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আজকাগলর প্রবতগবদন

জামাত– উল– মুজাবহবদন ( বাংলাগদশ)  জবঙ্গ সগদিগহ 
ধৃত ৩ জনগক ২৬ জুলাই পর্যন্ত পাঠাগনা হল পবুলশ 
শ্হফাজগত। রবববার ৩ জনগক ধরা হগেবিল হবরগদবপুর 
শ্েগক। এগদর কাি শ্েগক আপবতিকর বকি ুকা�জপত্র 
শ্পগেবিল কলকাতা পুবলগশর শ্পেশ্াল োস্ক শ্ফাস্য। 
এ িাড়াও একটি ডাগেবরগত বাংলাগদগশর বকি ুশ্ফান 
নম্বর পাওো রাে। জানা শ্�গি, এগদর মগধ্ ধৃত নবজউর 

রহমান বাংলাগদগশ বনরাপতিারক্ীর চাকবর করত। পগর 
নাম পাগটে কলকাতাে চগল আগস। এর সগঙ্গই আরও 
দু’ জগনর আলাপ হে। তারা হল সাববর এবং রববউল। 
পুবলগশর সগদিহ, এরা দীর্যবদন ধগরই কলকাতাে বিল। 
দগল সদস্ শ্নওো এবং অে্য সংগ্রগহর পাশাপাবশ 
সাং�ঠবনক কাজকম্য শ্�াপগন ববস্ার করাই এগদর লক্্ 
বিল। এরা প্রেগম মুবশ্যদাবাগদ বিল। পগর কলকাতাে 
এগস শ্ডরা বাগঁধ। শ্হফাজগত বনগে পুবলশ এগদর শ্জরা 
কগর বাবকগদর শ্�াঁজ শ্পগত চাে। 

 শ্জাড়াসাগঁকা 
�ুগন ধৃত ৩
মাত্র ১০০ োকার জন্ �ুন!  ৪ 
জগনই ভ্ানচালগকর কাজ করত। 
বনগজগদর মগধ্ বচসার শ্জগর 
বতনজন বমগল রবজিত দাসগক �লাে 
শ্�বজি শ্পঁবচগে �ুন কগর শ্ফগল। 
ধারাগলা অস্ত্র বদগে আরাতও 
কগর। রবববার শ্জাড়াসাঁগকা োনা 
এলাকাে একটি �বলর শ্ভতগর 
রবজিগতর মৃতগদহ উদ্ধার হে। 
পুবলশ তদগন্ত শ্নগম দ্রুত রেনার 
বকনারা কগর শ্ফগল। হারু কম্যকার, 
মহম্মদ সাবমর এবং বফগরাজ 
�ানগক শ্গ্রপ্ার কগর। শ্জরাে জানা 
শ্�গি, এরা বতনজনই ভ্ানচালক। 
�ুন করার পগর ধারাগলা অগস্ত্র 
আরাগত রবজিগতর কপাল এবং 
আঙুল শ্কগে রাে। আদালগত 
শ্তালা হগল, ১৯ জুলাই পর্যন্ত 
বতনজনগকই পুবলশ শ্হফাজগত 
রা�ার বনগদ্যশ বদগেগি আদালত। 

 ববনামূগল্ টিকা
ববনামূগল্ টিকাদাগনর আগোজন 
কগরগি শ্জআইএস গ্রুপ। 
শ্সামবার আ�রপাড়াে নারুলা 
ইনবটিটিউে অফ শ্েকগনালবজ 
ক্াম্াগস শুরু হে টিকাকরণ 
কম্যসূবচ। চলগব ১৪ জুলাই পর্যন্ত। 
ইনবটিটিউগের পড়ুো, ফ্াকাবটে 
অন্ান্ কমমী ও তাঁগদর পবরবাগরর 
সদস্গদরও শ্দওো হগব টিকা। 
প্রেম পর্যাগে ১০ হাজার মানুষগক 
টিকাদান করা হগব। ববিতীে 
পর্যাগে ২৬ জুলাইগের মগধ্ ২০ 
হাজার মানুষগক টিকাদাগনর লক্্ 
বনগেগিন তাঁরা। ১৫–১৭ জুলাই 
টিকাকরণ হগব বজএনআইটি, 
শ্গ্রোর কলকাতা কগলজ অফ 
ইবজিবনোবরং অ্ান্ড ম্াগনজগমন্ট 
( বারুইপুর)  এবং ডানলপ 
গুরুবিারাগত ২৩–২৬ জুলাই হগব। 
প্রবতষ্াগনর এমবড তরণবজৎ বসং 
বগলন, ‘ টিকাকরণ সকগলর হওো 
প্রগোজন। ববনামূগল্ আমরা সকল 
পড়ুোগদর শ্দব।’ 

 শ্সানা চুবর
শ্পাস্া োনা এলাকার একটি 
জুগেলাবর সংস্ার অবফস শ্েগক ৯ 
শ্কবজ শ্সানা ও রুগপার �েনা, ৪ 
লা� োকা হাবতগে ধরা পগড়গি 
সুরজ শম্যা এবং অবজবুর শ্শ� 
নাগম দুই রুবক। হবররাম শ্�াগেঙ্া 
ব্রিগের একটি শ্সানার শ্দাকান 
শ্েগক এগুবল তারা চুবর কগরবিল। 
১৯ জুলাই পর্যন্ত পুবলশ শ্হফাজগত 
রা�ার বনগদ্যশ বদগেগি আদালত। 

আজকাগলর প্রবতগবদন

নদিীগ্াম লবধানসভা রকল্রে� লনবশিাচনলক চ্ালিঞ্জ কল� কিকাতা হাইলকাল্শি 
মুখ্মন্তী মমতা ব্ানালজশি� আলবদলন� শুনালন হলত পাল� লবচা�পলত ্ম্া 
স�কাল�� এজিালস। ওই রকল্রে লবলজলপ–� জয়ী প্রার্থী শুলভদিু অলধকা�ী� 
লবরুলধে দালয়� ক�া এই মামিাটি� শুনালন শুরু হলয়লিি লবচা�পলত রকৌল্ক চলদি� 

