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The Secretary, Listing Department          The Manager, Listing Department 
B S E Limited,                       National Stock Exchange of India Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers,    Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1 
Dalal Street, Mumbai 400001                        G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E) 
Maharastra, India              Mumbai – 400051, Maharastra, India 
Scrip Code: 504966          Scrip Code: TINPLATE 
 

 
 
 Dear Madam/Sir,  
 
Sub:  Newspaper Advertisement – Statement of Audited Financial  

          Results for the quarter and nine months ended December 31, 2022 

          ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Please find enclosed herewith newspaper advertisement of the Statement of Audited 

Financial Results of The Tinplate Company of India Limited for the quarter and nine months 

ended December 31, 2022 published in the following newspaper: 

 

1. Financial Express 

2. Aajkaal 

 

This information is being submitted pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations 

and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended.   

 

This is for your information and records. 

 

Thanking you, 

 
 
Yours faithfully, 
THE TINPLATE COMPANY OF INDIA LIMITED 
 
 
 
 
(KAUSHIK SEAL) 
COMPANY SECRETARY  
 
 
 
Encl. 
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খেলা
সরাসরর | এক্সক্লুরসভ | ম্াচ ররপ�ার্ট | রিতর্ট | ইন্াররভউ | ড্রেরসং রুম | �ররসংখ্ানআজকাল কলকাতা বুধবার ১৮ জানুয়ারর  ২০২৩

  ফর্ম ‘ রজ’ 
ররফর্ম ফফররা কাস্ট রলরররেড

নউপালা, বাগনান–২, হাওড়া, পরচিরবঙ্গরত কাস্ট আয়রন এবং ডাকোইল আয়রন ফ্াডাক্ট 
পররচালনায় যুক্ত

এর জন্য আগ্রহ ্জ্াপরনর জন্য আরন্ত্রণ
[ ইনসলরেরসি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপরস ( ইনসলরেরসি ফররজারলউশন ফ্ারসস ফর করপ্মাররে পারসনস)  

ফরগুরলশনস, ২০১৬ এর ফরগুরলশন ৩৬এ( ১)   অধীরন] 

দরকারর তথ্যাবরল

১ কর্পোরেট ঋণগ্রহীতোে নোম এবং সিআইএন সেফমপ ফফরেো কোস্ট সিসমরটড
সিআইএন–U27101WB2006PLC112036 

২
৩

ফেসিস্টোডপ অসফরিে ঠিকোনো
ওরেবিোইরটে ইউআেএি

নউ্োিো, বোগনোন–২, হোওড়ো, ্সচিমবঙ্গ–৭১১৩০৩
www.reformferrocast.com 

৪ সিংহভোগ স্োেী ্সেিম্পদ ফেখোরন অবসস্ত, ফিই 
স্োরনে সবশদ সববেণ

নউ্োিো, বোগনোন–২, হোওড়ো, ্সচিমবঙ্গ–৭১১৩০৩

৫ মূি ্ণ্য/ ্ সেরেবোে ইনস্টিড ক্যো্োসিটি ফোউস্রি কোস্ট আেেন প্োন্ট েোে বোসেপক ক্যো্োসিটি ৫০৪০০ এমটি, 
ডোকটোইি আেেন ৩২৪০০ এমটি এবং অউিরটম্পোডপ ডোকটোইি 
আেেন ২৭৫০ এমটি ( ওরেবিোইট অনুিোরে) 

৬ ফশে অরপবরেপ সবসরিত মূি ্ণ্য/ ্ সেরেবোে ্সেমোণ এবং 
অরপমূি্য 

অরপবেপ ২০১৩–১৪ টোনপওভোে ₹ ৮৭. ১৭ ফকোটি
অরপবেপ ২০১৪–১৫ টোনপওভোে ₹ ২৩. ৮৫ ফকোটি
অরপবেপ ২০২১–২২ টোনপওভোে–ফনই
আমোরদেরক অবগত কেো অনিুোরে, ২০১৪–১৫ অরপবেপ ফররক 
ফ্যোক্টসে বন্ধ

৭ কমমী/ শ্রসমরকে িংখ্যো সিআইআেস্ শুরুে তোসেখ ফররক ফনই

৮ িবপরশে উ্িব্ধ িহ িম্পূণপ সববেণ সববেণ ্োওেো েোরব আেস্ে আসরপক সববেণীরত ( ্ সেসশষ্ট িহ)  
দুটি ই ফমি আইসড ফত ই ফমি ্োঠিরে  :  reformferro.ibc@
gmail.com
বছে, ঋণদোতোে তোসিকো, প্রসরিেোে ইরভরন্টে প্রোিসঙ্গক তোসেখ 
্োওেো েোরব।

৯ উক্ত ফকোরডে ২৫( ২) ( এইচ)  ধোেোধীরন ফেরিোসিউশন 
আরবদনকোেীরদে ফেোগ্যতোমোন এখোরন ্োওেো েোরব: 

আেস্ে ই ফমি আইসড:  reformferro.ibc@gmail.com  ফত 
ই ফমি ্োঠিরে সববেণ ্োওেো েোরব

১০ এক্সরপ্রশন অফ ইন্টোরেস্ট প্রোসতিে ফশে তোসেখ ৫ ফফব্রুেোসে, ২০২৩

১১ িম্োব্য ফেরিোসিউশন আরবদনকোেীরদে প্রসভশনোি 
তোসিকো িোসেে তোসেখ

১০ ফফব্রুেোসে, ২০২৩

১২ প্রসভশনোি তোসিকোে সবরুরধে অসভরেোগ ফ্রশে ফশে  তোসেখ ১৫ ফফব্রুেোসে, ২০২৩

১৩ ইওআই িমোে প্ররিি ই–ফমি আইসড reformferro.ibc@gmail.com

  সেফমপ ফফরেো কোস্ট সিসমরটড এে তেরফ
 অরুণ কুমোে গুতিো
 ফেসি নং IBBI/IPA-001/IP-P00013/2016-2017/10037
  এএফএ নং AA1/10037/02/100323/103958  ১০. ০৩. ২০২৩ ্েপন্ত ববধ
 স্–১৫ ফবসন্টঙ্ক স্রিট, চতুরপ তি, কিকোতো–৭০০০০১
তোসেখ:  ১৬. ০১. ২০২৩   ফমোবোইি:  ৯৮৩০১ ২৪৪৮১
স্োন:  কিকোতো  ই ফমি:  guptaarunkumar2001@yahoo.com 

  দ্য টিনরলেে ফকাম্ারন অফ ইরন্ডয়া রলরররেড
CIN :  L28112WB1920PLC003606 

ফররজস্টাড্ম অরফস:  ৪, ব্যাঙ্কশাল র্রিে, কলকাতা–৭০০০০১
ওয়াক্মস:  ফগালরুরড়, জাররশদপুর–৮৩১ ০০৩

