INDIA~
Ref: IPCL/SE/LODR/2021-22/18

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

Date: 16th June, 2021

The Vice President
Metropolitan Stock Exchange of India Limited
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 - Transfer of Equity Shares of the Company to
Investor Education and Protection Fund

Pursuant to Regulations 30 and 47(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015 please find enclosed herewith the copies of the newspaper advertisements
published on Wednesday, 16th June, 2021 in "Financial Express" (English) (all edition) and
"Aajkal" (Bengali) regarding the equity shares liable to be transferred to Investor Education and
Protection Fund pursuant to Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with Rule 6 of the
Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund)
Rules, 2016.
The advertisement copies will also be made available on the Company' s website
www.indiapower.com.
This is for your information & records.
Thanking YOU.

~~:aithfully,
i
ia Power Corporation Limited
Prashant Kapoor
Company Secretary & Compliance Officer
Encl: as above

India Power Corporation Limited
CIN:L40105\VB1919PLC003263
[formerly DPSC Limited]
Registered Office: Plot No. Xl- 2&3, Block-EP, Sector -V, Salt Lake City, Kolkata - 700 091
Tel.:+ 91 33 6609 4308/09/ 10, Fax:+ 9133 2357 2452
Central Office: Sanctoria, Dishergarh 713 333, Telephone: (0341) 6600454/ 457 Fax: (0341) 6600464
E: corporate@india power.com W: www.indiapower.com
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খেলা

কলকাতা বুধবার ১৬ জুন ২০২১

অপ্রতির�োধ্য
র�োনাল্ডো

আজ ইওর�োয়
ফিনল্যান্ড বনাম রাশিয়া

(সেন্ট পিটার্সবার্গ। সন্ধে ৬–৩০)

তু রস্ক বনাম ওয়েলস
(বাকু। রাত ৯–৩০)

ইতালি বনাম সুইৎজারল্যান্ড
(র�োম। রাত ১২–৩০)

স�োনি টেন ২। স�োনি টেন ৩। স�োনি সিক্স

ইওর�ো
কর্নার
আরও দর্শক

বিধিনিষেধ ক্রমশ শিথিল হচ্ছে
ইংল্যান্ডে। তাই আগামী সপ্তাহ
থেকে ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে
ক�োভিড নেগেটিভ রিপ�োর্ট নিয়ে
ম�োট ৪০ হাজার দর্শক প্রবেশের
অনুমতি দিতে চলেছে প্রশাসন।
বর্তমানে সর্বোচ্চ ২২,৫০০ দর্শক
রেখে ম্যাচ চলছে।

ইওর�ো–কাঁটা

প�োল্যান্ডের ভয়চেক সেজনির
ইওর�ো–কাঁটা। প�োল্যান্ডইউক্রেন ম্যাচে ১-২ গ�োলে
হেরেছে তাঁর দল। ম্যাচে
আত্মঘাতী গ�োল করেন
জুভেন্টাস রক্ষক। ২০১২ থেকে
শুরু। সেবার লাল কার্ড দেখে
মাঠ ছাড়েন। ২০১৬-তে চ�োটের
জন্য খেলতেই পারেননি।

উয়েফার দ্বারস্থ

উত্তর ম্যাসিড�োনিয়ার বিরুদ্ধে
গ�োলের পর অপমানজনক
ইঙ্গিত করেছেন অস্ট্রিয়ার
মার্কো আর্নাউভিচ। এমন
অভিয�োগ এনে উয়েফার দ্বারস্থ
উত্তর ম্যাসিড�োনিয়া ফুটবল
ফেডারেশন।

ছিটকে গেলেন

ক�োমরের নীচে চ�োট রয়েছে
ইংল্যান্ডের গ�োলরক্ষক ডিন
হেন্ডারসনের। ফলে ইওর�ো
থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য
হলেন ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড
ফুটবলার। তাঁর পরিবর্তে
শেফিল্ড ইউনাইটেডের হয়ে
খেলা অ্যারন র্যামসডেলকে
নেওয়া হল স্কোয়াডে।