এজিালস। লকন্তু লবচা�পলত� লবরুলধে অলভলযা� 
এলন মামিাটি অন্ রবলচে স্ানান্তল�� আলবদন 
কল�লিলিন মমতা ব্ানালজশি। এ�প� লবচা�পলত 

রকৌল্ক চদি মমতা ব্ানালজশি� আলবদন মঞ্জু� কল� মামিা রর্লক অব্াহলত 
রনন। মামিাটি রে�ত যায় ভা�প্রাপ্ত প্রধান লবচা�পলত �ালজ্ লবদিালি� 
কালি। হাইলকা্শি প্র্াসন সূলরে� খব�, এই মামিাটি নতুন কল� শুনালন� জন্ 
লবচা�পলত ্ম্া স�কাল�� এজিালস পাঠিলয় রদওয়া হলয়লি। রে� নতুন 
কল� এই রবলচে� শুনালন শুরু হলব। 

্ম্া স�কাল�� এজিালস

নদিীগ্রাম মামলা

 আজকাগলর প্রবতগবদন

অলভলনরেী প্রতু্ষা পািলক ধষশিলে� হুমলক রদওয়া� মামিা� তদন্ত শুরু ক�ি পুলি্। 
�লববা� িািবাজাল� ল�লয়লিলিন অলভলনরেী। রসামবা�ও যান। তা�ঁ বয়ান র�কডশি 
ক�া� প্রস্তুলত লনলছে পুলি্। ইনস্টাগ্ালম পাঠালনা হুমলক রপালস্ট� ল্রিন ্্ লনলয় 
িািবাজাল� পুলিল্� সলগে রদখা কল�ন লতলন। �ত এক বি� ধল� অলভলনরেী� 
দালব, তা�ঁ পল�লচত রকানও ব্লতি লবলভন্ন রপ্রাোইি রর্লক তাঁলক লব�তি ক�লিন। 
লসঁলর্ র্ানায় �ত বি� লতলন অলভলযা� দালয়� কল�লিলিন। এ�প� রসই ঘ্না 
জানা� প� দুষ্কৃ তী আ�ও রবল্ কল� উৎপাত শুরু কল�। বাধ্ হলয়ই অলভলনরেী 
িািবাজাল�� সাইবা� র্ানা� দ্া�স্ হন। পুলি্ তদন্ত শুরু কল�লি। এ ব্াপাল� 
ইনস্টাগ্াম কতকৃ শিপক্ষলকও লচঠি রদওয়া হলয়লি। 

 প্রতু্ষালক হুমলক, তদন্ত

আজকাগলর প্রবতগবদন

এক নাবালিকা� আপলতিক� িলব তুলি রসগুলি ইনস্টাগ্াম এবং অন্ান্ রসা্্াি 
লমলডয়ায় িলিলয় সুজয় নার্ নালম এক যুবক রগ্প্তা� হলয়লি। ওলড্া রর্লক তালক 
রগ্প্তা� ক�া হলয়লি। রসামবা� কিকাতা� ন�� দায়�া আদািলত লবল্ষ পকলসা 
আদািলত তালক হালজ� ক�া হয়। লবল্ষ স�কাল� রকৌঁসুলি রমৌসুলম �ায় বলিন, 
ওই যুবলক� সলগে অলভলযা�কাল�েী� পল�চয় লিি। সলুযা� বলুে অলভলযা�কাল�েী� 
লকিু িলব রস রতালি। এবং তা রসা্্াি লমলডয়ায় রদয়। ধকৃত সুজয় নার্ রমাবাইি 
রোন সা�ালনা� কাজ ক�ত। ভবানীপ�ু এিাকায় র্াকত। িকডাউন হলয় র�লি 
রস রদল্� বালিলত যায়। ২২ জুিাই পযশিন্ত সুজয়লক পুলি্ রহোজলত �াখা� 
লনলদশি্ লদলয়লি আদািত। 

িলব তুলি অসভ্তা, ধকৃত

অগলাকপ্রসাদ চগ্াপাধ্াে

লনয়ম রমলন �র্যারো� লদন রসামবা� যারোপািায় লবলভন্ন দলি� অলেস খলুিলি, পুলজা হলয়লি, রকার্াও 
রকার্াও ল্ল্ী�া এলসলিন, লিলিন প্রলয়াজলক�াও, লকন্তু পুল�া লচৎপু� 
জুলি লবষণ্ণতা� রিাঁয়া। কা�ে, অনপুলস্ত গ্াম�লঞ্জ� নানান ক্ালব� 
কমশিকতশিা�া। তা�ঁাই রতা নালয়ক, তাঁ�াই �র্যারো� লদলন লচৎপুল� 
এলস মনমলতা যারোপািা� বায়না কল� যান। লকন্তু কল�ানা� জন্, 
কল�ানা� লবলধলনলষলধ� জন্ রকানও নালয়ক আলসনলন যারোপািায়। 
স্বভাবতই রকানও বুলকং হয়লন যারোদলি�। তাই ল্ল্ী রর্লক প্রলযাজক, 
ম্ালনজা� রর্লক যারোকমথী, সকলি�ই মনখা�াপ এই অলনলচিত 
পল�লস্লতলত। যলদও সবাই আ্া ক�লিন, পুলজা� আল� পল�লস্লত 
অলনক্াই স্বাভালবক হলব। তাহলিই  শুরু হলব ষষ্ী রর্লক জলষ্� 
যারোপর্। যারোপািা� শুভসূচনা হয় দু�শিাপুলজা� ষষ্ীলত, তা�প� 
লসজন চলি জজষ্ মাস পযশিন্ত। �তবি� এই যারোপর্ অলনক্াই 
ভাঙালচা�া লচি কল�ানা� জন্ই। এ বি� হয়লতা পুলজা� আল� 
র্ামলব কল�ানা–সন্তাস, এই আ্া লনলয়ই �র্যারো� লদলন দলি� 
অলেলস এলসলিন অলনক ল্ল্ী, কিাকু্িী।

