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রাজ্য ৬
 কলকাতা রবিিার ১৭ অক্াির ২০২১ 

িািুঘাকে প্রবতমা বিসর্জকের পর। ছবি: কুমার রায়

বিরয়ার উৎসকি এিারও 
োবককত বমলল ো দুই িাংলা

 স্বকেশ ভট্াচার্জ
োবক, ১৬ অক্াির

টাকিতে ইছামেীর বুতি কবজয়ার উৎসতব 
ক্ষকিতির জন্য দুই বাংলার এি হতয় 
যাওয়া আর হল না। পুকলশ, প্রশাসন, 
পুরসভা আতেই জাকনতয় কিতয়কছল 
িতরানা পকরকথিকের িারতি এবার 
ইছামেীর বুতি কবসজ্জতনর কিানও 
উৎসব হতব না। যকিও কবজয়া িশমীর 

কিন টাকির ইছামেীর ধাতর সবরিম 
কনরাপত্া ব্যবথিা কনওয়া হতয়কছল। 
কজলা পুকলতশর িে্জারা হাকজর কছতলন। 
নিীতে পুকলশ, কবএসএফ লঞ্চ কনতয় 
টহল কিতয়তছ। নিীর ঘাতট টাকি গ্ামীি 
হাসপাোতলর কমকিি্যাল ি্যাম্প তেকর 
কছল। পুরসভার েরতফ আতলা, পানীয় 
জতলর ব্যবথিা রাখা হতয়কছল। কিন্তু পুতজা 
উতি্যাক্ারা কনয়ম কমতনই কবতিল ৪ 
কটর মতধ্য নিীর ঘাতট প্রকেমা কবসজ্জন 

কিতয়তছ। হাতে কোনা িতয়িটা বাকির 
প্রকেমা প্রথা কমতন কনৌিায় কোলা 
হতয়কছল। োও কবতিল ৪ কটর পতর 
োঁরা প্রকেমা কবসজ্জন কিতয় কিন। নিীর 
বুতি পয্জটিতির কিান কনৌিা নাতমকন। 
এি িথায় টাকিতে এবাতর মানুতের 
কভতির কসই কেনা ছকব ধরা পতিকন।

টাকির পুর প্রশাসি কসামনাথ 
মুখাকজ্জ বতলন, ‘িতরানা পকরকথিতে 
সরিাকর কসদ্ান্ত ও উচ্চ আিালতের 

কনতি্জশ অক্ষতর অক্ষতর পালন িরা 
হতয়তছ। সব কিছু স্াভাকবি হতল 
আোমী বছর টাকির কবজয়ার েকরমা 
আবার কফরতব।’  স্াভাকবি ভাতবই 
এবাতর িশমীতে টাকি কছল মনমরা। 
পয্জটিরাও অন্যবাতরর মে টাকিতে 
কবজয়া কিখতে আতসকন। কহাতটল, 
অকেকথ কনবাতসর অকধিাংশ ঘর ফাঁিা 
পতিকছল। পয্জটন ব্যবসায় এবার মন্া 
কলতেতছ দুে্জাপুতজার মরশুতম।

আিার একসা মা...

েিমীকত মবিষাসকুরর পকুরা 
িল পরুুবলয়ার কাশীপকুর

উক্াডাঙা 
উড়ালপকুল  
দুঘ্জেোয়  

মতৃ চালক

মবলিক 
িারাকর 

ররক্ারায়ঁ 
আগুে

েীকপে গুপ্ত
পুরুবলয়া, ১৬ অক্াির

এিকিতি যখন কবশ্বজুতি েলতছ কিবী দুে্জার আরাধনা কসই সময় উত্া কেত্র 
পুরুকলয়ার িাশীপুর থানার ভালাতোিা গ্াতম। আকিবাসী কখিওয়াল সমাতজর 
মানেু ১১ বছর ধতর দুে্জাপুতজার নবমীর কিন অসুতরর পুতজা িতর আসতছন। 
এবছরও োর অন্যথা হয়কন। িতরানাকবকধ কমতন এবছরও নবমীর কিন কনয়ম কমতন 
হল অসুতরর পুতজা। কফাটাতনা হল কবশালািৃকের ছাো। পতুজার উতি্যাক্া অকজে 
প্রসাি কহমব্রম বতলন, ‘মকহোসুরতি স্মরি িতর আমরা  িাঁসাই উৎসব িকর। যা 
কথতি আমরা অেীে সম্পতি্জ জানতে পাকর। আমাতির পবূ্জ পুরুে কছতলন অসুর 
সম্াট মকহোসুর। োতি ছল িতর হে্যা িরা হতয়কছল। োই োর মৃেু্যতে আজও 
আমরা হুদুিদুে্জা স্মরি সভা পালন িতর আসকছ। এই উৎসব আমাতির কশাতির 
উৎসব।’  অকজেবাবুর িাকব ভারেবতে্জ প্রথম উকন এই গ্াতম ২০১১ সাতল হুদুিদুে্জা 
(মকহোসুর) স্মরি সভা শুরু িতরতছন। এ বছর ১১েম বতে্জ পিাপ্জি িরল এই 
স্মরিসভা বতল জানান কেকন।