সমরেশ চ�ৌধুরি
৩ পর্তুগাল

গুয়েরেইর�ো, র�োনাল্ডো ২ পেনাল্টিসহ

০ হাঙ্গেরি
ইওর�ো কাপে বেশ কয়েকটা ম্যাচ
দেখলাম। একটা জিনিসই চ�োখে পড়ছে,
অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী দলগুল�ো
রক্ষণের দিকে বেশি মনয�োগ দিচ্ছে।
তাদের একটাই লক্ষ্য যেভাবেই হ�োক
বিপক্ষ দলকে আটকে পয়েন্ট সংগ্রহ
করা। এতে খেলার স�ৌন্দর্য নষ্ট হচ্ছে।
পর্তুগালের বিরুদ্ধে হাঙ্গেরিও একই
রাস্তা বেছে নিয়েছিল। কিন্তু লাভ হল
না। এইভাবে সারাক্ষণ ডিফেন্স করে
ক্রিশ্চিয়ান�ো র�োনাল্ডোর মত�ো তারকাদের
আটকে রাখা যায় না।
হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে ৪–২–৩–১
ছকে দল সাজিয়েছিলেন পর্তুগাল ক�োচ

ক�োক নয়,
জল–য�োগ
র�োনাল্ডোর

ফার্নান্দো স্যান্টোস। সামনে র�োনাল্ডো।
ওর পেছনে দিয়�োগ�ো জ�োতা, ব্রুন�ো
ফার্নান্ডেজ ও বার্নার্ড সিলভা। কখনও
আবার দিয়�োগ�ো জ�োতা সামনে চলে
যাচ্ছিল। দেশের হয়ে একসঙ্গে খুব বেশি
খেলার সুয�োগ না হলেও এই চারজনের
মধ্যে দারুণ ব�োঝাপড়া চ�োখে পড়ল। শুরু
থেকেই র�োনাল্ডো, জ�োতা, ফার্নান্ডেজরা
একের পর এক আক্রমণ তু লে নিয়ে এসে
চাপে রাখছিল হাঙ্গেরি রক্ষণকে। প্রথমার্ধে
বেশ কয়েকটা সুয�োগ তৈরি করেও কাজে
লাগাতে পারেনি র�োনাল্ডোরা।
অন্যদিকে, হাঙ্গেরি ক�োচ মার্কো র�োসি
৩–৫–২ স্ট্র্যাটেজিতে দল সাজিয়েছিলেন।
র�োসির লক্ষ্য ছিল প্রতিআক্রমণে উঠে
এসে পর্তুগালকে চাপে রাখা। সালাই–
জালাইয়ের মত�ো দ্রুত গতির স্ট্রাইকার
থাকলে যে ক�োনও ক�োচই এই রাস্তা বেছে
নেবেন। বিক্ষিপ্তভাবে আক্রমণ তু লে নিয়ে
এলেও কাজের কাজ কিছু করতে পারেনি।
তবে প্রথমার্ধে হাঙ্গেরি যেভাবে ডিফেন্স
করে গেল, প্রশংসা করতেই হবে। বিশেষ
করে আত্তিলা জালাই, উইলি অরব্যানের
কথা বলতেই হবে। র�োনাল্ডো, জ�োতাদের
প্রথমার্ধে সুয�োগই দেয়নি।
দ্বিতীয়ার্ধে অন্য পর্তুগালকে দেখলাম।
গ্রুপ অফ ডেথে হাঙ্গেরির মত�ো দলের
কাছে পয়েন্ট হারান�ো মানেই নক আউটে

ওঠার কাজ কঠিন হয়ে যাবে। তাই
খেলায় আরও গতি বাড়াতে দ্বিতীয়ার্ধে
রাফা সিলভা, আন্দ্রে সিলভা, রেনাট�ো
স্যাঞ্চেজকে মাঠে নিয়ে আসেন পর্তুগাল
ক�োচ। ৮৪ মিনিটে শেষ পর্যন্ত স্যান্টোসকে
স্বস্তি এনে দেন রাফায়েল গুয়েরেইর�ো।
গুয়েরেইর�োর শট অরবানের পায়ে লেগে
দিক পরিবর্তন হওয়ায় কিছু করার ছিল না
হাঙ্গেরি গ�োলকিপার
পিটার গুলাসির।
পর্তু গ া লের
দ্বিতীয় গ�োলেও
সেই
রাফা–
অ র ব া নের
যু গ ল ব ন্দী ।
বক্সের মধ্যে
রাফাকে ফাউল
করে অরবান। ন্যায্য
পেনাল্টি। র�োনাল্ডোর শটটাও দুর্দান্ত।
ইওর�োয় সর্বোচ্চ গ�োলদাতা এখন ও–ই।
ছাপিয়ে গেল মিশেল প্লাতিনিকে। আবারও
বলছি, র�োনান্ডোর মত�ো ফু টবলারদের
সারাক্ষণ আটকে রাখা যায় না। ম্যাচের শেষ
লগ্নে দ্বিতীয় গ�োল করে প্রমাণ করে দিল।