ফফান:  ( ০৩৩)  ২২৪৩ ৫৪০১, ফ্যাক্স:  ( ০৩৩)  ২২৩০ ৪১৭০
ই–ফরল:  company.secretariat@tatatinplate.com  • ওরয়বসাইে:  www.tatatinplate.com 

 ৩১ রডরসম্বর, ২০২২ তারররে সরাপ্ত ত্রৈরারসক
এবং নয় রারসর রনরীরষিত আরথ্মক ফলাফরলর রববৃরত

 ( লষি োকার অরঙ্ক) 

                      ৩১ রডরসম্বর  ৩০ ফসরটেম্বর ৩১ রডরসম্বর ৩১ রডরসম্বর ৩১ রডরসম্বর ৩১ রাচ্ম
 ২০২২ ২০২২ ২০২১ ২০২২ ২০২১ ২০২২
 সরাপ্ত সরাপ্ত সরাপ্ত সরাপ্ত সরাপ্ত সরাপ্ত
 ত্রৈরারসক ত্রৈরারসক ত্রৈরারসক নয় রাস নয় রাস বছর

 রনরীরষিত রনরীরষিত রনরীরষিত রনরীরষিত রনরীরষিত রনরীরষিত

কোেবোে ফররক ফমোট আে ৯৫,৯৯২. ৫৩ ৯৫,৯৫৪. ৭৮ ১,১৭,৯৫০. ৮৫ ২,৯২,৫৯৯. ৯৬ ৩,০২,২৬২. ৯৪    ৪,২৪,৯৫০. ৭৯

কে এবং ব্যসতরিমী দফোিমূরহে আরগ 
িংসলিষ্ট ফমেোরদ ফনট মুনোফো/ ( ক্ষসত) ৪,৮৬৯. ৭৪ ( ৪,৬৫০. ০০)  ১২,৭০১. ৮৯ ১১,৫৯০. ২০ ৩১,৯০৫. ২২ ৪৭,১১৮. ৫০

িংসলিষ্ট ফমেোরদ কে–্ূবপ ফনট মুনোফো/ ( ক্ষসত)  ৪,৮৬৯. ৭৪ ( ৪,৬৫০. ০০)  ১২,৭০১. ৮৯ ১১,৫৯০. ২০ ৩১,৯০৫. ২২ ৪৭,১১৮. ৫০

িংসলিষ্ট ফমেোরদ কে–্েবতমী ফনট মুনোফো/ ( ক্ষসত) ৩,৬৩৭. ৯৪ ( ৩,৫০৯. ৮৯)  ৯,৪৯৪. ২৮ ৮,৬২৬. ০৪ ২৩,৮৪৯. ৫৫ ৩৫,২৯১. ৩৪

ফমোট ফবোধগম্য আে ৩,৫১৭. ৮৬ ( ৩,৯১৫. ৫২)  ৯,৫১৫. ২৮ ৮,০৫০. ৬৩ ২৩,৪৮৯. ৮৭ ৩৪,৫৮০. ৮৫

ইকুইটি ফশেোে মূিধন 
( ইকুইটি ফশেোরেে ফফি ভ্যোিু প্রসতটি ₹ ১০/ –)  ১০,৪৭৯. ৮০ ১০,৪৭৯. ৮০ ১০,৪৭৯. ৮০ ১০,৪৭৯. ৮০ ১০,৪৭৯. ৮০ ১০,৪৭৯. ৮০

অন্যোন্য ইকুইটি         ১,০৬,৬১৭. ১৮

ফশেোে স্ছু আে ( টোকোে অরঙ্ক)  
( চোিু ও বন্ধ কোেবোরেে িন্য)  ( প্রসতটি ₹ ১০/ –) 
বুসনেোসদ : ৩. ৪৮ ( ৩. ৩৫)  ৯. ০৭ ৮. ২৪ ২২. ৭৯ ৩৩. ৭২
সমসশ্রত :  ৩. ৪৮ ( ৩. ৩৫)  ৯. ০৭ ৮. ২৪ ২২. ৭৯ ৩৩. ৭২

দ্রষ্টব্য:  উ্সেসিসখত সববসৃতটি ফিসব ( সিসস্টং অবসিরগশনি অ্যোন্ড আদোে সডির্োিোে সেরকোে্যোেরমন্টি)  ফেগুরিশনি, ২০১৫–এে ফেগুরিশন 
৩৩ ফমোতোরবক স্টক এক্সরচঞ্জিমূরহ ফ্শ কেো ৩১ সডরিম্বে, ২০২২ তোসেরখ িমোতি বরৈমোসিক ও নে মোরিে সনেীসক্ষত আসরপক ফিোফরিে সবশদ 
খসতেোরনে িংসক্ষতিিোে। ৩১ সডরিম্বে, ২০২২ তোসেরখ িমোতি বরৈমোসিক ও নে মোরিে সনেীসক্ষত আসরপক ফিোফরিে ্ুরেো বেোন স্টক এক্সরচঞ্জগুসিে 
ওরেবিোইট  www.bseindia.com/   www.nseindia.com িহ এই ফকোম্পোসনে ওরেবিোইরটও ( www.tatatinplate.com)  উ্িব্ধ েরেরছ।

 আর এন রূরত্ম
জাররশদপুর র্যারনরজং রডররক্টর
তাররে:  ১৬ জানুয়ারর, ২০২৩ ( DIN: 06770611)

রববরণ

 ফররজস্টাড্ম অরফস:  ইসন্ডেোন ফেেন কম্পোউন্ড, ফভেোভি, গুিেোট–৩৬২২৬৬
ব্াঞ্চ অরফস:   আসদত্য সবড়িো হোউসিং সফনোন্স সিসমরটড, তৃতীে তি, বোঙ্গুে সবএফএি এরস্টট, ৩১ 

ফচৌেঙ্গী ফেোড, কিকোতো–৭০০০১৬
ফযাগারযারগর নম্বর:  ১.  এসবএইচএফএি অনুরমোসদত অসফিোে অসফিোে শ্রী কৃষ্ণ মুখোসিপ ফেোগোরেোগ 

নং ৯৮৭৪২৫৮২৮৫, সচেোগ ফিোখোরন ফেোগোরেোগ নং ৯৭৭৩৭৫৮২০৮
২.  অকশন িোসভপি ফপ্রোভোইডোে ( এএিস্)  ফমিোিপ ই–ফপ্রোসকওেরমন্ট ফটকরনোিসিি সিসমরটড–