আরকাকলর প্রবতকিেে

এিািশীর সিাতল উত্ািাঙা 
উিালপুতল দুঘ্জটনা। উিালপুতলর 
োি্জ ওয়াতল ধাক্া কমতর বাইি 
কথতি কছটতি পতিন দুই যুবি। 
ঘটনাথিতলই মৃেু্য হয় হুেকলর ভতরেশ্বতরর 
বাকসন্া শেীন কুমার ওঝা-র (২৪)। 
আশঙ্াজনি অবথিায় হাসপাোতল 
কেকিৎসাধীন োঁর সঙ্ী কিবাঞ্জন পাল। 
পুকলশ জাকনতয়তছ,শকনবার সিাল  
৮ টা নাোি উত্ািাঙা উিালপুল 
ধতর বাইতি কলিটাউতনর কিতি 
যাকছিতলন শেীন কুমার ওঝা ও োঁর 
সহিমমী িমিতমর বাকসন্া কিবাঞ্জন 
পাল। উিালপুতলর ওপর বাঁি কনওয়ার 
সময় কনয়ন্ত্রি হাকরতয় োি্জ ওয়াতল ধাক্া 
মাতর োঁতির বাইি। দুজতনই কছটতি 
পতিন রাস্ায়। োঁতির উদ্ার িতর  
আর কজ ির হাসপাোতল কনতয় কেতল 
কেকিৎসতিরা শেীনতি মৃে বতল  
কঘােিা িতরন।

আরকাকলর প্রবতকিেে

শকনবার দুপুতর খাওয়া–িাওয়া েলকছল 
মকলিি বাজার এলািার এিটি করাতস্ারায়। 
হঠাৎ আগুতন ছকিতয় পতি আেঙ্। দ্রুে 
িমিতলর কেনটি ইকঞ্জন ঘটনাথিতল কেতয় 
আগুন কনভাতনার কেষ্া শুরু িতর। দ্রুে 
কভেতর থািা কলািজনতি বাইতর কবর 
িতর আনা হয়। ঘণ্া দুতয়তির কেষ্ায় 
আগুন কনয়ন্ত্রতি আতস। প্রাথকমি েিতন্ত 
অনুমান রান্াঘর কথতি আগুন কলতে 
থািতে পাতর।

পকুলশ জাকনতয়তছ, এিািশীর দুপতুর 
খাবার কখতে অতনতিই ওই করতস্ারায় 
কেতয়কছতলন। েখনই ঘটনাটি ঘতট। এর 
কজতর ওই এলািায় কবশ কিছুক্ষতির জন্য 
যানজট হয়। আগুন কনয়ন্ত্রতি আসার পর 
কফর পকরকথিকে স্াভাকবি হয়। ট্াকফি 
পকুলতশর েরতফ জানাতনা হয়, পথেলকে 
যানবাহন ও মানুেজতনর সুরক্ষার 
জন্যই কবশ কিছুক্ষি যানবাহন আটতি  
রাখা হতয়কছল।কাশীপুকরর ভালাক�াড়া গ্াকম মবিষাসুকরর পুকরা। ছবি:  প্রবতকিেক

 রসািম রসেগুপ্ত

এবারও কনখুেঁভাতব িতরানা স্াথি্যকবকধ 
মানায় কবশ্ববাংলা শারি সম্ান কপল 
বারাসতের ৪–এর পলিী দুে্জাপুতজা িকমটি। 
এই পুতজা িকমটির সভাপকে বাব ুভরদ্াজ, 
দুই সম্পািি রাহুল নাে ও সরুকজৎ ে্যাটাকজ্জ 
জানান, িতরানা কবকধ কমতন এবারও মােৃ 
আরাধনা িরা হতয়তছ। মণ্ডতপর সতঙ্ 
সামঞ্জস্য করতখই কছল আতলািসজ্া। পুতজা 
মণ্ডতপ কভি না িতরই িশ্জনাথমীরা যাতে 
োতির দুে্জা প্রকেমা িশ্জন িরতে পাতরন 
োরও ব্যবথিা িরা হতয়কছল। ‘ প্রতটক্ট 
ি্যা ওয়াকরয়ারস’  নাতম কেকিৎসিতির 
এিটি সংেঠতনর পক্ষ কথতি িতরানা 
কবকধ কমতন পুতজা িরার জন্য বারাসে 
নবপলিী িাঠঁালেলা দুে্জাপুতজা িকমটিতি 
পুরসৃ্ে িরার িথা কঘােিা িরা হয়। 
কজলার পুতজা পকরক্রমা িরার পর এই 
সংেঠতনর পতক্ষ িাঃ কববে্জন জানান, 
োতির সংেঠতনর সম্পািি িাঃ অকভি 
কঘাতের কনেৃতবে শীঘ্রই এই পুতজা িকমটিতি 
পুরস্ার কিওয়া হতব। খাি্যমন্ত্রী রথীন কঘাে 
বতলন, ‘ টানা আট বছর বারাসতের নবপলিী 
িাঠঁালেলা দুে্জাপতুজা িকমটি পতুজার খরে 
বাকঁেতয় কযভাতব মানব কসবা িতর যাতছি 
ো এি িথায় দৃষ্ান্ত।’  

িারাসত  
৪–এর পলিীকক 

বিশ্বিাংলা 
শারে সম্াে

েশমীর বেে প্রবতমার সকগে 
রীিন্ত মবূত্জককও পকুরা মন্তীর

চন্দ্রোথ মুক�াপাধ্ায়
োেেঘাে, ১৬ অক্াির

দুে্জাপুতজার িশমী কেকথতে অকভনব 
পুতজা আতয়াজন িরতলন রাতজ্যর 
মন্ত্রী স্পন কিবনাথ। এিই মণ্ডতপ 
এিকিতি মৃন্ময়ী দুে্জা ও োঁর পকরবার 
আর পাতশই োঁর প্রকেকঠিে অনাথ ও 
বৃদ্াশ্রতমর আবাকসিতির দুে্জা, িাকে্জি, 
েতিশ, সরস্েী, লক্ষী সাকজতয় পুতজা। 
এভাতব মানবশরীতর ‘কিবতিবীর 
অকধঠিান’ ঘটিতয় অন্যরিম বাে্জা কিতলন 
স্পনবাবু। নািনঘাতটর িাতমািরপািা 
অনাথ ও বৃদ্াশ্রতমর দুে্জাপুতজার িশমীর 
কিতনর এই নজরিািা আতয়াজতনর 

