
 

 

 

 

      August 12, 2020 

 
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) 
Maharastra, India                      Mumbai – 400051, Maharastra, India 
Scrip Code: 504966          Scrip Code: TINPLATE 

 

Dear Madam/Sir, 

Sub - Newspaper Advertisement 

----------------------------------------------- 

 

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III of Para A, of SEBI (Listing Obligation and 

Disclosure Requirements) Regulation, 2015, as amended, and in compliance with the 

General Circular dated May 5, 2020 read with General Circular dated April 8, 202 and April 

13, 2020 issued by Ministry of Corporate Affairs and SEBI circular dated May 12, 2020 we 

enclose copies of the following newspaper advertisement published for giving Notice of the 

101st Annual General Meeting of the company to be held on Tuesday, September 8, 2020 

at 3.00 PM (IST) through Video Conferencing / Other Audio Visual Means only, e-voting 

details, procedure for registering e-mail addresses and updation of Bank Account details 

and for the purpose of payment of dividend to the shareholders. 

 

1. Financial Express  

2. Aajkal (in Bengali) 

 

This is for your information and records. 

 

Thanking you, 

 

Yours faithfully, 

THE TINPLATE COMPANY OF INDIA LIMITED 

 

 

 

 

 

(KAUSHIK SEAL) 

COMPANY SECRETARY  

 

Encl. 
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 নাম/ পদবব পবরবত্তন
●  আমি FATEMA KENIJ, 
W/o SAMARUL HAQUE, 
RESIDING AT 2A, ALEP 
KHAN MAHALLA ROAD, 
BERHAMPORE, DIST. 
MURSHIDABAD.  আমি 
07.08.2020  তামিখে বহিিপুি 
ক�াখ্টে ক�া্ামি পাবমি� এমিখেমিখ্ি 
ক্ষিতাবখি FATEMA KANIJ 
 হইখত FATEMA KENIJ   হইিাি। 
● আমি ZIABUN NAHAR 
MOLLICK, W/o SIRAJUL 
ISLAM MOLLICK, RESIDING 
AT 82/A, OLD POLICE LINE 
ROAD, BERHAMPORE, 
DIST. MURSHIDABAD . আমি 
07.08.2020  তামিখে বহিিপুি 
ক�াখ্টে ক�া্ামি পাবমি� এমিখেমিখ্ি 
ক্ষিতাবখি BABY MOLLICK 
 হইখত ZIABUN NAHAR 
MOLLICK  হইিাি। 
●  আমি MOSAMMAT 
MISBAHUN NAHAR, W/o 
GOLAM KIBRIA, VILL. 
BHABANIPUR, P. S. KANDI, 
MURSHIDABAD.  আমি 
07.08.2020  তামিখে বহিিপুি 
ক�াখ্টে ক�া্া মি পাবমি� ক্ষিতাবখি 
BAHAN NAHAR  হইখত 
MOSAMMAT MISBAHUN 
NAHAR হইিাি। 
●  আমি MAZDUN NAHAR, 
D/o GOLAM KIBRIA, VILL. 
BHABANIPUR, P. S. KANDI, 
DIST. MURSHIDABAD.    আমি 
07. 08. 2020  তামিখে বহিিপুি 
ক�াখ্টে ক�া্ামি পাবমি� এমিখেমিখ্ি 
ক্ষিতাবখি NAHAR MAZDUM 
JULI  হইখত MAZDUN NAHAR  
হইিাি। 
●  আমি GOLAM KIBRIA, 
S/o MD. HASSAN, VILL. 
BHABANIPUR, P.S. KANDI, 
DIST. MURSHIDABAD.  আমি 
07.08.2020  তামিখে বহিিপুি 
ক�াখ্টে ক�া্া  মি পাবমি� এমিখেমিখ্ি 
ক্ষিতাবখি GOLAM KIRBIA  
হইখত GOLAM KIBRIA  হইিাি।   

     ফম্ত নং – আইএনবি–২৫এ
পাববলক ককাম্াবন কেকক প্াইকেট ককাম্াবনকত 
পবরবত্তন উললকষে িংবাদপকরে ববজ্াপন প্কাশ 
মিমিও�াি মেখিক্টি, ইস্া�টে মিমিয়�, �খপটোখি্ 
মবষয়� িন্ত্র� সিীখপ ক�াম্াম� আই� ২০১৩, 
ক�াম্াম� আই� ২০১৩– এি ১৪ ধািা এবং  
ক�াম্াম�ি( ই��খপটোখিশ�)  রুিস, ২০১৪–এি রুি 
৪১ অ�ুসাখি, 

এবং 
মবষয়:  কমিাি্ত কেবর পবলপ্াক বলবমকটড, কিমিস্ােটে 
অমিস:  প্রযখনে ইমটিখরেখ্ে মিখয়ি এখস্্ প্রাাঃ মিাঃ, 
িমি�াঞ্চ� ফ্ল্া্ �ং ১ ইমে, ৫/ ১/ ১ মব োঃ িাধাকুিুদ 
িুোমিটে সিমি, �ি�াতা– ৭০০০১৯

. . . আখবদ��ািী
 এতদ্দািা ি�সাধািখিি প্রমত মবজ্ঞমতি িামি �িা হখছে 
কয, পাবমি� ক�াম্াম� কেখ� প্রাইখি্ ক�াম্াম�খত 
বদখিি উখদেখশল্ শুক্রবাি ৩১ িুিাই তামিখে অ�ুমঠিত 
মবখশষ সাধািি সিায় গৃহীত মবখশষ প্রস্াব অ�ুযায়ী 
ক�াম্াম�ি সঙ্ঘস্ািখ�ি িদবদখিি অ�ুখিাদ� 
প্রােটে�া �খি ক�াম্াম�ি অল্াক্ট  ২০১৩– এি ১৩ 
ধািা অ�ুসাখি ক�ন্দীয় সি�াি– এি �াখে সংমলিষ্ট 
ক�াম্াম� এ�টি আখবদ� �িাি প্রস্াব �খিখে।
ক�াম্াম�ি কিমিস্ােটে অমিখসি প্রস্ামবত স্ল্া্াস 
পমিবতটেখ�ি িখি স্ােটে কু্ষণ্ণ হওয়াি সম্াব�া আখে 
এি� ক�া�ও বল্মতি  এই মবজ্ঞমতি প্র�াখশি তামিে 
কেখ�  ক�াখদো  মদখ�ি িখধল্ মিমিও�াি মেখিক্টি, 
ইস্া�টে মিমিয়�, ২৩৪ / ৪ এ কি মস কবাস কিাে, ম�িাি 
পল্াখিস, II  এি এস ও মবম্ডং, ৪েটে তি, �ি�াতা–  
৭০০ ০২০– এি �াখে তাঁি/ তাঁখদি ( স্তী/ পুং)  স্াখেটেি 
ধি� এবং মবখিামধতাি �ািি উখলেে �খি এ�টি 
হিি�ািা দ্ািা সিমেটেত আপমতিসিূহ পাঠাখত পাখি�, 
তৎসহ ম�খ� বমিটেত ঠি�া�াখত অবমথিত অমিখস, 
আখবদ��ািী ক�াম্াম�ি �াখেও এ�টি �মপ পাঠাখত 
পাখি�। যাি ঠি�া�া ম�ম্নবমিটেত
কেবর পবলপ্াক বলবমকটড 
প্যকনে ইবটিকরেকটড বরকেল একস্টট প্াাঃ বলাঃ 
মবিকাঞ্চন, ফ্্াট নং ১ ই বড ৫/ ১/ ১ বব ডাঃ রাধাকুমুদ 
মুখাব্্ত িরবি, কলকাতা– ৭০০০১৯
  কেবর পবলপ্াক বলবমকটড– এর পকষে
 সাাঃ 
 উমা িাকরাবগ
 তাবরখ:  ৩১কশ ্ুলাই ২০২০   বডকরক্টর
স্ান:  কলকাতা    DIN: 00552888

ম্াকফারকলন অ্ান্ড ককাং বলবমকটড
CIN : L51909WB1919PLC003356
 কিমি অমিস:    ৯/ ১, আি এ� িুোমিটে কিাে, 

�ি�াতা ৭০০০০১
কিা�:  ০৩৩–৩০৪১ ০৯০০

 ববজ্বতি
এতদ্ািা  মবজ্ঞমতি িামি হখছে কয, কসমব 
( মিমস্ং অবমিখগশ�স অল্ান্ড মেসখ্ািাি 
মিখ�ায়ািখিটিস)  কিগুখিশ�স, ২০১৫ অ�ুযায়ী 
৩০ িু�, ২০২০ পযটেন্ত ক�াম্াম�ি প্রেি 
ত্রৈিামস� অপিীমক্ষত আমেটে� িিািি মবখব��া 
ও কি�েটেিুতি �িাি ি�ল্ ক�াম্াম�ি কবােটে অি 
মেখিক্টিখসি এ�টি সিা অ�ুমঠিত হখব িঙ্গিবাি, 
১৮ আগস্, ২০২০ কত, কবিা ২ ক্ায়।
 িল্া�িািখি� অল্ান্ড ক�াং 
 মিমিখ্ে– এি পখক্ষ
কবিঘমিয়া স্াাঃ/ 
�ি�াতা– ৭০০০৫৬ পূিা িাখোটিয়া
তামিে:  ১১. ০৮. ২০২০       ক�াম্াম� কসখক্র্ামি

