৩০ েকায় ( ভকােতীয় সিয়) 

ক্রম নং  ক্ালোনা ইন্াস্রিজ ( ইসন্য়া)  সলসমপেি–এর �ভা সরেণী �ময় ( ভারতীয় �ময়)

১.  ইকুইটি রশয়কােট�কাল্কাে রিলকা ১১. ৩০

২.  জকাবিনযুক্ত ঋণেকাতকাগণ রিলকা ২. ০০

৩.  জকাবিন�ীন ঋণেকাতকাগণ রিলকা ৪. ০০

২৩০–২৩২ স� পঠনীয় রককাম্কাবন অ্কাক্ট, ২০১৩–এে ১০২ ধকােকায় বিজ্বতি, বকিি, বিিৃবত বিনকািূটল্ পকাওয়কা যকাটি 
 বডিকাজ্ডড রককাম্কাবনে রশয়কােট�কাল্কােগণ, ঋণেকাতকাগটণে অনটুেকাটধে ১( এক)  ককাটজে বেটনে িটধ্  রিলকা ১১. ০০ রেটক 
রিলকা ১. ০০ েকা অিবধ রেবজস্কাড্ড অবিটস িকা রিবতবনবধ অবিস িক্স অ্কান্ িন্ল, অ্কাডটভকাটকে, ১২ ওল্ রপকাস্ অবিস 
ব্রিে, কলককাতকায় রিলকা ১১. ০০ রেটক রিলকা ১. ০০ েকা অিবধ। ২৩২ স� পঠনীয় রককাম্কাবন অ্কাক্ট, ২০১৩–এে ২৩০ 
ধকােকায় বকিি, বিিৃবত রেখটত  বডিকাজ্ডড রককাম্কাবনে  ওটয়িসকাইে www.kkalpanagroup.com  রেখুন।  বডিকাজ্ডড 
রককাম্কাবনে রেবজস্কাড্ড অবিটস ট্কাইিুনকাল সভকাে স্কান কটেটে।
উক্ত সভকা �টি কটপ্ডকাটেে বিষয়ক িন্ত্রক (‘এিবসএ’)–এে রজনকাটেল সকাকু্ডলকাে নং ১৪/ ২০২০, তকাবেখ ৮ এবরিল ২০২০, 
রজনকাটেল সকাকু্ডলকাে নং ১৭/ ২০২০, তকাবেখ ১৩ এবরিল, ২০২০, রজনকাটেল সকাকু্ডলকাে নং ২২/ ২০২০, তকাবেখ ১৫ জুন 
২০২০, রজনকাটেল সকাকু্ডলকাে নং ৩৩/ ২০২০, তকাবেখ ২৮ রসটটেম্বে ২০২০, রজনকাটেল সকাকু্ডলকাে নং ৩৯/ ২০২০, তকাবেখ 
৩১ বডটসম্বে ২০২০, রজনকাটেল সকাকু্ডলকাে নং ১০/ ২০২১, তকাবেখ ২৩ জুন ২০২০,( পেিততীককাটল একটরে ‘এিবসএ’ 
সকাকু্ডলকাে ব�টসটি িবণ্ডত)  এিং বসবকউবেটিজ অ্কান্ এক্সটচঞ্জ রিকাড্ড অি ইবন্য়কা ( ‘ রসবি’ )  সকাকু্ডলকাে নং SEBI/HO/
CFD/CMD2/CIR/P/2020/79, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11  ১৫ জকানুয়কাবে, ২০২১ অনুযকায়ী।
এিবসএ সকাকু্ডলকাে, রসবি  সকাকু্ডলকাে, ট্কাইিুনকাল আটেশ িকাবিক বিজ্বতি, বকিি, বিিৃবত ও অন্ ডকুটিন্ট ইকুইটি 
রশয়কােট�কাল্কােগণ,  জকাবিনযুক্ত ও জকাবিনবি�ীন ঋণেকাতকাগণটক ররিেণ কেকা �টয়টে যকাঁটেে ই–রিল ঠিককানকা বডিকাজ্ডড 
রককাম্কাবন/আেটিএ/  বডটপকাবজেবে–এে ককাটে নবেভুক্ত কেকা আটে।
ইকুইটি রশয়কােট�কাল্কােগণ,  জকাবিনযুক্ত ও জকাবিনবি�ীন ঋণেকাতকাগটণে যকাঁটেে ই–রিল ঠিককানকা বডিকাজ্ডড রককাম্কাবন/
আেটিএ/  বডটপকাবজেবে–এে ককাটে নবেভুক্ত নয়, তকাঁেকা বডিকাজ্ডড রককাম্কাবনটত বলখুন:  tanvi.panday@kkalpana.
co.in.   রেটিন  প্কান, ঠিককানকা রিিকান স� অনুটেকাধপটরেে কি্কান কেকা কবপ।
বিজ্বতি, বকিি, বিিৃবত ও অন্ ডকুটিন্ট রককাম্কাবনে ওটয়িসকাইে www.kkalpanagroup.com  এিং স্ক এক্সটচটঞ্জে 
যেকা বিএসই বলবিটেড, ক্কালককােকা স্ক এক্সটচঞ্জ বলবিটেড এিং ন্কাশনকাল স্ক এক্সটচঞ্জ অি ইবন্য়কা বলবিটেড www.
bseindia.com, www.cse-india.com   এিং www.nseindia.com –রত পকাওয়কা যকাটি।
ই–রভকাটিং  বিষটয় রককানও রিটনেে ি্কাখ্কাে রিটয়কাজন �টল রশয়কােট�কাল্কাে এি এ বকউ ও রশয়কােট�কাল্কাে বেটিকাে ই–
রভকাটিং ি্কানুয়কাল রেখুন এন এস বড এল ই–রভকাটিং ওটয়িসকাইটে িকা রযকাগকাটযকাগ কেটত পকাটেন:  বিঃ বিক্রি ঝকা, এন এস 
বড এল, vikramj@nsdl.co.in/ evoting@nsdl.co.in,  রিকান ০৩৩ ২২৯০৪২৪৬/    ১৮০০ ২২২ ৯৯০ ( বনঃশুল্ক) 
