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The Secretary, Listing Department         The Manager, Listing Department 
B S E Limited,                      National Stock Exchange of India Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers,           Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1 
Dalal Street, Mumbai 400001                          G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E) 
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Dear Madam, Sir,  
 

Sub: Newspaper Publication 
 
Pursuant to Regulation 30 read with Part A of Schedule III of Securities and Exchange 

Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we 

enclose herewith the copies of the following newspaper advertisements published for 

giving Notice of Extraordinary General Meeting (EGM) of The Tinplate Company of India 

Limited is scheduled to be held on Monday, April 18, 2022 at 9.30 a.m. (IST) through 

Video Conference/Other Audio Visual Means:  

 
1. Business Standard 

2.  Aajkal  

 
This is for your information and records.  
 
Thanking you,  
 
 
Yours faithfully, 
THE TINPLATE COMPANY OF INDIA LIMITED 
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COMPANY SECRETARY 

 

 

Encl. 
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খেলা
সরাসরর | এক্সক্লুরসভ | ম্াচ ররপ�ার্ট | রিতর্ট | ইন্াররভউ | ড্রেরসং রুম | �ররসংখ্ানআজকাল কলকাতা স�ামবার ২৮ মার্চ ২০২২

সেটে উটমশ প্ররুর পররশ্রম কটরটে। প্রস্তুরত ম্াটরও ভাল কটররেল। স�োই সেে ম্াটর 
প্ররতফরলত হটেটে। ওর পারফরটমটসে আমরা মগু্ধ  সশ্রে� আোর

 প্রকাশ্ রবজ্ঞরতি
রিজার্ভ ব্াঙ্ক অফ ইরডিয়াি সার্্ভলাি নং 
DNBS (PD)/CC.NO.11/02. 01/99-
2000  তারিখ ১৫. ১১. ১ ৯৯৯ যা সময়য় সময়য় 
পরিমারজ্ভত অনুযায়ী রবজ্ঞরতি প্রদান কিা 
যায়ছে যয, শত্ভাবরল পূিণ সায়পয়ষে, যরদ 
থায়ক, রিজার্ভ ব্াঙ্ক অফ ইরডিয়া বা অন্ 
আরিকারিকগয়ণি অনুয়মাদয়ন যমসাস্ভ যপ্রাত্া 
এরসিম প্রাইয়রট রলরময়টড, একটি রবদ্মান 
নন ব্ারঙ্কং রফনান্স যকাম্ারন ( পিবততীকায়ল 
‘ দ্ যকাম্ারন’  রিয়সয়ব রববৃত)  ঠিকানা ৩৭, 
যশসিরপয়াি সিরণ, এস  রব  টাওয়াস্ভ, ৫ম 
তল, কলকাতা– ৭০০০১৭– এি পরিচালন 
পর্ভয়দ পরিবত্ভন িয়য়য়ে শ্রী নবীন ঝাঝারিয়া, 
রথিরত রবএফ– ২৩৭, সল্টয়লক, কলকাতা–
৭০০০৬৪, কায্ভ চাকরি, এি পদত্ায়গি 
কািয়ণ। এি ফয়ল পরিচালন পর্ভয়দ 
৩০% –এি যবরশ পরিবত্ভন িয়য়য়ে এবং 
পরিবত্ভয়নি পয়ি পরিচালন পর্ভয়দি গঠন 
১)  শ্রী অরমত র্মাি কাজারিয়া ৪এ, অয়শাক 
যিাড, আরলপুি, কলকাতা–৭০০০২৭ এবং 
শ্রী নয়ন রবয়নাদ যমিতা ৮৮, অরবিনী নগি, 
রিয়জন্ট পাক্ভ, কলকাতা–৭০০০৪০।
যকানও ব্রতিি পরিচালন পর্ভয়দি এই 
পরিবত্ভয়নি ফয়ল যরদ যকানও স্াথ্ভ 
ষুেণ্ণ িওয়াি আশঙ্কা থায়ক তািয়ল এই 
রবজ্ঞরতি প্রকারশত িওয়াি ৩০ রদয়নি ময়ি্ 
যকাম্ারনয়ক উতি ঠিকানায় এবং রিজার্ভ 
ব্াঙ্ক অফ ইরডিয়া, রডএনরবএস, ১৫,  এন  এস  
যিাড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা–৭০০০০১–এ 
জানায়বন, যযখায়ন স্ায়থ্ভি িিন ও আপরতিি 
কািণ উয়লেখ থাকয়ব।
রডয়িক্টি, যকাম্ারন এবং উতি পরিচালন 
পর্ভদ দ্ািা জািীকৃত।
তারিখ: ১৬. ০৩. ২০২২ 

 তারিখ: ২৫ মাচ্ভ ২০২২
প্ররত:
১)  রসরড রডর্রিরবউটস্ভ, রথিরত রজ– ৫, ২২৩ রজ টি যিাড, 
রশবপুি ৭১১১০২; 
২)  তাপস র্মাি চন্দ্র, রথিরত রব– ৫, ২২৩ রজ টি যিাড, 
রশবপুি ৭১১১০২; 
৩)  শ্রীমতী শুভ্া চন্দ্র, রথিরত ২৩/ ১/ ১ যলাকনাথ 
চ্াটারজ্ভ যলন, িাওড়া পুিরনগম, রশবপুি, িাওড়া 
৭১১১০২; 

�ম্পরক্চত:  এ. রপ.  েং ১১ অফ ২০২২
কলকাতা হাইটকাটে্চ মূল র�রভল অরিটষেত্র, কমারশ্চোল 