শকরি হতলন এলািার বহু মানুে।
স্পনবাবু বরাবররই এিটু 

অন্যরিম ভাবনার মানুে। নািনঘাতটর 
িাতমািরপািায় অনাথ ও বৃদ্াশ্রম েতি 
বহুজনতি আশ্রয় কিতয়তছন কেকন। 
প্রতে্যতির থািা, খাওয়া, পরা, কশক্ষার 
িাকয়বে কনতজর িাঁতধ েুতল কনতয়তছন।  
কনতজও আশ্রকমিতির সতঙ্ই কবকশরভাে 
রাে িাটান। আবাকসিতির মতনারঞ্জতনর 
জন্য োলু িতরতছন দুে্জাপুতজা। হঠাৎ োঁর 
মতনর মতধ্য কখতল কেল, অনাথ কশশুতির 
মতধ্যই কো মা মহামায়া, লক্ষী, সরস্েী, 
েতিশ, িাকে্জিরা কবরাজ িতরন। মৃন্ময়ী 
দুে্জার পাতশ োঁতিরতি সাকজতয় িাঁি 
িকরতয় পুতজা িরতল কিমন হয়?

কযমন ভাবনা, কেমন িাজ। িশমীর 
সিাতল দুে্জা প্রকেমার পাতশই জীবন্ত 
কিবতিবীতির িাঁি িরাতনা হল। 
পাশাপাকশ দুই ‘প্রকেমা’কিই পুতরাকহে 
পুতজা িরতলন। স্পনবাবু কনতজ অঞ্জকল 
কিতলন মৃন্ময়ী ও ‘কেন্ময়ী’ মূকে্জ-যুেলতি। 
স্পনবাবুর িথায়, ‘পাশাপাকশ মাটি 
ও মানুে কিবতিবীতি পুতজা িতর 
অঞ্জকল কিতয় অন্যরিম আনন্ 
উপলকধি িরলাম।’ আর েতিশ, লক্ষী,  
দুে্জা কসতজ প্রথমটায় এিটু সতঙ্াে 
থািতলও ধীতর ধীতর পকরকথিকের 
সতঙ্ খাপ খাইতয় ‘কিব-কিবী হতয়’ 
উঠল আশ্রতমর আবাকসি কবকপন,  
বাসন্তী, সুকরয়ারা।

মাটির প্রবতমার পাকশ রীিন্ত দু�্জার পুকরা। ছবি:  প্রবতকিেক

পবুলশকক 
লক্্ ককর 

রিামা  
বডমবডমায়

অম্ােকর্াবত রঘাষ
আবলপুরদুয়ার, ১৬ অক্াির

ঘতর ৯ জনতি আটতি করতখ বাকিতে 
আগুন লাকেতয় জীবন্ত পুকিতয় মারার কেষ্া 
হল। আটতি পিা ৯ জনতি উদ্ার িরতে 
কেতল পুকলশতি লক্ষ্য িতর কছাঁিা হল 
কপতট্াল কবামা। ঘটনায় জখম হতয়তছন 
থানার আইকস–সহ ১২ জন পুকলশিমমী। 
শকনবার রাতেই ৪ জনতি কগ্প্ার িতরতছ 
পুকলশ। কফরার আরও ৫ অকভযুতক্র 
সন্াতন েলিাকশ শুরু হতয়তছ। িশমীর 
কিন আকলপুরদুয়ার কজলার মািাকরহাট 
বীরপািা ব্লতির কিমকিমা ো–বাোন 
িায্জে অকনিেভ্জ হতয় ওতঠ। ে্যাতসর 
কসকলন্ার কফতট, কপতট্াল কবামা ছুঁতি 
পরপর োরটি বাকি পুকিতয় কিওয়া হয়। 
েতব শকনবার রাতে পুকলশ সময়মে না 
এতল কফর েে শেতির িলোঁও ো–
বাোতনর ঘটনার পুনরাবকৃত্ হে বতল 
মতন িরতছন থিানীয়রা। 

জানা কেতছ, শকনবার রাতে সামান্য 
বেসার কজতর এি ব্যকক্তি ছুকর মারা হয়। 
বীরপািা থানার কিমকিমা ো– বাোতনর 
েরাঞ্জু লাইতনর ঘটনা। শুক্রবার রাে 
এোতরাটার পর কবরজু পান্া নাতমর ওই 
ো–শ্রকমিতি োকু মারার অকভতযাে ওতঠ 
অজু্জন কলাহার, োরা কলাহার, বলবীর 
কলাহার ও কিওরাজ কহালাতরর কবরুতদ্। 
ঘটনা োউর হতেই উতত্জনা ছিায় ো–
বাোতন। োর অকভযুক্তির কবরুতদ্ আতে 
কথতিই কক্ষাভ কছল বাোতন। উতত্কজে 
এিিল ো শ্রকমি অকভযকু্তির বাকিতে 
প্রথতম অকনিসংতযাে িতর। কছাঁিা হয় 
কপতট্াল কবামাও। োতে আগুন আরও 
ছকিতয় পতি। োরপর এি সময় ঘতর 
থািা ে্যাস কসকলন্ার কবত্ারতির পর 
আগুতন পতুি ছাই হতয় যায় োরটি ঘর। 
ফালািাটা কথতি িমিতলর এিটি ইকঞ্জন 
ছুতট এতলও কশে রক্ষা হয়কন।

