
ব কীকৃত েখলাপী ণর্ালংকার কাশয্ নীলােমর িব ি  
নীলােমর ধাযর্ য্ িদন ১৯-০৩-২০২১, সময় – সকাল ১০-৩০ িমঃ 
ান – ক াই েকা-অপােরিটভ বয্া  িলঃ এর ধান কাযর্য্ালয় (িরেকাভারী িবভাগ), কাঁিথ, পূবর্েমিদনীপুর 

নীলােমর িনয়মাবলী 
১। িতিট রিশেদ বিণর্ত গহনা পৃথক ভােব নীলাম হইেব। 

২। নীলােমর পূেবর্ নীলােম অংশগ্রহণকারী েতয্কেক জিমন প  ৫০০.০০ (পাঁচ শত টাকা) মা  জমা িদেত হইেব। 

৩। অংশগ্রহণকারীেক পয্ান কাডর্  ও আধার কাডর্ -এর তয্িয়ত নকল জমা িদেত হইেব। 

৪। নীলাম ডাক সমা  হইবার অবয্বিহত পেরই সে র্ া  ডােকর সমূহ টাকা তৎক্ষণাৎ জমা িদেত হইেব অনয্থায় জািমেনর সমূহ টাকা বােজয়া  

হইেব। 

৫। নীলােমর ডাক সে াষ জনক না হইেল বা অনয্ েকােনা ৈবধ কারেণ বয্া  কতৃপক্ষ একতরফা নীলাম বািতল কিরেত পািরেবন। 

ািবত নীলােমর রিসদ ন র 
১) ধান শাখা:‐  এ৫৭৩৭৮,  এ৫৭৮০৭,  এ৫৭৮৮৩,  এ৫৮০১৯,  এ৫৮০৫৭,  এ৫৮১৪৬,  এ৫৮২৯২,  এ৫৮৬১৮,  এ৫৯০১১,  এ৬০১১৬,  এ৬০৬৮৫, 
এ৬০৮৩১, এ৬১০৭৪, এ৬১০৮৮, এ৬১১৪৮, এ৬১১৫১, এ৬১১৯৩ | 

২) এগরা শাখা :-   ১৪৩১৩৩, ১৪৩২৬১,     ১৪৩২৬৫, ১৩৭১৪৬আর  ,     ১৪৩৩৬১,     ১৪৩৪০৬,         ১৪৩৫০১,       ১৪৩৫৮৩,         ১৪৩৫৯৩,   
১৪৩৬০৪,   ১৩৭৮৫৩আর ,  ১৪৩৭৭১, ১৪৩৭৭৪,  ১৪৪৩৩৮,  ১৪৪৩৮২,   ১৪৪৪৬৩,  ১৪৪৮৫৩, ১৪৪৯২০, ১৪০৩৫৪,    ১৪৫৩৩৯,  ১৪৫৩৫০,  
১৪৫৪১২,    ১৪৫৪৬৬,  ১৪৫৮৯১,  ১৪৫৯৯০,  ১৪৬০৭০ | 

৩) েহঁিড়য়া শাখা :- ১০৫৮৩২,  ১৭৭, ২০৭, ২৫২, ৩৩১, ১০৮০, ১১১৭, ৪৯৯৭  | 
৪) মংলামােড়া শাখা:‐১০০৫৮৩,  ১০০৭৮৬,  ১০১০০০,  ১০১০১৯,  ১০১০২৭,  ১০১২২০,  ১০১২৩২,  ১০১২৩৬,  ১০১৩৩৯,  ১০১৪০২,  ১০১৪১৭, 
১০১৫২৩,  ১০১৫৩৮,  ১০১৫৮৬,  ১০১৫৮৮,  ১০১৬৮২,  ১০১৮১০,  ১০১৮৫১,  ১০২০৮০,  ১০২১০১,  ১০২২৬৯,  ১০২৩৫০,  ১০২৯৮৯,  ১০৩০২৬, 
১০৩১১৮,  ১০৩২৫৫,  ১০৩৬৪৪,  ১০৩৭১১,  ১০৩৭৫৬,  ১০৩৭৭৪,  ১০৩৮১২,  ১০৪০৫২,  ১০৪০৯৮,  ১০৪১৮২,  ১০৪৩০৭,  ১০৪৪৬৩,  ১০৪৪৯২, 
১০৪৫১১,  ১০৪৫৫০,  ১০৪৫৮৮,  ১০৪৭৩৫,  ১০৪৭৪৭,  ১০৪৭৫২,    ১০৪৯০৪,  ১০৫০৫৯,  ১০৫১৫৭,  ১০৫১৮৬,    ১০৫৪০২,    ১০৫৪২২,  ১০৫৪৪৮, 

