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0টানয়া ই2া3জ লমটড
শিনবার ৫ অে াবর ২০১৯

স মী

(কপারট আইডHট নOর : এল১৫৪১২ডাQুব১৯১৮পএলস০০২৯৬৪)

খ

শাল

কলকাতার বেনিদবািড়র নবপিতর্কা ােনর
কথা। িলখেছন পর্ীিতকা দ

রজSাড অফস : ৫/১এ, হাTারফাড 3ট, কলকাতা—৭০০ ০১৭, পUমবT, ভারত
ফান : +৯১ ৩৩ ২২৮৭২৪৩৯/২০৫৭, ফ.াX : +৯১ ৩৩ ২২৮৭২৫০১
ওয়বসাইট : www.britannia.co.in ই—মল : investorrelations@britindia.com

সব সাকলার সএফড/ডআইএল৩/সআইআর/২০১৭/২১ মাচ ১০, ২০১৭-এর জ ৩ (এ) (৫) অনুযায়ী ব#$
বানাস ঋণপ* ইসু+.র জন+. 0টানয়া ই2া3জ লমটডর চÓ5র 6ম
এট ২ আগ, ২০১৯ (‘‘অডার’’) তারখাত আদশবল কানও পরবতন ছাড়া কলকাতাত মহামান$% ন$%াশনাল কা&ান ল 'াইবুনাল ব- (‘‘'াইবুনাল’’) .ারা অনূমাদত কা&ানজ অ$%া1, ২০১৩-এর ২৩০ থক ২৩২ ধারার সহত
নয়মানুযায়ী লাভ ও ;তর অ$%াকাউ=র >ডট থাকা এক?ত লাভসমূহর বাইর রকড তারখ অনুযায়ী কা&ানর সদস$%দরক বানাসর (‘‘ঋণপ?’’) মাধ$%ম সকওরড, অপরবতনীয়, পুনBCারযাগ$% স&ূণ পরশাধত ঋণপ? ইসু$%র জন$%
Eটানয়া ইFাGজ লমটড এবং তাদর নজ নজ শয়ারহাIারগণ (‘‘Jীম’’) ব$%বKাপনার Jম।
তদনুযায়ী, কা&ানর বানাস ঋণপ? কমট ২৮ আগ, ২০১৯ তারখ অনুNত তাদর সভায় Jম নদO অনুপাত অনুযায়ী ২৩ আগ, ২০১৯-এর রকড তারখ Eটানয়া ইFাGজ লমটডর সদস$%গণক ৩০/- (?শ টাকা মা?)-এর Qতট
স&ূণ QদR অভহত মূল$%র ২৪,০৩,১৮,২৯৪ ঋণপ? বরাT করছ।
কা&ান ৩১ আগ, ২০১৯ তারখ বএসই লমটডক এবং ২ সUVর ২০১৯ তারখ এনএসই অফ ইFয়া লমটডক উপরাX ঋণপ?সমূহর জন$% ক এYচ[ (সমূহ) লং ও 'ডং অনুমাদনর জন$% আবদনপ? করছ।
কা&ান ৩ অ1াবর, ২০১৯ তারখ বএসই লমটড থক ঋণপ? লং-এর জন$% নীতগতভাব অনুমাদন এবং ৪ অ1াবর, ২০১৯ তারখ এনএসই অফ ইFয়া লমটড থক নীতগতভাব অনুমাদন \হণ করছ।
সব সাকলার সএফড/ডআইএল৩/সআইআর/২০১৭/২১ মাচ ১০, ২০১৭-এর জ ৩(এ) (৫)-এর মান+.তায় আমরা এত8ারা ন9লখত িববরণী দ= :
(ক) নাম : Eটানয়া ইFাGজ লমটড
রজাড অফস : ৫/১এ, হ$%া_ারফাড Gট, কলকাতা - ৭০০০১৭, পaমব_, ভারত
(খ) নাম এবং /অথবা বষয় cজর পরবতনর ববরণী : কা&ানর বতমান নাম নদO তারখ অনুযায়ী বষয় cজ কানও পরবতন নই
(গ) মূলধন পরকাঠামা-ব$%বKাপনার Q এবং পা Qকe :

অ.ারZমH 6মর পূববতী
শয়ারর %
শয়ারর সংখ.া
১২,১৭,৪৫,৭৯২
৫০.৬৬
৪৯.৩৪
১১,৮৫,৭২,৫০২
১০০.০০
২৪,০৩,১৮,২৯৪

ববরণ

অ.ারZমH 6মর পরবতী
শয়ারর সংখ.া
শয়ারর %
১২,১৭,৪৫,৭৯২
৫০.৬৬
৪৯.৩৪
১১,৮৫,৭২,৫০২
১০০.০০
২৪,০৩,১৮,২৯৪

@ামাটার এবং @ামাটার Bপ
পাবলক শয়ারহা\ং
মাট
ব$%বKাপনার Q এবং পা Jম কা&ানর ইকfইট শয়ার মূলধন পরকাঠামাত কানও পরবতন নই যহতÓ কা&ান gধুমা? বানাস ঋণপ? ইসু$% করছ এবং ইকfইট শয়ার নয়।
(ঘ) ঋণপ?র (Qামাটার iপ শয়ারহাIং, iপ কা&ানজর ববরণী)

