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SIDCI/Sect./2020-21/053

September 1, 2021

BSE Limited
P. J. Towers,

Dalai Street, Mumbai-400001
BSE Scrip Code: 511411

The Calcutta Stock Exchange Limited
7, Lyons Range,

Kolkata - 700001
CSE Scrip Code: 026027

Dear Sir/Madam,

Sub: Submission of copy of Newspaper Advertisement for Notice of 31st Annual General
Meeting, Book Closure and E-voting

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)

Regulations 2015, please find enclosed herewith Notice of 31st Annual General Meeting,

Book Closure and E-voting published by the Company by way of advertisement in the

newspapers, 'Financial Express' (English) and 'AajkaF (Bengali) both dated 1st September

2021.

This is for your information and records please.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Shristi Inf^^tructure Development Corporation Limited

\^\V< *  \

Krishna Kumar Pandey
Company Secretary & Compliance Officer

^[SHRISTI
^/^WELCOME TO LIFE
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খেলা
সরাসরর | এক্সক্লুরসভ | ম্াচ ররপ�ার্ট | রিতর্ট | ইন্াররভউ | ড্রেরসং রুম | �ররসংখ্ানআজকাল কলকাতা বুধবার ১ সেপ্টেম্বর ২০২১

সেপ্ের পতাকা বহন করপ্ত পারররন বপ্ল হতাে হপ্েরিলাম। রকন্তু 
তখন সেপ্কই লক্ষ্য রিল পেক সজতার  মাররোপ্ান োঙ্াপ্েলু

রিন্মে স্মরপ্ে 
প্রোত প্রাক্তন ফুটবলার রিন্মে 
িপ্্াপাধষ্যাে এবং কাল্লটন 
িষ্যাপমষ্যাপ্নর স্মরেেো হপ্ব আজ, 
বধুবার। ইস্টপ্বঙ্ল ক্াপ্বর উপ্েষ্যাপ্ে 
লাল–হলেু ক্াব তাবঁপু্ত রবকাল 
৪সট সেপ্ক এই স্মরেেো শুরু হপ্ব 
যাবতীে সকারেড সপ্রাপ্টাকল সমপ্নই।

কাল ববঠক
২ সেপ্টেম্বর আইএফএ–র 
েেরন্লং বরডর ববঠক। সেখাপ্ন 
এেরে ইস্টপ্বঙ্ল এবং এটিপ্ক 
সমাহনবাোপ্নর রলে না সখলার 
রবষে রনপ্ে আপ্লািনা হপ্ব। েম্ভবত 
এই দুই ক্াপ্বর োরতির রবষেটি 
েৃঙ্খলারক্া করমটিপ্ত পাঠিপ্ে সেপ্ব 
েেরন্লং বরড। 

বতরর মাক্লাে
রেন কপ্েক আপ্েই কলকাতাে 
এপ্েপ্িন। অনুেীলপ্নর সনপ্মই 
বুরিপ্ে রেপ্েপ্িন রতরন রফট। 
মহপ্মডাপ্নর নতুন রবপ্েরে স্টাইকার 
মাক্লাে সজাপ্েফ ২ সেপ্টেম্বর 
সরলওপ্ে এফরে–র রবরুপ্ধে রলপ্ের 
মষ্যাপ্ি মাপ্ঠ নামপ্ত বতরর। তপ্ব 
পুপ্রাটাই রনে্লর করপ্ি সকাপ্ির 
রেধোপ্তের উপর।

 পররবত্ল রকন
ররিরচিোপ্না সরানাপ্্ার পররবত্ল 
স�াষো করল জুপ্েন্াে। এোট্লন 
সেপ্ক সলাপ্ন দু’ বিপ্রর জনষ্য তারা 
রনল মপ্েে রকনপ্ক। এই ইতারলোন 
স্টাইকার সপোোর ফুটবল শুরু 
কপ্ররিপ্লন জুপ্েন্াপ্েই, ২০১৬–ে। 
রতন বির পর রেপ্েরিপ্লন এোট্লপ্ন।

আরিাপ্মর ‘ না’ 
পারকতিান ররিপ্কট সবাপ্ড্লর 
সিোরমষ্যাপ্নর পপ্ে বেপ্ত রতরনও 
নারক আগ্রহী। এমন খবর িাউর 
হপ্তই রবরক্ত ওোরেম আরিাম। 
এইমহূুপ্ত্ল রতরন রপ্েপ্িন 
অপ্স্টরলোে। সেখাপ্ন বপ্েই ‘ েলুতান 
অফ েইুং’  টুইট কপ্রপ্িন, এই পপ্ের 
জনষ্য রতরন সমাপ্টই সযােষ্য নন।