সংবাদ সংস্থা

বুদাপেস্ট, ১৫ জুন
ক্রিশ্চিয়ান�ো র�োনাল্ডোর ফিটনেস বিশ্বের সেরা
অ্যাথলিটদের কাছে ঈর্ষার বিষয়। তিনি ফিটনেস
নিয়ে কতটা সচেতন, তা আলাদা করে বলার
অপেক্ষা রাখে না। সচেতনতার ছ�োট্ট একটা

স্পেন বন্দি
ওলসেনে
০ স্পেন

জ�োড়া গ�োলে তিনিই নায়ক। ছবি: এএফপি

কৃতজ্ঞ এরিকসেনের বিশ্ব–বার্তা

ক�োচের ক্ষোভ

ক্রিশ্চিয়ান এরিকসেনের ঘটনার
কিছক্ষ
ু ণ পরেই উদ্বিগ্ন অবস্থায়
খেলতে বাধ্য হন ডেনমার্ক
ফুটবলাররা। উয়েফার ভূ মিকায়
ক্ষুব্ধ ক�োচ হিউলম্যান্ড।
ফুটবলার কর�োনা আক্রান্ত হলে
দল ৪৮ ঘণ্টা পরে ম্যাচ খেলতে
পারে। হৃদর�োগে সে সুয�োগ
নেই। এই নিয়মেই আপত্তি।

জলের ব�োতলটিকে। সাংবাদিকদের উদ্দেশে ইঙ্গিত
করে বার্তাও দিতে দেখা যায় র�োনাল্ডোকে। তিনি
দেখাতে চান, ক�োক নয়। শরীরের ভাল রাখার
জন্য জল খান। মুখে শুধু একটি শব্দই বলেন
‘অ্যাক�োয়া’। মুহর্তে
ূ স�োশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল
হয়ে যায় ওই ভিডিও। সমর্থকরা ফুটবল দুনিয়ার
বাইরের র�োনাল্ডোকেও প্রশংসায় ভরিয়ে দেন।