   প্কাশ্ ববজ্বতি
িূি ্াইখ্ি মেে �ং আই ১০৯১১ তামিে 
২৯. ১০. ১৯৮৩ �ািামকিত শ্রীপকিি মবশ্াস 
সম্ম�টেত সম্মতি অবমথিত কহাম্ডং �ং ২১ 
( ১০/ ১) , ক� মি সু্ি কিাে, মস এস েমতয়া� 
�ং ৩৪৫, আি এস েমতয়া� �ং ৭৫৮, কতৌমি 
�ং ১০৭, ১০৮, ১৮২, ৩৪০, ৩০৮৩ সম্ম�টেত 
কি এি �ং ৩, ো�া–  টি্াগড়, বল্ািা�পুি 
মিউম�মসপল্ামিটিি অন্তগটেত কিিা–  ২৪ পিগ�া 
( উাঃ)  আিাখদি �াে কেখ� হামিখয়/ কোয়া 
মগখয়খে এবং িুম�পাড়া ো�ায় মিমে �ং ৯৮৩ 
তামিে ১৩. ০৭. ২০২০ দামেি �িা হখয়খে। 
ওই িূি মবক্রয় মেে যমদ পাওয়া যায়, কসখক্ষখরৈ 
ক�বিিারৈ ম�ম্নস্াক্ষি�ািীি �াখে িিা �িখত 
হখব। ওই সম্ম�টেত ্াইখ্ি মেে, যা ওই 
সম্মতিি, ম�খয় যমদ ক�া�ও বল্মতি/ বল্মতিগি বা 
ক�া�ও অেমিটি বল্বহাি �খি োখ�� কসখক্ষখরৈ 
তা বামতি বখি গিল্ �িা হখব এবং আইওমব 
বা পকিি মবশ্াস তাি ি�ল্ দায়ী ো�খব� �া।

শাখা প্বন্ধক
ইবন্ডোন ওোরবি্ ব্াঙ্ক

বশোলদহ শাখা
১৪৬/ ১, মব মব গাঙ্গুমি ম্রি্, 

�ি�াতা– ৭০০ ০১২
কিা�:  ২২২৭ ৬১৫৪

 ফম্ত নং:  আইএনবি–২৬
[ ক�াম্াম�ি ( ই��খপটোখিশ�)  রুিস, ২০১৪–এি রুি 

৩০ কিাতাখব�]
এ� িািল্ কেখ� অ�ল্ িািল্ কত  এই ক�াম্াম�ি 
কিমিস্ােটে অমিস থিা�ান্তখিি উখদেখশল্ মবজ্ঞাপ�।

ক�ন্দীয় সি�াি, ইস্া�টে মিমিয়� সিীখপ
ক�াম্াম�ি অল্াক্ট, ২০১৩–এি ১৩ �ং ধািাি ( ৪) �ং 
উপধািা এবং ক�াম্াম�ি ( ই��খপটোখিশ�)  রুিস, 
২০১৪–এি রুি ৩০–এি সাবরুি ( ৫)  ও ( এ)  ধািা 

মবষয়�
ও

মবষয়: বালহানি বেনকরেড প্াইকেট বলবমকটড, ( CIN 
U51909WB2008PTC130269) , কিমিস্ােটে অমিস:  
 ৫ি তি, এিমগ�স ক�ম্ািস, ১ এ আশুখতাষ িুোমিটে কিাে, 
�ি�াতা ৭০০ ০২০, প. ব। 

....... আকবদনকারী
এতদ্দািা ি�সাধািখিি জ্ঞাতাখেটে িা�াখ�া হখছে কয, 
১৬. ০৭. ২০২০ তামিখে অ�ুমঠিত উতি আখবদ��ািী 
ক�াম্াম�ি মবখশষ সাধািি সিায় গৃহীত এ�টি মবখশষ 
মসদ্ান্ত অ�ুযায়ী ক�াম্াম�ি অল্াক্ট, ২০১৩–এি ১৩ 
ধািাধীখ� ‘পবচিমবঙ্গ রা্্’ কেখ� আি ও মস অমধখক্ষরৈ 
এি ‘মহারাষ্ট্র রা্্’কত  এই ক�াম্াম�ি কিমিস্ােটে অমিস 
থিা�ান্তখিি উখদেখশল্ এই ক�াম্াম�ি সঙ্ঘস্ািখ�ি 
পমিবতটেখ�ি মবষয়টি ম�মচিত �িাি ি�ল্ আখবদ��ািী 
ক�াম্াম�ি তিখি ক�ন্দীয় সি�াখিি �াখে এ�টি আমিটে 
কপশ �িাি প্রস্াব আ�া হখয়খে।
এই ক�াম্াম�ি কিমিস্ােটে অমিখসি প্রস্ামবত উতি থিা�ান্তখি 
�ািও স্ােটে কু্ষণ্ণ হখি বা কু্ষণ্ণ হওয়াি সম্াব�া আখে বখি 
িখ� �িখি মতম�/তাঁিা এিমসএ–২১ কপা্টোি ( www.mca.
gov.in )–কত ই�খিস্ি �িখলে� িিটে দামেি �খি ম�ংবা 
এই মবজ্ঞমতি সংবাদপখরৈ প্র�ামশত হওয়াি তামিে কেখ� 
ক�াদে মদখ�ি িখধল্ মিমিও�াি মেখিক্টি, ইস্া�টে মিমিয়�, 
ম�িাি পল্াখিস, ২য় এিএসও মবম্ডং, �তুেটে তি, ২৩৪/৪, 
এ কি মস কবাস কিাে, �ি�াতা– ৭০০ ০২০–এি �াখে 
তাঁি ( পুং/  স্তী)  স্াখেটেি ধি� ও মবখিামধতাি �ািি উখলেে 
�খি মিমেতিাখব িা�া� বা কিমিস্ােটে োখ� পাঠা� এবং 
এি সখঙ্গ এ�টি হিি�ািা দ্ািা বতিবল্ সিমেটেত হওয়া 
আবশল্� এবং এি এ�টি �মপ অবশল্ই আখবদ��ািী এই 
ক�াম্াম�ি উতি কিমিস্ােটে অমিখসি ঠি�া�ায় কপশ �িখত 
হখব:   ৫ি তি, এিমগ�স ক�ম্ািস, ১ এ আশুখতাষ িুোমিটে 
কিাে, �ি�াতা ৭০০ ০২০, প. ব। 

 আখবদ��ািী বািহা�স মি�খরেে প্রাইখি্ 
 মিমিখ্ে–এি কবাখেটেি ি�ল্ ও তিখি 
তামিে:  ১৬.  ০৭. ২০২০  স্া/  অমিখষ� মবখ�াদ ত্ি�
থিা�:  �ি�াতা মেখিক্টি 

দ্ টিনকলেট ককাম্াবন অফ ইবন্ডো বলবমকটড
CIN: L28112WB1920PLC003606

 কিমিস্ােটে অমিস:  ৪, বল্াকিশাি ম্রি্, �ি�াতা–৭০০ ০০১
কিা�:   ( ০৩৩)  ২২৪৩ ৫৪০১, িল্াক্স:  ( ০৩৩)  ২২৩০ ৪১৭০

