
India Power Corporation Limited
CIN: L40105WB1919PLC003263

[formerly DPSC Limited]
Registered Office: Plot No. X 1, 2&3,  Block-EP, Sector –V, Salt Lake City, Kolkata – 700 091Tel.: + 91 33 6609 4308/09/10, Fax: + 91 33 2357 2452Central Office: Sanctoria, Dishergarh 713 333, Telephone: (0341) 6600454/457 Fax: (0341) 6600464

E: corporate@indiapower.com W: www.indiapower.com

Ref: IPCL/SE/LODR/2020-21/38 8th September, 2020

The Secretary
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai - 400 051
Scrip Symbol: DPSCLTD

The Vice President
Metropolitan Stock Exchange of India Ltd
4th floor, Vibgyor Towers, Plot No C 62,
G Block, Opp. Trident Hotel, Bandra Kurla
Complex, Bandra (E), Mumbai- 400098
Scrip Symbol: DPSCLTD

Dear Sir(s),

Sub: Newspaper Advertisement of Notice of 100th Annual General Meeting, Book Closure and e-voting
information

Pursuant to Regulations 30 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,
2015, please find enclosed herewith the copies of newspaper advertisements published on 8th September, 2020
in “Financial Express” (English) and “Aajkaal” (Bengali), regarding the Notice of the 100th Annual General
Meeting of the Company scheduled to be held on Wednesday, the 30th day of September, 2020 at 11:30 a.m.
(IST) through Video Conferencing / Other Audio Visual Means, Book Closure and information on e-voting.

The same has also been uploaded on the website of the Company at www.indiapower.com.

This is for your information and records.

Thanking you
Yours faithfully
For India Power Corporation Limited

Prashant Kapoor
Company Secretary & Compliance Officer

Encl: as above
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রাজ্য

আজকালের প্রতিলেদন

রাজ্যে কজরানায় সুস্থতার হার বেজে হল ৮৫. ৪০ শতাংশ। 
বসামোর স্াস্থযে দপ্তজরর েুজলটিজন ্ানাজনা হয় গত ২৪ 
ঘণ্ায় ৩ হা্ার ২১ ্ন কজরানা বেজক সুস্থ হজয়জেন। 
বমাট সুস্থ হওয়ার সংখযো এখনও পর্যন্ত ১ লক্ষ ৫৭ হা্ার 
২৯ ্ন।

গত ২৪ ঘণ্ায় নতুন কজর 
কজরানায় আক্ান্ত হজয়জেন ৩ 
হা্ার ৭৭ ্ন। রাজ্যে বমাট 
আক্াজন্তর সংখযো ১ লক্ষ ৮৩ 
হা্ার ৮৬৫ ্ন। এদদন 
সদক্য় কজরানা আক্াজন্তর 
সংখযো কজম হজয়জে ২৩ 
হা্ার ২১৬ ্ন। এদদন 
মতুৃযে হজয়জে ৫৮ ্ জনর। এর 
মজ্যে কলকাতার ১৬, উত্তর ২৪ 
পরগনার ১৩ ্ন রজয়জেন। 
রাজ্যে মজৃতর সংখযো বেজে 
দােঁাল বমাট ৩ হা্ার ৬২০ 
্ন। এদদন কজরানার বটস্ট হজয়জে ৪২ হা্ার ২১৬টি 
নমনুা। বমাট নমনুার পরীক্ষার সংখযো ২২ লক্ষ ৯০৬টি 
নমনুা।  দদদনক সুস্থতার হার ও বটজস্টর সংখযো োেজে।

এদদন নতুন কজর কজরানা আক্াজন্তর মজ্যে উত্তর ২৪ 
পরগনা শীজ্্য রজয়জে, ৫৭৬ ্ ন। কলকাতা ৪৫৮, দদক্ষণ 
২৪ পরগনা ২০৩, হুগদল ২৭১, হাওো ১১০, পূে্য বমদদনীপুর 
২১৯ ্ ন– সহ সে ব্লাজতই কম–বেদশ কজরানা আক্াজন্তর 
খের পাওয়া বগজে। োকঁুো, ে ্্যমাজনও োেজে কজরানার 
সংক্মণ।  ১১৮ নম্বর ওয়াজ ্্যর দসদপআইএম–এর প্াক্তন 

কাউদসিলর অ্য় অদ্কারী কজরানায় আক্ান্ত হজয় বেশ 
কজয়কদদন ্জর ইকোলপুজরর একটি নাদস্যংজহাজম ভদত্য 
দেজলন। এদদন সকাজল তারঁ মতুৃযে হয়।

কেকািা মঙ্গেোর ৮ সেলটেম্বর ২০২০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
৩

অঞ্চে অতিে:  হুগতে, ২১ তনউ তজ টি সরাড, উত্তরপাড়া
সজো– হুগতে– ৭১২২৫৮

সিান:  ( ০৩৩)  ২৬৬৪০৩৫৭
বরজহতু,  ইউজকা েযোঙ্ক– এর অনজুমাদদত অদিসার দহজসজে দনম্নস্াক্ষরকারী, দসদকউদরটাইজ্শন অযোন্ড দরকনস্টাকশন অি দিনাদসিয়াল অযোজসটস অযোন্ড এনজিাস্যজমন্ট অি দসদকউদরটি ইন্টাজরস্ট অযোক্ট,  ২০০২ 
বমাতাজেক  এেং দসদকউদরটি ইন্টাজরস্ট ( এনজিাস্যজমন্ট)  রুলস ২০০২–  এর রুল ৩ – এর সজগে পঠনীয় ১৩( ১২)  ্ারা্ীজন অদপ্যত ক্ষমতােজল বদনদার/ ্ াদমনদার–  এর প্দত দনম্নেদণ্যত তাদরখ সংেদলত দাদে দেজ্ঞদপ্ত 
ইসুযে কজরদেজলন, রাজত উক্ত দেজ্ঞদপ্ত প্াদপ্তর তাদরখ বেজক ৬০ দদজনর মজ্যে সংদলিষ্ট দেজ্ঞদপ্তজত উদলিদখত পদরমাণ অে্যাঙ্ক আদায় বদওয়ার ্নযে তাজঁদর আহ্ান ্ানাজনা হজয়দেল। উক্ত বদনদার/ ্ াদমনদারগণ ওই 
পদরমাণ অে্যাঙ্ক আদায় দদজত েযেে্য হওয়ায় এতদ্দারা দেজশ্ কজর ওই বদনদার/ ্ াদমনদার  এেং ্নসা্ারজণর জ্ঞাতাজে্য ্ানাজনা হজছে বর, দনম্নস্াক্ষরকারী উক্ত রুলসমজূহ রুল ৮– এর সজগে পঠনীয় উক্ত অযোজক্টর 
১৩( ৪)  ্ারা্ীজন তারঁ ওপর অদপ্যত ক্ষমতােজল দনম্নেদণ্যত তাদরজখ নীজে েদণ্যত সম্পদত্তর প্তীকী দখল দনজয়জেন। দেজশ্ কজর ওই বদনদার/ ্ াদমনদার এেং ্নসা্ারণজক এতদ্দারা দনজম্নাক্ত সম্পদত্ত দনজয় 
বলনজদন না করার ্নযে সতক্য করা হজছে এেং এর পজরও এই সম্পদত্ত দনজয় বর– বকানও বলনজদন করা হজল তা উক্ত দেজ্ঞদপ্তজত উদলিদখত েজকয়া ও তার ওপর সুদ, মাশুল, আকদমিক খরোপাদত ইতযোদদ সজমত 
ইউজকা েযোঙ্ক– এর ো্্য সাজপক্ষ হজে।

