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বাদেক্স-এে লবলিন্ন পবাডড  সিায় উেস্থালেত কার্ডেদেে উেে  

েলেচালনা ের্ডে কততড ক গতহীত লসদ্ধাদেে অগ্রগলতে লবর্দয় সিাে 

কার্ডলববেণী: 
 

সভার স্থান: িাল্পপক্স জ্িার্ব  রুে 

িাশরখ: ১৬-০৫-২০২০ 

সেয়: দ্যপযর ১২.০০টা 
সভার সভাপশি: িযিস্থাপনা পশরচািক, িাল্পপক্স।  
 

সভাপশি সকিল্পক িনযিাদ্ জাশনল্পয় সভার কার্বক্রে শুরু কল্পরন। শিশন সভাল্পক অিশহি কল্পরন, গ্ি 

১৪-০৫-২০২০ িাশরল্পখ িযিস্থাপনা পশরচািক পল্পদ্ জ্র্াগ্দ্ান কল্পরল্পেন। সভাপশি েল্পহাদ্য় িল্পিন, 

শিশন িাল্পপক্স-এরই কেবকিব া এিং সকল্পিই িাাঁর সযপশরশচি। শিশন ১৯৮৪ সাি জ্েল্পক একসল্পে কাজ 

কল্পর আসল্পেন। িাই িাল্পপক্স-এর অগ্রগ্শির িল্পযয  সকল্পিই উদ্ার ও আন্তশরক সহল্পর্াশগ্িা প্রদ্ান 

করল্পিন িল্পি শিশন প্রিযািা কল্পরন।  
 

শিশন সভায় জানান জ্র্, িিব োল্পন সরকার িাল্পপক্স-এর শনকট আল্পরা অল্পনক জ্িশি শকেয  আিা কল্পর। 
গ্যাস উৎপাদ্ন িৃশির িল্পযয সরকাল্পরর শিল্পিষ শনল্পদ্বিনা রল্পয়ল্পে। আর জ্সই শনল্পদ্বিনা িাস্তিায়ল্পনর 

জনয িাাঁল্পক দ্াশয়ত্ব জ্দ্য়া হল্পয়ল্পে। শিশন িল্পিন, “জ্স দ্াশয়ত্ব পািল্পনর জনয আশে দ্রুিিার সাল্পে কাজ 

করল্পি চাই; আজল্পকর কাজ আজল্পকই সম্পন্ন করা আোর জীিল্পনর অনযিে বিশিষ্ট্য। জ্কান প্রকার 

শিিম্ব আশে প্রিযািা কশর না। প্রল্পিযল্পকই র্াল্পি সেয়ািি পশরকেনা অনযর্ায়ী স্ব স্ব কাজ সম্পন্ন 

কল্পরন জ্সজনয আোর শিল্পিষ অনযল্পরাি োকল্পি।” 

 

প্রসেি শিশন অিশহি কল্পরন জ্র্, িাল্পপক্স-এর সাশিবক কেবকাণ্ড েশনটশরং-এর িল্পযয েন্ত্রণািল্পয়র পল্পয 

জনাি জ্োোঃ জ্োস্তফা কাোি, অশিশরক্ত সশচি এিং জ্পল্পরািাংিার পয জ্েল্পক জনাি জ্োোঃ আইয়যি খান 

জ্চৌিযরী, পশরচািক (পশরকেনা) েল্পহাদ্য়ল্পক োননীয় প্রশিেন্ত্রী কিৃব ক দ্াশয়ত্ব প্রদ্ান করা হল্পয়ল্পে। জ্স 
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জ্প্রশযল্পি, িাাঁরা প্রেল্পেই শিগ্ি ১০টি জ্িার্ব  সভার শসিান্ত িাস্তিায়ল্পনর অগ্রগ্শির শিষল্পয় েশনটশরং 
করল্পিন এিং অদ্য শিকাি ৩.০০টায় এিশিষল্পয় শভশর্ও কনফাল্পরন্স অনযশষ্ঠি হল্পি।  
 

সিাে লবস্তালেত আদলাচনা ও লসদ্ধাে লনম্নরূে: 

