31st August 2021
The Secretary,
BSE Ltd.,
P.J. Towers, Dalal Street,
MUMBAI-400 001.
Scrip Code: 519224

The Secretary,
National Stock Exchange
of India Ltd.,
Exchange Plaza,
5th Floor,
Plot No.C/1,G Block,
Bandra-Kurla Complex,
Bandra (E),
MUMBAI- 400 051.
Scrip Code: WILLAMAGOR

The Secretary,
The Calcutta Stock
Exchange Ltd.,
7, Lyons Range,
KOLKATA-700 001.
Scrip Code: 33013

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

আমি অতীত আঁকড়ে থাকতে ভালবাসি না। ভবিষ্যৎ নিয়েও
অতিরিক্ত ভাবতে চাই না। শুধু বর্তমানে বাঁচতে চাই অবনী লেখারা
সরাসরি | এক্সক্লুসিভ | ম্যাচ রিপ�োর্ট | বিতর্ক | ইন্টারভিউ | ড্রেসিং রুম | পরিসংখ্যান

আজকাল কলকাতা মঙ্গলবার ৩১ আগস্ট ২০২১

রাহুল যেখানে
আছে, সেটাই
ওর জায়গা:
বেঙ্গসরকার

সিআরএস নিয়ে দিনভর নাটক চলল

আজকালের প্রতিবেদন

এমনিতেই দলগঠনের সময় প্রায় নেই বললে চলে
এসসি ইস্টবেঙ্গল ম্যানেজমেন্টের হাতে। যুদ্ধকালীন
তৎপরতায় ট্রান্সফার উইন্ডোর শেষ কয়েকদিনে ফু টবলার
রেজিস্ট্রেশনের কাজ করছেন তাঁরা। এর মধ্যেই স�োমবার
ফু টবলার রেজিস্ট্রেশন করতে গিয়ে সমস্যায় পড়ে এসসি
ইস্টবেঙ্গল। দেখা যায় সেন্ট্রালাইজড রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম
(সিআরএস)–এ তাঁরা কাজ করতে পারছেন না। জানা যায়
আইএফএ–র পক্ষ থেকে এসসি ইস্টবেঙ্গল এবং এটিকে
ম�োহনবাগানের সিআরএস সিস্টেম ব্লক করা হয়েছে।
স�োমবার দুপুরে আইএফএ সচিব জয়দীপ মুখার্জি এই
নিয়ে জানান, ‘দুই বড় ক্লাব কলকাতা লিগ নিয়ে আমাদের

সঙ্গে প্রয়োজনীয় সহয�োগিতা করছে না।
তাই তাঁদের সিআরএস ব্লক করা হয়েছে।
বিকেলে লিগের সব ক্লাবকে নিয়ে বৈঠক
করে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।’
পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায়, এসসি
ইস্টবেঙ্গলের ম্যানেজমেন্টের পক্ষ
থেকে য�োগায�োগ করা হয় ফেডারেশন
এবং এফএসডিএলের সঙ্গে। তাঁরা
স্পষ্ট জানিয়ে দেন, এই পরিস্থিতিতে
আইএসএল–এর দল গঠন সম্ভব নয়।
এরপরেই ফেডারেশনের তরফ থেকে কথা
বলা হয় আইএফএ–র সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত
সিআরএস সিস্টেম স্বাভাবিক হয় এই দুই

হঠাৎ সুয�োগে প্রয়াত সানিদের
খুশি আকাশদীপ মেন্টর বাসু
আজকালের প্রতিবেদন

সংবাদ সংস্থা

আঙু লের চ�োটের জন্য ইংল্যান্ড সফর থেকে আগেই ছিটকে
গিয়েছিলেন। সেই চ�োট এখনও সারেনি। এবার আইপিএল
থেকেও ছিটকে গেলেন ওয়াশিংটন সুন্দর। পরিবর্ত হিসেবে
রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বাঙ্গাল�োর
দলে নিল বাংলার পেসার
আকাশদীপ সিংকে।
আরসিবি–র নেট ব�োলার
হিসেবে এমনিতেই দলের
সঙ্গে আরব দেশে রয়েছেন
আকাশদীপ। স্বভাবতই এমন
সুয�োগে উচ্ছ্বসিত এই পেসার।
সুয�োগ যে আসতে পারে, সেই
ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছিলেন
খ�োদ ক�োচ। স�োমবার সরকার
ঘ�োষণার পর এ প্রসঙ্গে আকাশ বলেন, ‘আমার কাছে এটা
একটা বিরাট সুয�োগ। প্রথম একাদশে সুয�োগ পাব কিনা
সময় বলব। তবে ম্যাচে বিরাটদের সঙ্গে সাজঘরে সময়
কাটান�োর সুয�োগ আমাকে নিঃসন্দেহে আরও সমৃদ্ধ করবে।
মাইক হেসনও সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দিয়ে রেখেছেন।’

প্রয়াত বাসু পরাঞ্জপে। স�োমবার দুপুর আড়াইটে নাগাদ
শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। সুনীল
গাভাসকার, দিলীপ বেঙ্গসরকার,
শচীন তেন্ডুলকরের মেন্টর
হিসেবে পরিচিত ছিলেন। শুধু
তাই নয়, ভারতের প্রাক্তন
ক্রিকেটার যতীন পরাঞ্জপে
তাঁর ছেলে।
মুম্বইয়ের হয়ে প্রথম শ্রেণির
ক্রিকেটে প্রতিনিধিত্ব করেছেন।
২৮ ম্যাচে রান ৭৮৫। তবে
ক্রিকেটের থেকে বেশি পরিচিত
ছিলেন শচীন, সানিদের মেন্টর
হিসেবে। দাদারের ইউনিয়ন ক্লাবে তাঁর নেতৃত্বে খেলেছেন
গাভাসকার, বেঙ্গসরকার।
৮০–র দশকে ভারতীয় ক্রিকেট ব�োর্ডের ক�োচিং ডিরেক্টরের
দায়িত্ব সামলেছেন। এনসিএ–র দায়িত্বেও ছিলেন। বাসু
পরাঞ্জপের প্রয়াণের খবরে শ�োকস্তব্ধ ভারতীয় ক্রিকেট।