ববরণ

ডব]ারর সংখ.া

১২,১৭,৪৫,৭৯২
@ামাটার এবং @ামাটার Bপ
পাবলক
১১,৮৫,৭২,৫০২
মাট
২৪,০৩,১৮,২৯৪
(ঙ) ইহার দশট বড় ডব-ার হাIারর নাম (তাদর Qত$%কর শয়ার এবং যদ সুদ থাক তাহল তার সংখ$%া ও শতাংশ) :

মহাষ ীেত বলতলায় বাধেনর
পর মহাস মী। আর মহাস মী
মােনই স াল স াল উেঠ
ঢাকেঢাল-কাসর বািজেয়
নবপিতর্কা ান। ঘট পর্িত াপন।
দরজায় দরজায় িসঁর—চ ন।
তারপর মােয়র িচরাচিরত
ভাগপর্সাদ।
একটা গাটা কলাগাছ। তােত বািক
আটটা সপতর্ এবং সমূল চারা এবং
একেজাড়া বল—সহ অপরািজতা
লতায় বঁেধ িসঁর আর লালপাড়
সাদা শািড় পিরেয় নবপিতর্কােক
বধূ প দান করা হয়। এই পর্েতয্ক
পিতর্কার পৃথক আবাহেনর পর
‘নবগা’ ম উ ারেণ নবপিতর্কা
পূিজত হন।
কলকাতার বেনিদবািড় েলায়
এই নবপিতর্কা ান এক—
একজায়গায় এক—একরকম।
যমন, জাড়াসঁােকার নরিসংহ
দা বািড়র নবগা েপার ছাতা
মাথায় কলাবউ ােন যান। আবার
কউ কউ দশ—িবেদশ ঘুের নদী—
সমুেদর্র জল জাগাড় কেরন। কউ
গ ায় না িগেয় গাদালােনই ােনর
কাজ স কেরন।
ভবানীপুেরর মি ক বািড়
‘এ বািড়েত গাপুেজা ৯৫ বছের
পড়ল। কলকাতায় ভবানীপুেরর
বািড়েত গাপুেজা হে ১৯২৫
সাল থেক। তার আেগ
হেয়িছল অ পূণা পুেজা। ১৯২৫—
এর বছর পেনেরা আেগ অ পূণা
আেসন আমােদর বািড়েত।
অেনেকই হয়েতা মি ক বািড়র
গাপুেজার কথা বেলন। তেব
জানেল অবাক হেবন, বাঙািলর
‘বােরা মােস তেরা পাবণ’ বেল
য পর্বাদ পর্চিলত, তা এই মি ক
বািড়র েতর্ খােট ষােলা
আনা। কারণ, গা, কালী, ল ী,
কািতক, গেণশ– কী নই! সব
দবতাই পুেজা পান িন াভের।’
বলেলন অিভেনতা রি ত মি ক।
মহাস মী পর্সে বলেলন,
‘আমােদর গাদালােনই নবপিতর্কা
ান হয়। নদী—সমুেদর্র জল আিনেয়
তেব নবপিতর্কা ান পুেরাটা স
হয়। তাই পুেজার আেগ থেকই
নদীর জল সংগর্েহর কাজ চেল।
নবপিতর্কা ােনর পুেরা কাজটাই
স হয় বশ ভার ভার।’
গাপুেজায় মি ক বািড়র মেয়—
বউরাই পুেজার কােজ অংশ নন
সবেচেয় বিশ। তেব বািক বাইেরর
কাজ– যমন, সবিজবাজার, ফÓল—
িমি কনার কােজ দািয়েতব্ থােকন
পু েষরা।
সাবণ রায়েচৗধুির পিরবার
১৬০৮ সাল। সাবণ ল ীকা
গে াপাধয্ায় মানিসংেহর কাছ
থেক পেয়িছেলন আট পরগনার
জিমদাির। তা স এক ম বড়
এলাকা। উ ের হািলশহর থেক
দি েণ ডায়ম হারবার পয তার
িব ার। তাহেল বুঝেতই পারেছন
জিমদািরর বহর। ১৬১০ সােল এই
ল ীকা এবং তার ী ভগবতী
দবী
করেলন িতেলা মার
পর্থম গাপুেজা। যটা হেয়িছল
বিড়শার আটচালা বািড়েত।
আপাতত শহরেড় এই সাবণেদর
মাট আটটা পুেজা। আটচালা বািট,
বড়বািট, মজবািট, মােঝরবািট,
বনাকীবািট, কালীিক র বািট।
এছাড়াও িবরািট ও িনমতায় েটা
আলাদা বািড়। সাবণ পিরবােরর
ভদীপ রায়েচৗধুির জানাে ন,
আটচালা বািটেত পুেজা হয়
িবদয্াপিত রিচত ‘গাভি তরি ণী’

