
দেশ ১০
কলকাতা বুধবার ২৫ আগস্ট ২০২১                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 হুগলল জ�ানাল অলিস
২১, লনউ ল�. টি জরাড (  ৩য় তল)   জ�াঃ উত্তর�াড়া 

জ�লা–  হুগলল ল�ন–  ৭১২২৫৮
জেলল নং ০৩৩– ২৬৬৪০১৮৬/ ০১৮৯

ই জেল:  ZO.hooghly@ucobank.co.in 

সংশ�াধনী
এই পত্রিকায় ২৪. ০৮. ২০২১ তাত্িখে প্রকাত্িত ই–  
অকিন ত্িক্রয় ত্িজ্ঞত্তি ক্ষেখরি িত্ািত্িি ২ নং ক্ষেখরি 
ত্িজ্ঞত্তি ক্রম নং ১– ৪ ক্ষেখরি পড়খত হখি ১৫ ত্িন এিং 
ক্রম নং ৫ ক্ষেখরি পড়খত হখি ৩০ ত্িন। অন্ান্ সকি 
তথ্ অপত্িিত্তত্।
তালরখ:  ২৫. ০৮. ২০২১ অনুশোলিত আলধকালরক
স্ান:  হুগলল  ইউশকা ব্াঙ্ক

  নাে/ �িলব �লরবত্তন
●  I Mukesh Thakur do hereby 
declare that Mukesh Thakur 
s/o Sukindra Thakur and 
Mukesh Kumar Sharma s/o 
S Sharma is same person as 
per afidavit sworn before 1st 
class Magistrate at Diamond 
Harbour vide no 37226 
Dt. 16-08-2021. 
●  আত্ম BIBEKANANDA ROY, 
আমাি ক্োটাি কার্, আর্াি কার্, ও 
প্ান কাখর ্নাম ঠিক  আখে। ত্কন্তু আমাি 
Driving License নাম েুি আখে 
B.RAY িখি, গত ইং 11.08.2021 
তাত্িখে, First class Metropolitan 
Majistrate Bankshall আিািখত 
এত্িখরত্েট িখি Bibekananda 
Roy এিং B. Ray একই ি্ত্তি িত্িয়া 
পত্িত্িত হইিাম।

 এেপ্ললয়� জস্টে ইনসু্শরন্স করশ�াশর�ন
শ্রে ও কে্তসংস্ান েন্ত্রক, ভারত সরকার

�ঞ্চিী� ভবন
প্লট নং ৬, ব্লক ত্িত্ি, ক্সক্টি ৩, সল্ট ক্িক, কিকাতা ৭০০০৯৭

ক্িান– ০৩৩ ২৩৩৬৫১–৫৫/ ২২২৫৯২৩৬,  ই ক্মি–ww.esicwestbengal.org

No. 412.W.17/13/ARM/08 Part II                             তালরখ–   ১৮ আগস্ট, ২০২১

লবজ্ঞলতি
ক্�াগ্ ত্িরিাতাখিি কাে ক্থখক ই এস আই লস হাস�াতাল ও জেলডক্াল কশল�, জ�াকা 
জরেলেশসশস লবলবধ এলরয়া উন্নয়ন কাখিি িন্ অনিাইন ই ক্টন্াি ক্পাট্াি ( https://
eprocure.gov.in/ eprocure/app)  মার্খম অনিাইন ত্ির আহুত হখছে। 

Tender Id :- 2021_ESIC_644139_ 1   
 লবড �োর জ�ষ তালরখ–  ৯ জসশটেম্বর, ২০২১ , জবলা ১. ০০ োয়

ত্ির সম্পত্কত্ িস্াখিি ও পদ্ধত্ত পাওয়া �াখি–  
https://eprocure.gov.in/eprocure/app  ও www.esic.nic.in. 