অকশন টোইগোে, শ্রী েোম শমপো;  ফেোগোরেোগ নং + ৯১৮০০০০২৩২৯৭

স্াবর সম্রতিসরূহ রবররির জন্য রবরিয় রবজ্রপ্ত
সিসকউসেটি ইন্টোরেস্ট ( এনরফোিপরমন্ট)  রুিি, ২০০২–এে রুি ৮( ৬)  িহ ্ঠনীে সিসকউসেটোইরিশন 
অ্যোন্ড সেকন্রিোকশন অফ সফনোসন্সেোি অ্যোরিটি অ্যোন্ড এনরফোিপরমন্ট অফ সিসকউসেটি ইন্টোরেস্ট অ্যোক্ট, 
২০০২ –এে অধীরন স্োবে ্সেিম্পদ( িমূহ)  সবসরিে িন্য ই–সনিোম সবরিে সবজ্ঞসতি।

এতদ্দোেো সবরশেত িংসলিষ্ট ঋণগ্রহীতো( গণ)  ও িোসমনদোে( গণ)   এবং িনিোধোেরণে জ্ঞোতোররপ এই সবজ্ঞসতি 
িোসে কেো হরছে ফে, ঋণগ্রহীতোগণ বীণো ফফোগিো, ওম প্রকোশ ফফোগিো, আসশি ফফোগিো এবং শ্রী েোসন 
িতী এন্টোেপ্রোইি–এে ফররক দোসব সবজ্ঞসতিরত উরলেখমরতো ২৩. ১১. ২০২১ তোসেরখে সভসতিরত আসদত্য 
সবড়িো হোউসিং সফনোন্স সিসমরটড ( িুেসক্ষত ঋণদোতো) –এে ্োওনো বোবদ ₹৫৬,৮৬,৭৭৬ ( ছাপান্ন লষি 
রছয়ারশ হাজার সাতশত রছয়াতির োকা রারৈ) , তদু্সে আদোরেে তোসেখ ্েপন্ত ্েবতমী িুদ ও অন্যোন্য 
খেচো্োসত ্ুনরুধেোরেে িরক্ষ্য  িুেসক্ষত ঋণদোতো–এে কোরছ বন্ধক েোখো/  দোসখিরেোগ্য এবং আসদত্য 
সবড়িো হোউসিং সফনোন্স সিসমরটড ( িুেসক্ষত ঋণদোতো)–এে অনুরমোসদত আসধকোসেক দ্োেো দখি ফনওেো  
সনম্নবসণপত স্োবে িম্পসতি ‘ ফেখোরন আরছ ফিখোরন’ , ‘ েো সকছু আরছ তো’  এবং ‘ ফেখোরন ফেভোরব আরছ 
ফিভোরব’  সভসতিরত ২৭. ০২. ২০২৩ তোসেরখ সবসরি কেো হরব।
িম্পসতিে ধোেপ িংেক্ষণ মিূ্য হি ₹৪৫,৩৪,৬০০/ – (পঁয়তারলিশ লষি ফচৌররৈশ হাজার ছয়শত োকা রারৈ)  
এবং বোেনো অরপোঙ্ক ( ইএমসড)  অরপোঙ্ক হি ₹৪,৫৩,৪৬০/ – (চার লষি রতপান্ন হাজার চারশত ষাে োকা 
রারৈ) । ইএমসড িমো ফদওেোে ফশে তোসেখ হি ২৪. ০২. ২০২৩। উক্ত িম্পসতি ্সেদশপরনে সনধপোসেত 
তোসেখ ২৩. ০২. ২০২৩ এর সকাল ১১: ০০ো ফথরক রবকাল ০৪: ০০ো।

স্াবর সম্রতির রববরণ
ইউসনট নং ২০৫ এে িম্পূণপ এবং অসবরছেদ্য অংশ, িক্ষীনোেোেণ অ্যো্োটপরমরন্টে তৃতীে তরি, সবল্ট 
আ্ এসেেো কম ফবসশ ৮৮৫ বগপফুট এবং ফপ্রসমরিি নং ৬৪, বশি কুমোে মুখোসিপ ফেোরড অবসস্ত ( ্ ূরবপ 
্সেসচত িুবোবপন ্োকপ ফেোড সহিোরব এবং ্ূবপবতমী িোনো এবং ফপ্রসমরিি নং ৭, বোসস্টন ফিরনে অংশ) , 
হোওড়ো–৭১১১০১, ফগোিোবোসড় রোনোে অধীন, ওেোডপ নং ১৩। িসম এবং উক্ত ফপ্রসমরিরিে অন্যোন্য কমন 
এিোকো এবং অংরশে ফশেোে অরবো স্োরপ।
সবসরিে সবশদ শতপ ও সনেমোবসিে িন্য, অনুগ্রহ করে আসদত্য সবড়িো হোউসিং সফনোন্স সিসমরটড 
( িোসমনেুক্ত ঋণদোতো)–এে ওরেবিোইট অরপোৎ, https://homefinance. adityabirlacapital.
com/ properties-for-auction-under-sarfaesi-act  অথবা https://sarfaesi.
auctiontiger.net –ফত ফদওয়া রলঙ্ক ফদেুন।
তাররে:  ১৮. ০১. ২০২৩ অনুররারদত আরধকাররক
স্ান:  কলকাতা আরদত্য রবড়লা হাউরজং রফনাসি রলরররেড      

আরদত্য রবড়লা হাউরজং রফনাসি রলরররেড

 ্ কাশ্য রবজ্রপ্ত – সারফারয়রস অ্যাক্ট, 2002 এর অধীরন সুররষিত পররসম্দ রবরিরয়র জন্য ফেন্ডার তথা ই–রনলার

ব্াঞ্চ অরফস: আই  সিআইসিআই ব্যোঙ্ক সিসমরটড, ফটকরনো্সিি সবস্ডং, ফ্োে নং 13, 
ফিক্টে V , কিকোতো–700091,  ্সচিমবঙ্গ, ভোেত

[ রুি 8(6) এে িংস্োনিমূহ দ্রষ্টব্য] 
স্াবর পররসম্দসরূহ রবররির জন্য রবজ্রপ্ত

সিসকউসেটি ইন্টোরেস্ট ( এনরফোিপরমন্ট)  রুিি, 2002 এে রুি 8(6)  এে িংস্োনিমূহ িহ ্ঠনীে সিসকউসেটোইরিশন অ্যোন্ড সেকন্রিোকশন অফ 
সফনোসন্সেোি অ্যোরিটি অ্যোন্ড এনরফোিপরমন্ট অফ সিসকউসেটি ইন্টোরেস্ট অ্যোক্ট, 2002 অধীরন স্োবে ্সেিম্পদিমূহ সবসরিে িন্য ই–সনিোম সবরিরেে 
প্রকোশ্য সবজ্ঞসতি।
এতদ্দোেো িনিোধোেণ এবং সবরশেত িংসলিষ্ট ঋণগ্রহীতো( গণ)  ও িোসমনদোে( গণ)  এে জ্ঞোতোররপ িোনোরনো েোরছে ফে, আইসি আইসিআই ব্যোঙ্ক সিসমরটড 
( ‘ সুররষিত ঋণদাতা’ )  এে অনুরমোসদত আসধকোসেক দ্োেো গঠনরূলক দেল ফনওেো ও িুেসক্ষত ঋণদোতোে কোরছ বন্ধক েোখো সনম্নবসণপত িম্পসতি ( ‘ সুররষিত 
পররসম্দ’ )  ‘ ফেখোরন আরছ’ , ‘ েো সকছু আরছ’, ‘ ফেমন আরছ’ এবং ‘ ফকোনও প্রকোে সেরকোিপ ছোড়ো’   সভসতিরত সবসরি কেো হরব েোে িংসক্ষতি তর্য এখোরন 
নীরচ ফদওেো হরেরছ: –