পতরতিষ্ট– IV , রুে ৮ ( ১) , 
দখে তেজ্ঞততি 

( স্াের েম্পতত্তর জন্য)  

ঋণগ্রহীিা/ জাতমনদালরর
নাম

েম্পতত্তর তেেরণ ১)  দাতে তেজ্ঞততির িাতরখ
২)  দখলের িাতরখ
৩)  েলকয়া ( টাকায়) 

ঋণগ্রহীিা:  ৺ িম্ভু  স�াষ
তপিা–  চৈিন্য স�াষ
জাতমনদার:  খভুকু স�াষ
িাখা:  ে্যালডেে

োস্তু ্ দমর সকল অংশ সহ েসোজসর ্ নযে ভেন বরখাজন দনম্যাণ পদরমাজপর ্ দম ২ কাঠা ৯ েটাক ২৭ েগ্যিুট ো ০. ০৪২ একর রার দাগ 
নং ২১৭ ( আংদশক)  আর এস খদতয়ান নং ১৪৯ অন্তগ্যত এল আর দাগ নং ৮৬২ এল আর খদতয়ান নং ৭৪২ অন্তগ্যত বমৌ্া নারায়ণপুর 
বরখাজন ব্ এল নং ১১– বত ্ দমর দেভাগ দভদত্ত োনা–  েুঁেুো ব্লা হুগদল এেং ওই সম্পদত্ত হুগদল েুঁেুো বপৌরসভার ওয়া্্য নং ৮ এেং 
উক্ত সম্পদত্ত ০. ১২০ একর ্দমর অন্তগ্যত রা উক্ত এল আর অন্তগ্যত। বেৌহদদি:  উত্তর–  প্লট নং ৮, আর এস দাগ নং ২১৭, দদক্ষণ–  প্লট 
নং ৬, আর এস দাগ নং ২১৭ পূজে্য–  ৮ িুট দমউদনদসপযোদলটি রাস্া পদচিম–  পুকুর।

১)  ০১/ ০১/ ২০২০
২)  ০৩/ ০৯/ ২০২০
৩)  টাঃ ৯,৫৩,৬৩৮/ –  + 
সুদ ও অনযোনযে খরে

িাতরখ:  ০৮. ০৯. ২০২০  অনভুলমাতদি আতিকাতরক
স্ান:  ে্যালডেে, হুগতে  ইউলকা ে্যাঙ্ক, ে্যালডেে িাখা

এতদ্দারা এই মজম্য এই বনাটিস ্াদর করা হজছে বর, দসদকউদরটি ইন্টাজরস্ট ( এনজিাস্যজমন্ট)  রুলস, ২০০২ সহ পঠনীয় দসদকউদরটাইজ্শন অযোন্ড দরকনস্টাকশন অি দিনাদসিয়াল অযোজসটস অযোন্ড এনজিাস্যজমন্ট 
অি দসদকউদরটি ইন্টাজরস্ট অযোক্ট, ২০০২–এর সংস্থান বমাতাজেক দখল বনওয়া দনম্নদলদখত সম্পদত্তগুদল অনলাইন পদ্ধদতজত দনজম্নাক্তমজতা ই–দনলাজমর মা্যেজম দেদক্ করা হজে: 
তনম্নতেতখি িি্ত ও তনয়মােতে অনভুোলর তনম্নতেতখি জাতমনযভুক্ত পতরেম্পদগুতে ক্রলয় আগ্রহী সক্রিালদর কাছ সেলক দরপ্রস্াে আমন্ত্রণ করা হলছে।

ক্রম 
নং

ক)  জাতমনযভুক্ত ঋণদািার নাম 
ও ঠিকানা 

খ)  ঋণগ্রহীিার নাম ও ঠিকানা

ক)  দায় ( +  েলকয়া েভুদ)
খ)  ১৩( ২)  িারািীলন তডমাডে 

সনাটিলের িাতরখ
গ)  ১৩( ৪)  িারািীলন দখে 

তেজ্ঞততির িাতরখ

েম্পতত্তগুতের তেিদ তেেরণ

ক)  েংরক্ষণ মূে্য
খ)  ইএমতড
গ)  তেড গুণক
�)  সযাগালযালগর ে্যতক্ত ও তরতজওনাে অতিে
ঙ)  ইএমতড জমার অ্যাকাউন্ট

১. ক)  কানাড়া ে্যাঙ্ক, এআরএম 
ব্াঞ্চ

খ)  সমোে্ত সক এে তটিে 
অ্যাডে অ্যােলয়জ প্রাঃ তেঃ         
১৮/ ১, মহদ্্য বদজেন্দ্র বরা্, 
অষ্টম তল, রুম নং ১১৩, 
কলকাতা–৭০০ ০০৭।

ক)  ₹১৭,৪১,৩২,৩৩২/ – 
( তৎসহ ০১. ০৯. ২০২০ 
বেজক প্জরা্যেমজতা সুদ 
ও ো্্য) 

খ)  ০৬. ০১. ২০১৮
গ)  ০৭. ০১. ২০১৯

েম্পতত্ত নং ১:  দনজম্নাক্ত ্দম ও োদের অপদরহার্য সমগ্র পদরমাণ রার দস্থদত ও দেেরণ:  
প্লট নং ২১২২ ( অংশ) , খাতা নং ২৮১, মযোজগো, ্ামজশদপুর, োনা নং ১৬৪২, ওয়া্্য 
নং ৯, এমএনএদস, ফ্যোট নং ইউজরনাস/ এি–৫/ ৩, ্ষ্ঠ তল, ‘ আস্থা বপেস টাউন’ , 
দ্মনা বরা্, মযোজগো, ্ামজশদপুর, এমএনএদস, সম্পদত্তর পদরমাপ– বমাট সুপার 
দেল্ট আপ এদরয়া ৯২১ েগ্যিুট ( কার পাদক্যং বপেস সজমত) ।
েম্পতত্তর সৈৌহতদি:  উত্তর– ফ্যোট নং ইউজরনাস/ এি–৫/২;  দদক্ষণ– ফ্যোট নং 
ইউজরনাস/ এি–৫/ ৪;  পূে্য– আকাজশর দদজক উন্ুক্ত;  পদচিম– কমন কদরজ্ার। 
[ েম্পতত্তটি ে্যেহাতরক দখোিীন] 

ক)  ₹২১. ৪৪  েক্ষ
খ)  ₹২. ১৪  েক্ষ
গ)  ₹০. ১০ েক্ষ
�)  সযাগালযালগর ে্যতক্ত:  তৈি ম্যালনজার, 

কানাড়া ে্যাঙ্ক, এআরএম ব্াঞ্চ, 
সমাোইে:  ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪

ঙ)  অ্যাকাউন্ট নং:  ২৩৬৪২৯৫০০০০০১ 
আইএিএেতে:  CNRB0002364 

২. ক)  কানাড়া ে্যাঙ্ক, এআরএম 
ব্াঞ্চ

খ)  সমোে্ত সক এে তটিে 
অ্যাডে অ্যােলয়জ প্রাঃ তেঃ         
১৮/ ১, মহদ্্য বদজেন্দ্র বরা্, 
অষ্টম তল, রুম নং ১১৩, 
কলকাতা–৭০০ ০০৭।

ক)  ₹১৭,৪১,৩২,৩৩২/ – 
( তৎসহ ০১. ০৯. ২০২০ 
বেজক প্জরা্যেমজতা সুদ 
ও ো্্য) 