মেত। মহাস মীর ভােরই
পর্থা মেন নবপিতর্কা ান হয়।
নবপিতর্কা ােনর পর দবীর
চ ুদান, পর্াণপর্িত া। নেবদয্েযােগ
পুেজা । পুের ভাগ িনেবদন।
এখােন উে খয্, মহাস মীর িদন
আটচালার বাধন ঘের অখ হাম
হয়। তাছাড়াও বড়বািটেত
স মীর িদন অধরাতর্িবিহত পুেজা
হয়।
িগিরশ ভবন
‘িগিরশ ভবন’ নামটার সে
েড় আেছ মহানায়েকর নাম।
টিলউেডর খবর যঁারা রােখন, তারা
জানেবন উ মকুমার কাথায়
তার অ মীর অ িলটা সারেতন।
িঠক ধেরেছন। সটা এই ‘িগিরশ
ভবন’—এই। মহা মীর অ িল
থেক জগ াতর্ী পুেজােত যাতর্া–
উ রকুমার থাকেতন ‘িগিরশ ভবন’
আেলা কের। বািড়র এক কতা
পরমাথ মুেখাপাধয্ায় জানাে ন,
িগিরশ ভবেনর পুেজা হয় বিদক
মেত। এখােনও নবপিতর্কা ান হয়
বািড়েত। কানও গ ার ঘােট তারা
যান না। বািড়র ঠাকুরদালােনই
িবিভ তীেথর জল, বৃি র জল,
ঔষিধ গাছ এবং নানারকম তল,
সুগ ী, প দর্বয্ িদেয় নবপিতর্কােক
ােনর জনয্ তির করা হয়।
তারপর ঘট াপন ও আসল পুেজার
তাড়েজাড়। িগিরশ মুেখাপাধয্ােয়র
পুেজা র আবার আলাদা গ
আেছ। সটা ১৮৪৭—’৪৮ সােলর
কথা, অথাৎ সব্াধীনতারও ১০০
বছর আেগ। তখন িগিরশবাবু
কলকাতার সং åত কেলেজর ছাতর্।
পুেজার সময় কেলেজর তরেফ
জলপািন পেয়িছেলন সাত টাকা।
কী করেবন ওই টাকা িদেয়? ছাতর্
িগিরেশর মাথায় এল,  া মােয়র
পুেজা করেল কমন হয়? তখন
থেক ঘট বিসেয় পুেজা ।
তারও কেয়ক বছর পর মূিতপুেজা।
পরমাথবাবু বলিছেলন, িগিরশ
ভবেনর গাপুেজার সময় তারা
ই , বায়ু, ব েণরও পুেজা কেরন।
জাড়াসঁােকার দা বািড়
উ র কলকাতার অনয্তম পুরেনা
পুেজা দা বািড়। িবেবকান
রােডর ওপর দা বািড় িবখয্াত
’ টা কারেণ। এক, তােদর
ব েকর বয্বসা। ই, গাপুেজা।
বঁাকুড়ার কাতলপুেরর দা
পিরবােরর ছেল নরিসংহচ
দা িরষড়া এেলন বয্বসা করেত।
তখন পািরবািরক মশলার বয্বসা।
দশ িবর্িটশেদর হােত। পের
ইংেরজ—পতÓিগজেদর হািরেয়
মশলা নয়, ব েকর বয্বসা িনেয়
জািকেয় বসেলন দাবাবু। দা বািড়র
বয্বসািয়ক ধব্জা তখন মধয্গগেন
পতপত কের উড়েছ। তখন
নরিসংহচ দােয়র হােত বািড়েত
পর্থম মা গা পুেজা পেলন। তা
এেহন দা বািড়র কলাবউ পুেজা
য িবেশষ হেব, তােত সে হ
নই। দা বািড়র নবপিতর্কা ান
হয় পর্স কুমার ঘােট। রীিতমেতা
পি কা মেন ব বমেত পুেজা।
তেব িবেশষতব্ হল নবপিতর্কার
মাথার ছাতা। যমন— তমন ছাতা
নয়। আিশ িকেলাগর্াম ওজেনর
েপার ছাতা। গ া ােনর পর
সানার জল, েপার জল, সমুেদর্র
জল ইতয্ািদ আটরকম জেল ান
কিরেয় গেণেশর পােশ বসােনা
হয়। তারপর ঘট াপন, আরিত,
ভাগ এবং বর্া ণ ভাজন।
তথয্ সৗজনয্ : ডা. কাকলী ঘাষ
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@ায় ২৪ বছর
