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১৩১-১৪২, েঙ্গী লশল্প এলাকা 

েংগী, গাজীপুর 

 

৪১ তি বালষ িক সাধারণ সভার লবজ্ঞলি 

 

 এতদ্বারা ন্যাশনাল টিউবস লললিটেড (এনটিএল)-এর সম্মালনত শশয়ারট াল্ডারগটণর সদয় অবগলতর জন্য জানাটনা যাটে 

শয, লনম্নলললিত লবষয়ালদ সম্পাদনকটল্প শকাম্পালনর ৪১তি বালষ িক সাধারণ সভা আগািী ২৭’লডটসম্বর, ২০২১ শরাজ শসািবার, 

লবকাল ০৩.০০ ঘটিকায় লডলজোল প্লােফি ি https://ntl.virtualagmbd.com ললংটক অনুলিত  টবেঃ 
 

১। ৩০ জুন, ২০২১ তালরটি সিাি অর্ িবছটরর শকাম্পালনর লনরীলিত ল সাব ও লনরীিকটদর প্রলতটবদন এবং পলরচালনা 

পষ িটদর  

বালষ িক প্রলতটবদন গ্র ণ, লবটবচনা ও অনুটিাদন; 

২। ৩০ জুন, ২০২১ তালরটি সিাি অর্ িবছটরর লভ্াংশ (লডলভটডন্ড) শঘাষণা; 

৩। পলরচালকটদর শূন্য পটদ পলরচালক িটনানয়ন/লনব িাচন; 

৪। স্বতন্ত্র পলরচালক লনটয়াগ অনুটিাদন প্রসংটগ; 

৫। ২০২১-২০২২ অর্ িবছটরর জন্য শকাম্পালনর লনরীিক লনটয়াগ এবং তাটদর লফ লনধ িারণ; 

৬। ২০২১-২০২২ অর্ িবছটরর জন্য কিপ্লাটয়ন্স অলডের লনটয়াগ এবং তাটদর লফ লনধ িারণ; 

৭। সভাপলতর অনুিলতক্রটি আটলাচনাটযাগ্য অন্যান্য লবষয়ালদ (যলদ র্াটক)। 

 

                শবাটড ির আটদশক্রটি, 

                               স্বােঃ/-          
 

তালরিেঃ ০৫-১২-২০২১                    (প্রাণলজৎ পাল) 

                   শকাম্পালন সলচব 

দ্রষ্টব্য: 

১। শরকড ি শডেেঃ ০৯ লডটসম্বর, ২০২১ 

২। সাধারণ সভায় অংশগ্র টণর জন্য অপারগ শকান সদস্য তার পটি সভায় অংশগ্র ণ ও শভাে প্রদাটনর জন্য প্রলি লনটয়াগ 

করটত পারটবন। প্রটয়াজনীয় অংটকর শরলভলনউ ষ্ট্াম্প সম্বললত প্রলি ফরি শকাম্পালনর ওটয়বসাইে শর্টক (বালষ িক 

প্রলতটবদটন সংযুক্ত) সংগ্র  কটর কারিানাস্থ শশয়ার অলফটস অর্বা ntl.bsec.acco@gmail.com এই শিইটল 

সভার লনধ িালরত সিটয়র ৪৮ ঘন্টা পূটব ি অর্ িাৎ ২৫-১২-২০২১ তালরি সকাল ১১.০০ ঘটিকার িটে অবশ্যই জিা লদটত 

 টব। শকাম্পালন/করটপাটরশন তাটদর িটনানীত প্রলতলনলধর িােটি সভায় অংশ গ্র ণ করটত পারটব। 

৩। শকাম্পালনর আটি িটকলস অব এটসালসটয়শন-এর ১১৯ ধারা অনুযায়ী এক-তৃতীয়াংশ অর্ িাৎ ২(দুই) পলরচালক অত্র বালষ িক 

সাধারণ সভায় অবসর গ্র ণ করটবন। আটি িটকলস এর ১২০ ধারা অনুযায়ী পলরচালক পটদ লযলন শজ্িতি লতলন অবসর 

গ্র ণ করটবন। গ্রুপ ‘এ’ এর শূন্য পদ দুইটিটত দুইজন পলরচালক উক্ত গ্রুটপর শশয়ারট াল্ডার (লবএসইলস) কতৃিক িটনানীত 

 টবন।  

৪। গ্রুপ-‘লব’ শশয়ারট াল্ডারটদর িটে পলরটশালধত মূলধটনর নূন্যতি ২% শশয়ারধারী আগ্র ী শশয়ারট াল্ডারগণটক 

পলরচালক পটদ লনব িালচত/িটনানীত  ওয়ার লটি্ শযাগ্য ও ইচ্ছুক প্রার্ীগণটক কারিানাস্থ শশয়ার অলফটস সভা অনুলিত 

 ওয়ার কিপটি ৭(সাত) লদন পূটব ি অর্ িাৎ ২০-১২-২০২১ তালরি শবলা ১১.০০ ঘটিকার িটে লনধ িালরত ফরটি 

িটনানয়নপত্র দালিল করটত  টব। িটনানয়ন ফরি শকাম্পালনর ওটয়বসাইে শর্টক সংগ্র  করা যাটব।  

৫। বাংলাটদশ লসলকউলরটিজ এন্ড এিটচঞ্জ কলিশটনর শনাটিলফটকশন নং-লবএসইলস/লসএিআরআরলসলড/২০০৬-

১৫৮/২০৮/এডলিন/ ৮১ তাং ২০ জুন ২০১৮ অনুযায়ী শকাম্পালনর ২০২০-২০২১ অর্ িবছটরর বালষ িক প্রলতটবদন 

লসলডলবএল শর্টক শরকড ি শডটে প্রাি সম্মালনত শশয়ারট াল্ডারটদর ইটিল ঠিকানায় শপ্ররণ করা  টব। এছাড়া শকাম্পালনর 

ওটয়বসাইটে (www.ntl.gov.bd) বালষ িক প্রলতটবদটন যর্া সিটয় পাওয়া যাটব।  

৬। বালষ িক সাধারণ সভার লগ-ইন প্রটসটসর উলিলিত ললংটকর লবস্তালরত ওটয়বসাইটে পাওয়া যাটব এবং শরকড ি শডটে প্রাি 

সম্মালনত শশয়ারট াল্ডারটদর ইটিল ঠিকানায় শপ্ররণ করা  টব। সদস্যবৃন্দ সভা অনুিাটনর ২৪ ঘন্টা পূটব ি ললংটক প্রটবশ 

কটর তাটদর মূল্যবান িতািত প্রকাশ করটত পারটবন। ভার্চিয়াল লিটিং-এ অংশগ্র টণর জন্য শকান শেকলনক্াল 

এলসসটেটন্সর (যলদ প্রটয়াজন  য়) জন্য শকাম্পালনর ওটয়বসাইে লভলজটের অনুটরাধ করা  টলা। 


