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কলকাতা শনিবার ৬ ফেব্রুয়ানর ২০২১                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
৯

    নিন্দুজা িাউনজং নেিান্স নলনিটেড
ফরনজস্াড্ড অনেস :  ২৭, ফডটেলপড ইন্ান্রিয়াল িাউস, গুইনন্, 
ফেন্াই–৬০০০৩২ ও শাখা অনেস :  ০৭/ ১, লড্ডস নসিিা ফরাড, 

লড্ডস নবন্ডং, একতলা, কলকাতা–৭০০ ০৭১

 পনরনশষ্ট– IV এ [ রুল ৮( ৬)]  
স্াবর সম্পনতিসিূি নবনরির জি্য নবরিয় নবজ্ঞনতি

সিসিউসিটি ইন্টারিস্ট ( এনর�টাি্সরেন্)  রুলি, ২০০২–এি রুল ৮( ৬) –এি িংস্টানিেূহ িহ পঠনীয় 
সিসিউসিটটাইরেশন অ্টান্ড সিিনস্টটািশন অ� স�নটাসসিয়টাল অ্টারিটি অ্টান্ড এনর�টাি্সরেন্ অ� সিসিউসিটি 
ইন্টারিস্ট অ্টাক্ট, ২০০২ –এি অধীরন স্টাবি পসিিম্পদিেূহ সবসরিি েন্ সনলটাে সবরিয় সবজ্ঞসতি।
এতদ্দটািটা সবরশষত িংসলিষ্ট ঋণগ্রহীতটা( গণ) ও েটাসেনদটাি( গণ)   এবং েনিটাধটািরণি জ্ঞটাতটার্্স এই সবজ্ঞসতি েটাসি িিটা 
হরছে যে, সদুনিত রায় ( ঋণগ্রহীতটা), ডনল রায় ও নিটসস রীিা িালদার (িহ  ঋণগ্রহীতটা), বটাি– ১ এ ও ১ এ� 
( পূব্স নং ১), যনপটাল ভট্টাচটাে্স সস্টট, িলিটাতটা ৭০০০২৬, িলিটাতটা পুি সনগে, ওয়টার্স নং ৮৩, ্টানটা িটালীঘটাট ( পূব্স 
ভবটানীপুি), যেলটা– দসষিণ ২৪ পিগণটা–এি বরিয়টা বটাবদ ৩০. ০৯. ২০১৯ অনেুটায়ী ₹৪৫,৩০,৫২৪/ –( পঁয়তটাসলিশ 
লটাখ সরিশ হটােটাি পটাচঁরশটা চসবিশ টটািটা)  তৎিহ ২৯ য�ব্রুয়টাসি, ২০২০ য্রি পিবততী িদু ও েটাশুল পনুরুদ্টারিি 
লরষি্ েটাসেনেকু্ত ঋণদটাতটা–এি িটারে বন্ধি িটাখটা/  দটাসখলরেটাগ্ এবং েটাসেনেকু্ত ঋণদটাতটাি অনরুেটাসদত অস�িটাি 
দ্টািটা  দখল যনওয়টা  সনম্নসলসখত স্টাবি িম্পসতি ‘ যেখটারন আরে যিখটারন’ , ‘ েটা সিে ুআরে তটা’  এবং ‘ যেখটারন যেভটারব 
আরে যিভটারব’  সভসতিরত ০৮ েটাচ্স, ২০২১ তটাসিরখ সবসরি িিটা হরব।

সনদশ্স েেটাি যশষ তটাসিখ:  ০৮ েটাচ্স, ২০২১, িিটাল ১০. ০০টটা য্রি সবরিল ৫. ০০টটাি েরধ্ এবং বন্ধিীিৃত 
িম্পসতি সনিীষিরণি তটাসিখ ও িেয়:  ০৮ েটাচ্স ২০২১, িিটাল ১০. ০০টটা য্রি দুপুি ২. ০০যটটাি েরধ্। আিও 
সবশদ শত্সটাবসলি েন্ যেটাগটারেটাগ:  অনরুেটাসদত আসধিটাসিি শ্রী িটাহুল যনব। যেটাঃ ৭২৩০০ ০০০০৪, অরুণটাভ 
চরিবততী–৬২৯৪৮ ৭১৫০৭
তানরখ:  ০৬. ০২. ২০২১ স্াি:  কলকাতা অিদুটিানদত আনিকানরক