৮. bী নস নুসল ওয়াদয়া
(ছ) বজনস এবং তার ম$%ানজম= :
Eটানয়া ১৮৯২ সাল কলকাতায় ২৯৫ টাকার বনয়াগসহ QতNত হয়ছল। ১৯১৮ সাল এট ‘দ$$%া Eটানয়া বসকট কা&ান লমটড’ নামর অধীন ১৯১৩ সালর ইFয়ান কা&ানজ অ$%া1র অধীন একট পাবলক
লমটড কা&ান হসাব সমতবC হয়ছল। কা&ানর নাম ৩ অ1াবর, ১৯৭৯ তারখ ‘Eটানয়া ইFাGস লমটড’ত পরবতত হয়ছল।
১৯১০ সাল, ব$%l আসার স_, কা&ানর কাজmল যnচালত হয়ছল। ১৯৮৩ সাল, কা&ানর ব>য় ১০০ কাট অত>ম করছল। ১৯৮৬ সাল কা&ানর সবচয় জনQয় E$%াF mড ড চালু হয়ছল। ১৯৯৩ সাল
Eটানয়া ‘ইট হলদ থ বটার’’ ইনকপারট পরচত চালু কর। ১৯৯৭ সাল, Eটানয়া ডয়ার বভাগও Qবশ কর।
কা&ান খাদ$%pব$%র উlপাদন এবং ব>র ব$%বসা চালায়। Eটানয়া ইFাGস হল ১০০ বছরর উRরাধকার-সহ ভারতর অন$%তম Qধান খাবারর কা&ান যার টা. ১০,০০০ কাটর উপর বাষক কর রয়ছ। Eটানয়া হল
ভারতর সবচয় বrs খাবারর E$%াF ও ভারতর পছtর E$%াF যমন mড ড, টাইগার, নউ'চয়স, মu বকস ও মর গাI যmল ভারত পারবারক নাম সmলর উlপাদক, Eটানয়া হল একট সই E$%াF যার স_
ভারতীয়দর অনক Qজv বড় উঠছ এবং এই E$%াFmল ভারত ও সারা বr ড় ভালবাস। কা&ান সারা ভারত ড় বভx ফ$%া1র থক কাজ কর এবং ৭০টর বশ দশ বতমান রয়ছ।
কা&ান হল একট বশাল পাবলক লড কা&ান যখান পাবলক কা&ানর ৪৯.৩০% ইসু$% করা, সাবzাইবড এবং পরশাধত শয়ার মূলধন রয়ছ।
{ী বBণ বর হলন কা&ানর ম$%ানজং ডর1র।
(জ) ব$%বKাপনার Jমর জন$% কারণ :
কা&ান ১০০ বছর কাজ স&ূণ করছ এবং সদস$%দর ধারাবাহক সমথন ও বrাসর জন$% পুরJার দত উlসাহী। কা&ান অপরবতত রাখা আয়র মাধ$%ম ব| বছর ধর লাভ করছ। পাশাপাশ অQত$%াশত পরKত বাদ,
কা&ান আগামী কয়ক বছরর পযা} নগদ তÓলত আ~বrাসী। কা&ানর মূলধন ব$%য়র কমসূচ ও Qয়াজনীয় কাযকরী মূলধনর জন$% নগদর Qয়াজনীয়তা ববচনার পরও সাম\ক সংর;ণ পরKত আরও উxীত হব
বল Qত$%াশা করা হ। কা&ান ন$%ায$% লকfইডট অবKান রাখত আশা করছ সামথ$% বৃCশীল পযা} ঋণও রয়ছ।
তদনুযায়ী, &ান এক?ত লাভ ব$%বহার কর  রট ভRত (‘‘ডবনচার’’) রকড তারখ অথাl ২৩ আগ, ২০১৯ অনুযায়ী তাদর সকল সদস$%ক নাসর মাধ$%ম সকওরড, অপরবতনীয়, পুনBCারযাগ$%, স&ূণ
পরশাধত ঋণ ইসু$% করছ।
(ঝ) লং-এর তারখর পূব তন বছরর জন$% আথক ববৃত : শষ ৩ বছরর জন$% &ানর আথক ববৃতmল &ানর ওয়বসাইট www.britannia.co.in-ত Qকাশত হ এবং ল অথাl,
http://britannia.co.in/investors/annual-report-ত পাওয়া যাব।
শষ ৩ বছরর জন$% লাভ ও ;তর সং;} ব$%াল শট ও ববৃত ন দওয়া হ :
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শিনবার ৫ অে াবর ২০১৯

