
 
 
 
 
 
 

 
31st August 2021 

 
 

The Secretary,         The Secretary,       The Secretary, 

BSE Ltd.,    National Stock Exchange         The Calcutta Stock  
P.J. Towers, Dalal Street,            of India Ltd.,                      Exchange Ltd.,  

MUMBAI-400 001.        Exchange Plaza,               7, Lyons Range, 
Scrip Code: 519224        5th Floor,            KOLKATA-700 001. 

          Plot No.C/1,G Block,     Scrip Code: 33013 

          Bandra-Kurla Complex, 
          Bandra (E), 

          MUMBAI- 400 051. 
     Scrip Code: WILLAMAGOR 

 

Dear Sir, 
 

We enclose herewith, a copy of the Notice by way of advertisement, which was published in 

the ‘Financial Express’ and ‘Aajkal’ on 31st August 2021, in compliance with the MCA General 

Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 and MCA General Circular No. 02/2021 dated 

January 13, 2021, in relation to the 70th Annual General Meeting of the Company, scheduled 

to be held on Tuesday, September 28, 2021 through Video Conferencing (‘VC’) or Other 

Audio Visual Means (‘OAVM’).  

The above is for your information and record. 

Thanking You. 

Yours faithfully, 
WILLIAMSON MAGOR & CO. LIMITED 

 
(ADITI DAGA) 
COMPANY SECRETARY 
 
Encl: As above 
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খেলা
সরাসরর | এক্সক্লুরসভ | ম্াচ ররপ�ার্ট | রিতর্ট | ইন্াররভউ | ড্রেরসং রুম | �ররসংখ্ানআজকাল কলকাতা মঙ্গলবার ৩১ আগস্ট ২০২১

আমম অতীত আকঁড়ে থাকড়ত ভালবামি না। ভমবষ্যৎ মনড়েও 
অমতমরক্ত ভাবড়ত চাই না। শুধ ুবত্তমাড়ন বাচঁড়ত চাই  অবনী ললখারা

কম্তখামল/  ব্যবিা/ বামিজ্য/  হারাড়না/ প্ামতি ইত্যামি মবজ্াপন
১২টি শব্দ ২৫০ টাকা অমতমরক্ত শব্দ ১৮ টাকা

 আর এি িফ্ টঅে্যার ( ইমডিো)  মলমমড়টড
(CIN: L72200WB1987PLC043375)

 কর্পোরেট অফিস: ‘ এিএমফস িেচুনো’ , ২য় তল, 
এ– ২, ২৩৪/ ৩এ, এরেফস ব�োস বেোড, কলকোতো– ৭০০০২০

বটফল: ০৩৩– ২২৮৭৬২৫৪/ ৬২৫৫/ ৫৭৪৬, ি্োক্স: ০৩৩– ২২৮৭৬২৫৬
ই– বমল: rscorp@rssoftware.co.in,  ওরয়�সোইট:  www.rssoftware.com

 ইকুইটি লশোরিমূহ ইনড়ভস্টর এডুড়কশন অ্যাডি 
লপ্াড়টকশন ফাডি খাতাে স্ানান্তড়রর মবজ্মতি

ইনরেস্টে এডুরকশন অ্োন্ড ব্োটকশন িোন্ড অথফেটি ( অ্োকোউফ্টিং, অফডট, 
ট্োন্সিোে অ্োন্ড ফেিোন্ড)  রুলস ২০১৬, যো ্ফেমোফেপত ( ‘দ্ রুলস’ )  এ�িং 
কর্পোরেট ফ�ষয়ক মন্ত্রক দ্োেো ফ�জ্োফ্ত অনুযোয়ী এই ফ�জ্ফতি ্কোশ কেো যোরছে। 
দ্ বকোম্োফনে অ্োক্ট ২০১৩ (‘  ফদ অ্োক্ট’ )  বসকশন ১২৪( ৬)–এে সরগে ্ঠিত�্ 
ফদ রুলস–এে রুল ৬ অনুযোয়ী সকল বশয়োরেে বষেররে উ্যুপ্ফে সোত �ছে �ো 
তোে ব�ফশ সময় ধরে ফডফেরডন্ড অ্দত্ত/ অদো�ীকৃত তো বকোম্োফন আইইফ্এি 
অথফেটিে ফডম্োট খোতোয় স্োনোন্তে কের�। 
বসইমরতো সকল বশয়োের�োল্োে বষেররে আফথপক �ষপ ২০১৪– ১৫ ( ২য় অন্ত�পততী)  
সময় ও তদ্ ্ ে�ততী সমরয় ₹  ৫/ –  টোকো মরূল্ে বশয়োরেে বষেররে ফডফেরডন্ড 
অ্দত্ত/ অদো�ীকৃত তো আইইফ্এি অথফেটিে ফডম্োট খোতোয় স্োনোন্তে কেো �র� 
ফনম্ন�ফ্পত ্দ্ধফতরত:
( ক)  �োস্তফ�ক আকোরে বশয়োে থোকরল, নতুন বশয়োে শিংসো্রে েোফে কেো �র� 

এ�িং তদ্ ্ ে আইইফ্এি অথফেটিে ফডম্োট খোতোয় স্োনোন্তফেত �র�। 
আ্নোরদে নোরম েোেীকৃত মূল বশয়োে শিংসো্রে ( সমূ�)  �োফতল �র� এ�িং 
�স্তোন্তেরযোগ্ �র� নো।

( খ)   ফডম্োট আকোরে বশয়োে থোকরল ফদ রুলস অনুযোয়ী বশয়োেসমূ� ফডর্োফেটফে 
্োটিপফস্্ো্টস– এে মোধ্রম আইইফ্এি অথফেটিে ফডম্োট খোতোয় স্োনোন্তে 
�র�।