লর্ডসে টানা তিন শতরানের জন্য একসময় তাঁকে বলা হত ‘লর্ড অফ লর্ডস’।
কম্পিউটার র্যাঙ্কিংয়ে দীর্ঘদিন ছিলেন বিশ্বের একনম্বর ব্যাটসম্যান। কখনও
তিনি অধিনায়ক। কখনও ক�োচ। কখনও প্রধান নির্বাচক। আবার কখনও
ক্রিকেট প্রশাসক। ক্রিকেটের নানা ভূ মিকাতেই দেখা গেছে তাঁকে। সেই
দিলীপ বেঙ্গসরকার মনে করছেন, রাহুল দ্রাবিড় যেখানে আছেন, সেটাই তাঁর
আসল জায়গা। জাতীয় ক�োচের দায়িত্ব যেন না নেন। তাঁর কথায়, ‘জাতীয়
ক্রিকেট অ্যাকাডেমিটাই রাহুলের আসল জায়গা। ও নিশ্চিন্তে ভারতের
সাপ্লাই লাইন তৈরি করুক। ওর ক�োচিংয়েই একের পর এক প্রতিভা উঠে
আসছে। সিনিয়রদের ক�োচিংয়ে এলে ও তেমন সফল নাও হতে পারে। কারণ,
এই পর্যায়ে আসার পর নতু ন করে বিরাট কিছু শেখান�োর থাকে না। সেখানে
ম্যান ম্যানেজমেন্টটা বেশি জরুরি। রবি শাস্ত্রীর মুখ দেখেই বুঝতে পারি,
ও কতটা চাপে আছে। রাহুলের যা মানসিক গঠন, তাতে ও এই চাপ নিতে
পারবে না। ও
 যেটা করছে, সেটাই মন দিয়ে করুক।’
তাহলে সিনিয়রদের দায়িত্বে কাকে আনা উচিত?মুম্বই ক্রিকেট
অ্যাকাডেমির লবিতে বসে বেঙ্গসরকারই পাল্টা প্রশ্নটা ছড়ু ে দিলেন, ‘স�ৌরভ
নয় কেন?ওর নেতৃ ত্বে ভারতীয় ক্রিকেট নতু ন করে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। কীভাবে
চাপ সামলাতে হয়, ও খুব ভালভাবে জানে। ও এই মুহূর্তে ব�োর্ডের সভাপতি।
প্রশাসক হিসেবে বেশ সফল। কিন্তু ওর মেয়াদ শেষ হতে আর বেশি দেরি
নেই। তারপর ওকে অন্যভাবে কাজে লাগান�ো দরকার। আমার ত�ো মনে হয়,
ক�োচ হিসেবে ও বেশ সফলই হবে। নতু ন একটা ইনিংস খেলা এখনও বাকি।’
নিজে প্রায় সাতাশ বছর ধরে ক�োচিংয়ের সঙ্গে যুক্ত। একসময় ব�োর্ডের
প্রতিভা অন্বেষণের দায়িত্বেও ছিলেন। এইমুহূর্তে তিনটি অ্যাকাডেমি
চালাচ্ছেন। প্রাক্তন অধিনায়কের কথায়, ‘অনেক প্রাক্তন ক্রিকেটারের নামেই
অ্যাকাডেমি আছে। কিন্তু খ�োঁজ নিলে দেখা যাবে, তাঁরা সেভাবে যুক্ত নন।
শুধু অ্যাকাডেমি খুললেই হবে না, যথেষ্ট সময় দিতে হবে। নইলে কিন্তু নতু ন
ক্রিকেটার উঠে আসবে না। আমার অ্যাকাডেমি থেকে অনেকেই আইপিএলে
খেলেছে। এমনকী ফুচকা বিক্রেতার ছেলেও আইপিএল খেলেছে।’বেশ
উচ্ছ্বসিত মনে হল আইপিএল সম্পর্কে, ‘আইপিএল ভারতের ক্রিকেটে
একটা বিপ্লব এনে দিয়েছে। এখন ক্রিকেট আর হাতে গ�োনা কয়েকটা বড়
শহরে সীমাবদ্ধ নয়। ছ�োট শহর থেকে, এমনকী গ্রাম থেকেও ক্রিকেটাররা
উঠে আসছে।’তবে আইপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির কাছে তাঁর একটা
আবদার আছে, ‘ভারতীয় ক্রিকেট ব�োর্ড একসময় বিদেশি ক�োচেদের দিকে
ঝু কেছ
ঁ িল। এখন বুঝেছে, আমাদের দেশেও অনেক য�োগ্য ক�োচ আছে।
আইপিএলের দলগুল�োতে এত বিদেশি ক�োচ কেন?ব�োর্ড যেটা বুঝেছে,
আইপিএলের দলগুল�োও সেটা উপলব্ধি করুক। আমাদের দেশেও অনেক
য�োগ্য ক�োচ আছে। তাদের ওপর ভরসা রাখা হ�োক। আমাদের দেশে এত
প্রাক্তন খেল�োয়াড়, কই অন্য দেশ ত�ো তাদের ডাকছে না। তাহলে আমরাই বা
বিদেশি ক�োচের পেছনে ছটু ছি কেন?’
(ফাইল ছবি)