এখনও ররেন বন্ধ, বাস চিাচিও পুল�াদলম চাি ুহয়লন। তাহলি 
নালয়ক�া আলসলবন কীভালব?  প্রশ্ন তুিলিন সমী� রসন, কনক 
ভট্াচাযশি, র�ৌতম নদিী� মলতা লবল্ষ্ট যারো প্রলযাজলক�া।

অন্লদলক, কল�ানা� সন্তাস কলব কমলব, রস্া রতা পুল�াপুল� 
অলনলচিত। তাই যারোদলি� অলেলস রোন কল� রখাজঁ লনলিও 
নালয়ক�া বায়না ক�লত �ালজ নন। কা�ে, রকান মাস পযশিন্ত কল�ানা� আগ্াসন চিলব, কলব রর্লক যারো 
ক�া� অনমুলত পাওয়া যালব, রস্াই রতা অলনলচিত। তাই নালয়ক�া েঁুলক লনলত চাইলিন না। এ্াই রতা 
স্বাভালবক, একমত প্রলযাজলক�া।

 কল�ানা� জন্ লবলধলনলষধ চািু �াখালক পূেশি সমর্শিন ক�লিন অনি চক্রবতথী, কাকলি রচৌধুল�, রুমা 
দা্গুপ্ত� মলতা নামজাদা যারোল্ল্ী�া। তাঁলদ� বতিব্, আল� রতা মানলুষ� প্রাে, তা�প� সব লকি।ু

সমস্ত্া বুলেও তালঁদ� মনখা�াপ যালছে না। কা�ে, �তবি� রর্লক পুল�াপুল� অলনচিয়তা� মলধ্ 
�লয়লি যারোপািা। যারোল্লল্� সলগে যুতি দু– আিাই িাখ মানলুষ� জীলবকাও রতা অলনলচিত হলয় পলিলি। 

যলদও �ত বি�ও �াজ্ স�কাল�� উলদ্াল� এবং সহায়তায় ‘ পািায় পািায় যারো’  কমশিসূলচলত লচৎপুল�� 
দিগুলি অলভনয় কল�লি, কল�ানালবলধ রমলন দ্শিকও এলসলিন। লকন্তু পল�লস্লত স্বাভালবক না হলি �ালজ্� 
সব ক’ ্ া রজিায় িলিলয় র্াকা কলয়ক হাজা� ক্াব রতা যারোদি বায়না ক�া� েুলঁক লনলত পা�লি না।

অন্লদলক, এবা� �র্যারো� লদলন রকানও যারোদলি� লবজ্াপন 
রব� হয়লন খবল�� কা�লজ। এলদন লবজ্াপন রদলখই যা�ঁা �ালজ্� 
যারোলমাদী মানলুষ�া মলন মলন ঠিক কল�ন, রকান পািা রদখলবন, 
কীভালব এবং রকার্ায় রদখলবন।

এ বি� প্রলযাজকলদ� সং�ঠন পলচিমবগে যারো সলমেিন 
লসধোন্ত লনলয়লিি �লর্� লদন রকানও লবজ্াপন প্রকা্ ক�া হলব 
না। এ� জলন্ প্রলযাজকলদ� অলতল�তি ্ াকা খ�চ হলব, যা কল�ানা 
পল�লস্লতলত না হওয়াই ভাি, এ্াই লিি যারো সলমেিলন� যুলতি। 
তাই �লর্� লদলন রকানও যারো� লবজ্াপন প্রকাল্ত হয়লন। তলব, 
এই লসধোলন্ত লকিু প্রলযাজক খলু্ নন। তা�ঁা মলন কল�ন, �র্যারো� 
লদলন যারো� লবজ্াপন প্রকা্ হওয়া্া বহুকালি� �ীলত। এ্া র্াকা 
উলচত। লবষয়টি লনলয় প্রলযাজলক�া আবা� আলিাচনায় বসলবন বলি 
জানা র�লি। রকানও রকানও প্রলযাজক জানালিন, উল্া�লর্� 
লদন যালত কা�লজ সব দলি�ই লবজ্াপন প্রকাল্ত হয়, তা� 
জলন্ আলিাচনা� মাধ্লম তা�ঁা এক্া লসধোলন্ত আসলত চান।

তলব �র্যারো� আল�� লদন প্রলযাজক র�ৌতম নদিী তা�ঁ 
লতনটি যারোপািা� লবজ্াপন একটি জদলনক পলরে প্রকা্ ক�ায়, 
পলচিমবগে যারো সলমেিন ওই প্রলযাজকলক র্া কজ কল�লি। তলব 
র�ৌতমবাবু বিলিন, �র্যারো� লদলন রতা লবজ্াপন লদইলন। আল� 

লদলয়লি। তা�ঁ যুলতি, লবজ্াপন না লদলি গ্াম�লঞ্জ� দ্শিলক�া জানলবন কী কল� নতুন রকান পািা আসলি? 
কল�ানা পল�লস্লতলত অব্্ এই ধ�লন� লবতকশি এলিলয় একলজা্ হলয় কাজ ক�াই এখন উলচত, 

বিলিন কলয়কজন প্রলযাজক ও ল্ল্ী।
এলদলক, রপলরোি, লডলজলি� দাম অস্বাভালবক রবলি যাওয়ায় যারোদলি� যাতায়ালত� খ�চও বািলব। 

তাই রপলরোপলে্� দামবকৃলধে� প্রলতবালদ কলয়কজন প্রলযাজক আজ লচৎপুল� প্রতীকীভালব মাি লবলক্র ক�লত 
বলসন। যারো সলমেিলন� সভাপলত সমী� রসন বিলিন, রক্রেীয় স�কাল�� লবরুলধে এ্া আমালদ� ন্ায্ 
প্রলতবাদ।