ফদ রুলস– এে ফনয়মোনুযোয়ী, বকোম্োফন, বয সকল বশয়োে আইইফ্এি অথফেটিে 
ফডম্োট খোতোয় স্োনোন্তে �র�, বসই সকল বশয়োের�োল্োেরক �্ফতিগতেোর� 
েোফনরয়রছন তোঁরদে স�পরশষ জ্োত ঠিকোনোয়। ওই সকল বশয়োের�োল্োরেে 
ফ��ে্ী, যোঁরদে ফডফেরডন্ড অ্দত্ত/ অদো�ীকৃত, বকোম্োফনে ওরয়�সোইট www.
rssoftware.com–এ ্দত্ত।
সকল সম্ফকপত বশয়োের�োল্োেগ্রক ফ�জ্ফতি ্দোন কেো �রছে বয, তোঁেো 
বশয়োেসমূ� আইইফ্এি অথফেটিরত স্োনোন্তে স্ফগত কেরত বকোম্োফনে 
বেফেস্টোে অ্োন্ড বশয়োে ট্োন্সিোে এরে্ট– এে কোরছ অ্দত্ত ফডফেরডন্ড দোফ� করে 
আর�দন েোনোর�ন ১ নরেম্বে ২০২১ তোফেরখে মরধ্। যফদ বকোম্োফন সম্ফকপত 
বশয়োের�োল্োেগর্ে কোছ বথরক ফনধপোফেত তোফেরখে মরধ্ আর�দন্রে গ্র�্ নো 
করেন তো �রল বকোম্োফন দ্ রুলস অনুযোয়ী ওই সকল বশয়োে আইইফ্এি–
 এে ফডম্োট খোতোয় স্োনোন্তে কেো �র� বকোনওেম ফ�জ্ফতি �্োফতরেরক। দ্ রুলস 
অনুযোয়ী অদো�ীকৃত ফডফেরডন্ড/ বশয়োেসমূ�, যো আইইফ্এি–এ স্োনোন্তে �রয়রছ, 
বসরষেররে বকোম্োফনে বকোনও দোয় থোকর� নো। 
বয সকল বশয়োে এ�িং অদো�ীকৃত ফডফেরডন্ড দ্ িোরন্ড স্োনোন্তে কেো �রয়রছ 
তো বশয়োের�োল্োেগ্ আইইফ্এি অথফেটি বথরক িমপ আইইফ্এি মোধ্রম 
অনলোইরন আর�দন েোনোর�ন। বসই সম্ফকপত ফ�শদ www.iepf.gov.in  এ�িং 
বকোম্োফনে ওরয়�সোইট www.rssofware.com –এ ্োওয়ো যোর�।
সম্ফকপত ফ�ষরয় বশয়োের�োল্োেগর্ে বকোনও ্শ্ন থোকরল তোঁেো বকোম্োফনে 
বেফেস্টোে অ্োন্ড বশয়োে ট্োন্সিোে এরে্ট ফস ফ� ম্োরনেরম্ট সোফেপরসস ( ফ্)  
ফলঃ ফ্– ২২ �রন্ডল বেোড, কলকোতো– ৭০০০১৯, ্ফচিম�গে, বটফল নিং  ০৩৩–
 ৪০১১– ৬৭০০/ ১৬/ ১৭/ ২৩/ ২৮, ি্োক্স নিং ০৩৩– ৪০১১– ৬৭৩৯, ই– বমল:  
rta@ cbmsl.com –এ বযোগোরযোগ কের�ন।
 ব�োরডপে আরদশোনুসোরে
কলকোতো   মবড়জন্দ্র িুরানা
৩০ আগস্ট ২০২১   ফসএিও এ�িং বকোম্োফন বসররেটোফে

বারািত শাখা অন্য লপ্মমড়িড়ি 
স্ানান্তরড়ির কারড়ি গ্াহক ও লকার 

ধারাকগড়ির প্মত মবজ্মতি
�্োঙ্ক অি �রেোদো �োেোসত শোখো, যো অ�ফস্ত ৭৬/ ১ এ�িং ৭৬/ ১এ, বক এন ফস বেোড, 
দফষে্্োড়ো, �োেোসত–৭০০ ১২৪– এে সকল গ্রো�ক ও লকোে ধোেকগ্রক েোনোরনো যোরছে 
বয, ওই শোখো অন্ ব্ফমরসস যথো ৬৫/ ১০, বক এন ফস বেোড, �োেোসত– ৭০০ ১২৪– এ 
স্োনোন্তফেত �র� ২৭ বসরটেম্বে ২০২১ তোফেখ �ো ্ে�ততী বয বকোনও তোফেরখ।
শোখোে লকোে ধোেকগ্রক েোনোরনো যোরছে বয, লকোে ক্োফ�রনট স্োনোন্তের্ে িরল 
দ্র�্সোমগ্রীে ষেফত বথরক েষেো কে�োে েন্ সকল সেুষেো ফ�ফধ বমরন চলো �র�। তথোফ্ 
আমোরদে যোদ�্ুে ( ই– ফ�েয়ো)  শোখোে লকোে ধোেকগ্রক ফ�জ্ফতি ্দোন করে লকোে 
ক্োফ�রনট/ শোখো স্োনোন্তরেে ্ূর�প বয বকোনও কোরেে ফদরন েগেুে দ্র�্সোমগ্রী সফেরয় 
বিল�োে অনুরেোধ কেো �রছে। লকোে নতুন স্োরন স্োনোন্তরেে িরল দ্র�্সোমগ্রীে ষেফতে 
েন্ �্োঙ্ক দোয়ী থোকর� নো।
শোখো নতুন ব্ফমরসস বথরক কোযপ কের� ওই সময় বথরক। আমেো আ্নোরদে অসফু�ধোে 
েন্ দঃফখত এ�িং সকল সমরয় আমোরদে বরেষ্ঠ ্ফেরষ�ো ্দোন কেরত অগেীকোে�দ্ধ।

 ব্াঞ্চ ম্যাড়নজার
তামরখ:  ৩১. ০৮. ২০২১, স্ান:  কলকাতা ব্যাঙ্ক অফ বড়রািা, বারািত শাখা 

 উইমলেমিন লমগর অ্যাডি লকাং মলমমড়টড
কের্োরেট ্ফেফচফত নিং ( CIN) : L01132WB1949PLC017715

বেফেস্টোডপ  অফিস:  বিোে ম্োরগেো বলন, সুরেন্দ্র বমো�ন ব�োষ সেফ্, কলকোতো–৭০০ ০০১
বিোন:   ০৩৩  ২২১০ ১২২১, ২২৪৮ ৯৪৩৪, ২২৪৮  ৯৪৩৫

ি্োক্স:  ৯১ ৩৩ ২২৪৮ ৩৬৮৩/  ৮১১৪/ ৬২৬৫
ই–বমল:  administrator@mcleodrussel.com, ওরয়�সোইট:  www.wmtea.com