ক্রিকেটকে বিদায়
স্টুয়ার্ট বিনির

আজকালের প্রতিবেদন

মাত্র ৩৭ বছর বয়সেই সব ধরনের ক্রিকেট
থেকে অবসর নিলেন স্টুয়ার্ট বিনি। ২০১৪
থেকে ২০১৬ সালের সময়সীমায় দেশের
জার্সিতে ছয়টি টেস্ট, ১৪টি একদিনের ও তিনটি
টি২০ ম্যাচ খেলেছেন। একদিনের ক্রিকেটে
ভারতীয়দের মধ্যে সেরা ব�োলিংয়ের রেকর্ড
এখনও স্টুয়ার্ট বিনির (৬/৪)দখলেই। বাবা
রজার বিনির মত�োই অলরাউন্ডার ছিলেন
স্টুয়ার্ট। ল�োয়ার অর্ডারে মারকুটে ব্যাটিংয়ের
পাশাপাশি মিডিয়াম পেস ব�োলিং করতেন।
১৭ বছরে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে কর্ণাটকের হয়ে ৯৫টি ম্যাচ খেলেছেন।
যেখানে তাঁর নামের পাশে ৪৭৯৬ রান এবং ১৪৮ উইকেট। ২০১৩–১৪
সালে রনজি জয়েও গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। অবসর প্রসঙ্গে এক
সাক্ষাৎকারে স্টুয়ার্ট বলেছেন, ধ�োনির হাত থেকে ভারতীয় টেস্ট দলের টু পি
নেওয়াটাই তাঁর কেরিয়ারের সেরা মুহূর্ত। তবে অবসর নিলেও ক্রিকেটের
সঙ্গে জড়িত থাকার ইঙ্গিতই দিয়েছেন তিনি।

৪৮ ঘণ্টা আগে খেলার বিষয়ে কিছু না জানায়, তাহলে
প্রতিপক্ষ দল নিয়ম মেনে ৩ পয়েন্ট করে পাবে।’সূচি
অনুযায়ী মঙ্গলবার এসসি ইস্টবেঙ্গল বনাম ভবানীপুরের
ম্যাচ। ৪৮ ঘণ্টা আগে লাল–হলুদ খেলার বিষয়ে কিছু
জানায়নি বলে, ভবানীপুরকে ইতিমধ্যেই ৩ পয়েন্ট দেওয়ার
সিদ্ধান্ত নিয়েছে আইএফএ। এই বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে
১২টি ক্লাবের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে একটি চিঠি দেওয়া
হবে। সেখানে দুই বড় ক্লাবের লিগে না খেলা এবং বর্তমান
পরিস্থিতির কথা জানান�ো হবে।
অন্যদিকে দীর্ঘদিন পর দ্বিতীয় ডিভিশন আই লিগে
কলকাতা থেকে ক�োনও ক্লাব নেই। পিয়ারলেস আবেদন
করলেও, তাঁদের কাগজপত্রে সমস্যা থাকায় প্রতিয�োগিতায়
য�োগ্যতা অর্জন করতে পারেনি।

সংবর্ধিত

মুম্বই, ৩০ আগস্ট

সর�োজ চক্রবর্তী

মুম্বই, ৩০ আগস্ট

ক্লাবের। আবার ফু টবলার রেজিস্ট্রেশন–এর
কাজ শুরু হয় এসসি ইস্টবেঙ্গলের। এদিনই
এফসি গ�োয়ার পক্ষ থেকে সরকারিভাবে
ঘ�োষণা করা হয় অমরজিৎ সিং গ�োয়া থেকে
লাল–হলুদে য�োগ দিচ্ছেন। লাল–হলুদে
য�োগ দিতে চলা আরেক ফু টবলার সেরিনিও
ফার্নান্ডেজ যে দল ছাড়ছেন তাও ঘ�োষণা
করে গ�োয়া।
বিকালে লিগের সব ক্লাবকে নিয়ে
বৈঠক করে আইএফএ। দু’প্রধান ছাড়া
হাজির ছিল বাকি সব ক্লাব। বৈঠকের
পর আইএফএ সচিব জানান, ‘এই দুই
ক্লাব যদি লিগে নিজেদের ম্যাচগুল�োর

বারাসত শাখা অন্য প্রেমিসেসে
স্থানান্তরণের কারণে গ্রাহক ও লকার
ধারাকগণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি
ব্যাঙ্ক অফ বর�োদা বারাসত শাখা, যা অবস্থিত ৭৬/১ এবং ৭৬/১এ, কে এন সি র�োড,
দক্ষিণপাড়া, বারাসত–৭০০ ১২৪–এর সকল গ্রাহক ও লকার ধারকগণকে জানান�ো যাচ্ছে
যে, ওই শাখা অন্য প্রেমিসেস যথা ৬৫/১০, কে এন সি র�োড, বারাসত–৭০০ ১২৪–এ
স্থানান্তরিত হবে ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখ বা পরবর্তী যে ক�োনও তারিখে।
শাখার লকার ধারকগণকে জানান�ো যাচ্ছে যে, লকার ক্যাবিনেট স্থানান্তরণের ফলে
দ্রব্যসামগ্রীর ক্ষতি থেকে রক্ষা করবার জন্য সকল সুরক্ষা বিধি মেনে চলা হবে। তথাপি
আমাদের যাদবপুর (ই–বিজয়া)শাখার লকার ধারকগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করে লকার
ক্যাবিনেট/শাখা স্থানান্তরের পূর্বে যে ক�োনও কাজের দিনে ভঙ্গুর দ্রব্যসামগ্রী সরিয়ে
ফেলবার অনুর�োধ করা হচ্ছে। লকার নতু ন স্থানে স্থানান্তরের ফলে দ্রব্যসামগ্রীর ক্ষতির
জন্য ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবে না।
শাখা নতু ন প্রেমিসেস থেকে কার্য করবে ওই সময় থেকে। আমরা আপনাদের অসুবিধার
জন্য দুঃখিত এবং সকল সময়ে আমাদের শ্রেষ্ঠ পরিষেবা প্রদান করতে অঙ্গীকারবদ্ধ।
ব্রাঞ্চ ম্যানেজার
ব্যাঙ্ক অফ বর�োদা, বারাসত শাখা
তারিখ:৩১.০৮.২০২১, স্থান:কলকাতা