েরতর সরকড্ল
এতরেন মরহলাপ্ের মপ্ধষ্য ইউএে 
ওপ্পপ্নর ইরতহাপ্ে দ্রুততম োরে্লে 
রিল সেনাে উইলাোমপ্ের। ওলো 
োরনপ্লারেপ্ির রবরুপ্ধে সহপ্র সেপ্লও 
অষ্যারলরেো পাক্লে ১২৯ রকরম/ মাইল 
সবপ্ে োরে্লে কপ্র সেনাপ্ের ১৪ 
বির আপ্ের সরকড্ল িুপঁ্লন।

খেলার
েচুররা

 আজকাপ্লর প্ররতপ্বেন: সকারেড–আরিাতে হপ্ে হােপাতাপ্ল েরত্ল োরতীে 
ররিপ্কট সবাপ্ড্লর েোপরত সেৌরে োঙ্রুলর মা রনরূপাপ্েবী। সবে কপ্েক রেন 
ধপ্র হালকা জ্বর োকাে সোমবার সবরে রাপ্ত িুরঁক না রনপ্ে তঁাপ্ক আরলপুপ্রর 
একটি সবেরকারর হােপাতাপ্ল েরত্ল করা হে। সকারেড পরীক্া করা হপ্ল সেই 
ররপ্পাট্ল পরজটিে আপ্ে। সকারেড েষ্যাকরেপ্নর দু’ টি সডাজই সনওো রিল তঁার। 
আপাতত রথিরতেীল রপ্েপ্িন রনরূপাপ্েবী। মঙ্লবার সেোপ্ব জ্বর রিল না। 
সকারেড ররপ্পাপ্ট্ল রেটি েষ্যাল ুসবে োল। তপ্ব ২০১৯ োপ্ল হৃদ্ জরনত েমেষ্যাে 
েুপ্েপ্িন োরপ্তর প্রাক্তন অরধনােপ্কর মা। তা যাপ্ত সকানওোপ্ব নতুন কপ্র 
জটিলতা বতরর না কপ্র, সেখপ্িন রিরকৎেপ্করা। সমরডকষ্যাল সবাপ্ড্লর অনষ্যতম 
ডাঃ েপ্তরষ্ল বেু জানান, ‘ সকারেড রনেন্ত্রপ্ে রাখপ্ত যা যা করেীে, েব বষ্যবথিাই 
করা হপ্েপ্ি। আপাতত উরন রথিরতেীল।’  সেৌরেও সকাোপ্ররন্প্ন রপ্েপ্িন।   

হাসপাতালে সসৌরলের মা

সেবারেে েত্ত

চূড়ান্ত অপমানিত হলে ঘুলর দাঁড়ালিার সে সমস্ত কানহনি রলেলে এ সমালে, সসখালি 
স্বচ্ছলদে োেগা কলর নিলত পালরি ইংে্ালডের সোলর স�াোর ওনে রন�িসি। সদওোলে 
নপঠ সঠলক োওোর সচলেও খারাপ পনরনথিনতলত আটলক নগলেনেলেি �ের সালতক 
আলগ। েখি ইেক্কশাোর কাউনটি নরিলকট ক্া� তালঁক উচ্ছছৃঙ্খে আচরলের কারলে 
তানড়লে নদলেনেে। সস সমলের সকাচ সেসি নগলেসনপ ক্াল�র এই নসদ্ান্তলক সমর্কি 
োনিলেনেলেি একটাই কারলে, নকেলুতই নতনি প্রনতশ্রুনতমাি সোলর স�াোরলক 
নিেন্ত্রলে আিলত পারনেলেি িা। সদনর কলর মালঠ আসা, সে মালঠ োওোর করা 
সসখালি িা নগলে অি্ মালঠ সপৌঁলে োওো— এরকম হাোর রকম স�লখোনে আচরে 
কলরই োনচ্ছলেি ওনে। অ�লশলে ন�তানড়ত। এরপর নগলেসনপ েখি সালসলসের 
সকাচ হলেনেলেি, নতনি নিলে উলদ্াগ নিলে ওনেলক তারঁ কাউনটিলত 
নিলে এলসনেলেি। ওখাি সরলকই েী�লির সমাড় সঘারার পাো 
শুরু। এরই মালে ৯ �ের আলগ টুইটালর �ে্কব�েম্মেূক মন্ত�্ 
করাে আরও োলমোে আটলক নগলেনেলেি। চেনত নসনরলে 
ইনতমল্্ই নতি সটলটে ১৬ উইলকট সিওোর পর তালঁক নিলে চচ্কা 
শুরু হলেলে। ন�লশে কলর সেোল� নতনি সহনিংলে সটলটে সকাহনে ও 
পুোরালক পঞ্চম নদি সকালে স�াকা �ানিলে আউট কলরনেলেি। ওনে পলর 
�লেলেি, ‘ এখিও পে্কন্ত সংনষিপ্ত নরিলকট েী�লি ন�রালটর উইলকটটাই সসরা। 
পরপর দুলটা �াউডোনর সমলরনেে ন�রাট। তারপলরই নসলম পলড় �েটা �াইলর স�র 
করার সচষ্া কলরনেোম। ওটাই আসলে িকআউট পাঞ্চ হলে সগলে।’  