খ)  ০৬. ০১. ২০১৮
গ)  ০৭. ০১. ২০১৯

েম্পতত্ত নং ২:  দনজম্নাক্ত ্দম ও দেদ্ডংজয়র অপদরহার্য সমগ্র পদরমাণ রার দস্থদত ও 
দেেরণ:  প্লট নং ২১২২ ( অংশ) , খাতা নং ২৮১, মযোজগো, ্ ামজশদপুর, োনা নং ১৬৪২, 
ওয়া্্য নং ৯, এমএনএদস, ফ্যোট নং ইউজরনাস/ এি–৫/ ৪, ্ষ্ঠ তল, ‘ আস্থা বপেস 
টাউন’ , দ্মনা বরা্, মযোজগো, ্ামজশদপুর, এমএনএদস। ২৪. ০৫. ২০১২ তাদরজখর 
দদলল নং ৩১৫৫/ ২৪৭৫;  সম্পদত্তর পদরমাপ– বমাট দপ্লন্থ এদরয়া ১১৭৯ েগ্যিুট, সুপার 
দেল্ট আপ এদরয়া ৯৬৫. ০ েগ্যিুট।
েম্পতত্তর সৈৌহতদি:  উত্তর– ফ্যোট নং ইউজরনাস/ এি–৫/৩;  দদক্ষণ– কজলাদনর রাস্া;   
পূে্য– আকাজশর দদজক উন্ুক্ত ও োউন্ডাদর ওয়াল;  পদচিম– কজলাদন অযোজপ্াে বরা্। 
[ েম্পতত্তটি ে্যেহাতরক দখোিীন] 

ক)  ₹২৬. ৪১  েক্ষ
খ)  ₹২. ৬৪  েক্ষ
গ)  ₹০. ১০ েক্ষ
�)  সযাগালযালগর ে্যতক্ত:  তৈি ম্যালনজার, 

কানাড়া ে্যাঙ্ক, এআরএম ব্াঞ্চ, 
সমাোইে:  ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪

ঙ)  অ্যাকাউন্ট নং:  ২৩৬৪২৯৫০০০০০১ 
আইএিএেতে:  CNRB0002364 

৩. ক)  কানাড়া ে্যাঙ্ক, এআরএম 
ব্াঞ্চ

খ)  সমোে্ত সক এে তটিে 
অ্যাডে অ্যােলয়জ প্রাঃ তেঃ         
১৮/ ১, মহদ্্য বদজেন্দ্র বরা্, 
অষ্টম তল, রুম নং ১১৩, 
কলকাতা–৭০০ ০০৭।

ক)  ₹১৭,৪১,৩২,৩৩২/ – 
( তৎসহ ০১. ০৯. ২০২০ 
বেজক প্জরা্যেমজতা সুদ 
ও ো্্য) 

খ)  ০৬. ০১. ২০১৮
গ)  ০৭. ০১. ২০১৯

েম্পতত্ত নং ৩:  দনজম্নাক্ত ্ দম ও োদের অপদরহার্য সমগ্র পদরমাণ রার দস্থদত ও দেেরণ:  
বমৌ্া– মযোজগো, ওয়া্্য– এমএনএদস, ্ামজশদপুর, ব্লা– দসংভূম ( ইস্ট) , প্লট নং 
২১১৭ ও ২১১৮ , ফ্যোট নং ব্না–৫/ ৪, ্ষ্ঠ তল, ব্লক ‘ ্ না’ , ‘ আস্থা বপেস টাউন’ , 
দ্মনা বরা্, বপাঃঅঃ ও োনা– মযোজগো, ্ামজশদপুর, সুপার দেল্ট আপ এদরয়া ১০৪৪ 
েগ্যিুট, বমাট দপ্লন্থ এদরয়া– ১০৪৪ েগ্যিুট, কাজপ্যট এদরয়া– ৬৭৮. ৬ েগ্যিুট।
েম্পতত্তর সৈৌহতদি:  উত্তর– আকাজশর দদজক উন্ুক্ত;  দদক্ষণ– ফ্যোট নং ৫/ ৩;  পূে্য– 
ফ্যোট নং ৫/ ৫;  পদচিম– আকাজশর দদজক উন্ুক্ত। [ েম্পতত্তটি ে্যেহাতরক দখোিীন] 

ক)  ₹২১.৫৫  েক্ষ
খ)  ₹২. ১৫  েক্ষ
গ)  ₹০. ১০ েক্ষ
�)  সযাগালযালগর ে্যতক্ত:  তৈি ম্যালনজার, 

কানাড়া ে্যাঙ্ক, এআরএম ব্াঞ্চ, 
সমাোইে:  ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪

ঙ)  অ্যাকাউন্ট নং:  ২৩৬৪২৯৫০০০০০১ 
আইএিএেতে:  CNRB0002364 

৪. ক)  কানাড়া ে্যাঙ্ক, এআরএম 
ব্াঞ্চ

খ)  সমোে্ত সক এে তটিে 
অ্যাডে অ্যােলয়জ প্রাঃ তেঃ         
১৮/ ১, মহদ্্য বদজেন্দ্র বরা্, 
অষ্টম তল, রুম নং ১১৩, 
কলকাতা–৭০০ ০০৭।

ক)  ₹১৭,৪১,৩২,৩৩২/ – 
( তৎসহ ০১. ০৯. ২০২০ 
বেজক প্জরা্যেমজতা সুদ 
ও ো্্য) 

খ)  ০৬. ০১. ২০১৮
গ)  ০৭. ০১. ২০১৯

েম্পতত্ত নং ৪:  দনজম্নাক্ত ্দম ও োদের অপদরহার্য সমগ্র পদরমাণ রার দস্থদত ও দেেরণ:  
প্লট নং ১৩২৯ ( অংশ) , ১৩৩০, আদদতযেপুর, োনা নং ১২৯, ওয়া্্য নং ৭, আদদতযেপুর 
বনাটিিাজয়্ এদরয়া কদমটি, ফ্যোট নং ৪০২, পঞ্চম তল, ব্লক ‘ এ’ , ‘ আস্থা আকর’, 
আদদতযেপুর, ্ামজশদপুর, ব্লা– দসংভূম ( ইস্ট) , সম্পদত্তর পদরমাপ– বমাট দপ্লন্থ 
এদরয়া ১৩০১ েগ্যিুট।
েম্পতত্তর সৈৌহতদি:  উত্তর– কমন পযোজস্ এেং দলফ্ ট;  দদক্ষণ– আকাজশর দদজক 
উন্ুক্ত স্থান;  পূে্য– ফ্যোট নং ৪০১;  পদচিম– আকাজশর দদজক উন্ুক্ত স্থান। [ েম্পতত্তটি 
ে্যেহাতরক দখোিীন] 

ক)  ₹২৯. ৭২  েক্ষ
খ)  ₹২.৯৭  েক্ষ
গ)  ₹০. ১০ েক্ষ
�)  সযাগালযালগর ে্যতক্ত:  তৈি ম্যালনজার, 

কানাড়া ে্যাঙ্ক, এআরএম ব্াঞ্চ, 
সমাোইে:  ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪

ঙ)  অ্যাকাউন্ট নং:  ২৩৬৪২৯৫০০০০০১ 
আইএিএেতে:  CNRB0002364 

ই–তনোলমর িাতরখ ও েময়:  ২৮. ০৯. ২০২০ দুপভুর ২. ৩০টা সেলক তেলকে ৪. ৩০সট;  ইএমতড জমার সিষ িাতরখ:  ২৫. ০৯. ২০২০ তেলকে ৫. ০০টা।