এখন হাসপাতাল থেকেই ডেনমার্কের সতীর্থদের
জন্য গলা ফাটাব।’
ক�োপেনহেগেন, ১৫ জুন
ডেনমার্ক ক�োচ ক্যাসপার হালম্যান্ড বলছেন,
প্রার্থনার এই বন্যা বুঝিয়ে দিচ্ছে, ফু টবল বিশ্বের
শনিবার রাতে ফিনল্যান্ডের বিরুদ্ধে ইওর�ো কাপের ম্যাচ
চলাকালীন মাঠেই হৃদর�োগে আক্রান্ত হন ডেনমার্কের
সেরা আকর্ষণ। তিনি বলছেন, ‘ফু টবল সারা বিশ্বের
ফু টবলার ক্রিশ্চিয়ান এরিকসেন। এরিকসেনের দ্রুত সুস্থতার
মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে। জাতি, দেশ, ধর্ম,
জন্য শুরু হয় প্রার্থনা। যাবতীয় বিভেদ ভুলে একজ�োট হয়
বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে বন্ধুত্ব গড়ে দিতে পারে ফু টবল।’
ফু টবল বিশ্ব। মাঠেই ডেনমার্ক সমর্থকদের সঙ্গে প্রার্থনা
বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার গ্রুপের পরবর্তী
শুরু করেন গ্যালারিতে থাকা ফিনল্যান্ড সমর্থকরাও।
ম্যাচ ডেনমার্কের। ম্যাচ সেই ক�োপেনহেগেনের
এখন অনেকটাই সুস্থ ডেনমার্কের এই ফু টবলার।
পার্কেন স্টেডিয়ামে। সেখানে কয়েকদিন আগে মৃত্যুর
মঙ্গলবার ডেনমার্কের ফু টবল সংস্থার মাধ্যমে একটি
সঙ্গে লড়াই করা অচৈতন্য এরিকসেনকে ঘিরে
দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর সতীর্থরা। সেই মাঠে আবার
বিবৃতি প্রকাশ করে তিনি সব ফু টবল সমর্থককে
নামা মানসিকভাবে ডেনমার্ক ফু টবলারদের কাছে
ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এরিকসেন বলেছেন, ‘সারা
ভাল আছি জানালেন এরিকসেন।
চ্যালেঞ্জ। হালম্যান্ড বলছেন, ‘মনে হয় না দলের
বিশ্বের সব প্রান্ত থেকে আপনারা সবাই শুভেচ্ছা
জানিয়েছেন। তার জন্য প্রত্যেককে ধন্যবাদ। আমার
ফু টবলাররা খেলতে ভয় পাচ্ছে। তবে ট্রমায় থাকাটা
কাছে এবং আমার পরিবারের কাছে এই শুভেচ্ছা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। আমি স্বাভাবিক। কিন্তু ম্যাচ শুরুর বাঁশি বাজার পর আবার ডেনমার্কের জন্য
(ছবি: টু ইটার)
এখন ভাল আছি। তবে হাসপাতালে আরও কিছু পরীক্ষা করাতে হবে। তবে তাদের লড়াই করতে হবে।’
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রেজিস্টার্ড অফিস:৩৭/২ চিনার পার্ক, নিউ টাউন, রাজারহাট মেন র�োড,
প�োঃ হাতিয়াড়া, কলকাতা ৭০০১৫৭, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
CIN: U26102WB1996PLC080099
ফর্ম নং:আইএনসি–২৬
[ক�োম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন)রুলস, ২০১৪–এর রুল ৩০ ম�োতাবেক]
রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন, কলকাতা সমীপে
এবং
ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ১৩ নং ধারার (৪) নং উপধারা এবং ক�োম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন)রুলস,
২০১৪–এর রুল ৩০–এর সাব রুল (৫)–এর ক্লজ ( এ) এবং বিষয়ক
এবং
বিষয়: গ�োয়া গ্লাস ফাইবার লিমিটেড, ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ১৯৫৬–এর অধীনেনথিভু ক্ত একটি ক�োম্পানি, যার
রেজিস্টার্ড অফিস:৩৭/২ চিনার পার্ক, নিউ টাউন, রাজারহাট মেন র�োড, প�োঃ হাতিয়াড়া, কলকাতা ৭০০১৫৭,
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
....... আবেদনকারী
এতদ্দ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানান�ো হচ্ছে যে, ০৭.০৫.২০২১তারিখে অনুষ্ঠিত উক্ত আবেদনকারী
ক�োম্পানির বিশেষ সাধারণ সভায় গৃহীত একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ১৩
ধারাধীনে ‘পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য’ থেকে ‘গ�োয়া রাজ্য’তে এ
 ই ক�োম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে
এই ক�োম্পানির সঙ্ঘস্মারকের পরিবর্তনের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য আবেদনকারী ক�োম্পানির তরফে
রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন, কলকাতার কাছে একটি আর্জি পেশ করার প্রস্তাব আনা হয়েছে।
এই ক�োম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসের প্রস্তাবিত উক্ত স্থানান্তরে কারও স্বার্থ ক্ষু ণ্ণ হলে বা ক্ষু ণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা
আছে বলে মনে করলে তিনি/তাঁরা এমসিএ–২১ প�োর্টাল (www.mca.gov.in)–তে ইনভেস্টর কমপ্লেন ফর্ম
দাখিল করে কিংবা এই বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে চ�োদ্দ দিনের মধ্যে রিজিওনাল
ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন, নিজাম প্যালেস, ২য় এমএসও বিল্ডিং, চতু র্থ তল, ২৩৪/৪, এ জে সি ব�োস র�োড,
কলকাতা– ৭০০ ০২০–এর কাছে তাঁর (পুং/স্ত্রী)স্বার্থের ধরন ও বির�োধিতার কারণ উল্লেখ করে লিখিতভাবে
জানান বা রেজিস্টার্ড ডাকে পাঠান এবং এর সঙ্গে একটি হলফনামা দ্বারা বক্তব্য সমর্থিত হওয়া আবশ্যক
এবং এর একটি কপি অবশ্যই আবেদনকারী এই ক�োম্পানির নিম্নলিখিত রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় পেশ
করতে হবে:
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রেজিস্টার্ড অফিস:৩৭/২ চিনার পার্ক, নিউ টাউন, রাজারহাট মেন র�োড,
প�োঃ হাতিয়াড়া, কলকাতা ৭০০১৫৭, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

গ�োয়া গ্লাস ফাইবার লিমিটেড এর জন্য ও তরফে
স্বা/ (শ�ৌভিক নায়েক)
ক�োম্পানি সচিব
সদস্য নং এ ২১৭৭৯