এিবসএ সকাকু্ডলকাে ও রককাম্কাবনজ ( ি্কাটনজটিন্ট অ্কান্ অ্কাডবিবনট্রিশন)  রুলস ২০১৪–এে রুল ২০ ল� পঠনীয় 
রককাম্কাবন অ্কাক্ট, ২০১৩–এে ১০৬ ধকােকায় ইকুইটি রশয়কােট�কাল্কােগণ,  জকাবিনযুক্ত ও জকাবিনবি�ীন ঋণেকাতকাগটণে 
বেটিকাে ই–রভকাটিং/  সভকায় ই–রভকাটিং সুবিধকা েকাকটি। এন এস বড এল এই সুবিধকা রেটি। সভকাে বিজ্বতিটত েেককাবে 
বনটে্ডশ েটয়টে।
বডিকাজ্ডড রককাম্কাবনে ইকুইটি রশয়কােট�কাল্কােগটণে ককাে অি তকাবেখ ২২ জুলকাই, ২০২১ সভকায় ই–রভকাটিং সুবিধকাে 
জন্ ( বেটিকাে ই–রভকাটিং স�)  ও জকাবিনযুক্ত ও জকাবিনবি�ীন ঋণেকাতকাগটণে ৩১ বডটসম্বে, ২০২০ সভকায় ই–রভকাটিং 
সুবিধকাে জন্ ( বেটিকাে ই–রভকাটিং স�)। সভকাে বিজ্বতি পকাঠকাটনকাে পে ও ককাে অি তকাবেখ ২২ জুলকাই, ২০২১–এে 
আটগ বডিকাজ্ডড রককাম্কাবনে ইকুইটি রশয়কােট�কাল্কােগণ এন এস বড এল িকা বডিকাজ্ডড রককাম্কাবনটত evoting@nsdl.
co.in/  vikramj@nsdl.co.in/  tanvi.panday@kkalpana.co.in –রত বলটখ ইউজকাে আইবড ও পকাসওয়কাড্ড 
সংগ্র� কেটত পকােটিন। এন এস বড এল–এ আটগ নবেভুক্ত েকাকটল আটগে ইউজকাে আইবড ও পকাসওয়কাড্ড ি্ি�কাে 
কেটত পকােটিন। রশয়কােট�কাল্কাে পকাসওয়কাড্ড ভুটল রগটল পকাসওয়কাড্ড বেটসে কেটত পকাটেন িেগে ইউজকাে বডটেলস/  
পকাসওয়কাড্ড ?  িকা বিবজক্কাল ইউজকাে বেটসে পকাসওয়কাড্ড ?  — বেটয়, যকা পকাটিন www.evoting.nsdl.com –এ।
বেটিকাে ই–রভকাটিং রসকািিকাে, ২৬ জুলকাই, ২০২১ তকাবেখ ভকােতীয় রিিকাণ সিয় রিলকা ৯. ০০েকাে সিয় শুরু �টি ও 
িুধিকাে, ২৮ জুলকাই, ২০২১ তকাবেখ ভকােতীয় রিিকাণ সিয় বিটকল ৫. ০০েকাে সিয় রশষ �টি। ওই সিটয়ে পটে বেটিকাে 
ই–রভকাটিং �টি নকা। রককাম্কাবন এন এস বড এল দ্কােকা বভবস িঞ্চ রেটি। ইকুইটি রশয়কােট�কাল্কােগণ,  জকাবিনযুক্ত ও 
জকাবিনবি�ীন ঋণেকাতকাগণ তকা পকাটিন www.evoting.nsdl.com –এ। শত্ডকািলী িকানুন রনকাটিস রেটখ।
রয সকল ইকুইটি রশয়কােট�কাল্কােগণ,  জকাবিনযুক্ত ও জকাবিনবি�ীন ঋণেকাতকাগণ বেটিকাে ই–রভকাটিংটয়ে িকাধ্টি বনটজে 
রভকােকাবধককাে রিটয়কাগ কটেটেন, সভকা চলকাককালীন রযকাগেকান কেটত পকােটলও তকাঁটেে ই–রভকাটিং িকাধ্টি বনটজটেে 
রভকােকাবধককাে রিটয়কাটগে সুটযকাগ রেওয়কা �টি নকা।
কটপ্ডকাটেে/ সংস্কা রশয়কােট�কাল্কাে/ ঋণেকাতকাগণ রিবতবনবধ বেটত পকাটে কতৃ্ডপটষেে বচঠি ও রিকাড্ড বসদ্কাটতেে কি্কান েবি 
সভকাগুবলে পেীষেকটক deepakpandey.aca@gmail.com –রত বলটখ, কবপ বেন evoting@nsdl.co.in ও 
tanvi.panday@kkalpana.co.in–রক, সভকাে ৪৮ ঘন্টকা আটগ। সভকাে রককানও অংশগ্র�ণ বলিপ চকাই নকা। এিবসএ 
সকাকু্ডলকাে িকাবিক রকউ ২৯ জুলকাই, ২০২১ তকাবেখ সভকায় রিবক্স বনটয়কাগ সুবিধকা পকাটিন নকা, ককােণ সভকা �টি ভকাচু্ডয়কাল 
রিকাটড।
১৪ জুন, ২০২১ তকাবেখ সংিবলত আটেশনকািকা রিকাতকাটিক বিঃ েীপক কুিকাে খখতকান, কি্ডেত রককাম্কাবন সবচিটক উক্ত 
সভকাগুবলে রচয়কােপকাস্ডন বনযুক্ত কটেটে। উবলিবখত এই সংযবুক্তকেণ, যবে এই সভকাগুবলটত অনুটিকাবেত �য়, তকা�টল তকা 
ন্কাশনকাল রককাম্কাবন ল’  ট্কাইিুনকাল–ে পেিততী অনুটিকােন সকাটপষে �টি।
 ১৪ জুন, ২০২১ তকাবেখ সংিবলত আটেশনকািকা রিকাতকাটিক বিঃ েীপক পকাটন্, চকাে্ডকাড্ড অ্কাককাউন্ট্কান্টটক উক্ত সভকাগুবলে 
পেীষেক বনযুক্ত কটেটে। 

