
 
 

 

 

 
11 August 2020 
 
The Secretary, 
Corporate Relationship Department 
BSE Limited                                      (Company Code - 524000) 
25th Floor, P. J. Towers, Dalal Street, Fort, 
Mumbai  400 001 
 
Manager, 
Listing Department, 
National Stock Exchange of India Limited 
“Exchange Plaza”,       (Symbol – MAGMA) 
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), 
Mumbai – 400 051 
 
Dear Sir, 
 
Sub:  Intimation under Regulation 47 and Regulation 30 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure 
Requirement) Regulation, 2015 
 
Pursuant to Regulation 47 and 30 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulation, 
2015 please find attached herewith copies of Newspaper cuttings published in leading English 
newspaper (The Financial Express) and in Regional language newspaper (Aajkaal) on 11 August 2020 
in respect of the 40th Annual General Meeting of the Company to be held on 31 August 2020.  
 
This is for your information and record. 
 
Thanking You, 

 
 
 
 
 
 
 

 Encl: As above 



��

������������������������

���������� �������� ��� ������� ����� ���������� ����� ������� ������� �����

��������� �������� ������ ������ ���������������������

���������� ������ ��� ������� ������ � ����� ������� ����� ������� ������ ����� ��������

������ � ����� ������ � ��� ���� �������� ������������������� � ���� ����� ���� ��� ����

������ ��� �������� ��� �������

������ ��� �������� �� ��� ��������� �� ���������� ����������� ����� �� ��� ������� ������ ����

���� ������

��������� ��� ��������� �� ���� ���� ��� ������ ������� ����� ��������� ������� ��� ������� ����� ����������

����� ������� ������� ����� ��� ������ �� �� ���������� ���� ��� ������������ ��� ��� ��������� �� ���

��� ���� ������ ���� ������ ��� �����

����� ���� ������ ��� �������� ����� �� �������� ���� �� ��� ��� �� ��� ����� ��� ����� ����� ��� ����������

��������� �� ��� ��� ������ ����������

��� ��� ������� ����� ���������� ����� ������� �������

����������� ������� �� ��� ������� ������ �����

����

������ �������� ���� � ������ ��� ����

���� �� ����������� ����� � ����������� ����� �������

������ ���� ����������� ��� ������� �� ������ ������

���� ��� ������ ������� ��������� ����������

�����������������������������������������

����������������������������

��

����������������������������������������������

���������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������

�����������������������������

����������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������

����������

�������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������

��������������� ����������

������������������������������������������

����������������

���������

��

�������������������������������

�������������������������������

������������������������������������������������������������������������

��������������������������������

��������������������������������������������

��������������������������������������������

����

������������ ������������

������������������ �������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������

������������������������

�������� ������ ��� ����



কলকাতা মঙ্গলবার ১১ আগস্ট ২০২০                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
৯

যার ক্ষেত্রে এটি প্রত্যাজ্য হত্ত পাত্র
এতদ্দ্বার্বা জনস্বাধ্বারণের জ্্বাত্বাণ্থে জ্বান্বাণন্বা য্বাণছে যয, ক্মসাস্স অ্যাকত্জা ক্�াত্বল ইন্ডিয়া ন্লন্মত্েড 
( আণে যযটি ইন্ডিয়্বান এক্সণ্্বান্সভ ন্িন্িণেড/  আইন্সআই ইন্ডিয়্বা ন্িন্িণেড ন্বাণি পন্রন্িত ন্িি, 
যরন্জস্্বাডথে অন্িণসর ঠিক্বান্বা:  ৯ি তি, ি্্বােন্বাি ে্বাওয়্বারস, েল্ ি যক্বাসথে এক্সণেনশন যর্বাড, যসক্টর–৫৮, 
গুরুগ্্বাি–১২২ ০১১, হন্রয়্বান্বা) –এর ন্নম্নন্িন্িত যশয়্বার স্বাটিথেন্িণকেগুন্ি হ্বান্রণয় যেণি।