ততবর হগেও ববষণ্ণ রাত্রাপাড়া
কগরানার জন্ বােনা শ্নই

মাি বববরি কগর শ্পগ্াপগণ্র মুল্বৃবদ্ধর প্রতীকী প্রবতবাদ 
জানাগছেন রাত্রা মাবলকরা। িবব: সুবপ্রে না�

 আজকাগলর প্রবতগবদন

আইলন� িারেী� িলব রসা্্াি লমলডয়ায় লদলয় রহনস্া� রচষ্টা। সম্প্রলত ল�লজন্ট 
পাকশি র্ানায় জননক জলয়তা স�কা� নালম আইলন� এক িারেী লিলখত অলভলযাল� 
এমন কর্াই জালনলয়লিন। তা�ঁ বতিব্, এই মুহলূতশি লতলন এবং তাঁ� কলয়কজন বন্ধু 
অনিাইলন ক্াস ক�লিন। তা� েলি তালঁদ� দীঘশি সময় কলম্উ্া� বা ি্াপ্লপ� 
সামলন বলস র্াকলত হলছে। এ�ই োঁলক দুষ্কৃ তী�া িলব� ল্রিন্্ লনলয় লবলভন্ন 
আপলতিক� সাইল্ আপলিাড কল� লদলছে। এ� েলি তালঁদ� সামালজক সমোনহালন 
হলছে। পা্াপাল্ তা�ঁা আতলকিত, এ�কম পল�লস্লত চিলত র্াকলি তা�ঁা কীভালব 
অনিাইলন পিাল্ানা ক�লবন। লকিুলদন আল�ই অলভলযা�কাল�েী জানলত পাল�ন, 
তাঁ� িলব লবলভন্ন আপলতিক� সাইল্ পাওয়া র�লি। এ িািাও আ�ও লকিু বন্ধুবান্ধবও 
এই রনাং�ালম� ল্কা�। তাঁ�া চাইলিন, পুলি্ দ্রুত অপ�াধীলদ� ্ালস্ত লদক। 

িারেীলক রহনস্া রসা্্াি লমলডয়ায়

৩ রজএমলব সদলস্� পুলি্ রহোজত

আজকাগলর প্রবতগবদন

শ্কাবভড কগম শ্�গলই ‘ জাগ�া বাংলা’  তদবনক হগব। 
শ্ফসবুগক মু�্মন্তী মমতা ব্ানাবজ্য এ কো জাবনগেগিন। 
বতবন বগলন,  ‘ দীর্যবদন ধগর কা�জটি শ্বগরাগছে। সার্্যগলশন 
ভাল। শ্কাবভগডর জন্ জাগ�া বাংলাগক বডবজোল করগত 
হগেগি। সপ্াগহ একবদন জাগ�া বাংলা শ্সাশ্াল বমবডোে 
শ্দ�া শ্রত। ২১ জুলাই শ্েগক প্রবতবদনই শ্দ�া রাগব এই 
কা�গজর বডবজোল সংস্করণ। সমস্ �বরা�বর পাওো 
রাগব।’  ববগরাধী দগল োকাকালীনই ‘ জাগ�া বাংলা’  প্রকাবশত 
হত। কালীরাে শ্েগক এই কা�জ পাওো শ্রত। কমমীরা 
এই কা�জ বনগে শ্জলাে বফগর শ্রগতন। প্রেগম মমতা 

ব্ানাবজ্য ও পাে্য চ্াোবজ্য সম্াদনা করগতন। শ্শাভনগদব 
চগ্াপাধ্াে ও পূগণ্যদুি বসু সম্াদকীে কলগম বল�গতন। 
বাইপাগস তৃণমূল ভবন শ্েগকও এই কা�জ পাওো শ্রত। 
প্রবত ওোগড্য কমমীরা শ্বাগড্য জাগ�া বাংলা লাব�গে বদগতন। 
২০২০– র মাগচ্য শ্কাবভড শুরু হওোে জাগ�া বাংলা কা�জগক 
বডবজোল করগত হে। দীর্যবদন ধগর কগরানা বববধ োকাে 
কমমীরা কালীরাগে আসগত পারগতন না। ঠিক হল, সপ্াগহ 
একবদন বডবজোল করগত হগব। ক্ামাক ব্রিগের একটি 
দলীে অবফস শ্েগক এ�ন জাগ�া বাংলার সব কাজ হগব। 
দগলর মহাসবচব পাে্য চ্াোবজ্য সম্াদক োকগবন। অবভগষক 
ব্ানাবজ্য ইবতমগধ্ েুইে কগর জাবনগেগিন, নতুন রূগপ 
জাগ�া বাংলা প্রকাবশত হগছে। 

রকালভড কমলিই জদলনক ‘ জাল�া বাংিা’:  মমতা

 এক্াইড ইন্ডাব্রিজ বলবমগেড
CIN: L31402WB1947PLC014919

র�লজস্টাডশি অলেস:  এক্াইড হাউস, ৫৯ ই রচৌ�লগে র�াড, কিকাতা– ৭০০ ০২০
রোন:  ( ০৩৩)  ২৩০২৩৪০০/ ২২৮৩ ২১১৮/ ২১৫০

ে্াক্:  ( ০৩৩)  ২২৮৩ ২৫৩৭
ই রমি:  exideindustrieslimited@exide.co.in 

ওলয়বসাই্:  www.exideindustries.com 

৭৪তম বাবষ্যক সাধারণ সভার তে্
লপ্রয় সদস্�ে,
১.   এক্াইজ ইন্ডাব্রিজ বলবমগেড ‘ শ্কাম্াবনর ৭৪তম বাবষ্যক সাধারণ সভা 

