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নাং- ২৬.০১.০০০০.০০৪.৪৪.০১৭.১৭.২২                            তাররখঃ ২০ রিদসম্বর, ২০১৭  

    

সভার ননাটিশ 

 

 

           ননপাদলর বাজাদর বাাংলাদেশী পদের অগ্রারিকারমূলক শুল্ক সুরবিা তারলকা (ররদকাদেস্ট রলস্ট) এবাং বাাংলাদেদশর বাজাদর 

ননপাদলর পদের অগ্রারিকারমূলক শুল্ক সুরবিা তারলকা (অফার রলস্ট) প্রণেদনর লদযে আগািী ২৭ রিদসম্বর, ২০১৭ তাররখ নরাজ 

বুিবার সকাল ১১:০০ টাে আন্তজজারতক সহদ ারগতা রবভাদগর সেস্য (অরতররক্ত সরিব) জনাব নশখ আক্দুল িান্নান এর সভাপরতদে 

বাাংলাদেশ ট্যাররফ করিশদনর সভাকদয (১ি ১২তলা সরকারী অরফস ভবন , ১০ি তলা, নসগুনবারগিা, ঢাকা) একটি সভা আহবান করা 

হদেদে।  

 

২। এ সভাে িতািতসহ একজন উপযুক্ত প্ররতরনরি উপরিত থাকার জন্য রনদে জশক্রদি অনুদরাি করা হদলা। 

 

                                      স্বাযররত/=                

     (নিাঃ িদেন উরিন নিাল্লা) 

       সহকারী-প্রিান (ি.ো.) 

                                                                                                  নফান: ৯৩৩৫৯৯৬ (অনুদরাদি) ফোক্স: ৯৩৪০২৪৫ 

                                                                                                     ই-নিইল: ac_icd_gatt@btc.gov.bd 

 

   রবতরণ  (নজেষ্ঠতার ক্রিানুসাদর নদহ): 
 

১। নিোরম্যান, জাতীে রাজস্ব নবাি জ, নসগুনবারগিা, ঢাকা।   

২। ভাইস-নিোরম্যান , রপ্তারন উন্নেন বুেদরা, ১ কারওোন বাজার, টিরসরব ভবন, ঢাকা। 

৩। প্রিান রনব জাহী কি জকতজা, রবএফটিআই, ১ কারওোন বাজার, টিরসরব ভবন (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা। 

৪। সভাপরত, এফরবরসরসআই, ৬০ িরতরিল বা/এ, ঢাকা। 

৫। সভাপরত, রিরসরসআই, ৬৫-৬৬ িরতরিল বা/এ, ঢাকা। 

৬। সভাপরত, এিরসরসআই, ১২২-২৪ িরতরিল বা/এ, ঢাকা। 

৭। সভাপরত, বাাংলাদেশ জুট এক্সদপাট জাস জ এদসারসদেশন, ৯/রজ, িরতরিল বা/এ, ঢাকা। 

৮। সভাপরত, বাাংলাদেশ এদগ্রা-প্রদসসরস এদসারসদেশন (বাপা), নাভানা রনউবারর নেস, ফ্লাট নাং রি-৬ ৪/১/এ, নসাবাহানবাগ, ঢাকা। 

    ৯। সভপরত, বাাংলাদেশ ওষুি রশল্প এদসারসদেশন, নাভানা ওসিান রলাংক (নলদভল-৪) ২১৪/রি, বীর উত্তি িীর শওকত এরভরনউ 

       নতজগাঁও-গুলশান রলাংক নরাি, ঢাকা-১২০৮ 

  ১০।  সভাপরত, বাাংলাদেশ নপপার রিলস এদসারসদেশন েট #৩৩৫, (২ে তলা), ব্লক-রি, বসুন্ধরা, ঢাকা।  

  ১১।  সভাপরত, বাাংলাদেশ ফ্রুটস, নভরজদটবল এন্ড এেলাইি প্রিাকটস এক্সদপাট জাস জ এদসারসদেশন, রাহিরনো ইন্াঃ কিদেস (৬ষ্ঠ     

তলা), কয নাং ১১, ২৮/১/রস, টদেনরব সার্কজলার নরাি, িরতরিল, ঢাকা।  

  ১২। সভাপরত, বাাংলাদেশ রফরনসি নলোর, নলোর গুিস এন্ড ফুটওেোর এক্সদপাট জাস জ এদসারসদেশন, বারি নাং ৩২/এ, নরাি নাং ২ 

ফ্লোট নাং রব-২, িানিরন্ড, ঢাকা।   
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  ১৩। নিোরম্যান, স্কাোর গ্রুপ, স্কাোর নসন্ার, ৪৮ িহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২  

 

  

 ১৪। ব্যবিাপনা পররিালক, আর এফ এল গ্রুপ, প্রাণ-আর এফ এল নসন্ার, ১০৫ িধ্য বাড্ডা, ঢাকা-১২১২। 

 ১৫। ব্যবিাপনা পররিালক, ররহিাফদরাজ অের্কমুদলটর রল:, ৭০৫ নাখালপারা, নতজগাঁও, ঢাকা। 

  

অনুরলরপ (জ্ঞাতাদথ জ ও কা জাদথ জ): 
 

১। যুগ্ম-প্রিান (আস-১/২), বাাংলাদেশ ট্যাররফ করিশন, ঢাকা। 

২। উপ-প্রিান (আস-১/২), বাাংলাদেশ ট্যাররফ করিশন, ঢাকা। 

৩। একান্ত সরিব (নিোরম্যাদনর সেে অবগরতর জন্য), বাাংলাদেশ ট্যাররফ করিশন, ঢাকা। 

৪। রসদস্টি এনারলস্ট, বাাংলাদেশ ট্যাররফ করিশন, ঢাকা। (ননাটিশটি করিশদনর ওদেব সাইদট প্রকাদশর অনুদরািসহ) 

৫। সহকারী সরিব (প্রশাসন), বাাংলাদেশ ট্যাররফ করিশন, ঢাকা। (২৫ জন প্ররতরনরির আপ্যােদনর অনুদরািসহ) 

৫। সহকারী প্রিান (আস-১), বাাংলাদেশ ট্যাররফ করিশন, ঢাকা। 

৬। গদবষণা কি জকতজা (আস-১/২/৩), বাাংলাদেশ ট্যাররফ করিশন, ঢাকা। 

৭। রপআরএন্ডরপ, বাাংলাদেশ ট্যাররফ করিশন, ঢাকা। (সভাকয প্রস্তুত রাখার অনুদরািসহ) 

৮। একান্ত সহকারী (সেস্য আস-এর সেে অবগরতর জন্য), বাাংলাদেশ ট্যাররফ করিশন, ঢাকা। 

৯। নরথ করপ। 