    দুঘ্জেোয় মৃতু্ 
িাইক আকরািীর
শবেিার সকাকল িঁাকুড়া–দু�্জাপুর 
সড়ককর প্রতাপপুকর একটি 
রিসরকাবর িাকসর ধাক্ায় এক িাইক 
চালককর মৃতু্ িয়। োম স্বপে িা�বে 
( ৪৭) । িাবড় িড়করাড়ার োঁ পাড়ায়। 
িাসটি দু�্জাপুকরর বেকক রাবছিল। 
উক্াবেক রথকক িাইক চাবলকয় 
আসবছকলে ওই ি্বতি। একটি 
িাঁকক মুক�ামুব� সঙ্ঘষ্জ িয়। িাইক 
চালককক উদ্ার ককর িড়করাড়া 
সুপার রপেশ্াবলটি িাসপাতাকল 
বেকয় রাওয়া িকল মৃত িকল রঘাষণা 
করা িয়।

    িাবড়র পুকরা
৩৬৬ িছকরও স্বমবিমায় উজ্জ্বল 
সিংকয়র রকালন্া গ্াকমর ভুঁইয়া 
িাবড়র দু�্জাপুকরা। রবমোর িাবড়র 
িউকের পাশাপাবশ গ্াকমর িধূরাও 
বসঁদুর র�লায় রেিীকক িরণ ককরে। 
রাকর্র মন্তী মােস ভুঁইয়া এই 
পবরিাকরর দ্ােশ িংশধর। প্রায় 
৪০০ িছর আক� িধ্জমাে রথকক 
আকসে র�ন্াথ ভুঁইয়া। বতবে পুকরা 
শুরু ককরে। শ্ামসুন্র বরউ ও 
শ্রীরাবধকা এ িংকশর কুলকেিতা।

    প্রয়াত বশল্ী
প্রয়াত িকলে বিবশষ্ট োেুয়া 
বশল্ী িাঁবড়রাম কাবলন্ী। োেুয়ার 
সকগে সকগে বতবে বছকলে ঢাক 
িাে্রকন্তরও ও্াে। রেকিে মািাকতা 
রমবডক্াল ককলর ও  িাসপাতাকল 
িৃিপেবতিার রশষ বেঃশ্বাস ত্া� 
ককরে বতবে। মৃতু্কাকল তাঁর িয়স 
িকয়বছল পঁচাবশ িছর। েীঘ্জ ককয়ক 
িছর ধকর বতবে িাধ্জক্রবেত োো 
সমস্ায় ভু�বছকলে।  োেুয়া োকচর 
প্রিাে প্রবতম রলাকবশল্ী িাঁবড়রাম 
কাবলন্ীর প্রয়াকণ �ভীর রশাককর 
ছায়া ররলা রুকড়।

    সািার্
শরীর �ারাপ। চলাকেরা করকত 
বকছেুা অসুবিধাই িয়। তিুও প্রায় 
এক িারার অসিায় িৃদ্াকক শাবড়, 
বিছাোর চাের, �ামছা, সাত রকম 
বমবষ্ট এিং সামাে্ বকছ ুঅথ্জ বেকয় 
প্রোম ককর বিরয়া শুরু করকলে 
েিদ্ীকপর তৃণমূল বিধায়ক তথা 
প্রাতিে মন্তী পুণ্ডরীকাক্ সািা। 
েিদ্ীকপর রপাড়াঘাে ভরে আশ্রকম 
এই অেুষ্াে িয়।   

    অস্বাভাবিক মৃতু্
শবেিার সকাকল রূপোরায়ণপুকরর 
একটি লর মাবলককর অস্বাভাবিক 
মৃতু্ িল। োম বিেয় রমােক (৬৫)। 
লকরই থাককতে। বিেয়িািুর 
রছােভাই মকোরঞ্জে রমােক রাোে, 
তার োো েিমীর বেকে দু�্জাপুকর 
ব�কয়বছকলে। বেকর একস বতবে 
বচত্তরঞ্জকের ৩২ েম্বর ররাকড তাঁর 
ভাই মকোরঞ্জকের োঁকা রকায়াে্জাকর 
বছকলে।

    রাব�িন্ধে
  ১৯০৫ সাকলর ১৬ অক্াির 
িগেভকগের প্রবতিাকে রাব�িন্ধে 
উৎসি ককরবছকলে রিীন্দ্রোথ 
ঠাকুর। রসই বেেটি স্মরকণ শবেিার 
বিে্াসা�র োউকডেশে ও িগেীয় 
সাক্রতা প্রসার সবমবতর ররলা 
শা�ার উকে্াক� িড়করাড়ার 
রচৌমাথা রমাকড় রাব�িন্ধে উৎসকির 
আকয়ারে করা িয়।

    পাি্জণী আোয়
�ারাবর আোয়। েশমীকত আবেিাসী 
মবিলারা িাবড় িাবড় ঘুকর পাি্জণী 
আোকয়র এই রীবতটি পিূ্জ িধ্জমাে 
ররলার আবেিাসী অধু্বষত 
মগেলককাে, আউশগ্াম, কালো, 
রমমাবর-সি বিবভন্ এলাকায় 
আরও রে�া রায়। রসইসকগে চকল 
উভয়পকক্র কুশল বিবেময়ও। আক� 
মবিলাকের বপছ ুবপছ ুময়কূরর রপ�ম 
লাব�কয় িাবরর িকতে পুরুষরা।