আর এস সফ্টঅয়্যার (ইন্ডিয়া) লিমিটেড

(CIN: L72200WB1987PLC043375)
 র্পোরেট অফিস: ‘এফএমসি ফরচু না’, ২য় তল,
ক
এ–২, ২৩৪/৩এ, এজেসি ব�োস র�োড, কলকাতা–৭০০০২০
টেলি: ০৩৩–২২৮৭৬২৫৪/৬২৫৫/৫৭৪৬, ফ্যাক্স: ০৩৩–২২৮৭৬২৫৬
ই–মেল: rscorp@rssoftware.co.in, ওয়েবসাইট: www.rssoftware.com

ইকুইটি শেয়ারসমূহ ইনভেস্টর এডু কেশন অ্যান্ড
প্রোটেকশন ফান্ড খাতায় স্থানান্তরের বিজ্ঞপ্তি
ইনভেস্টর এডু কেশন অ্যান্ড প্রোটকশন ফান্ড অথরিটি (অ্যাকাউন্টিং, অডিট,
ট্রান্সফার অ্যান্ড রিফান্ড)রুলস ২০১৬, যা পরিমার্জিত (‘দ্য রুলস’)এবং
কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক দ্বারা বিজ্ঞাপিত অনুযায়ী এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা যাচ্ছে।
দ্য ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩ (‘দি অ্যাক্ট’)সেকশন ১২৪(৬)–এর সঙ্গে পঠিতব্য
দি রুলস–এর রুল ৬ অনুযায়ী সকল শেয়ারের ক্ষেত্রে উপর্যুপরি সাত বছর বা
তার বেশি সময় ধরে ডিভিডেন্ড অপ্রদত্ত/অদাবীকৃ ত তা ক�োম্পানি আইইপিএফ
অথরিটির ডিম্যাট খাতায় স্থানান্তর করবে।
সেইমত�ো সকল শেয়ারহ�োল্ডার ক্ষেত্রে আর্থিক বর্ষ ২০১৪–১৫ (২য় অন্তর্বর্তী)
সময় ও তদ্পরবর্তী সময়ে ₹৫/–টাকা মূল্যের শেয়ারের ক্ষেত্রে ডিভিডেন্ড
অপ্রদত্ত/অদাবীকৃ ত তা আইইপিএফ অথরিটির ডিম্যাট খাতায় স্থানান্তর করা হবে
নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে:
(ক)বাস্তবিক আকারে শেয়ার থাকলে, নতু ন শেয়ার শংসাপত্র জারি করা হবে
এবং তদ্পর আইইপিএফ অথরিটির ডিম্যাট খাতায় স্থানান্তরিত হবে।
আপনাদের নামে জারীকৃ ত মূল শেয়ার শংসাপত্র (সমূহ)বাতিল হবে এবং
হস্তান্তরয�োগ্য হবে না।
(খ)	ডিম্যাট আকারে শেয়ার থাকলে দি রুলস অনুযায়ী শেয়ারসমূহ ডিপ�োজিটরি
পার্টিসিপ্যান্টস–এর মাধ্যমে আইইপিএফ অথরিটির ডিম্যাট খাতায় স্থানান্তর
হবে।
দি রুলস–এর নিয়মানুযায়ী, ক�োম্পানি, যে সকল শেয়ার আইইপিএফ অথরিটির
ডিম্যাট খাতায় স্থানান্তর হবে, সেই সকল শেয়ারহ�োল্ডারকে ব্যক্তিগতভাবে
জানিয়েছেন তাঁদের সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায়। ওই সকল শেয়ারহ�োল্ডারের
বিবরণী, যাঁদের ডিভিডেন্ড অপ্রদত্ত/অদাবীকৃ ত, ক�োম্পানির ওয়েবসাইট www.
rssoftware.com–এ প্রদত্ত।
সকল সম্পর্কিত শেয়ারহ�োল্ডারগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, তাঁরা
শেয়ারসমূহ আইইপিএফ অথরিটিতে স্থানান্তর স্থগিত করতে ক�োম্পানির
রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট–এর কাছে অপ্রদত্ত ডিভিডেন্ড দাবি করে
আবেদন জানাবেন ১ নভেম্বর ২০২১ তারিখের মধ্যে। যদি ক�োম্পানি সম্পর্কিত
শেয়ারহ�োল্ডারগণের কাছ থেকে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে আবেদনপত্র গ্রহণ না
করেন তা হলে ক�োম্পানি দ্য রুলস অনুযায়ী ওই সকল শেয়ার আইইপিএফ–
এর ডিম্যাট খাতায় স্থানান্তর করা হবে ক�োনওরম বিজ্ঞপ্তি ব্যাতিরেকে। দ্য রুলস
অনুযায়ী অদাবীকৃ ত ডিভিডেন্ড/শেয়ারসমূহ, যা আইইপিএফ–এ স্থানান্তর হয়েছে,
সেক্ষেত্রে ক�োম্পানির ক�োনও দায় থাকবে না।
যে সকল শেয়ার এবং অদাবীকৃ ত ডিভিডেন্ড দ্য ফান্ডে স্থানান্তর করা হয়েছে
তা শেয়ারহ�োল্ডারগণ আইইপিএফ অথরিটি থেকে ফর্ম আইইপিএফ মাধ্যমে
অনলাইনে আবেদন জানাবেন। সেই সম্পর্কিত বিশদ www.iepf.gov.in এবং
ক�োম্পানির ওয়েবসাইট www.rssofware.com–এ পাওয়া যাবে।
সম্পর্কিত বিষয়ে শেয়ারহ�োল্ডারগণের ক�োনও প্রশ্ন থাকলে তাঁরা ক�োম্পানির
রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট সি বি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস (পি)
লিঃ পি–২২ বন্ডেল র�োড, কলকাতা–৭০০০১৯, পশ্চিমবঙ্গ, টেলি নং ০৩৩–
৪০১১–৬৭০০/১৬/১৭/২৩/২৮, ফ্যাক্স নং ০৩৩–৪০১১–৬৭৩৯, ই–মেল:
rta@cbmsl.com–এ য�োগায�োগ করবেন।
ব�োর্ডের আদেশানুসারে
কলকাতা 	বিজেন্দ্র সুরানা
৩০ আগস্ট ২০২১
সিএফও এবং ক�োম্পানি সেক্রেটারি