রির 
নং

ঋণগ্রহীতা( গণ)   / 
সহ– ঋণগ্রহীতাগণ/  

জাররনদারগণ /  
বন্ধকদাতাগণ এর নার

জানা দায় ( যরদ থারক) 
সররত সুররষিত

পররসম্রদর রববরণ

বরকয়া
অথ্মাঙ্ক

সংরষিণ
রূল্য

ই–রনলাররর
তাররে ও সরয়

বায়না জরা ( ইএররড)  

(A) (B) (C) (D) (E) (F)
১ ফমিোিপ েরোংশ কমোসশপেোি 

সিসমরটড
ফেসিস্টোডপ অসফি:  122A, 
এি স্ মুখোসিপ ফেোড, 
কিকোতো– 700026

আবোসিক িম্পসতি, ওেোডপ নং 
1, বসিেহোট সমউসনসি্্যোসিটি, 
ফিিো– উতিে 24 ্েগনো, 
্সচিমবঙ্গ, নীরচে I নং তফসিরি 
আেও সবশরদ উরলেখমরতো।

₹ 
17,27,04,955.88/ –
(31 সডরিম্বে, 2022 

অনুেোেী) 
+  বরকেো িুদ ও চোিপ

িংেক্ষণ মিূ্য:  
₹1,76,00,000/ – 

ইএমসড:  ₹17,60,000/ – 

সবড গুণক:  ₹5,00,000/ –

23 ফফব্রুেোসে, 2023
দু্ুে 3: 00ফট ফররক 

সবরকি 4: 00টো
প্রসত ফক্ষররৈ ্োঁচ 

সমসনরটে িীমোহীন 
িম্প্রিোেরণ

1.  উ্সেসিসখত িুেসক্ষত ্সেিম্পদ আইসিআইসিআই ব্যোরঙ্কে তত্তোবধোরন আইসিআইসিআই ব্যোরঙ্কে অনুরমোসদত ্সেরেবো প্রদোনকোেী িংস্ো 
ফমিোিপ ই–ফপ্রোসকওেরমন্ট ফটকরনোিসিি সিসমরটড ( ইটিএি)  এে ওরেব ফ্োটপোরিে ( https://icicibank.auctiontiger.net/EPROC )  
মোধ্যরম ফটন্ডোে তরো ই–সনিোম উ্োরে সবসরি কেো হরব। 22 ফফব্রুেোসে, 2023 দু্ুে 3:00ফটে মরধ্য বরকেো িুদ িরমত িম্পূণপ অনোদোেী বরকেো 
্সেরশোরধে িন্য িংসলিষ্ট বন্ধকদোতোগণ/   সবজ্ঞসতি প্রো্করদে ফশে িুরেোগ ফদওেো হি, অন্যরোে সনধপোসেত িূসচ অনুেোেী এই িুেসক্ষত ্ সেিম্পদগুসি 
সবসরি করে ফদওেো হরব।

2.  আগ্রহী সবডোেেো বোেনো িমো ( ‘ ইএমসড’ )  বোবদ প্ররদে অরপোঙ্ক ফকোনও তফসিিভুক্ত/  েোষ্টোেতি ব্যোঙ্ক ফররক ‘ ICICI Bank Limited, Yathansh 
Commercial Ltd. ’  এে নোরম কোটো ও িমস্ত ব্োরচে অ্যোট ্োে সভসতিরত প্ররদে রিিড সডমোন্ড ড্োফ্ ট/  ফ্–অডপোেরূর্ আদোে ফদরবন এবং তো 
িবপরশে 22 ফফব্রুেোসে, 2023 দু্ুে 3: 00ফটে মরধ্য এই ঠিকোনো বেোবরে িমো ্ড়রত হরব:  ‘ অনুরমোসদত আসধকোসেক, আইসিআইসিআই ব্যোঙ্ক 
সিসমরটড, সবস্–4, ফটকরনো্সিি সবস্ডং, ফ্োে নং 13, ফিক্টে V , কিকোতো–700091, ফেোগোরেোগ:  8584826559/ 7004972854’ । খোরমে 
ও্ে ‘ EMD for Tender: A/c Yathansh Commercial Ltd. ’  শীেপোসঙ্কত কেো রোকরত হরব।

3.  ইরিকট্রসনক বো সফসিক্যোি, ফে ফকোনও উ্োরে প্রস্তোব আমন্ত্রণ কেো হরছে। ফটন্ডোে ডকুরমরন্ট ফদওেো সনধপোসেত ফেম্যোরট সবরডে িরঙ্গ প্রোমোণ্য 
নসর, ফকওেোইসি নসর ( ্ ্যোন কোরডপে স্স্োক্ষসেত প্রসতসিস্, ্সেচে ও ঠিকোনোে ি্রক্ষ প্রমোণ)  ইত্যোসদ সবড ফরমপে িরঙ্গ িংেুক্ত করে ইএমসড 
বোবদ প্রদতি সডমোন্ড ড্োফ্ ট/  ফ্–অডপোরেে স্্যোন কেোরনো প্রসতসিস্ িবপরশে 22 ফফব্রুেোসে, 2023 দু্ুে 3:00ফটে মরধ্য https://icicibank.
auctiontiger.net  ফ্োটপোরিে মোধ্যরম িমো সদরত হরব।

4.  ইএমসড সবহীন সবডগুসি বোসতি কেো হরব। অন্য ফকোনও উ্োরে িমো ফদওেো সবডগুসি সবরবচনো কেো হরব নো। অনুরমোসদত আসধকোসেরকে সিধেোন্ত 
িোর্রক্ষ শতপিোর্ক্ষ ফটন্ডোেগুসি বোসতি কেো হরত ্োরে।

5.  সনিোরমে তোসেরখ িরঙ্গ িরঙ্গ সকংবো িবপরশে ্েবতমী কোরিে সদরনে মরধ্য িবপোসধক সবডোে প্রস্তোসবত সবরিেমূরি্যে 25%  ( ইএমসড অন্তভুপক্ত করে)  
এবং বোসক অরপোঙ্ক িম্পসতিে সবসরি চূড়োন্তকেরণে তোসেখ ফররক 15তম সদরনে মরধ্য আদোে ফদরবন।