এ লস অ্ান্ড আর লড
�লচিেবঙ্গ লরল�ওন, ই এস আই লস          

 এেপ্ললয়� জস্টে ইনসু্শরন্স করশ�াশর�ন
শ্রে ও কে্তসংস্ান েন্ত্রক, ভারত সরকার

�ঞ্চিী� ভবন
প্লট নং ৬, ব্লক ত্িত্ি, ক্সক্টি ৩, সল্ট ক্িক, কিকাতা ৭০০০৯৭

ক্িান– ০৩৩ ২৩৩৬৫১–৫৫/ ২২২৫৯২৩৬,  ই ক্মি–ww.esicwestbengal.org

No.  C/AG-12/22/DGP/AMC-CMC/FIRE FIGHTING/2021/PMD 
 তালরখ–   ১৯ আগস্ট, ২০২১

লবজ্ঞলতি
ক্�াগ্ ত্িরিাতাখিি কাে ক্থখক ই এস আই হাস�াতাল দুগ্তা�ুশর স্াল�ত লস–এএেলস অি 
িায়ার িাইটিং ও এিলডএস সােগ্ী ও অ�াশরের বা শ্রলেক–এি িন্ অনিাইন ই ক্টন্াি 
ক্পাট্াি ( https://eprocure.gov.in/ eprocure/app)  মার্খম অনিাইন ত্ির আহুত হখছে। 

Tender Id :- 2021_ESIC_644303 _ 1   
 ত্ির িমাি ক্িষ তাত্িে–  ৮ ক্সখটেম্বি, ২০২১ , ক্িিা ১. ০০ টায়

ত্ির সম্পত্কত্ িস্াখিি ও পদ্ধত্ত পাওয়া �াখি–  
https://eprocure.gov.in/eprocure/app  ও www.esic.nic.in. 

এ লস অ্ান্ড আর লড
�লচিেবঙ্গ লরল�ওন, ই এস আই লস          

 ই–লনলাে:  কনকাস্ট লস্টল অ্ান্ড �াওয়ার লললেশেড ( ললকুইশড�শন থাকা) 
 ইনসলশভলন্স অ্ান্ড ব্াঙ্করা�লস জকাড, ২০১৬–এর অধীশন �লরসম্পিসেূহ লবলরি] 

২৬ ক্সখটেম্বি, ২০১৮ তাত্িখেি আখিিানুসাখি মহামান্ ন্ািনাি ক্কাম্পাত্ন ি ট্াইিুনাি, কিকাতা ক্িঞ্চ দ্ািা 
ত্নখয়াগপ্রাতি ত্িকুইখরটি দ্ািা গঠিত ত্িকুইখরিন এখটেখটি অংিরূখপ কনকাটে ত্টেি অ্ান্ পাওয়াি ত্িত্মখটর 
( ত্িকুইখরিখন থাকা) –এি পত্িসম্পি ও সম্পত্তিসমূহ ত্িত্ক্র।
আগ্রহী আখিিনকািীগণ কখপ্াখিট ঋণগ্রহীতাি http://concastispat.com/nclt.html  এিং ই–ত্নিাখমি 
https://ncltauction.auctiontiger.net  ওখয়িসাইখট আপখিার কিা ত্িিি ইওআই প্রখসস রকুখমন্ট এিং 
অ্াখসট ক্সি প্রখসস ক্মখমািান্াম ক্িেখত পাখিন।
এই ত্নিাম ত্িত্ক্র ই–ত্নিাম প্ল্াটিম্ https://ncltauction.auctiontiger.net  ওখয়িসাইখটি মার্খম ( প্রত্ত ক্ষেখরি 
১৫ ত্মত্নখটি সীমাহীন সম্প্রসািখণ)  আখয়াত্িত হখি।