 উইমলেমিন লমগর অ্যাডি লকাং মলমমড়টড–এর 
৭০ তম বামষ্তক িাধারি িভা িম্পমক্তত তথ্য

এতদ্োেো ফ�জ্ফতি েোফে �রছে বয,  ফমফনফস্ট অি কর্পোরেট অ্োরিয়োসপ দ্োেো 
েোফেকৃত যথোরেরম ৮ এফ্ল ২০২০, ১৩ এফ্ল ২০২০, ১৫ েুন ২০২০, ২৮ 
বসরটেম্বে, ২০২০, ৩১ ফডরসম্বে, ২০২০ এ�িং ২৩ েুন ২০২১ তোফেখ সিং�ফলত 
বেনোরেল সোর্পলোে নিং ১৪/ ২০২০, ১৭/ ২০২০, ২২/ ২০২০,৩৩/ ২০২০, 
৩৯/ ২০২০ এ�িং ১০/ ২০২১ ( ‘ এমফসএ সোর্পলোেসমূ�)  এ�িং ফসফকউফেটিে অ্োন্ড 
এক্সরচঞ্জ ব�োডপ অি ইফন্ডয়ো দ্োেো েোফেকৃত ১২ বম ২০২০ তোফেখ সিং�ফলত 
সোর্পলোে নিং বসফ�/ এইচও/ ফসএিফড/ ফসএমফড১/ ফসআইআে/ ফ্/ ২০২০/ ৭৯ 
[ ১৫ েোনুয়োফে, ২০২১ তোফেরখে সোর্পলোে নিং 
বসফ�/ এইচও/ ফসএিফড/ ফসএমফড২/ ফসআইআে/ ফ্/ ২০২১/ ১১ দ্োেো 
সিংরশোফধতমরতো]  ( ‘ বসফ� সোর্পলোেসমূ�)  স� ্ঠনীয় বকোম্োফনে অ্োক্ট, 
২০১৩ এ�িং এে অধীরন গঠিত রুলসম�ূ এ�িং বসফ� ( ফলফস্টিং অ�ফলরগশনস 
অ্োন্ড ফডসর্োেোে ফেরকোয়্োেরম্টস)  বেগুরলশনস, ২০১৫–এে সিংস্োনোধীরন 
উইফলয়মসন বমগে অ্োন্ড বকোিং ফলফমরটড–এে ৭০ তম  অ্োনুয়োল বেনোরেল 
ফমটিিং ( এফেএম)  ফেফডও কনিোরেফন্সিং ( ‘ ফেফস’ ) /  অন্ অফডও ফেসু্য়োল ্দ্ধফত 
( ‘ ওএফেএম’ ) –এে মোধ্রম  মগেল�োে, ২৮ বসরটেম্বে ২০২১ তোফেখ ব�লো 
৩. ০০টোয় ( েোেতীয় সময়)  আরয়োফেত �র� এফেএম–এে বনোটিরস উরলেফখত 
কোযপরেরম।
এমফসএ সোর্পলোে মোফিক �োফষপক সোধোে্ সেো সম্ফকপত তথ্ ফনরচ ্দত্ত: 
ক)  এমফসএ সোর্পলোে মোফিক ৭০ তম �োফষপক সোধোে্ সেো ফেফস/   ওএফেএম–

এে মোধ্রম আরয়োফেত �র�।
খ)  ফেফস/   ওএফেএম–এে মোধ্রম আরয়োফেত �োফষপক সোধোে্ সেোে তোফেখ ও 

সময়– মগেল�োে, ২৮ বসরটেম্বে ২০২১ তোফেখ ব�লো ৩. ০০টোয়।
গ)  এফেএম আহ্োয়ক বনোটিস বকোম্োফনে ওরয়�সোইট www.wmtea.com 

বথরক ও ও বকোম্োফনে  ইর্ইটি বশয়োে তোফলকোেুফতিে স্টক এক্সরচঞ্জ  www.
bseindia.com , www.nseindia.com , www.cse-india.com বত 
্োওয়ো যোর�।

 বয সকল ফডম্োট আকোরেে সদস্ ফনরেে ই–বমল আইফড বেফেস্টোে 
কেোনফন, তঁোেো  ফনরেরদে ফডর্োফেটফে ্োটিপফস্্োর্টে কোরছ ফনরেে ই–
বমল আইফড আ্রডট কফেরয় ফনরত ্োরেন। �োস্তফ�কেোর� বশয়োে ধরে 
েোখো বয সকল সদস্ এই বকোম্োফনরত ফনরেে ই–বমল আইফড বেফেস্টোে 
কেোনফন, তঁোেো ফনরেে ই–বমল আইফড আ্রডট কফেরয় ফনরত ্োরেন 
বকোম্োফনে  বেফেস্টোেরক তো ্োঠিরয়, যোরত বনোটিরসে সিট কফ্, ই বেোটিিং 
তথ্ স� ইউেোে আই ফড ও ্োসওয়োডপ তোেো ্োন।

�)  ই–লমল আইমড নমথভুমক্তর প্মরিো  
 �োস্তফ�কেোর� বশয়োে ধরে েোখো সদস্– ফনরেে ই–বমল আইফড আ্রডট 

কফেরয় ফনরত ্োরেন বকোম্োফনে আে টি এ মোর�শ্বেী বডটোরমটিক্স ্োইরেট 
ফলফমরটড–এে http://mdpl.in/form  –এ নোম, বিোফলও নিং, বশয়োে 
শিংসো্ররেে ( সোমরন ব্ছরন)  স্্োন কেোরনো কফ্, ্্োন কোরডপে স্ব–্ত্ফয়ত 
স্্োন কেোরনো কফ্, আধোে কোরডপে স্ব–্ত্ফয়ত স্্োন কেোরনো কফ্ সরমত  
ই–বমরলে মোধ্রম ্োঠিরয়।

 মডম্যাট লশোর ধড়র রাখা িিি্য– ফনরেরদে ফডর্োফেটফে ্োটিপফস্্োর্টে 
কোরছ ফনরেে ই–বমল আইফড আ্রডট কফেরয় ফনরত ্োরেন তোে ফ�শদ 
(ফসফডএসএল–১৬ সিংখ্ো ব�ফনফিফশয়োফে আই ফড �ো এনএসফডএল–১৬ 
সিংখ্ো ফডফ্আই ফড+ ফসএলআইফড) , নোম, ্োরয়্ট মোস্টোে, অ্োকোউ্ট 
ফ��ৃফত, ্্োন কোরডপে স্ব–্ত্ফয়ত স্্োন কেোরনো কফ্, আধোে কোরডপে 
স্ব–্ত্ফয়ত স্্োন কেোরনো কফ্ বকোম্োফন �ো আে টি এ–এে ই বমল 
mdpldc@yahoo.com –এ ্োঠিরয়।

ঙ)  বয সদস্ ফডফেরডরন্ডে েন্ ফনরেে �্োঙ্ক ফ�শদ বেফেস্টোে কেোনফন, তঁোেো 
�্োঙ্ক ফ�শদ আ্রডট কফেরয় ফনরত ্োরেন।