স্থান :কলকাতা
তারিখ:১৪.০৬.২০২১

বেঙ্গল অ্যান্ড অসম ক�োম্পানি লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস:৭, কাউন্সিল হাউস স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০০১
কর্পোরেট আইডেন্টিটি নম্বর: L67120WB1947PLC221402
ওয়েবসাইট: www.bengalassam.com; ই–মেল: dswain@jkmail.com
ফ�োন:০৩৩ ২২৪৮ ৬১৮১;ফ্যাক্স:০৩৩ ২২৪৮ ১৬৪১
এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিচে বিশদে উল্লেখমত�ো সর্বম�োট ১১টি ইকুইটি শেয়ারের শেয়ার
সার্টিফিকেট(সমূহ)হারিয়ে গেছে/খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বলে রিপ�োর্ট করা হয়েছে:
ক্রম
নং

শেয়ারধারকের
নাম

ফ�োলিও
নম্বর

শেয়ার
সার্টিফিকেট নং

নির্দিষ্ট
নম্বর

শেয়ারের
সংখ্যা

১

দেবেন্দর কুমার হেমরজনী

১১২৯৩৫

১১২৬০৪

৫২২১৪৬২–
৫২২১৪৬৩

২

২

দেবেন্দর কুমার হেমরজনী

১০৬৩৬৯

১০৬২১৬

৫১৭৯৩৭২–
৫১৭৯৩৮০

৯

উপরিলিখিত শেয়ার সার্টিফিকেটগুলির প্রেক্ষিতে ক�োনও ব্যক্তির ক�োনও দাবি থাকলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ
থেকে ১৫ দিনের মধ্যে তিনি/তাঁরা নথির প্রমাণ সমেত ক�োম্পানিকে লিখিতভাবে জানাবেন, যার অন্যথা হলে
ক�োম্পানি ডু প্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট জারির ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। ডু প্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট জারি
হয়ে যাওয়ার পর প্রকৃ ত শেয়ার সার্টিফিকেটগুলি বাতিল হিসেবে গণ্য হবে এবং উক্ত প্রকৃ ত শেয়ার সার্টিফিকেট নিয়ে
ক�োনও ব্যক্তি ক�োনও প্রকার লেনদেন করলে নিজের (পুরুষ/মহিলা)ঝু ঁকি, মাসুল ও প্রতিফল সাপেক্ষে করবেন এবং
এর জন্য ক�োম্পানি ক�োনওভাবে দায়ী থাকবে না।
	বেঙ্গল অ্যান্ড অসম ক�োম্পানি লিমিটেড–এর পক্ষে
তারিখ:১৫.০৬.২০২১ 	দিলীপ কুমার স�োয়াইন
স্থান:নয়া দিল্লি	
ক�োম্পানি সেক্রেটারি

 কর্পোরেশন লিমিটেড
ইন্ডিয়া পাওয়ার

[পূর্বতন– ডিপিএসসি লিমিটেড]
CIN: L40105WB1919PLC003263
প্লট নং X১–২ ও ৩, ব্লক– ইপি, সেক্টর–৫, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা–৭০০ ০৯১
ফ�োন: +৯১৩৩–৬৬০৯৪৩০০/০৮/০৯/১০
ফ্যাক্স: +৯১৩৩২৩৫৭২৪৫২
ই: corporate@indiapower.com ওয়েবসাইট: www.indiapower.com