ক্রম ক্েয়ারধারত্কর �াম ক্�ান্লও �ং সাটি্সন্�ত্কে �ং স্বতন্ত্র �ম্বর ক্েয়াত্রর সংখ্যা
১ সুত্রখা গান্ধী ন্সন্ডন্জ০০১ ২৭৯৯৭৯ ৪০১১৪৭৫৩–

৪০১১৪৭৮৭
৩৫

ওপণর উণলেি কর্বা যশয়্বার স্বাটিথেন্িণকেগুন্ি ক্রয় কর্বা ব্বা এগুন্ি ন্নণয় যক্বানও প্রক্বার যিনণেন ন্বা–কর্বার 
জন্ জনস্বাধ্বারেণক সতকথে কণর যেওয়্বা হণছে।
ওপণর উণলেি কর্বা যশয়্বার স্বাটিথেন্িণকে( গুন্ি) র যপ্রন্ষিণত যক্বানও ব্ন্তির যক্বানও ে্বান্ব ্্বাকণি ন্তন্ন 
যসই ে্বান্ব এই যক্বাম্্বান্ন ব্বা যক্বাম্্বান্নর যরন্জস্ট্বার এবং ট্্বান্সি্বার এণজন্ট ন্স ন্ব ম্যাত্�জত্মন্ট সান্্্সত্সস 
( প্রাাঃ)  ন্লাঃ, ঠিকা�া:  ন্প–২২, বত্ডিল ক্রাড, কলকাতা–৭০০ ০১৯–এর ক্বাণি এই যন্বাটিস প্রক্বাণশর 
ত্বান্রি য্ণক ১৫ ন্েণনর িণধ্ যপশ করণত প্বাণরন, য্বার পণর আর যক্বানও ে্বান্ব ন্বণবিন্বা কর্বা হণব ন্বা 
এবং এই যক্বাম্্বান্ন ডুন্্ণকে যশয়্বার স্বাটিথেন্িণকে( সিূহ)  ইসু্র জন্ পরবততী পেণষিপ গ্হে করণব।
স্্বান:  িুম্বই আইন্ন ে্বান্বে্বাণরর ন্বাি
ত্বান্রি:  ১১. ০৮. ২০২০ সুত্রখা গান্ধী

 প্রকাে্য ন্বজ্ঞন্তি

 মৎস্যজধীবধীত্ের বাধ্সক্য্াতা
যক্বািন্বহ্বার যজি্বার প্রবীে/ অষিি িৎস্জীবীণের য্ণক ‘ জয় ব্বাংি্বা’  
প্রকণপে ব্বাধথেক্ভ্বাত্বা প্বাইব্বার জন্ আণবেনপত্র আহ্্বান কর্বা হণছে। 
আণবেনপত্র প্বাওয়্বা ও জি্বা যেওয়্বা য্বাণব আে্বািী ১২/ ০৮/ ২০২০ 
ত্বান্রি য্ণক ৩১/ ০৮/ ২০২০ ত্বান্রণির িণধ্ িুটির ন্েন ব্বাণে প্রত্হ 
সক্বাি ১২. ০০ে্বা য্ণক ন্বক্বাি ৩. ০০ে্বা পযথেন্ত ন্নজ ন্নজ সিন্টি 
উন্নয়ন আন্ধক্বান্রণকর করে অ্ব্বা সহ– িৎস্ অন্ধকতথে্বার করে, 
িীন ভবন, যক্বািন্বহ্বার ন্নকে।

সহ– মৎস্য অন্ধকত্সা
ক্কাচন্বহার    

 GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE CHIEF MEDICAL OFFICER OF HEALTH &

DISTRICT HEALTH & FAMILY WELFARE SAMITY
PASHIM MEDINIPUR

 No. DH & FWS-Mid(W)/PH/2020/5337                 Date: 10.08.2020
Walk-in-Interview

Application are hereby sought from eligible candidates for under noted contractual 
post under NVBDCP Programme of DH & FWS, Paschim Medinipur district.
Sl.  Name of the Post   No. of         Age Tenure of
No.  Vacancy  Contract
1. PHLEBOTOMIST 10 (Ten) 

Date of Interview: 24.08.2020
Details will be available in the Office Notice Board and website of 
www.wbhealth.gov.in/Recruitment.