গত রবিবার জাতীয় ক্রীড়া দিবসে পর্বতার�োহী দেবাশিস বিশ্বাস, উজ্জ্বল রায়, সত্যরূপ সিদ্ধান্ত, দেবদাস
নন্দী, রুদ্রপ্রসাদ হালদারকে সংবর্ধনা দিল এন্টালি হকি অ্যাকাডেমি। ওইদিন রক্তদান শিবিরে ১২০ জন
রক্ত দেন। ছিলেন মন্ত্রী সুব্রত মুখার্জি, প্রাক্তন মন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলি–সহ বিশিষ্ট অতিথিরা। ছবি:আজকাল

ফর্ম নং:সিএএ ২
মান্য ন্যাশনাল ক�োম্পানি ল’ট্রাইবুনাল, কলকাতা বেঞ্চ সমীপে
[ধারা নং ২৩০(৩)এবং রুল নং ৬ ও ৭ অনুযায়ী]
সিপি (সিএএ) নং: ১১৫/কেবি/২০২১
সংযুক্তি সহ সিপি (সিএএ) নং: ০৬/কেবি/২০২১

বিষয়:ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩

ও
বিষয়:ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ র ধারা ২৩০ থেকে ২৩২ ধারা
ও
বিষয়:
লুমিন�ো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (ট্রান্সফারি ক�োম্পানি)–এর সঙ্গে আদিশ্বর ট্রেড লিঙ্ক প্রাইভেট লিমিটেড ও অন্যান্যের
প্রস্তাবিত সংযুক্তিকরণ ও লুমিন�ো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ইপিসি অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং (তামিলনাড়ু ও আসাম)
ডিভিশন (ডিমার্জড আন্ডারটেকিং ১) ও রিয়েল এস্টেট ডিভিশন (ডিমার্জড আন্ডারটেকিং ২)–এর লেসার পাওয়ার
অ্যান্ড ইনফ্রা প্রাইভেট লিমিটেড (রেজাল্টিং ক�োম্পানি–১) ও লুমিন�ো পাওয়ার ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড
(রেজাল্টিং ক�োম্পানি–২) ও তাদের শেয়ারধারক ও ঋণদাতাগণের ডিমার্জার স্কিম।
আদিশ্বর ট্রেড লিঙ্ক প্রাইভেট লিমিটেড (ট্রান্সফারার
অ্যাস্ট্রা বিনিময় প্রাইভেট লিমিটেড (ট্রান্সফারার
ক�োম্পানি–১)
ক�োম্পানি–২)
ইউনিট নং ১২/৪, মারলিন অ্যাক্রোপ�োলিস, ১৮৫৮/১
ইউনিট নং ১২/৪, মারলিন অ্যাক্রোপ�োলিস, ১৮৫৮/১
রাজডাঙ্গা মেন র�োড, কলকাতা ৭০০১০৭,
রাজডাঙ্গা মেন র�োড, কলকাতা ৭০০১০৭,
PAN- AAECA9584A, CINPAN- AAICA4924G, CINU51909WB2004PTC099531
U51909WB2010PTC148117
ডি আর পি ট্রেডিং অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট প্রাইভেট
বার্ডেন এজেন্সিজ প্রাইভেট লিমিটেড (ট্রান্সফারার
ক�োম্পানি–৩)
লিমিটেড (ট্রান্সফারার ক�োম্পানি–৪)
ইউনিট নং ১২/৪, মারলিন অ্যাক্রোপ�োলিস, ১৮৫৮/১
ইউনিট নং ১২/৪, মারলিন অ্যাক্রোপ�োলিস, ১৮৫৮/১
রাজডাঙ্গা মেন র�োড, কলকাতা ৭০০১০৭,
রাজডাঙ্গা মেন র�োড, কলকাতা ৭০০১০৭,
PAN- AAECB1085F, CINPAN- AAACD9817H, CINU51101WB2010PTC1148261
U67120WB1992PTC056195
এমব্যাসি ব্যাপার প্রাইভেট লিমিটেড (ট্রান্সফারার
জলসাগার সেলস এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড
ক�োম্পানি–৫)
(ট্রান্সফারার ক�োম্পানি–৬)
ইউনিট নং ১২/৪, মারলিন অ্যাক্রোপ�োলিস, ১৮৫৮/১
ইউনিট নং ১২/৪, মারলিন অ্যাক্রোপ�োলিস, ১৮৫৮/১
রাজডাঙ্গা মেন র�োড, কলকাতা ৭০০১০৭,
রাজডাঙ্গা মেন র�োড, কলকাতা ৭০০১০৭,
PAN- AABCE8505E, CINPAN- AAACJ6848E, CINU51909WB2007PTC119092
U51909WB1995PTC070180