১০৫৪৬৬, ১০৫৫২০, ১০৫৫২১, ১০৫৫২২, ১০৫৫৪৪। 
৫) েবলদা শাখা:‐ ৫৯৬৯২, ৫৯৬৯৮, ৫৯৭৫১, ৫৯৭৫৩, ৫৯৮৩৪, ৫৯৮৩৫, ৫৯৮৩৬, ৫৯৮৩৭, ৬০৮২১, ৬১০৬৫, ৬১০৯২, ৬২০৩১, ৬২০৪১, 

৬২১৫৪, ৬২১৬৫, ৬২২২৮ । 
৬) গর্াচক শাখা :- ৫৬৫৪৮, ৫৬৫৬৮, ৫৬৬৭০, ৫৬৬৬৯, ৫৮১৪০, ৫৮৩৯৪, ৫৮৮৬৬, ৫৮৯০৫, ৫৮৯৯৭ | 

৭) মিহষাদল শাখা :- ৪৩৪৯০, ৪৩৪৯৪,    ৪৩৬৫৩,   ৪৪৩২৫,   ৪৫৪৮৮। 
৮) ন কুমার শাখা:‐  ৫৫৩৩১,  ৫৫৩৩৬,  ৫১৭৭১আর১,  ৫৫৪৪৬,  ৫৫৪৫৬,  ৫০১৯৪আর ১,  ৫৫৫৫০,  ৫৫৭৭৮,  ৫৫৭৯৬,  ৫৫৯৫৩,    ৫৬১৯১, 
এ৫৬১৯৭,    ৫৬৭৩৩, ৫৬৭৩৪, ৫৬৯৮৩, ৫৬৯৯২,  ৫৭১৪৮, ৫৭১৫৭, ৫৭১৭২, ৫৭১৯৮, ৫৭৩১৮, ৫৭৩৪৭, ৫৭৪২২, ৫৭৪৮০, ৫৭৫৪৮,  ৫৭৬৪৪, 

এ৫৭৭৪৬, ৫৭৭৫৩, ৫৭৮৬০,  এ৫৭৮৭৯, এ৫৭৮৮৫, এ৫৭৯০৬, ৫৭৯২০, ৫৭৯৩১, ৫৭৯৪০, ৫৭৯৯০। 
৯) ন ীগ্রাম শাখা:‐  ৪৪৮৬০, ৪৫২৬৮, ৪৫৩৯০, ৪৫৫২২, ৪৫৫২৩,  ৪৫৫২৬, ৪৫৫৩০,  ৪৫৬৬৪, ৪৫৬৬৬, ৪৫৭২৯, ৪৫৭৬৭,  ৪৬১৮৯, ৪৬২৭০, 
৪৬২৭১,  ৪৬৪৯৫,  ৪৬৯৩৪,  ৪৭১৭২,  ৪৭২২৬,  ৪৭৩৬১,  ৪৭৩৭১,  ৪৭৩৮৫,  ৪৭৪৩৪,  ৪৭৫২৬,  ৪৭৫৪৪,  ৪৭৫৪৫,  ৪৭৬২৬,  ৪৭৬৫৫,  ৪৭৬৬০, 
৪৭৬৬২, ৪৭৬৬৬, ৪৭৭০২, ৪৭৭১৫, ৪৭৭৩২, ৪৭৭৮০, ৪৭৮৫৭, ৪৭৮৬৪, ৪৭৮৮৯, ৪৭৯১০, ৪৭৯১১, ৪৭৯৪১, ৪৭৯৪২, ৪৭৯৪৯, ৪৭৯৬২, ৪৮০১৭, 

৪৮০৪২, ৪৮০৭৬, ৪৮০৯৩, ৪৮১০৭, ৪৮১২০ । 
১০) পাঁশকুড়া শাখা:- একাউ  নং ০০৮১০০৩৯০১০২৬২৬ | 
১১) বাড়বিড়শা শাখা :-  ৭৫১২ | 
 

 

ানঃ কাঁিথ,                                                                                                                               া :- পাথর্ িতম পিত , 

তািরখঃ ২৬-০২-২০২১                                                                                                             স াদক ও েসল অিফসার,  

                                                                                                                                        ক াই েকা-অপােরিটভ বয্া  িলঃ 

 