শেয়ারহ�োল্ডারদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি
ক�োম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার ইনভেস্টর
এডু কেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ডে স্থানান্তর
সময়ান্তরে সংশ�োধিত ইনভেস্টর এডু কেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি (অ্যাকাউন্টিং, অডিট,
ট্রান্সফার অ্যান্ড রিফান্ড)রুলস ২০১৬ (‘উক্ত রুলস’)–এ
 র রুল ৬–এর সহ পঠনীয় ক�োম্পানি
আইন ২০১৩–র ১২৪(৬)ধারায় এই বিজ্ঞপ্তি জারি হচ্ছে।
আর্থিক বর্ষ সমাপ্ত ২০১৩–১৪ সময়ে ডিভিডেন্ড ঘ�োষিত হয়েছিল যা উপর্যুপরি সাত বছর
বা তার বেশি সময় ধরে আদায়ীকৃ ত বা অপ্রদত্ত রয়েছে তা আইইপিএফ খাতে ১৭ সেপ্টেম্বর
২০২১ তারিখে স্থানান্তরিত করা হবে। ওই সম্পর্কিত শেয়ার সমূহ যা উপর্যুপরি সাত বছর বা
তার বেশি সময় ধরে রয়েছে তাও স্থানান্তরিত করা হবে ওই আইন অনুযায়ী। যে সমস্ত ক্ষেত্রে
ক�োর্ট ট্রাইবুনালের আদেশ জারি করা হয়েছে স্থানান্তর সংযত ক্ষেত্রে বা বন্ধকীকৃ ত করা আছে সে
সমস্ত ক্ষেত্রে ডিপ�োজিটরিজ অ্যাক্ট, ১৯৯৬ অনুযায়ী স্থানান্তর করা হবে না। ওই আইন অনুযায়ী
অপ্রদত্ত ডিভিডেন্ডের বিবরণ ক�োম্পানি প্রত্যেক শেয়ার মালিকদের জানিয়েছেন যা আইইপিএফ
খাতে স্থানান্তর করা হবে এবং বিশদ আমাদের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। শেয়ারহ�োল্ডারদের
বিশদ ক�োম্পানির ওয়েবসাইট www.indiapower.com–তে পাওয়া যাবে। শেয়ারহ�োল্ডারদের
অনুর�োধ করা হচ্ছে যে তারা যেন তাদের আর্থিক বর্ষ সমাপ্ত ২০১৩–১৪ সালের এবং পরবর্তী
সময়ের ডিভিডেন্ড, আইইপিএফ খাতে স্থানান্তরের পূর্বে অর্থাৎ ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২১–এর আগে
দাবি করেন।
এই সম্পর্কিত শেয়ারহ�োল্ডারগণ, যারা ফিজিক্যাল আকারে শেয়ার ধরে রেখেছেন এবং যে সমস্ত
শেয়ার আইইপিএফ খাতে স্থানান্তর করা হবে, লক্ষ্য করবেন যে ক�োম্পানি আইইপিএফ খাতে
স্থানান্তরের সময় মূল শেয়ার সার্টিফিকেটের পরিবর্তে শেয়ার প্রতিলিপি জারি করবেন এবং ওই জারি
পরবর্তী সময়ে প্রতিলিপি শেয়ার ডিম্যাট আকারে পরিবর্তনের জন্য কর্পোরেট প্রক্রিয়া সম্পর্কিত
তথ্য ডিপ�োজিটরিগণকে জানাবেন। মূল শেয়ার সার্টিফিকেট (সমূহ)যা মূল শেয়ারহ�োল্ডারদের
নামে রয়েছে তা বাতিল করা হবে এবং তা হস্তান্তরয�োগ্য হবে না। ডিম্যাট আকারে যে সমস্ত শেয়ার
রয়েছে তা আইইপিএফ খাতে ডিম্যাট অনুকূলে হস্তান্তরের জন্য কর্পোরেট প্রক্রিয়া জানাবেন।
প্রতিলিপি শেয়ার জারি এবং আইইপিএফ খাতে হস্তান্তরের জন্য বিশদ ক�োম্পানির ওয়েবসাইটে
পাওয়া যাবে এবং তা শেয়ারহ�োল্ডারদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি বলে মনে করা হবে।
যদি ক�োম্পানি, এই সম্পর্কিত শেয়ারহ�োল্ডারগণের থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২১ বা তার পূর্বে
ক�োনও রকম অনুর�োধ গ্রহণ না করে থাকেন, সেক্ষেত্রে ক�োম্পানি আইন অনুযায়ী ১৭ সেপ্টেম্বর
২০২১ তারিখে ডিভিডেন্ড হস্তান্তর করবেন। যে সমস্ত শেয়ারের ক্ষেত্রে উপর্যুপরি সাত বছর বা
তার বেশি সময় ধরে ডিভিডেন্ড দাবি করা হয়নি, সেই সমস্ত শেয়ার ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে
স্থানান্তর করা হবে ক�োনও বাড়তি বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই।
স্থানান্তর করা শেয়ার এবং আদায়ীকৃ ত ডিভিডেন্ডের যা আইইপিএফ–তে স্থানান্তরিত হয়েছে, তার
দায় ক�োম্পানির ওপর বর্তাবে না।
www.iepf.gov.in–তে বিবৃত পদ্ধতি অনুযায়ী শেয়ারহ�োল্ডারগণ তাদের ডিভিডেন্ড এবং
শেয়ার এবং তৎ সম্পর্কিত সুবিধা দাবি করতে পারেন। ন�োটিশের কপি ক�োম্পানির ওয়েবসাইট
ও ক�োম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার তালিকাভু ক্তির স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইটগুলিতে পাওয়া যাবে।
যদি শেয়ারহ�োল্ডারদের এই সম্পর্কিত প্রশ্ন থাকে তাহলে তারা ক�োম্পানি অবস্থিত corporate@
indiapower.com–তে অথবা ক�োম্পানির রেজিস্টার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট মেসার্স সি বি
ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস (পি)লিঃ অবস্থিত পি–২২ বন্ডেল র�োড, কলকাতা–৭০০ ০১৯, টেলি:
০৩৩–৪০১১৬৭০০/৬৭২৪, ফ্যাক্স: ০৩৩–৪০১১ ৬৭৩৯, ই–মেল rta@cbmsl.com–এ
 র
সঙ্গে য�োগায�োগ করতে পারেন।
ইন্ডিয়া পাওয়ার কর্পোরেশন লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/– 
প্রশান্ত কাপুর
স্থান:কলকাতা	ক�োম্পানি সেক্রেটারি
তারিখ: ১৫.০৬.২০২১
ACS15576