�নসাধারণশক �ানাশনা হশছে জে, লনম্নস্াক্ষরকারী জেঃ ইউ আই লস ইনফ্াকন রোইশভে লললেশেড 
( ইউআইলসআইল�এল)  �লরসম্পি লে নং ১– বাঁকুড়া ইউলনে ( লনলাে তালরখ ২১ �ুন, ২০২১)  ইনশেন্ট �ত্র( এল 
ও এল)  রেত্াহার কশরশে ও তাশির লবড বালতল হশয়শে।
ই–ত্নিাম সম্পত্কত্ ক্কানও প্রখনেি ি্াে্া ক্পখত ক্�াগাখ�াগ:  ত্মঃ সতিত্ষ ্বিি্/  ত্মঃ নিনীত কুমাি, ক্মািাইি:  + ৯১ 
৯৮৩৬০৭০৯৯২/  ৭৯০৩৫৭৫০৯৫, ই–ক্মি:  LQ.Concast@in.gt.com  ।
অনুগ্রহ কখি ক্েয়াি িােখিন, পিিততী ত্নিামগুত্িি ( প্রখ�াি্মখতা)  প্রকাি্ ত্িজ্ঞত্তি http://concastispat.com/
nclt.html   এিং ই–ত্নিাখমি https://ncltauction.auctiontiger.net  ওখয়িসাইখট প্রকাত্িত হখি।

 ক্ষীলত� েওোলরয়া
 কনকাস্ট লস্টল অ্ান্ড �াওয়ার লললেশেড ( ললকুইশড�শন থাকা) –এর ললকুইশডের
 আইত্িত্িআই ক্িত্িখ্রেিন নম্বি:  IBBI/IPA-001/IP-P00358/2017-18/10616 
স্ান:  কিকাতা ক্িত্িটোর্ ঠিকানা:  প্র�খনে– ত্ি েওোত্িয়া অ্ান্ ক্কাম্পাত্ন, ৮এ এিং ত্ি, সত্ম টাওয়াি,
তাত্িে:  ২৫ আগটে, ২০২১ ৩, আত্িপুি ক্িার, কিকাতা–৭০০০২৭, ই–ক্মি:  Kshitiz@bccoindia.com 

�লরসম্পশির 
লে

লবলরির 
�দ্ধলত

�লরি�্তশনর 
তালরখ

লনলাশের তালরখ ও সেয় ইএেলড অথ্তাঙ্ক 
এবং �োর জ�ষ 

তালরখ

জ্ার 
রোইস

পত্িসম্পি িট 
নং ১– িাঁকুড়া 

ইউত্নট

একক 
ত্েত্তিখত

৪ ক্সখটেম্বি, 
২০২১ এি 

আখগ

৭ ক্সখটেম্বি, ২০২১ 
ক্িিা ১১. ০১টা ক্থখক ৭ 
ক্সখটেম্বি, ২০২১ সখধে 

৬. ০০টা

₹ ১০ ক্কাটি 
৩ ক্সখটেম্বি, 

২০২১ এি মখর্

₹ ৯৯ 
ক্কাটি

পত্িসম্পি 
িট নং ৩– 
শ্রীকাকুিাম 

ইউত্নট

একক 
ত্েত্তিখত

৪ ক্সখটেম্বি 
২০২১ এি 

আখগ

৭ ক্সখটেম্বি, ২০২১ 
ক্িিা ১১. ০১টা ক্থখক ৭ 
ক্সখটেম্বি,, ২০২১ সখধে 

৬. ০০টা

₹৬ ক্কাটি 
৩ ক্সখটেম্বি, 

২০২১ এি মখর্

₹ ৫৪ 
ক্কাটি

রেলওয়ে ইয়লকট্রিফিয়কশন ফনউ জলপাইগুফি
( লসলভল ইলজিলনয়ালরং লড�াে্তশেন্ট) 

ই– জেন্ডার লবজ্ঞলতি
১.  ই– ক্টন্াি নং RE-NJP-Tender-ENGG-WT-257

 ২.  ক্টন্াখিি রিন ক্োিা

৩.  ক্টন্াি ত্িোগ ত্সত্েি ইত্জি. 