আউটেডার

ঘােটর কথা
নবপিতর্কা ান।
িবকাশ মুেখাপাধয্ায়

িতিন পিরবর্াজক। তার পদে প দী ।
শরৎ—সকােলর রা ুর তার চােখ—
মুেখ পেড় ধনয্ হে । নবপিতর্কােক
িতিন ’হােত জিড়েয় কােধর ওপর
ফেল এিগেয় চেলেছন। তার িপছেন
সুশৃ লভােব চলা মঠেসবক থেক
সাধারণ মানুষ। ঢােকর কািঠেত িমেঠ
বাল। শঁােখর আওয়ােজ চারপাশ
মুখিরত। গ বয্ সামেনর গ ার ঘাট।

স মীর বাধেনর আেগ নবপিতর্কা
ান করােনা হেব। মানুষিট সটান জেল
নেম গেলন। িনেজই নবপিতর্কােক
ান করােলন। ঢািকেদর সবাদন
উ াস নাচ। শ ধব্িন িদব্ ণ। উিনশ
শতেকর এেকবাের শেষর িদেকর
ঘটনা এিট। বলুড় মেঠর ্গাম প
থেক কলাবউেক কােধ িনেয় বলুড়
ঘােট ান করােলন িযিন, িতিন সব্ামী
িবেবকান । বলুড় মেঠ গাপুেজার
পর্চলন উিনই কেরিছেলন।
গ ার ’িদেক নামী ঘাট েলার এক—
একটা ইিতহাস আেছ। এই ঘাটিটেক
ঐিতহািসক কেরেছন সব্য়ং সব্ামীিজ।
এখন আমরা স মীেত নবপিতর্কা ান
করােনার কেয়কিট িবখয্াত ঘােটর কথা
বলব। ইিতহাস িনেয় একটÓ আেলাচনা
করব।
করিছ জগ াথ ঘাট িদেয়।
এখন ফÓেল ফÓেল ফÓলা ার এই ঘােট
একদা রবী নাথ ঠাকুেরর পদাপণ
ঘেটিছল। এখন এই ঘােট নবপিতর্কা
ান করােত আেস কলকাতার ই নামী
পুেজা– কেলজ ায়ার সবজনীন ও
মহ দ আিল পাক।
এই ঘাট থেকই রিবঠাকুর
ব ভে র িব ে রািখব ন উৎসব
কেরিছেলন। এখােনই পর্থম
গাওয়া হেয়িছল, ‘বাংলার মািট,
বাংলার জল....।’ রিব ঠাকুেরর সে
অবনী নাথ, দীনুঠাকুর পর্মুখরা
িছেলন। এখােন ান করার জেনয্
তারা রীিতমেতা িমিছল কের, ঢাক—
শ ধব্িনর আওয়ােজ চািরিদক মুখিরত
কের এেসিছেলন। ান করার পর
পর্েতয্েক এেক—অপরেক রািখ পিরেয়,
এমনকী ঘােটর সাধারণ লাকজনেদর
রািখ পিরেয় আবার হাটেত আর
কেরন। রবী নাথ িনেজ কােছর
আ াবেলর মুসলমান সিহসেদর, পের
নােখাদা মসিজেদর মৗলিবেদর রািখ
পিরেয়িছেলন। সিদন থেক এই ঘাট
পুণয্ ান। এমিনেত ইংেরজেদর সে
বয্বসা কের স যুেগ কািটপিত হওয়া
শাভারাম বসােকর পর্িতি ত ঘাট এিট।
তােদর গৃহেদবতা জগ ােথর নােম
জগ াথ ঘাট।
অতঃপর বাগবাজার ঘােট যাব। এখােন
বাগবাজার সবজনীন, কারও কারও
মেত কলকাতার সবেচেয় পুরেনা
বােরায়াির পুেজার কলাবউ ান করােনা

জগ াথ ঘাট

রতনবাবুর ঘাট

বাবুঘাট

হয়। এ ঘােট একদা মা সারদার পদিচ
পেড়িছল। তার নােমই পােশর ঘাট
‘মােয়র ঘাট’। এখন মােয়র বািড়েত
য গাপুেজা হয়, তার নবপিতর্কাও
এই ঘােট ান করােনা হয়। বাগবাজার
ঘােটর পাশািক নাম রাজা রাজব ভ
ঘাট। রাজব ভ িসরাজে ৗলার
উপ—পর্ধানম ী রায়লেভর ছেল।
রায়লেভর িসরােজর সে
িবশব্াসঘাতকতার কথা আমরা জািন।
লড াইভ তােক কলকাতায় িনেয়
আেসন। ছেল রাজব ভ িক িপতার
অ অনুগামী হওয়ার থেক জনেসবায়
বিশ মন দন। সাধারেণর জেনয্ তার
তির করােনা এই বাগবাজার ঘাট।
এই ঘাট থেক এখন ভ রা জল িনেয়
তারেকশব্র, লাকনাথ বাবার আশর্েম

পুেজা িদেত যায়।
তালতলা এলাকার িবখয্াত
জানবাজােরর গাপুেজার বাধেনর
নবপিতর্কা য ঘােট ান করােনা হয়,
সিট রািন রাসমিণর সব্ামী বাবু রাজচ
দাস পর্িতি ত বাবুঘাট। রাজচ ১৮৩০
সােল এই ঘাট তির কেরন। নাম িছল
বাবু রাজচ ঘাট, সাধারেণর মুেখ
মুেখ বাবুঘাট হেয় িগেয়েছ। রাজচে র
তåতীয়া প ী িছেলন রািন রাসমিণ।
বাবুঘােট লাকজনেদর যাওয়ার সুিবধার
জেনয্ রাজচ চৗরি থেক ঘাট অবিধ
পাকা চওড়া রা া কিরেয় িদেয়িছেলন।
বতমােন যিট রািন রাসমিণ অয্ািভিনউ।
হাটেখালার ঘাটও এঁেদর তির।
দি েণশব্র মি র, িটটাগেড়র অ পূণার
মি র, যবাবুর বাজারও এঁেদর