স্া/ 
স� এ� দীেক কুমার খৈতান

( মান্য ন্যাশনাল সকাম্াসন ল’  ট্াইবুনাল, কলকাতা সবঞ্চ দ্ারা সনযুক্ত উক্ত �ভাগুসলর সেয়ারো�্মন) 
অনুপমাদন করা হপব।

  ১৮তম বাসষ্মক �াধারণ �ভার সবজ্ঞসতি 
এবং ই– সভাটিং তথ্য

বিজ্বতি রিেকান কেকা �টছে রয, িঙ্গলিকাে ২০ জুলকাই ২০২১ সককাল ১১. ০০েকায় ইউটককা ি্কাটকেে 
রশয়কােট�কাল্কােটেে ১৮তি িকাবষ্ডক সকাধকােণ সভকা বভবডও কনিকাটেব্সং ( বভবস) / অন্কান্ অবডও বভসুয়কাল 
িকাধ্টি ( ওএবভএি)  অনুবঠিত �টি রযখকাটন বনম্নিবণ্ডত বিষয় আটলকাচনকা কেকা �টি: 
আইটেি নং ১:  ৩১– ০৩– ২০২১ সিটয়ে আবে্ডক িলকািল স� লকাভ– ষেবতে বিিেণ, ি্কাটকেে নগটেে 
রিিকা�, ৩১– ০৩– ২০২১ সিকাতি সিটয়ে ি্কাটকেে ককাটয্ডে বিিেণ যকা পবেচকালন পষ্ডে রিেকান কটেটেন 
এিং আবে্ডক িলকািল, লকাভ– ষেবতে বিিেণ, ি্কাটকেে নগটেে রিিকাট�ে অবডেে দ্কােকা রিেত্ত বেটপকাে্ড–
 এে আটলকাচনকা, গ্র�ণ’ 
আইটেি নং ২:  বকউআইবপ/  এিবপবকউ িকা অন্ িকাধ্টি ২০২১– ২২ সিটয় রিবতটি েকাঃ ১০/ –  িূটল্ে 
৩০০,০০,০০,০০০ ইকুইটি রশয়কাে জকাবে কটে ইকুইটি িূলধন িৃবদ্

 ইউটককা ি্কাটকেে পটষে
স্কান:  কলককাতকা ( এ সক সগাপয়ল) 
তাসরৈ:  ২২– ০৬– ২০২১ ি্কাটনবজং বডটেক্টে ও বসইও

দ্রষ্টি্: 
১.  কটপ্ডকাটেে অ্কাটিয়কাস্ড িন্ত্রক, ভকােত সেককাে এিং বসবকউবেটিজ অ্কান্ এক্সটচঞ্জ রিকাড্ড অি ইবন্য়কা 

( রসবি)  দ্কােকা জকাবেকৃত সকাকু্ডলকাে তকাবেখ ১৫– ০১– ২০২১ এিং এিবসএ সকাকু্ডলকাে তকাবেখ ১৩–
 ০১– ২০২১ অনুযকায়ী িকাবষ্ডক সকাধকােণ সভকা বভবডও কনিকাটেব্সং ( বভবস)  /  অন্কান্ অবডও বভসুয়কাল 
িকাধ্টি ( ওএবভএি)  অনুবঠিত �টি।

২.  উক্ত সকাকু্ডলকাে অনুযকায়ী ১৮তি এবজএি বিজ্বতি এিং ২০২০– ২১ সিটয়ে িকাবষ্ডক রিবতটিেক 
সকল রশয়কােট�কাল্কােটেে ককাটে খিদ্্বতন িকাধ্টি ররিেণ কেকা �টয়টে যকাটেে ই– রিল 
ি্কাকে/ বডটপকাবজেবে পকাটি্ডবসপ্কান্ট– এে ককাটে নবেভুক্ত কেকা আটে। ি্কাটকেে ওটয়িসকাইে www.
ucobank.com  এিং ই– রভকাটিং এটজব্স http://evoting.karvy.com– রত এে একটি 
অনুবলবপ পকাওয়কা যকাটি।

৩.  রয সকল রশয়কােট�কাল্কাে বিবজক্কাল আককাটে রশয়কাে ধটে রেটখটেন এিং ই– রিল আই বড ি্কাকে 
িকা ি্কাটকেে রেবজ্রিকাে অ্কান্ রশয়কাে ট্কা্সিকাে এটজন্ট, রকবিন রেকটনকালবজস রিকাঃ বলঃ ( পূটি্ডে 
ককাবভ্ড বিনটেক রিকাঃ বলঃ) – এে ককাটে নবেভুক্ত কেকা রনই তকােকা ১৮তি এবজএি বিজ্বতি এিং 
২০২০– ২১ সিটয়ে িকাবষ্ডক রিবতটিেন ি্কাটকেে ওটয়িসকাইে (www.ucobank.com/inves-
tors)  রেটক ডকাউনটলকাড কেটত পকাটেন  িকা ই– রিল hosgr.calcutta@ucobank.co.in  কটে 
অনুটেকাধক্রটি পকাওয়কা রযটত পকাটে।

৪.  ১৮তি িকাবষ্ডক সকাধকােণ সভকাে জন্ রশয়কােট�কাল্কােগটণে খকাতকা এিং রশয়কাে �স্কাতেে খকাতকা িুধিকাে 
১৪ জুলকাই ২০২১ রেটক িঙ্গলিকাে ২০ জুলকাই ২০২১ ( উভয় বেন স�)  িন্ধ েকাকটি।

৫.  বভবডও কনিকাটেট্সে িকাধ্টি রযকাগেকাটনে পদ্বত রশয়কােট�কাল্কােগণটক ১৮তি এবজএি 
বিজ্বতিটত ই– রিল িকাধ্টি জকানকাটনকা �টয়টে এিং পকাওয়কা যকাটি ি্কাটকেে www.ucobank.com  
ওটয়িসকাইটে।

ই– সভাটিং: 
৬.  রশয়কােট�কাল্কােগণটক জকানকাটনকা যকাটছে: 
 ক)  রসবি ( এলওবডআে)  রেগুটলশনস ২০১৫, রেগুটলশন ৪৪ অনুযকায়ী, িকাবষ্ডক সকাধকােণ 

সভকায় ই– রভকাটিং এে সুবিধকা ি্কাকে রশয়কােট�কাল্কােটেে রিেকান কটেটেন।
 খ)  ককাে অি তকাবেখ ১৩ জুলকাই ২০২১ সিটয় রয সকল রশয়কােট�কাল্কাে বিবজক্কাল িকা 

বডটিটিবেয়কালকাইজ আককাটে রশয়কাে ধটে রেটখটেন তকাঁেকা খিদ্্বতন রভকাটিং িকাধ্টি ১৮তি 
এবজএি– রত রভকাে রিেকান কেটত পকােটিন।

 গ)  বেটিকাে ই– রভকাটিং আেম্ভ �টি ১৭ জুলকাই ২০২১ ( সককাল ৯. ০০েকা)  এিং রশষ �টি ১৯ 
জুলকাই ২০২১ ( বিটকল ৫. ০০েকা) । ১৯ জুলকাই ২০২১ ৫. ০০েকাে পটে ই– রভকাটিং িবডউল 
বনব্রিয় কেকা �টি।

