খেলার েবর
শীর্ষস্ান মজবুত করল ররয়াল মাররিদ

MALDA ZILLA PARISHAD

32 N.S. Road, Malda-732101
ABRIDGED NOTICE INVITING

NIT NO: 08(e)/MZP/2020-21

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 14.07.2020 (upto 16.30 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/- (Bikash Saha)
ADM & AEO (ZP)
674(2)/DICO-MLD, 29.06.20

এপে্ারনয়ল- ০

:

ররয়াল মররিদ- ১
(কালসরমলরা)
বালস্ষললানা: চিরপ্রনরবিন্দী বায়স্ময়লানার পয়েন্ট
হারায়নার সুয়রাে কৃরজ্ঞচিয়তে লুয়ফ ননল নরোল
মানরিদ। রনববার নলয়ের অ্যাওয়ে ম্যায়ি
এপে্যাননেলয়ক হানরয়ে েীষ্মস্থান মজবুর করল রারা।
প্রথমায়ধ্মর সিংয়রানজর সময়ে একমাত্র স্োলচি কয়রন
রিানজনলোন কায়সনময়রা। ৩২ ম্যায়ি নরোল মানরিয়দর
সিংগ্রহ ৭১ পয়েন্ট। সমসিংখ্যক ম্যায়ি বায়স্ময়লানা
স্পয়েয়ছ ৬৯ পয়েন্ট।
রনববার অ্যাওয়ে ম্যায়ি শুরু স্থয়কই
আরেমণাত্মক ফুিবলয়ক হানরোর কয়রচছল নরোল।
মাঝমায়ি আনধপর্য নবস্তার কয়র স্প্রনসিং ফুিবল
উপহার স্দে নজদায়নর দল। ফয়রাোড্তরা প্রাপ্
সুয়রাে কায়জ লাোয়র পারয়ল বড় ব্যবধায়ন
নজরয়র পারর মানরিয়দর ক্াবচি। নবরনরর বাঁনে
বাজার আয়ে কনরম স্বনয়জমার বুনধেদীপ্ ব্যাকচহল
স্বআব্রু কয়র স্দে এপে্যাননেল র্ণয়ক। স্সই
সুয়রাে কায়জ লানেয়ে ল্্যয়ভদ ননখুঁর চছয়লন
অরন্র কায়সনময়রা। ম্যায়ির পর নরনন বয়লন,
‘এই স্োয়লর জন্য কনরয়মর অবদান আমার
স্থয়কও স্বনে। দীঘ্মনদন একসয়গে স্খলার সুবায়দ
আমায়দর ময়ধ্য স্বাঝাপড়াও দারুণ। রাই নবন্ুমাত্র
স্াথ্মপর না হয়ে ও আমাে বল সানজয়ে নদয়েয়ছ।’
পয়েয়ন্টর নবিায়র বায়স্ময়লানায়ক িপয়ক স্েয়লও,
আনয়ন্র সােয়র ডুব নদয়র নারাজ নজয়ননদন নজদান।
অনভজ্ঞ ফরানস স্কাি জায়নন, স্েষ লয়নে পিা োমুয়ক
পা কািয়রই পায়র। সািংবানদকয়দর প্রয়নের উতেয়র নরনন
জানান, ‘পয়েয়ন্টর নবিায়র এনেয়ে রাওো মায়নই
আমরা স্খরাব নজয়রচছ, এমনিা নে। স্েষ নদন পর্মন্ত

খগাললর ের কালসরমলরালক অরভনন্দন খবনলজমার

এই লড়াইিা িলয়ব। নবয়েষ কয়র নীয়ির নদয়ক থাকা
দলগুনলর নবরুয়ধে কাজিা আরও কচিন হয়ব।’
পাোপানে স্বনয়জমার দে্মনীে ব্যাকচহল ননয়ে স্কায়ির
নবয়লেষণ, ‘আনম ওর স্কানও নকছুয়রই অবাক হই না।
নবপ্ বয়সে ও সবসময়েই নবপজ্জনক। এনদয়নর
স্োয়লর স্নপথ্য কানরের স্বনয়জমাই। ওর দুরন্ত
ব্যাকচহয়লর প্রেিংসা করয়রই হয়ব।’ উয়লেখ্য, জয়ের
পর স্বনয়জমাও খুব স্বনে উচ্ছাস স্দখা নারাজ। বরিং
নলয়ের বানক ম্যািগুনলয়র একইভায়ব জয়ের ধারা