স্াবর সম্পনতির সংনষিতি নববরণ সি জািা দায়; 
(যনদ থাটক) 

সংরনষিত িূল্য নিদশ্ড জিা

৩য় তরল অবসস্ত ফ্্টাট নং ৩সর েটাি িুপটাি সবল্ট পসিেটাপ 
িেরবসশ ৭৯৯ বগ্স�ুট, যেখটারন দুটি ঘি, এিটি িটান্টাঘি, এিটি 
টয়রলট, দুটি পসিিি এবং এিটি বটািটান্টা েটাি যেরে সিরেন্ 
সনসে্সত এবং েটা প্টায় ১২ িটাঠটা ৬ েটটাি ১১ বগ্স�ুট েসেি ওপি 
সনসে্সত অবসস্ত যপ্সেরিি নং ১এ এবং ১এ� ( পূব্সতন নং ১)  
যনপটাল ভট্টাচটাে্স সস্টট, িলিটাতটা– ৭০০ ০২৬, িলিটাতটা পিুিভটাি 
ওয়টার্স নং ৮৩, ্টানটা– িটালীঘটাট ( পূব্সতন ভবটানীপিু) , যেলটা–
 দসষিণ ২৪ পিগনটা। যচৌহসদি– উতিরি:  প্রেটাে্ নয়, দসষিরণ:  প্-
যেটাে্ নয়, পূরব্স:  প্রেটাে্ নয়, পসচিরে:  প্রেটাে্ নয়।

টটাঃ ২২,০০,০০০/ – 
( বটাইশ লষি টটািটা 

েটারি) 

টটাঃ ২,২০,০০০/ – 
( দুই লষি কুসি 

হটােটাি টটািটা েটারি) 

দায় যনদ থাটক — জািা ফিই

কি্ডখানল/  ব্যবসা/ বানণজ্য/  
িারাটিা/ প্ানতি  ইত্যানদ নবজ্ঞাপি
১২টি শব্দ ২৫০ টাকা

অনতনরক্ত শব্দ ১৮ োকা

●  আপনি ফ�ােটবলায় ন�টলি ব্াত্যব্ত, বড়টবলায় 
িটয় ফেটলি শুিদু ব্াত্য? 
● ●  নটা, নটা, আসে আিরল যেটাটরবলটায় সেলটাে ব্টাত্। 
ব্টাত্ নটােটটা যিরখসেরলন বটাবটা। ব্টাত্ েটারন সবপ্লবী হয়, 
প্সতষ্টান সবরিটাধী হয়, েন্ত্রচু্ত বটা ব্তচু্ত হয়। বটাবটাি 
িটারে এই িব েটারন যেরন েটা সু্রল সগরয় আেটাি নটােটটা 
ব্টাত্ব্ত িরি যদন। তখন যবটাধহয় আসে ক্টাি �টাইভ। যিই 
য্রি হটায়টাি যিরিন্ডটাসি, এেএ পে্সন্ত আসে ব্টাত্ব্তই 
য্রি যগলটাে। ইন �্টাক্ট, আেটাি ব্টাঙ্ক অ্টািটাউন্, 
পটািরপটাট্স, যভটাটটাি িটার্স— িরবরতই আসে ব্টাত্ব্ত।
●  নকন্তু ব্াত্যব্তবাবদু, ব্াত্য আর ব্াত্যব্তর িাটি ফতা 
এক িয়? 
● ● ব্টাত্রদি আিটাধনটা িরি যে, যিই ব্টাত্ব্ত।
●  নকন্তু নডকশিানরটত ব্াত্য আট�, ব্াত্যব্ত ফিই।