ই–কিি:  company.secretariat@tatatinplate.com
ওখয়বসাই্:  www.tatatinplate.com   

প্কাশ্ ববজ্বতি– ১০১ তম অ্ানুোল ক্নাকরল বমটিং
ক�ামিে– ১৯ িহািািী সাখপখক্ষ মিম�ম্রি অি �খপটোখি্ অল্াখিয়াসটে ( এি মস এ)  
দ্ািা িামি�ৃত যোক্রখি ৮ এমপ্রি ২০২০, ১৩ এমপ্রি ২০২০ ও ৫ কি ২০২০ তামিে 
সংবমিত কি�াখিি সাকুটেিাি �ং ১৪/ ২০২০, ১৭/ ২০২০ এবং ২০/ ২০২০ ( ‘ এমবিএ 
িাকু্তলারিমূহ)  এবং মসম�উমিটিি অল্ান্ড এক্সখ�ঞ্জ কবােটে অি ইমন্ডয়া দ্ািা িামি�ৃত 
১২ কি ২০২০ তামিে কসমব সাকুটেিাি �ং কসমব/ এই�ও/ মসএিমে/ মসএিমে১/ মসআইআি
/ মপ/ ২০২০/ ৭৯   সহ পঠ�ীয় ক�াম্াম�ি অল্াক্ট, ২০১৩ ও এি অধীখ� গঠিত রুিসিূহ 
এবং কসমব ( মিমস্ং অবমিখগশ�স অল্ান্ড মেসখ্ািাি মিখ�ায়ল্ািখিটিস)  কিগুখিশ�স, 
২০১৫–এি সংথিা�াধীখ�  ক�াম্াম�ি সাধািি বল্বসা কি�খদখ�ি ি�ল্ দল্ টি�খলে্ 
ক�াম্াম� অি ইমন্ডয়া মিমিখ্খেি ১০১ তি অল্া�ুয়াি কি�াখিি মিটিং (‘ এব্এম’ )   
ক�া�ও সাধািি থিাখ� সদসল্খদি শািীমি� উপমথিমত োড়াই মিমেও ��িাখিম্সং 
( ‘ বেবি’ ) /  অন্ অবডও বেিু্োল পদ্ধবত ( ‘ ওএবেএম’ ) –এি িাধল্খি আখয়ামিত হখব।
এমিএি–এি ক�াটিখস উখলেেিখতা িঙ্গিবাি, ৮ কসখটেম্ি ২০২০ তামিে কবিা 
৩. ০০্ায় ( িািতীয় সিয়)  দল্ টি�খলে্ ক�াম্াম� অি ইমন্ডয়া মিমিখ্খেি ১০১ তি 
অল্া�ুয়াি কি�াখিি মিটিং (‘ এব্এম’ )   ক�া�ও সাধািি থিাখ� সদসল্খদি শািীমি� 
উপমথিমত োড়াই  মিমস /   ওএমিএি –এি িাধল্খি আখয়ামিত হখব। ক�াম্াম�ি সদসল্ 
�মে ও কশয়াি হস্ান্তি বই িঙ্গিবাি, ২৫ আগস্, ২০২০ কেখ� িঙ্গিবাি, িঙ্গিবাি, ৮ 
কসখটেম্ি ২০২০ ( উিয় মদ� সহ)  বন্ধ ো�খব ২০১৯–২০ ি মেমিখেন্ড প্রদাখ�ি ি�ল্।
২০১৯–২০অেটেবখষটেি ক�াম্াম�ি আমেটে�  িিািখিি েমতয়া�  সখিত এমিএি–এি 
ক�াটিস এবং অল্া�ুয়াি মিখপা্টে এই ক�াম্াম�ি ওখয়বসাই্ www.tatatinplate.com–
এি পাশাপামশ এ� এস মে এি এি www.evoting.nsdl.com , স্� এক্সখ�ঞ্জ মব 
এস ই মিমিাঃি www.bseindia.com  ও �ল্াশ�াি স্� এক্সখ�ঞ্জ www.nseindia.com  
এ   এ কদওয়া আখে।
 মিমস /   ওএমিএি–এি িাধল্খি সদসল্গি  এমিএি– এ কযাগ মদখত পাখি� যা 
এমিএি–এি ক�াটিস পাঠাখ�া হখব। কসই িত ক�ামিে– ১৯ িহািািী সাখপখক্ষ ১০১ 
তি অল্া�ুয়াি কি�াখিি মিটিং ক�া�ও সদসল্খদি শািীমি� উপমথিমত োড়াই মিমেও 
��িাখিম্সং ( ‘ বেবি’ ) /  অ�ল্ অমেও মিসুল্য়াি পদ্মত ( ‘ ওএবেএম’ ) –এি িাধল্খি 
আখয়ামিত হখব। সদসল্খদি  মিমস/  ওএমিএি –এি িাধল্খি অংশ রেহি ক�াম্াম� আই� 
২০১৩ এি ১০৩ ধািায় ক�ািাি ত্তমিি ি�ল্ স্ী�ৃত হখব।
কয স�ি সদখসল্ি ই–কিি ঠি�া�া এই ক�াম্াম�/  কিমি্রিাি ও রো্সিাি এখিটি 
(করব্স্টার/ টি এ)   / মেখপামি্মি পাটিটেমসপল্াটি ( বডবপ)–এি �াখে ম�বন্ধী�ৃত িখয়খে, 
ক�বিিারৈ ই–কিখিি িাধল্খি তাঁখদি প্রমত  অেটেবখষটে এই ক�াম্াম�ি আমেটে�  
িিািখিি েমতয়া�  সখিত এমিএি–এি ক�াটিস পাঠাখ�া হখব। কসমব সাকুটেিাি 
অ�ুযায়ী এই ১০১ তি এমিএখিি ক�াটিস এবং অল্া�ুয়াি মিখপা্টে  বাস্মব� িাখব 
কদওয়া হখব �া।
ত্বদ্ল্মত� িখিটে কশয়াি ধখি িাো সদসল্িা ই কিি থিায়ী িাখব �মেিুতি �িখত ও 
ক�াম্াম�ি সব �াগিপরৈ কপখত ম�খিখদি মেখপামি্মি পাটিটেমসপল্াটি ( মেমপ)  ি 
�াখে ম�খিি ই–কিি আইমে আপখে্ �মিখয় ম�খত পাখি�। মিমি�ল্াি িখিটে কশয়াি 
ধখি িাো  স�ি সদসল্ ম�খিি ই–কিি আইমে কিমিস্াি �িা� কিমি্রিাি ও কশয়াি 
রো্সিাি এখিটি  csgunit@tsrdarashaw.com  এ কিি �খি।
এমিএি–এি ক�াটিখস মথিি মবষখয় ক�াম্াম� সদসল্খদি  ম�খিখদি কিা্ামধ�াি 
প্রখয়াখগি ি�ল্  মিখিা্ ই–কিাটিং–এি সুখযাগ কদখব।   মিখিা্ ই–কিাটিং–এি িাধল্খি  
এ মি এখি ই–কিাটিং–এ অংশ ক�ওয়া যাখব।  এমিএি–এি ক�াটিখস সদসল্খদি 
প্রমত এ মি এখি ই–কিাটিং ও মিখিা্ ই–কিাটিং–এি   মবশদ শতটোবিী কদওয়া হখব।  
ইকলকরেবনক বলিোবরং িাবে্তি বা অন্ মাধ্কম বডবেকডন্ড িরািবর ব্াঙ্ক অ্াকাউকটি 
্মা করবার ্ন্ িদি্গি যাঁরা ব্াঙ্ক, অ্াকাউকটির বববরি আপকডট ককরনবন তাঁরা 
বনম্নববি্তত বনকদ্তশাববল কমকন েলুন: 

বফব্ক্াল 
কহাব্ডং

ক�াম্াম�ি আিটিএ যো টিএসআি দািাসাউ ��সািখ্টিস প্রাইখি্ 
মিমিখ্ে ( টিএসআি)  ( পূখবটেি টিএসআি দািাসাউ মিমিখ্ে)  ঠি�া�া 
৬– ১০ হামি িুসা পারৈাওয়াি ইন্ডাম্রিয়াি এখস্্ ( কিিাস স্ুমেও 
ম��খ্)  ২০, োঃ ই কিাখিস কিাে, িহািক্ষী, িুম্ই– ৪০০০১১– কত 
ম�ম্নবমিটেত দিোস্/ মবশদ– এি �মপ কপ্রিি �রু�
( �)  স্াক্ষমিত অ�ুখিাধপরৈ কযোখ� উখলেে ো�খত হখব আপ�াি 

�াি, কিামিও �ম্ি ( সিূহ) , সম্ূিটে ঠি�া�া এবং মেমিখেন্ড 
রেহখিি ি�ল্ বল্াকি অল্া�াউখটিি মবশদ ( i )  বল্াখকিি ও শাোি �াি 
এবং বল্াকি অল্া�াউখটিি ধি� ( i i )  ক�াি বল্ামকিং সমিউশ� �ািু 
হওয়াি পি বল্াকি অল্া�াউটি �ম্ি এবং ধি� ( i i i )  ১১ সংেল্াি 
আইএিএস ক�াে 

( ে)   িূি বামতি �িা ক�� কযোখ� সদসল্ বা প্রেি ধািখ�ি �াি 
ো�খব, যমদ কশয়াি এ�খরৈ ধিা োখ�

( গ)   স্প্রতল্ময়ত পল্া��াখেটেি �মপ
( ঘ)   ক�াম্াম�খত ম�বন্ধ�ৃত সদখসল্ি ঠি�া�া প্রিািপখরৈি ি�ল্ 

স্প্রতল্ময়ত কয ক�া�ও দস্াখবি ( যো আধাি �ােটে, ড্াইমিং 
িাইখস্স, কিা্াি আইখে�টিটি �ােটে, পাসখপা্টে) – এি �মপ

বডমান্ড 
কহাব্ডং

মেিল্া্ আ�াখি কয স�ি সদসল্ কশয়াি ধখি কিখেমেখি� তাখদি 
মেমপি �াখে ইখি�রেম�� বল্াকি িল্া�খে্ আপখে্ �িখত অ�ুখিাধ 
�িা হখছে