Sd/- 10.08.2020
Member Secretary, DH & FWS & CMOH

Paschim Medinipur 

Upper age limit 40 years as on 01/06/2020 
Relaxation of age for SC, ST & OBC 
category as per Govt. rules. 

03 
months

 ম্যাগমা ন্��কপ্স ন্লন্মত্েড
যরন্জস্্বাডথে অন্িস:  ‘ যডণভিপণিন্ট হ্বাউস’ , ২৪, প্বাকথে ন্স্টে, কিক্বাত্বা–৭০০ ০১৬

যি্বান:  ০৩৩–৪৪০১ ৭৩৫০/  ৭৫৯৬০ ৬৭৬৮৬ • CIN: L51504WB1978PLC031813 
ওণয়বস্বাইে:  www.magma.co.in  •  ই–যিি আইন্ড:  secretary@magma.co.in 

ন্্ন্ডও ক��াত্রন্স ( ‘ ন্্ন্স’ ) / অ�্য অন্ডও–ন্্সু্যয়াল পদ্ধন্ত 
( ‘ ওএন্্এম’ ) –এর মাধ্যত্ম আত্য়ান্জতব্য ৪০তম অ্যা�ুয়াল ক্জ�াত্রল 

ন্মটিং এবং ন্রত্মাে ই–ক্্াটিং ই��রত্মে� সম্পন্ক্সত ক্�াটিস
এতদ্দ্বার্বা এই যন্বাটিস জ্বান্র কর্বা হণছে যয, ন্িন্নন্স্ট অি কণপথে্বাণরে অ্্বাণিয়্বাসথে দ্্বার্বা জ্বান্রকৃত য্্বাক্রণি ৮ এন্প্রি ২০২০, ১৩ এন্প্রি 
২০২০ ও ৫ যি ২০২০ ত্বান্রি সংবন্িত যজন্বাণরি স্বার্থেি্বার নং ১৪/ ২০২০, ১৭/ ২০২০ ও ২০/ ২০২০ ( ‘ এিন্সএ স্বার্থেি্বারসিূহ)  
এবং ন্সন্কউন্রটিজ অ্্বাডি এক্সণিঞ্জ যব্বাডথে অি ইন্ডিয়্বা ( ‘ যসন্ব’ )  দ্্বার্বা জ্বান্রকৃত ১২ যি ২০২০ ত্বান্রি সংবন্িত স্বার্থেি্বার নং যস
ন্ব/ এইিও/ ন্সএিন্ড/ ন্সএিন্ড১/ ন্সআইআর/ ন্প/ ২০২০/ ৭৯ এবং এিন্সএ ও যসন্ব দ্্বার্বা জ্বান্রকৃত অন্্বান্ প্রণয্বাজ্ স্বার্থেি্বারসিূহ 
(একন্ত্রতরূণপ ‘ েরক্বান্র স্বার্থেি্বারসিূহ’  ন্হণসণব উন্লেন্িত)  সহ পঠনীয় যক্বাম্্বান্নজ অ্্বাক্ট, ২০১৩ ( ‘ উতি অ্্বাক্ট’ )  ও এর অধীণন 
েঠিত রুিসিূহ এবং ন্সন্কউন্রটিজ অ্্বাডি এক্সণিঞ্জ যব্বাডথে অি ইন্ডিয়্বা ( ন্িন্স্ং অবন্িণেশনস অ্্বাডি ন্ডসণ্্বাজ্বার ন্রণক্বায়্্বারণিন্টস)  
যরগুণিশনস, ২০১৫ ( ‘ যসন্ব ন্িন্স্ং যরগুণিশনস’ ) –এর সংস্্বান অনুস্বাণর ি্্বােি্বা ন্িনকপথে ন্িন্িণেড ( ‘ এই যক্বাম্্বান্ন’ ) –এর 
৪০তি ব্বান্্থেক স্বাধ্বারে সভ্বা ( এন্জএি/ ন্িটিং)   যস্বািব্বার, ৩১ আেস্ ২০২০ ত্বান্রি দুপুর ০২. ০০যে্বার সিয়  ন্ভন্স / ওএন্ভএি–এর 
ি্বাধ্ণি আণয়্বান্জত হণব।