অন্যান্য িি্ত ও তনয়মােতে: 
১.  পদরসম্পদগুদল ‘ সযখালন আলছ সেখালন’  এেং ‘ সযমন আলছ সিমন’  দভদত্তজত দেদক্ করা হজে।
২. দন্্যাদরত সংরক্ষণ মূজলযের কজম পদরসম্পদগুদল দেদক্ করা হজে না।
৩.  বকানও সম্পদত্তর বক্ষজরে মারে এক্ন দে্ার হজল বসই দে্ার/  বক্তাজক সংরদক্ষত মূজলযের এক ্াক ওপজর দে্ করজত হজে।
৪.  আমাজদর সাদভ্যস বপ্াভাই্াজরর ওজয়েসাইট অে্যাৎ, https://www.indianbankseauction .com –এর মা্যেজম বকেলমারে ‘ অনলাইন ইজলকট্রদনক পদ্ধদত’ বত দনলাম/  দেদ্ং আজয়াদ্ত হজে।
৫.  সাদভ্যস বপ্াভাই্াজরর বরাগাজরাজগর েযেদক্ত ও নম্বর: সমোে্ত ক্যানে্যাঙ্ক কতম্পউটার োত্্তলেে তেতমলটড, সমাোইে:  ০৮৫৫৩৬৪৩১৪৪ ও ০৯৪৮০৬৯১৭৭৭, ই–সমে আইতড:  eauction@ccsl.co.in ।
৬.  ব্াজঞ্চর আদ্কাদরকজদর সজগে আগাম বরাগাজরাগ কজর ০৯. ০৯. ২০২০ সেলক ২৪. ০৯. ২০২০ িাতরলখর মলি্য দুপভুর ৩. ০০সট সেলক তেলকে ৫. ০০টার মলি্য পতরেম্পদগুতে পতরদি্তন করা রাজে।
৭.  সিল বক্তা/ সে্যাদ্ক দে্ারজক দেক্য়মূজলযের ২৫%  অে্যাঙ্ক ( ইদতমজ্যে প্দত্ত ইএমদ্ অন্তভু্যক্ত কজর)  তাঁজক সে্যাদ্ক দরদাতা/ সিল বক্তা বঘা্ণার সজগে সজগে ্ মা দদজত হজে এেং দেক্য়মূজলযের োদক ৭৫%  

অে্যাঙ্ক ্মা দদজত হজে দেক্য় দনষ্পদত্তর তাদরখ বেজক ১৫ দদজনর মজ্যে। ওপজর উদলিদখত এই দন্্যাদরত বময়াজদর মজ্যে সিল দরদাতা/  বক্তা পুজরা দেক্য়মূলযে আদায় দদজত েযেে্য হজল, তাঁর তরজি ্মাকৃত 
রােতীয় অে্যাঙ্ক োজ্য়াপ্ত করা হজে।

৮.  প্জরা্যেমজতা স্টযোম্প দ্উটি ও বরদ্জস্টশন ো্্য, বর বকানও প্কার দেদ্েদ্ধ েজকয়া/  দর/  কর/  বরদ্জস্টশন দি/  দেদে্ খরোপাদত/  সরকাদর েজকয়া/  বর বকানও কতৃ্যপজক্ষর কাজে েজকয়া ইতযোদদ বকেলমারে 
সিল দরদাতা/ বক্তাজকই েহন করজত হজে।

৯.  তাঁজদর েজকয়া পুজরাপুদর আদায় না দদজল ওপজর বলখা তাদরখ, সময় ও স্থাজন দনলাম দেদক্ আজয়া্জনর েযোপাজর উপজরাক্ত ঋণ সম্পদক্যত ঋণগ্রহীতা এেং ্াদমনদারগজণর প্দতও এটি একটি বনাটিস দহজসজে 
গণযে হজে।

১০.  এতদ্দারা ওপজর বলখা ই–দনলাজমর দন্্যাদরত তাদরজখর মজ্যে সে্যজশ্ তাদরখ পর্যন্ত সুদ ও আনু্দগেক খরোপাদত সজমত েজকয়া অে্যাঙ্ক পুজরাপুদর আদায় বদওয়ার ্নযে সংদলিষ্ট ঋণগ্রহীতা/  ্াদমনদাজরর প্দত 
এই বনাটিস ্াদর করা হজছে, বরমনটা করজত তাঁরা েযেে্য হজল ওপজর বলখা সম্পদত্তগুদল দনলাম/ দেদক্ করা হজে এেং এর পজরও রদদ বকানও অে্যাঙ্ক েজকয়া োজক, তাহজল তা সুদ ও মাসুল সজমত তাঁজদর 
বেজক আদায় করা হজে।

১১.  আরও দেশদ তেযোেদল কানাো েযোজঙ্কর এই ওজয়েসাইজট বদওয়া আজে:  www.canarabank.com ।

িাতরখ :  ০৮. ০৯. ২০২০ অনভুলমাতদি অতিোর
স্ান :  কেকািা কানাড়া ে্যাঙ্ক

 ই–অকিন
সেে সনাটিে

আর অ্যাডে এে সেকিন, োক্তে অতিে, সেেে 
হাউে, ২১, ক্যামাক ত্রিট, কেকািা–৭০০ ০১৬

আপৎকােীন পতরতস্তিলি সকাত্ড– আক্রান্তলক তেলিষ্ালে তডজাইন– করা জাম্তান আইলোলেিন 
পড–এ এয়ার অ্যাম্বভুে্যালসে কলর কেকািা সেলক সৈন্াই তনলয় সগে ইন্টারন্যািনাে তক্রটিক্যাে এয়ার 
ট্াসেিার টিম। ৫৮ েছলরর এই সরাগী কলরানা– আক্রান্ত হওয়ার পািাপাতি ডায়ালেটিলে ্ ভু গলছন। িভুেিভু লে 
গুরুির েমে্যা রলয়লছ। ইতিমলি্যই সৈন্াইলয়র এক সেেরকাতর হােপািালে তৈতকৎো শুরু হলয়লছ িঁার।  

উড়ালন, আইলোলেিলন

আজকালের প্রতিলেদন

িহরোেীলক স্বতস্র খের সিানাে কেকািা পভুরে্া। 
দী�্ত কলয়কমালের টানা েড়াইলয়র পর কেকািায় 
কলন্টনলমন্ট সজালনর েংখ্যা কলম হে এক। িহলর 
েংক্রতমি এোকার েংখ্যা এলকোলর ১– এ নাতমলয় 
আনলি পারায় খভুতি পভুর কি্্তপক্ষও। পভুরে্ার িে্য 
অনভুযায়ী গি ১১ সম সযখালন িহলর কলন্টনলমন্ট 
সজালনর েংখ্যা তছে ৩৩৮। ৫ সেলটেম্বর সেই েংখ্যা 
কলম এলকোলর এলক সনলম এলেলছ। েি্তমালন উত্তর 
কেকািার ২৬ নম্বর ওয়ালড্তর তগরীি পাক্ত েংেগ্ন 
সোহাপট্টির কালছ ১৩ ও ২১ নম্বর উলমি দত্ত সেন 
কলন্টনলমন্ট সজালনর আওিায় রলয়লছ। একটা েময় 
এই এোকা তনলয়ই তৈন্তায় পলড় তগলয়তছে পভুরে্া। 
আর এই োিে্য মাইলক্রা প্্যাতনং এেং পভুরকমমীলদর 
োগািার পতরশ্রলমর িেে েলেই মলন কলরন 