রিরভশে, োো ক্ারপোল রফোরসেোল �ারভ্চট�� রলরমটেি
. . . আয়বদনকািী

বনাম
রসরড রডর্রিরবউটস্ভ এবং অন্ান্িা . . . প্ররতবাদীগণ

আমাি ময়কেল:  টাটা ক্ারপটাল রফনারন্সয়াল সারর্ভয়সস 
রলরময়টড
মিাশয়/ মিাশয়া,
মিামান্ প্রিান রবচািপরত প্রকাশ শ্রীবাস্তব, কলকাতা 
িাইয়কাট্ভ উতি সম্য়ক্ভ তাঁি ১৫ মাচ্ভ ২০২২ তারিয়খি 
আয়দয়শ আমায়ক রনয়দ্ভশ প্রদান কয়িয়েন সংবাদপয়ত্ 
রবজ্ঞরতি প্রকায়শি জন্ এবং আপনায়দি জানায়ত যয 
উতি রবরয় মিামান্ িাইয়কাট্ভ কলকাতা থিায়ন রবচায্ভ 
২৫ এরপ্রল ২০২২ যযখায়ন আপনায়দি উপরথিত 
থাকয়ত িয়ব।
আপনায়দি তথ্, নরথরুরতি ও প্রয়য়াজনীয় কায়জি 
জন্ জানায়না িল।

আপনায়দি রববিস্ত,
অররয়রক গুি,
অ্াডয়রায়কট
প্রযয়নে গুি অ্াডি যকাং,
অ্াডয়রায়কটস
৭রস, রকিণ শঙ্কি িায় যিাড, যির্টংস যচম্াস্ভ, প্রথম 
তল, কষে নং রজরড/ ১, কলকাতা–৭০০০০১
যফান:  ০৯৮৩০৯৫৬২৫৮/ ০৮৪২০৪২৪৫০ 

 সিে� ররকভারর ট্াইবুোল 
কলকাতা ( রিআরটি–১) 

১০ম তল, জীবনসুিা রবর্ডং,
৪২–রস, যজ এল যনিরু যিাড, কলকাতা–৭০০০৭১

সক� েং:  ওএ/৩৭৬/ ২০১৭
যডট রিকরারি ট্াইবুনাল ( প্ররসরডওি)  রুলস, ১৯৯৩–
এি রবরি ৫ উপ–রবরি ( ২এ)  সি অ্াক্ট– এি ১৯ নং 

িািাি ( ৪)  নং উপিািািীয়ন সমন
এসিয়টনশন নং:  ১৫৫৬

ইরডিোে ওভারর�জ ব্াঙ্ক
– বোম –

সকাে্ারর র�টটেম� ও অে্রা
প্ররত: 
( ১)   সকাে্ারর র�টটেম�, একটি মারলকানািীন সংথিা, 
রপ–৯, আনন্দ যমািন বসু যিাড ( নায়গিবাজাি) , 
কলকাতা ৭০০০৭৪, পরচিমবঙ্গ।
ও ১৭/ ১, আনন্দ যমািন বসু যিাড ( নায়গিবাজাি) , 
কলকাতা ৭০০০৭৪, পরচিমবঙ্গ।
( ২)   রমঃ িীমাে দা�, যকায়্ারি রসয়্টমস–এি মারলক, 
রপ–৯, আনন্দ যমািন বসু যিাড ( নায়গিবাজাি) , 
কলকাতা ৭০০০৭৪, পরচিমবঙ্গ।
ও ১৭/ ১, আনন্দ যমািন বসু যিাড ( নায়গিবাজাি) , 
কলকাতা ৭০০০৭৪, পরচিমবঙ্গ।

�মে
যযয়িতু ০৬. ১১. ২০১৭ তারিয়খ মিামান্ রপ্রসাইরডং 
অরফসাি সমীয়প ওএ/৩৭৬/ ২০১৭ তারলকারুতি 
িয়য়য়ে।
যযয়িতু এই মিামান্ ট্াইবুনাল সানয়ন্দ 
₹৮৬,৮৪,৪৮৮. ০৯ বয়কয়া অথ্ভাঙ্ক পুনরুদ্ায়িি জন্ 
আপনায়দি রবরুয়দ্ উতি অ্ায়ক্টি ১৯( ৪)  িািািীয়ন 
দায়য়ি কিা আয়বদন ( ওএ)–এি যপ্ররষেয়ত সমন/  যনাটিস 
জারি কিয়ে ( নরথপয়ত্ি করপ সি আয়বদনটি এই যনাটিস 
সংলগ্ন) ।
উতি অ্ায়ক্টি ১৯ নং িািাি ( ৪)  নং উপিািা অনুযায়ী 
রববাদী পষেগয়ণি প্ররত রনম্নরলরখত রনয়দ্ভশ জারি কিা িয়ছে: 
( ১)  এই সময়নি পরিয়রবা জারিি  রতরিশ  রদয়নি ময়ি্ 
রনষ্পরতিি আরজ্ভ যকন মঞ্ুি কিা িয়ব না, তাি কািণ 
দশ্ভায়ত িয়ব; 
( ২)  প্রকৃত আয়বদয়নি ক্রম নং ৩এ–এি অিীয়ন 
আয়বদনকািী দ্ািা রনি্ভারিত সম্রতিসমূি ও 
পরিসম্দসমূি বায়দ অন্ সমস্ত সম্রতিসমূি ও 
পরিসম্দসমূয়িি রববিণ য�ারণা কিয়ত িয়ব; 
( ৩)  শুনারন িয়ত চলা এবং সম্রতিসমূি যক্রায়কি 
আয়বদন রনষ্পরতিি জন্ প্রকৃত আয়বদয়নি ক্রম নং ৩এ–
এি অিীয়ন য�াররত জারমনযুতি পরিসম্দসমূি বা এই 
িিয়নি পরিসম্দসমূি ও সম্রতিসমূি রনয়য় যকানও 
প্রকাি যলনয়দন বা এগুরল রবরক্র কিা যথয়ক আপনায়ক 
রবিত থাকয়ত বলা িয়ছে; 
( ৪)  এই ট্াইবুনায়লি আগাম অনুয়মাদন োড়া প্রকৃত 
আয়বদয়নি ক্রম নং ৩এ–এি অিীন য�ারণা অনুযায়ী যয 
পরিসম্দগুরলি ওপি জারমনস্াথ্ভ ততরি কিা িয়য়রেল 
এবং/ বা রনি্ভারিত/ য�াররত জারমনযুতি পরিসম্দসমূি বা 
সম্রতিসমূি আপরন রবরক্র, রলজ বা অন্ যকানও উপায়য় 
( স্ারারবক ব্বসারয়ক পদ্রত বায়দ)  িস্তান্তি কিয়ত 
পািয়বন না; 
( ৫)  স্ারারবক ব্বসারয়ক পদ্রতয়ত এই জারমনযুতি 
পরিসম্দসমূি বা অন্ান্ পরিসম্দসমূি ও 
সম্রতিসমূি রবরক্র কয়ি প্রাতি রবক্রয়মূয়ল্ি রিসাব রদয়ত 
এবং এই সকল পরিসম্দগুরলি ওপি জারমনস্াথ্ভ িািক 
এই ব্াঙ্ক বা আরথ্ভক প্ররতষ্ঠানগুরলয়ত িষেণায়বষেণকৃত 
রনি্ভারিত অ্াকাউয়ন্ট এই রবক্রয়মূল্ জমা রদয়ত আপরন 
দায়বদ্ থাকয়বন।
এি পাশাপারশ আপনায়ক আিও রনয়দ্ভশ যদওয়া িয়ছে 
যায়ত আপরন আপনাি রলরখত রববৃরত সয়মত  যাি 
একটি করপ আয়বদনকািীি কায়েও জমা রদয়ত িয়ব  
সররজস্টাটরর সাময়ন ৩০. ০৬. ২০২২ তাররখ সবলা 
১০. ৩০োে িারজি থাকয়বন যাি অন্থা িয়ল আপনাি 
অনুপরথিরতয়তই এই আয়বদয়নি শুনারন এবং িায়দান 
কিা িয়ব।
আজ ১১. ০৩. ২০২২ তাররটখ েীটর ট্াইবুোটলর 
র�লটমাহর রদটে আরম স্াষের করলাম।