উপন্রন্িন্িত েরক্বান্র স্বার্থেি্বারসিূহ অনুস্বাণর যয সকি সেণস্র ই–যিি ঠিক্বান্বা এই যক্বাম্্বান্ন/  ন্ডণপ্বান্জেন্র প্বাটিথেন্সপ্্বাণন্টর 
ক্বাণি ন্নবন্ীকৃত রণয়ণি, ই–যিণির ি্বাধ্ণি ত্বাঁণের প্রন্ত ৩১ ি্বািথে ২০২০ সি্বাপ্ত অ্থেবণ্থে এই যক্বাম্্বান্নর ব্বান্্থেক আন্্থেক 
িি্বািণির িন্তয়্বান ( ‘ অ্্বানুয়্বাি ন্রণপ্বােথে’ )  সণিত ভ্বািুথেয়্বাি এন্জএি–এর যন্বাটিস প্বাঠ্বাণন্বা হণয়ণি। েরক্বান্র স্বার্থেি্বারসিূহ অনুয্বায়ী 
সেস্ণের এই যন্বাটিণসর ব্বহ্বান্রক কন্প প্বাঠ্বাণন্বার প্রণয়্বাজন যনই।
৩১ ি্বািথে ২০২০ সি্বাপ্ত অ্থেবণ্থে এই যক্বাম্্বান্নর  ‘ অ্্বানুয়্বাি ন্রণপ্বােথে’  সহ উতি এন্জএণি আণি্বান্িতব্ স্বাধ্বারে ও ন্বণশ্ ব্বস্বান্য়ক 
যিনণেন সম্ন্কথেত ন্ব্য় এবং উতি এন্জএি আণয়্বাজণনর যন্বাটিস প্বাঠ্বাণন্বার ক্বাজ ৯ আেস্, ২০২০ ত্বান্রি যশ্ হণয়ণি। অ্্বানুয়্বাি 
ন্রণপ্বােথে এবং পরীন্ষিত আন্্থেক িি্বািি ( একক ও পুঞ্জীভূত)  এবং পন্রি্বািকিণ্ডিী ও অন্ডেরেণের ন্রণপ্বােথেগুন্ির িণত্বা অন্্বান্ 
নন্্পত্র যক্বাম্্বান্নর ওণয়বস্বাইণে ( www.magma.co.in )  যেওয়্বা হণয়ণি এবং এই যক্বাম্্বান্নর ইর্ইটি যশয়্বারগুন্ি যযি্বাণন 
ত্বান্িক্বাভুতি, যসই ন্বএসই ন্িন্িণেড–এর ওণয়বস্বাইে ( www.bseindia.com )  এবং ন্্বাশন্বাি স্ক এক্সণিঞ্জ অি ইন্ডিয়্বা 
ন্িন্িণেড–এর ওণয়বস্বাইে ( www.nseindia.com ) –যত ন্েণয়ও এগুন্ি যেি্বা য্বাণব।
যসন্ব ( ন্িন্স্ং অবন্িণেশনস অ্্বাডি ন্ডসণ্্বাজ্বার ন্রণক্বায়্্বারণিন্টস)  যরগুণিশনস, ২০১৫ ( ‘ ন্িন্স্ং যরগুণিশনস’ ) –এর যরগুণিশন 
৪৪ এবং যক্বাম্্বান্নজ অ্্বাক্ট, ২০১৩–এর ১০৮ নং ধ্বার্বা, সণগে পঠনীয় এর অধীণন রন্িত রুিসিূহ ( সিয় য্ণক সিয়্বান্তণর 
সংণশ্বান্ধতিণত্বা)  অনুয্বায়ী এই যক্বাম্্বান্ন আনণদের সণগে য�্বা্ে্বা করণি যয, আণি্বাি্ এন্জএণি সেস্র্বা ইণিকট্ন্নক পদ্ধন্তণত 
ত্বাঁণের যভ্বাে্বান্ধক্বার প্রণয়্বাণের সুন্বধ্বা প্বাণবন। ন্রণি্বাে ই–যভ্বাটিংণয়র যিয়্বাে শুরু হণব শুক্রব্বার, ২৮ আেস্ ২০২০ ত্বান্রি ( ভ্বারতীয় 
প্রি্বাে সিয় যবি্বা ৯. ০০ে্বায়)  এবং যশ্ হণব রন্বব্বার, ৩০ আেস্ ২০২০ ত্বান্রি ( ভ্বারতীয় প্রি্বাে সিয় ন্বণকি ৫. ০০ে্বায়) । এর 