৭ �ের আলগ ওনে েখি ইেক্কশাোলর নেলেি, তখি নিলের স�ানেংলে সে এত 
ব�নচত্র আিা োে, �েুলত চাইলতি িা। েডেি সরলক সটনেল�ালি সেসি নগলেসনপ 
এই প্রসলগে �েলেি, ‘ এখি সুল�া্ �ােক হলে সগলে ওনে। স� সমে নশখলত চাইলে। 
টুেোট্ক ব্রলির কাে সরলক ও নশখলে নরোস্ক সুইং কীোল� করলত হে। অ্াডোরসি 
সশখালচ্ছ সেগ কাটার। মালে অল্রেনেোর নপলচর সলগে ্াতথি হলত ক্া� নরিলকট 
সখেলত নগলেনেে। ওখালি ওনে সপলে োে ওর আদশ্ক হ্ালেেউিলক। সসটি েে্ক 
ক্াল�র হলে প্ররম ম্াচ সখোর নদি হ্ালেেউিই ওলক ক্াল�র টুনপ তুলে নদলেনেে।’  

ঠাকুরদা উপহার নদলেনেলেি একটা নরিলকট �্াট। �্ালটর হাতটা মদে িে। 
নগলেসনপ এ স� তর্ োিালিার পাশাপানশ আরও �েলেি, ‘ ২০১৮ সাে সরলক 
নিলেলক পাল্ালিার প্রনরিো শুরু কলর ওনে সালসলসে আসার পর। এমিনক টিম 
নমটিংলেও আলস িািারকম প্রস্তা� ও পরামশ্ক নিলে। সনত্ই একটা দৃষ্ান্ত নহলসল� 
নিলেলক তুলে ্রলে।’   

েংবাে েংথিা
রেরলি, ৩১ আেস্ট

আইরপএপ্লর পপ্রর েংস্করপ্ে আরও দুটি েল বাড়াপ্না হপ্ব। আপ্েই রেধোতে 
রনপ্েরিল োরতীে ররিপ্কট সবাড্ল। এবার সেই নতুন েল সনওোর প্রররিো শুরু 
কপ্র রেল। নতুন েল সনওোর জনষ্য সটন্ার ডাকল। ৫ অপ্্াবপ্রর মপ্ধষ্য আগ্রহী 
েংথিাগুরলপ্ক সটন্ার জমা রেপ্ত বলা হপ্েপ্ি। একটি েংথিা একটি মাত্রই সটন্ার 
জমা রেপ্ত পারপ্ব বপ্ল োরতীে ররিপ্কট সবাপ্ড্লর পপ্ক্ জানাপ্না হপ্েপ্ি।

কী সযােষ্যতা োকপ্ল আইরপএপ্লর নতুন েল সকনা যাপ্ব, সটন্ার জমা সেওোর 
রনেম, প্রতিারবত নতুন েপ্লর অরধকার েম্পরক্লত তেষ্য ‘ ইনোইপ্টেন অফ সটন্ার’ –এ 
পাওো যাপ্ব। ১০ লক্ টাকা জমা সেওোর পর ‘ ইনোইপ্টেন অফ সটন্ার’ পাওো 
যাপ্ব। এই অে্ল সফরতপ্যােষ্য নে। োরতীে ররিপ্কট সবাপ্ড্লর একটি েূত্র সেপ্ক 
জানা সেপ্ি, আোমী বির আইরপএপ্ল সয নতুন দুই েল অতেেু্লক্ত হপ্ব, তাপ্ের 
সবে প্রাইজ ২ হাজার সকাটি টাকা হপ্ত িপ্লপ্ি। সটন্াপ্রর মাধষ্যপ্ম দুটি নতুন েল 
রবররি কপ্র োরতীে ররিপ্কট সবাপ্ড্ল ৫ হাজার সকাটি টাকারও সবরে আে হপ্ব।