বজাে রাখাই রাঁর ল্্য। স্বনয়জমার মন্তব্য, ‘নলয়ের
সব ম্যািই এখন আমায়দর জন্য ফাইনাল। স্সইভায়ব
মায়ি স্নয়ম স্সরা পারফরম্যান্স স্ময়ল ধরয়র হয়ব।’
 লা রলগায় ররয়াল মাররিলদর খশর ছয় প্ররতেক্ষ:
খগতালে, অ্াথললরতক রবলবাও, আলালভস,
গ্ানাো, রভয়াররয়াল ও খলগালনস।
 লা রলগায় বালস্ষললানার খশর ছয় প্ররতেক্ষ:
আতললরতলকা মাররিদ, রভয়াররয়াল, এপে্ারনয়ল,
ভায়ােরলে, ওসাসুনা ও আলালভস।

৩০ জুন ২০২০ বর্তমান [১১]

জে দুই নমলায়নর

রমলান: নপচছয়ে স্থয়কও অ্যাওয়ে ম্যায়ি
জে রুয়ল ননল ইন্তার নমলান। স্সইসয়গে
নজইয়ে রাখল স্খরাব জয়ের আোও।
রনববার পারমায়ক ২-১ স্োয়ল পরাস্ত
করল আয়ন্তাননও কয়ন্তর দল। ম্যায়ির
১৫ নমননয়ি নপচছয়ে পয়র ইন্তার।
োরনভনয়হার স্োয়ল ১-০ নলড স্নে
পারমা। নবিরীোয়ধ্মর ৩০ নমননয়ি স্বরনন
লাল কাড্ত স্দয়খ মাি ছাড়াে সমস্যা
বায়ড় ইন্তায়রর। রয়ব এরপয়রই নািকীে
ভায়ব ম্যায়ি স্ফয়র রারা। ৮৪ নমননয়ি
স্হয়ড স্োল কয়র দলয়ক সমরাে
স্ফরান স্টেফান স্ড নভজ্ম। এই স্োয়লর
পরই স্রফানরর উয়দিয়ে্য স্্াভ উেয়র
স্দওোে সরাসনর লাল কাড্ত স্দয়খন
পারমার জুরাজ কুকা। ফয়ল আনুপানরক
সিংখ্যােনরষ্ঠরার সুয়রাে হারাে রারা। রা
কায়জ লানেয়ে নরন নমননয়ির ময়ধ্যই
ম্যায়ি নলড স্নে ইন্তার। এবার
স্্ারনেয়ি নাম স্লখান আয়লজায়্রো
বাস্তনন। স্েষ পর্মন্ত ২-১ ব্যবধান ধয়র
স্রয়খই নরন পয়েন্ট রুয়ল স্নে ইন্তার।
এই জয়ের ফয়ল ২৮ ম্যায়ি ৬১ পয়েন্ট
ননয়ে নলে স্িবয়ল নরন নম্বয়রই থাকল
কয়ন্ত-নরিয়েড।
এনদয়ক, ইন্তায়রর পাোপানে রনববার
জে স্পল এনস নমলানও। ঘয়রর মায়ি
স্রামায়ক ২-০ স্োয়ল হারাল স্টেফায়না
নপওনলর দল। স্োল স্পয়েয়ছন
রথারেয়ম আয়ন্ত স্রনবি ও হায়কন
কালহায়নাগ্ু।

ইিংল্যায়ডে পা রাখল
পানকস্তান নরেয়কি দল

কয়েক মাস পয়ে অনুশীলয়ন ফিেয়লন ফটিভ ফমিথ।

মাচহয়ক ননয়ে োন
বাঁধয়লন রি্যায়ভা

ABRIDGED NOTICE
Short Notice INVITING TENDER NO. WBIW/SE/NEIC-I/NIT-3/2020-21
The Superintending Engineer, North East Irrigation Circle-I invites
Offline tender for 2(Two) nos work under the jurisdiction
of the Executive Engineer, Alipurduar Irrigation Division, Alipurduar
from eligible and resourceful contractors having sufficient, necessary
credential and financial capability for execution of works of similar
nature. Last date & time limit for receiving application is on:
02.07.2020 up to 15.00 hrs. at the office of the undersigned. Amount
put to tenders are Rs. 18.79 lakh and Rs. 19.17 lakh. Scheme
head: Non Plan. For further details regarding "Scope of work" &
"Opening of tenders" Please visit https://wbiwd.gov.in.
Sd/Superintending Engineer, North East Irrigation Circle-I.
Debibari, Coochbehar, Dial: 03582-228342

