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ারক ন র: ২৬.০৩.০০০০.০০৪.৯৯.০১৯.২০.৭০ তািরখ: 
০৪ অে াবর ২০২০

১৯ আি ন ১৪২৭

িবষয়: আমদািনআমদািন  ওও  র ািনর ািন  ধানধান  িনয় কিনয় ক  দ েররদ েরর  অিভেযাগঅিভেযাগ  িতকারিতকার  ব ব াব ব া  িবষেয়িবষেয়
সবা হীতাসবা হীতা//অংশীজনেদরঅংশীজনেদর  অবিহতকরণঅবিহতকরণ  সং াসং া   সভারসভার  সময়সময়  পিরবতনপিরবতন  সেসে ।।

সূ : এ দ েরর ারক নং- ২৬.০৩.০০০০.০০৪.৯৯.০১৯.২০.৫৫, তািরখ: ৩০ সে র ২০২০।

          উপযু  িবষয় ও সেূ  বিণত পে র ি েত জানােনা যাে  য, অিনবায কারণ
বশতঃ আমদািন ও র ািন ধান িনয় েকর দ েরর অিভেযাগ িতকার ব ব া িবষেয়
সবা হীতা/অংশীজনেদর অবিহতকরণ সভা আগামী ০৬ অে াবর ২০২০ তািরখ রাজ

ম লবার সকাল ১১.০০ ঘিটকার পিরবেত িবকাল ৩.০০ ঘিটকায় অ ি ত হেব।এতদিবষেয়
সংি  সকলেক উ  সভায় যাগদান করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

          Meeting ID: 5265268442

            Password : CCIEHO

৪-১০-২০২০

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়):
১) গভনর, বাংলােদশ ব াংক, ধান কাযালয়, 
মিতিঝল ঢাকা- ১০০০ (উপযু  িতিনিধ 
অংশ হেণর অ েরাধসহ)।,
২) িনবাহী চয়ারম ান, বাংলােদশ িবিনেয়াগ উ য়ন 
কতপৃ , ই-৬/িব, আগারগঁাও, শর-ই-বাংলানগর, 
ঢাকা- ১২০৭ (উপযু  িতিনিধ অংশ হেণর 
অ েরাধসহ)।
৩) চয়ারম ান, বাংলােদশ ু  ও িটরিশ  
করেপােরশন (িবিসক), ১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বা/এ, 

মাঃ িসরাজলু ইসলাম
সহকারী িনয় ক
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ঢাকা- ১০০০ (উপযু  িতিনিধ অংশ হেণর 
অ েরাধসহ)।
৪) মহাপিরচালক, ব  অিধদ র, িবিটএমিস ভবন 
(১০ম তলা), ৭-৯, কাওরানবাজার, ঢাকা- ১২১৫ 
(উপযু  িতিনিধ অংশ হেণর অ েরাধসহ)।
৫) ব ব াপনা পিরচালক, বাংলােদশ হাই- টক পাক 
কতপৃ , আইিসিট টাওয়ার (১০ম তলা), উ-১৪/এ , 
আগারগঁাও, ঢাকা- ১২০৭ (উপযু  িতিনিধ 
অংশ হেণর অ েরাধসহ)।
৬) মহাপিরচালক, ঔষধ শাসন অিধদ র, ঔষধ 
ভবন, মহাখালী, ঢাকা (উপযু  িতিনিধ অংশ হেণর 
অ েরাধসহ)।
৭) ক  পিরচালক, প া ব মখূী সত ু ক , সত ু
ভবন, বনানী, ঢাকা- ১২১২।
৮) ক  পিরচালক, প া ি জ রল সংেযাগ ক , 
বাংলােদশ রলওেয়, রল ভবন, ১৬, আ লু গিন 
রাড, ঢাকা।

৯) ক  পিরচালক, মাংলা পাট কন াকশন অব 
খুলনা েজ  রল লাইন, বাংলােদশ রলওেয়, 
কমলাপুর, ঢাকা।
১০) ক  পিরচালক, ঢাকা মাস রিপড ানিজট 
ডেভলপেম ট েজ , বািস কল াণ ভবন, লেভল- 

১৪, ৭১-৭২, ও  এ ািলফ া ট রাড, ই াটন গােডন, 
ঢাকা।
১১) ক  পিরচালক, মাতারবাড়ী পার ি িটক াল 
কাল ফায়ারড পাওয়ার েজ , ইউিনক হাইটস 