● ● যি যতটা তরপটাব্তও যনই। সরিশনটাসিরত অরলটাি 
আরে, অরলটািিঞ্জন যনই। এগুরলটা িেটািবদ্ সহরিরব 
বটাঙটাসলিটা ততসি িরিরে। ( হটািরত হটািরত)  আেটাি 
েীবনটটাও যতটা সরিশনটাসিি বটাইরি।
●  তািটল, নডকশিানরটত সব নক�দু পাওয়া যায় িা, 
এোই আসল কথা? 
● ● ( হটািরত হটািরত)  আি এিটটা আিল ি্টা হল 
আপসন এইভটারব আেটাি ‘ সরিশনটাসি’  েসবি েরধ্ ঢুিরত 
চটাইরলন। ইন্টারিসস্টং।
●  বদুদ্ধটদব গুির দুটো েল্প ‘ বাবা িওয়া’  আর 
‘ স্ািী িওয়া’  নিটয় ‘ নডকশিানর’ র েল্প। একো েটল্প 
‘ নডকশিানর’ র একো েূনিকা আট�। নকন্তু আপিার 
নসটিিার িাি ‘ নডকশিানর’  িল ফকি? 
● ● েসবটটা যদখরল বেুরত পটািরবন, ‘ সরিশনটাসি’   েটািটা 
অন্ যিটানও নটাে এই েসবি হরত পটারি নটা। দুরটটা গল্পরি 
যেভটারব যেশটারনটা হরয়রে এবং তটাি �রল যে ব্ঞ্জনটা 
ততসি হরছে, তটারত এই নটােটটাই অবধটাসিত হরয় উরঠরে।
●  জীবটির িাটি ফখাজঁার �নব ‘ নডকশিানর’ ? 
● ●  হ্টঁা, েীবরনি েটারন যখটােঁটাি যতটা বরটই। েীবরনি 
এিটটা েটাসন্সি ট্টানসেশন বলটা েটায়, যেখটারন তটািটা সিেু 
অশটাসন্তি পরি, দু’ দণ্ড শটাসন্ত যপল বনলতটা যিরনি েরতটা।
●  এ �নবর নেত্রিাটে্য আপিার সটগে আট�ি উজ্জ্বল 
েট্াপাি্যায়। নেত্রিাে্যকার নিটসটব একজি িাে্যকারটক 
ফবট� ফিওয়ার কারণ কী?  ফসটষিটত্র ‘ নসটিি্যাটিক’  িা 
িটয় নেত্রিাে্য ফতা ‘ নথটয়ট্রিক্যাল’  িটয় ওঠার একো 
সম্াবিা থাকট�? 
● ●  উজ্জ্বলরি ভিিটা িিটাি িটািণ, তটাি িরগে নটাটরি 
অরনিগুরলটা িটাে িরিসে। এবং তটাি যচরয়ও যবসশ 
ভিিটা িরিসে সনরেরি। আেটারদি দু’ েরনি সবসনেরয় 

এবং িঙ্ঘরষ্স এিটটা তৃতীয় েটারিটা আসে ততসি িিরত 
যপরিসে সচরিনটারট্। আি, নটাটিিটারিি যলখটা ভটাল 
সচরিনটারট্ি অভটাব যনই যদরশ সি সবরদরশ। আেটারদি 
এখটারন যেটাসহত চরট্টাপটাধ্টায় তটাি বি দৃষ্টটান্ত। েটাইরিল 
অরন্তটাসনরয়টাসনি ‘ য্টা আপ’  েসবি সচরিনটাট্ তটািঁ িরগে 
যেৌ্ভটারব সলরখসেরলন নটাট্িটাি এরওয়টার্স বন্ড, েটা 
অস্টারি নসেরনশন যপরয়সেল। অররে যহপবটারন্সি ‘ ওরয়ট 
অ্টান্ড টিল রটাি্স’  সিংবটা টে িসলসি অসভনীত ‘ য�টান 
বু্’  েসবি সচরিনটাট্ নটাটিিটািরদি যলখটা। এেন বহু 
দৃষ্টটান্ত আরে। হসলউরর, আরেসিিটায়, ইওরিটারপ এইিব 
ভটাগটাভটাসগ উরঠ যগরে।
●  েত ১০ ব�টর িটচে অটিক উটলেখটযাে্য িােক 
নলটখট�ি, পনরোলিা কটরট�ি, অনেিয় কটরট�ি। 
নকন্তু নসটিিা পনরোলিায় নেরটলি দশ ব�র বাটদ।
● ●  অন্ অরনি িটাে আেটারি িিরত হরয়রে এি েরধ্।
●  আটে নতিটে �নব পনরোলিা কটরট�ি। েতদুথ্ড �নব 
‘ নডকশিানর’ ।  নকন্তু আপিাটক িলূিারার পনরোলক 
নিটসটব িটি কটর িা োনলেঞ্জ।
● ●  যিটটা হয়রতটা দশ বেরিি অনপুসস্সতি েরন্। 
তরব ইরছে, আসে পিপি সতনরট েসব পসিচটালনটা িিব। 
সিন্তু আসে যিবলেটারি প্র�শনটাল েসব– িসিরয় নই। 
আসে স্রয়টটাি িসি। অসভনয় িসি। পসিচটালনটা িসি। 
এখটারন এিটটা দটাসগরয় যদওয়টাি ব্টাপটাি আরে। সিন্তু 
টটাসলগঞ্জ িী ভটাবল, যিটটা যভরব আসে েসব িসি নটা। 
আসে সনরেি তটাসগরদ েসব িসি।
●  আপিার �নবটত সব সিটয়ই নকন্তু তারকা আট�ি। 
‘ রাস্া’ য় নিঠদুি েরিবততী, ‘ নতস্া’ য় ফদবশ্রী রায়, ‘ তারা’ য় 
প্টসিনজৎ। এবং এখি ‘ নডকশিানর’ – ফত আনবর, িদুসরত। 
এো নক বানণটজ্যর নদটক তানকটয়? 