পণর এই ন্রণি্বাে ই–যভ্বাটিং িন্ডউিটি ন্নন্্রিয় কণর যেওয়্বা হণব। ন্রণি্বাে ই–যভ্বাটিংণয়র সুন্বধ্বা যেওয়্বার জন্ এই যক্বাম্্বান্নর 
তরণি ন্্বাশন্বাি ন্সন্কউন্রটিজ ন্ডণপ্বান্জেন্র ন্িন্িণেড ( ‘ এনএসন্ডএি’ ) –যক ে্বান্য়ত্ব যেওয়্বা হণয়ণি। ন্ভন্স/ ওএন্ভএি–এর ি্বাধ্ণি 
এন্জএণি যয্বাে যেওয়্বার সুন্বধ্বাটি এন্জএি শুরুর ন্নধথে্বান্রত সিণয়র ৩০ ন্িন্নে আণে ি্বািু হণব এবং প্র্ণি আস্বার ন্ভন্তিণত 
সেস্ণের জন্ এই সুন্বধ্বা উপিব্ধ ্্বাকণব।
ন্িঃ ন্েন্রশ ভ্বাটিয়্বা, যক্বাম্্বান্ন যসণক্রে্বান্রজ ইন প্র ্য্বাকটিস ( ন্সন্প নং ১৩৭৯২) , সু্কটিন্বাইজ্বার ন্হণসণব ে্বান্য়ত্ব প্বািণনর অনুিন্ত 
ন্েণয়ণিন এবং প্রণয়্বাজনীয় সংি্্বােন্রষ্ঠত্বা ন্নধথে্বারণে ত্বাঁর্বা উপিব্ধ ্্বাকণবন এবং ত্বাঁর্বা এই ন্রণি্বাে ই–যভ্বাটিং প্রন্ক্রয়্বা/ ই–যভ্বাটিং 
ন্্বায্ ও স্বচ্ছ্ব উপ্বাণয় পন্রি্বািন্বায় সু্কটিন্বাইজ্বার ন্হণসণব ন্নযুতি হণয়ণিন।
 ক্বােঅি ত্বান্রি য্্বা ২৪ আেস্ ২০২০–যত সেস্েণের প্রেতি ইর্্ইটি যশয়্বার িূিধণনর অনুপ্বাণত যভ্বাে্বান্ধক্বার েৃহীত হণব। 
ন্বজ্ন্প্ত যপ্ররণের পরবততী সিণয় যন্ে যক্বানও ব্ন্তি যক্বাম্্বান্নর যশয়্বার গ্হে কণর ্্বাণকন এবং যক্বাম্্বান্নর সেস্পে গ্হে 
কণর ্্বাণকন ক্বােঅি ত্বান্রণি অ্থে্বাৎ ২৪ আেস্ ২০২০ সিণয় যসণষিণত্র ন্তন্ন evoting@ nsdl.co.in –যত অনুণর্বাধক্রণি 
িেইন আইন্ড ও প্বাসওয়্বাডথে যপণত প্বাণরন। ন্্বাশন্বাি ন্সন্কউন্রটিজ ন্ডণপ্বান্জেন্র ন্িন্িণেড ( এনএসন্ডএি)  দ্্বার্বা প্রস্তুত ববদু্ন্তন 
্্্বােিিথে ি্বাধ্ণি সেস্েে এন্জএি–এ অংশগ্হে করণত প্বারণবন। ন্রণি্বাে ই–যভ্বাটিং ত্্ ব্বহ্বার কণর সেস্েে িেইন 
করণবন https://www.evoting.nsdl.com–এ ন্বভ্বাে যশয়্বারণহ্বাল্্বারস/ সেস্েে। যশয়্বারণহ্বাল্্বার/ সেস্েে িেইন যপ্বােথে্বাি 
ি্বাধ্ণি ন্ভন্স/ ওএন্ভএি ি্বাধ্ণি সভ্বায় অংশগ্হণের জন্ ন্িঙ্ক প্বাণবন, যযি্বাণন যক্বাম্্বান্নর ইণভন যেি্বা য্বাণব। যযণহতু এন্জএি 
ন্ভন্স/ ওএন্ভএি ি্বাধ্ণি অনুন্ষ্ঠত হণব, যসই ক্বারণে সেস্েে প্রন্ক্স সুন্বধ্বা প্বাণবন ন্বা।