নতুন েপ্লর জনষ্য প্রেপ্ম ১৭০০ সকাটি টাকা ধরা হপ্েরিল। পপ্র তা বারড়প্ে 
২ হাজার সকাটি টাকা করা হপ্েপ্ি। সয েংথিা বারষ্লক ৩ হাজার সকাটি টাকা 
ও তার সবরে আরে্লক সলনপ্েন কপ্র োপ্ক, একমাত্র তাপ্েরই আইরপএপ্লর 
নতুন েল সকনার রবপ্ড অংে রনপ্ত সেওো হপ্ব। সেপ্ের দুটি বড় েহপ্রর নাপ্ম 
আইরপএপ্লর নতুন েপ্লর ফ্ষ্যাঞ্াইরজ সেওো হপ্ব। িূড়াতে না হপ্লও সোনা 
যাপ্ছে, আপ্মোবাপ্ের নাপ্ম একটা েপ্লর অতেেু্লরক্ত �টপ্ত িপ্লপ্ি। রবিতীে েপ্লর 
ফ্ষ্যাঞ্াইরজ েহর হওোর সেৌপ্ড় পুপ্ন ও লখনউ। রেল্পপরত েঞ্ীব সোপ্েঙ্া ও 
সেৌতম আোরন দুটি নতুন েল সকনার জনষ্য িাঁপাপ্ত পাপ্রন। 

 আইনপএলের েি্ 
িতুি সটডোর স�ালি্কর

েপ্লর োর তঁার কঁাপ্ধই। অনুেীলপ্ন ইংলষ্যান্প্ক নািাপ্নার প্রস্তুরতপ্ত মগ্ন োরত অরধনােক রবরাট সকাহরল। মঙ্লবার ওোপ্ল। িরব: রপটিআই

      প্রস্তুরত

সবপপ্রাো সেপ্ক 
েপু্বাধ বালক ররবনেন

েংবাে েংথিা
লন্ন, ৩১ আেস্ট

সহরডংপ্লপ্ত েমতা সফরাপ্না সেপ্ি। োরপ্তর রবরুপ্ধে বারক ২ 
সটস্ট রজপ্ত �প্রর মাপ্ঠ রেররজ পপ্কটথি করপ্ত হপ্ল, রবরাট 
সকাহরলপ্ক োতে রাখপ্ত হপ্ব। এমনটাই মপ্ন করপ্িন ইংলষ্যান্ 
অরধনােক সজা রুট। বৃহস্পরতবার সেপ্ক ওোপ্ল শুরু হপ্ব 
রেররপ্জর িতুে্ল সটস্ট। এবাপ্রর ইংলষ্যান্ েফপ্র এপ্কবাপ্রই 
ফপ্ম্ল সনই সকাহরল। রেররপ্জ তাঁর নাপ্মর পাপ্ে মাত্র একটি 
অধ্লেতরান। এ প্রেপ্ঙ্ রুট বলপ্িন, ‘ রবরাপ্টর মপ্তা রবশ্বমাপ্নর 
বষ্যাটেমষ্যানপ্ক োরমপ্ে রাখার কৃরতপ্বের পুপ্রাটাই আমাপ্ের সবারলং 
ইউরনপ্টর। এককোে অনবেষ্য প্রপ্িষ্া। রেররজ রজতপ্ত হপ্ল 
আমাপ্ের এই ধারাটা জারর রাখপ্ত হপ্ব। রবরাটপ্ক আউট করার 
উপাে আমাপ্ের খুঁপ্জ সবর করপ্তই হপ্ব।’ 

সহরডংপ্লপ্ত ইরনংপ্ে সটস্ট রজতপ্লও োরতীে েলপ্ক েমীহই 
করপ্িন ইংপ্রজ অরধনােক। রুপ্টর কোে, ‘ রবরাপ্টর সনতৃবোধীন 
োরতীে েল রবশ্বমাপ্নর। আমাপ্ের আত্মতুরষ্র সকানও জােো 
সনই। আরও পররশ্রম করপ্ত হপ্ব। কখনও রনপ্জপ্ের সকানও 
রকিরু ঊপ্ধ্্ল মপ্ন হপ্ল, েতক্ল হপ্ত হপ্ব।’  েত সটপ্স্ট িতুে্ল রেপ্নর 
েকাপ্ল োরপ্তর সস্কার রিল ২১৫/ ২। রকন্তু ইংপ্রজ সবালারপ্ের 
োপপ্ট আপ্ের রেপ্নর লড়াইটাই সেখাপ্ত পাপ্ররন। রুট বলপ্িন, 
‘ আমার মপ্ত ওই পারফরপ্মন্স আমাপ্ের কাপ্ি দৃষ্াতে। আর 
সবারলংপ্ের পররপ্পরক্প্ত, েঠিক সলংপ্ে বল করার ফল। তপ্ব 
বষ্যাটিংপ্ের রেক সেপ্ক সহরডংপ্লপ্তই রেররপ্জ আমাপ্ের সেরা 
পারফরপ্মন্স। আো করর সেটা জারর োকপ্ব।’ 