নয়ারদরলি: ময়হ্রে নসিং স্ধাননয়ক নরুন োন
উৎসে্ম করয়লন ওয়েটে ইনডেয়জর রারকা
নরেয়কিার ডয়েন রি্যায়ভা। আইনপএয়ল
স্িন্াই সুপার নকিংয়সর হয়ে স্খলার
সুবায়দ মাচহর সয়গে রাঁর দারুণ বন্ুবে
েয়ড় উয়িয়ছ। রাই স্ধাননর আসন্
জন্মনদয়নর (৭ জুলাই) কথা মাথাে
স্রয়খ নরুন োন নলয়খয়ছন রি্যায়ভা।
োয়নর কথার পরয়র পরয়র নময়ে
রয়েয়ছ প্রাতিন ভারর অনধনােয়কর
বণ্মমে সাফয়ল্যর ইনরবৃতে। মাচহর জানস্ম
নম্বর মাথাে স্রয়খ োনচির নামকরণ
করা হয়েয়ছ ‘নাম্বার ৭’। স্সামবার
সকায়লই োনচির চিজার স্সাে্যাল
নমচডোে স্েোর কয়রয়ছন ক্যানরনবোন
রারকাচি। এর আয়ে ‘ি্যানপিেন’ োন
স্েয়ে স্্ারায়দর রানরফ কুচড়য়েচছয়লন
রি্যায়ভা। স্সাে্যাল নমচডোে ওই োনচি
স্বে চহি হয়েচছল। এবার রাঁর ভাবনার
স্কয়্রে বন্ু স্ধানন। িু্যইিায়র রি্যায়ভা
নলয়খয়ছন, ‘আর মাত্র ৭ নদন। সবাই
তরনর স্থয়কা। মাচহর জন্মনদয়ন ি্যানপিেন
োয়নর স্োিা দল নরুন নকছু ননয়ে হানজর
হয়ছে। স্রামায়দরও নকন্তু রার রায়ল
রাল নমনলয়ে স্হনলকপ্ার নাি করয়র
হয়ব। স্সাে্যাল নমচডোে রুলকালাম
কাণ্ড ঘিায়র হয়ব।’ চিজার প্রকাে হওো
মাত্র ননয়ময়ষ রা ভাইরাল হয়ে নেয়েয়ছ
স্নি দুননোে। এরপর স্ধাননর জন্মনদয়ন
পুয়রা োনচি প্রকায়ে্য এয়ল রা ননয়ে
উন্মাদনার পারদ স্র আরও িড়য়ব, স্সিা
বলার অয়প্া রায়খ না।

এনলি প্যায়নয়ল
নীনরন স্মনন

নয়ারদরলি: আইনসনসর ইনরহায়স
সবয়থয়ক কম বেসী আপিাোর
চহয়সয়ব এনলি প্যায়নয়ল নাম
স্লখায়লন নীনরন স্মনন। রাঁর বেস
৩৬ বছর। ২০২০-২১ মরশুয়ম
আন্তজ্মানরক নরেয়কি সিংস্থার এনলি
প্যায়নয়লর রানলকাে অন্তভু্ততি হয়লন
এই আপিাোর। নীনরন ইিংল্যায়ডের
নাইয়জল লিংয়ের পনরবয়র্ত
আপিাোরয়দর এই প্যায়নয়ল জােো
কয়র স্নন। এখনও পর্মন্ত নীনরন
স্মনন ৩চি স্িটে, ২৪চি একনদয়নর
আন্তজ্মানর ম্যাি ও ১৬চি আন্তজ্মানরক
চি-২০ ম্যাি পনরিালনা কয়রয়ছন।
রৃরীে ভাররীে চহয়সয়ব আইনসনসর
এনলি আপিাোয়রর রকমা স্পয়লন
নীনরন স্মনন।
কলরানায় মৃত্্ রদরলির প্রাক্তন
ররিলক্ালরর: কয়রানাে আরোন্ত হয়ে
মারা স্েয়লন নদনলের প্রাতিন নরেয়কিার
সঞ্জে স্ডাবাল (৫৩)। উপসে্ম ননয়েই
হাসপারায়ল ভনর্ত হন নরনন। এরপর
নরয়পাি্ত পনজচিভ হে। অবস্থার
অবননর হয়ল রাঁয়ক বিারকা
হাসপারায়ল স্থানান্তনরর করা হে।
স্সামবার সকায়ল মৃরু্য হে রাঁর।
Bartaman, 30.06.20, Kolkata