ইখি�রেম�� বল্াকি িল্া�খে্ �মেিুমতি �া হওয়াি িখি সদসল্গি যমদ সিাসমি তাখদি 
বল্াখকিি োতায় মেমিখেন্ড রেহি �া �িখত পাখি� কসখক্ষখরৈ কসই স�ি সদসল্গিখ�, 
ো�বল্বথিা এবং অ�ল্া�ল্ বল্বথিা স্ািামব� হওয়াি পিবততী সিখয়, মেমিখেন্ড 
ওয়াখিটি/ বল্াকিাসটে ক��/ মেিান্ড ড্াি্ কপ্রিি �িা হখব ক�াম্াম� দ্ািা। 
মি�া্স অল্াক্ট ২০২০ অ�ুযায়ী ১িা এমপ্রি ২০২০ কেখ� মেমিখেন্ড আয় �িখযাগল্ এবং 
আয়�ি আই� ১৯৬১ ( ‘ বদ আইটি অ্াক্ট’ )  অ�ুযায়ী ম�ধটোমিত হাখি মেমিখেন্ড আখয়ি 
ি�ল্ ক�াম্াম� উৎসিূখি �ি মবখয়ামিত ( ‘ টিবডএি’ )  �িখত বাধল্। সাধািিিাখব 
ওই টিমেএস প্রখয়াি� অ�ুযায়ী সদসল্গিখ� তাখদি বাসথিা�, পল্া�, মবিাি� সম্ূিটে/  
আপখে্ �িখত অ�ুখিাধ �িা হখছে তাখদি মেমপ– ি �াখে বা কশয়াি যমদ মিমি�ল্াি 
আ�াখি ধিা োখ� কসখক্ষখরৈ ১৭ আগস্ ২০২০ তামিখে পূবটে ক�াম্াম�/ আিটিএ– এি 
�াখে ইখিি িাধল্খি দস্াখবি িিা �িখব�। এি মবশদ পাওয়া যাখব ক�াম্াম�ি 
ওখয়বসাই্https://www.tatatinplate.com/content/pdf/investor/
stock-exchange-compliances/communication-01aug20.pdf.– কত

  বদ টিনকলেট ককাম্াবন অফ ইবন্ডো বলবমকটড
 সাাঃ/ – 
তামিে:  ১১ আগস্ ২০২০  ককৌবশক শীল
থিা�:  �ি�াতা  ক�াম্াম� কসখক্র্ামি 

  ক্াম্াি টু 
ককবরোর ২০২০
আ্, বধুবার অনুবঠিত হকত 
েকলকে ‘ ক্াম্াি টু ককবরোর 
২০২০’  িাবমট। িকাল ১১টাে 
যার আনুঠিাবনক উক্াধন করকবন 
বশষোমন্তী পাে্ত ে্াটাব ্্ত। বশষোমন্তী 
োড়াও এই ওকেববনাকরর অন্ বক্তরা 
হকলন— যাদবপুর ববশ্বববদ্ালকের 
উপাোয্ত িরুঞ্জন দাি, দুগ্তাপুর 
এনআইটি–র অবধকত্তা অনুপম দত্ত, 
ম্াকাউকটর উপাোয্ত সিকত সমরে, 
কিটি ক্বেোি্ত ববশ্বববদ্ালকের 
উপাোয্ত ফাদার ্ন কফবলক্স রা্, 
বিস্টার বনকববদতা ইউবনোবি্তটির 
ে্াকসেলর এবং কটককনা ইবন্ডো 
গ্রুকপর ম্াকনব্ং বডকরক্টর িত্ম 
রােকেৌধরুী, ক্আইএি গ্রুকপর 
ম্াকনব্ং বডকরক্টর এবং ক্আইএি 
ববশ্বববদ্ালকের ে্াকসেলর তরিব্ৎ 
বিং এবং অ্াডামাি ববশ্বববদ্ালকের 
ে্াকসেলর এবং রাইি গ্রুকপর 
কেোরম্ান শবমত রাে। প্কত্ককই 
তাকঁদর বক্তকব্ রাক্্র উচ্চবশষোর 
িম্াবনামে বদকগুবল তুকল ধরকবন। 
কী ধরকনর ককাকি্ত োরেোরেীকদর 
কপশাগত ্ীবকন প্কবকশর কষেকরে 

িবুবধা হকব তা বনকেও ববস্াবরত 
আকলােনা হকব। 

 বরঅ্াবশওকরসে
কদকশর অরেিী সাস্্ ববমা িংস্া 
ম্াক্স বুপা বনকে এল কহল্ ে 
ইনবশওকরসে লে্ান ‘বরঅ্াবশওর’। 
একত ককাবেড১৯-িহ হািপাতাকল 
েবত্ত হকে কয– ককানও বেবকৎিাে 
ইকছেমকতা পবরমাি টাকার ববমা 
করা যাকব। একই পবলবিকত বেকরর 
বববেন্ন িমকে পবরবাকরর িব 
িদকি্র বেবকৎিার ্ন্ও ববমা করা 
যাকব। ডাোবলবিি ও ক্াসোকরর 
বেবকৎিাকতও কায্তকর এই পবলবি। 
ক্াশকলি এই পবলবিকত ধরা 
আকে বপবপবপ, গ্াভ্ ি– িহ অন্ান্ 
খরে– িংক্ান্ত কিফগাড্ত কববনবফট। 
পবলবি ককনার ১৫ বদকনর মকধ্ই 
বমলকব ককাবেড বেবকৎিার িুববকধ।

 নতুন কনাবকো
এইেএমবড কগ্াবাল বা্াকর বনকে 
এল কনাবকো ৫৩১০ কমাবাইল 
কফান। একত রকেকে শবক্তশালী 
ক্াড়া বপিকার, ববল্ট– ইন এমবপ 
বরি কলেোর এবং এফএম করবডও। 
নতুন এই কফাকনর ব্াটাবরও টিককব 
অকনক বদন। কেহারাে এককবাকর 
নতুন। বমলকব লাল– িাদা ও 
লাল– কাকলা রকে। ক্াড়া বিকমর 
কফাকনর দাম পড়কব ৩,৩৯৯ টাকা। 
৩২ ব্ববর মাইকক্া এিবড কাকড্তর 
দাম আলাদা।

 ই– কমবডককা্
নীবত আকোগ আকোব্ত বডব্টাল 
ইবন্ডো আত্মবনে্তর োরত ইকনাকেট 
অ্াপ কম্তিবূেকত িাফল্। কপি শ্াল 
কমনশন ক্াকটগবরকত তাবলকােুক্ত হল 
ইকমবডককা্ অ্াপ। ই– লাবন্তং ববোকগ 
িারা কদকশ কয ৫টি অ্াপ শীক্্ত আকে, 
তাকদর মকধ্ ই– কমবডককা্ই একমারে 
কমবডক্াল এডুককশন লাবন্তং অ্াপ। 
োরকত ব্বহৃত এবং ববশ্বমাকনর হকে 
উঠকত পাকর, এমন অ্াপগুবলককই 
বেবনিত করকত কেকেকে নীবত আকোগ।

  বনউ ্্া্
োরকতর বা্াকর আিকে নতুন গাবড় 
বনউ ্্া্। বা্াকর আিার আকগই 
ববুকং শুরু ককর বদল হন্ডা কার্ ি ইবন্ডো 
বলবমকটড। ববএি ৬ বববধ কমকন সতবর 
এই গাবড় কদখকতও ঝঁা– েকেকক। ইবঞ্জন 
কপকরোকলর। বকু করা যাকব অনলাইকন। 
বডলারকদর কাকে ববুকংকে লাগকব ২১ 
হা্ার টাকা। অনলাইকন ৫ হা্ার।

  লুটককি
বড্বন ও হটস্টার মাবল্টকলেকক্স 
বরবলক্র ককেক বদকনর মকধ্ই 
দারুি বহট্  ককমবড ‘ লুটককি’ । 
অবেনকে কুিাল কখমু, রবিকা দুগাল, 
গ্রা্ রাও, বব্ে রা্, রিবীর 
কশাকর এবং অন্রা। টাকােবত্ত লাল 
িু্টককি কপকে বদকল যাে একটা 
কলাককর ্ীবন। এটাই ‘ লুটককি’ –
 এর কাবহবন।

 ি্ামিাং গ্ালাবক্স
অবফকির কা্ বকংবা কগবমং। একি 
কগল ি্ামিাং ইবন্ডোর স্াট্তকফান 
গ্ালাবক্স কনাট২০ ও গ্ালাবক্স 
কনাট২০ আল্টা ৫ব্। শুরু হকছে 
এই দুই কফাকনর আগাম বুবকং। 
গ্ালাবক্স কনাট২০– র দাম ৭৭,৯৯৯ 
টাকা। কনাট২০ আল্টা ৫ব্ কফাকনর 
দাম ১ লষে ৪ হা্ার ৯৯৯ টাকা। 
বপ্– বুবকংকে োড় ১৯ হা্া র। 

অংশু েক্বততী

িিবায়ুি পমিবতটে� ঘ্খে। বৃমষ্টি িি ধখি কিখে েুব �ি 
সিখয় �ীিাখব পা্ প�াখ�া যায়, তাি ি�ল্ এ�টি িিাধাখিি 
িখেি ত্তমি �খিখে বল্ািা�পুখিি ক�ন্দীয় পা্ ও সহখযাগী 
তন্তু গখবষিা সংথিা। িা�টে 
কেখ� িু� পযটেন্ত আবহাওয়াি 
গমতপ্র�ৃমতি �ািখি পা্�ামষি 
ত্তমি �িা পাখ্ি আঁশ 
িিখ�ি গুিগত িাখ�ি ওপখি 
প্রিাব কিখি। প্রিাব পখড় 
পা্�ামষখদি আখয়ি ওপখিও। 
�ো হমছেি আইমসএআি–
ক্রাইিাি ও তাি অমধ�তটো োঃ 
কগৌিাঙ্গ �খিি সখঙ্গ।

