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সভাি ন াটিশ 

 

আগামী ০২/০৩/২০১৬ তারিখ বুধবাি সকাল ১০.৩০ ঘটিকায় আমদার  ও িপ্তার  প্রধা  র য়ন্ত্রককি দপ্তকি Online 

Licensing Module (OLM) বাস্তবায়ক ি রবষকয় আমদার  ও িপ্তার  প্রধা  র য়ন্ত্রক মক াদকয়ি সভাপরতকে আমদার  ও িপ্তার  

প্রধা  র য়ন্ত্রককি দপ্তকিি সকেল  ককে একটি সভা অনুরিত  কব। সভায় যথাসমকয় সংরিষ্ট সকলকক উপরিত থাকাি জন্য অনুকিাধ কিা 

যাকে। 

 

 

                            স্বাক্ষরিত 

 (মরিরুজ্জামাি খাি) 

সহকািী রিয়ন্ত্রক 

Avg`vwb I ißvwb প্রধা  র য়ন্ত্রককি পকে, XvKv| 

†dvb-9551556, d¨v·- 9550217 

controller.chief@yahoo.com 

বিতরণ (জেষ্ঠ্যতার বিবিজত নয়): 

১। চেয়ারম্যান, িাাংলাজেশ চেবলকবিউবনজকশন চরগুজলেরী কবিশন (বিটিআরবি), আইইবি িিন, রিনা ঢাকা (একেন উপযুক্ত প্রবতবনবি 

িজনানয়জনর অনুজরািিহ)।  

২। চেয়ারম্যান, ট্যাবরফ কবিশন, ( দৃ: আ:- েনাি আকরাি চহাজিন, বিজেি এনাবলে)।  

৩। ব্যিস্থাপনা পবরোলক, িাাংলাজেশ চেবলকবিউবনজকশনি চকাম্পানী বলবিজেড, চেবলজ াগাজ াগ িিন, ৩৭/ই, ইস্কােন গাজড েন, ঢাকা (একেন 

উপযুক্ত প্রবতবনবি িজনানয়জনর অনুজরািিহ)। 

৪। চরবেস্ট্রার, েজয়ন্ট েক চকাম্পানীে এন্ড ফাি েিমূজহর পবরেপ্তর, টিবিবি িিন, ১ কারওয়ান িাোর, ঢাকা (তাঁর েপ্তজরর অজোজিশজনর িাজে 

িম্পৃক্ত একেন প্রবতবনবি চপ্ররজণর অনুজরািিহ)। 

৫। িাইি চেয়ারম্যান, রপ্তানী উন্নয়ন ব্যযজরা, টিবিবি িিন, ১ কারওয়ান িাোর, ঢাকা (তাঁর েপ্তজরর অজোজিশজনর িাজে িম্পৃক্ত একেন 

প্রবতবনবি চপ্ররজণর অনুজরািিহ)। 

৬। বনি োহী পবরোলক, িাাংলাজেশ কবম্পউোর কাউবিল, ই-১৪/এক্স, বিবিবি িিন, আগারগাঁও, ঢাকা (একেন উপযুক্ত প্রবতবনবি িজনানয়জনর 

অনুজরািিহ)। 

৭। চফরজেৌি আরা চিগি, বিইও, বিেজনি ইবনবশজয়টিি বলবডাং চডজিলপজিন্ট (BUILD), ঢাকা চেম্বার বিবডাং (১০ি তলা), ৬৫-৬৬, 

িবতবিল িা/এ, ঢাকা-১০০০। 

৮। বনয়ন্ত্রক, আিোবন ও রপ্তাবন বনয়ন্ত্রজকর েপ্তর, ঢাকা। 

৯।  েনাি চিাোঃ আওলাে চহাজিন, িহকারী পবরোলক, ডবিউটিও চিল, িাবণেয িন্ত্রণালয়, িাাংলাজেশ িবেিালয়, ঢাকা। 

১০। েনাি নােমুল হক, িহকারী িবেি, প্রশািন-৩, িাবণেয িন্ত্রণালয়, িাাংলাজেশ িবেিালয়, ঢাকা। 

১১। নমাঃ  ারজম উদ্ নদৌলা নূি, ক সালকেন্ট, ওয়ার্ল্ড ব্াংক গ্রুপ, ইউ াইকেড  াউজ, ১০, গুলশা  এরভর উ, ঢাকা-১২১২। 

১২। জ াব নুসিাত  ার দ বরব, অপাকিশ স এ ারলস্ট, ওয়ার্ল্ড ব্াংক গ্রুপ, ১০, গুলশা  এরভর উ, ঢাকা-১২১২। (তাকক সভায় পাওয়াি প্লাকন্টি 

রবষয়টি উপিাপক ি প্রকয়াজ ীয় প্রস্তুরতস  আগমক ি অনুকিাধ জা াক া  কলা ) 

১৩। ব্বিাপ া পরিচালক, নমসাস ড নেকক া  যাকভ  রলরমকেড, ফাত্তা  প্লাজা (১০ম তলা), ৭০, গ্রী  নিাড, ঢাকা-১২০৫। 

১৪। প্রধা  র য়ন্ত্রক মক াদকয়ি ব্রিগত স কািী, ঢাকা। 
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