লন্ডন: ইিংল্যায়ডে এল পানকস্তায়নর নরেয়কি দল। রনববার রায়র লডেয়ন পা রায়খন
বাবর আজমরা। আোমী ১৪ নদন রাঁয়দর স্কাোয়রন্টাইয়ন থাকয়র হয়ব। রারপর
প্রয়র্যক নরেয়কিায়রর কয়রানা স্িটে হয়ব। স্সই নরয়পাি্ত চিক থাকয়ল রয়বই ইিংল্যায়ডের
মায়ি অনুেীলয়ন নামার অনুমনর নমলয়ব। ইিংল্যায়ডে পা স্রয়খই অনধনােক আজহার
আনল বয়লয়ছন, ‘আমরা নসনরজ ননয়ে চিন্তাভাবনা শুরু কয়র নদয়েচছ। ইিংল্যায়ডের
িপ অড্তার ব্যাচিিং লাইন-আপ অর্যন্ত েনতিোলী। ওয়দর দ্রুর সাজঘয়র স্ফরায়নার
জন্য আমরা প্্যান তরনর স্রয়খচছ।’
ইিংল্যাডে সফয়র রওনা হওোর প্রাক্ায়ল ১০ জন পাক নরেয়কিায়রর কয়রানা ধরা
পড়াে এই নসনরজ নঘয়র স্ঘার অননশ্চেরা স্দখা নদয়েচছল। নবিরীে দফার স্কানভড১৯ স্িয়টে ফখর জামান, মহম্মদ হানফজ, মহম্মদ নরজওোন, মহম্মদ হাসনাইন,
োদাব খান ও ওোহাব নরোয়জর নরয়পাি্ত স্নয়েচিভ আয়স। রয়ব এখনই রাঁস্দর
ইিংল্যায়ডে ননয়ে রাওো হেনন। আোমী কয়েকনদন নজয়র রাখা হয়ব রাঁয়দর। রারপর
চিক হয়ব পয়র রাঁরা দয়লর সয়গে স্রাে স্দয়বন কী না। আর িার নরেয়কিায়রর
নবিরীেবার পরী্ার নরয়পাি্ত পনজচিভ এয়সয়ছ। স্সই রানলকাে রয়েয়ছন হ্যানরস
রউফ, হােদার আনল, কানসফ ভাচটি ও ইমরান খান। অবে্য রা ননয়ে চিনন্তর নে
পানকস্তান নরেয়কি স্বাড্ত। কারণ এখনও হায়র অয়নকিাই সমে রয়েয়ছ। রার আয়ে
এই নরেয়কিাররা সুস্থ হয়ে উিয়ল রাঁস্দর ইিংল্যাডে সফয়র পািায়না হয়ব। রাই স্জা
রুিয়দর নবরুয়ধে স্সরা একাদে মায়ি নামায়র স্কানও রকম অসুনবধা হয়ব না বয়ল
ময়ন করয়ছ নপনসনব।

খশর চালর উলে েুরশ খেে গুয়ারদ্ষওলা
আলস্ষনাললর মুলোমুরে রসর্, খচলরসর প্ররতেক্ষ ম্ান ইউ