০ সুইডেন

মুনাল চট্টোপাধ্যায়

উদাহরণ রাখলেন ইওর�ো কাপের প্রথম ম্যাচের
আগে সাংবাদিক সম্মেলনে। নিজের নির্দিষ্ট চেয়ারে
বসে ছিলেন সিআর সেভেন। মাইক্রোফ�োনের
পাশেই সাজিয়ে রাখা ছিল একজ�োড়া ক�োকের
ব�োতল। সযত্নে ব�োতল দুটি সরিয়ে নীচে রাখতে
দেখা গেল পর্তুগিজ অধিনায়ককে। ক�োকের
ব�োতলের জায়গায় রাখলেন নিজের সঙ্গে থাকা

সংবাদ সংস্থা

১১

লক্ষ্য ‘১০’

সংবাদ সংস্থা , র�োম, ১৫ জুন: টানা ৯ ম্যাচে
জয়। ২৮টি গ�োল। আর এই ৯ ম্যাচেই ক্লিনশিট।
অশ্বমেধের ঘ�োড়া ছটছ
ু ে ইতালির। এবার দশে
দশ পাওয়ার পালা। ইওর�ো কাপে প্রথম ম্যাচে
তু রস্ককে উড়িয়ে দিয়ে অভিযান শুরু করেছে
মানচিনির দল। ভারতীয় সময় বুধবার মধ্যরাতে
গ্রুপ এ–তে সুইৎজারল্যান্ডের মুখ�োমুখি হচ্ছে
তারা। আর এই ম্যাচ জিতলেই দেশের ফুটবল
ইতিহাসে দ্বিতীয়বারের জন্য ক�োনও গ�োল না হজম
করে টানা দশ ম্যাচ জিতবে ইতালি। দলের তারুণ্য
এবং অভিজ্ঞতার দারুণ মেলবন্ধনই সবথেকে বড়
ভরসা। অন্যদিকে, ইওর�োর প্রথম ম্যাচে ওয়েলসের
সঙ্গে ড্র করেছে সুইৎজারল্যান্ড। তাই ইতালির
বিরুদ্ধে তারাও জিততে মরিয়া। বুধবার গ্রুপ
এ-এর অন্য ম্যাচে মুখ�োমুখি হবে তু রস্ক এবং
ওয়েলস। গ্রুপ বি–তে বুধবার মুখ�োমুখি হবে
ফিনল্যান্ড এবং রাশিয়া।