 ঘ)  বডি্কাে আককাটে রশয়কাে ধটে েকাখকা সেস্গণ, িকাস্বিক আককাটে রশয়কাে ধটে েকাখকা 
সেস্গণ এিং রয সকল রশয়কােট�কাল্কাে তকাটেে ই– রিল আইবড নবেভুক্ত কটেনবন তকাটেে 
ই– রভকাটিং পদ্বতে বিিেণ ১৮তি এবজএি বিজ্বতিটত রিেত্ত। বিশে ি্কাটকেে ওটয়িসকাইে 
www.ucobank.com – রত পকাওয়কা যকাটি।

 ঙ)  এবজএি– রত বভবস পদ্বতটত উপবস্ত সভ্গণ, যকাঁেকা বেটিকাে ই– রভকাটিং িকাধ্টি রভকাে 
রিেকান কটেনবন, তকাঁেকা এবজএি– রত ই– রভকাটিং িকাধ্টি রভকাে রিেকান কেটত পকােটিন।

 চ)  এবজএি পূটি্ড রশয়কােট�কাল্কােগণ যকাঁেকা বেটিকাে ই– রভকাটিং িকাধ্টি রভকাে রিেকান 
কটেটেন, তকাঁেকা এবজএি– রত উপবস্ত েকাকটত পকােটিন, বকন্তু পুনেকায় রভকাে রিেকান কেটত 
পকােটিন নকা।

৭.  বেটিকাে ই– রভকাটিং সম্বক্ডত রিনে েকাকটল, রশয়কােট�কাল্কােগটণে বরিটককাটয়ন্টবল আকিড রককাটচিনস 
( এিএবকউ)  রেখুন এিং ই– রভকাটিং ইউজকাে ি্কানুয়কাল রেখুন যকা রকবিন রেকটনকালবজস রিকাঃ 
বলঃ– এে ওটয়িসকাইটে পকাওয়কা যকাটি িকা রিকান করুন বনঃশুল্ক নং ১– ৮০০– ৩৪৫৪০০১ িকা 
রযকাগকাটযকাগ করুন এস বভ েকাজু, রডপুটি রজনকাটেল ি্কাটনজকাে, রকবিন রেকটনকালবজস রিকাঃ বলঃ 
রিকান নং ৯১৪০৬৭১৬২২২২, ই– রিল:  raju.sv@kfintech.com 

৮.  বেটিকাে ই– রভকাটিং এিং এবজএি– রত রভকাটিং– এে একবরেত িলকািল এবজএি অনুবঠিত �ওয়কাে 
২ বেটনে িটধ্ ি্কাটকেে ওটয়িসকাইে, রকবিন– এে ওটয়িসকাইটে পকাওয়কা যকাটি এিং িলকািল স্ক 
এক্সটচটঞ্জও জকানকাটনকা �টি।

৯.  বভবস িকাধ্টি সভকায় অংশগ্র�টণে রষেটরে ককাবেগবে স�কায়তকাে জন্ সভ্গণটক রযকাগকাটযকাগ কেটত 
অনুটেকাধ কেকা �টছে র�ল্পলকাইন নম্বে:  ১– ৮০০– ৩৪৫৪০০১

ICA- T7428(2)/2021

ICA- T7437(3)/2021

ICA- T7443(1)/2021

ICA- T7445(3)/2021

ICA- T7448(1)/2021

ICA- T7451(1)/2021

ICA- T7431(1)/2021

ICA- T7434(2)/2021

কম্মৈাসল/  ব্যব�া/ বাসণজ্য/  
হারাপনা/ প্রাসতি ইত্কাবে বিজ্কাপন

১২টি শব্দ ২৫০ েকাককা অবতবেক্ত শব্দ ১৮ েকাককা

 Memo No. 1045                                        Date: 26.06.2021
NIT No. 05/2021-22/NAM dated 18.06.2021 for Supply & 
Delivery of lime for treatment of water bodies affected due to 
cyclone "YAASH" under Namkhana Development Block. Last 
date of Application is 30.06.2021.
Details on Office notice.

Sd/-
Block Development Officer

Namkhana Development Block
South 24 Parganas 

 ফুলারেন ইসন্য়া সক্রসিে সকাম্াসন সলসমপেি
কটপ্ডকাটেে অবিস:  সুবরিি বিজটনস পকাক্ড, র্কােস ৫ এিং ৬, বি উইং, রপকায়কাই, িুম্বই– ৪০০ ০৭৬

দৈল সবজ্ঞসতি
( স্াবর �ম্সতির জন্য) [ স�সকউসরটি ইন্াপরটি ( এনপফা�্মপমন্)  রুল�, ২০০২–এর রুল ৮ ( ১) অধীন]

রযট�তু, িুলকােেন ইবন্য়কা রক্রবডে রককাম্কাবন বলবিটেড, যকাে রেবজস্কাড্ড অবিটসে ঠিককানকা:  রিঘ েকাওয়কাস্ড, চতুে্ড তল, পুেটনকা নং–৩০৭, নতুন নং–১৬৫, পুনকািবলি �কাই রেকাড, িকাদ্েকাভয়কাল, 
রচন্কাই, তকাবিলনকাড়ু–৬০০ ০৯৫ এিং কটপ্ডকাটেে অবিটসে ঠিককানকা:  র্কাে ৫ ও ৬, ‘ বি’  উইং, সুবরিি আই টি পকাক্ড, সুবরিি বসটি, রলক ক্কাসল–এে বপেটন, পওয়কাই, িুম্বই–৪০০ ০৭৬–এে 
অনুটিকাবেত অবিসকাে ব�টসটি বনম্নস্কাষেেককােী বসবকউবেটি ইন্টকাটেস্ ( এনটিকাস্ডটিন্ট)  রুলস, ২০০২–এে রুল ৩ স� পঠনীয় বসবকউবেেকাইটজশন অ্কান্ বেকন্রিকাকশন অি বিনকাব্সয়কাল 
অ্কাটসেস অ্কান্ এনটিকাস্ডটিন্ট অি বসবকউবেটি ইন্টকাটেস্ অ্কাক্ট, ২০০২ ( নং ৫৪/ ২০০২)  –এে ১৩ ( ১২)  ধকােকাধীটন তকাঁে ওপে অবপ্ডত ষেিতকািটল একটি বডিকান্ রনকাটিস জকাবে কটেবেটলন 
যকাটত উক্ত রনকাটিস রিকাবতিে তকাবেখ রেটক ৬০ বেটনে িটধ্ ওই রনকাটিটস উবলিবখত অে্ডকাকে পবেটশকাটধে জন্ তকাঁটেে রিবত আহ্কান জকানকাটনকা �টয়বেল।
বনম্নিবণ্ডত ঋণগ্র�ীতকা( গণ)  উক্ত অে্ডকাকে পবেটশকাটধ ি্ে্ড �ওয়কায় এতদ্দকােকা বিটশষ কটে ওই ঋণগ্র�ীতকা(  গণ)  এিং জনসকাধকােটণে জ্কাতকাটে্ড এই রনকাটিস জকাবে কেকা �টছে রয, বনম্নস্কাষেেককােী 
বসবকউবেটি ইন্টকাটেস্ ( এনটিকাস্ডটিন্ট)  রুলস, ২০০২–এে রুল নং ৮ স� পঠনীয় উক্ত অ্কাটক্টে ১৩ নং ধকােকাে ( ৪)  নং উপধকােকাধীটন তকাঁে ওপে অবপ্ডত ষেিতকািটল এখকাটন নীটচ িবণ্ডত 
সম্বত্ত ে েখল বনটয়টেন।