ন্রণি্বাে ই–যভ্বাটিং পদ্ধন্ত এবং সভ্বায় ই–যভ্বাটিং পদ্ধন্ত https://www.evoting.nsdl.com  এবং www.magma.co.in  
য্ণক ড্বাউনণি্বাড কর্বা য্বাণব ব্বা ই–যিি ি্বাধ্ণি secretary@  magma.co.in য্ণক অনুণর্বাধক্রণি প্বাওয়্বা য্বাণব।
একজন সেস্ ত্বার যভ্বাে্বান্ধক্বার প্রণয়্বাে কর্বার পর এন্জএি/ সভ্বায় অংশগ্হে করণত প্বারণবন, ন্কন্তু পুনর্বায় সভ্বায় যভ্বাে প্রে্বান 
করণত প্বারণবন ন্বা।
ন্রণি্বাে ই–যভ্বাটিং এবং এন্জএি–এ যভ্বাটিং একন্ত্রত কর্বা হণব এবং ত্বার িি্বািি যক্বাম্্বান্নর এন্জএি অনুন্ষ্ঠত হওয়্বায়/ সম্ন্ন 
হওয়্বার পর য�্বা্ে্বা কর্বা হণব, ন্কন্তু ত্বা কিনই এন্জএি সম্ন্ন হওয়্বার আেিন্লেশ ( ৪৮)  �ণ্্বা পণর হণব ন্বা। য�্বান্্ত িি্বািি–সহ 
সু্কটিন্বাইজ্বাণরর ন্রণপ্বােথে যক্বাম্্বান্নর ওণয়বস্বাইে  www.msgma.com.in  এবং এনএসন্ডএণির ওণয়বস্বাইে www.evoting.
nsdl.com –যত তৎষিে্বাৎ জ্বান্বাণন্বা হণব ত্বা ন্ব এস ই ন্িন্িণেড এবং ন্্বাশন্বাি স্ক এ্ণিঞ্জ অি ইন্ডিয়্বা ন্িন্িণেণড জ্বান্বাণন্বা হণব।
ন্রণি্বাে ই–যভ্বাটিং ব্বা ই–যভ্বাটিং এবং ন্ভন্স/ ওএন্ভএস ি্বাধ্ণি সভ্বায় অংশগ্হে সংক্র্বান্ত প্রণনের জন্ সেস্েে যয্বাে্বাণয্বাে করণবন 
পলেবী ি্বাণত্র, ি্্বাণনজ্বার, ন্্বাশন্বাি ন্সন্কউন্রটিজ ন্ডণপ্বান্জেন্র ন্িন্িণেড, যট্ড ওয়্বাল্থে, ‘ এ’  উইং, ৫ি তি, কিি্বা ন্িিস কম্্বাউডি, 
যসন্বাপন্ত ব্বাপত ি্বােথে, যি্বায়্বার প্্বাণরি, িুম্বই–৪০০ ০১৩, য্বার ন্নধথে্বান্রত ই–যিি ঠিক্বান্বা evoting@ nsdl.co.in, যি্বান নং + ৯১ 
২২ ২২৪৯৪৫৪৫ ব্বা যশয়্বারণহ্বাল্্বারণের জন্ ন্রিণক্বাণয়ন্টন্ি আস্কড যক্বাণচেনস ( এিএন্কউস)  এবং ন্রণি্বাে ই– যভ্বাটিং ইউজ্বার 
ি্্বানুয়্বাি য্বা প্বাওয়্বা য্বাণব www.evoting-nsdl.com –এ ‘ ড্বাউনণি্বাডস’  ন্বভ্বাণে ব্বা ন্নঃশুল্ক নম্বর ১৮০০– ২২২– ৯৯০– যত 
যয্বাে্বাণয্বাে করুন।
সিয়িণত্বা ত্্ প্বাওয়্বার জন্ অনুগ্হ কণর আপন্বাণের আরটিএ/ ন্ডণপ্বান্জেন্র প্বাটিথেন্সণপন্টণসর ক্বাণি আপন্বাণের ই– যিি আইন্ড 
আপণডে করুন। যয সকি সেস্ এিনও পযথেন্ত ই– যিি আইন্ড আপণডে কণরনন্ন, ত্ঁবার্বা সুন্বধ্বার জন্ ন্নম্নবন্েথেত নন্্ভুন্তিকরে 
পদ্ধন্তণত নন্্ভুতি করুন।