( এবজএম/ সভা)  অনুবষ্ত হগব, মঙ্গলবার ৩১ আ�টি ২০২১ তাবর�, ভারতীে 
সমে সকাল ১০. ৩০ বমবনগে, বভবডও কনফাগরব্সং ( বভবস) /অন্ অবডও 
বভবডও মাধ্ম ( ওএবভএম)  বিারা যা ভা�ত স�কাল�� কলপশিাল�্ লবষয়ক 
মন্তক ( এমলসএ)  রজনাল�ি সাকুশিিা� তাল�খ যর্াক্রলম ৮ এলপ্রি ২০২০, ১৩ 
এলপ্রি ২০২০, ৫ রম ২০২০ এবং ১৩ জানুয়াল� ২০২১ এবং লসলকউল�টিজ 
অ্ান্ড এক্লচঞ্জ রবাডশি অে ইলন্ডয়া ( রসলব)  দ্া�া জাল� ক�া তাল�খ ১২ রম 
২০২০ এবং ১৫ জানুয়াল� ২০২১– � সলগে পঠনীয় রকাম্ালন আইন ২০১৩–
 � ্তশিালদ অনুযায়ী সভা� স্ালন সবা� সলমেিন রুখলত। লভলস/ ওএলভএম 
মা�েতই এলজএলম সদস্�া রযা� লদলত পাল�ন, যা� লব্দ রকাম্ালন সভা� 
লবজ্লপ্তলত লদলয়লি। লভলস/ ওএলভএম মা�েত রযা� রদওয়া সদস্ রকাম্ালন 
আইন ২০১৩– � ১০৩ ধা�ায় রকা�াম স্বীককৃ ত হলবন।

২.   উতি এমলসএ ও রসলব সাকুশিিা� সমূহ অনুযায়ী এলজএম লবজ্লপ্ত ও ৩১ 
মাচশি, ২০২১ পযশিন্ত অর্শিবলষশি� বালষশিক ল�লপা্শি রকাম্ালন/ লডলপালজ্ল� 
পাটিশিলসপ্ান্ট( �ে) – এ� কালি নলর্ভুতি সদস্লদ� ই– রমি ঠিকানায় পাঠালনা 
হলব। এই লবজ্লপ্ত ও বালষশিক ল�লপা্শি রকাম্ালন� ওলয়বসাই্ www.
exideindustries.com  ও রকাম্ালন� র্য়া� তালিকাভুলতি� স্টক 
এক্লচঞ্জ ওলয়বসাইল্ও পাওয়া যালব, যা www.bseindia.com  ও www.
nseindia.com – এ লমিলব।

৩.   ই শ্মল ঠিকানা নবেভুবতি/ পজিীকরম পদ্ধবত: 
 যলদ আপনালদ� ই রমি আইলড রকাম্ালন/ লডলপালজ্ল�– � কালি নলর্ভুতি 

র্ালক তাহলি এলজএম লবজ্লপ্ত এবং আলর্শিক বষশি ২০২০– ২১ সমলয়� বালষশিক 
প্রলতলবদন এবং ই– রভাটিং– এ� জন্ ি� ইন লব্দ আপনালদ� নলর্ভুতি 
ই রমি ঠিকানায় রপ্র�ে ক�া হলব। যলদ আপনা�া ই রমি আই লড বা ব্াকি 
লবব�েী রকাম্ালন/ লডলপালজ্ল�� কালি নলর্ভুতি না কল� র্ালকন তাহলি 
লনম্নবলেশিত পধেলত অনুস�ে কল� ই রমি আই লড নলর্ভুতি ক�ালবন। এ� 
েলি আপনা�া আলর্শিক বষশি ২০২০– ২১ সমলয়� বালষশিক প্রলতলবদন এবং ই 
রভাটিং– এ� জন্ ি� ইন লব্দ গ্হে ক�লবন।

৪.   ই– শ্ভাটিং মারফত শ্ভােদান পদ্ধবত: 
 এ লজ এম রনাটিলস উললেলখত কাযশিক্রলম সদস্�ে/ ( ল�লমা্ ই– রভাটিং)  

ব্বস্ায় ই– রভা্ রদওয়া� সলুযা� পালবন যা রদলব ন্া্নাি লসলকউল�টিজ 
লডলপালজ্ল� লিলমল্ড ( এন এস লড এি) । সভায় ই– রভা্ লদলত পা�লবন 
যা�া ল�লমা্ ই– রভা্ রদনলন। এ লজ এম পূবশি ল�লমা্ ই– রভাটিং/ এলজএলম 
ই– রভাটিং প্রলক্রয়া লবজ্লপ্তলত বিা হলব। রকাম্ালন� ওলয়বসাইল্ও তা 
লমিলব।

 এম লস এ এবং রসলব– � সব প্রলযাজ্ সাকুশিিা� মালেক রকাম্ালন� সকি 
সদস্লদ� জ্াতালর্শি ও স্বালর্শি এই লবজ্লপ্ত জাল� ক�া হি।

 এক্াইজ ইন্ডাব্রিজ বলবমগেড– এ� পলক্ষ
 স্বা/ 
 বজগতন্দ্র র্মার
 রকাম্ালন রসলক্র্াল� ও রপ্রলসলডন্ট 
 স্ান:  কিকাতা ( লি�্াি ও কলপশিাল�্ অ্ালেয়াসশি) 
তাল�খ:  ১২ জুিাই, ২০২১    ACS No. 11159