সররজস্টার ইে রাজ্চ
সিে� ররকভারর ট্াইবুোল–১, কলকাতা

অর্চ মন্ত্রক, ভারত �রকার।

কম্চখারল/  ব্ব�া/ বারিজ্/  
হারাটো/ প্রারতি  ইত্ারদ রবজ্ঞাপে
১২টি শব্দ ২৫০ টাকা

অরতররক্ত শব্দ ১৮ োকা

   ফম্চ েং:  আইএের�– ২৫এ
পাবরলক যকাম্ারনয়ক প্রাইয়রট যকাম্ারনয়ত 
রূপান্তয়িি জন্ সংবাদপয়ত্ প্রকারশতব্ রবজ্ঞাপন
রিরজওনাল রডয়িক্টি, রমরনর্রি অফ কয়প্ভায়িট 
অ্ায়ফয়াস্ভ, ই্টান্ভ রিরজয়ন সমীয়প
সম্রক্ভত রবরয়:  যকাম্ারনজ অ্াক্ট, ২০১৩, 
যকাম্ারনজ অ্াক্ট, ২০১৩– এি ১৪ নং িািা এবং 
যকাম্ারনজ ( ইনকয়প্ভায়িশন)  রুলস, ২০১৪– এি 
রুল নং ৪১

এবং
সম্রক্ভত রবরয়:  সম�া�্চ রজএ�র� ক্াটটোফাম্চ  
রলরমটেি,  যাি যিরড্টাড্ভ অরফয়সি ঠিকানা:  ২এরব 
অরম্কা গায়ড্ভন, ২৩, িাজা সয়ন্তার যিাড, কলকাতা–  
৭০০০২৭, পরচিমবঙ্গ, রািত

. . .  আয়বদনকািী
এতদ্দািা রবজ্ঞরতি প্রদান কিা িয়ছে যয, বুিবাি, ২৩ 
মাচ্ভ ২০২২ তারিয়খ অনুরষ্ঠত উতি আয়বদনকািী 
যকাম্ারন তাি বারর্ভক সািািণ সরায় গৃিীত একটি 
রবয়শর রসদ্ান্ত অনুযায়ী এই যকাম্ারনয়ক প্রাইয়রট 
রলরময়টড যকাম্ারনয়ত পরিবত্ভয়ন আগ্রিী এবং 
এই রবরয়টি রনরচিত কিাি জন্ আয়বদনকািী 
যকাম্ারনি তিয়ফ উপরিরলরখত রুলসমূি– সি 
পঠনীয় যকাম্ারনজ অ্াক্ট, ২০১৩– এি ১৪ নং 
িািািীয়ন যকন্দ্রীয় সিকায়িি কায়ে একটি আরজ্ভ 
যপশ কিাি প্রস্তাব আনা িয়য়য়ে। 
যকাম্ারনি প্রস্তারবত এই পরিবত্ভয়ন/ ্ট্াটায়স কািও 
স্াথ্ভ ষুেণ্ণ িয়ল বা ষুেণ্ণ িওয়াি সম্াবনা আয়ে বয়ল 
ময়ন কিয়ল রতরন/ তাঁিা এই রবজ্ঞরতি সংবাদপয়ত্ 
প্রকারশত িওয়াি তারিখ যথয়ক যচায়্া রদয়নি ময়ি্ 
রিরজওনাল রডয়িক্টি, ই্টান্ভ রিরজয়ন, রমরনর্রি অফ 
কয়প্ভায়িট অ্ায়ফয়াস্ভ বিাবয়ি রনজাম প্ায়লস, ২ 
এমএসও রবর্ডং, চতুথ্ভ তল, ২৩৪/ ৪, এয়জরস যবাস 
যিাড, কলকাতা–  ৭০০ ০২০, পরচিমবঙ্গ, রািত–
 এি ঠিকানারথিত অরফয়স স্ায়থ্ভি িিন ও রবয়িারিতাি 
কািণ উয়লেখ কয়ি রলরখতরায়ব জানান বা যিরজ্টাড্ভ 
ডায়ক পাঠান এবং এি সয়ঙ্গ একটি িলফনামা দ্ািা 
বতিব্ সমরথ্ভত িওয়া আবশ্ক এবং এি একটি করপ 
অবশ্ই আয়বদনকািী এই যকাম্ারনি রনম্নরলরখত 
যিরজ্টাড্ভ অরফয়সি ঠিকানায় যপশ কিয়ত িয়ব: 