ঋণগ্রহীতা/ �হঋণগ্রহীতাগণ/ জাসমনদারগপণর 
নাম ও সলান অ্যাকাউন্ নম্বর

দাসব সবজ্ঞসতির 

তাসরৈ অথ্মাঙ্ক

স্াবর �ম্সতি/ বন্ধকীকৃত �ম্সতি�মপূহর সববরণ দৈপলর তাসরৈ
দৈপলর ধরন

প্রভু রায়
কৃষ্ণ রায়
অ্যাকাউন্ নং ১৮৬৩২৬৩০০০০০১৮০

০৯. ০৪. ২০২১
₹  ৫৭,৫৪,৮২১/ – 

০৫. ০৪. ২০২১ 
অনুযায়ী

রিকায় ২ ককাঠকা ১০ েেকাক ১২ িগ্ডিুে জবি– স� তদ্পবে বতনটি আে টি 
রশডঘে ( রিবতটি)  পবেিকাবপত রিকায় ১০০ িগ্ডিুটেে সকল অপবে�কায্ড 
অংশ ি্কােেকা েকানকা অধীটন রজলকা �কাওড়কা িত্ডিকাটন পবেবচত ও পেুসভকা 
র�কাবল্ং নং ২৮ িুসলিকান পকাড়কা রলন, �কাওড়কা পেুসভকাে ওয়কাড্ড নং ২২

২৪. ০৬. ২০২১
প্রতীকী

বিটশষ কটে ওপটে উবলিবখত ঋণগ্র�ীতকা এিং জনসকাধকােণটক এতদ্দকােকা উক্ত সম্বত্ত  বনটয় রককানও রিককাে রলনটেন নকা কেকাে জন্ সতক্ড কেকা �টছে এিং উক্ত সম্বত্ত  বনটয় রয রককানও রলনটেন 
এিং তকাে ওপে সুে সটিত িুলকােেন ইবন্য়কা রক্রবডে রককাম্কাবন বলবিটেটডে চকাজ্ডসকাটপষে �টি।
উক্ত অ্কাটক্টে ১৩ নং ধকােকাে ( ৮)  নং উপধকােকাে সংস্কান অনুযকায়ী উপলব্ধ রিয়কাটেে িটধ্ এই জকাবিনযুক্ত পবেসম্েগুবল েকাড়কাটনকাে ি্িস্কা গ্র�টণে জন্ সংবলিষ্ট ঋণগ্র�ীতকাে িটনকাটযকাগ আকষ্ডণ 
কেকা �টছে।
তাসরৈ:  ২৮. ০৬. ২০২১, স্ান:  কলকাতা                                                                                          স্া/ –  অনুপমাসদত অসফ�ার, ফুলারেন ইসন্য়া সক্রসিে সকাম্াসন সলসমপেি

শ্রীলঙ্কা �ফর আমাপদর কাপে নতুন ে্যাপলঞ্জ। �বাই সনপজপদর প্রসতভা সমপল 
ধরার �পুযাগ োপব। দপল তারুণ্য ও অসভজ্ঞতার সমরেণ রপয়পে  সশৈর ধাওয়ান

শ্রীলঙ্কায় সশৈপত োন রাহুলও �কাে বেটয় 
বসবেজ শুরু 
বিতকাবলটেে

অতন,ু দীসেকার 
স�ানার �ং�ার�ংবাদ �ংস্া

মুম্বই, ২৭ জুন

আটগও ভকােতীয় েটলে ি্কাটিং পেকািশ্ডেকাতকাে ভূবিককা পকালন কটেটেন। ভকােতীয় 
‘ এ’  েল, অনূর্্ড ১৯ েলটকও রককাবচং কবেটয়টেন। েবি শকাস্তীে েটলে বেজকাভ্ড 
রিঞ্চ খতবে বতবনই কটে বেটয়টেন। এিকাে আেও িড় েকাবয়ত্ব েকাহুল দ্রকাবিটড়ে 
ঘকাটড়। শ্রীলকেকা সিটে বশখে ধকাওয়কানটেে েকাবয়ত্ব ‘ বিঃ বডটপটন্িল’ –এে ঘকাটড়। 
অটনক বিটেশ সিে কটেটেন। বকন্তু তকাঁে ককাটে এই সিে সমূ্ণ্ড আলকােকা। 
একবেটক বক্রটকেকােটেে ককাটে রযিন টি২০ বিশ্বককাটপে ররেস বে�কাস্ডকাল। 
রতিবন বনটজও এই সিে রেটক বশখটত চকান রককাচ দ্রকাবিড়। তকঁাে এখনও 
অটনক বকেু রশখকাে আটে িটল জকাবনটয়টেন।

শ্রীলকেকা সিটে উটড় যকাওয়কাে আটগ দ্রকাবিড় িটলন, ‘ এই েটল তকারুণ্ ও 
অবভজ্তকাে েকারুণ সংবিশ্রণ েটয়টে। েটলে িটধ্ যবে ভকাল পবেটিশ খতবে 
কেটত পকাবে, তকা�টল বক্রটকেকােেকা অটনকবকেুই বশখটি। আে রককাচ ব�টসটি 
ি্কাপকােেকা আিকাে ককাটে েকারুণ উটত্তজক �টি। শ্রীলকেকা সিটে বক্রটকেকােটেে 
অটনকবকেু রশখকাে েটয়টে। আিকাে সকািটনও রশখকাে সুটযকাগ। রককাচ ব�টসটি 

সিসিয় রশখকাে সুটযকাগ েকাটক। আবি বনটজটক আেও উন্ত কেটত পকােি। 
সবত্ই আবি েকারুণ উটত্তবজত।’  ভকােতীয় ‘ এ’  বকংিকা অনূর্্ড ১৯ েটলে সটঙ্গ 
বসবনয়ে েটলে রককাবচং কেকাটনকাে িটধ্ পকাে্ডক্ েটয়টে িটল জকানকান দ্রকাবিড়।