( লেভল- ১৭), ১১৭, কাজী নজ ল ইসলাম এিভিনউ, 
ই াটন গােডন, ঢাকা।
১২) ক  পিরচালক, পপুর এনিপিপ কন াকশন 
সাইট েজ , হাজউ- িটর-৩, বাংলা িটর আ/এ, 
পাকিশ শন রাড, পাকিশ, ঈ দী, পাবনা।
১৩) ক  পিরচালক, পাওয়ার ীড কা ানী অব 
বাংলােদশ িলঃ, িপিজিসিব ভবন, এিভিনউ-৩, জ ল 
ইসলাম িসিট, আফতাবনগর, বা া, ঢাকা- ১২১২।
১৪) ক  পিরচালক, বাংলােদশ পাওয়ার 
ডেভলপেম ট বাড, ক ীয় সিচবালয়, ওয়াপদা 

িবি ং (৩য় তলা), মিতিঝল, ঢাকা।
১৫) ক  পিরচালক, ঢাকা এিলেভেটড 
এ ে সওেয় িপিপিপ েজ , সত ুভবন, িনউ 
এয়ােপাট রাড, বনানী, ঢাকা।
১৬) ক  পিরচালক,  মাি েলন কণফুিল টােনল 

েজ , সত ুভবন, িনউ এয়ােপাট রাড, বনানী, 
ঢাকা।
১৭) ক  পিরচালক, ঢাকা ওয়াটার সা াই 
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নটওয়াক ইম ভুেম ট েজ , ওয়াসা ভবন (৯ম 
তলা), ৯৮, কাজী নজ ল ইসলাম এিভিনউ, 
কাওরানবাজার, ঢাকা।
১৮) ক  পিরচালক, বাংলােদশ-চায়না পাওয়ার 
কা ানী ( াঃ) িলঃ, ইউিটিস িবি ং ( লেভল-৪), ৮, 

পা পথ, কাওরানবাজার, ঢাকা- ১২১৫।
১৯) ক  পিরচালক, গ াস া িমশন কা ানী 
িলঃ, ট নং- এফ- ১৮/এ, শর-ই-বাংলা নগর 

শাসিনক অ ল, আগারগঁা, ঢাকা- ১২০৭।
২০) ক  পিরচালক, নতনু িব ৎ (বাংলােদশ) 
িলঃ, িব এ ড িব এ ায়ার (৮ম তলা), ট নং- ১১৬, 

ক-ই, রাড- ১১, বনানী, ঢাকা- ১২১৩।
২১) িসেড ট, বাংলােদশ ি েকট বাড, শর-ই-
বাংলা াশনাল ি েকট িডয়াম, িমরপুর, ঢাকা।
২২) চয়ারম ান, চ াম পাট অথিরিট, ব র ভবন, 
চ াম- ৪১০০।
২৩) এমিড/িসইও, শভরন বাংলােদশ ক- ১২, ১৩, 
১৪ িলঃ, খ কার টাওয়ার (১০ম তলা), ৯৪, লশান 
এিভিনউ, লশান- ১, ঢাকা- ১২১২।
২৪) এমিড/িসইও, িডএইচএল াবাল ফেরায়ািডং 
(বাংলােদশ) িলিমেটড, আেবদীন টাওয়ার, লেভল- ৩ 
এ ড ৪, হাউজ- ৩৫, কামাল অতাতকু এিভিনউ, 
বনানী বা/এ, ঢাকা- ১২১৩।
২৫) এমিড/িসইও, িসিডেজড াবাল লিজি কস 
িলঃ, লামা স টার (৬  তলা), ২০৪-িব, তজগঁা-

লশান িলংক রাড, ঢাকা- ১২০৮।
২৬) এমিড/িসইও, সািমট এলএনিজ টািমনাল কাং 
( াঃ) িলঃ, সািমট স টার, ১৮, কাওরানবাজার বা/এ, 
ঢাকা- ১২১৫।
২৭) এমিড/িসইও, য়াই টকেনালিজস (বাংলােদশ) 
িলঃ, লাটাস কামাল টাওয়ার- ২, লেভল- ১৯, টন 
নং- ৫৯ এবং ৬১, লশান সাউথ এিভিনউ সােকল- 
১, লশান, ঢাকা- ১২১২।
২৮) এমিড/িসইও, িসেম  থলথেকয়ার িলঃ, লায়লা 
টাওয়ার (৮ম এবং ৯ম তলা), ৮, লশান এিভিনউ, 

লশান- ১, ঢাকা- ১২১২।
২৯) সভাপিত, সকল চ ার অব কমাস/ ড 
এেসািসেয়শন, বাংলােদশ।
৩০) জনাব মাঃ জািহ ল আলম চৗধরুী, িনবাহী 
অিফসার, আমদািন ও র ািন ধান িনয় েকর দ র 
(ওেয়বসাইেট দশেনর অ েরাধসহ)।
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