েতোনেম্ভবা স্তী–র পাপ্ে োকপ্ত ওোল সটপ্স্ট সনই জে 
বাটলার। পররবপ্ত্ল রকরপং করপ্বন জরন সবোরপ্স্টা। বাটলাপ্রর 
পাপ্ে োঁরড়প্ে রুট বপ্লন, ‘ আমার মপ্ত বাটলার একেম েঠিক 
রেধোতে রনপ্েপ্ি। তপ্ব রকপার রহপ্েপ্ব সবোরপ্স্টার সরকড্ল রকন্তু 
খারাপ নে। এখাপ্ন ও–ই রকরপং করপ্ব।’  

েংবাে েংথিা
সজাহাপ্নেবাে্ল, ৩১ আেস্ট

সটটে নরিলকটলক ন�দাে োনিলেনেলেি আলগই। এ�ার 
স� ্ রলির নরিলকট সরলক সলর দাঁড়ালিার নসদ্ান্ত 
নিলেি দনষিে আনরিকার সোলর স�াোর সিে সটেি। 
মগেে�ার এক সপ্রস ন��ছৃনতলত নিলের অ�সলরর 
করা োনিলেলেি নতনি। গত�ের নিলসম্বর সরলকই 
অ�সলরর নসদ্ান্ত সিওোর েি্ মািনসকোল� 
বতনর হনচ্ছলেি সটেি।

ইদািীং দনষিে আনরিকার একনদলির ও টি২০ 
দলে নিেনমত সুলোগ পানচ্ছলেি িা এই �েষীোি 
সোলর স�াোর। আইনপএলেও নিলেলক সমলে 
্রলত পারনেলেি িা। প্ররম একাদলশ সুলোগ 
পানচ্ছলেি িা। হেলতা সসই কারলেই পাকাপানকোল� 
নরিলকটলক ন�দাে োিালিার নসদ্ান্ত নিলেি। সপ্রস 
ন��ছৃনতলত সটেি নেলখলেি, ‘ সে সখোলক স� সরলক 
স�নশ োে�ানস, তালকই ন�দাে োিানচ্ছ। নরিলকলটর 
কালে আনম কছৃ তজ্ঞ। পনর�ার, সতীর্ক, সাং�ানদক ও 
েক্তলদর ্ি্�াদ োিানচ্ছ, োরা স�সমে আমার 
পালশ নেে।’ 

২০১৯–এ সটটে নরিলকট সরলক অ�সর 
নিলেনেলেি। সখলেলেি ৯৩টি সটটে। উইলকট 
৪৩৯টি। ইনিংলস সসরা স�ানেং ৭/ ৫১। সটটে সরলক 
অ�সর সিওোর পরও োতীে দলের হলে স�শ নকেু 
টি২০ ও একনদলির ম্াচ সখলেলেি। একনদলির 
ও টি২০ ম্াচ সখলেলেি েরারিলম ১২৫ ও ৪৭টি, 
উইলকট ১৯৬ ও ৬৪টি। ৯৫টি আইনপএে ম্ালচ 
৯৭টি উইলকট নিলেলেি। ন�গ �্াশ, পনকস্তাি সুপার 
নেগ, ক্ানরন�োি নপ্রনমোর নেলগও সখলেলেি সটেি।

‘শান্ত’ ন�রাটলক 
চাইলেি রুট

  ররিপ্কটপ্ক পুপ্রাপুরর 
রবোে সডল সস্টপ্নর

দুে্লাতে মানুষ। সতামার সেতর 
আগুন রিল। ররিপ্কপ্টর অনষ্যতম 

সেরা িররত্র
বীপ্রন্দ্র সেহবাে

দুে্লাতে সলেোর, দুে্লাতে মানুষ। মপ্ন 
োে সকপ্ট যাওো অপ্নক স্মরৃত। 

রকংবেরতে েব্লকাপ্লর। 
এরব রডরেরলোে্ল

মাপ্ঠ ও মাপ্ঠর বাইপ্র দুে্লাতে 
বষ্যরক্তবে। অনষ্যতম সেরা। অরেনন্দন 

বনু্। অবের উপপ্োে কপ্রা। 
মাপ্হলা জেবধ্লপ্ন

 প্রেম সটস্ট 
নটিংহষ্যাম

৫/ ৮৫  ০/ ২১

রবিতীে সটস্ট
লড্লে

২/ ৭৩  ২/ ৪৫

তৃতীে সটস্ট
রলডে

২/ ১৬  ৫/ ৬৫

োরপ্তর রবরুপ্ধে িলরত রেররপ্জ

 েৃরষ্ ইনফ্াস্টাকিার সডপ্েলপপ্মন্ কপ্প্লাপ্রেন রলরমপ্টড
CIN :  L65922WB1990PLC049541 