আয়বদনকািী– এি জন্ ও তিয়ফ
স্াাঃ 

রবজে কুমার স�াটেল 
(রডয়িক্টি), DIN: 00324981

যিরজ্টাড্ভ অরফয়সি ঠিকানা:  ২এরব অরম্কা গায়ড্ভন, 
২৩, িাজা সয়ন্তার যিাড, 

কলকাতা–  ৭০০০২৭, পরচিমবঙ্গ
তারিখ:  ২৮ মাচ্ভ  ২০২২
থিান:  কলকাতা   

E-Tender
Notice Inviting E-Tender 
A.E.O- on behalf of JGM Z.P. 
invites (On line) vide JGM/
ZP/N-14/2021-22. ID No. 
2022_ZPHD_373506_1. and 
Bid Submission date end: 
11.04.2022 up to 16.00 hours. 
For details visit website
–www.jhargram.gov.in & 
other details may be seen 
during Office hours.

Sd/-
Additional Executive Engineer

Jhargram Zilla Parishad 

 GOVERNMENT OF WEST BENGAL

 Memo No. 90(4)ADV/JICA

 OFFICE OF THE
JALPAIGURI ZILLA PARISHAD
Abridge copy of NIT No. 
WBZP/34-DE/21-22
Online Item rate e-tender is 
invited by under signed for Supply 
of Computer Hardware vide 
tender ID 2022-ZPHD-372861_1. 
Last Date of tender 15/04/2022. 
For more details login to https://
wbtenders.gov.in.

Sd/-
District Engineer

Jalpaiguri Zilla Parishad 

ICA-T 5751(3)/2022

ICA-T5749(3)/2022

ICA-T 5731(3)/2022

ICA-T5746 (3)/2022

ICA-T5743(3)/2022

ICA- T 5741(2)/2022

ICA-T 5729(3)/2022

ICA-T5727(3)/2022

ICA-T 5735(3)/2022

 রদ টিেটলেে সকাম্পারে অফ ইরডিো রলরমটেি
CIN: L28112WB1920PLC003606  

যিরজ্টাড্ভ অরফস:  ৪, ব্াঙ্কশাল র্রিট, কলকাতা– ৭০০০০১ 
যটরল:  ( ০৩৩)  ২২৪৩৫৪০১/  ফ্াসি:  ( ০৩৩) ২২৩০৪১৭০ 

ই– যমল:  company.secretariat@tatatinplate.com  ●  ওয়য়বসাইট:  www.tatatinplate.com