ব্বহাবরক
শ্হাব্ডং

আ� টি এ রক অনুল�াধ পলরে রপ্র�ে করুন rta@cnmsl.com – রত 
রহালল্ডং:  (i)  ই শ্মল ঠিকানা নবেভুতি ক�লত উললেখ ক�লত হলব 
রোলিও নং, র্য়া� রহাল্ডাল�� নাম, র্য়া� ্ংসাপলরে� স্্ান ক�া 
কলপ ( সামলন� ও লপিলন� লদক) , প্ান ও আধা� কাডশি ( স্বপ্রত্লয়ত 
স্্ান ক�া কলপ) 
(ii)  ব্াঙ্ বববরণী আপগডে ক�বা� জন্ উপল�াতি (i)  নং িািাও 
লনম্নবলেশিত অলতল�তি নলর্সমূহ/ তর্্ হাডশিকলপ সহ রপ্র�ে করুন 
( ক)  ব্াকি ও ্াখা� নাম 
( খ)  ব্াকি অ্াকাউলন্ট� ধ�ন যর্া রসলভং বা কাল�ন্ট 
( �)  রকা� ব্ালকিং সিুই্ন চািু হওয়া� পল� ব্াকি অ্াকাউন্ট নং 
( ঘ)  ৯ সংখ্ক এম আই লস আ� রকাড এবং ১১ সংখ্ক আই এে 
এস লস রকাড 
( ঙ)  প্রর্ম র্য়া� রহাল্ডাল�� নামালকিত বালতি ক�া রচলক� মূি 
কলপ বা ব্াকি দ্া�া প্রত্লয়ত ব্াকি পাসবুক/ রস্ট্লমন্ট– এ� কলপ।

বডম্াে 
শ্হাব্ডং

অনুগ্হপূবশিক আপনা� লডলপালজ্ল� পাটিশিলসপ্ান্ট ( লডলপ) –এ� সলগে 
রযা�ালযা� করুন এবং আপনা� লডলপ–� প�াম্শিমলতা পদলক্ষপ 
গ্হে করুন।

 োো শ্মোবলক্ বলবমগেড
শ্রবজটিাড্য অবফস:  ্া্া রসন্টা�, ১১তম তি, ৪৩ রজ এি রনহরু র�াড, কিকাতা– ৭০০০৭১

শ্ফান নং: ০৩৩ ৬৬১৩৪২০০ ই–শ্মল: tml@ tatametaliks.co.in  ওগেবসাইে: www.tatametaliks.com
CIN: L27310WB1990PLC050000

৩১তম বাবষ্যক সাধারণ সভার ববজ্বপ্, ই–শ্ভাটিং তে্ এবং বই বন্ধ
বাবষ্যক সাধারণ সভা:
লবজ্লপ্ত প্রদান ক�া হলছে রয, ্া্া রম্ালিক্ লিলমল্লড� ( দ্ ‘ শ্কাম্াবন’ )  সদস্�লে� ৩১তম বালষশিক সাধা�ে সভা ( ‘ এবজএম’  বা ‘ সভা’ )  
রসামবা� ০২ আ�স্ট ৩. ০০্ায় ( ভারতীে সমে)  লভলডও কনোল�ন্স ( বভবস) / অন্ অলডও লভসুয়াি মাধ্লম ( ওএবভএম)  রকবিমারে অনলুষ্ত 
হলব এলজএম লবজ্লপ্তলত লববকৃত লবষয়সমূহ আলিাচনা� জন্। কলপশিাল�্ লবষয়ক মন্তলক� ৮ এলপ্রি ২০২০, ১৩ এলপ্রি ২০২০, ৫ রম ২০২০ 
এবং ১৩ জানুয়াল� ২০২১ জা�ীককৃ ত সাকুশিিা� ( একগত্র ‘ এমবসএ সার্্যলারস’ )  এবং লসলকউল�টিজ অ্ান্ড এক্লচঞ্জ রবাডশি অে ইলন্ডয়া ( শ্সবব)   
সাকুশিিা� তাল�খ ১২ রম ২০২০ এবং ১৫ জানুয়াল� ২০২১ ( ‘ শ্সবব সার্্যলারস’ )  অনুযায়ী রকাম্ালন ৩১তম এলজএম লবজ্লপ্ত এবং ৪র্শি 
একলরেত ল�লপা্শি এবং আলর্শিক বষশি ২০২০– ২১ সমলয়� বালষশিক অ্াকাউন্ট ( দ্ ইবন্টগগ্রগেড বরগপাে্য)  রপ্র�ে কল�লি �লববা� ১১ জুিাই ২০২১ 
জবদু্লতন মাধ্লম রস সকি সদস্�েলক যঁালদ� ই–রমি ঠিকানা রকাম্ালন/ র�লজস্টা� অ্ান্ড র্য়া� রোন্সো� এলজন্ট ( আরটিএ) , আ� অ্ান্ড 
লড ইনলোল্ক প্রাাঃ লিাঃ/লডলপালজ্ল�জ– এ� কালি নলর্ভুতি হলয়লি।
এলজএম লবজ্লপ্ত–সহ রকাম্ালন� ইলন্টলগ্ল্ড ল�লপা্শি রকাম্ালন� ওলয়বসাই্ www.tatametaliks.com–এ পাওয়া যালব এবং স্টক 
এক্লচঞ্জসমলূহ� ওলয়বসাই্ যর্া লবএসই লিলমল্ড ( ‘ লবএসই’ )  এবং ন্া্নাি স্টক এক্লচঞ্জ অে ইলন্ডয়া লিলমল্ড ( ‘ এনএসই’ )  www.
bseindia.com  এবং www.nseindia.com–এ প্রলযাজ্ লবভাল� পাওয়া যালব। এলজএম লবজ্লপ্ত ন্া্নাি লসলকউল�টিজ লডলপালজ্ল�জ 
লিলমল্ড ( এনএসলডএি) –এ� ওলয়বসাই্ www.evoting.nsdl.com – এও পাওয়া যালব।
বরগমাে ই–শ্ভাটিং:

লদ রকাম্ালনজ অ্াক্ট ২০১৩ ( অ্াক্ট)  রসক্ন ১০৮–এ� সলগে পঠিতব্ লদ রকাম্ালনজ ( ম্ালনজলমন্ট অ্ান্ড অ্াডলমলনলস্ট্ন)  রুিস ২০১৪, 
রুি ২০, লসলকউল�টিজ অ্ান্ড এক্লচঞ্জ রবাডশি অে ইলন্ডয়া ( লিলস্টং অবলিল�্নস অ্ান্ড লডসলক্াজা� ল�লকায়্া�লমন্টস)  র�গুলি্নস ২০১৫ 
এবং লদ ইনলস্টটিউ্ অে রকাম্ালন রসলক্র্াল�জ অে ইলন্ডয়া দ্া�া জা�ীককৃ ত দ্ রসলক্র্াল�য়াি স্ট্ান্ডাডশি অন রজনাল�ি লমটিংস ( এসএস– ২)  
যা সমলয় সমলয় পল�মালজশিত অনুযায়ী রকাম্ালন তা� সদস্�েলক ল�লমা্ ই–রভাটিং সলুবধা এলজএম সমলয়/ পলূবশি প্রদান কল�লি। এলজএম–এ 
লবষয়বস্তু আলিাচনা� জন্;  এই কা�লে জবদু্লতন মাধ্লম রভা্ প্রদালন� জন্ রকাম্ালন এনএসলডএি– রক লনলয়া� কল�লি।
এলজএম আহ্ায়ক লবজ্লপ্তলত ল�লমা্ ই–রভাটিং সংক্রান্ত লনলদশি্াবলি প্রদান ক�া হলয়লি। সদস্�েলক লনলম্ন লববকৃত লবষয়সমূলহ� ওপ� 
রখয়াি �াখলত অনুল�াধ জানালনা হলছে: 
ক)  ল�লমা্ ই– রভাটিং সুলবধা এই সমলয় পাওয়া যালব: 

 ল�লমা্ ই–রভাটিং আ�ম্ভ বকৃহস্পলতবা� ২৯ জুিাই ২০২১ সকাি ৯. ০০্া ( ভা�তীয় সময়)  রর্লক

 ল�লমা্ ই–রভাটিং সমালপ্ত �লববা� ০১ আ�স্ট ২০২১ লবলকি ৫. ০০্া ( ভা�তীয় সময়)  পযশিন্ত

তদ্ প�বতথী সমলয় ল�লমা্ ই–রভাটিং মলডউি এনএসলডএি–এ� ত�লে লনল্রিয় কল� রদওয়া হলব এবং ওই তাল�খ ও সমলয়� পল� সদস্�ে 
জবদু্লতন মাধ্লম রভা্ প্রদান ক�লত পা�লবন না।
খ)   সদস্�লে� রকাম্ালন� রপড– আপ ইকুইটি র্য়া� অনুপালত সদস্�লে� রভা্ালধকা� লহলসব ক�া হলব মগেিবা�। ২৭ জুলাই ২০২১ 

( বনণ্যােক তাবর�)  তাল�লখ� লভলতিলত। এলজএম–এ লভলস/ ওএলভএম পধেলতলত সদস্�ে জবদু্লতন মাধ্লম রভা্ প্রদান ক�লত পা�লবন 
এবং এলজএম–এ অং্গ্হেকা�ী সদস্�ে যঁা�া পূলবশি ল�লজালিউ্ন( সমূহ) – এ� ওপ� ল�লমা্ ই– রভাটিং মাধ্লম রভা্ প্রদান কল�নলন 
তঁা�া রচয়া�ম্ালন� রঘাষোক্রলম তঁালদ� ওই সকি ল�লজালিউ্ন( সমূহ) – এ� ওপ� রভা্ালধকা� প্রলয়া� ক�লত পা�লবন। রয সকি 
সদস্ এলজএম–পবূশি সমলয় ল�লমা্ ই– রভাটিং মাধ্লম রভা্ প্রদান কল�লিন তঁা�া লভলস/ ওএলভএম মাধ্লম উপলস্ত র্াকলত পা�লবন 
লকন্তু তঁা�া পুন�ায় রভা্ প্রদান ক�লত পা�লবন না। এলজএম–এ� লদলন সভা সমালপ্ত� ১৫ লমলন্ পল� ল�লমা্ ই–রভাটিং মলডউি 
এনএসলডএি–এ� ত�লে লনল্রিয় কল� রদওয়া হলব।

�)   রকানও র্য়া�লহাল্ডা�( �ে)  যলদ বাস্তলবক আকাল� র্য়া� ধল� ধালকন বা ব্লতি নন এরূপ র্য়া�লহাল্ডা��ে রকাম্ালন� র্য়া� 
ধল�লিন এবং লবজ্লপ্ত রপ্র�লে� পল� রকাম্ালন� সদস্পদ গ্হে কল�লিন এবং মগেিবা� ২৭ জুিাই ২০২১ তাল�লখ অর্শিাৎ লনেশিায়ক 
তাল�লখ র্য়া� ধল� র�লখলিন তঁা�া evoting@nsdl.co.in–এ অনলু�াধক্রলম ইউজা� আইলড ও পাসওয়াডশি রপলত পাল�ন। যলদ রকানও 
ব্লতি ল�লমা্ ই–রভাটিং– এ� জন্ এনএসলডএি–এ নলর্ভুতি র্ালকন তাহলি তঁা�া রভা্ প্রদালন� জন্ তঁালদ� লবদ্মান ইউজা� আইলড 
এবং পাসওয়াডশি ব্বহা� ক�লত পা�লবন।

ঘ)   যলদ রকানও ব্লতি লবজ্লপ্ত রপ্র�লে� পল� এবং লনেশিায়ক তাল�লখ র্য়া� লডম্া্ আকাল� ধল� র্ালকন রসলক্ষলরে ‘ ই–রভাটিং’ – এ� জন্ 
ি� ইন পধেলত এবং ব্লতি�ত র্য়া�লহাল্ডা��ে লডম্া্ আকাল� র্য়া� ধল� �াখা লবভাল� উললেলখত পধেলত অনুস�ে ক�লবন; ওই লবষয় 
লবজ্লপ্তলত প্রদান ক�া হলয়লি।