● ●  ‘ িটাস্টা’ য় সেঠনুদটা এিেন সভরলরনি পটাট্স িরিরেন। 
‘ সতস্টা’  ২০০৫ িটারল েসুক্ত পটায়। তখন সিন্তু যদবশ্রী 
িটায় আি ‘ �ুল যফ্রের’  নটাসয়িটা নয়, ি্টারিক্টটাি যিটাল 
িিরেন। �রল, এরদি দু’ েনরি শুধ ুতটািিটা বরলই 
সনইসন। ‘ তটািটা’ – যত অবশ্ প্রিনসেৎরি সনরয়সেলটাে 
তটািিটা সহরিরবই। তরব এিটটা ি্টা যবটােটা দিিটাি, 
তটাসেল, যতলগুু বটা েটািটাঠি েসবি যষিররি ওরঁদি দশ্সিিটা 
সিন্তু সিরনেটা হরল সগরয় সনয়সেত েসব যদরখন। েসব 
যদখটাটটা ওরঁদি িটারে সিচুয়টারলি েরতটা। এখটানিটাি 
পসিসস্সত যিিিে নয়। েতষিণ নটা দশ্সিিটা ভটাল 
েসবি েরন্ সিরনেটা হরল েটাওয়টাটটা অভ্টারি পসিণত 
িিরেন, ততষিণ পে্সন্ত তটািিটা যনওয়টাই ভটাল। তরব, 
‘ সরিশনটাসি’  যদখরল বেুরত পটািরবন, আসবি আি 
নিুিত অবধটাসিত সেল।
●  আর, বাংলাটদটশর অনেটিতা িদুশাররে কনরিটক 
ফবট� ফিওয়ার কারণ? 
● ●  আসে েশুটািির�ি ‘ িেলটা িরিট’  যদরখ বুেরত 
পটাসি, ওিঁ অসভনরয় এিটটা স্টাি্স আরে। আসে তখনই 
ওিঁ অসভনরয়ি অনিুটাগী হরয় উঠি। এবং প্রেটােিরি 
বসল, এই চসিররি েুশটািি�রিই চটাই। আি এিেন যে 
এই পটাট্সটটা িিরত পটারি, যি যতটা ি্টারেিটাি যপেরন 
্টািরব।
●  ক্যাটিরার ফপ�ি ফথটক সািটি এটলি িা ফকি? 
●  দশ বেি বটারদ পসিচটালনটায় এলটাে। আসে েুসঁিটটা 
সনরত চটাইসন।
●  ঝদু নঁকো নক িটিাটযাে িষ্ট িওয়ার? 
● ●  হ্টা,ঁ আসে পসিচটালনটায় পুরিটাপুসি িনরির্রেট 
িিরত যচরয়সেলটাে।
●  আরও দুটো গুরুত্বপণূ্ড েনরটত্রর একোয় আট�ি 