 রবটশষ �ািারি �ভার রবজ্ঞরতি এবং ই  – সভাটিং তর্
রবজ্ঞরতি প্রদান কিা িয়ছে যয, রদ টিনয়লেট যকাম্ারন অফ ইরডিয়া রলরময়টড ( রদ ‘ সকাম্পারে’ )–এি সদস্গয়ণি রবয়শর সািািণ সরা 
( ইরজএম বা রমটিং)  রররডও কনফায়িন্স ( রভর� �ুরবিা) /  অন্ান্ অরডও ররসুয়াল মাি্য়ম ( ওএরভএম)  যকবলমাত্ অনুরষ্ঠত িয়ব 
যসামবাি ১৮ এরপ্রল ২০২২ সকাল ৯. ৩০টায় ( রািতীয় সময়)  যযখায়ন ইরজএম রবজ্ঞরতিয়ত রববৃত রবরয়সমূি আয়লাচনা কিা িয়ব। 
রািত সিকায়িি কয়প্ভায়িট রবরয়ক মন্ত্রক দ্ািা জারিকৃত যজনায়িল সার্্ভলাি নং ১৪/ ২০২০ তারিখ ৮ এরপ্রল ২০২০, যজনায়িল 
সার্্ভলাি নং ১৭/ ২০২০ তারিখ ১৩ এরপ্রল ২০২০, যজনায়িল সার্্ভলাি নং ২২/ ২০২০ তারিখ, ১৫ জুন ২০২০ যজনায়িল সার্্ভলাি 
নং ৩৩/ ২০২০ তারিখ ২৮ যসয়টেম্ি ২০২০, যজনায়িল সার্্ভলাি নং ৩৯/ ২০২০ তারিখ ৩১ রডয়সম্ি ২০২০, যজনায়িল সার্্ভলাি 
নং ১০/ ২০২১ তারিখ ২৩ জুন ২০২১ এবং যজনায়িল সার্্ভলাি নং ২০/ ২০২১ তারিখ ৮ রডয়সম্ি ২০২১ ( একরত্রতভাটব ‘ এমর�এ 
�াকু্চলা�্চ’  রহট�টব রববৃত)  এবং যসরব সার্্ভলাি নং SEBI/HO/CFD/CM01/CIR/P/2020/79  তারিখ ১২ যম ২০২০ এবং যসরব 
সার্্ভলাি নং SEBI/HO/CFD/CM02/CIR/P/2021/11  তারিখ ১৫ জানুয়ারি ২০২১ জারিকৃত রসরকউরিটিজ অ্াডি এসিয়চঞ্ যবাড্ভ 
অফ ইরডিয়া ( ‘ স�রব �াকু্চলা�্চ’ ) , যকাম্ারন যকবলমাত্ তবদ্্রতন মাি্য়ম শরনবাি ২৬ মাচ্ভ ২০২২, তাি সদস্গণয়ক যপ্রিণ কয়িয়ে 
যায়দি ই–যমল ঠিকানা যকাম্ারন/ যিরজ্রিাস্ভ ও যশয়াি ট্ান্সফাি এয়জন্ট (‘  আরটিএ’ ) , টিএসআি দািাসাউ কনসালট্ান্টস প্রাইয়রট 
রলরময়টড/ রডয়পারজটরিজ–এি কায়ে নরথরুতি িয়য়য়ে।
যকাম্ারনি ইরজএম রবজ্ঞরতি যকাম্ারনি ওয়য়বসাইট www.tatatinplate.com  এবং ্টক এসিয়চঞ্ সমূয়িি ওয়য়বসাইট যথা 
রবএসই রলরময়টড ( রবএসই)  এবং ন্াশনাল ্টক এসিয়চঞ্ অফ ইরডিয়া রলরময়টড ( এনএসই)  যথাক্রয়ম www.bseindia.com  এবং 
www.nseindia.com– এি সম্রক্ভত রবরায়গ পাওয়া যায়ব। ইরজএম রবজ্ঞরতি ন্াশনাল রসরকউরিটিজ রডয়পারজটরিজ রলরময়টড 
( এনএসরডএল)– এি ওয়য়বসাইট www.evoting.nsdl.com – যতও পাওয়া যায়ব।
ররটমাে ই–সভাটিং: 
রদ যকাম্ারনজ অ্াক্ট ২০১৩ ( ‘ অ্াক্ট’ )  যসকশন ১০৮ সয়ঙ্গ পঠিতব্ যকাম্ারনজ ( ম্ায়নজয়মন্ট অ্াডি অ্াডরমরনয়্রিশন)  রুলস ২০১৪, 
রুল ২০, রসরকউরিটিজ অ্াডি এসিয়চঞ্ যবাড্ভ অফ ইরডিয়া ( রলর্টং অবরলয়গশনস অ্াডি রডসয়্াজাি রিয়কায়ািয়মন্টস)  যিগুয়লশনস 
২০১৫ যিগুয়লশন ৪৪ এবং রদ ইনর্টটিউট অফ যকাম্ারন যসয়ক্রটারিজ অফ ইরডিয়া দ্ািা জারিকৃত যসয়ক্রটারিয়াল ্ট্াডিাড্ভ অন 
যজনায়িল রমটিংস ( ‘ এসএস– ২’ )  প্ররতটি সময়য় সময়য় পরিমারজ্ভত অনুযায়ী যকাম্ারন তাি সদস্গণয়ক ইরজএম পূব্ভ/ ইরজএম 
চলাকালীন সময়য় রিয়মাট ই–যরাটিং সুরবিা প্রদান কিয়েন ইরজএময়ত রববৃত রবরয়বস্তু আয়লাচনাি জন্। যসই কািয়ণ যকাম্ারন 
তবদ্্রতন মাি্য়ম যরাট প্রদায়নি সুরবিাি জন্ এনএসরডএল–যক রনয়য়াগ কয়িয়েন।
ইরজএম আহ্ায়ক রবজ্ঞরতিয়ত রিয়মাট ই– যরাটিং–এি রবশদ রববিণ প্রদান কিা িয়য়য়ে। সদস্গণয়ক রনম্নরলরখত রবরয় নজয়ি িাখয়ত 
জানায়না িয়ছে
ক)   রিয়মাট ই–যরাটিং সুরবিা রনম্নরলরখত সময়য় পাওয়া যায়ব 

 ররটমাে ই–সভাটিং আরম্ভ বৃহস্পরতবার ১৪ এরপ্রল ২০২২ �কাল ৯. ০০ো সরটক ( ভারতীে �মে)  

 ররটমাে ই– সভাটিং �মাতি ররববার ১৭ এরপ্রল ২০২২ সবলা ৪. ০০ো ( ভারতীে �মে)  

 এনএসরডএল তদপি রিয়মাট ই–যরাটিং মরডউল রনর্রিয় কিা িয়ব এবং সদস্গণ ওই তারিখ ও সময়য়ি পয়ি যরাট প্রদান 
কিয়ত পািয়বন না।  

 খ)   সদস্গয়ণি যরাটারিকাি স�ামবার ১১ এরপ্রল ২০২২ ( রেি্চােক তাররখ)  সময়য় যকাম্ারনি যপড– আপ ইর্ইটি যশয়াি 
অনুপায়ত রিয়সব কিা িয়ব। সদস্গণয়ক রররস/ ওএররএম মাি্য়ম, তবদ্্রতন মাি্য়ম যরাট প্রদায়নি সুরবিা প্রদান কিা িয়ব 
এবং ইরজএম–যত উপরথিত ব্রতিগণ যাঁিা পূয়ব্ভ যরাট প্রদান কয়িনরন, তাঁিা যরাট প্রদান কিয়ত পািয়বন, যচয়ািম্ায়নি 
য�ারণা অনুযায়ী। ইরজএম পূব্ভ সময়য় যয সকল সদস্ ‘ প্রস্তাব’  ( সমূি)–এি ওপি যরাট প্রদান কয়িয়েন, তাঁিা রররস/ ওএররএম 
মাি্য়ম ইরজএময়ত উপরথিত থাকয়ত পািয়বন রকন্তু প্রস্তাব ( সমূি)–এি ওপি পুনিায় যরাট প্রদান কিয়ত পািয়বন না। ইরজএম 
তারিয়খ এনএসরডএল রিয়মাট ই– যরাটিং মরডউল রনর্রিয় কয়ি যদয়বন সরা সমায়তিি ১৫ রমরনট পয়ি। 