বাগবাজার ঘাট

পর্িতি ত।
এবার আিস কুমারটÓিল ঘােটর কথায়,
যখােন কুমারটÓিলর িবখয্াত ই
পুেজা কুমারটÓিল পাক আর কুমারটÓিল
সবজনীেনর নবপিতর্কা ান থেক
পর্িতমা িনর ন সবই হয়। এর নামকরণ
কানও মনীষী বা পর্িত াতার নােম
হয়িন। এলাকার কারেণই হেয়েছ।
কুমারটÓিলর পর্িতমা তিরর ইিতহাস
এককথায় কলকাতায় পর্াচীনতম।
এখনও যমন পর্িতমা তিরর মািট
নদীপেথ এই ঘােট এেস নােম, তমনই
একদা ররা থেক নৗকায় বাঝাই
হেয় বঁাশ, খড় থেক মািট ও অনয্ানয্
সর াম এই ঘােট এেস নামত।
এবার শাভাবাজার ঘাট। জগ াথ
ঘােটর পর্িত াতা শাভারাম বসােকর

কাট টাকায়
৩১.০৩.২০১৯
১০,৪৮২.৪৫
১৯০.৫২
১০,৬৭২.৯৭

৩১.০৩.২০১৮
৯,৩৮০.১৭
১৫৫.৯৩
৯,৫৩৬.১০

৩১.০৩.২০১৭
৮,৬৮৪.৩৯
১৪৪.৭৮
৮,৮২৯.১৭

৬,২৭৭.৬৩
৩২১.৬৪
১.৫৪
১৩৫.০০
২,২২১.০৫
৮,৯৫৬.৮৬
১,৭১৬.১১

৫,৭৭৩.৪৫
৭৬.১১
২৯৪.৮৭
১.৪৫
১১৯.৭৬
১,৮২৫.২৬
৮,০৯০.৯০
১,৪৪৫.২০

৫,১৯৮.৩১
২৭০.০২
২৪১.৬৮
১.৩৪
৯৬.৪৩
১,৭৭০.২৩
৭,৫৭৮.০১
১,২৫১.১৬

৫৮১.৩৬
১২.৫৫
১,১২২.২০
(২.০৯)
১,১২০.১১

৪৯৯.৫৬
(২.২৫)
৯৪৭.৮৯
(০.৩৮)
৯৪৭.৫১

৩৯০.২০
১৭.২৭
৮৪৩.৬৯
(০.২৪)
৮৪৩.৪৫

৪৬.৭১*
৪৬.৬৮*

৭৮.৯৬
৭৮.৯২

৭০.৩১
৭০.৩০

*২০১৮-১৯ আথক বছর টা ২ থক টা. ১-ত শয়ারর অভহত মূলর একট ভাঙন হয়ছ।
(ঞ) অাকাউ  লত ট সহ সাতক নরীত আথক ববৃত এবং য #নও অডট যাগতা। লাভ ও সংরণ শষ তন বছর অাকাউ ং পলস এবং তাদর 1ভাব (আথক ববৃত ল2ং-এর তারখর ছয় মাস পূব করত হব) :
অাকাউ  লত নাট-সহ সাতক নরীত আথক ববৃত #8ানর ওয়বসাইট অথা; www.britannia.co.in-ত 1কাশত হ= এবং ল> http ://britannia.co.in/investors/annual-report-ত রয়ছ। শষ ৩ বছরর
সংA বালB শট এবং লাভ ও তর ববৃত উপর দওয়া হয়ছ।
(ট) #া8ান, 1ামাটার, ডরDর অথবা য #নও Eপ #8ান অমীমাংসত মামলা ও Fট :
অপরাপর বষয়র সহত কা8ানর 1ত তা;পযপূণ মামলা, নG দওয়া হ= :
<ঃ নং
কস ন)র
কস টাইটল
কসর ধরন আদালতর নাম
১ জ আর—৩৯১২/২০১০
Uমনাল ম`াপলটান মাজট ১৯তম কাট, কলকাতা
পমব^ রাজ বনাম মানস দ এবং অনান
২ স এস নং ১৬—এর ২৪৩
এডজ—১২, সাল, তস হাজার কাট, দ
এসব পাকং বনাম টানয়া ইxাজ লঃ এবং অনান
সভল
৩ স এস নং ১৬—এর ৩৫২, নতÓন সএস নং ১৬—এর ১৫৩৯২ এসব পাকং বনাম টানয়া ইxাজ লঃ এবং অনান
সভল
এডজ—০৩, তস হাজার কাট, দ
৪ মান সুট ১০/২০১৪
সাবঅডনট জাজ, নং—১, ারভাঙা
সভল
শকলা বনজরাজকা বনাম টানয়া ইxাজ লঃ
৫ কস নং ৫১৪/২০০২
আলপুর সদর র লটড মাকট কমট বনাম টানয়া ইxাজ লঃ ও অনান
Uমনাল ৯ম ডশয়াল মাজট আলপুর
সু1ম কাট, ভারত
৬ ডাুপ (সভল)/১৯৮৫—এর ৪৬৭৭
এমস মহতা বনাম ইউনয়ন অফ ইxয়া ও অনান
সভল
Uমনাল ১ম Rণ ডশয়াল মাজট, ভওয়া
ডলফন াদং বনাম বআইএল এবং অনান
৭ Uমনাল কস নং ২০১৪—এর ৩৪৪২
ডলফন াদং বনাম টানয়া ইxাজ লঃ
৮ সুট নং ২০১৬—এর ৪৩৭
সভল
বO উ আদালতর বচারবধানর অধীন
ওম 1কাশ নজা বনাম টানয়া ইxাজ লঃ
৯ আরএফএ ১৪০/২০১১
সভল
ওড়শা উ আদালত
মারনা ফÓড ইxাজ লমটড বনাম তামলনাড়
 রাজ এবং অনান
১০ ডাুপ নং ২০১৮—এর ২৩২৯৬
মাাজ উ আদালতর বচারবধানর অধীন
Uমনাল
১১ সভল ডাুপ(এসট) ২০১৭—এর ৫১৪৭ নাদার রমশ বুসাদথুয়ার বনাম ব আই এল
সভল
বO উ আদালতর বচারবধানর অধীন
পাশাপাশ ৩ লাই ২০১৮ এবং ১৪ সNOর ২০১৮ তারখা>ত শা-কজ বQA ল #া8ানর ডরDর Rী অজয় শাহক ইনফাটক ফনানসয়ালস 1াঃ লঃ-এর বষয় যথাUম সদস সব এবং অাডডকটং অফসার সব
ইসু করছ। সবর সদসদর ইসু করা W-কজ টশর ১২ ও ২০ ফXয়ার, ২০১৯ তারখ Zনান হয়ছল, অপরাপর বষয়র সহত ৩০ এ1ল ২০১৯ তারখা>ত আদশবল সব Rী অজয় শাহক মানজম  এবং/অথবা
[ড 1ত বা পরা #নও পদ না থাকল অথবা য #নও তালকাভÓ] #8ানর স^ য #নওভাব যু] না থাকত নদশ দয়ছ। পরবতীকাল, ৭ ম, ২০১৯ তারখা>ত আদশক সকউরটস অাপলট `াইবুনাল সবর
অডারর উপর dগতাদশ মfর করছ। যদও, Rী অজয় শাহ #8ানর [ড একজন ডরDর হসাব কাজ চালয় যা=।
(৯) বালB শটর তারখর পর মাটরয়াল ডভলপম  :
বালB শটর তারখ অথা; ৩১ মাচ, ২০১৯-এর পর মাটরয়াল ডভলপম  নG দওয়া হ= :
<ঃ নং
১.
২.
৩.
৪.
৫.