–  ফডম্োট বশয়োে ধরে েোখো সদস্ �রল ফনরেরদে ফডর্োফেটফে ্োটিপফস্্োর্টে 
কোরছ 

–  �োস্তফ�ক বশয়োে ধরে েোখো সদস্ �রল বকোম্োফনে  বেফেস্টোেরক েমো ফদন:  
১)  নোম, বিোফলও নিং, �্োঙ্ক ফ�শদ ( �্োঙ্ক অ্োকোউ্ট নিং, �্োঙ্ক ও শোখো, 
ঠিকোনো, আইএিএসফস, এমআইফসআে) , ২)  ্্োন কোরডপে স্ব–্ত্ফয়ত 
স্্োন কেোরনো কফ্, ৩)  �োফতল বচরকে ্োতো আর টি এ –এর ওড়েবিাইট 
http://mdpl.in/form  /nach-mandate–এ।

চ)  এফেএম–এে বনোটিরস সদস্রদে ্ফত ফেরমোট ই–বেোটিিং–এে   ফ�শদ 
শতপো�লী বদওয়ো �রয়রছ। সদস্েো বসগুফল েোরলো করে বদরখ বনর�ন, 
ফ�রশষ করে  এফেএম–এ বযোগ বদওয়োে শতপো�লী ও এফেএম–এ ই–
বেোটিিং ্দ্ধফত।

 লবাড়ড্তর আড়িশানুিাড়র
 উইমলেমিন লমগর অ্যাডি লকাং মলমমড়টড–এর পড়ষে 
স্োন:  কলকোতো ( অমিমত িাগা) 
তোফেখ:  ৩০. ০৮. ২০২১   লকাম্পামন িমচব

আজকাড়লর প্মতড়বিন

এমফনরতই দলগঠরনে সময় ্োয় বনই �লরল চরল 
এসফস ইস্টর�গেল ম্োরনেরমর্টে �োরত। যুদ্ধকোলীন 
তৎ্েতোয় ট্োন্সিোে উইরন্ডোে বশষ করয়কফদরন িুট�লোে 
বেফেরস্টশরনে কোে কেরছন তোঁেো। এে মরধ্ই বসোম�োে 
িুট�লোে বেফেরস্টশন কেরত ফগরয় সমস্োয় ্রড় এসফস 
ইস্টর�গেল। বদখো যোয় বসন্টোলোইেড বেফেরস্টশন ফসরস্টম 
(ফসআেএস)– এ তোঁেো কোে কেরত ্ োেরছন নো। েোনো যোয় 
আইএিএ– ে ্ষে বথরক এসফস ইস্টর�গেল এ�িং এটিরক 
বমো�ন�োগোরনে ফসআেএস ফসরস্টম ব্লক কেো �রয়রছ। 
বসোম�োে দ্ুরে আইএিএ সফচ� েয়দী্ মুখোফেপ এই 
ফনরয় েোনোন, ‘ দই �ড় ্ ো� কলকোতো ফলগ ফনরয় আমোরদে 

সরগে ্ রয়োেনীয় স�রযোফগতো কেরছ নো। 
তোই তোঁরদে ফসআেএস ব্লক কেো �রয়রছ। 
ফ�রকরল ফলরগে স� ্ ো�রক ফনরয় ব�ঠক 
করে এ ফ�ষরয় ফসদ্ধোন্ত বনওয়ো �র�।’ 

্ফেফস্ফত এমন দোঁড়োয়, এসফস 
ইস্টর�গেরলে ম্োরনেরমর্টে ্ষে 
বথরক বযোগোরযোগ কেো �য় বিডোরেশন 
এ�িং এিএসফডএরলে সরগে। তোঁেো 
স্পষ্ট েোফনরয় বদন, এই ্ফেফস্ফতরত 
আইএসএল– এে দল গঠন সম্ভ� নয়। 
এে্রেই বিডোরেশরনে তেি বথরক কথো 
�লো �য় আইএিএ– ে সরগে। বশষ ্ যপন্ত 
ফসআেএস ফসরস্টম স্বোেোফ�ক �য় এই দই 

্োর�ে। আ�োে িুট�লোে বেফেরস্টশন– এে 
কোে শুরু �য় এসফস ইস্টর�গেরলে। এফদনই 
এিফস বগোয়োে ্ ষে বথরক সেকোফেেোর� 
ব�োষ্ো কেো �য় অমেফেৎ ফসিং বগোয়ো বথরক 
লোল– �লুরদ বযোগ ফদরছেন। লোল– �লুরদ 
বযোগ ফদরত চলো আরেক িুট�লোে বসফেফনও 
িোনপোরন্ডে বয দল ছোড়রছন তোও ব�োষ্ো 
করে বগোয়ো। 

ফ�কোরল ফলরগে স� ্ো�রক ফনরয় 
ব�ঠক করে আইএিএ। দ’ ্ ধোন ছোড়ো 
�োফেে ফছল �োফক স� ্ো�। ব�ঠরকে 
্ে আইএিএ সফচ� েোনোন, ‘ এই দই 
্ো� যফদ ফলরগ ফনরেরদে ম্োচগুরলোে 

৪৮ �ণ্ো আরগ বখলোে ফ�ষরয় ফকছু নো েোনোয়, তো�রল 
্ফত্ষে দল ফনয়ম বমরন ৩ ্রয়্ট করে ্োর�।’  সূফচ 
অনুযোয়ী মগেল�োে এসফস ইস্টর�গেল �নোম ে�োনী্ুরেে 
ম্োচ। ৪৮ �ণ্ো আরগ লোল– �লুদ বখলোে ফ�ষরয় ফকছু 
েোনোয়ফন �রল, ে�োনী্ুেরক ইফতমরধ্ই ৩ ্ রয়্ট বদওয়োে 
ফসদ্ধোন্ত ফনরয়রছ আইএিএ। এই ব�ঠরক ফসদ্ধোন্ত �রয়রছ 
১২টি ্োর�ে ্ষে বথরক মুখ্মন্ত্রীরক একটি ফচঠি বদওয়ো 
�র�। বসখোরন দই �ড় ্ োর�ে ফলরগ নো বখলো এ�িং �তপমোন 
্ফেফস্ফতে কথো েোনোরনো �র�।

অন্ফদরক দী�পফদন ্ে ফদ্তীয় ফডফেশন আই ফলরগ 
কলকোতো বথরক বকোনও ্ো� বনই। ফ্য়োেরলস আর�দন 
কেরলও, তোঁরদে কোগে্ররে সমস্ো থোকোয় ্ফতরযোফগতোয় 
বযোগ্তো অেপন কেরত ্োরেফন।  