    তরুণী উদ্ার
ঘবেষ্ িনু্ধর সকগে ঠাকুর রে�কত 
রিবরকয় রাকত িাবড় রেকরেবে 
তরুণী। রাকতই আউশগ্াকমর 
মলডাগো আবেিাসী পাড়ার পাকশর 
একটি রগেল রথকক অচচতে্ 
অিস্ায় উদ্ার করা িয় ওই 
তরুণীকক। গুরুতর অসুস্ অিস্ায় 
তাঁকক িধ্জমাে রমবডক্াল ককলর 
িাসপাতাকল ভবত্জ করা িকয়কছ। 
তেন্ত শুরু ককরকছ পবুলশ।

    রািণ রপাড়া
�ড়�পুকরর রািণ রপাড়া উৎসি 
রে�কত পবচিম রমবেেীপুর ররলার 
বিবভন্ প্রান্ত রথকক িহু মােুষ 
আকসে। সকন্ধর মুক� ররলাশাসক 
রবমি রকামল বিদু্বতক তাকরর 
মাধ্কম তীর ছুঁকড় রেে মাকঠর রশষ 
প্রাকন্ত োঁবড়কয় থাকা থাকম্জাকল, 
রশালা, কা�র, রাংতা, রবঙে 
কাপকড় রমাড়া িাবরকত ঠাসা েশ 
মুক�র বিশাল রািকণর বেকক।

েথ্জ ইস্াে্জ ররলওকয়
ই কপ্রাকিওরতমন্ট কটন্ার কনাটিস নং 
৪/ ট্্যাি/ ২০২১ োকরখ ১১. ১০. ২০২১, 
ভারতের রাষ্ট্রপকের পতক্ষ কপ্রকসিপ্যাল কেফ 
ইকঞ্জকনয়ার, নথ্জ ইস্ান্জ করলওতয়, কোরখপুর, 
কনত্াক্ ই কটন্ার আহ্ান িরতছন: 
ক্রম েং ১:  প্রকাশ্ রেডোর েং/ �ুলকি:  
3T215010A,  ১৮. ১১. ২০২১ িফার 
বি্জনা:  কনম্জাি ও কজাোন ি)  কলেট সু্ক আর 
কি এস ও কেত্র নং RDSO/T-3911,  পকর 
৩২৮০০টি, প্রাপক এস এস ই ( বপ ওকয়) / টি 
বড:  ইজ্েনের ৭৮০০টি, বারািসী 
২৫০০০টি খ)  কলেট সু্ক কেত্র RDSO 
 নং RDSO/T-3912,  পবর:  ৫২৪৭৮, 
প্রাপক এস এস ই ( বপ ওকয়) / টিবড:  
ইজ্েনের ৮০৮০, কোন্া ৩১২০০, 
বারািসী ১৩২২৮টি, ে)  কলেট সু্ক কেত্র নং 
RDSO/T-3915,  পবর:   ১৪৫০০, প্রাপক 
এস এস ই ( বপ ওকয়) / টিবড:  ইজ্েনের 
৫৪০০, কোন্া ৪৬০০টি, বারািসী ৪৫০০, 
প্রোে রময়াে:  ০৪ মাস, রেডোর মূল্ 
অেুবমত ( োঃ) :  ৩৩৪৬৪০৮. ২২, িায়ো 
রমা ( োঃ) :  ৬৬৯৩০/ – , ক্রম েং ২, 
রেডোর েং/ র�ালার তাবর�:  3T215082 
A, ১৮. ১১. ২০২১ েোর িণ্জো:  ি)  কস আই 
কিসট্যাসি ব্র্যাতিট ৫২ কিকজ কেি করল কপ 
এস কস কলিপার কবকজ ৫২/ ৬০ কিকজ কেত্র নং 
RDSO/T-4784,  পকর:  ৫৬৭০, প্রাপক 
এস এস ই ( বপ ওকয়) / টিবড:  ইজ্েনের 
১০৫০, বারািসী ২০০০, কোন্া ২৬২০, 
( খ)  কস আই কিসট্যাসি ব্র্যাতিট ৫২ কিকজ 
কেি করল কপএসকস কলিপার কবকজ ৫২ কিকজ 
কেত্র নং RDSO/T-4785,   পবর:  ৫৫৫০টি, 
প্রাপক এসএসই ( বপ ওকয়) / টিবড:  
ইজ্েনের ২৯৫০, কোন্া ২৬০০টি, ( ে)  
কস আই ব্র্যাতিট ৫২ কিকজ কেি করল 
কপএসকস কলিপার কবকজ  ৬০ কিকজ, কেত্র নং 
RDSO/T-4917,  পবর:   ১০৬০, প্রাপক 
এসএসই ( বপ ওকয়) / টিবড:  কোন্া ১০৬০টি, 
কময়াি প্রিান:  ০৪ মাস, কটন্ার মূল্য:  
( টাঃ)  ৫৮৪৮৫২২. ৬০, বায়না জমা ( টাঃ)  
১১৬৯৭০/ – 
রেষ্ব্য:  ১. ০ কটন্ার পত্র সহ সম্পূি্জ েথ্য 
https://ireps.gov.in – এ বতন্র োকরখ 
১১. ০০ ঘঃ পয্জন্ত পাওয়া যাতব, ২. ০ ই–কবি 
ছািা কবি গ্াহ্য হতব না। এর জন্য কবতক্রো 
আইআরইকপএস ওতয়বসাইতট নকথভুক্ 
হতে হতব III কশ্রিী কিকজটাল স্াক্ষর 
শংসাপত্র–সহ যা কসকসএ প্রিত্ আইটি 
আইন ২০০০ অধীতন। ৩. ০ অসুকবধা হতল 
আইআরইকপএস কহল্পতিতস্ কযাোতযাে 
িরুন।
 রডঃ বচে ইবঞ্জবেয়ার/ টিবপ,
CPRO/W-206 র�ার�পুর