কস�ৌটি ডিলট্রেড প্রাইভেট লিমিটেড (ট্রান্সফারার
জে বি এল ডি ট্রেডিং প্রাইভেট লিমিটেড (ট্রান্সফারার
ক�োম্পানি–৭)
ক�োম্পানি–৮)
ইউনিট নং ১২/৪, মারলিন অ্যাক্রোপ�োলিস, ১৮৫৮/১
ইউনিট নং ১২/৪, মারলিন অ্যাক্রোপ�োলিস, ১৮৫৮/১
রাজডাঙ্গা মেন র�োড, কলকাতা ৭০০১০৭,
রাজডাঙ্গা মেন র�োড, কলকাতা ৭০০১০৭,
PAN- AACCJ0413B, CINPAN- AADCK8971A, CINU51909WB2008PTC127889
U51101WB2010PTC143823
লাইফলাইন কম�োট্রেড প্রাইভেট লিমিটেড (ট্রান্সফারার
লুমিন�ো ইলেকট্রিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড
পূর্বতন লেসার ইলেকট্রিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট
ক�োম্পানি–১০)
লিমিটেড (ট্রান্সফারার ক�োম্পানি–৯)
ইউনিট নং ১২/৪, মারলিন অ্যাক্রোপ�োলিস, ১৮৫৮/১
ইউনিট নং ১২/৪, মারলিন অ্যাক্রোপ�োলিস, ১৮৫৮/১
রাজডাঙ্গা মেন র�োড, কলকাতা ৭০০১০৭,
রাজডাঙ্গা মেন র�োড, কলকাতা ৭০০১০৭,
PAN- AABCL4813C, CINPAN- AAACL8779J, CINU51109WB2008PTC126675
U14200WB1997PTC085933
রিগ্যাল ফিনান্সিয়াল অ্যাডভাইসরি প্রাইভেট লিমিটেড সনাতন বিনিময় প্রাইভেট লিমিটেড (ট্রান্সফারার
(ট্রান্সফারার ক�োম্পানি–১১)
ক�োম্পানি–১২)
ইউনিট নং ১২/৪, মারলিন অ্যাক্রোপ�োলিস, ১৮৫৮/১
ইউনিট নং ১২/৪, মারলিন অ্যাক্রোপ�োলিস, ১৮৫৮/১
রাজডাঙ্গা মেন র�োড, কলকাতা ৭০০১০৭,
রাজডাঙ্গা মেন র�োড, কলকাতা ৭০০১০৭,
PAN- AADCR7497N, CINPAN- AAICS9478H, CINU74120WB2007PTC119463
U51109WB2005PTC102428
সিগমা ব্যাপার প্রাইভেট লিমিটেড (ট্রান্সফারার
ওয়েলকন গুডস প্রাইভেট লিমিটেড (ট্রান্সফারার
ক�োম্পানি–১৩)
ক�োম্পানি–১৪)
ইউনিট নং ১২/৪, মারলিন অ্যাক্রোপ�োলিস, ১৮৫৮/১
ইউনিট নং ১২/৪, মারলিন অ্যাক্রোপ�োলিস, ১৮৫৮/১
রাজডাঙ্গা মেন র�োড, কলকাতা ৭০০১০৭,
রাজডাঙ্গা মেন র�োড, কলকাতা ৭০০১০৭,
PAN- AALCS5314F, CINPAN- AAACW6202H, CINU51109WB2008PTC121837
U51109WB2005PTC105654
লেসার পাওয়ার অ্যান্ড ইনফ্রা প্রাইভেট লিমিটেড
লুমিন�ো পাওয়ার ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড
(রেজাল্টিং ক�োম্পানি–১)
(রেজাল্টিং ক�োম্পানি–২)
৪ এ প�োলক স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১,
ইউনিট নং ১২/৪, মারলিন অ্যাক্রোপ�োলিস, ১৮৫৮/১
PAN- AAACL4776D, CINরাজডাঙ্গা মেন র�োড, কলকাতা ৭০০১০৭,
U14220WB1988PTC043591
PAN- AABCL8352J, CINU40105WB2010PTC151600
লুমিন�ো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (ডিমার্জড/ট্রান্সফারি
ক�োম্পানি)
ইউনিট নং ১২/৪, মারলিন অ্যাক্রোপ�োলিস, ১৮৫৮/১
রাজডাঙ্গা মেন র�োড, কলকাতা ৭০০১০৭,
PAN- AABCL0720E, CINU14293WB2005PLC102556

উইলিয়মসন
মেগর অ্যান্ড ক�োং লিমিটেড
করপ�োরেট পরিচিতি নং (CIN): L01132WB1949PLC017715

রেজিস্টার্ড অফিস:ফ�োর ম্যাঙ্গো লেন, সুরেন্দ্র ম�োহন ঘ�োষ সরণি, কলকাতা–৭০০ ০০১
ফ�োন:০ ৩৩২২১০ ১২২১, ২২৪৮ ৯৪৩৪, ২২৪৮ ৯ ৪৩৫
ফ্যাক্স:৯১ ৩৩ ২২৪৮ ৩৬৮৩/৮১১৪/৬২৬৫
ই–মেল:administrator@mcleodrussel.com, ওয়েবসাইট:www.wmtea.com