আেরকিট ঘাট হল শাভাবাজার ঘাট।
তার নােমই এই ঘাট। এখন যখােন
শাভাবাজার রাজবািড়, সখােনই
এঁর সবিজবাগান িছল। সখােন
উৎপ সবিজ বাগােনই িবিকর্ হত।
তাই শাভাবাজার নাম। শাভাবাজার
রাজবািড়র পুেজার নবপিতর্কা িবশাল
িমিছল কের শাভাবাজার ঘােট ান
করােত িনেয় যাওয়া হয়। নবপিতর্কার
ওপের চাকিচকয্ওয়ালা িবশাল ছাতা
ধরা থােক, যন কানও মহারাজ বা
মহারািনর মাথায় ছাতা ধের িনেয়
যাওয়া হে । সবিমিলেয় এক বণাঢয্
শাভাযাতর্া। এই অিভজাত ঘােটর মুখ
এখন িবশাল িবশাল ঝুিরেত ঢাকা।
পােশর ল ঘাট থেক দখেল ঘামটা
দওয়া কলাবউেয়র মেতা লােগ। এর
একটÓ পােশর য এলাকা গাপুেজার
িদন িল থেক িবসজন অবিধ
জমজমাট থােক, সই আিহিরেটালা
পাক ও িব. ক. পাল অয্ািভিনউেয়র
কলাবউ ান থেক পর্িতমা িনর ন হয়
আিহিরেটালা ঘােট। সং åত ‘আভীর’
থেক ‘আিহর’। যার অথ হল গায়ালা,
আিহরনাথ হেলন কৃ ।
পর্িতেবদেনর শষ পযােয় এেস
রতনবাবুর ঘােটর কথা বলব। এর
সংল কাশীপুর ঘােটই রামকৃ
পরমহংসেদব, অেভদান , গৗরীমাতা,
জংিলবাবা পর্মুখ সাধেকরা ও মেহ নাথ
এবং নাটয্াচায িশিশরকুমার
ভাড়ীর শষকৃতয্ স
হেয়িছল।
নড়ােলর জিমদাররা এই শানঘােটর
সে ানািদ করােনার জেনয্ সংল
রতনবাবুর ঘাটও িনমাণ কেরন। িসঁিথ
বরানগর এলাকার নামী পুেজা েলার
নবপিতর্কা ান এখােনই হয়।
গ ার তীর বরাবর ব ঘােটই কলাবউ
ান করােনা হয়, এর মেধয্ কেয়কিট
ঐিতহািসক কারেণ িবখয্াত ঘােটর কথা
এখােন বলা হল।
১৫৩৭ সােল যখন ওল াজ ও
পতÓিগজরা গ ার পােড় বয্বসা
করেলন, তখনই ঘাট েলা তির হওয়া
হয়। কলকাতায় গাপুেজার আর
আরও িকছ পের। অতএব
থেকই
নবপিতর্কা ান থেক িবসজন– এই
সম ঘােটই হেয় আসেছ।
সহেযাগ : আিশস লাহা
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এই কলােম থাকেছ ি ন কয়ার থেক
কের হয়ার কয়ার–িনেজর যে র
সবিকছ। এবার পুেজার চারিদেনর সাজ
সকাল—িবেকল পয্াে েল আ া,
ে াড় আর পর্িতমা দশেনর সময়
িনেজর লুকটা ব না হেল
চেল? লা িমিনট িটস।
• স মী হাক বা নবমী– িদেনর
বলা পয্াে ল হিপং—এর য্ান
থাকেল কটন এথিনক কুতা, লং
ডর্স, িজস, কা—অিডেনটস,
সােলায়ার কািমজ এই সবই ভাল।
• কানও ভারী মকআপ নয়,
অ কনিসলার বা িবিব িকর্ম,
হালকা কমপয্া বা টর্া লুেস
পাউডার। এেত ঘাম হেব না। চÓল
যতটা বঁেধ রাখা যায়, তত ভাল।
• আই বর্াও গাঢ় ক ন আর
চােখর নীেচ ওয়াটার লাইেন
কাজল প ন। িলপি ক অ
ডাক। এমন মকআপ য কানও
পাশােকর সে যায়। কােন ছাট
াড, পােয় য্াটস বা কানও
আরামদায়ক েতা প ন।
• কানও িলকুইড বস িদেনর
বলা বয্বহার করেবন না।
• অ মীর সকাল মােনই শািড়।
অ াদশী থেক আিশ এইিদন
লাল জামদািন, সাদা জামদািন,
লাল সাদা ধেনখািল, তাত, হলুদ,
লাল হয্া লুম, মাি কালাড
জামদািনেতই মানানসই লাগেব।
• সানার গয়না একটÓ পরাই
হাক না অ মীর সকােল।
কানবালা বা পাশা বা ঝুমেকা।
হােত বালা, গলায় চন বা হালকা
নকেলস।
• চÓল সফ্ট কাল কের ছেড়
রাখুন বা একটা খঁাপা ক ন।
• চাখ ািক হেল দা ণ
লাগেব। গাঢ় কের কাজলও
পরা যেত পাের। উইংগড আই
লাইনার টর্ে । খুব ভাল লাগেব
এমন সােজর সে ।
• এবার এল জমকােলা সে ।
সাজ স মী থেক নবমী। হালকা
থেক গাঢ়র িদেক চলুন। তেব
িনেজর লুক চ টা বাঝােত
পারেবন।
• স মীেত হয্া লুম কটন শািড়,
িপর্ে ড িপওর িস বা িপর্ে ড
তসর ব চেয়জ। িপর্ে ড
িলেননও দা ণ মানােব।