গ)   যকানও যশয়ািিািক( গণ)  ব্বিারিক আকায়ি যশয়াি িয়ি থাকয়ল বা সংথিাগত যশয়ািিািকগণ রবজ্ঞরতি যপ্রিয়ণি পয়ি 
সদস্পদ গ্রিণ কয়িয়েন এবং রনণ্ভায়ক তারিখ যসামবাি ১১ এরপ্রল ২০২২ সময়য় যশয়াি িয়ি যিয়খয়েন, তাঁিা অনুয়িাি 
জানায়বন evoting@nsdl.com– যত ইউজাি আইরড ও পাসওয়াড্ভ গ্রিয়ণি জন্। যরদ যকানও ব্রতি রিয়মাট ই– যরাটিং–
এি জন্ পূয়ব্ভই এনএসরডএল–এি কায়ে নরথরুতি িয়য় থায়কন, যসয়ষেয়ত্ রতরন তাঁি রবদ্মান ইউজাি আইরড ও পাসওয়াড্ভ 
ব্বিাি কিয়ত পািয়বন যরাট প্রদায়নি জন্। 

�)   ব্রতিগত যশয়ািিািক ( গণ)  যকাম্ারনি যশয়াি িয়ি থাকয়ল এবং রবজ্ঞরতি যপ্রিয়ণি পি সদস্পদ গ্রিণ কিয়ল এবং রনণ্ভায়ক 
তারিখ যসামবাি ১১ এরপ্রল ২০২২ সময়য় রডম্াট আকায়ি যশয়াি িয়ি থাকয়ল তাঁিা রবজ্ঞরতিয়ত প্রদতি 'Logon-in method 
for e-voting and joining virtual meeting for individual shareholder (s) holding securities in demat 
mode'    অিীয়ন প্রদতি পদ্রত অনসিণ কিয়বন। 

ঙ)   রনণ্ভায়ক তারিয়খ যয ব্রতি সদস্ নন, রতরন এই রবজ্ঞরতি যকবলমাত্ তয়থ্ি জন্ ব্বিাি কিয়বন। যয সকল সদয়স্ি নাম 
রনণ্ভায়ক তারিয়খ সদস্গয়ণি খাতায় বা রডয়পারজটরিগয়ণি খাতায় লারজনক সদস্ রিয়সয়ব িয়য়য়ে, তাঁিা ইরজএম পূব্ভ সময়য় 
এবং ইরজএম চলাকালীন সময়য় রিয়মাট ই– যরাটিং সুরবিা গ্রিণ কিয়বন। 

রিয়মাট ই– যরাটিং সম্রক্ভত ( ইরজএম পূব্ভ সময়য় এবং ইরজএম চলাকালীন সময়য়)  যকানও প্রয়নেি/ অররয়যায়গি জন্ আপনািা যদখুন 
যশয়ািয়িা্ডািগয়ণি জন্ রফয়কায়য়ন্টরল আসিড যকায়চিনস ( ‘ এফএ রকউ�’ )  এবং ই– যরাটিং ইউজাি ম্ানুয়াল যা পাওয়া যায়ব 
www.evoting.nsdl.com  – এি ডাউনয়লাড রবরায়গ বা রনাঃশুল্ক নম্ি ১৮০০১০২০৯৯০/ ১৮০০২২৪৩০–যত যফান করুন বা 
অনুয়িাি করুন evoting@nsdl.co.in  –যত বা যযাগায়যাগ শ্রী অরমত রবশাল বা শ্রীমতী পলেবী মায়ত্, এনএসরডএল যাি রচরনিত যমল 
আইরড amitv@nsdl.co.in  বা pallavid@nsdl.co.in
 ব্রতিগত যশয়ািিািকগণ যাঁিা তবদ্্রতন আকায়ি যশয়াি িয়ি যিয়খয়েন যকানও কারিগরি সমস্া যথা রডয়পারজটরি এনএসরডএল 
এবং রসরডএসএল মাি্য়ম লগ ইন– এি জন্ যিল্প যডসি  

ল�ইে িরে সহল্প সিস্ক রবশদ
ব্রতিগত যশয়ািিািকগণ যাঁিা এনএসরডএল
–এি সয়ঙ্গ রডম্াট আকায়ি যশয়াি িয়ি 
যিয়খয়েন

লগ ইন সম্রক্ভত কারিগরি সমস্াি জন্ এনএসরডএলয়ক অনুয়িাি 
জানায়বন evoting@nsdl.co.in– যত বা রনাঃশুল্ক নম্য়ি যফান করুন 
১৮০০১০২০৯৯০ বা ১৮০০ ২২৪ ৪৩০

ব্রতিগত যশয়ািিািকগণ যাঁিা রসরডএসএল
–এি সয়ঙ্গ রডম্াট আকায়ি যশয়াি িয়ি 
যিয়খয়েন

লগ ইন সম্রক্ভত কারিগরি সমস্াি জন্ রসরডএসএল যিল্প যডয়কে 
অনুয়িাি করুন helpdesk.evoting@cdsl.com– যত যফান করুন 
০২২– ২৩০৫৮৫৪২/ ৪৩