৪.  ত্িত্রং মার্ম একক প্াখকট

৫.  ত্িত্রং রিন প্রত্ত সতূ্িি ক্ষেখরি একক ক্িট

৬.  ত্িত্রং ইউত্নট উপখি/ ত্নখি/ সমান

৭.  ত্িজ্ঞাত্পত মূি্  ₹ ৩২৮৮১৬১. ৬৬

৮.  ক্টন্াি নত্থ েিি ( োিতীয় টাকায়)  ₹ ০. ০০

৯.  ত্নিি্ িমা ₹ ০. ০০

১০.  ক্টন্াি িখধেি সময় ও তাত্িে ০৭– ০৯– ২০২১, ১২. ০০ ঘন্টায়

১১.  কা�্সম্পন্ন কিাি সময় ০৩ োস

১২.  প্রস্াখিি বিরতা ৪৫ লিন

১৩.  কাশ�র নাে ক্ক আই আি– ক্ত:  এন এি ক্িিওখয় 

( ইত্পত্স গ্রুপ– ১৫এ)  কাটিহাি মন্খি ক্িিওখয় বিদ্্তীকিখণি িন্ আি ই অত্িস ও 
আত্রকাত্িকগখণি ত্িশ্ামাগাি ক্মিামত্ত, োখিি ক্মিামত্ত, স্াত্নটাত্ি ও িি ক্িাগাখনি ক্মিামত্ত

১৪.  ওখয়িসাইখটি ত্িিিণ এিং ক্টন্াি 
 এি ত্িিখিি স্ান  www.ireps.gov.in

  লিি জরোশ�ক্ট লডশরক্টর ( ইলজি) 
No. PR/117/2021 জরলওশয় ইশলকট্রিলিশক�ন/  লনউ �ল�াইগুলড়
Satya Adv.  ভারশতর রাষ্ট্র�লতর �শক্ষ

‘ হালসেুশখ গ্াহকগশণর জসবা’  

e-Tender Notice No.: ITI/MID (Strive)/NIT-03 (e-Tender) 2021-22
Member Secretary, IMC of ITI Midnapore invites e-Tender for Supply, 
Testing, Installation and commissioning of different Tools, Equipment 
and Machineries of different trades under STRIVE PROJECT at ITI 
Midnapore (Tender ID No.-2021_DTET_341323_1, Tender ID No.-
2021_DTET_341330_1, Tender ID No.-2021_DTET_341334_1, 
Tender ID No.-2021_DTET_3413337_1, and Tender ID No.-2021_
DTET_341339_1). Bid submission closing date on 10/09/2021 up to 
12:30 pm. Details can be downloaded from https://wbtenders.gov.in. 

Principal, Govt. ITI Midnapore
&

Member Secretary, IMC of ITI Midnapore.   

