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ারক ন র: ২৪.০২.০০০০.০০৬.৯৯.১১২.১৯.১৪৫০
িবষয়:

উপ

তািরখ:

২২ কািতক ১৪২৮

০৭ নেভ র ২০২১
১০০ % র ানী খ ী িশ কারখ ানার অ েল সরাসির
িরত M ould, M oulding
Fabric M achine with standard accessories, plastic shoot
machine with standard accessories স হ ছাড়করেণর লে
আই , িপ
জ ারীর পািরশ রণ সংেগ ।
িবষেয়র আেলােক আিদ হেয় জানােনা যাে

সড়ক-০১, িন

য, িসনে লা ফ াশনস (িবিড) িলিমেটড, অিফসঃ

-০২, িখলে ত, ঢাকা-১২১৯ ও কারখানাঃ ২৩/১, সীমা কমে

াট-১ ও ৩, বাড়ী-০১,
, সাতাইশ রাড, গাজী রা, টং ী, গাজী র নামক

কারখানা ১০০% র ািন খী এক ব িশ ইউিনট। িত ান ব অিধদ র ক ক িনবি ত। যার িনব ন
নং- আরএমিজ/ইএ িপ/ জিব ০০০৬৬৪-১৯, তািরখ: ২৮/০৮/২০১৯ ি : এবং িশ উপ-খাত: তির পাশাক (নীট গােম স)। উে া া
িব মান কারখানার ষমকরণ/আ িনকীকরণ/ িত াপন ও স সারেণর িনিমে মিশনারীজ/য াংশ সরাসির কারখানার নােম
রণ কেরেছন। যা ছাড়করেণর অেপ ায় চ াম কা মস ক পে র িনয় েণ রেয়েছ। উ
িরত মিশনারীজ/য াংশ স হ
ছাড়করেণর লে আই,িপ জারীর েয়াজনীয় পািরশ রেণর জ কারখানার মািলকপ ব অিধদ ের আেবদন দািখল
কেরেছন। আেবদন পে র সিহত িশ
িত ান র অ েল সরাসির িরত মিশনারীজ/য াংশ স েহর ইনভেয়জ নংBGCF21001, Date: 07.10.2021, এয়ারওেয় িবল/িবল অফ লিডং নং- DTWSZ211001, Date:
19.10.2021 ি ঃ। িরত মিশনারীজ/য াংশ স হ কারখানার অব ানঃ ২৩/১, সীমা কমে , সাতাইশ রাড, গাজী রা,
টং ী, গাজী র।

২। বিণতাব ায়, উ মািলক পে র আেবদেনর ি েত উে িখত ড েম েসর মা েম কারখানার নােম সরাসির িরত
মিশনারীজ/য াংশ স হ খালাস করার লে কা মস ক পে র িব মান নীিতমালা আমদািন নীিত আেদশ ২০১৫-২০১৮
অ যায়ী িবিধ িবধান িতপালন ােপে এবং সংি এস, আর ও মাতােবক েয়াজনীয় ইে াট পারিমট (আই, িপ) জারী করার
জ
পািরশ করা হেলা।

৭-১১-২০২১
মাঃ িনজাম উি ন
উপ-পিরচালক
ধান িনয় ক, আমদানী ও র ানী ধান িনয় েকর দ র,
জাতীয় ীড়া পিরষদ ভবন (এনএসিস টাওয়ার) ১৬ তলা
৬২/৩, রানা প ন, ঢাকা-১০০০।
১

.

ারক ন র: ২৪.০২.০০০০.০০৬.৯৯.১১২.১৯.১৪৫০/১(৪)

তািরখ:

২২ কািতক ১৪২৮
০৭ নেভ র ২০২১

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:
১) কিমশনার, কা মস হাউস, ঢাকা।
২) কিমশনার, কা মস হাউস, চ াম।
৩) ব াপনা পিরচালক, িসনে লা ফ াশনস (িবিড) িলিমেটড, অিফসঃ াট-১ ও ৩, বাড়ী-০১, সড়ক-০১,
িন -০২, িখলে ত, ঢাকা-১২১৯ ও কারখানাঃ ২৩/১, সীমা কমে , সাতাইশ রাড, গাজী রা, টং ী,
গাজী র।
৪) ওয়ান প সািভস, ব অিধদ র, ধান কাযালয়, ঢাকা।

৭-১১-২০২১
মাঃ িনজাম উি ন
উপ-পিরচালক

২