কগৌিাঙ্গ �ি বখি�, 
‘ মবমিন্ন িাখিল্ বামষটে� বৃমষ্টপাত 
হয় ১২০০ কেখ� ২০০০ 
মিমিমি্াি। এি িখধল্ ৪০ 
শতাংশ বৃমষ্টি িি ধখি িাো 
যায় �া। এই বৃমষ্টি িি ধখি 
িাো েুবই িরুমি। পা্িাত 
পিল্ িতিাম� �খি কদখশ বেখি ২৫০০ ক�াটি ্ া�া ত্বখদমশ� 
িুদ্া আখস। পাখ্ি ত্তমি মবমিন্ন মিম�খসি কবশ �দি িখয়খে 
কদশ–মবখদখশি বািাখি।’  তাঁি িখত লোমস্� েুব মবপজ্জ��। 
পাখ্ি মবমিন্ন মিম�খসি �ামহদা বাড়খে।

পমচিিবঙ্গ, মবহাি, ওমেশা, অসি ও মরৈপুিায় িাি পা্ 
�াষ হয়। �তু� িখেখি পা্ �াখষি িমিি ম�েু্া দূখি ৪০ িু্ 

িম্া, ৩০ িু্ �ওড়া এবং ৫ িু্ গিীি িিাশয় �িখত হখব। 
কসোখ� বৃমষ্টি িি এখস িিখব। িি যাখত �ুঁইখয় কবমিখয় 
�া যায়, তাি ি�ল্ এিমেমপই পমিমে� মশ্ বল্বহাি �িখত 
হখব। ১৫০ কেখ� ৩০০ িাইক্র� মবমশষ্ট এই পমিমে� মশ্ 
উপযুতি। পা্ প�াখ�াি ি�ল্ ক্রাইিাি কসা�া পাউোি বল্বহাি 

�িখি ১২ কেখ� ১৫ মদখ�ি 
িখধল্ পা্ পখ� যাখব। �তু� 
পদ্মতখত পা্�ামষখদি প্রমত 
এ�খি সাখড় ৩ হািাি কেখ� 
৪ হািাি ্া�া সাশ্রয় হখব। 
িিাধাখিি �ািমদখ� িিশুমি 
সবমিি �াষ �িখত হখব। 
এই িিাধাখিি আশপাখশ 
কিৌিামে বাসা �খি এি�ি 
ধিখ�ি গাে িাগাখত হখব। 
এোখ� বাক্স িােখি কসোখ�ই 
কিৌিামে �া� বাঁধখব। এো� 
কেখ� িধুও সংরেহ �িা যাখব। 
িিাধাখি িাে �াষ �িা যাখব। 
এি িখি বেখি পা্�ামষখদি 
অমতমিতি আয় হখব ২৫ কেখ� 
৩০ হািাি ্ া�া। এই িিাশয় 

ে�খ�ি ি�ল্ এ��ািী� ১২ হািাি ্া�া আি পমিমেখ�ি 
ি�ল্ ১০ হািাি ্া�া িাগখব।

পা্ কহমিখ্ি কগাখরৈি এবং পমিখবশ বান্ধব। পাখ্ি 
সখঙ্গ যুতি মশল্ীিা মবমিন্ন ধিখ�ি মিম�স ত্তমি �িখে�। দািও 
�াগাখিি িখধল্। এই সংথিা পা্মশল্ীখদি হাখতি �াখিি 
ওপি �া�া� প্রমশক্ষিও কদয়।  

বৃবটির ্ল ধকরই কম
িমকে পাট পোকনা যাে 

�খিা�া–�াখি 
িা�ুটেয়াি লেল্া্িিটেই 
এে� ম�উ �িটোি

নতুন মকডল

পাট পোকনার ্ন্ ধকর রাখা হকেকে বৃবটির ্ল।

 আ্কাকলর প্বতকবদন

ককরানা পবরবস্বতকত োেু্তোল 
লে্াটফম্তই এখন বনউ নম্তাল। 
প্যুবক্ত এবং স্বপ্যুবক্তকক 
ব্বহার ককর কীোকব এই বনউ 
নম্তাকল োল োকা যাে তার 
কেটিা করা হকছে। মঙ্গলবার 
ক্আইএি গ্রুপ আকোব্ত 
োেু্তোল এডুককশন িাবমট 
২০২০–র উক্াধন ককর 
এ কো বকলন প্যুবক্ত ও 
স্বপ্যুবক্তমন্তী ব্াত্ বিু। বতবন 
বকলন, ‘ পবরববত্তত পবরবস্বতকত 
োেু্তোল লে্াটফম্তই এখন 
বনউ নম্তাল। বশষোর কষেরে এই 
অনলাইন ব্বস্া েী্িোকব 
প্াধান্ পাকছে। প্যুবক্ত এবং 
স্বপ্যুবক্তকক কাক্ লাবগকে 
এই বনউ নম্তাকল যাকত িব 
মানু্ োল োকক তার কেটিা 
োবলকে যাকছে রা্্ িরকার।’  
এই বডব্টাল িাবমটটি েলকব 
১৩ আগস্ট পয্তন্ত। অবতমারীর 

প্োব কীোকব বশষো, ববকনাদন, 
কখলা, সাস্্–িহ নানা কষেকরে 
পকড়কে তা বনকেই মূলত 
আকলােনা হকব। এবদন বশষো 
এবং োরেোরেীকদর ককবরোকরর 
কষেকরে অবতমারীর প্োব কতটা 
তা বনকে আকলােনাে অংশ কনন 
রা্্ প্যুবক্ত ববশ্বববদ্ালে বা 
ম্াকাউকটর উপাোয্ত সিকত 
সমরে, ক্আইএি গ্রুকপর বববেন্ন 
বশষোপ্বতঠিাকনর কত্তাব্বক্তরা। 
বেকলন ক্আইএি বশষো 
কগাঠিীর বডকরক্টর বিমারপ্ীত 
বিং। োেু্তোল িাবমকটর ব্তীে 
বদকন িাইবার বিবকউবরটি এবং 
ববকনাদন ্গকতর বত্তমান 
পবরবস্বত বনকে আকলােনা 
হকব। তৃতীে এবং কশ্ বদকনর 
আকলােনার বব্েবস্তু হল ক্ীড়া 
এবং সাস্্। োককবন িংবলিটি 
বব্কের ববকশ্জ্রা।

     ফম্ত নং – আইএনবি–২৫এ
পাববলক ককাম্াবন কেকক প্াইকেট ককাম্াবনকত 
পবরবত্তন উললকষে িংবাদপকরে ববজ্াপন প্কাশ 
মিমিও�াি মেখিক্টি, ইস্া�টে মিমিয়�, �খপটোখি্ 
মবষয়� িন্ত্র� সিীখপ ক�াম্াম� আই� ২০১৩, 
ক�াম্াম� আই� ২০১৩– এি ১৪ ধািা এবং  
ক�াম্াম�ি( ই��খপটোখিশ�)  রুিস, ২০১৪–এি রুি 
৪১ অ�ুসাখি, 

এবং 
মবষয়:  কমিাি্ত কেবর পবলপ্াক বলবমকটড, কিমিস্ােটে 
অমিস:  প্রযখনে ইমটিখরেখ্ে মিখয়ি এখস্্ প্রাাঃ মিাঃ, 
িমি�াঞ্চ� ফ্ল্া্ �ং ১ ইমে, ৫/ ১/ ১ মব োঃ িাধাকুিুদ 
িুোমিটে সিমি, �ি�াতা– ৭০০০১৯