উইলিয়মসন মেগর অ্যান্ড ক�োং লিমিটেড–এর
৭০ তম বার্ষিক সাধারণ সভা সম্পর্কিত তথ্য
এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি জারি হচ্ছে যে, মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স দ্বারা
জারিকৃ ত যথাক্রমে ৮ এপ্রিল ২০২০, ১৩ এপ্রিল ২০২০, ১৫ জুন ২০২০, ২৮
সেপ্টেম্বর, ২০২০, ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০ এবং ২৩ জুন ২০২১ তারিখ সংবলিত
জেনারেল সার্কুলার নং ১৪/
২০২০, ১৭/
২০২০, ২২/
২০২০,৩৩/
২০২০,
৩৯/২০২০ এবং ১০/২০২১ (‘এমসিএ সার্কুলারসমূহ)এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড
এক্সচেঞ্জ ব�োর্ড অফ ইন্ডিয়া দ্বারা জারিকৃ ত ১২ মে ২০২০ তারিখ সংবলিত
সার্কুলার নং সেবি/এইচও/সিএফডি/সিএমডি১/সিআইআর/পি/২০২০/৭৯
[
২০২১
তারিখের
সার্কুলার
নং
১৫
জানুয়ারি,
সেবি/এইচও/সিএফডি/সিএমডি২/সিআইআর/পি/২০২১/১১
দ্বারা
সংশ�োধিতমত�ো](
‘সেবি সার্কুলারসমূহ)সহ পঠনীয় ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট,
২০১৩ এবং এর অধীনে গঠিত রুলসমূহ এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস
অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিক�োয়্যারমেন্টস)রেগুলেশনস, ২০১৫–এর সংস্থানাধীনে
উইলিয়মসন মেগর অ্যান্ড ক�োং লিমিটেড–এর ৭০ তম অ্যানুয়াল জেনারেল
মিটিং (এজিএম)ভিডিও কনফারেন্সিং (‘ভিসি’)/অন্য অডিও ভিস্যুয়াল পদ্ধতি
(‘ওএভিএম’)–এর মাধ্যমে মঙ্গলবার, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখ বেলা
৩.০০টায় (ভারতীয় সময়)আয়�োজিত হবে এজিএম–এর ন�োটিসে উল্লেখিত
কার্যক্রমে।
এমসিএ সার্কুলার মাফিক বার্ষিক সাধারণ সভা সম্পর্কিত তথ্য নিচে প্রদত্ত:
ক)	 এমসিএ সার্কুলার মাফিক ৭০ তম বার্ষিক সাধারণ সভা ভিসি/ওএভিএম–
এর মাধ্যমে আয়�োজিত হবে।
খ)	ভিসি/ওএভিএম–এর মাধ্যমে আয়�োজিত বার্ষিক সাধারণ সভার তারিখ ও
সময়– মঙ্গলবার, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখ বেলা ৩.০০টায়।
গ)	 এজিএম আহ্বায়ক ন�োটিস ক�োম্পানির ওয়েবসাইট www.wmtea.com
থেকে ও ও ক�োম্পানির ইকুইটি শেয়ার তালিকাভু ক্তির স্টক এক্সচেঞ্জ www.
bseindia.com, www.nseindia.com, www.cse-india.com তে
পাওয়া যাবে।
	যে সকল ডিম্যাট আকারের সদস্য নিজের ই–মেল আইডি রেজিস্টার
করাননি, তঁারা নিজেদের ডিপ�োজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের কাছে নিজের ই–
মেল আইডি আপডেট করিয়ে নিতে পারেন। বাস্তবিকভাবে শেয়ার ধরে
রাখা যে সকল সদস্য এই ক�োম্পানিতে নিজের ই–মেল আইডি রেজিস্টার
করাননি, তঁারা নিজের ই–মেল আইডি আপডেট করিয়ে নিতে পারেন
ক�োম্পানির রেজিস্ট্রারকে তা পাঠিয়ে, যাতে ন�োটিসের সফট কপি, ই ভ�োটিং
তথ্য সহ ইউজার আই ডি ও পাসওয়ার্ড তারা পান।
ঘ) ই–মেল আইডি নথিভু ক্তির প্রক্রিয়া		
	বাস্তবিকভাবে শেয়ার ধরে রাখা সদস্য– নিজের ই–মেল আইডি আপডেট
করিয়ে নিতে পারেন ক�োম্পানির আর টি এ মাহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট
লিমিটেড–এর http://mdpl.in/form
–এ নাম, ফ�োলিও নং, শেয়ার
শংসাপত্রের (সামনে পেছনে)স্ক্যান করান�ো কপি, প্যান কার্ডের স্ব–প্রত্যয়িত
স্ক্যান করান�ো কপি, আধার কার্ডের স্ব–প্রত্যয়িত স্ক্যান করান�ো কপি সমেত
ই–মেলের মাধ্যমে পাঠিয়ে।
	ডিম্যাট শেয়ার ধরে রাখা সদস্য– নিজেদের ডিপ�োজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের
কাছে নিজের ই–মেল আইডি আপডেট করিয়ে নিতে পারেন তার বিশদ
পিটিশনের ন�োটিস
(সিডিএসএল–১৬ সংখ্যা বেনিফিশিয়ারি আই ডি বা এনএসডিএল–১৬
ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ র ধারা ২৩০ থেকে ২৩২ ধারার অধীনে লুমিন�ো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (ট্রান্সফারি ক�োম্পানি)–এর
, নাম, ক্লায়েন্ট মাস্টার, অ্যাকাউন্ট
সংখ্যা ডিপিআই ডি+সিএলআইডি)
সঙ্গে আদিশ্বর ট্রেড লিঙ্ক প্রাইভেট লিমিটেড (ট্রান্সফারার ক�োম্পানি–১), অ্যাস্ট্রা বিনিময় প্রাইভেট লিমিটেড (ট্রান্সফারার