শ্রীলকেকাে বিরুটদ্ বসবেটজ সি বক্রটকেকাটেে লষে্ েকাকটি টি২০ বিশ্বককাপ 
েটল জকায়গকা পকাককা কেকা। বক্রটকেকােটেে সতক্ড কটে বেটয় দ্রকাবিড় িটলটেন, ‘ এই 
েটল অটনক বক্রটকেকাে েটয়টে যকােকা টি২০ বিশ্বককাপ েটল সুটযকাগ পকাওয়কাে জন্ 
লড়কাই কেটে। বকন্তু আিকাটেে রিকােবিক লষে্ ভকাল পকােিেটি্স কটে বসবেজ 
রজতকা। ভকাল পকােিেটি্স কেটলই বক্রটকেকােেকা বনি্ডকাচকটেে নজে ককাড়টত 
পকােটি।’  শ্রীলকেকা সিটে েটলে সটঙ্গ দ্জন বনি্ডকাচক যকাটছেন। দ্রকাবিড় িটন 
কেটেন, বনি্ডকাচকটেে সকািটন বক্রটকেকােেকা রসেকােকা রেওয়কাে জন্ িবেয়কা �টিন।

এবেটক, শ্রীলকেকায় ভকাল িটলে ি্কাপকাটে আশকািকােী অবধনকায়ক বশখে ধকাওয়কান। 
বতবন িটলন, ‘শ্রীলকেকা সিে আিকাটেে ককাটে নতুন চ্কাটলঞ্জ। সিকাই বনটজটেে 
রিবতভকা রিটল ধেকাে সুটযকাগ পকাটি। েটল তকারুণ্ ও অবভজ্তকাে বিশ্রণ েটয়টে।’  
বতবন আেও িটলন, ‘ ১৩–১৪ বেন ধটে আিেকা বনভৃতিকাটস েটয়বে। বক্রটকেকােেকা 
িকাটঠ নকািকাে জন্ িুবখটয়। রিটত্টকই বসবেজ শুরুে অটপষেকায় েটয়টে। বসবেটজে 
আটগ আিেকা ১০–১২ বেন অনশুীলন কেটত পকােি।’ 

আজকাপলর প্রসতপবদন

আনপদে, আপবপগ, উপতিজনায় এক বঙ্গ�ন্ান ভালবা�ার েুম্বন এপঁক 
সদপলন জীবন�সঙ্গনীর গাপল। েরশু সদন তাপঁদর প্রথম সববাহবাসষ্মকী। 
তার আপগ েরস্পরপক ‘ স�ানা’  উেহার সদপলন অতনু দা� এবং দীসেকা 
কুমারী। ভারতীয় তীরদোসজর তারকা দম্সত রসব–�কাপল গসব্মত করপলন 
সদশপক। ে্যাসরপ� অনসুঠিত তীরদোসজ সটিজ সরি সবশ্বকাপে সমক্সি টিম 
ইপভপন্ স�ানা সজতপলন অতনু–দীসেকা। 

ফাইনাপল ০–২ সেসেপয় েপেও দুরন্ োরফরপমপসে স�ানা সজপতপেন 
েঞ্চম বাোই অতনু–দীসেকা। হল্যাপন্র জুটি সজফ ভ্যান সিন বাগ্ম–
গ্যাসরিপয়লা স্াপয়প�রপক হাসরপয়পেন ৫–৩ ব্যবধাপন। অতনুর প্রসতসক্রয়া, 
‘ অসবশ্বা�্য অনুভূসত। এই প্রথম ফাইনাপল এক�পঙ্গ সজতলাম আমরা। 
প্রেণ্ড ৈুসশ। আমরা সমি ফর ইে আদার। সকন্তু যৈন মাপঠ থাসক, তৈন 
আমরা �তীথ্ম। েরস্পরপক উদ্ুদ্ধ কসর, �াহায্য কসর।’  এই প্রথম সমক্সি 
ইপভপন্ স�ানা সজতপলন দীসেকা। ২০১৬ আন্াসলয়া সবশ্বকাপে অতনুর 
�পঙ্গ জুটি সবঁপধই ফাইনাপল অংশ সনপয়সেপলন সবপশ্বর প্রাক্তন এক নম্বর। 
সকন্তু স�বার রুপো সনপয়ই �ন্তুষ্ট থাকপত হপয়সেল দীসেকাপক। 

রসববার স�ানার হ্যােট্রিক করপলন ঝােৈণ্ড তরুণী। সরকাপভ্মর দলগত 
সবভাপগও দীসেকা স�ানা সজপতপেন অসঙ্কতা ভকত এবং কমসলকা বাসরপক 
সনপয়। ফাইনাপল তাঁরা ৫–১ হাসরপয়পেন সমসক্সপকাপক। েলসত বেপর দুপো 
সবশ্বকাপে স�ানা সজতপলন দীসেকা–অসঙ্কতা–কমসলকা। রসব–সবপকপল 
ব্যসক্তগত সবভাপগও সনপজপক স�ানার আপলায় রাসিপয়পেন দীসেকা। 
ফাইনাপল রাসশয়ার এসলনা ওস�পোভাপক উসেপয়পেন ৬–০ ফপল। 

�ংবাদ �ংস্া
সরিটিল, ২৭ জুন

ইংল্যাপন্র সবরুপদ্ধ একমাত্র সেপটি 
সকানওরকপম ড্র কপরসেল ভারপতর 
মসহলা দল। রসববার সথপক শুরু হল 
একসদপনর স�সরজ। প্রথম ম্যাপেই 
হারপত হল সমতাসল রাজপদর। ৫০ 
ওভাপর ৮ উইপকে হাসরপয় ভারত 
তুলল ২০৮। দুই ওপেনার স্ৃসত 
মান্ধানা ( ১০)  ও সশফাসল ভাম্মা ( ১৫)  
দ্রুত সফপর যান। দ্রুত ২ উইপকে 
হাসরপয় ভারত যৈন অপনকোই 
োপের মুপৈ, তৈন স�ৈান সথপক 
হাল ধপরন অসধনায়ক সমতাসল 
রাজ ও েুনম রাউত। েুনম কপরন 
৩২। ভারতীয় ব্যাে�ম্যানপদর মপধ্য 
�ব্মাসধক ৭২ রান কপরন অসধনায়ক 
সমতাসল রাজ। তাঁর ইসনংপ� সেল 
৭টি বাউন্াসর। দীসতি শম্মা করপলন 
৩০, েূজা বাস্ত্রকার ১৫। জবাপব, 
২ উইপকে হাসরপয় ৩৪. ৫ ওভাপরই 
প্রপয়াজনীয় রান তুপল সনয় ইংল্যান্। 
ইংল্যাপন্র ইসনং�পক সেপন সনপয় 
যান োসমি সবয়ামন্ ( অেরাসজত ৮৭)  
ও ন্যাে স্াইভার ( অেরাসজত ৭৪) ।   
এই ম্যাপে অসভপষক হল সশফাসল 
ভাম্মার। তাঁর বয়� ১৭ বের ১৫০ 
সদন। একসদপনর সক্রপকপে সতসনই 
ভারপতর কসনঠিতম অসভপষককারী। 
এত কম বয়প� সেটি, একসদপনর ম্যাে 
ও টি২০ সতন ঘরানাপতই অসভপষকও 
ভারতীয় সক্রপকপে সরকি্ম। সেপটির 
দুই ইসনংপ� সতসন কপরসেপলন ৯৬ 
ও ৬৩ রান।    