6.  অনিোইন ই–সনিোম সবড ফমপ, ফ�োেণো্রৈ, অনিোইন সনিোম সবসরিে িোধোেণ শতপ ও সনেমোবসি িংবসিত ফটন্ডোে তরো ই–সনিোরমে ডকুরমন্ট 
https://icicibank.auctiontiger.net/EPROC .   আগ্রহী সবডোরেে একটি ববধ ই–ফমি আইসড রোকরত হরব। প্ররেোিরন ফমিোিপ ই–
ফপ্রোসকওেরমন্ট ফটকরনোিসিি সিসমরটড বো অকশন টোইগোে এে িরঙ্গ ফেোগোরেোগ কেো ফেরত ্োরে এখোরন: B-704, ওেোি স্রিট–II, ওসেরেন্ট 
্োরবে সব্েীরত, গুিেোট করিরিে কোরছ, এসলেি সব্ি, আহরমদোবোদ–380006, গুিেোট ( ভোেত) , ( সমঃ েোম শমপো, ফেোগোরেোগ:  9978591888, 
9265562821, 079–61200584/598/587/538, ই–ফমি আইসড:  support@auctiontiger.net ,  ramprasad@auctiontiger.net . 

7.  ্সেদশপন:  িম্োব্য সবডোেেো সনম্নবসণপত িুেসক্ষত ্সেিম্পদ 8 ফফব্রুেোসে, 2023 িকোি 11:00টো ফররক সবরকি 5:00টোে মরধ্য ্সেদশপন কেরত 
্োেরবন। িম্োব্য সবডোেরদে অনুরেোধ িোনোরনো হরছে েোরত তোঁেো ্সেদশপরনে িন্য ব্যোরঙ্কে অনুরমোসদত আসধকোসেকরক এব্যো্োরে আগোম 
িোসনরে েোরখন।

8.  অনুরমোসদত আসধকোসেরকে িবপরিেো জ্ঞোন ও তর্যোনুিোরে এই িুেসক্ষত ্সেিম্পদগুসিে ও্ে ফকোনও দোে সবদ্যমোন ফনই। অবশ্য, সনরিরদে সবড 
িমো ফদওেোে আরগ সনিোম হরত চিো িুেসক্ষত ্সেিম্পরদে দোে, স্ত্ব এবং িুেসক্ষত ্সেিম্পদরক প্রভোসবত কেরত ্োরে এমন দোসব/  অসধকোে/  
বরকেো ইত্যোসদ িম্পরকপ সনি দোসেরত্ব স্োধীনভোরব অনুিন্ধোন করে ফনরবন। ফকোনও প্রকোে তৃতীে ্ রক্ষে দোসব/  অসধকোে/  বরকেোে িন্য অনুরমোসদত 
আসধকোসেক দোেী রোকরবন নো।

9.  িম্পসতিে ্সেমো্, ফচৌহসদি, স্ত্ব বো অন্য ফকোনও সবেে িম্পরকপ আগ্রহী ফরিতোগণ/  সবডোেগণ ফকোনও আ্সতি তুিরত ্োেরবন নো কোেণ এগুসি 
ঠিক সহরিরব সবশ্োি কেো হরছে ও ঠিক সবরবসচত হরব এবং িুেসক্ষত ্ সেিম্পরদে সববেরণ ফকোনও ত্রুটি বো ভুি সববৃসত বো অনুরলেখ ্ সেিসক্ষত হে, 
তোহরি তো এই সবসরিরক ফকোনওভোরব প্রভোসবত কেরব নো বো ব্যোঙ্ক বো আসধকোসেকরদে ফররক ফকোনও ক্ষসত্ূেণ ্োওেো েোরব নো বো ফে ফকোনও 
ধেরনে ফহোক নো ফকন, ক্ষসত্ূেরণে ফকোনও অসভরেোগ গ্রোহ্য কেো হরব নো।

10.  এই সবসরি এই সবজ্ঞো্রন প্রদতি এবং সবড/ ফটন্ডোে ডকুরমরন্ট সনধপোসেত শতপ ও সনেমোবসি িোর্ক্ষ হরব। ফকোনও কোেণ নো ফদসখরে ফে ফকোনও 
ফটন্ডোে/  সবড গ্রহণ বো বোসতি কেো, এমনসক এই সবসরি স্সগত েোখো/  বোসতি কেোে একছেরৈ অসধকোে অনুরমোসদত আসধকোসেরকে রোকরব।

11.  সনিোম সবসরি, ্সেদশপন, সনিোরমে শতপ ও সনেমোবসি বো ফটন্ডোে িমো ফদওেো িম্পসকপত ফকোনও প্ররনেে ব্যোখ্যো ফ্রত অনুগ্রহ্ূবপক ফে ফকোনও 
কোরিে সদরন িকোি 11: 00টো ফররক সবরকি 5:00টোে মরধ্য এই নম্বেগুসিরত ফেোগোরেোগ কেরত ্োরেন:  8584826559/ 7004972854 . 