সররজস্টাড্ল অরফে:  লেট নং X –১, ২ ও ৩, ব্লক– ই রপ, সে্র– ৫ , েল্ট সলক রেটি, কলকাতা–৭০০০৯১
সফান:  ( ০৩৩)  ৪০২০ ২০২০ /  ৪০১৫ ৪৬৪৬ ;  ফষ্যাক্স:  ( ০৩৩)  ৪০২০ ২০৯৯

ওপ্েবোইট:  www.shristicorp.com  ;  ই–সমল:  investor.relations@shristicorp.com 

৩১তম বারষ্লক োধারে েো, ই–সোটিং ও বই বন্ েম্পরক্লত তেষ্য
এতদ্দারা এই সিাটিস োনর করা হলচ্ছ সে, নমনিন্রে অ� কলপ্কালরট অ্াল�োস্ক ( ‘ এমনসএ’ )  দ্ারা োনরকছৃ ত ৮ এনপ্রে ২০২০ তানরলখর 
সেিালরে সাকু্কোর িং ১৪/ ২০২০;  ১৩ এনপ্রে ২০২০ তানরলখর সেিালরে সাকু্কোর িং ১৭/ ২০২০, ৫ সম ২০২০ তানরলখর সেিালরে 
সাকু্কোর িং ২০/ ২০২০ ও ১৩ োিুোনর ২০২১ তানরলখর সেিালরে সাকু্কোর িং ০২/ ২০২১ এ�ং নসনকউনরটিে অ্াডে এসেলচঞ্জ স�াি্ক অ� 
ইনডেো (‘  সসন�’ )  দ্ারা োনরকছৃ ত ১২ সম ২০২০ তানরলখর সাকু্কোর িং সসন�/ এইচও/ নসএ�নি/ নসএমনি১/ নসআইআর/ নপ/ ২০২০/ ৭৯ ও ১৫ 
োিুোনর ২০২১ তানরলখর সাকু্কোর িং সসন�/ এইচও/ নসএ�নি/ নসএমনি২/ নসআইআর/ নপ/ ২০২১/১১ [ একনত্রতরূলপ  ‘সাকু্কোরসমূহ’  নহলসল� 
উনলিনখত]  সহ পঠিীে সকাম্ানিে অ্াক্ট, ২০১৩ ( ‘ উক্ত অ্াক্ট’ )  এ�ং এর অ্ীলি রনচত রুেসমূলহর প্রলোে্ সংথিাি অিুসালর �ানে্কক 
সা্ারে সো আমন্ত্রেী সিাটিলস উললিখমলতা কার�ার নি�্কালহর েি্ সছৃনষ্ ইিরিা্রোকচার সিলেেপলমটি কলপ্কালরশি নেনমলটি ( ‘সকাম্ানি’ ) –
এর সদস্লদর ৩১তম �ানে্কক সা্ারে সো (‘  এনেএম’ )  বৃহস্পরতবার, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২১ তাররপ্খ সবলা ১১:৩০টাে (োরতীে প্রমাে 
সমে) নেনিও কি�ালরন্সং ( ‘ নেনস’ ) /   অি্ অনিও নেসু্োে পদ্নত ( ‘ ওএনেএম’ ) –এর মা্্লম আলোনেত হল�।

ই–সমলের মা্্লম সিাটিস এ�ং �ানে্কক প্রনতল�দি সপ্ররে: 
উপনরনেনখত সাকু্কোরগুনে অিুসালর সকাম্ানি/  সকন�ি সটকলিােনেস প্রাাঃ নোঃ ( ‘ সকন�ি’  �া ‘ আরটিএ’ ) নিলপানেটনর  পাটি্কনসপ্াটিগলের 
কালে সে সকে সদলস্র ই–সমে আইনি সরনেটোর করালিা আলে, তাঁলদর সকলের প্রনত নি্্কানরত সমেসীমার মল্্ ৩১তম এনেএলমর 
সিাটিস এ�ং ৩১ মাচ্ক, ২০২১ অর্ক�লে্ক সকাম্ানির �ানে্কক নরলপাট্ক ই–সমলের মা্্লম পাঠিলে সদওো হলেলে ৩১ আগটে, ২০২১–এ। �ানে্কক 
প্রনতল�দি সহ এনেএলমর সিাটিস সকাম্ানির ওলে�সাইট www.shristicorp.com    সহ সকাম্ানির সরনে্রোর ও সশোর ট্া্স�ার এলেটি 
সকন�ি সটকলিােনেস প্রাাঃ নোঃ ( ‘ সকন�ি’  �া ‘ আরটিএ’ ) –এর ওলে�নেঙ্ক https://evoting.kfintech .com–সত সদওো রাকল� এ�ং 
এগুনে সকাম্ানির ইকুইটি সশোরসমূহ সে সকে টেক এসেলচলঞ্জ িনরেুক্ত রলেলে, অর্কাৎ, ন�এসই নেনমলটি এ�ং ক্ােকাটা টেক এসেলচঞ্জ 
নেনমলটলির ওলে�সাইলট অর্কাৎ, েরারিলম https://www.bseindia.com এ�ং https://www.cse-india.com  –সত নগলেও সদখা োল�।