. . . আখবদ��ািী
 এতদ্দািা ি�সাধািখিি প্রমত মবজ্ঞমতি িামি �িা হখছে 
কয, পাবমি� ক�াম্াম� কেখ� প্রাইখি্ ক�াম্াম�খত 
বদখিি উখদেখশল্ শুক্রবাি ৩১ িুিাই তামিখে অ�ুমঠিত 
মবখশষ সাধািি সিায় গৃহীত মবখশষ প্রস্াব অ�ুযায়ী 
ক�াম্াম�ি সঙ্ঘস্ািখ�ি িদবদখিি অ�ুখিাদ� 
প্রােটে�া �খি ক�াম্াম�ি অল্াক্ট  ২০১৩– এি ১৩ 
ধািা অ�ুসাখি ক�ন্দীয় সি�াি– এি �াখে সংমলিষ্ট 
ক�াম্াম� এ�টি আখবদ� �িাি প্রস্াব �খিখে।
ক�াম্াম�ি কিমিস্ােটে অমিখসি প্রস্ামবত স্ল্া্াস 
পমিবতটেখ�ি িখি স্ােটে কু্ষণ্ণ হওয়াি সম্াব�া আখে 
এি� ক�া�ও বল্মতি  এই মবজ্ঞমতি প্র�াখশি তামিে 
কেখ�  ক�াখদো  মদখ�ি িখধল্ মিমিও�াি মেখিক্টি, 
ইস্া�টে মিমিয়�, ২৩৪ / ৪ এ কি মস কবাস কিাে, ম�িাি 
পল্াখিস, II  এি এস ও মবম্ডং, ৪েটে তি, �ি�াতা–  
৭০০ ০২০– এি �াখে তাঁি/ তাঁখদি ( স্তী/ পুং)  স্াখেটেি 
ধি� এবং মবখিামধতাি �ািি উখলেে �খি এ�টি 
হিি�ািা দ্ািা সিমেটেত আপমতিসিূহ পাঠাখত পাখি�, 
তৎসহ ম�খ� বমিটেত ঠি�া�াখত অবমথিত অমিখস, 
আখবদ��ািী ক�াম্াম�ি �াখেও এ�টি �মপ পাঠাখত 
পাখি�। যাি ঠি�া�া ম�ম্নবমিটেত
কেবর পবলপ্াক বলবমকটড 
প্যকনে ইবটিকরেকটড বরকেল একস্টট প্াাঃ বলাঃ 
মবিকাঞ্চন, ফ্্াট নং ১ ই বড ৫/ ১/ ১ বব ডাঃ রাধাকুমুদ 
মুখাব্্ত িরবি, কলকাতা– ৭০০০১৯
  কেবর পবলপ্াক বলবমকটড– এর পকষে
 সাাঃ 
 উমা িাকরাবগ
 তাবরখ:  ৩১কশ ্ুলাই ২০২০   বডকরক্টর
স্ান:  কলকাতা    DIN: 00552888
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মবজ্ঞমতি প্রদা� �িা যাখছে কয ম�ম্নমিমেত ঋিরেহীতা কতঘমিয়া িঘু�ােপুি ( ক�াে �ং ০৮৭৩৫)  শাোি িাধল্খি কয ঋি রেহি 
�খিমেখি� তাি িূি ও সুদ পমিখশাখধ বল্েটে হখয়খে� এবং ঋিসিূহ ��– পািিমিটেং অল্াখস্স ( এ�মপএ)  মহখসখব কঘামষত হখয়খে। 
মসম�উমি্াইখিশ� অল্ান্ড মি��্রিা�শ� অি মি�াম্সয়াি অল্াখস্স অল্ান্ড এ�খিাসটেখিটি অি মসম�উমিটি ইটিাখিস্ অল্াক্ট, ২০০২ 
কস�শ� ১৩ ( ২)  অ�ুযায়ী তাখদি মবজ্ঞমতিসিূহ কপ্রিি �িা হখয়মেি তাখদি কশষ িা�া ঠি�া�ায় ম�ন্তু তা কিিত এখসখে এবং কসই 
�ািখি এই প্র�াশল্ মবজ্ঞমতি দ্ািা তাখদি জ্ঞাতবল্ �িা হখছে 

  আরএবিবপবি, ববধাননগর ( ১৫৩৪২) 
১/ ১৬, বে আই বপ করাড, ৫ম তল, কলকাতা– ৭০০ ০৫৪

ক্ম 
নং

ঋিরেহীতার নাম
িহ ঠিকানা

্াবমনযুক্ত িম্দ/ িম্বত্তর ববশদ
যার ওপর অধীকনর প্কোগ করা হকব

ববজ্বতির তাবরখ

এনবপএ– র তাবরখ

বককো অে্তাঙ্ক

১ শ্রীঅবেব্ৎ ববিক, 
মপতা ৺ িাম�� বমি�, 
‘‘  িায়া অল্াপা্টেখিটি’’   
৩য় তি, ৭৬৭ 
শিৎ কবাস কিাে, 
�ি�াতা– ৭০০ ০৬৫ 
এবং ৮/ এ, শমহদ 
ম�মেি আই� সিমি, 
ক প া াঃ –  ি ব ী ন্দ � গ ি , 
�ি�াতা– ৭০০ ০৬৫

প্রস্ামবত মি+ ২ িব� পমিম�ত ‘ ‘ িায়া অল্াপা্টেখিটি’ ’  মহখসখব– কত 
অবমথিত িাখবটেি কিখে যুতি বাসখযাগল্ সুপাি মবল্ট পমিিাপ ১১৪০ 
বগটেিু্ ( �ি কবমশ)  যুতি সম্ূিটে তৃতীয় তখিি ফ্ল্া্, কযোখ� মিি্ 
সুমবধা ক�ই, এি স�ি অংশ কযোখ� ০৩ ( মত�) টি কশাবাি ঘি, ০১ 
( এ�) টি োবাি– হিঘি, ০১ ( এ�) টি োবাি ঘি, ০২ ( দ্ই) টি কোিা 
িান্নাঘি, ০৪ ( �াি) টি ্য়খি্ ০২ ( দ্ই) টি বল্াি�ম� সহ সাধািি 
থিাখ�ি বল্বহাখিি অমধ�াি এবং/ বা সুমবধামদ সহ অমবিািল্, 
আ�ুপামত� বাস্তুিমিি অমধ�াি যাি পমিিাি ০১ ( এ�)  �াঠা ১৩ 
( কতখিা)  ে্া� ২৯ ( ঊ�মরৈশ)  বগটেিু্ �ি কবমশ কযোখ� মি+ ২ 
িব� ম�িতীয়িাি এবং অবমথিত কিৌিা– মদগিা, কি এি �ং ১৮, 
আি এস �ং ১৬১, কতৌমি �ং ১৭৩, অন্তগটেত আি এস েমতয়া� 
�ং ৫৬৪, আি এস দাগ �ং ২২০৬, ো�া দিদি, মিউম�মসপল্াি 
কহাম্ডং �ং ৭৬৭, শিৎ কবাস কিাে, �ি�াতা– ৭০০ ০৬৫, দমক্ষি 
দিদি পুিসিা অন্তগটেত ওয়ােটে �ং ৫ �মেিুতি�ৃত মেে �ং আই–
 ১৫০৬– ১০৩৫৯/ ২০১৮ তামিে ০৫. ১২. ২০১৮, যাি বু� �ং ১, 
িমিউি �ং ১৫০৬– ২০১৮ পৃঠিা ৪৭০৮১২ কেখ� ৪৭০৮৪৮ মবং 
�ং ১৫০৬১০৩৫৯ সাি ২০১৮ যা �মেিুতি�ৃত অমতমিতি কিিা 
সাব– কিমি্রিাি সম্ুখে, এমেএসআি �াশীপুি দিদি, পমচিিবঙ্গ। 
সম্মতিি িামি�া�া:  শ্রীঅমিমিৎ বমি�। সম্মতি ( িমিি লে্)  
পমিখবমষ্টত উতিখি:  অরুি সাহাি সম্মতি, দমক্ষখি:  ৭ িু্ �ওড়া 
সাধািি পমিসি, পূখবটে:  মশপ্রা িণ্ডি ( কঘাষ) , ধ�ঞ্জয় কঘাষ এবং 
পমচিখি:  িম� গুহ এবং অ�ল্া�ল্।

১৩ ( ২)  ধারাধীকন 
ববজ্বতির তাবরখ:  
০১. ০৬. ২০২০ 

এনবপএ তাবরখ:  
২৭. ০৫. ২০২০

টাাঃ ২১,০৭,৮৪১. ০০ 
( একুশ িক্ষ সাত 
হািাি আ্খশা 
এ��মলেশ ্া�া িারৈ)  
[   I )  হাউমিং ্ািটে 
কিা� অল্া�াউটি �ং 
৩৮০৯৬৩৮৩৩৮৬ 
্াাঃ ২০,৭৫,৭৫৬. ০০ 
II)  সুিক্ষা কিা� 
অল্া�াউটি �ং 
৩৮০৯৬৪০৭৯৩৩ 
্াাঃ ৩২,০৮৫. ০০]  
যা ০১. ০৬. ২০২০ 
তামিখেি বখ�য়া সহ 
তদপিবততী সুদ এবং 
আ�ুষমঙ্গ� েি�, েি� 
ইতল্ামদ

ক�াটিখসি মব�ল্ পমিখষবা মহখসখব এই পদখক্ষপগুমি রেহি �িা হি। উপমিমিমেত কদ�দাি( গি)  ও তঁাখদি িামি�দাি( গি) – ক� এতদ্দািা 
এই মবজ্ঞমতি প্র�াখশি তামিে কেখ� ৬০ মদখ�ি িখধল্ যাবতীয় অ�াদায়ী অেটোকি পুখিাপুমি আদায় কদওয়াি ি�ল্ আহ্া� িা�াখ�া হি, 
কযি�্া �িখত তঁািা বল্েটে হখি এই ক�াটিস প্র�াখশি তামিে কেখ� ৬০ মদ� অমতবামহত হখি মসম�উমি্াইখিশ� অল্ান্ড মি��্রিা�শ� 
অি মি�াম্সয়াি অল্াখস্স অল্ান্ড এ�খিাসটেখিটি অি মসম�উমিটি ইটিাখিস্ অল্াক্ট, ২০০২– এি ১৩ ধািাি ( ৪)  উপধািা কিাতাখব� পিবততী 
পদখক্ষপ রেহি �িা হখব।