মিআরএি মনড়ে মিনভর নাটক চলল

িংবমধ্তত

 গত রমববার জাতীে রিীো মিবড়ি পব্ততাড়রাহী লিবামশি মবশ্াি, উজ্জ্বল রাে, িত্যরূপ মিদ্ান্ত, লিবিাি 
নন্ী, রুদ্রপ্িাি হালিারড়ক িংবধ্তনা মিল এন্ামল হমক অ্যাকাড়ডমম। ওইমিন রক্তিান মশমবড়র ১২০ জন 
রক্ত লিন। মিড়লন মন্তী িুব্ত মুখামজ্ত, প্াক্তন মন্তী কামন্ত গাঙ্গুমল–িহ মবমশষ্ট অমতমথরা। িমব:  আজকাল

িড়রাজ চরিবততী
মুম্বই, ৩০ আগস্ট

লড্তড়ি টানা মতন শতরাড়নর জন্য একিমে তাঁড়ক বলা হত ‘ লড্ত অফ লড্তি’ । 
কমম্পউটার র্যামঙ্কংড়ে িীর্তমিন মিড়লন মবড়শ্র একনম্বর ব্যাটিম্যান। কখনও 
মতমন অমধনােক। কখনও লকাচ। কখনও প্ধান মনব্তাচক। আবার কখনও 
মরিড়কট প্শািক। মরিড়কড়টর নানা ভূমমকাড়তই লিখা লগড়ি তাঁড়ক। লিই 
মিলীপ লবঙ্গিরকার মড়ন করড়িন, রাহুল দ্রামবে লেখাড়ন আড়িন, লিটাই তাঁর 
আিল জােগা। জাতীে লকাড়চর িামেত্ব লেন না লনন। তাঁর কথাে, ‘জাতীে 
মরিড়কট অ্যাকাড়ডমমটাই রাহুড়লর আিল জােগা। ও মনমচিড়ন্ত ভারড়তর 
িাপ্াই লাইন ততমর করুক। ওর লকামচংড়েই এড়কর পর এক প্মতভা উড়ে 
আিড়ি। মিমনেরড়ির লকামচংড়ে এড়ল ও লতমন িফল নাও হড়ত পাড়র। কারি, 
এই পে্তাড়ে আিার পর নতুন কড়র মবরাট মকি ুলশখাড়নার থাড়ক না। লিখাড়ন 
ম্যান ম্যাড়নজড়মন্টা লবমশ জরুমর। রমব শাস্তীর মুখ লিড়খই বুঝড়ত পামর, 
ও কতটা চাড়প আড়ি।  রাহুড়লর ো মানমিক গেন, তাড়ত ও এই চাপ মনড়ত 
পারড়ব না।  ও লেটা করড়ি, লিটাই মন মিড়ে করুক।’ 

তাহড়ল মিমনেরড়ির িামেড়ত্ব কাড়ক আনা উমচত?  মুম্বই মরিড়কট 
অ্যাকাড়ডমমর লমবড়ত বড়ি লবঙ্গিরকারই পাল্া প্শ্নটা িড়ুে মিড়লন, ‘ লিৌরভ 
নে লকন?  ওর লনতৃড়ত্ব ভারতীে মরিড়কট নতুন কড়র রুড়র িাঁমেড়েমিল। কীভাড়ব 
চাপ িামলাড়ত হে, ও খুব ভালভাড়ব জাড়ন। ও এই মুহূড়ত্ত লবাড়ড্তর িভাপমত। 
প্শািক মহড়িড়ব লবশ িফল। মকন্তু ওর লমোি লশষ হড়ত আর লবমশ লিমর 
লনই। তারপর ওড়ক অন্যভাড়ব কাড়জ লাগাড়না িরকার। আমার লতা মড়ন হে, 
লকাচ মহড়িড়ব ও লবশ িফলই হড়ব। নতুন একটা ইমনংি লখলা এখনও বামক।’ 

মনড়জ প্াে িাতাশ বির ধড়র লকামচংড়ের িড়ঙ্গ েুক্ত। একিমে লবাড়ড্তর 
প্মতভা অড়বেষড়ির িামেড়ত্বও মিড়লন। এইমুহূড়ত্ত মতনটি অ্যাকাড়ডমম 
চালাড়ছেন। প্াক্তন অমধনােড়কর কথাে, ‘ অড়নক প্াক্তন মরিড়কটাড়রর নাড়মই 
অ্যাকাড়ডমম আড়ি। মকন্তু লখাঁজ মনড়ল লিখা োড়ব, তাঁরা লিভাড়ব েুক্ত নন। 
শুধু অ্যাকাড়ডমম খুলড়লই হড়ব না, েড়থষ্ট িমে মিড়ত হড়ব। নইড়ল মকন্তু নতুন 
মরিড়কটার উড়ে আিড়ব না। আমার অ্যাকাড়ডমম লথড়ক অড়নড়কই আইমপএড়ল 
লখড়লড়ি। এমনকী ফুচকা মবড়রিতার লিড়লও আইমপএল লখড়লড়ি।’  লবশ 
উচ্ছ্বমিত মড়ন হল আইমপএল িম্পড়ক্ত, ‘ আইমপএল ভারড়তর মরিড়কড়ট 
একটা মবপ্ব এড়ন মিড়েড়ি। এখন মরিড়কট আর হাড়ত লগানা কড়েকটা বে 
শহড়র িীমাবদ্ নে। লিাট শহর লথড়ক, এমনকী গ্াম লথড়কও মরিড়কটাররা 
উড়ে আিড়ি।’  তড়ব আইমপএড়লর ফ্্যাঞ্চাইমজগুমলর কাড়ি তাঁর একটা 
আবিার আড়ি, ‘ ভারতীে মরিড়কট লবাড্ত একিমে মবড়িমশ লকাড়চড়ির মিড়ক 
ঝুঁড়কমিল। এখন বুড়ঝড়ি, আমাড়ির লিড়শও অড়নক লোগ্য লকাচ আড়ি। 
আইমপএড়লর িলগুড়লাড়ত এত মবড়িমশ লকাচ লকন?  লবাড্ত লেটা বুড়ঝড়ি, 
আইমপএড়লর িলগুড়লাও লিটা উপলমধি করুক। আমাড়ির লিড়শও অড়নক 
লোগ্য লকাচ আড়ি। তাড়ির ওপর ভরিা রাখা লহাক। আমাড়ির লিড়শ এত 
প্াক্তন লখড়লাোে, কই অন্য লিশ লতা তাড়ির ডাকড়ি না। তাহড়ল আমরাই বা 
মবড়িমশ লকাড়চর লপিড়ন িটুমি লকন?’  (ফাইল ছবি)
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আঙুড়লর লচাড়টর জন্য ইংল্যাডি িফর লথড়ক আড়গই মিটড়ক 
মগড়েমিড়লন। লিই লচাট এখনও িাড়রমন। এবার আইমপএল 
লথড়কও মিটড়ক লগড়লন ওোমশংটন িুন্র। পমরবত্ত মহড়িড়ব 
রে্যাল চ্যাড়লঞ্াি্ত বাঙ্গাড়লার 
িড়ল মনল বাংলার লপিার 
আকাশিীপ মিংড়ক। 