 WEST BENGAL GOVERNMENT e-TENDER

 লিত্তরজিন 
জলাশকাশোটিভ ওয়াক্তস

ই– জেন্ডার লবজ্ঞলতি
কাশ�র নাে:  ত্িতিিজিখন ক্িাকান 
নং– ০৯/ ত্সএিরব্লু– এি ০১ ( এক)  
সংে্ক ক্মািািা অ্াখকেি গ্রাইত্ন্ং 
ক্মত্িন ( ত্সএিরব্লু– এি এম/ ত্স 
নং–  ০৯/ ৪৬২৬/ ০২) – এি িাত্ষ্ক 
িষেণাখিষেণ  ০২ ( দ্ই)  িেখিি িন্ ( ক)  
জেন্ডার লবজ্ঞলতি নং –  MW/ELM/S/8/
AMC-2 (MORARA)  ( খ)  জেন্ডার 
নং–  MW/ELM/S/8/AMC-2 
(MORARA)  ( গ)  জেন্ডার িশে্তর 
খরি ( নলথ) :  ₹  ৫০০০. ০০ ( পািঁ হািাি 
টাকা মারি)  ( ঘ)  কাশ�র আনুোলনক েূল্ 
( জেন্ডার েূল্) :  ₹  ৬১,০৪,৪৯৯. ০০ ( ঙ)  
লনি�্ত �ো–  িূন্ ( ি)  িুলতির জেয়াি–  
০২ ( দ্ই)  িেি ( ে)  রেস্াশবর ববধতা 
( লিন) :  ৯০ ত্িন ( ঝ)  লবভা�ন কত্তা:  
০১/ ০৫৫/ ৫৯ (i)  জেন্ডার বশধের তালরখ:  
০৯/ ০৯/ ২০২১, ( ঞ)  জেন্ডাশরর সম্পূ�্ত 
লব�ি জরলওশয় ওশয়বসাইশে www.
ireps.gov.in – জত �াওয়া োশব।
 জড�ু লসএেই/ প্ল্ান্ট/ 
PR 4-196  লসএলডব্লু/ লিত্তরজিন
 আোশির জিখুন:  www.facebook.com.clwrailways

 GOVERNMENT OF WEST BENGAL
MALDA ZILLA PARISHAD

32 N. S. Road, Malda-732101
ABRIDGE NOTICE INVITING
NIT No.: 05 of MZP/2021-22

On behalf of Malda Zilla Parishad, 
Tenders are hereby invited by the u/s 
for One No. of work in tender.
Last date for submission of Tender is 
03.09.2021 (upto 02:00 P.M.)
For details of the tender pl. Contact 
Office notice board & log on to:

www.malda.gov.in
or

www.wbtenders.gov.in
Sd/- (Biswajit Barik)

ADM & AEO (ZP)
Memo No.- 460/DICO/MLD.

Dated-24.08.2021 

 Annexure-A
Abridged Notice Inviting Tender
NIT No. 22 to NIT No. 25 of 

2021-22
Separate sealed tender 
are being invited by the 
undersigned on behalf of the 
Governor of West Bengal 
from the bonafide eligible 
contractors for 4 nos. of 
different type works under 
different (A-M) Sub-Division 
under Malda-I (A-M) Division 
under Non-Plan Programme.
Last date of application 
03.09.2021 till 02.00 P.M.
Details are available from the 
office of the undersigned

Sd/-
Executive Engineer (A-M)