ফপৌলিী বসদু, নযনি িটচের দষি অনেটিত্রী এবং আপিার 
স্তী। অি্যজি অণ্ড িদুটখাপাি্যায়। এঁরা নক অবিানরত 
ন�টলি? 
● ● েসবটটা যদখটাি পি আপসনও বলরবন, এিঁটাই 
অবধটাসিত সেরলন। যপৌলেী স্রয়টটাি সনরয়ই ্টারি। 
সিরনেটায় অসভনরয়ি বটািসত যিটানও আিটাঙ্কটা ওি যনই। 
আেটাি েরন হরয়সেল, এই চসিরিটটা যপৌলেী ঠিিঠটাি 
পটািরব পদ্সটায় আনরত।
●  আর অণ্ড? 
● ●  অণ্সরি বহুসদন ধরি সচসন। আেটাি ‘ ২১ গ্রটাে’  নটাটরি 
অণ্স অসভনয় িরি। ‘ যহেলটাট’  নটাটরি আেটাি যেটাটরবলটাি 
চসিরিটটা িরিসেল অণ্স। আেটাি স্রয়টটাি যদরখই দু’ এিটটা 
সিরনেটায় ওরি ‘ িটাস্ট’  িিটা হরয়রে। এই সিরনেটায় যিউ েসদ 
‘ ফ্– যলি অ্টাসক্টং’ িরি ্ টারি, তটাি নটাে অণ্স েুরখটাপটাধ্টায়। 
এরিবটারি সনখুতঁ। েশুটািি� িসিরেি অসভনয়রি েসদ 
সভভ সিচটার্সি আি িসপলরদরবি ব্টাটিংরয়ি িরগে তুলনটা 
িসি, অণ্সি অসভনয় বয়িট আি গটাভটািিটারিি েরতটা।
●  নসটিিা িটল একটশা শতাংশ দশ্ডক আসটত পারটবি 
এবং একই নদটি ( ১২ ফেব্রুয়ানর)  নতিটি �নব নরনলজ 
িটছে ‘ নডকশিানর’ – সি।
● ●  আসে চটাই, সতনটি েসবই দশ্সি যদখনু। এবং আসে 
চটাই, বটাঙটাসলি এিটটা গি অংশ যটসলসভশরনি গড্টাসলিটা 
য্রি যবসিরয় আিুন।
●  এই েড্ানলকাটক নক আসনক্ত বলা যায়? 
● ●  হ্টা,ঁ এরষিররি বলটা েটায়। ‘ সরিশনটাসি’– যত নটা 
্টািরলও বলটা েটায়।
িাসটত িাসটতই বটলি ‘ নডকশিানর’ র পনরোলক। 
িানসর িটি্য একো আত্মনবশ্াসও খদুটঁজ পাওয়া ফেল।

�নব:  সদুনপ্য় িাে

োনলেঞ্জ কী োবল, ফসো ফেটব �নব কনর িা
বলটলি ব্াত্য বসদু। 
দশ ব�র পটর তাঁর 
পনরোলিায় িদুনক্ত পাটছে 
িতদুি �নব। ‘ নডকশিানর’  
নরনলটজর আটে 
ব্াত্য বসদুর িদুটখািদুনখ 
অটলাকপ্সাদ েট্াপাি্যায়