যমসাস্ভ এ. যক.  লার অ্াডি যকাং.  যকাম্ারন যসয়ক্রটারিজ–এি শ্রী– এ. যক. লার কম্ভিত যকাম্ারন সরচব ( সদস্ নং FCS 4848/cp-3238)– যক 
সম্ূণ্ভ ই– যরাটিং পদ্রত, ইরজএম পূব্ভ/  চলাকালীন সময়য়, স্ছে ও সুষ্ঠু রায়ব পরিচালনাি জন্ স্ক্রটিনাইজাি রনয়য়াগ কিা িয়য়য়ে।
 রদ টিেটলেে সকাম্পারে অফ ইরডিো রলরমটেি
 স্া/ – 
 সকৌরশক শীল
 থিান:  কলকাতা   যকাম্ারন সরচব 
তারিখ:  ২৭ মাচ্ভ ২০২২      ACS 21647

ICA- T 5757(2)/2022

ICA- T 5755 (3)/2022

ICA-T5753(4)/2022

আরবর রাে
দু�্চাপুর, ২৭ মার্চ

‘ এররোে ক্াটবর ফুেবলাররা আ�ামী রদটে সদটশ োম করটব। সু্কল 
সরটক প্ররতভাবাে ফুেবলারটদর বাোই কটর আেটত আন্ঃসু্কল ফুেবল 
প্ররতটোর�তা শুরু হটব সম মা� সরটক। সখলািুটলাটক অগ্ারিকার রদটতই 
হটব’ , ররববার রবটকটল এররোে ক্াটবর এমএমএএমর� মাটে এট� এই 
করাগুটলা বলটলে প্রাক্তে ফুেবলার স�ৌতম �রকার। ১৬টি সু্কল অংশগ্হি 
করটব এই ফুেবল প্ররতটোর�তাে। েকআউে রভরতিটত প্ররতটি সখলাে 
সখটলাোড়টদর বাোই করটবে ক্াব কতৃ্চপষে।  ক্াটবর পষে সরটক রবকাশ 
মুখারজ্চ বটলে, ‘ ক্াটব সস্পাে্চ� কমটলেক্স ততরর করা হটব। সু্কল পড়ুোটদর 
সরটকই ফুেবলার তুটল আো হটব।’  ছবি: প্রবিবিদক

েে বেটরর রকোে। সেরবল সেরেট�র তারকা দম্পরত  
স�ৌম্দীপ রাে–সপৌলমী ঘেটকর সেটল। সোট্ট রকোেও 
পটড়টে টিটি–র সপ্রটম। বাবা–মাটের ক�বা রাজিাঙার 

অ্াকাটিরমটত টিটি সবাটি্চ প্রােই সদখা োটছে রকোেটক। 
সেটলর সখলাে খুরশ স�ৌম্দীপ, সপৌলমীও। েরব:  আজকাল

 পরম্পরা  র্ারম্পেে দুরন্ র�নু্  
স্প্নভঙ্গ প্রিটের

আজকাটলর প্ররতটবদে

গতবাি ফাইনায়ল উয়ঠও যশরিষো িয়রন। 
এবাি যপয়লন দাপুয়ট জয়। সুইস ওয়পয়ন 
মরিলা রসঙ্গলয়স চ্ারম্য়ন িয়লন রপ 
রর রসনু্। গতবাি রতরন ফাইনায়ল 
যিয়িরেয়লন ক্ায়িারলনা মারিয়নি 
কায়ে। রকন্তু িরববাি বায়সয়লি 
যসন্ট জ্াকবয়শয়ল ২৬ 
বেয়িি িায়দিাবারদ রেয়লন 
তুয়খাড় েয়ন্দ। ফাইনায়ল 
থাইল্ায়ডিি বুসানান 
ও ং ব া ম রু ঙ ফ া ন য় ক 
২১–১৬, ২১–৮ পয়য়য়ন্ট 
িারিয়য়য়েন রসনু্। সময় 
রনয়য়য়েন মাত্ ৪৯ রমরনট। 
উয়লেখ্, এই যরনু্য়তই ২০১৯–
এ ওয়া্ড্ভ চ্ারম্য়রশয়প যসানা 
রজয়তরেয়লন রসনু্। যসই বায়সয়লই 
আবাি বারজমাত অরলরম্য়ক দ্’ বায়িি 
পদকজয়ীি। তয়ব পুরুর রসঙ্গলয়সি 
ফাইনায়ল যিয়ি যগয়লন রািয়তিই 
এইচ এস প্রণয়। 

চলরত বেয়ি রসন্ুি িায়ত উঠল দ্য়টা 
ট্রফ। এি আয়গ গত জানুয়ারিয়ত লখনউয়য় 
তসয়দ যমারদ আন্তজ্ভারতক ওয়পয়ন চ্ারম্য়ন 
িয়য়রেয়লন। বুসানায়নি রবরুয়দ্ বিাবিই রাল 
যখয়লন রসনু্। সামরগ্রকরায়ব ১৭ বায়িি সাষোয়ত 
এরদন ১৬তম জয় যপয়লন রতরন। একবািই যিয়িয়েন 
২০১৯ িংকং ওয়পয়ন। িরববাি প্রথম যগয়ম রসনু্ 

এরগয়য় রগয়য়রেয়লন ৩–০ পয়য়য়ন্ট। রকন্তু যখলায় 
যফয়িন বুসানান। ৭–৭ িয়য় যায়। রকন্তু লড়াই, 
পাল্টা লড়াইয়য় প্রথম যগম রনয়জি ঝুরলয়তই 
যনন রসনু্। অররজ্ঞতায় রবপষেয়ক যটকো রদয়য়য়েন 
রতরন। আি রদ্তীয় যগয়ম রসনু্ি আক্রময়ণি 