লন্ডন: ননউকাসল ইউনাইয়িডয়ক সহয়জই হানরয়ে এফএ
কায়পর স্েষ িায়র স্পঁয়ছ খুনে ম্যায়চেটোর নসচির স্কাি স্পপ
গুোনদ্মওলা। ম্যায়ির পর এক সা্াৎকায়র নরনন বয়লন,
‘নপ্রনমোর নলয়ে স্িলনসর কায়ছ হায়রর ধাক্া কাচিয়ে
উিয়র স্পয়রয়ছ স্ছয়লরা। নরোধ মাহয়রজ, রচহম
টোনল্মিংয়দর ময়ধ্য জয়ের নখয়দ পেটি স্দখয়র
পাচছে। এফএ কায়পর স্সনম-ফাইনায়ল
আয়স্মনায়লর ি্যায়লঞ্জ সামলায়র হয়ব।
স্খরাব জয়ের জন্য প্রয়োজন এই
পারফরম্যান্স বজাে রাখা।’ উয়লেখ্য,
নপ্রনমোর নলে হারছাড়া হওোর পর
স্পয়পর ল্্য এফএ কাপ এবিং উয়েফা
ি্যানপিেন্স নলে জে।
ননউকাসয়লর নবরুয়ধে পানসিং ফুিবয়লর
উৎকৃটি উদাহরণ স্ময়ল ধয়র ম্যান নসচি।
দানভদ নসলভা, স্কনভন চড ব্রুইনয়দর স্রাখার
স্িটিা থাকয়লও রসদ চছল না প্রনরপয়্র।
স্াভানবকভায়বই রারা র্য়ণ নভড় বাচড়য়ে প্রনর-আরেমণ
ননভ্তর ফুিবল স্খয়ল। ম্যায়ির প্রারনভিক পয়ব্ম ে্যানরিয়েল

স্হসাস সহজ সুয়রাে নটি কয়রন। এরপর মাহয়রয়জর
দূরপালোর েি অয়পের জন্য ল্্যভ্রটি হে। ৩৫ নমননয়ি বয়সের
ময়ধ্য ে্যানরিয়েল স্হসাসয়ক ফাউল করা হয়ল স্পনানটি পাে
নসচি। পেিনকক স্থয়ক ল্্যয়ভয়দ ভুল হেনন স্কনভন
চড ব্রুইয়নর (১-০)। প্রথমায়ধ্মর সিংয়রানজর
সময়ে লায়পায়র্তর স্হড স্পায়টের সামান্য
বাইয়র নদয়ে স্বনরয়ে রাে। নবরনরর পয়রও
নসচির আনধপর্য চছল সিংেোরীর। ৬৪
নমননয়ি পনরবর্ত চহয়সয়ব মায়ি নায়মন
নফল স্ফায়ডন ও বান্মায়ডা নসলভা।
এরপয়রই নবপ্ বয়সের বাইয়র বল
স্পয়ে ইনসাইড কাি কয়র েি স্নওোর
জােো কয়র স্নন রচহম টোনল্মিং। রাঁর ডান
পায়ের স্সাোনভ্তিং েি ননউকাসল
স্োলর্কয়ক হার মাননয়ে জায়ল আ্ে
স্নে (২-০)।
জুলাইয়ের রৃরীে সপ্ায়হ এফএ কায়পর দু’চি
স্সনম-ফাইনাল। আয়স্মনায়লর মুয়খামুনখ ম্যায়চেটোর নসচি।
অপর ম্যায়ি ম্যায়চেটোর ইউনাইয়িয়ডর প্রনরপ্ স্িলনস।