স্ান:  কলকাতা, তাবরখ:  ১২. ০৮. ২০২০ অনুকমাবদত অবফিার, কস্টট ব্াঙ্ক অফ ইবন্ডো

বিবকউবরটি ইটিাকরস্ট ( এনকফাি্তকমটি)  রুলি, ২০০২ –এর ৮( ১) িহ পঠনীে পবরবশটি IV  অনুযােী

কযখহতু,  বল্াকি অি বখিাদা, �ল্ািা� ম্রি্ ব্াঞ্চ–এি অ�ুখিামদত অমিসাি মহখসখব ম�ম্নস্াক্ষি�ািী 
মসম�উমিটি ইটিাখিস্ ( এ�খিাসটেখিটি)  রুিস, ২০০২– এি রুি ৩– সহ পঠ�ীয় মসম�উমি্াইখিশ� 
অল্ান্ড মি��্রিা�শ� অি মি�াম্সয়াি অল্াখস্স অল্ান্ড এ�খিাসটেখিটি অি মসম�উমিটি ইটিাখিস্ 
 অল্াক্ট , ২০০২  ( ৫৪ অি ২০০২) –এি ১৩( ১২)  ধািাধীখ� তাঁি ওপি অমপটেত ক্ষিতাবখি ঋিরেহীতা 
বমাঃ িংবরি ে্াটাব্্ত এবং  শ্রীমতী কমৌিুমী ে্াটাব্্ত , বব ই ১৫৬, কিক্টর ১, ৩ে তল, িল্টকলক বিটি, 
কলকাতা ৭০০০৬৪–এি প্রমত ০২. ০৩. ২০২০ তামিে সংবমিত এ�টি দামব মবজ্ঞমতি িামি �খি�, 
যাখত উতি মবজ্ঞমতি প্রামতিি তামিে কেখ� ৬০ মদখ�ি িখধল্ উতি মবজ্ঞমতিখত উমলেমেত পমিিাি অেটোকি 
অেটোৎ, ২৮. ০২. ২০২০ অ�ুযায়ী টাম্ত কলান ( গৃহ ঋি) ₹১,৯৬,১০,৪০৮. ৭০ (এক ককাটি  বেোনব্বই 
লাখ দশ হা্ার োরশ আট টাকা িত্তর পেিা মারে)  ও ২৮. ০২. ২০২০ অনুযােী টাম্ত কলান ( এএএ 
ঋি) ₹২৮,৬২,৭৬৪. ৪৪ (আটাশ লাখ বা্ট্টি হা্ার িাতশ কেৌ্ট্টি টাকা েুোবলিশ পেিা মারে) কমাট 
₹২,২৪,৭৩,১৭৩. ১৪ ( দুই ককাটি  েবব্বশ লাখ বতোত্তর হা্ার একশ বতোত্তর টাকা কোদ্দ পেিা মারে) 
তৎসহ  আদাখয়ি তামিে পযটেন্ত �ুমতিিখতা হাখি পিবততী সুদ, িাশুি, েি�াপামত ও �ািটোমদ সখিত 
আদায় কদওয়াি ি�ল্ তাঁখদিখ� আহ্া� িা�াখ�া হখয়মেি।
উতি ঋিরেহীতা উতি পমিিাি অেটোকি পমিখশাখধ বল্েটে হওয়ায় এতদ্দািা মবখশষত উতি ঋিরেহীতা এবং 
ি�সাধািখিি জ্ঞাতাখেটে িা�াখ�া যাখছে কয, ম�ম্নস্াক্ষি�ািী মসম�উমিটি ইটিাখিস্ ( এ�খিাসটেখিটি)  
রুিস, ২০০২–এি রুি ৮– এি সখঙ্গ পঠ�ীয় উতি  অল্াখক্টি ১৩ �ং ধািাি ( ৪)  �ং উপধািাধীখ� তাঁি 
ওপি অমপটেত ক্ষিতাবখি ১১ আগস্ট, ২০২০ তামিখে এোখ� �ীখ� বমিটেত সম্মতিি দেি ম�খয়খে�।
মবখশষত ওই ঋিরেহীতা/ িামি�দাি/ বন্ধ�দাতা এবং ি�সাধািিখ� এতদ্দািা উতি সম্মতি ম�খয় 
ক�া�ও প্র�াি কি�খদ� �া �িাি ি�ল্ সত�টে �িা হখছে এবং উতি সম্মতি ম�খয় ক�া�ও প্র�াি 
কি�খদ� কমাট ₹২,২৪,৭৩,১৭৩. ১৪(₹১,৯৬,১০,৪০৮. ৭০+₹২৮,৬২,৭৬৪. ৪৪)    ( দুই ককাটি  েবব্বশ 
লাখ বতোত্তর হা্ার একশ বতোত্তর টাকা কোদ্দ পেিা মারে) , তৎসহ  আদাখয়ি তামিে পযটেন্ত �ুমতিিখতা 
হাখি পিবততী সুদ, িাশুি, েি�াপামত ও �ািটোমদ সখিত ব্াঙ্ক অফ বকরাদা–এি �ািটে সাখপক্ষ হখব।
উক্ত অ্াকক্টর ১৩ ধারার ( ৮)  নং উপধারার িংস্ান কমাতাকবক উপলব্ধ কমোকদর মকধ্ বনম্নবলবখত 
্াবমনযুক্ত পবরিম্দ োড়াকনার ব্বস্া কনওোর ্ন্ িংবলিটি ঋিরেহীতার মকনাকযাগ আক্্তি 
করা হকছে।

স্াবর িম্বত্তর বববরি
( �)  ম�খম্নাখতিি অপমিহাযটে সিরে পমিিাি:  কদাতিা মবম্ডং ( বাংখিা)  , িাপ  প্রায় ৯. ৫ �াঠা , কবমদ� 
মিখিি, লে্ �ং ৪১/ ২, কবমদ� মিখিি, আি এস ও এি আি দাগ �ং ২১৮, ২১৯, েমতয়া� �ং ২৩, 
৭৯০, ১৬২, ২০৩, ৮১৪, �াঁদপুি রোি পঞ্চাখয়ত, কিৌিা মশ�ািপুি, কতৌমি �ং ৪৯, ো�া িািািহা্, 
কিিা ২৪ পিগিা( উতিি) , কবমদ� মিখিি মস্ি। সাধািি ক�ৌহমদে:  উতিি– লে্ �ং ৪১/ ২২;  দমক্ষি– 
িাস্া;  পূবটে– লে্ �ং ৪১/ ১;  পমচিি– লে্ �ং ৪১/ ৩। সম্মতিি িামি� মিাঃ সংবিি �ল্া্ামিটে এবং  শ্রীিতী 
কিৌসুিী �ল্া্ামিটে 

 অনুকমাবদত অবফিার
তাবরখ:  ১১. ০৮. ২০২০, স্ান:  কলকাতা ব্াঙ্ক অফ বকরাদা 

 বঁাশক্ানী ব্াঞ্চ
১৭৪/ ১/ ৩ এন এি বি বিু করাড, 

কলকাতা–৭০০ ০৪০

দখল ববজ্বতি 
( স্াবর িম্বত্তর ্ন্)  

এ বি নং ১৯৬২০৬০০০১৫৬১৬ ( গৃহ ঋি) 
এ বি নং ১৯৬২০৬০০০১৫৬২২ ( গৃহ ঋি এএএ) 

 িিটে �ং:  আইএ�মস–২৬
[ ক�াম্াম�ি ( ই��খপটোখিশ�)  রুিস, ২০১৪–এি রুি 

৩০ কিাতাখব�]
এ� িািল্ কেখ� অ�ল্ িািল্ কত  এই ক�াম্াম�ি কিমিস্ােটে 

অমিস থিা�ান্তখিি উখদেখশল্ মবজ্ঞাপ�।
ক�ন্দীয় সি�াি, ইস্া�টে মিমিয়� সিীখপ

ক�াম্াম�ি অল্াক্ট, ২০১৩–এি ১৩ �ং ধািাি ( ৪) �ং 
উপধািা এবং ক�াম্াম�ি ( ই��খপটোখিশ�)  রুিস,