ন�নেক্াে সমালি সশোর ্লর রাখা সে সকে সদস্ নিলেলদর ই–সমে আইনি সরনেটোর/ আপলিট করািনি, তাঁলদর প্রনত অিুলরা্ 
োিালিা হলচ্ছ, সকন�িলটক–এর ই–সমে আইনি einward.ris @kfintech.com  �া সকাম্ানির ই–সমে আইনি investor.relations@
shristicorp.com  –সত সদলস্র িাম, স�ানেও িম্বর, সদলস্র ঠিকািা, প্াি কালি্কর স্ব–স্বাষিনরত প্রনতনেনপ ও সদলস্র ঠিকািার প্রমাে 
নহলসল� ড্াইনেং োইলস্স/  সোটার পনরচেপত্র/  পাসলপাট্ক ইত্ানদর মল্্ সে সকািও একটি িনরর স্ব–স্বাষিনরত প্রনতনেনপ এ�ং সে ই–সমে 
আইনি–টি সরনেটোর করলত হল�, সসগুনে উললিখ কলর েরােরোল� স্বাষিনরত অিুলরা্পত্র পাঠিলে এটি সরনেটোর/ আপলিট কনরলে নিি।

নিে নিে নিলপানেটনর পাটি্কনসপ্ালটির কালে নিলের ই–সমে আইনি সরনেটোর/ আপলিট কনরলে সিওোর েি্ নিলমটিনরোোইেি �লম্ক 
সশোর ্লর রাখা সদস্লদর প্রনত অিুলরা্ োিালিা হলচ্ছ।

এরজএপ্মর সনাটিে, বারষ্লক প্ররতপ্বেন এবং এই এরজএপ্ম ই–সোটোপ্ন প্রপ্োজনীে লেইন আইরড ও পােওোড্ল সপপ্ত ই–সমল আইরডর 
োমরেক সররজপ্স্টেপ্নর জনষ্য সয পেপ্ক্পগুরল অনুেরে করপ্ত হপ্ব: 

১৬ সসলটেম্বর, ২০২১ তানরখ ন�লকে ৫. ০০টার ( োরতীে প্রমাে সমে)  মল্্ সরনেল্রেশি প্রনরিো সশে করার েি্ সদস্লদর 
প্রনত অিুলরা্ োিালিা হলচ্ছ।
সকাম্ানির মা্্লম সদস্রা নরলমাট ই–সোটিংলের মা্্লম উক্ত এনেএলমর সিাটিলস নি ্্কানরত কার�ালরর ওপর দূর�তষী 
থিাি সরলক ও ই–সোটিং সানে্কলসস �্�হার কলর এনেএম চোকােীিও ইলেকট্নিক সোটিংলের মা্্লম নিলেলদর 
সোটান্কার প্রলোলগর সুলোগ পাল�ি সকন�ি সটকলিােনেলসর তরল�। ৯ নিলসম্বর, ২০২০–এর সসন� সাকু্কোর িং 
সসন�/ এইচও/ নসএ�নি/ নসএমনি/ নসআইআর/ নপ/ ২০২০/২৪২ মার�ত সকে �্নক্তগত নিলমটিনরোোইেি �লম্ক সশোর 
্লর রাখা সদস্ নিম্াট অ্াকাউটি/ নিলপানেটনর পাটি্কনসপ্ালটির ওলে�সাইট দ্ারা একক েগ ইি শত্ক নদলে ই–সোটিংলের 
সুলোগ পাল�ি। এনেএলম সোগদাি কলর ই–সোটিংলের এ�ং নরলমাট ই–সোটিংলের মা্্লম সোটান্কার প্রলোলগর 
উপাে সম্নক্কত নিলদ্কশা�নে এনেএলমর সিাটিলস সদওো আলে। সকাম্ানির ওলে�সাইট www.shristicorp.com–এ তা 
পাল�ি। নেনস/ ওএনেএলমর মা্্লম এনেএলম সোগদািকারী সদস্ নরলমাট ই–সোটিংলের মা্্লম সোটান্কার প্রলোগ িা 
কলর রাকলে এনেএলম ই–সোটিংলের মা্্লম সোটান্কার প্রলোগ করলত পারল�ি। নেনস/ ওএনেএলমর মা্্লম এনেএলম 
সোগদািকারী সদস্ নরলমাট ই–সোটিংলের মা্্লম সোটান্কার প্রলোগ কলর রাকলে এনেএলম সোগ নদলেও ই–সোটিংলের 
মা্্লম সোটান্কার প্রলোগ করলত পারল�ি িা।