তফরসল–I 
সু ররষিত পররসম্দ/ স্াবর সম্রতির রববরণ

• উ্সেসনসমপত ফদোতিো বোসড়/ কোঠোরমো ( েোে 1 নং ফ্োরেে ্সেমো্ 1187 বগপফুট এবং 2 নং ফ্োরেে ্সেমো্ 943 বগপফুট)  িরমত িোমোন্য কমরবসশ 
প্রোে 57.5 ফডসিরমি, 21 ফডসিরমি এবং 54 ফডসিরমি ( িবপরমোট 1 একে 32.5 ফডসিরমি)  িসমে অ্সেহোেপ িমগ্র ্সেমোণ েোে সস্সত ও সববেণ:  
ফমৌিো– ধিসতরো, আে এি দোগ নং 2734, 2747 ও 2735, িংসলিষ্ট আে এি খসতেোন নং 3207, 1437/2 ও 134, ফি এি নং 122, আে এি নং 
103, ফতৌসি নং 598/599, এসডএিআে অসফি– বসিেহোট, রোনো– বসিেহোট, সমউসনসি্্যোি ফহোস্ডং নং 313, বসিেহোট ্ুেিভোে 1 নং ওেোরডপে 
এিোকোধীন, ফিিো– উতিে 24 ্েগনো, ্সচিমবঙ্গ এবং এটি এরূর্ ফচৌহসদি ্সেরবসষ্টত:  [ স্ত্বদসিি নং I –05068 অনুেোেী] 
উতিে– ্ুেিভোে েোস্তো এবং অংশত প্রশোন্ত চ্যোটোসিপ ও অন্যরদে িম্পসতি, অংশত িঙ্গীতো দরতিে িম্পসতি;  দসক্ষণ– অংশত দুিোি ফ�োে ও অন্যরদে 
িম্পসতি এবং অংশত ফদরবন ফবোি ও অন্যরদে িম্পসতি;  ্ূবপ– অংশত কমি ফবোি ও অন্যরদে িম্পসতি এবং অংশত িঙ্গীতো দরতিে িম্পসতি;  ্সচিম– 
অংশত িুভোে ফবোি, মন্টু ফবোি, কৃষ্ণ্দ মসলেক ও সবশ্নোর েোরেে িম্পসতি।
• িোমোন্য কমরবসশ প্রোে 12  ফডসিরমি িসমে অ্সেহোেপ িমগ্র ্সেমোণ েোে সস্সত ও সববেণ:  ফমৌিো– ধিসতরো, দোগ নং 2748, আে এি খসতেোন 
নং 1990, ফি এি নং 122, আে এি নং 102, ফতৌসি নং 705, এসডএিআে অসফি– বসিেহোট, রোনো– বসিেহোট, সমউসনসি্্যোি ফহোস্ডং নং 
313, বসিেহোট ্ুেিভোে 1 নং ওেোরডপে এিোকোধীন, ফিিো– উতিে 24 ্েগনো, ্সচিমবঙ্গ এবং এটি এরূর্ ফচৌহসদি ্সেরবসষ্টত:  [স্ত্বদসিি নং 
I –05071 অনুেোেী] 
উতিে– সদিী্ ফবোি ও অন্যরদে িম্পসতি;  দসক্ষণ– কমি ফবোি, শঙ্কে ফবোি এবং শ্যোমো ফবোি ও অন্যরদে িম্পসতি;  ্ূবপ– সদিী্ ফবোি ও অন্যরদে 
িম্পসতি;  ্সচিম– অংশত দোগ নং 2748 অরপোৎ, িঙ্গীতো দরতিে িম্পসতি।
• িোমোন্য কমরবসশ প্রোে 16.5 ফডসিরমি িসমে অ্সেহোেপ িমগ্র ্সেমোণ েোে সস্সত ও সববেণ:  ফমৌিো– ধিসতরো, দোগ নং 2750, আে এি খসতেোন 
নং 1437/3, ফি এি নং 122, আে এি নং 103, ফতৌসি নং 598/599, এসডএিআে অসফি– বসিেহোট, রোনো– বসিেহোট, সমউসনসি্্যোি ফহোস্ডং 
নং 313, বসিেহোট ্ুেিভোে 1 নং ওেোরডপে এিোকোধীন, ফিিো– উতিে 24 ্েগনো, ্সচিমবঙ্গ এবং এটি এরূর্ ফচৌহসদি ্সেরবসষ্টত:  [স্ত্বদসিি নং 
I –05072 অনুেোেী] 
উতিে– প্রশোন্ত চ্যোটোসিপ ও অন্যরদে িম্পসতি;  দসক্ষণ– ডোঃ প্রশোন্ত কুমোে দরতিে িম্পসতি;  ্ূবপ– বতপমোন সবররিতো অরপোৎ, িঙ্গীতো দরতিে িম্পসতি;  ্সচিম– 
ডোঃ প্রশোন্ত কুমোে দরতিে িম্পসতি।
• িোমোন্য কমরবসশ প্রোে 33 ফডসিরমি িসমে অ্সেহোেপ িমগ্র ্সেমোণ েোে সস্সত ও সববেণ:  ফমৌিো– ধিসতরো, দোগ নং 2736, আে এি খসতেোন নং 
1855, ফি এি নং 122, আে এি নং 102, ফতৌসি নং 598/599, এসডএিআে অসফি– বসিেহোট, রোনো– বসিেহোট, সমউসনসি্্যোি ফহোস্ডং নং 
313, বসিেহোট ্ুেিভোে 1 নং ওেোরডপে এিোকোধীন, ফিিো– উতিে 24 ্েগনো, ্সচিমবঙ্গ এবং এটি এরূর্ ফচৌহসদি ্সেরবসষ্টত:  [স্ত্বদসিি নং 
I –05080 অনুেোেী] 
উতিে– ডোঃ প্রশোন্ত কুমোে দরতিে িম্পসতি;  দসক্ষণ– ফদরবন ফবোি ও অন্যরদে িম্পসতি এবং অংশত দুিোি ফ�োরেে িম্পসতি;  ্ ূবপ– ডোঃ প্রশোন্ত কুমোে দরতিে 
িম্পসতি;  ্সচিম– িুভোে ফবোি ও মন্ট ুফবোরিে িম্পসতি।

তাররে:  18  জানুয়ারর, 2023  সাাঃ– অনুররারদত আরধকাররক
স্ান:  কলকাতা আইরসআইরসআই ব্যাঙ্ক রলরররেড 

 ফকপোউরন দরষিণ আররিকার রবরুরধে চার র্যারচর হরক রসরররজ দারুণোরব শুরু করল োরতীয় ররহলা 
দল। ্থর র্যারচ োরত জয়ী ৫–১ ব্যবধারন। ফচাে কাটিরয় দীর্মরদন পর জাতীয় দরল রফরর এই র্যারচ 
ফগালও ফপরলন ্ াক্তন অরধনায়ক রারন রারপাল। ১২ রররনরে রতরনই এরগরয় ফদন োরতরক। ফসারবার 
রারত রবররতরত োরত এরগরয় রছল ৫–০ ব্যবধারন। োররতর অন্য চারটি ফগাল ররণকা, নেনীত কাউর, 
গুররজৎ কাউর, সঙ্গীতা কুরাররর। দরষিণ আররিকার ফগাল ফকায়ারনতা ববরসর।

েোসনে 
ফগোি

অরবশ্াস্য রারর, জয়ী ফনাোকও
আজকারলর ্রতরবদন

 প্রোে ৫ �ণ্োে সবেোমহীন িড়োই। ফকোরটপে অন্য প্রোরন্ত 
দোঁসড়রে এই প্রিরমেে অন্যতম ফিেো ইতোসিে মোরতিও 
ফবরেসতিসন। সতসন আবোে প্রসতরেোসগতোে রৈরেোদশ 
বোছোই। অ্যোসন্ড মোরে সবগত করেক বছরে প্রোেই গ্র্যোন্ড 
স্োরমে প্ররম েোউরন্ড সবদোে সনরেরছন। ে্যোসঙ্কংরে 
তিোসনরত রোকোে প্ররম েোউরন্ডই তোঁরক মরুখোমসুখ 
হরত হরেরছ শসক্তশোিী প্রসত্রক্ষে। মঙ্গিবোে 
সনরিরক সনংরড় সদরে অ্যোসন্ড মোরে েখন ফকোটপ 
ছোড়রছন, ফবরেসতিসন ফদরশ ফফেোে মোনসিক প্রস্তুসত 
সনরত ব্যস্ত। মোরেে সবরুরধে ম্যোচ ্ রেরন্ট রোকো িরত্তও 