●  িতদুি �নব ‘ ফপ্ি ফেি’  নক কটলজ ফপ্টির েল্প?
● ●  এরিবটারিই তটাই। আরদ্টাপটান্ত 
িরলে যপ্রেি েসব।
●  এই �নবর েল্পও আপিার?
● ●  হ্টা,ঁ এই েসবি গল্পও আেটাি। 
আেটাি উপন্টাি ‘ বিলি’  য্রিই 
এই েসব। 
●  এই �নবটত িতদুিটদর নিটয় 
কাজ করটলি?
● ●  এটটা যে উরদিশ্প্রণটাসদত, 
তটা নয়। এই েসবি যষিররি আেটাি 
িরলে পিুয়টাি বয়িটটাই দিিটাি 
সেল। যেন েরন নটা হয় যে তটাঁরদি 
িরলরেি বয়ি যপসিরয় সগরয়রে। 
যিৌে্, যবেতটা ও িুসমিতটা— 
প্রত্রিিই বয়ি ২১ য্রি 
২৩– এি েরধ্। সতনেরনই খুব 
ভটাল িটাে িরিরে। পসিচটালি 
সহরিরব আসে খুসশ।
●  এই �নবটত বনলউটডর একজি 
আট� শুটিন�?
● ●  (যহরি) সনচিয়ই! কুকুিটিই (খরগন) আেটাি েসবরত 
েুখ্ চসিররি অসভনয় িিরে। যপ্ে যটে– এি খরগনরি আসে খুরঁে পটাই েুম্বইরত। 
যপ্টারটািশন ে্টারনেটাি দীপঙ্কি হসদশ সদরয়সেল আসি� ভটাইরয়ি। বরম্বি অন্তে বি 
রগ িটাপ্লটায়টাি। আসি� ভটাইরয়ি যরিটা হটািবটাি লটাইরনি সদরি। প্্রে যভরবসেলটাে 
যেটাট্ এিটি কুকুি যনব, তটািপি সগরয় যদসখ িটাি সদরয় িটাখটা হরিি সবরদসশ েটারতি 
রগ। ওই সভরিি েরধ্ টসেরি খুঁরে পটাই আসে। যখটালটা েটারঠি েরধ্ েখন টসে 
িিিত যদখটারত শুরু িরি, বুেরত পটািসেলটাে, এই অিম্ভব সিরনেটাটি িম্ভব হরত 
চরলরে। টসেি িটাে এি– দু’ সদরনি নয়, টটানটা ১০ সদরনি। প্্ে আলটারপ যি 
আেটায় যদরখ ল্টাে যনরি ওরয়লিটাে িরিসেল। ‘ যপ্ে যটে’– এি এখন িটাসস্টং 
খরগন ওির� টসে। এ েসবি েূল অ্টানটাটসে েটাি ওপি দটঁাসিরয়।  হইহই িরি টসে 
আেটারদি ইউসনরটি এিেন হরয় যগল। েন্ম সনল খরগন। েসবটটাি বি চ্টারলঞ্জ 
সেল ওরি সদরয় অসভনয় িিটারনটা। েরন হয়, যিটটায় ি�ল হরয়সে আেিটা। এই 
েসবরত ও– ই বসলউর য্রি।
●  �নবর ফরেলার বলট� েতদুট্াণ ফপ্টির েল্প। সনত্যই তাই?
● ●  েসবরত খরগরনি যপ্ে, অসভব্সক্ত িব গুরুত্বপণূ্স। তটাি েটাধ্রেই গরল্পি 
িুরতটাটটা বটাঁধটা। আেটাি েসবরত যে েূল বক্তব্টটা িরয়রে, তটা হল শত্সহীন যপ্রেি 
যিৌন্ে্স। আেটাি েরন হয়, দু’টি েটানুরষি েরধ্ যে িম্পি্স ততসি হয়, তটাি েরধ্ 
‘শত্সটাবলী প্রেটাে্’– ি ট্টাগ লটাগটারনটা ্ টারি বহু যষিররি। আি যিখটারনই আেটারদি 
চতু্্স চসিরি অ্্সটাৎ খরগরনি প্রবরশি পি এই প্শ্নটটা সনরয় নটািটাচটািটা িিটা হয়। 
িটািণ েটানরুষি িরগে অন্ যিটানও প্টাণীি ভটালবটািটায় যিই শরত্সি েটায়গটাটটা ্টারি 
নটা। এই ত�টাতটটা সনরয়ই েসব। আেটাি  েূল উপন্টারিি নটাে সেল, ‘বিলি’। সিন্তু 
এই শব্দটটা সদরয় আসে যিটা্টাও কুকুরিি ি্টা বলসে নটা। এটটা আিরল েটানুরষি 
িরগে েটানুরষি িম্পরি্সি বিলি। িটািণ, আেিটা এরি অপিরি আঁিরি ধিরত 
ভটালবটাসি। আি তটারতই ততসি হয় এিটটা অদৃশ্ যচন। এই েসবটটায় ওই িীেটাটটারি 
যপসিরয় েটাওয়টাি গল্প বলটা হরয়রে।
●  �নবর শুটিং ফকাথায় ফকাথায় িটয়ট�? 
● ●  পুরিটা েসবি শুটিংটটা হরয়রে চন্ননগি, চুঁচুিটা, বটাসল, ব্টারন্ডল, শ্রীিটােপুরি। 
িরলরেি শুট হরয়রে শ্রীিটােপুি িরলরে। এই েসবটটাি যলটারিশন আেটাি িটারে 
খুব গুরুত্বপণূ্স সেল।  আেটাি ভটাবনটাি িরগে যিটটারি সেসলরয় সদরত িটাহটাে্ িরিরে 
আেটাি সরওসপ শুভঙ্কি ভি। আসে েরন িসি, যিবল েটারি ি্টারেিটাি েরন্ও এই 
েসবটটা বি পদ্সটায় যদখটা উসচত িিরলি।
●  আপিার সব �নবর িাটির িটি্যই একো আকর্ডণ থাটক।  িতদুি �নবর িািকরটণ 
কী েলন�ল িাথায়?
● ●  আেটাি উপন্টারিি নটােটটা ব্বহটাি িসিসন ইছেটািৃত ভটারবই। িটািণ তরব 
যিবল কুকুরিি ি্টাই েটা্টায় আিত। যিটটা চটাইসন। উরদিশ্ সেল, খুব িূক্ষ্ম ভটারব 
নটারেি েরধ্ সদরয় গল্পটটারি তুরল আনটাি। তটাই যিটােটািুসে ‘যপ্ে’ শব্দটটারিই যবরে 
সনরয়সে। িরগে ‘যটে’ (টিএএেই), েটাি অর ্্সি েরধ্ যপটাষ েটানটারনটাটটা লুসিরয় িরয়রে।
●  ‘ফতািারই ফতা কাট�’ োিো ফতা খদুব প�ন্ িটয়ট� ফ্াতাটদর, এই প্থি 
নিটজর �নবর জি্য োি োইটলি আপনি?
● ●  আিরল িখনওই সনরেি েসবরত গটাইব বরল ভটাসবসন। প্রিন– এি িুরি 
আরগও যগরয়সে। যরস�সনটসল ভটাল যতটা যলরগরেই। এই গটানটটা আেটাি িটারে 
খুবই যস্শ্টাল। এই গটানটটা এিটটা ওরয়ব সিসিরেি েন্ যগরয়সেলটাে। তখনই 
ঠিি িরি যিরখসেলটাে সিরনেটারত এই গটানটটা ব্বহটাি িিব।
●  ‘ েন্দ্রনবন্দু’ র িতদুি অ্যালবাটির কাজ?
● ●  চন্দ্রসবন্ু স�িরে খুব সশগসগিই। ১০ নং অ্টালবটারেি িটাে যশষ। সিন্তু আরগি 
েরতটা যগটাটটা অ্টালবটােটটা এিিরগে আিরব নটা। এিটটা অ্বটা দুরটটা িরি গটান প্িটাশ 
পটারব। িটািণ, এখন েটানুরষি িটারে িেস্ গটান এিিরগে যশটানটাি েরতটা িেয় যনই।