 রাত্ী–স্বাছিন্্রবেত অবভকরাক� 
এসএমএস করুে ০৯৭৯৪৮৪৫৯৫৫– এ।

োি্ পোথ্জ বেকয় ররেকে ভ্রমণ করকিে ো। 

প্রকাশ্ বিজ্ঞবপ্ত
এেদ্দারা সিতলর অবেকের জন্য জানাতনা 
যাতছি কয, প্রয়াে শ্রী রঘুবংশ বীর–এর স্তী েথা 
আইকনরূতপ করকজস্াি্জ স্বোকধিাকরনী রূতপ 
কমতসস করখা বীর–এর কথতি আমাতির এিজন 
গ্াহি কভােিখতলর অকধিারী কহতসতব সাধারি 
ও অন্যান্য অকধিার সহ কবতক্রোর স্বোধীন 
কপছন কিতির কবসতমতন্টর অংশ ও থাি্জ ক্াতরর 
উপকরকথিে কটতরতসর অকধিার, কটতরস ক্াতরর 
সামতনর অংতশর এিছিত্র অকধিার ও কন্কথিে 
৫০০ বে্জেজ জকমর অকবভক্, অকবভাজ্য ও 
অকবতছিি্য কলজতহাল্ড মাকলিানার অকধিার 
সতমে পুতরা গ্াউন্ ক্ার ( ড্াইভওতয় বাতি)  
এবং দুটি কনজস্ িার পাকি্জং ক্রয় িরতে আগ্হী 
যার কথিকে ও কববরি:  সম্পকত্ নং কব–৫/ ২০, 
সফিরজং এনতলেভ, নয়া কিকলি–১১০০২৯। 
প্রস্াকবে উক্ ক্রতয় কিানও ব্যকক্র কিানও 
প্রিার িাকব বা স্াথ্জ থািতল কেকন এই কবজ্ঞকপ্ 
প্রিাতশর োকরখ কথতি ১৫ কিতনর মতধ্য োঁর 
িাকবর সপতক্ষ যাোইতযাে্য নকথসমূতহর স্–
প্রে্যকয়ে প্রকেকলকপ সতমে কন্স্াক্ষরিারীতি 
অবকহে িরতবন। উক্ ১৫ কিতনর পতর জমা 
পিা এবং সহায়ি নকথকবহীন কয কিানও িাকব 
শুরুতেই বাকেল ও অববধ প্রকেপন্ হতব।

ররাক�শ কুমার রাব�য়া ( অ্যািতভাতিট) 
১১০–কব, কসতিন্ ও থাি্জ ক্ার,
হুমায়ুনপুর, সফিরজং এনতলেভ,

নয়া কিকলি–১১০০২৯
ই–রমল:  office.jagia@gmail.com 
তাবর�:  ১৬. ১০. ২০২১ ;  স্াে:  নয়া কিকলি

সাউথ ইস্ রসন্টাল ররলওকয়
ইবঞ্জবেয়াবরং কাকরর
রে্ রেডোর বিজ্ঞবপ্ত

ক্রম েং ( ১)  ই–রেডোর েং:  DRM-ENGG-
BSP-T-108-21-22 ;  তাবর�:  ০৬. ১০. ২০২১

কার:  কবলাসপুর কিকভশতনর একিইএন/ কপন্ডা–
এর অকধতক্ষত্রাধীতন এনআইকিউ–কজটিআই 
এর মতধ্য কবতি–৫২ কথতি কব্রজ নং ৮৭ পয্জন্ত 
কবটুকমনাস রাস্ার সংথিান, কবএইেটিতি–কে 
কসএসএম/  এসএম–এর প্যাতনল রুতম জল 
সরবরাহ সতমে টয়তলট, কিএলটিআর–কিকজকব 
কসিশতন কবতি–১১ কে এলএইেএস–এর ওপর 
িভার কশি এবং কপএনকি–কে কলকি আরকপএফ 
স্াতফর জন্য অ্যাটােি টয়তলট সহ এিটি ঘর 
কনম্জাি।

রেডোর মূল্:  ₹ ১,৪৪,৯৩,৫০১. ৯১
সম্ােকের রময়াে:  ১২ মাস

ক্রম েং ( ২)  ই–রেডোর েং:  DRM-ENGG-
BSP-T-109-21-2 2 ;  তাবর�:  ০৬. ১০. ২০২১
কার:  কবলাসপুর কিকভশতনর একিইএন/ কপন্ডা–
এর অকধতক্ষত্রাধীতন কখাংসানা ও হাকর কস্শতন 
কহকভ কিউটি করল গ্াইকন্ং কমকশন ( আরকজএম) –
এর িাতজর জন্য সাইকিং কফকসকলটি কনম্জাি এবং 
ইয়াি্জগুকলতে আরকসকস কড্তনর সংথিান।