ইওর�ো কাপের শুরুতেই হ�োঁচট
খেল স্পেন। সুয�োগ নষ্টের খেসারত
দেওয়ার পাশাপাশি প্রাক্তন ইওর�ো ও
বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন স্পেনের পয়েন্ট
খ�োয়ান�োর পেছনে বড় কৃ তিত্ব সুইডেনের
গ�োলকিপার রবিন ওলসেনের দুটি
বিশ্বস্ত হাত। তাঁর হাফ ডজন অনবদ্য
সেভের জন্য সুইডেন গ�োলশূন্য ড্র করে।
স্বাভাবিকভাবেই হতাশ স্পেন ক�োচ লুই
এনরিকে।
২০০৮ থেকে ২০১২ স্বপ্নের দ�ৌড়
ছিল স্পেনের। গ�োটা বিশ্বকে মুগ্ধ
করেছিল দৃষ্টিনন্দন তিকিতাকা ফু টবলে।
তারপরই ছন্দপতন। স্পেনের একই
ধরনের পাসিং ফু টবলের ক�ৌশলটা
ধরে ফেলে বিশ্বের অন্য দেশগুল�ো।
তিকিতাকার উপয�োগিতা তখনই, যখন
সেটা বিপক্ষের গ�োলে গিয়ে শেষ হয়।
অসংখ্য মন ভরান�ো পাস খেললাম, অথচ
প্রতিপক্ষ রক্ষণ ভেদ করে গ�োল করতে
না পারলে, সেটা নুন ছাড়া রান্নার মত�ো।
সুইডেনের বিরুদ্ধে স্পেনের তেমনই
অবস্থা হল।
এর আগে প্রকৃ ত স্ট্রাইকার ছাড়াও
ফলস নাইনের সুবাদে ইনিয়েস্তা, জাভির
মত�ো ক�োয়ালিটি ফু টবলারের জ�োরে
সাফল্য পেয়েছে স্পেন। সেখানে স্পেন
ক�োচ এনরিকের আক্রমণাত্মক পাসিং
ফু টবলের ফু লঝু রিও কাজে এল না। ম্যাচে
৭৫ শতাংশ বলের দখল রেখেও। সুইডেন
ক�োচ ইয়ান অ্যান্ডারসনের অতিরক্ষণাত্মক
ব্যূহ ভেঙে যে সুয�োগ তৈরি হয়নি এমন
নয়, কিন্তু সেগুল�ো কাজে লাগাতে ব্যর্থ
ট�োরেস, ম�োরাতা, পেড্রি, ম�োরেন�ো।
আসলে এনরিকের এই দলে নতু ন
মুখ বেশি। নতু নরা প্রতিভাবান, কিন্তু
পরিণত হতে সময় দিতে হবে। ১৮
বছরের বিস্ময় পেড্রি স্পেনের জার্সিতে
এবার ইওর�ো কাপে সর্বকনিষ্ঠ ফু টবলার
হিসেবে নজর কাড়লেন। যুবভারতীতে
অনূর্ধ্ব ১৭ বিশ্বকাপে মন মজান�ো ফু টবল
খেলা ফেরান ট�োরেসের ছটফটানি এদিন
গ�োলের ঠিকানা খুঁজে পেল না। বদলি
হিসেবে নামা নবীন ম�োরেন�োও ব্যর্থ।

হতাশ
এনরিকে

সংবাদ সংস্থা, সেভিয়া, ১৫ জুন:
ম্যাচের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত
আধিপত্য রেখেও জয় আসেনি।
সুইডেন গ�োলকিপার ওলসেন
অপ্রতির�োধ্য হয়ে উঠেছিলেন।
সুইডিশ রক্ষণের কাছেই যে
আটকে যেতে হয়েছে, স্বীকার
করে নিয়েছেন স্পেনের ক�োচ
লুই এনরিকে। বলেছেন, ‘এই
ড্র হতাশাজনক। আমরা এমন
এক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে খেলতে
নেমেছিলাম, যারা রক্ষণাত্মক
মানসিকতা নিয়েই মাঠে নেমেছিল।
তার মাঝেও আমরা বেশ কয়েকটা
সুয�োগ তৈরি করেছিলাম। জেতা
উচিত ছিল।’এদিকে, স্পেনকে
আটকে দেওয়ার জন্য গ�োটা
দলকেই কৃতিত্ব দিয়েছেন সুইডেনের
গ�োলকিপার ওলসেন। তিনি বলেন,
‘গরমে সমস্যা হয়েছে। তার মধ্যেও
যেভাবে পয়েন্ট পেয়েছি, এটা গ�োটা
দলের কৃতিত্ব।’
বহু যুদ্ধের নায়ক র্যাম�োসকে দলে
রাখেননি ক�োচ এনরিকে। ক�োভিডে
আক্রান্ত হওয়ায় অভিজ্ঞ বুসকেটসও
এদিন খেলতে পারেননি।
সুইডেন গ�োলকিপার রবিন
ওলসেনের একের পর এক সেভ
করার ফাঁকেই সুইডেন প্রতি–আক্রমণ
থেকে দু’বার গ�োল করে এগিয়ে যাওয়ার
নিশ্চিত সুয�োগ পেয়েছিল। গ�োলদুট�ো
হলে স্পেনের হতাশা আরও বাড়ত।
ইশাক আলেকজান্ডারের শট গ�োলে
ঢ�োকার মুখে স্পেনের লরেন্তের
ক্লিয়ারেন্স প�োস্টে লেগে গ�োলকিপার
সিমনের হাতে চলে যায়। পরে ইশাকের
মাইনাস ফাঁকা গ�োলে ঠেলতে পারেননি
সুইডেনের মার্কাস বার্গ। তবু ৩২ ডিগ্রি
গরমে তারকা ইব্রাহিম�োভিচকে ছাড়া
খেলে, আগাগ�োড়া ক�োণঠাসা থেকেও
এক পয়েন্ট পাওয়ায় খুশি সুইডেন ক�োচ
অ্যান্ডারসন।