২০১৪–এি রুি ৩০–এি সাবরুি ( ৫)  ও ( এ)  ধািা মবষয়�
ও

মবষয়: অকল্ান্ড িালোোরি প্াইকেট বলবমকটড, 
( CIN U51909WB2010PTC141575) 
কিমিস্ােটে অমিস:   ৫ি তি, এিমগ�স ক�ম্ািস, ১ এ 
আশুখতাষ িুোমিটে কিাে, �ি�াতা ৭০০ ০২০, প. ব,  িা। 
 ....... আখবদ��ািী
এতদ্দািা ি�সাধািখিি জ্ঞাতাখেটে িা�াখ�া হখছে কয, 
১৬. ০৭. ২০২০ তামিখে অ�ুমঠিত উতি আখবদ��ািী 
ক�াম্াম�ি মবখশষ সাধািি সিায় গৃহীত এ�টি মবখশষ 
মসদ্ান্ত অ�ুযায়ী ক�াম্াম�ি অল্াক্ট, ২০১৩–এি ১৩ 
ধািাধীখ� ‘পমচিিবঙ্গ িািল্’ কেখ� আি ও মস অমধখক্ষরৈ 
এি ‘িহািাষ্ট্র িািল্’কত  এই ক�াম্াম�ি কিমিস্ােটে অমিস 
থিা�ান্তখিি উখদেখশল্ এই ক�াম্াম�ি সঙ্ঘস্ািখ�ি 
পমিবতটেখ�ি মবষয়টি ম�মচিত �িাি ি�ল্ আখবদ��ািী 
ক�াম্াম�ি তিখি ক�ন্দীয় সি�াখিি �াখে এ�টি আমিটে 
কপশ �িাি প্রস্াব আ�া হখয়খে।
এই ক�াম্াম�ি কিমিস্ােটে অমিখসি প্রস্ামবত উতি 
থিা�ান্তখি �ািও স্ােটে কু্ষণ্ণ হখি বা কু্ষণ্ণ হওয়াি সম্াব�া 
আখে বখি িখ� �িখি মতম�/তাঁিা এিমসএ–২১ কপা্টোি 
( www.mca.gov.in )–কত ই�খিস্ি �িখলে� িিটে দামেি 
�খি ম�ংবা এই মবজ্ঞমতি সংবাদপখরৈ প্র�ামশত হওয়াি 
তামিে কেখ� ক�াদে মদখ�ি িখধল্ মিমিও�াি মেখিক্টি, 
ইস্া�টে মিমিয়�, ম�িাি পল্াখিস, ২য় এিএসও মবম্ডং, 
�তুেটে তি, ২৩৪/৪, এ কি মস কবাস কিাে, �ি�াতা– 
৭০০ ০২০–এি �াখে তাঁি ( পুং/  স্তী)  স্াখেটেি ধি� ও 
মবখিামধতাি �ািি উখলেে �খি মিমেতিাখব িা�া� বা 
কিমিস্ােটে োখ� পাঠা� এবং এি সখঙ্গ এ�টি হিি�ািা 
দ্ািা বতিবল্ সিমেটেত হওয়া আবশল্� এবং এি এ�টি �মপ 
অবশল্ই আখবদ��ািী এই ক�াম্াম�ি উতি কিমিস্ােটে 
অমিখসি ঠি�া�ায় কপশ �িখত হখব:   ৫ি তি, এিমগ�স 
ক�ম্ািস, ১ এ আশুখতাষ িুোমিটে কিাে, �ি�াতা ৭০০ 
০২০, প. ব। 
আখবদ��ািী অকল্ান্ড িালোোরি প্াইকেট বলবমকটড–

এি কবাখেটেি ি�ল্ ও তিখি 
 স্া/ — অমিখষ� মবখ�াদ ত্ি�

তামিে:  ১৬.  ০৭. ২০২০  মেখিক্টি 
থিা�:  �ি�াতা (Din: 05244528)

কবঙ্গল অ্ান্ড আিাম ককাম্াবন বলবমকটড
৩০ ্ুন, ২০২০ পয্তন্ত ৩ মাকির একীকৃত

( অপরীবষেত)  অে্তকরী ফল
( লাখ টাকার) 

ক্ম  বববরি   ৩ মাি কশ্  বের কশ্
নং  ৩০. ০৬. ২০২০ ৩০. ০৬. ২০১৯ ৩১. ০৩. ২০২০
১.  �াি�াগত কিা্ আয় ১৬৫৮৯৩. ৬৮ ৩২০২৩১. ৬৩ ১১১১০৭২. ৯১

২.  সুদ, অব�য়, �িপূবটে িাি ৬২৫৮. ৪৯ ৩৩৬৮৩. ১২ ১৩০৩২৪. ১৯
 ( মপমবআইমেটি) 

৩.  কিয়াখদ ম�্ িাি/(  ক্ষমত)  ( ১৮৫৮৩. ০৭)  ৭৩১১. ৬০ ২৭১১৮. ৭৯
 ( �ি ও বল্মতক্রিী দিা পূবটে) 

৪.  কিয়াখদ ম�্ িাি/ ( ক্ষমত)  ( ২২২৫৯. ৬৭)  ৭৭৮২. ৬০ ১৬১৩০. ৭৯
 ( বল্মতক্রিী দিাি পখি) 

৫.  কিয়াখদ ম�্ িাি/( ক্ষমত)  ( ১৫৫৬৩. ৭৯)  ১৩৪৭৪. ৭৮ ৫২২৩৪. ৮৬
 ( �ি ও বল্মতক্রিী দিাি পখি) 

৬.  কিয়াখদ কিা্ সিরে আয় [ কিয়াখদ ( ১৪১৩৭. ৮১)    ১৩১১৬. ৯২ ৪৩৬৫০. ৪৬
 িাি/ ( ক্ষমত)  ( �খিি পখি ও অ�ল্ 
 তুিল্িূিল্ আয় ( �খিি পখি)  সখিত] 

৭.  ইকুল্ইটি কশয়াি িূিধ� ১১২৯. ৬৯ ১১২৯. ৬২ ১১২৯. ৬২

৮.  ₹  ১০/ –  প্রমতটি কশয়াি–মপেু আয় ( ৫৮. ৯২)  ১০৫. ৭৬ ৪০২. ৯২
 িূি/ মিশ্র ( ₹)  ( বামষটে�ী�ৃত �য়) 

্টিব্:  ১.  কসমব ( মিমস্ং অবমিখগশ�স অল্ান্ড মেসখ্ািাি মিখ�ায়ািখিটিস)  কিগুখিশ�স ২০১৫– ি 
কিগুখিশ� ৪৭ ( ১) ( মব)  িামি� ক�াম্াম�ি এ�� আমেটে� তেল্: 

  বববরি  ৩ মাি কশ্  বের কশ্
  ৩০. ০৬. ২০২০ ৩০. ০৬. ২০১৯ ৩১. ০৩. ২০২০
আয়  ১৫৫৫. ৩০ ২৮৪৬. ৬০ ১৮২৭০. ১৩

সুদ, অব�য়, �ি পূবটে িাি ( মপমবআইমেটি)  ১৪৪৫. ৯৯ ২৬৮৭. ৯৫ ১৭৪০৭. ৮৪

�ি পূবটে িাি ৫৬৭. ০২  ১৩১৬. ৬০ ১২৯৯৪. ০৮

�খিি পখি িাি ৬৭৪. ১১ ৮৫৮. ০০ ১২৫৩৫. ৫৩

২.  কসমব ( মিমস্ং অবমিখগশ�স অল্ান্ড মেসখ্ািাি মিখ�ায়ািখিটিস)  কিগুখিশ�স, ২০১৫– এি 
কিগুখিশ� ৩৩– এি অধীখ� স্� এক্সখ�ঞ্জগুমিখত দামেি �িা ত্রৈিামসখ�ি ও �’ িাখসি আমেটে� 
িিািখিি মবশদ বয়াখ�ি সািাংশ হি উপখিাতি িিািি। ত্রৈিামস� ও �’ িাখসি আমেটে� িিািখিি 
সম্ূিটে বয়া� স্� এক্সখ�ঞ্জগুমিি ওখয়বসাই্ www.bseindia.com  এবং ক�াম্াম�ি ওখয়বসাই্ 
www.bengalassam.com – এ পাওয়া যাখব।

 কবঙ্গি অল্ান্ড আসাি ক�াম্াম� মিমিখ্খেি পখক্ষ,
 স্াাঃ

থিা�:  ম�উমদমলে ( িািত হমি মসংঘাম�য়া) 
তামিে:  ১১. ০৮. ২০২০ ক�য়ািিল্া�

কশোরকহা্ডারকদর অনুরেহপূব্তক অবগবতর ্ন্:  সি�াখিি সবুি উখদল্াখগি অংশস্রূপ স�ি 
কশয়ািখহা্ডাখিি প্রমত অ�ুখিাধ, ই– কিখি বামষটে� প্রমতখবদ� ইতল্ামদ পাওয়াি সুমবধাি ি�ল্ ক�াম্াম�ি 
�াখে ম�খিখদি ই– কিি ঠি�া�া ম�বন্ধী�ৃত �িা�।

কিমিাঃ অমিস:  ৭, �াউম্সি হাউস ম্রি্, �ি�াতা– ৭০০ ০০১
ক্মিখিা� �ং:  ০৩৩– ২২৪৮ ৬১৮১, িল্াক্স �ং ০৩৩– ২২৪৮ ১৬৪১

�খপটোখি্ আইখেমটিটি �ম্ি:  L67120WB1947PLC221402
 ওখয়বসাই্:  www.bengalassam.com,  ই– কিি:  dswain@jkmail.com  
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