পভুরকি্্তপক্ষ। পভুরে্া েলূরে খের, েংক্রতমি এোকার 
পািাপাতি েংক্রমণও পভুলরাপভুতর তনয়ন্ত্রলণ আনলি 
ৈায় পভুর প্রিােন। আর সেই েলক্ষ্যই কাজ ৈেলছ। 
পয়ো সেলটেম্বর সেলক ৫ তদলনর েংক্রতমলির সরকড্ত 
যতদও সেরকম আিার আলো সদখালছে না। িে্য 
অনভুযায়ী, গি ১ সেলটেম্বর েংক্রতমি হয় ৫৫১ জন। 
২ সেলটেম্বর েংক্রতমি হয় ৩৯৩ জন। ৩ সেলটেম্বর 
৪৭২, ৪ সেলটেম্বর ৪২২। ৫ সেলটেম্বলর েংক্রতমলির 
েংখ্যা সেলড় হয় ৫৪৮। অে্তাৎ িহলর েংক্রতমলির 
েংখ্যা সয্ালে কমলছ–োড়লছ িা তনলয় উলবেগ 
রলয়লছ। পভুরে্া সেলক তনয়তমি সটটি এেং েলৈিনিা 
ৈাোলনা হলছে। একইেলঙ্গ আনেক হওয়ার েলঙ্গ েলঙ্গ 
নাগতরকলদর দাতয়ত্বও তকছভুটা সেলড় যালছে। িালঁদর 
আরও সেতি েিক্ত োকলি হলে। োমাতজক েভুরক্ষা তেতি 
যোযে্ালে মানলি হলে। েোই তেতি সমলন ৈেলে 
িহরলক েংক্রমণমভুক্ত কলর সিাোও েম্ে হলি পালর।  

কজন্টনজমন্ট ব্ান
কলকাতায় কজম ১

 আত্মহি্যা সেলক 
যভুেকলক রক্ষা
কেকািা পভুতেলির োইোর োনা 
সিেেভুলকর সদওয়া িলে্য োৈঁাে 
এক ে্যতক্তলক। রতেোর গ্ীর রালি 
সিেেভুক সেলক কেকািা পভুতেিলক 
জানালনা হয়, এক ে্যতক্ত িারঁ 
টাইমোইলন তেলখলছন িারালো 
অস্ত্র তদলয় তিতন আত্ম�ািী হলেন। 
এর পরই কেকািা পভুতেি িৎপর 
হয় এেং ওই ে্যতক্তর েন্ান পাওয়া 
যায়। িারঁ োতড় নতদয়ালি। সোলকিন 
তৈতনিি করার পর ওই ে্যতক্তর 
োোর সিান নম্বর পাওয়া যায়। এেং 
োোলক জানালনা হয়, আপনার সছলে 
আত্ম�ািী হলি পালর, এক্ষভুতন িারঁ 
�লর তগলয় সদখভুন। োো ছভুলট তগলয় 
সছলেলক োৈঁান। কেকািা পভুতেি 
এেং নতদয়া পভুতেি েমন্বয় কলর 
কাজ কলরলছ। িারঁ োো পভুতেিলক 
জাতনলয়লছন, দু–তিন েছর িলর 
সছলে মানতেক অেোলদ ভ্ুগলছ। 
এর আলগও তিন–ৈারোর আত্ম�ািী 
হওয়ার সৈষ্টা কলরলছ। সছলেলক 
উদ্ার কলর স্ানীয় হােপািালে তনলয় 
যাওয়া হলয়তছে, তৈতকৎোর পর 
সছলড়ও সদওয়া হলয়লছ।

 এএেআই
তেিাননগলর এইৈ তে ব্ললক কেকািা 
পভুতেলির আোেলন োকলিন 
নয়নিারা মণ্ডে (৪৫)। রতেোর 
েলন্য় সকায়াট্তালর িারঁ ঝভু েন্ত সদহ 
উদ্ার হয়। তিতন আত্ম�ািী হলয়লছন 
েলে অনভুমান। নয়নিারাোেভুর োতড় 
সোেপভুলর। িারঁ স্ত্রী ও পভুরে এখন 
সেখালন রলয়লছন। রতেোরই সোেপভুর 
সেলক তেিাননগলর তনলজর সকায়াট্তালর 
তিলরতছলেন নয়নিারা। সেো োলড় 
১২টার পর সেলক িারঁ সমাোইে 
সিান েন্ তছে। স্ত্রী সিালন সযাগালযাগ 
করলি না সপলর প্রতিলেিীলদর 
জানান। েলন্য় প্রতিলেিীরা ফ্্যালটর 
দরজা স্লঙ স্িলর ঝভু েন্ত অেস্ায় 
সদখলি পান নয়নিারা মণ্ডেলক।

 খালে গাতড়, ম্ি
সেপলরায়া গতিলি ত্আইতপ সরাড 
িলর সছাটোর েময় তনয়ন্ত্রণ হাতরলয় 
সরতেং স্লঙ খালে পড়ে অ্যাপ 
ক্যাে। রতেোর রাি ২সটা নাগাদ 
সকষ্টপভুর সমালড়র কালছ। দু�্তটনায় 
মি্ভু ্য হলয়লছ রিন দাে (৩২) নালম 
এক যভুেলকর। মল্ির োতড় দমদলমর 
রেীন্দ্রনগর এোকায়। পভুতেি 
জাতনলয়লছ, সেকটাউলনর তদক সেলক 
ত্আইতপ সরালডর তেমানেন্দরগামী 
সেন িলর োগুইআটির তদলক যাতছেে 
একটি ৈারৈাকা হুডোই অ্যাকলেন্ট 
গাতড়। সকষ্টপভুলর আৈমকা গাতড়টি 
তনয়ন্ত্রণ হাতরলয় খালের সরতেংলয় 
িাক্া মালর। এরপর েটান খালে 
তগলয় পলড়। দ্রুি গাতড়টিলক খাে 
সেলক সিাোর পর তপছলনর আেলন 
েংজ্ঞাহীন অেস্ায় পাওয়া যায় রিন 
দােলক। গাতড়র ৈােক সকানও্ালে 
সেলরালি সপলর প্রালণ সেলঁৈলছন।

 মতহো খভুন
মারে সদড় হাজার টাকার জন্য স্ত্রীলক 
খভুলনর �টনা �টে। অত্যভুক্ত মহম্মদ 
সেতেম পোিক। রতেোর তিেজো 
োনা এোকায় নাজতন সেগলমর 
রক্তাপ্লুি সদহ একটি ফ্্যালটর ৈার 
িোয় পাওয়া যায়। দরজা োইলর 
সেলক েন্ তছে। সোনার গয়না এেং 
তকছভু নগদ টাকা সখায়া তগলয়লছ।

 শ্ীেিাহাতন 
দুই শ্ীেিাহাতনর �টনায় সগ্রতিার করা 
হে ৫ জনলক। প্রেম �টনাটি �লট 
িভুেোগান এোকায়। রতেোর এক 
নাোতেকার ছতে েভুতকলয় সিাো এেং 
িালক েক্ষ্য কলর অিােীন অঙ্গ্তঙ্গ 
করার জন্য পভুতেি সগ্রতিার কলরলছ 
রামকুমার পাইক, জয় দাে, হৃষীলকি 
কুমার োউলক। একটি সরলস্ারারঁ 
োমলন ওই নাোতেকা িার মালক 
তনলয় এলেতছে। এতদলক, েড়োজালর 
োলের মলি্য শ্ীেিাহাতনর অত্লযালগ 
আিিাে আেম ও মহম্মদ 
ওয়াতেমলক সগ্রতিার কলর পভুতেি। এরা 
সডামজভুড় ও সগাোোতড়র োতেন্দা।