রেডোর মূল্:  ₹ ২,৬২,৬২,৮৮৬. ২৯
সম্ােকের রময়াে:  ১২ মাস

ক্রম েং (৩)  ই–রেডোর েং:  DRM-ENGG-
BSP-T-110 -21-2 2 ;  তাবর�:  ০৬. ১০. ২০২১
কার:  কবলাসপুর কিকভশতনর একিইএন/ কপন্ডা–
এর অকধতক্ষত্রাধীতন কখাংসারা–ভাঁওয়রট্যাঙ্ 
কস্শতনর মতধ্য কিকম ৭৯২/ ৩–৯ কে কব্রজ নং ৪৫ 
( ৫×৪০' আপ এবং ৩×৩০'   আে্জ িাউন) –এর 
কব্রজ সুরক্ষা সম্পকি্জে িাতজর সংথিান।

রেডোর মূল্:  ₹১,৬৮,৬১,৭০৮. ৭৯
সম্ােকের রময়াে:  ১২ মাস

রেডোর রমা শুরুর তাবর� ও সময়:  
০১. ১১. ২০২১ তাবরক� সকাল ১১. ০০ো। রেডোর 
রমার রশষ তাবর� ও সময়:  ১৫. ১১. ২০২১, 
সকাল ১১. ০০ো।
উপতরাক্ ই–কটন্ার কনাটিসগুকলর পিূ্জ কববরি 
https://www.ireps.gov.in  ওতয়বসাইতট 
উপলধি রতয়তছ। উপতরাক্ কটন্ারগুকলর কক্ষতত্র 
ই–কবি ছািা অন্য কবি েৃহীে হতব না।

বডবভশোল ররলওকয় ম্াকেরার ( ইবঞ্জ. ) 
সাউথ ইস্ রসন্টাল ররলওকয়, বিলাসপুর

CPR/10/205 

সাোে্জ ররলওকয়
রস্াস্জ েং ই–৩৪/ ২০২১ সরিরাকির রে্ ই–রেডোর রোটিস

ফাম্জগুকলতি অনুতরাধ জানাতনা হতছি যাতে োরা http://www.ireps.gov.in   ওতয়বসাইতট কেতয় 
login > E-tender goods & services (new)  কলতঙ্ লে–ইন িতর এই কটন্ারগুকলর জন্য ির 
‘ কিাট’  িতর। এই সিল কটন্ারগুকলর কক্ষতত্র ম্যানুয়াল কিাতটশন গ্াহ্য হতব না। সবগুকল কটন্াতরর 
কক্ষতত্র কশে সময় হল দুপুর ০২. ৩০টা।

ক্রম েং রেডোর বিিরণ বেবে্জষ্ট তাবর�

১ ১১২১৪১৯৯ সকলি কিার কপাতস্জকলন ৯ টন ইনসতুলটর ২৫ অতক্টাবর, ২০২১

২ ০৪২১১১১৮ হুইল কসতটর জন্য িাব্জন ব্রাশ অ্যাতসম্বকল ২৬ অতক্টাবর, ২০২১

৩ ০৪২১১১২৫এ হুইল কসতটর অ্যাতরঞ্জতমন্ট ২৬ অতক্টাবর, ২০২১

৪ ১১২১০৩৭৮ সকলি কিার কপাতস্জকলন ব্র্যাতিট ২৬ অতক্টাবর, ২০২১

৫ ০৪২১১১২৮ ব্রাশ কহাল্ডার অ্যাতসম্বকল ২৭ অতক্টাবর, ২০২১

৬ ০৪২১০৫২৯এ এফআরকপ ছািা ব্যাটাকর বক্স ( ১০০ কভা্ কিকস 
টিএল কসতস্ম) 

২৮ অতক্টাবর, ২০২১

৭ ০৪২১১০৭৮ কব্রি ি্যাকলপার ইউকনট রাইট ভাস্জন  ২৮ অতক্টাবর, ২০২১

৮ ০৪২১১১২৭ আকথ্জং ব্রাতশর জন্য হাউকজং িমকলেট ২৮ অতক্টাবর, ২০২১

৯ ১১২১০৫৯২ কলেয়ার পকলিাব্জতনট ট্াসিপ্যাতরন্ট কমাতল্ডি িভার ২৮ অতক্টাবর, ২০২১

১০ ২৬২১১৪২৬এ এমকস–এর জন্য ইতলিতট্া ভাল্ ভ অ্যাতসম্বকল  ২৮ অতক্টাবর, ২০২১

১১ ৪৪১৯৫০৪০কব ি্যাসনাব–২২ এইেএস িাস্ কস্ল কবাকে ২৮ অতক্টাবর, ২০২১

১২ ৪৪২০০২৩৩কব অ্যািাপ্টর ( ন্যাতরা জ) ২৮ অতক্টাবর, ২০২১

১৩ ১১২১০৫৭৯ অ্যামালোতমতটি ব্যাটাকর োকজ্জং ইউকনট ২৯ অতক্টাবর, ২০২১

১৪ ০৪২১১০৫২ এলএইেকব কিাতের জন্য এয়ার করজাভ্জার  ০১ নতভম্বর, ২০২১

১৫ ১১২১৪২১৮ কফউজ–িাম–করাটাকর সুইে প্যাতনল িমকলেট ০৩ নতভম্বর, ২০২১

১৬ ২৬২১১১১৯ টিএম টাইপ ৬এফআরএ ৮০৬৮–এর জন্য অ্যাকক্টভ 
কপিি কসসির অ্যাতসম্বকল

০৪ নতভম্বর, ২০২১

১৭ ২৬২১০৫৯১ কমাটর সতমে িমকলেট কমাটর ( এমকভএসএল)  ২. ২ 
কিতলাওয়াট

০৯ নতভম্বর, ২০২১

১৮ ২৬২১১১৬৩ এমকভএমটি–এর জন্য ইমতপকরলার কবহীন কব্লায়ার 
কমাটর িমকলেট

০৯ নতভম্বর, ২০২১

১৯ ২৬২১১০৮০ আরকিএসও কমাোতবি ইলাকস্ি করং ( অ্যািলাথান করং) ১৬ নতভম্বর, ২০২১

২০ ৫২২১৫৬৩৭ মাইতক্রাপ্রতসসর কনয়কন্ত্রে ইনভাট্জার কভকত্ি এয়ার 
লোজমা িাটিং কসতস্ম