নজরুল ই�লাম

�ামপনর মরশুপম অসভমনু্য ঈশ্বরনপদর �পঙ্গ 
সনপে সদৈা যাপব না সভ সভ এ� লক্ষ্মণপক?  
সতমন �ম্াবনাই খতসর হপয়পে। লক্ষ্মপণর 
�পঙ্গ �ম্ক্ম সেন্ন হপত েপলপে স�এসব–র। 
লক্ষ্মণ �ম্পক্ম সমাহভঙ্গ বাংলার সক্রপকে 
কত্মাপদর?  �ামপনর মরশুপম স�ভাপব �ময় 

সদপতও োরপবন না লক্ষ্মণ। আইসেএপল সতসন 
�ানরাইজা�্ম হায়দরাবাপদর সমন্র। স্সগত 
হওয়া আইসেএল স�পটেম্বপরর মাঝামাসঝ 
শুরু হওয়ার কথা। আইসেএপলর েরেরই 
টি২০ সবশ্বকাে। সবশ্বকাপের টিসভ সবপশষজ্ঞর 
দাসয়ত্ব �ামলাপত হপব তাঁপক। স�এসব কত্মারাও 
লক্ষ্মপণর ওের সতমন ৈুসশ নন। স�এসব 
কত্মারাও লক্ষ্মপণর �পঙ্গ েুসক্ত নবীকরণ করপত 

োইসেপলন না। লক্ষ্মণ সনপজ �পর যাওয়ার 
প্রস্াব সদওয়ায় স�এসব কত্মাপদর কাপে কাজো 
�হজ হপয় সগপে। স�এসব–র এক শীষ্মকত্মা 
বলসেপলন, ‘ লক্ষ্মণ সনপজ �পর যাওয়ার 
প্রস্াব সদওয়ায় আমাপদর কাজ �হজ হপয় 
সগপে। �ামপনর মরশুপম অন্য কাউপক হয়পতা 
ব্যাটিং েরামশ্মদাতার ভূসমকায় সদৈা যাপব।’ 
লক্ষ্মপণর জায়গায় ওয়াস�ম জাফরপক োন 

স�এসব কত্মারা। অরুণলাপলর ওের সথপক োে 
কমাপত �পঙ্গ সদবাং গান্ধীপকও জুপে সদওয়া 
হপত োপর। স�ৌরাসশ� লাসহেীপক �হকারী 
সকাে করার ভাবনা রপয়পে। সজাপর সবাসলং 
সকােও েসরবত্মন হপত েপলপে। জাতীয় 
জুসনয়র সক্রপকে দপলর সনব্মােক হপত েপলপেন 
রণপদব ব�ু। তাঁর জায়গায় সশবশঙ্কর োলপক 
দাসয়ত্ব সদওয়া হপত োপর। 

 পুজকােকাে 
পকাটশ সকাবন

লাভ ইন ে্যাসর�

 লক্ষ্মটণে 
সটঙ্গ বক 

সম্ক্ড বেন্ 

�ংবাদ �ংস্া
লন্ন, ২৭ জুন

ইংল্যাপন্র সবরুপদ্ধ সেটি স�সরজ সনপয় 
ভাবনাসেন্া শুরু হপয় সগপে ভারতীয় সশসবপর। 
সক বাদ েেপত োপরন, সক দপল আ�পত 
োপরন, তা সনপয় নানা জল্পনাও েলপে। 
ওপেসনং জুটি কী হওয়া উসেত, তা সনপয় সনপজর 
মত জানাপলন �ুনীল গাভা�কারও। তাঁর কথায়, 
‘ সরাসহত শম্মাপক সনপয় সকানও �ংশয় সনই। 
তাই তাপক প্রস্তুসত ম্যাপে সবরোম সদওয়াই ভাল। 
সদ্তীয় ওপেনার সক হপব, স�ো সবপে সনওয়া 
দরকার। প্রস্তুসত ম্যাপে শুভমান সগল ও মায়াঙ্ক 
আগরওয়ালপক এক�পঙ্গ ওপেন করাপনা সহাক। 
তাপদর মপধ্য সয– সকানও একজনপক সনওয়া 
সহাক। োরফরপমসে ও সেকসনপকর সবোপর  
সয এসগপয় থাকপব, তাপকই �ুপযাগ সদওয়া 
সহাক।’  অপ্রিসলয়া �ফপর সনপজপক দারুণভাপব 
সমপল ধপরসেপলন শুভমান। ফপল, ভারপতর 
মাটিপতও সেটি দপল �ুপযাগ োনসন মায়াঙ্ক। 
গাভা�কার বপলন, ‘ মায়াঙ্ক দারুণ ওপেনার। 
ওর দুপো িাবল স�ঞু্চসর আপে। অন্যসদপক, 
শুভমাপনর ফুেওয়াপক্ম সকে ু�ম�্যা আপে। 
ফ্রন্ফুপে �াবলীল, সকন্তু ব্যাকফুপে অপনকো 
জেতা রপয়পে।’  সতন নম্বপর েুজারাপক সনপয় 
�ংশয় খতসর হপয়পে। �াসনর সভাে েুজারার 
সদপকই। �াসনর যুসক্ত, �াদামেপনর সনসরপৈ 
সবোর করপল হপব না। ওই উইপকপে রান 
সতালা একেু কঠিনই সেল।

হাপত স�ানার েদক। দীসেকাপক েুম্বন অতনুর। েসব: েুইোর

শ্রীলঙ্কায় ভারতীয় সক্রপকপের নতুন জুটি। অসধনায়ক সশৈর ধাওয়ান ও সকাে রাহুল দ্াসবে। েসব: েুইোর