 সদহ উদ্ার
�লরর স্ির পাওয়া সগে ে্লদ্র 
ম্িলদহ। নাম োেভু দাে, েয়ে ৬০। 
তিতন যক্ৎ এেং িভুেিভু লের অেভুলখ 

ভ্ু গতছলেন। যখন িাঁর সদহ উদ্ার 
হয়, িখন সদখা যায় িাঁর পাঁজর 
্াঙা। ম্লির সছলে রাজা দাে 
পভুতেিলক জাতনলয়লছন, �লর পলড় 
তগলয়তছলেন িাঁর োো।

 যভুেিী আত্ম�ািী
যাদেপভুর োনা এোকার েমাজগড় 
পাক্ত এোকা সেলক েীতে মডেে নালম 
এক যভুেিীর ম্িলদহ উদ্ার হে। 
েীতে মলডতেং করলিন। পািাপাতি 
ফ্াঙ্কতিলন এয়ারলহালটিলের সট্তনংও 
তনতছেলেন। েকডাউলনর কারলণ 
মলডতেংলয়র কাজ পাতছেলেন না। 
অেোলদ ভ্ু গতছলেন। সদাপাট্ার িাঁে 
গোয় সপঁতৈলয় আত্ম�ািী হন। 
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বখলজত বখলজত এক দকজশার আর এক দকজশারজক েুজক লাদে 
বমজর দদল। হাসপাতাজল দনজয় বগজল দেদকৎসজকরা 
মৃত েজল বঘা্ণা কজরন ১৪ েেজরর দকজশার বসানু 
েক্েততীজক। পুদলশ ্াদনজয়জে, বসামোর দুপুজর 
গদেয়াহাট োনার ব্াভার বটজরজস দুই দকজশার 
বখলদেল তাজদর োদের সামজন। প্েজম পুদলশ 
খের পায়, বমাোইজল বগম বখলা দনজয় বগালমাজলর 
সূরেপাত। পজর ্ ানা রায়, অযোজকাদরয়াম সা্াজনার 

সরঞ্াম দেল বসানুর কাজে। বসানুর েন্ু ওই সরঞ্াম বদখজত 
োইজল বস বদখাজত অস্ীকার কজর। এই দনজয় শুরু হয় েেসা। 
এরপজরই নাদক তার েুজক লাদে মারা হয়। অনযে দকজশাররা 

মারামাদর োমাজত দগজয়দেল। দকন্তু তার আজগই 
বসানুজক লাদে মারা হয়। আটক দকজশার তীে্যপদত 
ইনদস্টটিউশজনর একাদশ বরেদণর োরে। বসানু সু্লেুট। 
লক্াউজনর আজগ বস োজয়র বদাকাজন কা্ করত। 
্ৃত দকজশাজরর দেরুজদ্ধ অদনছোকৃত খুজনর মামলা 
শুরু কজরজে পুদলশ। তাজক ্ুজভনাইল ্াদস্টস 
বোজ্্যর কাজে পাঠাজনা হজয়জে। 

সখো তনলয় েন্ভুর েভুলক োতে, ম্ি তকলিার

সোনভু ৈক্রেিমী
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আনন্দপুজর গাদের বভতর তরুণীর লিীলতাহাদনর ঘটনায় েযেেহৃত হওয়া হন্ডা দসটি 
গাদেটি োজ্য়াপ্ত করল পুদলশ। তজে, অদভরুক্ত েযেদক্তর এখনও সন্ান বমজলদন। খেু 
দ্রুতই তাজক ্রা রাজে েজল ্াদনজয়জে পুদলশ। দসদস টিদভ–র িুজট্ বদজখ সামানযে 
একটি নম্বজরর ( ৫১৪৪)  সূরে ্জর প্ায় ১০০–র বেদশ গাদের বখাঁ্ কজর পুদলশ। 
অেজশজ্ অদভজ্জকর গাদে পাওয়া রায়। আক্ান্ত মদহলা পুদলশজক ্াদনজয়জেন, 
নাম ভাদঁেজয় বিসেুজক বপ্ািাইল খজুলদেল অদভজ্ক পাজন্ড। এটি তার আসল নাম। 
বিসেুজক নাম দদজয়দেল অদমতাভ েসু। ্ানা বগজে, দু’ ্ জনর সম্পক্য ৫ েেজরর। 
কজরানা– আেজহ দেজয়র দদন দপদেজয় দগজয়জে। আক্ান্ত মদহলাজক োেঁাজত দগজয় 
আহত নীলাঞ্না েজ্াপা্যোজয়র পাজয় অপাজরশন হজয়জে। অজত্াপোর সিল হজয়জে 
েজল ্ানা বগজে।

পােঁ েেজরর সম্পক্য, গভীর রাজত গাদেজত েনু্জক সজগে দনজয় আউটিংজয় বেরজনা 

এেং লিীলতাহাদনর দশকার হওয়া— বগাটা দে্য়টির মজ্যে বগালমাজলর গন্ পাজছে 
পুদলশ। বকনই ো এতদদজনর োন্েীজক গাদের মজ্যে লিীলতাহাদন কজর ্ াক্া দদজয় মাঝ 
রাস্ায় বিজল েন্ ুপাদলজয় বগল, বস দে্য়টিও পেষ্ট নয়। আক্ান্ত মদহলা পুদলশজক 
েজলজেন, দু’ ্ জনর বহায়াটসঅযোপ কজোপকেন মজুে দদজয়দেল অদভজ্ক পাজন্ড। ্ ানা 
বগজে, পূে্য রাদেপুজর োদে ভাো দনজয় োকত দমউেুয়াল িাজন্ডর এজ্ন্ট অদভজ্ক। 
নয়াোজদ োদে ভাো কজর োকজতন ্লপাইগুদের োদসন্দা ও একটি বেসরকাদর 
েযোজঙ্কর কমতী ওই মদহলা। রদদও বসদদন রাজতর বগাটা দে্য়টি পুদলশজক বখালসা 
কজর এখনও ্ানানদন আক্ান্ত মদহলা। শদনোর রাজত আনন্দপুর োনা এলাকায় 
গাদের বভতর লিীলতাহাদনর ঘটনা ঘজট। তাজঁক োেঁাজত রান নীলাঞ্না েজ্াপা্যোয়। 
অদভজ্ক তারঁ োন্েীজক েজুে বিজল বদয়। এেং দ্রুতগদতজত গাদে ঘুদরজয় পালাজনার 
সময় নীলাঞ্নাজক ্াক্া বদয়। নীলাঞ্নার ্ান পাজয় গুরুতর বোট লাজগ, মাোয় 
আঘাত লাজগ। লালো্াজর ১০০ ্ ায়াজল বিান কজর তারঁ স্ামী দীপ শতপদে বগাটা 
দে্য়টি ্ানান। এরপর কলকাতা পুদলশ নীলাঞ্নাজক হাসপাতাজল বপৌঁজে বদয়। 