 ২৫ অতক্টাবর, ২০২১

২১ ৭৮২১৫৮৪৯ আরকিএসও অনুযায়ী কজিএস িাপকলং ৫০০ 
অ্যাকম্পয়ার, ৭৫০ কভা্, ৩ কফজ, ৫০ হাৎ্জজ

২৯ অতক্টাবর, ২০২১

২২ ৭৮২১৫৯০৪ এলএইেকব–র জন্য রুফ মাউতন্টি একস প্যাতিজ 
ইউকনট িমকলেট

২৯ অতক্টাবর, ২০২১

কন্কলকখে ই–কবিগুকল কজইএম ওতয়বসাইতট প্রিাকশে হতয়তছ। ফাম্জগুকলতি অনুতরাধ জানাতনা হতছি যাতে োরা 
http://gem.gov.in   ওতয়বসাইতট কেতয়  কন্কলকখে ই–কবতির জন্য ‘ কিাট’  িতর। এগুকলর কক্ষতত্র ম্যানুয়াল 
কিাতটশন গ্াহ্য হতব না।

২৩ কজইএম/ ২০২১/ 
কব/ ১৫৫৭৪৮২

লাইন ম্যাট্রিক্স কপ্রন্টার ২০ অতক্টাবর, ২০২১

২৪ কজইএম/ ২০২১/ 
কব/ ১৫৮৩৯৪৪

কপ্রন্টার ২৭ অতক্টাবর, ২০২১

২৫ ৯০২১৬৪৩০ ৫ হস্জপাওয়ার নন–িে সাবমাকস্জবল কসউতয়জ পাম্প 
কসট

২১ অতক্টাবর, ২০২১

বপ্রবসিপাল বচে রমটিবরয়ালস ম্াকেরার

 েথ্জ ইস্াে্জ ররলওকয়
( ই রেডোর রোটিস) 

ভারতের রাষ্ট্রপকের েরতফ কেফ ওয়াি্জশপ 
ম্যাতনজার,  নথ্জ ইস্ান্জ করলওতয়, কমিাকনি্যাল 
ওয়াি্জশপ, কোরক্ষপুর–এর পতক্ষ কি.  কস এম 
ই/ ওয়াি্জস কনত্াক্ িাতজর জন্য অনলাইন ( ই 
কটন্াকরং) আহ্ান িরতছন: 
ক্রম েং–১,  ই রেডোর রোটিস েং ও 
কাকরর োম:  কটন্ার নং:  ২১–কজতিকপ–
এমিব্লুএস–২০২১–২২, কমিাকনি্যাল 
ওয়াি্জশপ, কোরক্ষপুর–এ এিটি একসকসএন 
কিােতি কজ এম–এর পয্জতবক্ষি িাতর রূপান্তর। 
অনকুমে মূল্য:  টাঃ ৬২,৪১,৭৪৪. ৩৭, বায়না জমা:  
শূন্য, কটন্ার ফম্জ মূল্য:  শূন্য, কটন্ার জমার কশে 
োকরখ:০৫. ১১. ২০২১, ১৫. ০০ ঘ.  অবকধ, ঠিিার 
কময়াি:  ৯০ কিন।
❃  উক্ কটন্ার কবশি পাতবন ইকন্য়ান করলওতয় 
ওতয়বসাইট www.ireps.gov.in – এ।
 রড.  বস এম ই/ ওয়াক্জস
CPRO/Yantrik-35 রমক.  ওয়াক্জশপ, র�ারক্পুর

 রাত্ী স্বাছিন্্রবেত অবভকরা� থাককল 
০৯৭৯৪৮৪৫৯৫৫–এ এস এম এস করুে।

ররেকে বিবড়/ বস�াকরে েুঁককিে ো।

 সাোে্জ ররলওকয়
সাকলম বডবভশে

বসবেয়র বডবভশোল ইকলকট্রিক্াল 
ইবঞ্জবেয়াকরর অবেস

ইকলকট্রিক রলাককা রশড, ইকরাড

ই–রেডোর রোটিস
কন্কলকখে িাতজর জন্য অনলাইন কটন্ার 
আমন্ত্রি িরা হতছি: 

রেডোর েং:  SA/A/RS/ED/OT/21-22/5,  
তাবর�:  ১১. ১০. ২০২১

কাকরর বিিরণ:  ইতলিট্রিি কলাতিা কশি, 
সািান্জ করলওতয়, সাতলম কিকভশন, ইতরাতি 
উপলধি ইতলিট্রিি কলাতিাতমাটিতভ স্যান্াস্জ 
ও কেয়ার কিস কগ্জ কলাকিংতয়র কমরামকে ও 
রক্ষিাতবক্ষতির ওয়াি্জস িনট্াক্ট।

রেডোর সম্বক্জত রািতীয় তথ্ উপলব্ধ আকছ 
এ�াকে:  https://www.ireps.gov.in . 

বডবভশোল ইকলকট্রিক্াল ইবঞ্জবেয়ার/  আরএস/  
ইকরাড

বসবেয়র বডবভশোল ইকলকট্রিক্াল ইবঞ্জবেয়ার/  
আরএস/  ইকরাড–এর পকক্
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