ঙ)   লনেশিায়ক তাল�লখ রকানও ব্লতি র্য়া� ধল� না �াখলি লতলন লবজ্লপ্তলক তলর্্� জন্ গ্হে ক�লবন। রয সকি সদলস্� নাম লনেশিায়ক 
তাল�লখ সদস্�লে� খাতায় বা লডলপালজ্ল� দ্া�া পল�চালিত িাভজনক সদস্ লহলসলব �লয়লি রকবিমারে তঁা�া এলজএম–পূবশি সমলয় ও 
এলজএম চিাকািীন ল�লমা্ ই–রভাটিং সুলবধা গ্হে ক�লত পা�লবন।

চ)   ল�লমা্ ই–রভাটিং ( এলজএম–পূবশি এবং এলজএম চিাকািীন)  সম্লকশিত প্রশ্ন/ অলভলযাল�� জন্ আপনা�া র্য়া�লহাল্ডা��লে� জন্ 
লরিলকালয়ন্টলি আস্ড রকালচিনস ( এফএবকউ’ স)  এবং র্য়া�লহাল্ডা��লে� জন্ ই– রভাটিং ইউজা� ম্ানুয়াি রদখুন, যা পাওয়া যালব 
www.evoting@nsdl.com–এ ‘ ডাউনলিাড’ লবভাল� বা রোন করুন লনাঃশুল্ক নম্ব� ১৮০০– ১০২০– ৯৯০/ ১৮০০ ২২৪ ৪৩০–এ বা 
অনুল�াধ করুন evoting@ nsdl.co.in –এ বা রযা�ালযা�: শ্রী অলমত লব্াি বা শ্রীমতী পলেবী মালরে এনএসলডএি–এ� যঁালদ� ই–রমি 
আইলড amitv@nsdl.co.in বা pallavid@nsdl.co.in

জবদু্লতন মাধ্লম র্য়া� ধ�া র্াকলি লডলপালজ্ল�জ যর্া এনএসলডএি এবং লসলডএসএি মাধ্লম ি� ইন সংক্রান্ত কাল��ল� লবষলয়� জন্ 
রহল্লডস্:

শ্রী লপ লভ সুব্ামলনয়ান ACS No. 4585 CP No. 2077  কমশি�ত রকাম্ালন রসলক্র্াল� এলজএম–পূবশি/ এলজএম চিাকািীন ল�লমা্ ই–রভাটিং 
স্বছে ও সুষ্ুভালব পল�চািনা� জন্ ্ুরিটিনাইজা� লনলয়ালজত হলয়লিন।

বই বন্ধ ও বডবভগডন্ড: 
লদ অ্ালক্ট� রসক্ন ৯১ অনুযায়ী সমলয় সমলয় পল�মাজশিন অনুযায়ী আ�ও লবজ্লপ্ত প্রদান ক�া হলছে রয, আলর্শিক বষশি ২০২০– ২১ সমলয়� 
এলজএম ও লডলভলডন্ড প্রদালন� জন্ রকাম্ালন� সদস্�লে� খাতা ও র্য়া� হস্তান্ত� খাতা ্লনবা� ২৪ জুিাই ২০২১ রর্লক রসামবা� 
০২ আ�স্ট ২০২১ ( উভয় লদন–সহ)  বন্ধ র্াকলব।

বই বলন্ধ� তাল�লখ প্রলতটি ₹  ১০/– র্য়াল�� ওপ� ₹  ৪/ –  লডলভলডন্ড, যলদ এলজএম–এ সদস্�লে� দ্া�া অনুলমালদত হয়, উৎসমূলি আয়ক� 
রকল্ ( টিলডএস) লনলম্নাতিভালব প্রদান ক�া হলব শুক্রবা� ০৬ আ�স্ট ২০২১ রর্লক:
●   বাস্ববক আকাগর ইর্ইটি শ্শোর ধরা োকগল: 
 শুক্রবা� ২৩ জুিাই ২০২১ কাযশি সমালপ্ত� সমলয় রকাম্ালন� কালি স্বীককৃ ত জবধ অনুল�াধ–সহ সকি সদস্লক।
●   তবদু্বতন আকাগর ইর্ইটি শ্শোর ধরা োকগল:
 শুক্রবা� ২৩ জুিাই ২০২১ কাযশি সমালপ্ত� সমলয় লডলপালজ্ল�জ দ্া�া লব্দীককৃ ত সকি িাভজনক সদস্লক।

 োো শ্মোবলক্ বলঃ
 সাঃ
 অবভগষক শ্রাষ
 তাল�খ: ১১ জুিাই ২০২১   রকাম্ালন রসলক্র্াল� এবং কমপ্ালয়ন্স অলেসা�
স্ান: কিকাতা   (ACS No:  44347)

ল� ইন ধরন শ্হল্পগডস্ক ববশদ
এনএসলডএি– এ� লসলকউল�টিজ ি� ইন সংক্রান্ত কাল��ল� লবষলয়� জন্ এনএসলডএি– এ� রহল্লডস্– এ রযা�ালযা� ক�লত 

হলি অনলু�াধপরে জমা করুন evoting@nsdl.co.in  বা লনাঃশুল্ক রোন করুন: ১৮০০ ১০২০ 
৯৯০ বা ১৮০০ ২২৪ ৪৩০

লসলডএসএি– এ� লস লকউল�টিজ ি� ইন সংক্রান্ত কাল��ল� লবষলয়� জন্ লসলডএসএি– এ� রহল্লডস্– এ রযা�ালযা� ক�লত 
হলি অনলু�াধপরে জমা করুন helpdesk.evoting@cdslindia.com  বা রযা�ালযা� করুন: 
 ০২২– ২৩০৫৬৭৩৮ বা ০২২– ২৩০৫৮৫৪২/৪৩


