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�শখ হািসনার িনেদ �শ

জলবা� সিহ� বাংলােদশ

..

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার

বন সংর�েকর কায �ালয়
ব��াণী ও ��িত সংর�ণ অ�ল

বন ভবন, আগারগ�ও, ঢাকা।

www.bforest.gov.bd

�ারক ন�র: ২২.০১.০০০০.১০১.২৩.১১৭.২১.২১১ তািরখ: 

০৪ িডেস�র ২০২২

১৯ অ�হায়ণ ১৪২৯

িবষয়: CITES িসিডউল বিহ� �ত িবেদশী খ�চায় �পাষা পািখ বািণিজ�ক িভি�েত আমদানীর অনাপি� এর সময়সীমা বিধ �তকরণ

�সংেগ।
��: ১। অ� কায �ালেয়র �ারক ন�র-২২.০১.০০০০.১০১.২৩.১১৭.২১.২, তািরখঃ ১৫/০৯/২০২২ ি�ঃ (কিপ সং��)।

২। �মসাস � কাশিভ এ�ার�াইজ এর ০৮/১১/২০২২ ি�ঃ তািরেখর আেবদন।

উপ� �� িবষেয় �ে�া� আেবদেনর ��ি�েত জানােনা যাে� �য, �মসাস � কাশিব এ�ার�াইজ, ১১/এ, �মইন �রাড নং-৩, �ট-১০, িমর�র, ঢাকােক

�ে�া� আেবদেনর ��ি�েত �বলিজয়াম হেত ২০০� িবেদশী খ�চায় �পাষা পািখ বািণিজ�ক িভি�েত আমদানীর জ� �য অনাপি� প� �দান করা

হেয়িছল সািব �ক পিরি�িত িবেবচনায় উহার সময়সীমা আগামী ১৯/১২/২০২২ ি�ঃ তািরখ পয �� বিধ �ত করা হেলা। তেব �দ� এনওিসেত উি�িখত

শত�াবলী অপিরবিত�ত থাকেব এবং আর �কান সময়সীমা বিধ �ত করা হেব না।

৪-১২-২০২২

আমদািন ও র�ািন িনয়�েকর দ�র, জাতীয় �ীড়া পিরষদ ভবন 

(এনএসিস টাওয়ার) �লেভল-১৪, ৬২/৩, �রান প�ন, ঢাকা-১০০০।

ইমরান আহেমদ

বন সংর�ক

�ফান: ৮১৮১১৪২

ইেমইল: cf-wildlife@bforest.gov.bd

�ারক ন�র: ২২.০১.০০০০.১০১.২৩.১১৭.২১.২১১/১(৭) তািরখ: ১৯ অ�হায়ণ ১৪২৯

০৪ িডেস�র ২০২২
অ�িলিপ �াতােথ � ও কায �ােথ � ��রণ করা হল:

১) কিমশনার অব কা�মস, কা�মস হাউজ, হযরত শাহজালাল (রাঃ) আ�জ�ািতক িবমান ব�র, ঢাকা।

২) িনব �াহী পিরচালক, বাংলােদশ িসিভল এিভেয়শন অথির�, হযরত শাহজালাল (রাঃ) আ�জ�ািতক িবমান ব�র, ঢাকা।
৩) পিরচালক, ব��াণী অপরাধ দমন ইউিনট, বন ভবন, আগারগ�ও, ঢাকা।

৪) উপবন সংর�ক, িরমস ইউিনট, বন ভবন, আগারগ�ও, ঢাকা। অনাপি� প�� বন অিধদ�েরর ওেয়বসাইেট �কােশর জ�

অ�েরাধ জানােনা হেলা।

৫) িবভাগীয় বন কম �কত�া, ব��াণী �ব�াপনা ও ��িত সংর�ণ িবভাগ, ঢাকা।
৬) সহকারী পিরচালক, �কায়াের�াইন, লাইভ�ক �কায়াের�াইন ��শন, টািম �নাল-১, হযরত শাহজালাল (রাঃ) আ�জ�ািতক িবমান

ব�র, ঢাকা।

৭) �মসাস � কাশিব এ�ার�াইজ, ১১/এ, �মইন �রাড নং-৩, �ট-১০, িমর�র, ঢাকা।

৪-১২-২০২২
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ইমরান আহেমদ

বন সংর�ক