ি্যা,ঁ এই �নবটত
আট� বনলউড স্ার

বলটলি অনিন্্য েট্াপাি্যায়। িদুনক্ত ফপটত
েটলট� তাঁর ‘ফপ্ি ফেি’। তাঁর সটগে
কথা বলটলি সঙ্কর্ডণ বটন্্যাপাি্যায়।

�নব:  সদুনপ্য় িাে

পনচিিবগে গ্ািীণ ব্যাঙ্ক
( এিটি িিিটাসি উরদ্টাগ) 

ফিড অনেস:  িেবর পাল ফরাড, ে্যাোনজ্ড পাড়া ফিাড়, টিনকয়াপাড়া, িাওড়া–৭১১১০১।
নসউনড় নরনজওিাল অনেস:  যটশাদা েবি, নসউনড় বাস স্্যাটন্র কাট�, নসউনড়, বীরেূি, নপি–৭৩১১০১

ফোি:  ( ০৩৪৬২)  ২৫৫৭৯৪, ২৫০৪৩৫, ২৫৫৯১০, ২৫৫২৯২;  ে্যাক্স:  ( ০৩৪৬২)  ২৫৬৬৯৬;   ই–ফিল:  pbgb_roSuri@rediffmail.com

দখল নবজ্ঞনতি ( স্টাবি িম্পসতিি েন্) পসিসশষ্ট– IV  [ রুল–৮( ১) ]
যেরহতু, পনচিিবগে গ্ািীণ ব্যাঙ্ক, সাতপালসা ব্াচে–এি অনুরেটাসদত অস�িটাি সহরিরব সনম্নস্টাষিিিটািী সিসিউসিটি ইন্টারিস্ট ( এনর�টাি্সরেন্)  রুলি 
২০০২–এি রুল ৩ িহ পঠনীয় সিসিউসিটটাইরেশন অ্টান্ড সিিনস্টটািশন অ� স�নটাসসিয়টাল অ্টারিটি অ্টান্ড এনর�টাি্সরেন্ অ� সিসিউসিটি ইন্টারিস্ট 
অ্টাক্ট, ২০০২–এি ১৩( ১২)  ধটািটাধীরন তটাঁি ওপি অসপ্সত ষিেতটাবরল সনরম্নটাক্ত ঋণগ্রহীতটা( গণ)   – এ
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