সবরশ্ে প্রোক্তন এক নম্বে তোেকোরক হোেোরত ব্যরপ হন 
ফবরেসতিসন। ইতোসিেোন সব্ক্ষরক ৬–৩, ৬–৩, ৬–৭ 
(৭ ), ৭–৬ (১০/ ৬ ) ফিরট হোেোরিন   অ্যোসন্ড মোরে। 
সদ্তীে েোউরন্ড সতসন ফখিরবন রোনোসি ফকোসকিনোসকি 
বনোম ফ্যোসবও ফফোসনসন ম্যোরচে সবিেীে িরঙ্গ।

দু’ বছে ্ে ফমিরবোনপ ্োরকপ ফখিরত ফনরম 
অনোেোরি সদ্তীে েোউরন্ড ফ্ৌঁরছ ফগরিন ফনোভোক 
িরকোসভচ। েবোরতপো কোেবোরেি বোরেনোরক সতসন 
হোসেরেরছন ৬–৩, ৬–৪, ৬–০ ফরি। গত বছে 
অর্রিসিেোে ্ো ফেরখও ফকোসভড টিকো নো ফনওেোে 
আইসন েুরধেে ্ে ফদরশ ফফেোরনো হরেসছি। চতুরপ 
বোছোই িরকোসভচ এসদন ৯টিে মরধ্য ৫টি ফব্ক ্ রেন্ট 

সিতরিন। ২ �ণ্ো ২ সমসনরটই ম্যোচ সিরত ফনন। ২১ 
বোরেে গ্র্যোন্ড স্োম চ্যোসম্পেন এই িোসবপেোন সকংবদসন্ত 
্রেে েোউরন্ড মুরখোমুসখ হরবন উরগো ফডসিরে ঁও 
এরঞ্জো কুকড িড়োইরেে সবিেীে।

অর্রিসিেোন ওর্রনে সহট ফস্ি ্চেম মোরৈোে 
ফ্ৌঁছরনোে কোেরণ বোইরেে ফকোটপগুসিরত ফখিো বন্ধ 
েোখরত হে দী�পক্ষণ। ফমিরবোরনপ সদরনে ফবিো ৩৫ 
সডসগ্র তো্মোরৈোে ফখিরত হে ফখরিোেোড়রদে। এক 
বি গোিপ অিসু্ হরে ্ড়োে মরতো �টনোও �রটরছ। 
এেই মরধ্য ্ুরুেরদে সিঙ্গিরিে প্ররম েোউরন্ড 
্চেম বোছোই আর্রে রুবরিরভে কোরছ ্েোসিত 
হরে সছটরক ফেরত হরেরছ ডসমসনক সররেমরক। রুশ 

তোেকো রুবরিভ ৬–৩, ৬–৪, ৬–২ ফ্রিট ফিরট 
হোেোন একটি গ্র্যোন্ড স্োম িেী ও সতনবোরেে গ্র্যোন্ড 
স্োম ফোইনোসিস্ট সররেমরক। ফপেরনে হুেোন ্ োবরিো 
ভোসেেোরিে সবরুরধে ্ োঁচ ফিরটে েুরধেে ্ ে সদ্তীে 
েোউরন্ডে ফেোগ্যতো অিপন করেরছন আরিকিোন্ডোে 
ফিরেভ। সদ্তীে বোছোই ক্যোি্োে রুডরকও িরড় 
সিতরত হি। টমোি মোখোচরক ৬–৩, ৭–৬ ( ৮/ ৬) , 
৬–৭ (৫/ ৭ ) , ৬–৩ ফিরট হোেোন সতসন।

মসহিোরদে সিঙ্গিরি সদ্তীে বোছোই ওন্স িোরবউে, 
চতুরপ বোছোই ক্যোরেোসিন গোসিপেো, ্ চেম বোছোই আসেেোনো 
িোবোরিঙ্কো ফ্রিট ফিরট সিরত সদ্তীে েোউরন্ডে ছোড়্রৈ 
ফ্রেরছন।

সবজু–ফররুরন আরনায়ার আরল

রারশয়া–ফবলারুরশর 
পতাকা রনরষধে

ফকোসভরডে  ভুরেো 
িোটিপসফরকট!

ফবঙ্গি ইউর ফপেোটপি

আজকারলর ্রতরবদন 

হৃদ্ েরন্ত্রে িমি্যোে কোেরণ একিমে 
ফফডোরেশন অনূর্প–১৭ সবশ্কোর্ 
ফখিো স্ট্োে আরনোেোে আসিরক 
ভোেরতে ফকোনও ্োরব ফখিোে 
অনুমসত ফদেসন। তোই মহরমডোরন 
িই কেরিও ফি–িমে আরনোেোরেে 
কিকোতোে ফখিোে স্প্ন্ূেণ হেসন। 
্রে অরনক িড়োইরেে ্ে সমনোভপো 
্োচেোরবে হরে ফখিোে অনুমসত ্োন 
আরনোেোে। নিেকোড়ো ফুটবি ফখিোে 
িুবোরদ ফেোগ ফদন আইএিএরিে দি 
এফসি ফগোেোরত। িোতীে দরিও 

আরনোেোে এখন সনভপেরেোগ্য সডরফন্ডোে। 
িোতীে ফকোচ ইগে সস্টমোরকে অত্যন্ত 
্ছরদেে ফুটবিোে। এবোে এফসি ফগোেো 
ফছরড় এটিরক ফমোহনবোগোন িোসিপরত 
্রেে মেশুম ফররক ফখিরত ফদখো 
েোরব আরনোেোেরক। িবুি–ফমরুন 
টিম ম্যোরনিরমন্ট সকছুসদন ধরেই 
একিন ভোেতীে স্ট্োে খুঁিরছন 
িরদেশ সিঙ্গোন চরি েোওেোে ্ে। 
বোগোন ফকোচ িুেোন ফফেোরদেোে 
্ছদে আরনোেোেরক। ফফেোরদেো মরন 
করেন, স্ট্োরে একিন সবরদসশে িরঙ্গ 
আরনোেোে রোকরি অন্য ্সিশরন 
বোসক ৫ সবরদসশরক ব্যবহোে কেো 