ক্রশে
ক 

শিষয় আল্পিাচনা শসিান্ত িাস্তিায়ন
কারী 

1।  সাংগ্ঠশনক 

কাঠাল্পো 
প্রণয়ন সম্পন্ন 

এিশিষল্পয় সভাপশি েল্পহাদ্য় িল্পিন, 

দ্ীর্বশদ্ন র্ািৎ সাংগ্ঠশনক কাঠাল্পো 
প্রণয়ন চূড়ান্ত করার শিষয়টি অশনষ্পন্ন 

অিস্থায় রল্পয়ল্পে। উর্ধ্বিন কিৃব পল্পযর 

এ শিষল্পয় েিােি হি-জ্র্ পর্বাল্পয় এল্পস 

সাংগ্ঠশনক কাঠাল্পো প্রণয়ল্পনর কাজ 

আটল্পক আল্পে পশরচািনা পষবল্পদ্র 

অনযল্পোদ্নক্রল্পে জরুরী শভশত্তল্পি িা 
সম্পন্ন করল্পি হল্পি।  

জরুরী শভশত্তল্পি 

সাংগ্ঠশনক কাঠাল্পো 
প্রণয়ল্পনর র্ািিীয় কাজ 

সোপ্ত করল্পি হল্পি। 

েহািযিস্থাপ
ক (প্রিাসন) 

ও IIFC 

ক্রশে
ক 

শিষয় আল্পিাচনা শসিান্ত িাস্তিায়ন
কারী 

2।  ভূিাশিক ও 

ভূপদ্াশেবক 

কাল্পজর জনয 
কনসািল্পটন্ট 

শনল্পয়াগ্ 

চূড়ান্তকরণ 

এিশিষল্পয় উপেহািযিস্থাপক 

(ভূপদ্াশেবক) জনাি জ্োহাম্মদ্ 

েঈনযি জ্হাল্পসন সভাল্পক অিশহি 

কল্পরন, েূিযায়ন কার্বক্রে জ্িল্পষ 

পশরচািনা পষবল্পদ্র অনযল্পোদ্ন 

পাওয়া শগ্ল্পয়ল্পে। চয শক্তপত্র প্রস্তুল্পির 

অল্পপযায় আল্পে।  

শনম্নিশণবি কেবকিব াল্পদ্র 

সেন্বল্পয় চয শক্তপত্র প্রস্তুল্পির 

জনয কশেটি গ্ঠল্পনর 

শসিান্ত গ্ৃহীি হয়: 

(১) জনাি জ্োোঃ েঞ্জযর 

কিীর, েহািযিস্থাপক 

(পশরকেনা)-আহিায়ক 

(২) জনাি জ্োহাম্মদ্ 

েঈনযি জ্হাল্পসন, 

উপেহািযিস্থাপক 

(ভূপদ্াশেবক)-সদ্সয 
(৩) জনাি জ্সকান্দার 

আিয জ্োহাম্মদ্ জ্েরাজযি 

আিে, উপেহািযিস্থাপক 

(ভূিাশিক)-সদ্সয 
(৪) জনাি জ্োোঃ 
খায়রুজ্জাোন, 

উপেহািযিস্থাপক 

(জ্িার্ব )-সদ্সয সশচি 

(৫) জনাি জ্োোঃ হুোয়যন 

েহািযিস্থাপ
ক (প্রিাসন) 

এিং 
প্রস্তাশিি 

কশেটি 
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কশির খান, 

উপেহািযিস্থাপক (অেব)-
সদ্সয সশচি 

3।  পল্পিোস্থ 

িাল্পপক্স-এর 

জ্গ্ার্াউন 

হস্তান্তর প্রসল্পে 

এিশিষল্পয় ইল্পিাপূল্পিব গ্ঠিি 

কশেটির সদ্সয সশচি 

উপেহািযিস্থাপক (জ্সিা) সভাল্পক 

অিশহি কল্পরন, পূল্পিবর পশরচািনা 
পষবল্পদ্র শসিাল্পন্তর আল্পিাল্পক  সংশিষ্ট্ 

কশেটি শজওিশজকযাি সাল্পভব  অফ 

িাংিাল্পদ্ি (শজএসশি)-এর 

োশিকানািীন চট্টগ্রােস্থ স্থানটি 

পশরদ্িবন কল্পর এিং শজএসশি’র 

পশরচািক েল্পহাদ্ল্পয়র সাল্পে 

এিশিষল্পয় আিাপ আল্পিাচনা কল্পর; 