েেভু নয়, অত্লষক আেলে পালডে

তেিানে্ায় জীোণূভুমভুক্ত কাজ ৈেলছ। সোমোর। ছতে: তেজয় সেনগুতি
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কলরানা অতিমারীর মলি্য দু�্তটনায় এক ে্যতক্তর 
কাটা আঙভুে জভুড়লেন কেকািার তৈতকৎেক। 
তকছভুতদন আলগ সপিায় আইনজীেী এক ে্যতক্ত 
ইতজিন ৈােভু অেস্ায় সমাটরোইলকর সৈন পতরষ্ার 
করতছলেন। হঠাৎই িাঁর ডান হালির েভুলড়া 
আঙভুেটি সৈলনর মলি্য ঢভু লক তগলয় হাি সেলক 
প্রায় ৯০ িিাংি তেতছেন্ হলয় যায়। আঙভুেটি 
সকলট ঝভু েতছে। এই অেস্ায় িাঁলক েল্টলেলকর 
এক সেেরকাতর হােপািালে আনা হয়। ডান 
হালির কাটা েভুলড়া আঙভুে ও প্রতিটি েূক্ষ্ম 
রক্তোহী নাতে জভুলড় তরকন্রিাকটি্ োজ্তাতর 
কলরন ডাঃ তেক্রম তেং রালঠার। তিতন জানান, 
েভুলড়া আঙভুেটি কাটা পড়ার েলঙ্গ েলঙ্গ সেঁিলে ও 
তৈলর যাওয়ায় এই অলস্ত্রাপৈারটি খভুেই ৈ্যালেতজিং 
তছে। কারণ অলনক তৈতকৎেকই হয়লিা আঙভুে 
পভুনরায় স্াপলনর েদলে অ্যাম্পভুলটিান অে্তাৎ 
সকলট োদ সদওয়ার তেদ্ান্ত তনলিন। এখালন িা 
না কলর তরকন্রিাকিন করা হয় সরাগীর আঙভুে। 
িরীলরর সকানও অঙ্গ তেতছেন্ হলে েময় ও 
কাটা অলঙ্গর েংরক্ষণ পদ্তি অি্যন্ত গুরুত্বপূণ্ত। 

েভুস্িা সেলড় ৮৫% কাটা আঙুল
ব্াো লাগল

 ইতডেয়া পাওয়ার কলপ্তালরিন তেতমলটড
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১০০িম োতষ্তক োিারণ ে্ার প্রকাি্য তেজ্ঞততি 
এেং েই েলন্র িাতরখ ও ই– স্াটিং িে্য