মুয়খ রদশা িািান বুসানান। শরনবাি 
যসরমফাইনায়ল রবয়বিি সাত নম্ি রসনু্ 

২১–১৮, ১৫–২১, ২১–১৯ পয়য়য়ন্ট 
িারিয়য়রেয়লন থাইল্ায়ডিি সুপারনদা 
যকটঠংয়ক।

িরববাি সুইস ওয়পন যজতাি সুয়যাগ 
রেল প্রণয়য়ি সাময়নও। রকন্তু িানাি–আপ 

িয়য়ই তাঁয়ক সন্তুষ্ট থাকয়ত িয়য়য়ে। এরশয়ান 

যগময়স যসানাজয়ী ইয়ন্দায়নরশয়াি যজানাথন 
রক্রর্টি কায়ে ফাইনায়ল প্রণয় যিয়িয়েন ১২–
২১, ১৮–২১ পয়য়য়ন্ট। শরনবাি যসরমফাইনায়ল 
িাড্ািারড্ লড়াইয়য় প্রণয় িারিয়য়রেয়লন রবয়বিি 
পাঁচ নম্ি ইয়ন্দায়নরশয়াি অ্ান্টরন রসরনসুকা 
রগরন্টংয়ক ২১–১৯, ১৯–২১, ২১–১৮ পয়য়য়ন্ট। 
অন্ যসরমফাইনায়ল ওয়া্ড্ভ চ্ারম্য়নরশয়প 

রুয়পা পাওয়া রািয়তি রকদারম্ শ্রীকান্তয়কই 
িারিয়য়রেয়লন রক্রর্ট। প্রথম যগম রজয়তও তাি 

সুরবয়ি রনয়ত পায়িনরন শ্রীকান্ত। ম্াচ যিয়িয়েন 
২১–১৮, ৭–২১, ১৩–২১ পয়য়য়ন্ট।  

(চ্াম্পিয়ন হওয়ার  
আনন্দে ম্িন্ধু । ছম্ি: টধুইটার)

যখলািুয়লায় অগ্রারিকাি চান যগৌতম

আজকাটলর প্ররতটবদে 

শ্ামে�র ফুেবল সফরটেভ্াটলর ফাইোল 
উপলটষে ররববার তারকার সমলা শ্ামে�টর। 
একটি প্রদশ্চেী ম্াটর অংশ রেল বাংলার �টন্াষ 
ট্রফ দল এবং আইএফএ একাদশ। আইএফএ 
একাদটশর হটে মাটে োমটলে মহম্মদ ররফক, 
হীরা মণ্ডল, শুভম স�ে, অি্চব মণ্ডল, ররহম েরব, 
সশখ �ারহল, শুভ সঘাষরা। ম্ার ো সখলটলও 
হারজর রেটলে �ুব্রত পাল, প্রবীর দা�, স�ৌরভক 
রক্রবততী। এই প্রদশ্চেী ম্াটরর পর �দ্প্রোত 
ফুেবলার সদবটজ্ারত সঘাটষর পররবাটরর হাটত 
১ লষে োকা তুটল সদওো হে। উটদ্াক্তাটদর পষে 
সরটক োকা তুটল রদটলে দুই রবিােক পার্চ সভৌরমক 
এবং �ুটবাি অরিকারী। এোড়াও �ঞ্জে স�টের 
পষে সরটক ১০ হাজার োকা এবং স�ালরষেক 
অররন্দম ভট্টারাটে্চর পষে সরটক ৫ হাজার োকা 
সদবটজ্ারতর পররবাটরর হাটত তুটল সদওো হে।

 আজকাটলর প্ররতটবদে

যশরবাি যকানও ইওয়িাপীয় দয়লি রবরুয়দ্ রািত আন্তজ্ভারতক প্রীরত 
ম্ায়চ অংশ রনয়য়রেল ২০১২–যত। প্ররতপষে রেল আজািবাইজান। শরনবাি 
মুয়খামুরখ িয়য়রেল বািরিয়নি মানামাি মায়ঠ যবলারুয়শি রবরুয়দ্। বািরিয়নি 
কায়ে প্রথম ম্ায়চ ১–  ২ যগায়ল িায়িি পি যবলারুয়শি কায়ে িািয়লন 
রািতীয় ফুটবলািিা ০–  ৩ যগায়ল। রবিরতয়ত ম্াচ যগালশূন্ থাকায় 
ময়ন িয়য়রেল, রািতীয় দল রদ্তীয়ায়ি্ভ যবলারুশয়ক রুয়খ রদয়ত সষেম 
িয়ব। রকন্তু রদ্তীয়ায়ি্ভি শুরুয়তই বাইর্ আট্ভয়সয়মি যগায়ল এরগয়য় যায় 
যবলারুশ। ৬৭ রমরনয়ট আয়ন্দ্রই সালারাইয়য়ি যগায়ল ২–  ০ িয়। যখলা 
যশয়রি বাঁরশ বাজাি ঠিক আয়গ রািতীয় যগালরকপাি গুিপ্রীয়তি পাশ 
রদয়য় জায়ল বল পাঠিয়য় িারমকা রায়িরল ৩–  ০ কয়িন। যচায়টি জন্ 
রেয়লন না রল্টন, রজকসন। র্টম্াক আয়গই বয়লরেয়লন, এই দ্টি প্রস্তুরত 
ম্ায়চ রতরন নতুনয়দি যবরশ কয়ি সুয়যাগ যদয়বন আন্তজ্ভারতক পয্ভায়য় এঁিা 
কতটা ততরি যদখয়ত। তাই ফল রনয়য় র্টম্াক রবয়শর রচরন্তত নন। রতরন 
তাঁি যনাটবুয়ক রলয়খ রনয়য়য়েন তাঁি পেয়ন্দি ফুটবলািয়দি, যাঁিা এএফরস 
এরশয়ান কায়পি মূল পয়ব্ভ যখলাি জন্ যম মাস যথয়ক কলকাতায় অনুয়ষ্ঠয় 
জাতীয় রশরবয়ি সুয়যাগ পায়বন।   

যদবয়জ্ারতি 
জন্ তািকািা

রবটশষ রররন্ত  
েে সকার রটেম্াক
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