ভটদ্রশ্বে এিং তিলুটকে জন্ ররিবিটসস বনটত ি্কাকে অি িটেকােকা আগ্র�ী এিং এে জন্ ভটদ্রশ্বে 
শকাখকাে জন্ ১৬০০–২০০০ বগ্মফুে কাপে্মে এসরয়াযুক্ত এবং তমলুক শাৈার জন্য ১১০০–১৪০০ 
বগ্মফুে ককাটপ্ডে এবেয়কাযুক্ত স� ১০০–১২০ িগ্ডিুে অনসকাইে এটিএি–এে জন্, যকা প্রথম/ সদ্তীয় 
তপল অিবস্ত �টি। সম্বত্তে ওপে পবেষ্কাে ও বিপণনটযকাগ্ স্ত্বধকােক িকাবলক/ পকাওয়কাে অি অ্কােবন্ড 
ধকােক/ বিল্কাে/ রডটভলপকােটেে ককাে রেটক রিস্কাি/ অিকাে আিন্ত্রণ কেটেন;  ওই স্কান সকল সুবিধকাযুক্ত 
এিং পয্ডকাতি বিদ্্ৎ ি্িস্কাযুক্ত �টত �টি।
    ভপদ্শ্বর শাৈার জন্য    তমলুক শাৈার জন্য
ভপদ্শ্বর, সজ টি সরাি, বাবু বাজার দহরেুর, তমলুক, হাইওপয়পত ব্যব�াসয়ক অঞ্চপল
দ্ই বিড বসটস্টিে সটঙ্গ সঙ্গবত রেটখ দ্’ টি বসল কেকা খকাটি ভটে রিস্কাি জিকা বেটত �টি, যকাে িটধ্ 
েকাকটত �টি খকাি নং ( ১)  ‘ ‘ সেকসনক্যাল সবি’ ’  সেসনিত ( টিসব) :  এে িটধ্ বিশে ঠিককানকা–স� 
ররিবিটসটসে অিস্কান, রকিল অনুযকায়ী অবকেত প্্কান, সটঙ্গ কিবপ্শন/ অকুটপশন শংসকাপরে, গ্র�ণটযকাগ্ 
রিবতটি অংটশে ককাটপ্ডে পবেিকাপ, অভ্তেেীণ বিবনটশে রস্পবশবিটকশন, অ্কাবিবনটি, ককাে পকাবক্ডংটয়ে 
সুবিধকা, রেলওটয় রস্শন রেটক দূেত্ব এিং বভ–স্কাে সুবিধকাে স্কান ইত্কাবে েকাকটত �টি। রেকবনক্কাল 
বিড খকাটি অে্ডিূল্ সম্বক্ডত রককানও সটকেত রিেকান কেকা যকাটি নকা। ( বিশটেে জন্ আিকাটেে ওটয়িসকাইে 
www.bankofbaroda.com –এে রেন্কাে বিভকাগ রেখুন)  ৈাম নং  ( ২)  ‘ ‘ সফনাসসেয়াল সবি’ ’  ( এফসব)  
বচবনিত:  এে িটধ্ কটঠকােভকাটি শুধুিকারে আবে্ডক তে্ অে্ডকাৎ রিবত িগ্ডিুে পবেিকাপ বপেু ভকাড়কা/ িূল্, 
পুেকে এিং ইজকােকা িকািে খেটচে বিশে তে্, ককাটপ্ডে এবেয়কা ( আইএস রককাড ৩৮৬১–২০০২ 
অনুযকায়ী)  যকাে িটধ্ বসঁবড়, কবেডে ও প্কাটসজ, পচ্ড, শ্কাফ্ট, এয়কােকবন্শবনং ডকাক্ট, লফ্ট, পকাটি্ডশন 
ও রেওয়কাল এিং অন্কান্ িকাধকা, িকােকান্কা, ি্কালকবন ইত্কাবে অতেভু্ডক্ত েকাকটত �টি। ( বিশটেে জন্ 
আিকাটেে ওটয়িসকাইে www.bankofbaroda.com –এে রেন্কাে বিভকাগ রেখুন) । েেরিস্কাি েকাবখটলে 
রশষ তকাবেখ রেটক কিপটষে ১২০ সদপনর জন্ এই রিস্কাি খিধ েকাকটত �টি। রককানও েকালকাবল রিেকান 
কেকা �টি নকা। যেকাক্রটি টিসব ও এফসব বচবনিত িুখিন্ধ খকাি দ্টিে রিবতটিে ওপে বিজ্কাপটনে রেিকাটে্স 
নম্বে ও আটিেনককােীে নকাি ও ঠিককানকা বলটখ দ্টি খকাি একটি িড় খকাটি ভটে িুখ িন্ধ কটে জিকা কেটত 
�টি সদ অ্যাস�টি্যান্ সজনাপরল ম্যাপনজার, ব্যাঙ্ক অফ বপরাদা, বধ্মমান সরসজয়ন, ৩য় তল, সজ টি সরাি, 
ভাঙ্গাকুঠি, সজলা– বধ্মমান, সেন–৭১৩ ১০৩–রত এই বিজ্কাপন রিককাবশত �ওয়কাে ২১ বেটনে িটধ্। 
এই রিবক্রয়কা সম্বক্ডত ি্কাপকাটে রয রককানও সিয় ি্কাকে দ্কােকা গৃ�ীত রয রককানও বসদ্কাতে চূড়কাতে ও বনণ্ডকায়ক 
ব�টসটি বিটিবচত �টি এিং এ ি্কাপকাটে রয রককানও ি�ল রেটক রককানও েকাবি িকা বিতক্ড গ্রকা�্ �টি নকা।
 অ্যাস�টি্যান্ সজনাপরল ম্যাপনজার
স্ান:  বধ্মমান, তাসরৈ:  ২৮ . ০৬. ২০২১    বধ্মমান সরসজয়ন

 ভপদ্শ্বর এবং তমলুক শাৈা 
স্ানান্রপণর জন্য সপ্রসমপ�� প্রপয়াজন

 e-Tender of Amta-I Dev. Block and Amta-I P S
Sealed % rate tenders are invited from bonafide 
outsiders regarding Construction work having 
Tender ID 2021_ZPHD_334457_1-2 Bid 
submission (start date 25.06.2021 from 6:00 PM & 
end date 09.07.21 5:00 P.M). For details including 
corrigendum (if any) see wbtenders.gov.in and 
office notice board of this office. 

Sd/- BDO&EO
Amta-I. 
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