দারয়ত্ব ছাড়ললন ইস্ট খবঙ্গল অ্াকালেরমর

জাম্ষারন যালছেন রঞ্জন

রনজস্ব প্ররতরনরধ, কলকাতা: প্রকাে সরকার
ইসু্যয়র কর্তায়দর স্রায়প পড়াে ইটে স্বগেল
অ্যাকায়ডনমর দানেবে স্ছয়ড় পাকাপানকভায়ব
জাম্মানন িয়ল রায়ছেন রঞ্জন স্িৌধুনর
(নসননের)। স্সামবার নরনন বয়লন, ‘আমার
পনরবার জাম্মাননয়র থায়ক। ের দে বছর
ধয়রই ওরা আমায়ক নফয়র স্রয়র বলয়ছ।
নকন্তু ভাররীে ফুিবলয়ক নকছু নফনরয়ে
স্দওোর জন্য ও স্দয়ে রাইনন। নকন্তু ের
নরন বছয়র বুয়ঝ নেয়েচছ, ভাররীে ফুিবয়লর
উন্নরর প্রধান অন্তরাে কর্তায়দর
মাননসকরা। অনূর্-্ম ১৭ পর অনূর্-্ম ২০
নবশ্কাপ আয়োজন করয়লও স্দয়ের ফুিবল এক ইনচেও এেয়ব না।’
ইটে স্বগেল কর্তায়দর রুয়লাধনা কয়র রাঁর বতিব্য, ‘আমার কাজ স্রেননিং করায়না।
স্খয়লাোড়য়দর বাথ্ম সাচি্তনফয়কি খনরয়ে স্দয়খ, অরীয়র স্ফডায়রেয়নর স্সন্টাল
স্রনজয়্রেেন নসয়টেয়ম রার অরীর স্রকড্ত স্দখার দানেয়বে স্কায়েয়সর এক আনধকানরক ও
ক্ায়বর এক প্রনরনননধ চছয়লন। নকন্তু প্রকাে সরকার ইসু্যয়র ইটে স্বগেল ক্াব পুয়রা স্দাষ
িাপায়ছে আমার উপর। আমার নদয়ক স্কন আঙুল উিয়ব? িুনী স্োস্ামী, নপয়ক ব্যানানজ্ম,
অরুণ স্ঘায়ষর অধীয়ন স্কাচিিং কনরয়েচছ। রুয়ল এয়নচছ কাল্মিন ি্যাপম্যান, অয়লাক দাস,
দীয়পন্ু নবশ্াস, স্রয়নচড নসিং, দীপক মণ্ডল, স্জমস নসিং, সুরির পাল, শুভানেস
রােয়িৌধুনর, উদান্তা নসিংয়দর। স্ফডায়রেন স্কানওনদন জুননের দয়লর দানেবে স্দেনন। রয়ব
অনুয়োিনা চছল না। জারীে দয়লর প্রনরনননধবে করা ৮০ েরািংে স্ছয়লই ফুিবল নেয়খয়ছ
আমার কায়ছ। স্সিাই রৃনপ্র। রয়ব ের কয়েক বছয়র কম্মকর্তায়দর আিরয়ণ আনম
অর্যন্ত হরাে। রাই গুড বাই ইনডেো। স্সয়প্ম্বয়র ময়ন হয়ছে পনরনস্থনর স্াভানবক হয়ব।
রখন জাম্মানন িয়ল রাব। স্রাে স্দব পানরবানরক স্হায়িল ব্যবসাে।’ উয়লেখ্য, রঞ্জন স্িৌধুনর
চিএফএ ছাড়ার পয়রই ওই অ্যাকায়ডনমর পরয়নর শুরু।

বুধবার মহলমোন খপোর্টিংলয়র সভা

রনজস্ব প্ররতরনরধ, কলকাতা: সচিব পদ ননয়ে জচিলরার ননরসয়ন বুধবার মহয়মডান
স্পোচি্তিং ক্াব রাঁবয়ু র কম্মসনমনরর সভা ডাকা হল। দু’সপ্াহ আয়ে ব্যনতিের সমস্যাে
সচিব কামারউনদিন পদ ছাড়ার কথা বয়লচছয়লন। ইস্তফাপত্র ক্াব সভাপনর আনমরুনদিন
বনবর কায়ছ পাচিয়ে স্দওোর জন্য রাঁর উপর িাপ চছল। কামার বয়লচছয়লন, ‘আমায়ক
ননয়োে কয়রচছল কম্মসনমনর। রাই আনম কম্মসনমনরর কায়ছই পদর্যােপত্র জমা স্দব।’
স্েষ পর্মন্ত কামায়রর দানব স্ময়ন স্নওো হয়েয়ছ। বুধবার ননয়জর ডাকা নমচিিংয়ে নরনন
সচিব পয়দ ইস্তফাপত্র নদয়লও ক্াব ছাড়য়ছন না। রাঁর জন্য অথ্ম সচিব পয়দর সৃনটি হয়ছে।
বর্তমান সহ-সচিব কামায়রর জােোে স্সয়রেিানর হয়র িাইয়ছন। বনসরহাি মহকুমাে
দয়লর নবনবধ দানেয়বে থাকয়ল দীয়পন্ু নবশ্াসয়কও সচিব চহয়সয়ব িাইয়ছন অয়নয়ক।
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