আরমিমব–র লনট লবালার 
মহড়িড়ব এমমনড়তই িড়লর 
িড়ঙ্গ আরব লিড়শ রড়েড়িন 
আকাশিীপ। স্বভাবতই এমন 
িুড়োড়গ উচ্ছ্বমিত এই লপিার। 
িুড়োগ লে আিড়ত পাড়র, লিই 
ইমঙ্গত মিড়ে লরড়খমিড়লন 
লখাি লকাচ। লিামবার িরকার 
লরাষিার পর এ প্িড়ঙ্গ আকাশ বড়লন, ‘ আমার কাড়ি এটা 
একটা মবরাট িুড়োগ। প্থম একািড়শ িুড়োগ পাব মকনা 
িমে বলব। তড়ব ম্যাড়চ মবরাটড়ির িড়ঙ্গ িাজরড়র িমে 
কাটাড়নার িুড়োগ আমাড়ক মনঃিড়ন্ড়হ আরও িমৃদ্ করড়ব। 
মাইক লহিনও িবরকম িাহাড়ে্যর আশ্াি মিড়ে লরড়খড়িন।’ 

িংবাি িংস্া
মুম্বই, ৩০ আগস্ট

্য়োত �োসু ্েোঞ্জর্। বসোম�োে দ্ুে আড়োইরট নোগোদ 
বশষ ফনঃশ্বোস ত্োগ করেন। �য়স �রয়ফছল ৮২ �ছে। সুনীল 

গোেোসকোে, ফদলী্ ব�গেসেকোে, 
শচীন বতন্ডুলকরেে বম্টে 
ফ�রসর� ্ফেফচত ফছরলন। শুধু 
তোই নয়, েোেরতে ্োতিন 
ফরেরকটোে যতীন ্েোঞ্জর্ 
তোঁে বছরল। 

মুম্বইরয়ে �রয় ্ থম বরেফ্ে 
ফরেরকরট ্ ফতফনফধত্ব করেরছন। 
২৮ ম্োরচ েোন ৭৮৫। তর� 
ফরেরকরটে বথরক ব�ফশ ্ ফেফচত 
ফছরলন শচীন, সোফনরদে বম্টে 

ফ�রসর�। দোদোরেে ইউফনয়ন ্োর� তোঁে বনতৃরত্ব বখরলরছন 
গোেোসকোে, ব�গেসেকোে। 

৮০– ে দশরক েোেতীয় ফরেরকট ব�োরডপে বকোফচিং ফডরেক্টরেে 
দোফয়ত্ব সোমরলরছন। এনফসএ– ে দোফয়রত্বও ফছরলন। �োসু 
্েোঞ্জর্ে ্য়োর্ে খ�রে বশোকস্তব্ধ েোেতীয় ফরেরকট।
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মাত্র ৩৭ বির বেড়িই িব ধরড়নর মরিড়কট 
লথড়ক অবির মনড়লন স্টুোট্ত মবমন। ২০১৪ 
লথড়ক ২০১৬ িাড়লর িমেিীমাে লিড়শর 
জামি্তড়ত িেটি লটস্ট, ১৪টি একমিড়নর ও মতনটি 
টি২০ ম্যাচ লখড়লড়িন। একমিড়নর মরিড়কড়ট 
ভারতীেড়ির মড়ধ্য লিরা লবামলংড়ের লরকড্ত 
এখনও স্টুোট্ত মবমনর ( ৬/৪)   িখড়লই। বাবা 
রজার মবমনর মড়তাই অলরাউডিার মিড়লন 
স্টুোট্ত। ললাোর অড্তাড়র মারকুড়ট ব্যাটিংড়ের 
পাশাপামশ মমমডোম লপি লবামলং করড়তন। 

১৭ বিড়র প্থম লরেমির মরিড়কড়ট কি্তাটড়কর হড়ে ৯৫টি ম্যাচ লখড়লড়িন। 
লেখাড়ন তাঁর নাড়মর পাড়শ ৪৭৯৬ রান এবং ১৪৮ উইড়কট। ২০১৩– ১৪ 
িাড়ল রনমজ জড়েও গুরুত্বপূি্ত অবিান মিল। অবির প্িড়ঙ্গ এক 
িাষোৎকাড়র সু্টোট্ত বড়লড়িন, লধামনর হাত লথড়ক ভারতীে লটস্ট িড়লর টুমপ 
লনওোটাই তাঁর লকমরোড়রর লিরা মুহূত্ত। তড়ব অবির মনড়লও মরিড়কড়টর 
িড়ঙ্গ জমেত থাকার ইমঙ্গতই মিড়েড়িন মতমন। 

ফরেরকটরক ফ�দোয় 
সু্টয়োটপ ফ�ফনে

�ঠোৎ সরুযোরগ 
খফুশ আকোশদী্

 প্োত িামনড়ির 
লমন্র বািু

েোহুল বযখোরন 
আরছ, বসটোই 
ওে েোয়গো:  
ব�গেসেকোে

 ফম্ত নং:  মিএএ ২
মান্য ন্যাশনাল লকাম্পামন ল’  ট্াইবুনাল, কলকাতা লবঞ্চ িমীড়প

[ ধারা নং ২৩০( ৩)  এবং রুল নং ৬ ও ৭ অনেুােী] 
মিমপ ( মিএএ)  নং:  ১১৫/ লকমব/ ২০২১

িংেুমক্ত িহ মিমপ ( মিএএ)  নং:  ০৬/ লকমব/ ২০২১
ফ�ষয়:  বকোম্োফনে অ্োক্ট, ২০১৩ 

ও
ফ�ষয়:  বকোম্োফনে অ্োক্ট, ২০১৩ ে ধোেো ২৩০ বথরক ২৩২ ধোেো

ও
ফ�ষয়:  
লুফমরনো ইন্ডোফস্টে ফলফমরটড ( ট্োন্সিোফে বকোম্োফন)–এে সরগে আফদশ্বে বট্ড ফলঙ্ক ্োইরেট ফলফমরটড ও অন্োরন্ে 
্স্তোফ�ত সিংযফুতিকে্ ও লুফমরনো ইন্ডোফস্টে ফলফমরটরডে ইফ্ফস অ্োন্ড ম্োনুি্োকচোফেিং ( তোফমলনোড়ু ও আসোম) 
ফডফেশন (ফডমোেপড আন্ডোেরটফকিং ১ ) ও   ফেরয়ল এরস্টট ফডফেশন (ফডমোেপড আন্ডোেরটফকিং ২ )–এে বলসোে ্োওয়োে 
অ্োন্ড ইনফ্ো ্োইরেট ফলফমরটড ( বেেোফ্টিং বকোম্োফন–১) ও  লফুমরনো ্োওয়োে ইনফ্োস্টোকচোে ্োইরেট ফলফমরটড 
( বেেোফ্টিং বকোম্োফন–২) ও তোরদে বশয়োেধোেক ও ঋ্দোতোগর্ে ফডমোেপোে ফস্ম।

