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গণিব ি

িবষয:় ফরেতরফরেতর   িভি েতিভি েত   আমদািনআমদািন   পারিমটপারিমট   ৩১১২৩১৩১১২৩১ ,  ,  তা িরখঃতািরখঃ  ১১১১ //০২০২ //২০১৯২০১৯  ি ঃি ঃ  ব া িতেলরবািতেলর   গণ িব িগণ িব ি ।।

এত ারা সংি  সকেলর অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, Overseas Marketing Corporation
(Pvt.) Ltd., Unique Trade Centre (UTC), Level-15, 8 Panthapath, Dhaka-
1215.এর অ েল েব এ দ র হেত জাির ত ফরেতর িভি েত আমদািন পারিমট নং- ৩১১২৩১, তািরখঃ
১১/০২/২০১৯ ি ঃ হািরেয় যাওয়ায় তা বািতল করার জ  ০৪.০২.২০২১ ি ঃ আেবদন কেরন। উ  আেবদনপে র সােথ
তজ াও থানা, ঢাকা জলার দািখল ত সাধারণ ডােয়রী (িজিড) নং ৯৮৬ তািরখঃ ১৯.০১.২০২১ ি ঃ এবং দিনক
জনতা  তািরখ ২০.০১.২০২১  ও দিনক যায়যায় িদন তািরখ ২০.০১.২০২১ পি কায়  কািশত হােরােনা িব ি র কিপ
দািখল কেরেছন। িত ােনর আেবদেনর ি েত আমদািন পারিমট নং- ৩১১২৩১, তািরখঃ ১১/০২/২০১৯ এত ারা
বািতল করা হেলা।
২। েবর জাির ত ফরেতর িভি েত আমদািন পারিমট নং- ৩১১২৩১, তািরখঃ ১১/০২/২০১৯ এর মা েম অ  কান
কায ম হণ করা হেল বা চ া করেল তা আইনত দ নীয় অপরাধ িহসােব গ  হেব।
৩। অ  গণ-িব ি  িত ােনর মািলক/ ব াপনা ক প েক আইনগতভােব কান দায় ি  দান কেরনা এবং
বািতল ত আমদািন পারিমট এর িবপরীেত েবর কান দায়- দনা উথািপত হেল তা িত ােনর ািধকারী/ ব াপনা
পিরচালেকর উপর বতােব।

১১-২-২০২১
ফাহিমদা িছফাত
িনবাহী কমকতা

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) কিমশনার, কিমশনার অব কা মস, কা ম হাউজ, ঢাকা।
২) কিমশনার , কিমশনার অব কা মস, কা ম হাউজ, চ াম।
৩) কিমশনার , কিমশনার অব কা মস, কা ম হাউজ, মংলা।
৪) কিমশনার, কিমশনার অব কা মস, কা ম হাউজ, বনােপাল
৫) Overseas Marketing Corporation (Pvt.) Ltd., Unique Trade Centre

১



(UTC), Level-15, 8 Panthapath, Dhaka-1215.
৬) সহকারী কিমশনার,  শন, মংলা, বােগরহাট/দশনা, য়াডাংগা/ সানামসিজদ, চাপাইনবাবগ /বাংলা িহিল,
িদনাজ র/ িড়মারী, লালমিনরহাট/ আখাউড়া, া নবািড়য়া/িবিবর বাজার, িম া/িবেলািনয়া, ফনী/ টকনাফ,
ক বাজার।
৭) জনাব মাঃ জািহ ল ইসলাম চৗ রী, িনবাহী অিফসার, আমদািন ও র ািন িনয় েকর দ র, ঢাকা। (ওেয়ব সাইেট

কােশর অ েরাধসহ)।
৮) উপ-পিরচালক, বাংলােদশ ফরম ও কাশনা অিধদ র, তজগাও, ঢাকা (পরবত  সং ায় গেজট কােশর
অ েরাধসহ)।
৯) ি গত সহকারী, আমদািন ও র ািন ধান িনয় েকর দ র
১০) মা ার কিপ।
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