• িথর্

কায়াটার ি ভ াউজ বা
ি ভেলস েটাই খুব ভাল। চÓল
ছাড়াই থাক। েপার গয়না বা
িসলভার অি ডাইজ গয়না প ন।
• বস গাঢ়ই হেব তেব তার চাখ
অতটাও গাঢ় নয়। ওপেরর পাতায়
মাটা কের আই লাইনার প ন।
িলপি ক ময্ািচং কের পরেলই
ভাল দয্াখােব।
• অ মীর রােত এমবর্য়ডাড
িলেনন বা িপওর তসর। ি ক
টর্য্ািডশনাল সাউথ ইি য়ান
পটােনা জিরপাড়, িভতের বুিট
না থাকেলও চলেব। কালার
কিমব্েনশন গাঢ় হওয়া চাই অ মী
হাক বা নবমী। কারণ গাপুেজার
আেলার সামেন ান য কানও
িকছই হািরেয় যােব।
• চÓেল িমল পািটং কের িনট
কের খঁাপা বঁাধুন। িটপ এইিদেন
অবশয্ই চাই। ঘন কের কাজল
আর িলপি ক।
• নবমীর িদন য কানও
এ েপিরেম ক ন। জমকােলা
লং আনারকিল, লং গাউন বা
পািতয়ালা উইথ শট এমবর্য়ডাড
কুিত, লেহ া বা টর্য্ািডশনাল
কাি ভরম, চাে ির িস , অসিময়া
মুগা, াট বডার বনারিস এক
স বড় কর এক যটা খুিশ বেছ
িনেত পােরন।
• চÓল বঁাধেল ফÓল অবশয্ই িদন
শািড়র সে । লমব্া িবনুিন কের তা
অয্াে সরাইজ করেত পােরন।
চÓল খালা রাখেল নীচটা ঘন কাল
কের ছেড় রাখুন।
• গয়না মােন হােত—কােন—গলায়
পরেতই হেব নবমীেত এমন
কানও িনয়ম রাখেবন না।
বড় শয্াে িলয়ার বা ঝুমেকা,
িমনাকাির ঝালা ল, সে
হাতবালা বা চÓিড়। হার না পরেত
পােরন।
• িবজয়া দশমী মােনই সাদা—লাল,
টÓকটÓেক লাল। ঘন কের বড় লাল
িটপ, কাজল, লাল িলপি ক–
এর চেয় সু র সাজ আর কী
হেত পাের।
• সানার গয়না আজেকও পরা
যেত পাের অনায়ােস।
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