আমিশ্র লট্ড মলঙ্ক প্াইড়ভট মলমমড়টড ( ট্ান্সফারার 
লকাম্পামন–১) 
ইউফনট নিং ১২/ ৪, মোেফলন অ্োররেোর্োফলস, ১৮৫৮/ ১ 
েোেডোগেো বমন বেোড, কলকোতো ৭০০১০৭,
PAN- AAECA9584A, CIN- 
U51909WB2004PTC099531

অ্যাস্টা মবমনমে প্াইড়ভট মলমমড়টড ( ট্ান্সফারার 
লকাম্পামন–২) 
ইউফনট নিং ১২/ ৪, মোেফলন অ্োররেোর্োফলস, ১৮৫৮/ ১ 
েোেডোগেো বমন বেোড, কলকোতো ৭০০১০৭,
PAN- AAICA4924G, CIN- 
U51909WB2010PTC148117

বাড়ড্তন এড়জমন্সজ প্াইড়ভট মলমমড়টড ( ট্ান্সফারার 
লকাম্পামন–৩) 
ইউফনট নিং ১২/ ৪, মোেফলন অ্োররেোর্োফলস, ১৮৫৮/ ১ 
েোেডোগেো বমন বেোড, কলকোতো ৭০০১০৭,
PAN- AAECB1085F, CIN- 
U51101WB2010PTC1148261

মড আর মপ লট্মডং অ্যাডি ইনড়ভস্টড়মন্ প্াইড়ভট 
মলমমড়টড ( ট্ান্সফারার লকাম্পামন–৪) 
ইউফনট নিং ১২/ ৪, মোেফলন অ্োররেোর্োফলস, ১৮৫৮/ ১ 
েোেডোগেো বমন বেোড, কলকোতো ৭০০১০৭,
PAN- AAACD9817H, CIN- 
U67120WB1992PTC056195

এমব্যামি ব্যাপার প্াইড়ভট মলমমড়টড ( ট্ান্সফারার 
লকাম্পামন–৫) 
ইউফনট নিং ১২/ ৪, মোেফলন অ্োররেোর্োফলস, ১৮৫৮/ ১ 
েোেডোগেো বমন বেোড, কলকোতো ৭০০১০৭,
PAN- AABCE8505E, CIN- 
U51909WB2007PTC119092

জলিাগার লিলি এড়জমন্স প্াইড়ভট মলমমড়টড 
( ট্ান্সফারার লকাম্পামন–৬) 
ইউফনট নিং ১২/ ৪, মোেফলন অ্োররেোর্োফলস, ১৮৫৮/ ১ 
েোেডোগেো বমন বেোড, কলকোতো ৭০০১০৭,
PAN- AAACJ6848E, CIN- 
U51909WB1995PTC070180

লজ মব এল মড লট্মডং প্াইড়ভট মলমমড়টড ( ট্ান্সফারার 
লকাম্পামন–৭) 
ইউফনট নিং ১২/ ৪, মোেফলন অ্োররেোর্োফলস, ১৮৫৮/ ১ 
েোেডোগেো বমন বেোড, কলকোতো ৭০০১০৭,
PAN- AACCJ0413B, CIN- 
U51909WB2008PTC127889

কড়িৌটি মডলড়ট্ড প্াইড়ভট মলমমড়টড ( ট্ান্সফারার 
লকাম্পামন–৮) 
ইউফনট নিং ১২/ ৪, মোেফলন অ্োররেোর্োফলস, ১৮৫৮/ ১ 
েোেডোগেো বমন বেোড, কলকোতো ৭০০১০৭,
PAN- AADCK8971A, CIN- 
U51101WB2010PTC143823

লুমমড়না ইড়লকট্রিক্যাল ইডিামস্টজ প্াইড়ভট মলমমড়টড 
পূব্ততন ললিার ইড়লকট্রিক্যাল ইডিামস্টজ প্াইড়ভট 
মলমমড়টড ( ট্ান্সফারার লকাম্পামন–৯)
ইউফনট নিং ১২/ ৪, মোেফলন অ্োররেোর্োফলস, ১৮৫৮/ ১ 
েোেডোগেো বমন বেোড, কলকোতো ৭০০১০৭,
PAN- AAACL8779J, CIN- 
U14200WB1997PTC085933

লাইফলাইন কড়মাড়ট্ড প্াইড়ভট মলমমড়টড ( ট্ান্সফারার 
লকাম্পামন–১০) 
ইউফনট নিং ১২/ ৪, মোেফলন অ্োররেোর্োফলস, ১৮৫৮/ ১ 
েোেডোগেো বমন বেোড, কলকোতো ৭০০১০৭,
PAN- AABCL4813C, CIN- 
U51109WB2008PTC126675

মরগ্যাল মফনামন্সোল অ্যাডভাইিমর প্াইড়ভট মলমমড়টড 
( ট্ান্সফারার লকাম্পামন–১১) 
ইউফনট নিং ১২/ ৪, মোেফলন অ্োররেোর্োফলস, ১৮৫৮/ ১ 
েোেডোগেো বমন বেোড, কলকোতো ৭০০১০৭,
PAN- AADCR7497N, CIN- 
U74120WB2007PTC119463

িনাতন মবমনমে প্াইড়ভট মলমমড়টড ( ট্ান্সফারার 
লকাম্পামন–১২) 
ইউফনট নিং ১২/ ৪, মোেফলন অ্োররেোর্োফলস, ১৮৫৮/ ১ 
েোেডোগেো বমন বেোড, কলকোতো ৭০০১০৭,
PAN- AAICS9478H, CIN- 
U51109WB2005PTC102428

মিগমা ব্যাপার প্াইড়ভট মলমমড়টড ( ট্ান্সফারার 
লকাম্পামন–১৩) 
ইউফনট নিং ১২/ ৪, মোেফলন অ্োররেোর্োফলস, ১৮৫৮/ ১ 
েোেডোগেো বমন বেোড, কলকোতো ৭০০১০৭,
PAN- AALCS5314F, CIN- 
U51109WB2008PTC121837