Malda-I (A-M) Division, 
Malda 

  নাে/ �িলব �লরবত্তন
●  আত্ম PARIMAL KUMAR 
MANDAL , ত্পতা–  SANTOSH 
KUMAR MANDAL , ঠিকানা:  উতিি 
কি্াণপুি, আগিপাড়া, ক্কািকাতা–  
700109 , থানা–  ক্ঘািা, গত 
15/07/2021  তাত্িখে Ld. JUDICIAL 
MAGISTRATE 1ST CLASS  
( আত্িপুি ক্কাখট্ি)  এত্িখরত্েট িখি 
PARIMAL KUMAR MONDAL  
এিং PARIMAL KUMAR 
MANDAL  এক ও অত্েন্ন ি্ত্তি হিাম।
●  আত্ম Mina Gain (Ray)  
স্ামী–  Lt. Nripen Gain, Vill- 
Dakshinpanchpota, P.O- 
Kadambagachi, P.S- Chakdaha, 
Dist- Nadia , েুিিিত আমাি স্ামী 
LR Record  নাম আখে Nripendra 
Nath Gain  এিং Voter Identity 
Card  নাম আখে Nripen Gyne.  গত 
26.05.2020  তাত্িখে Notary  ক্কাখট্ 
affidavit  িখি Nripen Gain, Nirpen 
Gyne  এিং Nripendra Nath Gain  
উেয় এক ও অত্েন্ন ি্ত্তি।
●  আত্ম Dipika Biswas , স্ামী–  িি 
ত্িশ্াস। 14.12.2020  তাত্িে হুগিী সিি 
িুঁিুড়া ক্কাখট্ি িাটে ্ক্কাট্ এগত্িত্কউটিে 
ম্াত্িখ্রেখটি এত্িখরত্েট িখি ক্ঘাষণা 
কত্িখতত্ে ক্� Dipika Biswas  ও 
Dipika Halder  এিং Dipika Haldar  
এক এিং অত্েন্ন ি্ত্তি।
●  আত্ম MD AKHRAR ALI 
HAZRA,  েুিিিত আমাি পুরিি MD 
AMAAN AKHTAR HAZRA –
 এি িন্মপ্রমাণপখরি আমাি নাম MD 
AKHTAR , স্তীি নাম–  ROSHAN 
AKHTAR   ও পখুরিি নাম MD 
AMAAN AKHTAR  থাকায় 
23.08.2021   তাত্িখে আত্িপুি িাটে ্
ক্াস িুত্রত্িয়াি ম্াত্িখ্রেখটি  িখি আত্ম 
MD AKHTAR  ALI HAZRA  স্তী 
ROSHANARA BIBI ও পুরি MD 
AMAAN AKHTAR HAZRA নাখম 
পত্িত্িত হইি।
 ●  আত্ম MD AKHTAR  ALI 
HAZRA,  েুিিিত আমাি  কন্া 
SEHNAZ AKHTAR HAZRA –
 এি িন্মপ্রমাণপখরি আমাি নাম MD 
AKHTAR , স্তীি নাম–  ROSHAN 
AKHTAR   ও   কন্াি নাম SEHNAZ 
AKHTAR থাকায় 23.08.2021  
 তাত্িখে আত্িপিু িাটে্ ক্াস িুত্রত্িয়াি 
ম্াত্িখ্রেখটি   িখি ঈত্ম MD AKHTAR  
ALI HAZRA  স্তী ROSHANARA 
BIBI ও কন্া SEHNAZ AKHTAR  
HAZRA  নাখম পত্িত্িত হইি।
●   আত্ম SHOBHKAR 
CHAKRABORTY  েুিিিত আমাি 
 পুরি RIK CHAKRABORTY– এি 
িন্মপ্রমাণপখরি আমাি নাম SOVAKAR 
CHAKRABORTY , স্তীি নাম–  
RIA CHAKRABORTY  ও পুখরিি 
নাম WRICK CHAKRABORTY 
থাকায় 24.08.2021   তাত্িখে আত্িপুি 
িাটে ্ ক্াস িুত্রত্িয়াি ম্াত্িখ্রেখটি  
িখি আত্ম SHOBHAKAR 
CHAKRABORTY, স্তী  RIA 
CHAKRABORTY   ও পুরি RIK 
CHAKRABORTY নাখম পত্িত্িত 
হইি।
 ●  আত্ম  SONAMANI BAGDI 
 েুিিিত আমাি পুরি KRISHNENDU 
BAGDI – ি িন্মপ্রমাণপখরি আমাি নাম 
SIMA BAGDI  থাকায় 24.08.2021  
তাত্িখে আত্িপিু িাটে্ ক্াস িুত্রত্িয়াি 
ম্াত্িখ্রেখটি িখি  আত্ম SONAMANI 
BAGDI  নাখম পত্িত্িত হইি।