ন্�ন্জক্যাল ক্হান্্ডং  যক্বাম্্বান্নর যরন্জস্ট্বারস অ্্বাডি যশয়্বার ট্্বান্সি্বার এণজন্ট ন্নণশ যেকণন্বািন্জস প্র্বাইণভে ন্িন্িণেড–
 এ যিি করুন nichetechpl@nichetechpl.com  যযি্বাণন স্ব্বাষিন্রত অনুণর্বাধপণত্রর স্ক্্বান 
কর্বা কন্প যযি্বাণন একি্বাত্র/  প্র্ি যশয়্বারণহ্বাল্্বার স্ব্বাষির করণবন সণগে জি্বা ন্েণত হণব যি্বান্িং 
নং, যশয়্বারণহ্বাল্্বাণরর ন্বাি, যশয়্বার স্বাটিথেন্িণকণের স্ক্্বান কর্বা কন্প ( স্বািণন এবং যপিণন) , প্্বান 
(সস্ব্বাষিন্রত প্্বান ক্বাণডথের স্ক্্বান কর্বা কন্প),  আধ্বার ক্বাডথে ( সস্ব্বাষিন্রত আধ্বার ক্বাণডথের স্ক্্বান কর্বা কন্প)  
য্বার দ্্বার্বা ই– যিি নন্্ভুতি কর্বা য্বায়।

ন্ডম্যাে ক্হান্্ডং আপন্বার ন্ডণপ্বান্জেন্র প্বাটিথেন্সণপন্ট ( ন্ডন্প) – এর সণগে যয্বাে্বাণয্বাে করুন এবং আপন্বার ই– যিি 
নন্্ভুতি করুন।

 ি্্বােি্বা ন্িনকপথে ন্িন্িণেণডর পণষি,
স্্বান:  কিক্বাত্বা– ৭০০ ০২৬ োব�ুম জামা�
ত্বান্রি:  ১০ আেস্, ২০২০  যক্বাম্্বান্ন যসণক্রে্বান্র