েোরব �ুসেরে–সফসেরে। ফমোহনবোগোন 
টিম ম্যোরনিরমন্ট আরনোেোরেে িরঙ্গ 
দী�পরমেোসদ চুসক্ত কেরত আগ্রহী, তরব 
ফিটো সনভপে কেরছ আরনোেোরেে আসরপক 
দোসবে ও্ে। ফগোেোে েোওেোে ্েও 
আরনোেোে বরিসছরিন, কিকোতোে 
দি ও ডোসবপরত ফখিো তোঁে স্প্ন। 
তোই িবুি–ফমরুন িোসিপরত তোঁে ফি 
ইছেো ্ূেণ হরত চরিরছ। এসদরক, 
ফচন্োইন ম্যোরচে িন্য সদসমসরৈি ছোড়ো 
িকরিই ্ুরেোদরম অনুশীিন করেরছন। 
সদসমসরৈরিে স্্যোন সের্োটপ নো আিোে 
সতসন আিোদো গো �োমোন সফসিক্যোি 
ফট্রনোরেে কোরছ।   

আজকারলর ্রতরবদন: ফবঙ্গল ইউথ ফ্াে্মরসর ফলারগা উর্াচন কররলন 
সাংসদ ফসৌগত রায়, রবধায়ক ফদবারশস কুরার। রছরলন আইরডয়াস আনরলরররেড 
ফ্াে্মস র্যারনজররন্ট গ্রুরপর রচফ অপাররটিং অরফসার সঞ্জয় শ্রীবাস্তব। রতরন 
বাংলার ফেলাধরুলায় যুব সম্প্রদারয়র আরও ফবরশ অংশগ্রহরণর ওপর ফজার 
রদরয়রছন। গুরুত্ব ফদওয়ার কথা বরলরছন গ্রারীণ ফেলাধরুলার ওপরও। কলকাতার 
রপ্ং ক্ারব ৩১ জানুয়ারর রবরশষ অনুষ্ারনর আরয়াজন করা হরয়রছ। ফবঙ্গল 
অরলরম্ক অ্যারসারসরয়শন অনুররারদত ফয সব সংস্া আরছ তারদর ররধ্য ১৬–২০ 
বছর বয়রস জাতীয় ও আন্তজ্মারতক স্তরর সাফল্য পাওয়া ১০ জন রিীড়ারবদরক 
ওইরদন পুরসৃ্ত করা হরব। থাকরছ ফসরা রাজ্যরিীড়া সংস্া ও ফসরা অ্যাকারডররর 
পুরস্ার। ফয রিীড়া সাংবারদকরা বাংলা ফথরক এবার কাতার রবশ্কাপ কোর 
কররত রগরয়রছরলন, তারঁদরও সংবধ্মনা ফদওয়া হরব। আইরডয়াস আনরলরররেড 
ফ্াে্মস র্যারনজররন্ট গ্রুরপর এই অনুষ্ারনর এবার তৃতীয় বছর।

আজকারলর ্রতরবদন 

অর্রিসিেোন ওর্রন সনসেধে েোসশেো এবং ফবিোরুরশে 
্তোকো। এতসদন িমরপরকেো ম্যোচ চিোকোিীন গ্যোিোসে 
ফররক ্তোকো ফদখোরত ্োেরতন। তোে ফরি ফেন ফকোনও 
িমি্যো নো বতসে হে ফিই ফখেোি েোখরত হত। এবোে 
গ্যোিোসে ফররকও এই দুই ফদরশে ্তোকো ফদখোরনো েোরব 
নো। ফমিরবোনপ ্োরকপ অর্রিসিেোন ওর্রনে প্ররম সদনই 
ইউররিরনে ক্যোরটসেনো বোইন্ডরিে ম্যোরচে িমে েোসশেোে 
্তোকো ফদখোরনো হে। এে ফরিই স্তঃপ্ররণোসদত হরে 
এই সিধেোন্ত সনরেরছ অর্রিসিেো ফটসনি ফফডোরেশন। 
ফবিোরুরশে িোহোরে্য ইউররিরন িোমসেক অসভেোন 
চোসিরেসছি েোসশেো। ফরি এই দুই ফদশরক সনসেধে কেো 
হে। ফখরিোেোড়রদে সনের্ক্ষ সহরিরব অংশ সনরত 
হত। েোসশেো বো ফবিোরুরশে ্তোকো ফদখোরনো হত নো 
ফখরিোেোড়রদে নোরমে ্োরশ। তরব এতসদন িমরপকরদে 
্তোকো ব্যবহোে কেোে অনমুসত সছি। এবোে ফররক 
ফিই সনেমও বদি কেো হি। ফরি ফটসনি গ্যোিোসেরত 
ফকোনওভোরবই এই দুই ফদরশে ্তোকো ফদখো েোরব নো।

আজকারলর ্রতরবদন

অর্রিরলয়ান ওরপরন জাল ফকারেড সাটি্মরফরকে জরা 
ফদওয়ার অরেরযাগ উঠল ইতারলর এক ফেরলায়ারড়র 
রবরুরধে। ইতারলর ফেরনস ফেরলায়াড় ক্যাররলা রজয়রজ্ম এই 
অরেরযাগ অসীকার করররছন। ইতারলরত এক রচরকৎসরকর 
রবরুরধে ফকারেরডর নকল ে্যাকরসন ও েুরয়া সাটি্মরফরকে 
ফদওয়ার অরেরযাগ উরঠরছ। ফসই ডাক্তাররর রবরুরধে 
তদন্তও শুরু হরয়রছ। জারল ে্যাকরসন্াপকরদর একটি 
তারলকা ্কাশ করররছ ইতারলর এক সংবাদপরৈ। ফসই 
তারলকায় নার ররয়রছ ক্যাররলা রজয়রজ্মর। অর্রিরলয়ান 
ওরপরনর ্থর রাউরন্ড আনাস্তারসয়া পাবরলারচরঙ্কারক 
৬–০, ৬–১ ফসরে পরারজত করররছন ক্যাররলা। তারপর 
সাংবারদক ত্বঠরক ক্যাররলা জারনরয়রছন, রতরন একারধক 
জায়গা ফথরক ে্যাকরসন রনরয়রছন। ফসরকরই ফকানও এক 
জায়গায় এরকর ররেরছ। তরব নকল ে্যাকরসন ও শংসাপরৈ 
ফদওয়ার দায় তারঁ নয়, ফসই দায় অরেযকু্ত রচরকৎসরকর। 
যরদও অর্রিরলয়া সফররর জন্য এেন আর ফকারেড 
ে্যাকরসন ফনওয়া বাধ্যতারলূক নয়।

্থর রাউরন্ড জরয়র পর ফনাোক জরকারেচ ও অ্যারন্ড রারর। রঙ্গলবার ফরলরবান্ম পারক্ম। ছরব: এএফরপ

ফলারগা ্কাশ কররলন  
ফসৌগত রায়। পারশ সঞ্জয় শ্রীবাস্তব। 

জানযুারি উইন্ানে ওরিশা এফরিনে য�াগ রিনেন ইস্টনেঙ্গনেি অরননেে �ািে। 
অন্যরিনে রিজার্ভ িে যেনে আোি রিরনযনি রননয আিা হে নরে যহানিন খাননে। 

 ওরডশায় 
অরনরকত 
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