ক�োম্পানি–২), বার্ডেন এজেন্সিজ প্রাইভেট লিমিটেড (ট্রান্সফারার ক�োম্পানি–৩), ডি আর পি ট্রেডিং অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট
বিবৃতি, প্যান কার্ডের স্ব–প্রত্যয়িত স্ক্যান করান�ো কপি, আধার কার্ডের
প্রাইভেট লিমিটেড (ট্রান্সফারার ক�োম্পানি–৪), এমব্যাসি ব্যাপার প্রাইভেট লিমিটেড (ট্রান্সফারার ক�োম্পানি–৫),
স্ব–প্রত্যয়িত স্ক্যান করান�ো কপি ক�োম্পানি বা আর টি এ–এর ই মেল
জলসাগার সেলস এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড (ট্রান্সফারার ক�োম্পানি–৬), জে বি এল ডি ট্রেডিং প্রাইভেট লিমিটেড
(ট্রান্সফারার ক�োম্পানি–৭), কস�ৌটি ডিলট্রেড প্রাইভেট লিমিটেড (ট্রান্সফারার ক�োম্পানি–৮), লুমিন�ো ইলেকট্রিক্যাল
mdpldc@yahoo.com–এ পাঠিয়ে।
ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড পূর্বতন লেসার ইলেকট্রিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড (ট্রান্সফারার ক�োম্পানি–৯),
ঙ)	যে সদস্য ডিভিডেন্ডের জন্য নিজের ব্যাঙ্ক বিশদ রেজিস্টার করাননি, তঁারা
লাইফলাইন কম�োট্রেড প্রাইভেট লিমিটেড (ট্রান্সফারার ক�োম্পানি–১০), রিগ্যাল ফিনান্সিয়াল অ্যাডভাইসরি প্রাইভেট
লিমিটেড (ট্রান্সফারার ক�োম্পানি–১১), সনাতন বিনিময় প্রাইভেট লিমিটেড (ট্রান্সফারার ক�োম্পানি–১২), সিগমা ব্যাপার
ব্যাঙ্ক বিশদ আপডেট করিয়ে নিতে পারেন।
প্রাইভেট লিমিটেড (ট্রান্সফারার ক�োম্পানি–১৩), ওয়েলকন গুডস প্রাইভেট লিমিটেড (ট্রান্সফারার ক�োম্পানি–১৪)–এর
– 	ডিম্যাট শেয়ার ধরে রাখা সদস্য হলে নিজেদের ডিপ�োজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের
সংযুক্তিকরণ ও লুমিন�ো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ইপিসি অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং (তামিলনাড়ু ও আসাম) ডিভিশন (ডিমার্জড
আন্ডারটেকিং ১) ও রিয়েল এস্টেট ডিভিশন (ডিমার্জড আন্ডারটেকিং ২)–এর লেসার পাওয়ার অ্যান্ড ইনফ্রা প্রাইভেট
কাছে
লিমিটেড (রেজাল্টিং ক�োম্পানি–১) ও লুমিন�ো পাওয়ার ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড (রেজাল্টিং ক�োম্পানি–২)
	বাস্তবিক
শেয়ার ধরে রাখা সদস্য হলে ক�োম্পানির রেজিস্ট্রারকে জমা দিন:
–
ও তাদের শেয়ারধারক ও ঋণদাতাগণের ডিমার্জার স্কিম অনুম�োদনের জন্য আবেদনকারী ক�োম্পানিসমূহ ও ও তাদের
১)নাম, ফ�োলিও নং, ব্যাঙ্ক বিশদ (ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নং, ব্যাঙ্ক ও শাখা,
সংশ্লিষ্ট শেয়ারধারকগণ ও ঋণদাতাগণের তরফে ২৩ জুলাই, ২০২১–এ ন্যাশনাল ক�োম্পানি ল’ট্রাইবুনাল, কলকাতা
বেঞ্চ সমীপে পেশ করা হয়েছে ও তা ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২১–এ শুনানি হবে বলে স্থির হয়েছে।
ঠিকানা, আইএফএসসি, এমআইসিআর), ২)প্যান কার্ডের স্ব–প্রত্যয়িত
ওই পিটিশনের বির�োধিতা করতে চাইলে উক্ত ঠিকানায় অনুম�োদিত প্রতিনিধিকে shreyajain@sjaykishan.com–এ
স্ক্যান করান�ো কপি, ৩)বাতিল চেকের পাতা আর টি এ –এর ওয়েবসাইট
তিনি বা তাঁর অ্যাডভ�োকেট সাক্ষরিত ন�োটিস পাঠান নাম ঠিকানা সহ শুনানির কমপক্ষে দুই দিন আগে। সঙ্গে দেবেন
বির�োধিতার কারণ সহ হলফনামা। পিটিশনের কপি নিম্নস্বাক্ষরকারীর তরফে যেকেউ বিনামূল্যে পেতে পারেন।
http://mdpl.in/form/ nach-mandate–এ।
	পিটিশনার ক�োম্পানিসমূহের পক্ষে
চ)	
এজিএম–এর
ন�োটিসে সদস্যদের প্রতি রিম�োট ই–ভ�োটিং–এর বিশদ
	স্বা/
শর্তাবলী দেওয়া হয়েছে। সদস্যরা সেগুলি ভাল�ো করে দেখে নেবেন,
স্থান: কলকাতা
এস জয়কিষাণ
তারিখ:৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২১
অনুম�োদিত প্রতিনিধি
 জিএম–এ য�োগ দেওয়ার শর্তাবলী ও এজিএম–এ ই–
বিশেষ করে এ
ভ�োটিং পদ্ধতি।
ব�োর্ডের আদেশানুসারে
উইলিয়মসন মেগর অ্যান্ড ক�োং লিমিটেড–এর পক্ষে
কর্মখালি/ ব্যবসা/বাণিজ্য/ হারান�ো/প্রাপ্তি ইত্যাদি বিজ্ঞাপন স্থান: কলকাতা
(অদিতি দাগা)
৩০.
	ক�োম্পানি
সচিব
তারিখ:
০
৮.
২
০২১
১২টি শব্দ ২৫০ টাকা অতিরিক্ত শব্দ ১৮ টাকা

