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wc«q g‡nv`qMY, 

আমদািন নীিত আেদশ, 3126-3129 eর আেলােক েপে ািলয়ামজাত প  (eiচ eস েকাড 38, 39, 3৯, 
4৯ aথবা েযাজয্ eiচ eস েকাড) আমদািনর লে য্ eলিস েখালার সময় িবiআরিস’র লাiেসে র েময়াদ, 
পিরমাণগত o গুণগত া তা পরী া করা বা তামূলককরণ সে । 

 

বাংলােদশ eনািজর্ েরগুেলটরী কিমশন eর 39/12/3129 তািরেখর িবiআরিস/eলিপিপ/িটo(কনিফেড )/282/767 সংখয্ক প  
(কিপ সংযু ) eবং a  িবভােগর 24/21/3125 তািরেখর সাকু র্লার প  নং-eফiিপিড(আমদািন নীিত)234/3125-2৯ eর িত আপনােদর 
মনেযাগ আকষ র্ণ করা যাে ।  

বাংলােদশ eনািজর্ েরগুেলটরী কিমশন (িবiআরিস) eর uি িখত প  হেত জানা যায়, েকান েকান াংক িবiআরিস’র লাiেসে র 
েময়াদ, পিরমাণগত o গুণগত া তা পরী া না কের eলিস খুলেছ। েবসরকারী খােতর আমদািনকারকেক েপে ািলয়ামজাত প  
আমদািনর জ  আমদািন নীিত আেদশ eবং বাংলােদশ eনািজর্ েরগুেলটরী কিমশন আiন, 3114 aনুযায়ী বাংলােদশ eনািজর্ েরগুেলটরী 
কিমশেনর লাiেস  া  হবার বা বাধকতা eবং u  লাiেস  তীত েকান ি / িত ান েপে ািলয়ামজাত প  মজুত, িবপণন o 
িবতরণ, সরবরাহ করেত পারেব না মেম র্ িনেদ র্শনা দান করা হেয়েছ। a  িবভােগর 39/12/3129 তািরেখর বিণ র্ত u  সাকু র্লার পে  
aনুরূপ পরামশ র্ েদয়া হেয়িছল। u  িনেদ র্শনা সিঠকভােব পিরপালন হে  না মেম র্ িবiআরিস’র প  হেত তীয়মান হে । 

eমতাব ায়, েপে ািলয়ামজাত প  (eiচ eস েকাড 38, 39, 3৯, 4৯ aথবা েযাজয্ eiচ eস েকাড) আমদািনর জ  eলিস 
েখালার া ােল সংি  িত ান িবiআরিস’র লাiেস া  িকনা/লাiেসে র েময়াদ আেছ িকনা/েয প  আমদািন করেব তা লাiেসে  
uে খ আেছ িকনা eবং লাiেসে  uে িখত পিরমাণগত o গুণগত া তা িঠক আেছ িকনা তা পরী া কের eলিস েখালার জ  
আপনােদরেক পরাম র্শ েদয়া যাে ।  

AbyMÖnc~e©K mswkøó mKj‡K welqwU AewnZ করেবন|  
  

    আপনােদর wek¦̄ Í,  
সংযুি ঃ বণ র্না েমাতােবক। 
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                                                                                                           uপ-মহা ব াপক 
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