ক)  োতষ্তক োিারণ ে্া
দদ বকাম্পাদন্ অযোক্ট, ২০১৩ অনুরায়ী এেং তন্জ্যে রুলস ( ্অযোক্ট) , বসদে ( দলদস্টং অযেআদলজগশনস অযোন্ড দ্সজ্া্ার দরজকায়ারজমন্টস)  বরগুজলশনস 
২০১৫ ( দলদস্টং বরগুজলশনস)  সজগে পঠিতেযে কজপ্যাজরট দে্য়ক মন্ত্রজকর ৫ বম ২০২০, ১৩ এদপ্ল ২০২০ এেং ৮ এদপ্ল ২০২০ সাকু্যলার সমূহ 
( একজরে এমদসএ সাকু্যলারস দহজসজে দেেৃত)  এেং দসদকউদরটি্ অযোন্ড এক্সজেঞ্ বো্্য অি ইদন্ডয়া ( বসদে) , ১২ বম, ২০২০ তাদরজখর সাকু্যলার 
অনুরায়ী বকাম্পাদনর সদসযেগজণর ১০০তম োদ্্যক সা্ারণ সভা ( এদ্এম)  েভুিোর, ৩০ সেলটেম্বর, ২০২০ েকাে ১১. ৩০টায় ( ্ ারিীয় েময়)  
ত্তডও কনিালরতসেং ( ত্তে) / অন্যান্য অতডও ত্েভুয়াে মাি্যলম ( ওএত্এম)  অনুদষ্ঠত হজে বরখাজন এদ্এম আহ্ায়ক দেজ্ঞদপ্তজত দেেৃত দে্য় 
সমূজহর উপর আজলােনা করা হজে।
এমদসএ সাকু্যলার সমূহ এেং ১২ বম, ২০২০ তাদরজখর বসদে সাকু্যলার অনুরায়ী ১০০তম এদ্এম আহ্ায়ক দেজ্ঞদপ্ত সহ আদে্যক ে্্য ২০১৯–
 ২০ সমজয়র োদ্্যক প্দতজেদন বর সকল সদজসযের ই– বমল ঠিকানা বকাম্পাদন/ বরদ্স্টার অযোন্ড বশয়ার ট্রাসিিার এজ্ন্ট ( আরটিএ) / দ্জপাদ্টদর 
পাটি্যদসজপন্টস ( দ্দপ)  এর কাজে নদেভুক্ত রজয়জে তাজদর বকেলমারে দেদুযেদতন মা্যেজম বপ্রণ করা হজয়জে সোমোর ৭ সেলটেম্বর ২০২০ িাতরলখ। 
বর সকল সদজসযের ই– বমল নদেভুক্ত/  আপজ্ট করাজনা হয়দন বকাম্পাদনর কাজে তারা তা নদেভুক্ত করজত পারজেন এদ্এম আহ্ায়ক দেজ্ঞদপ্ত 
অনুসরণ কজর। 
ওই দস্াজে্ বকাম্পাদনর ওজয়েসাইট www.indiapower.com  এেং স্টক এক্সজেঞ্ সমূজহর ওজয়েসাইট বরখাজন বকাম্পাদনর ইকুইটি বশয়ার 
নদেভুক্ত রজয়জে রো নযোশনাল স্টক এক্সজেঞ্ অি ইদন্ডয়া দলদমজট্ এেং বমজট্রাপদলটন স্টক এক্সজেঞ্ অি ইদন্ডয়া দলদমজট্ www.nseindia.com  
এেং www.msei.in – বত পাওয়া রাজে। ১০০তম এদ্এম আহ্ায়ক দেজ্ঞদপ্ত নযোশনাল দসদকউদরটি্ দ্জপাদ্টদর দলদমজট্ ( এনএসদ্এল) – এর 
ওজয়েসাইট ( ই– বভাটিং সুদে্া প্দানকারী সংস্থা)  www.evoting.nsdl.com – বতও পাওয়া রাজে।
খ)  েই েন্
দদ অযোজক্টর বসকশন ৯১ সজগে পঠিতেযে বকাম্পাদন্ ( মযোজন্জমন্ট অযোন্ড অযো্দমদনজস্টশন)  রুলস ২০১৪, রুল ১০ এেং দলদস্টং বরগুজলশনস– এর 
বরগুজলশন ৪২ অনুরায়ী, বকাম্পাদনর ১০০তম এদ্এম– বত, রদদ বঘাদ্ত হয়, প্দতটি েুদকজয় বদওয়া ইকুইটি বশয়ার ( ১ টাকা মূজলযের) – এর ওপর 
০. ০৫ টাঃ ( পাঁে পয়সা মারে)  দ্দভজ্ন্ড বঘা্ণার ্নযে বকাম্পাদনর সদসযেগজণর খাতা ও বশয়ার হস্ান্তর খাতা েৃহপেদতোর ২৪ বসজটেম্বর ২০২০ 
বেজক েু্োর ৩০ বসজটেম্বর ২০২০ ( উভয় দদন সহ)  পর্যন্ত েন্ োকজে।
গ)  ই– স্াটিং
দদ অযোজক্টর বসকশন ১০৮ সজগে পঠিতেযে বকাম্পাদন্ ( মযোজন্জমন্ট অযোন্ড অযো্দমদনজস্টশন)  রুলস ২০১৪, দলদস্টং বরগুজলশনস– এর বরগুজলশন ৪৪ 
এেং ইনদস্টটিউট অি বকাম্পাদন বসজক্টাদর্ অি ইদন্ডয়ার বসজক্টাদরয়াল স্টযোন্ডা্্যস অন ব্নাজরল দমটিং অনুরায়ী বকাম্পাদন বস সকল সদসযেগণজক 
রারা দনণ্যায়ক তাদরখ েভুিোর ২৩ সেলটেম্বর ২০২০ সমজয় বশয়ার ্জর বরজখজেন, তাজদর ১০০তম এদ্এম আহ্ায়ক দেজ্ঞদপ্তজত দেেৃত দে্য়সমূজহর 
উপর দেদুযেদতন মা্যেজম দরজমাট ই– বভাটিং ও এদ্এম– বত ই– বভাটিংজয়র সুদে্া প্দান কজরজেন রা পদরোদলত হজে এনএসদ্এল দ্ারা। এদ্এম 
পূে্য সমজয় দরজমাট ই– বভাটিং এেং এদ্এম– বত ই– বভাটিং সম্পদক্যত দেশদ পদ্ধদত এদ্এম আহ্ায়ক দেজ্ঞদপ্তজত প্দান করা হজয়জে।
দরজমাট ই– বভাটিং সুদে্া আরম্ভ হজে রতেোর ২৭ সেলটেম্বর ২০২০ ( ্ ারিীয় েময় েকাে ৯টায়)  এেং সিষ হলে মঙ্গেোর ২৯ সেলটেম্বর ২০২০ 
( ্ ারিীয় েময় তেলকে ৫টায়) । ওই দরজমাট ই– বভাটিং পরেততী সমজয় এনএসদ্এল দরজমাট ই– বভাটিং সুদে্া দনদ্রিয় করজেন।
বর সকল সদসযে এদ্এম– বত উপদস্থত োকজেন এেং দরজমাট ই– বভাটিং মা্যেজম বভাট প্দান কজরনদন তারা, এদ্এমজত ই– বভাটিং মা্যেজম বভাট 
প্দান করজত পারজেন। একটি দে্জয়র উপর বকানও সদসযে বভাট প্দান কজর োকজল পরেততী সমজয় তা আর পদরেত্যন করজত পারজেন না। 
এদ্এম পূে্য সমজয় রদদ বকান সদসযে ই– বভাটিং প্দান কজর োজকন বসজক্ষজরে দতদন দভদস/ ওএদ্এস মা্যেজম এদ্এম– বত উপদস্থত/  অংশগ্রহণ 
করজত পারজেন দকন্তু পুনরায় বভাট প্দান করজত পারজেন না। রদদ বকানও েযেদক্ত এদ্এম দেজ্ঞদপ্ত বপ্রজণর পর বকাম্পাদনর সদসযেপদ গ্রহণ 
কজর োজকন দকন্তু দনণ্যায়ক তাদরখ েভুিোর ২৩ সেলটেম্বর ২০২০ েমলয় বশয়ার ্জর োজকন বসজক্ষজরে দতদন এদ্এম আহ্ায়ক দেজ্ঞদপ্তজত দেেৃত 
দনজদ্যশােদল অনুসরণ কজর ইউ্ার আইদ্ ও পাসওয়া্্য বপজত পাজরন ো evoting@nsdl.co.in  ো rta@cbmsl.com – বত অনুজরা্ক্জম 
বপজত পাজরন। রদদ বকানও সদসযে ই– বভাটিং এর ্নযে এনএসদ্এল– র কাজে ইদতপূজে্যই নদেভুক্ত োজকন তাহজল তারা বভাট প্দাজনর ্নযে 
দেদযেমান ইউ্ার আইদ্ ও পাসওয়া্্য েযেেহার করজত পারজেন।
বর সকল সদসযে দিদ্কযোল আকাজর বশয়ার ্জর বরজখজেন ো রাজদর ই– বমল আইদ্ বকাম্পাদনজত নদেভুক্ত কজরনদন তারা এদ্এম আহ্ায়ক 
দেজ্ঞদপ্তজত দেেৃত পদ্ধদত অনুসরণ কজর দরজমাট ই– বভাটিং ো এদ্এম– বত ই– বভাটিং করজত পারজেন।
সু্কটিনাই্াজরর দরজপাট্য সহ িলািল বকাম্পাদনর ওজয়েসাইট www.indiapower.com  এেং এনএসদ্এল– এর ওজয়েসাইট www.evoting.
nsdl.com – বত প্দান করা হজে রা স্টক এক্সজেঞ্ সমূহ রো নযোশনাল স্টক এক্সজেঞ্ অি ইদন্ডয়া দলদমজট্ এেং বমজট্রাপদলটন স্টক এক্সজেঞ্ অি 
ইদন্ডয়া দলদমজট্ বরখাজন বকাম্পাদনর ইকুইটি বশয়ার নদেভুক্ত রজয়জে– বতও প্দান করা হজে। আরও দেশদ বকাম্পাদনর ওজয়েসাইট www.
indiapower.com – বত এেং স্টক এক্সজেঞ্ সমূজহর ওজয়েসাইট বরখাজন বকাম্পাদনর ইকুইটি বশয়ার নদেভুক্ত রজয়জে www.nseindia.com  
এেং www.msei.in – বতও পাওয়া রাজে।
দরজমাট ই– বভাটিং ো এদ্এম– বত ই– বভাটিং সম্পদক্যত বর বকানও প্জনের ্ নযে সদসযেগণ বরাগাজরাগ করজেন শ্রী অদমত দেশাল, দসদনয়ার মযোজন্ার, 
এনএসদ্এল ই– বমল amitv@nsdl.co.in/  ০২২– ২৪৯৯৪৩৬০ ো শ্রীমদত পলিেী মাজরে, মযোজন্ার এনএসদ্এল pallavid@nsdl.co.in/  
০২২– ২৪৯৯৪৫৪৫ ো বিান করজেন দনঃশুল্ক নং ১৮০০– ২২২– ৯৯০। সদসযেগণ দরিজকাজয়ন্টদল আস্্ বকাজচিসি ( এিএদকউ)  এেং ই– বভাটিং 
ইউ্ার মযোনুয়াল বদখজত পাজরন রা এনএসদ্এল– এর ই– বভাটিং ওজয়েসাইট https://www.evoting.nsdl.com – বত ্াউনজলা্ দেভাজগ 
পাওয়া রাজে ো অনুজরা্ পাঠাজেন evoting@nsdl.co.in – বত ো বরাগাজরাগ করজেন শ্রী প্দীপ কুমার দসং, ব্পুটি মযোজন্ার ( বসজক্টাদরয়াল) , 
ইদন্ডয়া পাওয়ার কজপ্যাজরশন দলদমজট্, প্লট নং XI- ২ ও ৩, ব্লক–  ইদপ, বসক্টর– ৫, সল্টজলক দসটি, কলকাতা– ৭০০০৯১ বমাোইল নং +  
৯১৯৮৩১৭৫২৫০২ , বটদলজিান + ৯১৩৩৬৬০৯৪৩০০/  ০৮/ ০৯/ ১০, ই– বমল:  ipclagm2020@indiapower.com.  সদসযেগণ তাজদর প্নে 
োকজল ইজমল করজত পাজরন আরটিজক rta@cbmsl.com  
দনণ্যায়ক তাদরজখ বকানও েযেদক্ত সদসযেপদ গ্রহণ না কজর োকজল এই দেজ্ঞদপ্ত বকেলমাজরের তজেযের ্নযে েযেেহার করজেন।

 পদরোলন প্্যজদর পজক্ষ
 ইতডেয়া পাওয়ার কলপ্তালরিন তেতমলটলডর পজক্ষ
 স্াঃ/ – 
 প্রিান্ত কাপভুর
স্থান:  কলকাতা সকাম্পাতন সেলক্রটাতর ও কমপ্ালয়সে অতিোর
তাদরখ:  ০৭– ০৯– ২০২০  ACS No.: 15576 
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