নরলমাট ই–সোটিং ও এনেএলম ই–সোটিংলের েি্ কাট অ� তানরখ �ছৃহস্পনত�ার, ১৬ সসলটেম্বর ২০২১।

উক্ত এনেএলমর সিাটিস ও ন��ছৃনত ইলেকট্নিকোল� ন�িা খরলচ সদখা োল� এনেএলমর তানরখ পে্কন্ত। সদস্ তা সদখলত চাইলে 
িাম, স�ানেও িং, নিম্াট অ্াকাউটি িং সহ ই–সমে করুি সকাম্ানির ই–সমে আইনি investor.relations@shristicorp.
com  –সত। ন�েে হল�— সছৃনষ্ ইিরিা্রোকচার সিলেেপলমটি কলপ্কালরশি নেনমলটি– ৩১তম এনেএম।
নরলমাট ই–সোটিং শুরু সসাম�ার, ২০ সসলটেম্বর, ২০২১ ( স�ো ৯. ০০ োরতীে সমে)  ও সশে �ু্�ার, ২২ সসলটেম্বর, ২০২১ 
( ন�লকে ৫. ০০ োরতীে সমে)। এর পর সকন�ি সটকলিােনেস নরলমাট ই–সোটিং েন্ত্র নিন্রিে করল�। সোট সদওোর পর তা 
�দে করা োল� িা।

এনেএলমর সিাটিস পাঠালিার পর কাট অ� তানরখ �ছৃহস্পনত�ার, ১৬ সসলটেম্বর ২০২১ সত সকাম্ানির সদস্ হলে েগ ইি 
আইনি ও পাসওোি্ক পাল�ি evoting@kfintech.com –এ অিুলরা্ পাঠিলে। তল� সকউ সকন�লি িনরেুক্ত হলে সসই েগ 
ইি আইনি ও পাসওোি্ক �্�হার করা োল�। 
এনেএম ন�েলে সকািও প্রলনের �্াখ্া সপলত সদস্রা সহল্প ন�োলগ নরিলকালেটিনে আসকি সকালচেিস ( এ� এ নকউ এস)  সদখুি 
https://evoting @kfintech.com অর�া শ্রী এস নে রােু সিপুটি সেিালরে ম্ালিোর– করলপালরট সরনেন্রে �া শ্রী �াোনে 
সরনডি ম্ালিোর– করলপালরট সরনেন্রে, সকন�ি, ই সমে evoting @kfintech.com �া নিাঃশুল্ক িং ১৮০০ ৩০৯ ৪০০১।

আইলির ৯১ ্ারাে ও নেনটেং সরগুলেশলির ৪২ ্ারাে এনেএম উপেলষি সকাম্ানির সদস্ িনর ও সশোর ট্া্স�ার �ুকস 
শুরি�ার, ১৭ সসলটেম্বর ২০২১ সরলক �ছৃহস্পনত�ার, ২৩ সসলটেম্বর ২০২১ ( উেে নদি সহ)  �ন্ধ রাকল�।

 সবাপ্ড্লর আপ্েোনুোপ্র
  েৃরষ্ ইনফ্াস্টাকিার সডপ্েলপপ্মন্ কপ্প্লাপ্রেন রলরমপ্টড–এর পপ্ক্
  সাঃ–
  কৃষ্ণ কুমার পাপ্ডে
থিান :  কলকাতা  সকাম্পারন সেপ্রিটারর এবং কমলোপ্েন্স অরফোর
তাররখ :  ৩১ আেস্ট, ২০২১  সমম্বাররেপ নম্বর:  A26053

সকন�ি সটকলিােনেস প্রাাঃ নোঃ
( ‘ আরটিএ’  �া ‘ সকন�ি’ ) –এর কালে 
ই–সমে আইনি সরনেল্রেশি

https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx 
নেলঙ্ক োি। সকাম্ানির িাম অর্কাৎ, সছৃনষ্ ইিরিা্রোকচার সিলেেপলমটি কলপ্কালরশি 
নেনমলটি স�লে নিি এ�ং ই–সমে আইনি সরনেল্রেশলির ্াপগুনে অিুসরে করুি।