 লবজ্ঞলতি
 ●  আমাি মখকেি ত্িিীপ কুমাি ক্িাস, 
ত্পতা–  মৃত মখহন্দ্র কুমাি ক্িাস ও 
আিও ১০ িন ত্নখ্াতি সম্পত্তিি 
উতিিাত্রকািী/ মাত্িক। ক্মাট িত্ম ৪৫ 
ক্রত্স, ক্মৌিা–  পাত্নহাটি, ক্ি এি 
নং–  ১০, ক্িসা নং–  ৩২, ক্তৌত্ি নং–  
১১৫, আি এস/ এি আি িাগ নং–  
১১৪৯/ ১৮২৮, পাত্নহাটি ক্পৌিসো, 
ওয়ার্ নং–  ৪, ১, িািা িামিাঁি ঘাট 
ক্িার, কত্ি–  ১১৪। িানাখনা হখছে 
ক্�, এোড়াও আিও ক্কহ উতি িত্মি 
মাত্িক/ উতিিাত্রকািী থাকখি এই 
ক্নাটিখিি ১৪ ত্িখনি মখর্ ত্নখ্াতি 
ঠিকানায় ক্�াগাখ�াগ কিখিন। 
অ্ারখোখকট এ ক্ক িতি, রুম নং–  ১, 
ক্পয়ািখিসনগি িত্পং কমখপ্লক্স, কি–  
১১৪, ক্মাঃ–  ৯৮৩০৩৯১৬৫৯

NOTICE
 ●  Myself Rajasree Sharma, 
wife of Pradip Sharma of 
Aponalaya, Jessore Road, 
P.O- Ganganagar, P.S- 
Madhyamgram, Dist- North 24 
Parganas, Kolkata- 700132 
declare that the original copy 
of the mother deed being 
number 3263 for the year 
2010 registered at the office 
of the A.D.S.R. Barasat, North 
24 Parganas the proof of my 
acquisition of title in respect of 
a plot of land mesuaring about 
07 Cottas 07 Chittaks 42 Sq.Ft. 
at Mouza- Chandanhati, J.L. 
No. 104, P.S- Barasat presently 
Madhyamgram, Dist- North 24 
Parganas has already been 
destroyed due to fire spread out 
in the factory of my husband 
at Sharma Complex, Jhautala, 
P.O- Ganganagar, Dist- North 
24 Parganas on 04.01.2017, 
as it was kept at the aforesaid 
factory office for the purpose of 
mutation of my name, in respect 
of the said land. That I have 
withdrawn the Certified copy of 
my said title deed and I wan to 
sell out of my said land to my 
intended purchasers namely 
Sri Alip Bhuiya, son of Amit 
Ranjan Bhuiya and Amit Bhuiya 
son of Amit Ranjan Bhuiya of 
311/1/1, Nagendranath Road, 
Kolkata- 700028. Therefore if 
any body have any objection 
and/or claim and/or demand 
whatsoever in nature in respect 
of the title of the aforesaid land, 
are requested to contact with 
me within a period of 15 (fifteen) 
days from the date of publication 
of this notice.

From
Rajasree Sharma

Contact No- 9051388883   

Notice Inviting Re-Tender
District Information & Cultural Officer, Murshidabad, Invites 
Tender from bonafide, resourceful agencies for organizing 
various types of publicity works through Permanent 
Hoarding 
 Sl. No Memo No Subject
 01.  Memo no-435- Publicity through 
  INF/MSD dt. 24.08.2021 Permanent Hoarding
  For more details please visit the District website of 
Murshidabad District or The Office of the undersigned. 

Sd/-
District Information & Cultural Officer

Murshidabad 

 NOTICE INVITING TENDER
NIT NO.01 to 03 of 2021-22
Sealed tenders are invited 
by Pradhan, vide memo no-
91/TCGP, 92/TCGP & 93/
TCGP Dt. 23/08/2021. tender 
Application date: 25/08/21 
up to 4.00 pm, sale of tender 
from 27/08/2021 upto 2.00 
pm, last date of tender 
dropping: 02/09/2021 upto 
2.00 pm, details which are 
available in the website www.
ddinajpur.nic.in And office of 
the undersigned during office 
hours. 