ওড়েলকন গুডি প্াইড়ভট মলমমড়টড ( ট্ান্সফারার 
লকাম্পামন–১৪) 
ইউফনট নিং ১২/ ৪, মোেফলন অ্োররেোর্োফলস, ১৮৫৮/ ১ 
েোেডোগেো বমন বেোড, কলকোতো ৭০০১০৭,
PAN- AAACW6202H, CIN- 
U51109WB2005PTC105654

ললিার পাওোর অ্যাডি ইনফ্া প্াইড়ভট মলমমড়টড 
( লরজামল্ং লকাম্পামন–১)
 ৪ এ ব্োলক ফস্টট, কলকোতো ৭০০০০১,
PAN- AAACL4776D, CIN- 
U14220WB1988PTC043591

লুমমড়না পাওোর ইনফ্াস্টাকচার প্াইড়ভট মলমমড়টড 
( লরজামল্ং লকাম্পামন–২)
ইউফনট নিং ১২/ ৪, মোেফলন অ্োররেোর্োফলস, ১৮৫৮/ ১ 
েোেডোগেো বমন বেোড, কলকোতো ৭০০১০৭,
PAN- AABCL8352J, CIN- 
U40105WB2010PTC151600

লুমমড়না ইডিামস্টজ মলমমড়টড (মডমাজ্তড/  ট্ান্সফামর 
লকাম্পামন) 
ইউফনট নিং ১২/ ৪, মোেফলন অ্োররেোর্োফলস, ১৮৫৮/ ১ 
েোেডোগেো বমন বেোড, কলকোতো ৭০০১০৭,
PAN- AABCL0720E, CIN- 
U14293WB2005PLC102556

মপটিশড়নর লনাটিি
বকোম্োফনে অ্োক্ট, ২০১৩ ে ধোেো ২৩০ বথরক ২৩২ ধোেোে অধীরন লুফমরনো ইন্ডোফস্টে ফলফমরটড ( ট্োন্সিোফে বকোম্োফন)–এে 
সরগে আফদশ্বে বট্ড ফলঙ্ক ্োইরেট ফলফমরটড ( ট্োন্সিোেোে বকোম্োফন–১) , অ্োস্টো ফ�ফনময় ্োইরেট ফলফমরটড ( ট্োন্সিোেোে 
বকোম্োফন–২) , �োরডপন এরেফন্সে ্োইরেট ফলফমরটড ( ট্োন্সিোেোে বকোম্োফন–৩) , ফড আে ফ্ বট্ফডিং অ্োন্ড ইনরেস্টরম্ট 
্োইরেট ফলফমরটড ( ট্োন্সিোেোে বকোম্োফন–৪), এম�্োফস �্ো্োে ্োইরেট ফলফমরটড ( ট্োন্সিোেোে বকোম্োফন–৫) , 
েলসোগোে বসলস এরেফন্স ্োইরেট ফলফমরটড ( ট্োন্সিোেোে বকোম্োফন–৬), বে ফ� এল ফড বট্ফডিং ্োইরেট ফলফমরটড 
( ট্োন্সিোেোে বকোম্োফন–৭) , করসৌটি ফডলরট্ড ্োইরেট ফলফমরটড ( ট্োন্সিোেোে বকোম্োফন–৮), লুফমরনো ইরলকট্রিক্োল 
ইন্ডোফস্টে ্োইরেট ফলফমরটড ্ূ�পতন বলসোে ইরলকট্রিক্োল ইন্ডোফস্টে ্োইরেট ফলফমরটড ( ট্োন্সিোেোে বকোম্োফন–৯), 
 লোইিলোইন করমোরট্ড ্োইরেট ফলফমরটড ( ট্োন্সিোেোে বকোম্োফন–১০) , ফেগ্োল ফিনোফন্সয়োল অ্োডেোইসফে ্োইরেট 
ফলফমরটড ( ট্োন্সিোেোে বকোম্োফন–১১) , সনোতন ফ�ফনময় ্োইরেট ফলফমরটড ( ট্োন্সিোেোে বকোম্োফন–১২) , ফসগমো �্ো্োে 
্োইরেট ফলফমরটড ( ট্োন্সিোেোে বকোম্োফন–১৩) , ওরয়লকন গুডস ্োইরেট ফলফমরটড ( ট্োন্সিোেোে বকোম্োফন–১৪) –এে 
সিংযুফতিকে্ ও লুফমরনো ইন্ডোফস্টে ফলফমরটরডে ইফ্ফস অ্োন্ড ম্োনুি্োকচোফেিং ( তোফমলনোড়ু ও আসোম) ফডফেশন (ফডমোেপড 
আন্ডোেরটফকিং ১ ) ও   ফেরয়ল এরস্টট ফডফেশন (ফডমোেপড আন্ডোেরটফকিং ২ )–এে বলসোে ্োওয়োে অ্োন্ড ইনফ্ো ্োইরেট 
ফলফমরটড ( বেেোফ্টিং বকোম্োফন–১) ও  লুফমরনো ্োওয়োে ইনফ্োস্টোকচোে ্োইরেট ফলফমরটড ( বেেোফ্টিং বকোম্োফন–২) 
ও তোরদে বশয়োেধোেক ও ঋ্দোতোগর্ে ফডমোেপোে ফস্ম অনরুমোদরনে েন্ আর�দনকোেী বকোম্োফনসমূ� ও ও তোরদে 
সিংফলিষ্ট বশয়োেধোেকগ্ ও ঋ্দোতোগর্ে তেরি ২৩ েুলোই, ২০২১–এ ন্োশনোল বকোম্োফন ল’  ট্োই�ুনোল, কলকোতো 
ব�ঞ্চ সমীর্ ব্শ কেো �রয়রছ ও তো ২১ বসরটেম্বে, ২০২১–এ শুনোফন �র� �রল ফস্ে �রয়রছ।
ওই ফ্টিশরনে ফ�রেোফধতো কেরত চোইরল উতি ঠিকোনোয় অনরুমোফদত ্ফতফনফধরক shreyajain@sjaykishan.com –এ 
ফতফন �ো তোঁে অ্োডরেোরকট সোষেফেত বনোটিস ্োঠোন নোম ঠিকোনো স� শুনোফনে কম্রষে দই ফদন আরগ। সরগে বদর�ন 
ফ�রেোফধতোে কোে্ স� �লিনোমো। ফ্টিশরনে কফ্ ফনম্নস্বোষেেকোেীে তেরি বযরকউ ফ�নোমূরল্ ব্রত ্োরেন।

 ফ্টিশনোে বকোম্োফনসমূর�ে ্রষে
 স্বো/ 
স্োন:  কলকোতো এস েয়ফকষো্
তোফেখ:  ৫ বিব্রুয়োফে, ২০২১  অনুরমোফদত ্ফতফনফধ