Sd/-
Pradhan 

Tapan Chandipur Gram 
Panchayat

Tapan, Dakshin Dinajpur 

কখিানাি ক্েউ
আটকািই

আ�কাল
িনস্াখথ ্প্রিাি

�ত্ি

মুখে মাস্ক পিিই
কখিানাখক রুেিই

আ�কাশলর রেলতশবিন
লিললি, ২৪ আগস্ট
ত্তন কৃত্ষ আইন ত্নখয় ত্িখিত্প সিকাখিি ওপি িাপ িাড়াখছেন কৃষখকিা। আগামী ৫ 
ক্সখটেম্বি মুিফ্ িিনগখি সং�ুতি ত্কসান ক্মাি্াি রাখক হখত িখিখে মহাপঞ্চাখয়ত। 
তাি িন্ ইত্তমখর্ই প্রস্তুত্ত শুরু কখি ত্িখয়খে কৃষক সংগঠনগুত্ি। োিতীয় 
ত্কসান ইউত্নয়খনি ক্নতা নখিি টিকাখয়ত ত্কসান মহাপঞ্চাখয়ত সিি কিাি 
রাক ত্িখয়খেন। ত্তত্ন িখিখেন, ‘ ৫ ক্সখটেম্বি মিুফ্ িিনগখি মহাপঞ্চাখয়ত নয়, 
কৃষকখিি রম্�ুদ্ধ হখি।’  সং�ুতি ত্কসান ক্মাি্াি িাত্ি, ত্তন কৃত্ষ আইন, নূ্নতম 
সহায়ক মূখি্ি গ্ািাত্ন্ট, ত্িদ্্ৎ– ত্িি ২০২১ প্রত্াহাি এিং সংখিাত্রত শ্ম আইন 
প্রত্াহাি কিখত হখি ক্কন্দ্রীয় সিকািখক।

এত্িখক কৃষক আখ্ািখনি পিিততী িণখকৌিি ঠিক কিখত িিত্ত সতিাখহ 
বিঠক হখত িখিখে। ত্সঙ্ু সীমানায় আগামী ২৬–  ২৭ আগটে ক্িখিি কৃষক 
ইউত্নয়নগুত্িি ক্িড় হািাি প্রত্তত্নত্র বিঠখক িসখিন িখি িাত্নখয়খেন কৃষক 
ক্নতা অত্েমনু্ ক্কাহি। ত্িত্লি– িাখগায়া ত্সঙ্ু, টিকত্ি, গাত্িপিু সীমানায় গত ৯ 
মাস রখি কৃষখকিা আখ্ািন কিখেন। িাত্ি, ত্তন কৃত্ষ আইন প্রত্াহাি কিখত 
হখি। ক্কখন্দ্রি ত্িখিত্প সিকাি কৃষকখিি সখগে আখিািনা িাইখিও কৃত্ষ আইন 
প্রত্াহাখি িাত্ি নয়। অন্ ত্িখক কৃষখকিাও তঁাখিি িাত্ি ক্থখক সিখত নািাি। এই 
পত্িত্স্ত্তখত আগামী িেি ত্িরানসো ত্নি্ািন উতিিপ্রখিি, উতিিােণ্ড, পাজিাখিি 
মখতা িাখি্। তাি আখগ কৃষখকিা ত্নখিখিি িাত্িি পখষে আখ্ািনখক আিও 
ক্িািিাি কিখত িাইখেন। মিুফ্ িিনগখি কৃষক সমাখিি কখি ত্িখিত্প সিকািখক 
িাত্া ত্িখত িাইখেন তঁািা। 

িা� বাড়াশছেন কৃষশকরা,
৫ জসশটেম্বর েহা�ঞ্চাশয়ত

কৃষক লবশক্ষাভ 
�াজিাশবর 
�ালতয়ালায়। 
ভারতীয় লকষাণ 
ইউলনয়ান (একতা) 
জনতাশির সশঙ্গ 
আ� লবধায়ক 
হর�াল লসং লিো। 
েঙ্গলবার।
েলব: ল�টিআই