শকন্তু জ্গ্ার্াউন স্থাপল্পনর জনয উক্ত 

জশেটি িাল্পপক্স-জ্ক শিজ প্রদ্াল্পনর 

জ্যল্পত্র শজএসশি কিৃব ক অনীহা 
প্রকাি করা হয়। েহািযিস্থাপক 

(শনেবাণ) সভাল্পক আল্পরা অিশহি 

কল্পরন, িাল্পপক্স-জ্ক উক্ত জায়গ্াটি 

িরাদ্দ করার সম্ভি নয় জাশনল্পয় 

জ্বািানী ও খশনজ সম্পদ্ শিভাগ্ 

হল্পি োিাোি স্থানান্তল্পরর জনয পত্র 

জ্প্ররণ করা হল্পয়ল্পে। সভায় উপশস্থি 

অনযানয সদ্সযিৃন্দ জানান, ইষ্ট্াণব 
শরফাইনারীর দ্ািীকৃি ২০০ একর 

ভূশের েল্পিয োত্র ১.৬ একর জশে 

িাল্পপক্স-এর দ্খল্পি রল্পয়ল্পে এিং 
জশেটির ভূশে কর িাল্পপক্স হল্পি 

পশরল্পিাি করা হল্পে। জশের 

োশিকানার শিষয়টি সযষ্পষ্ট্ নয়। 

শিস্তাশরি িেয 
সংগ্রহপূিবক জরুরী 

পদ্ল্পযপ গ্রহণ করল্পি হল্পি। 

েহািযিস্থাপ
ক (শনেবাণ) 

 

 

ক্রশে
ক 

শিষয় আল্পিাচনা শসিান্ত িাস্তিায়ন
কারী 

4।  পশরল্পিাশিি 

েূিিন 

পশরচািনা পষবল্পদ্র ৪১৫-িে 

সভার শসিান্ত অনযর্ায়ী 
আগ্ােী ২০-০৫-২০২০ 

িাশরল্পখর েল্পিয 
জ্কাম্পানী 
সশচি িাখা 



4 

 

িশিবিকরণ পশরল্পিাশিি েূিিল্পনর পশরোণ 

িশিবি করার শিষল্পয় েহািযিস্থাপক 

(শহসাি ও  অেব) জানান, জ্কাম্পানী 
সশচিািয় কিৃব ক জল্পয়ন্ট স্টক 

জ্রশজস্টাল্পরর শনকট হল্পি 

প্রল্পয়াজনীয় অনযল্পোদ্ন পাওয়া 
শগ্ল্পয়ল্পে।  জ্িয়ার িরাল্পদ্দর শিষল্পয় 

জ্চয়ারেযান, জ্পল্পরািাংিা েল্পহাদ্য় 

িরাির পত্র জ্প্ররল্পণর শিষল্পয় 

আল্পিাচনা হয়। 

জ্চয়ারেযান, জ্পল্পরািাংিা 
েল্পহাদ্য় িরাির  পত্র 

জ্প্ররণ করল্পি হল্পি। 

5।  িাহিাজপযর-

৩ ওয়াকব  
ওভার 

এিশিষল্পয় পশরচািক (অপাল্পরিন) 

জানান, র্োিীঘ্র সম্ভি well kill  

করার িযিস্থা গ্রহণ করা হল্পি। এ 

শিষল্পয় েহািযিস্থাপক (উৎপাদ্ন) 

িল্পিন, well kill  করার সাল্পে সাল্পে 

র্াল্পি ওয়াকব  ওভার শুরু করা র্ায় 

জ্স শিষল্পয় প্রস্তুশি প্রল্পয়াজন। well 

kill  করার সাল্পে সাল্পেই ওয়াকব  
ওভার শুরু করা হল্পি িল্পি 

পশরচািক (অপাল্পরিন)  অিশহি 

কল্পরন। এ শিষল্পয় প্রকে পশরচািক 

আগ্ােী  
১৫-০৬-২০২০ িাশরল্পখর েল্পিয 

ওয়াকব  ওভার শুরু করা সম্ভি িল্পি 

জানান 

আগ্ােী ১০-০৬-২০২০ 

িাশরল্পখর েল্পিয ওয়াকব  
ওভার কাজ শুরু করল্পি 

হল্পি 

পশরচািক 

(অপাল্পরিন) 

ও প্রকে 

পশরচািক 

6।  িাহিাজপযর # 

৩ ওয়াকব  
ওভাল্পরর জনয 

Logging 

Service Hiring 

দ্রপত্র 

এ শিষল্পয় অগ্রগ্শি সম্পল্পকব  
সভাপশি েল্পহাদ্য় জানল্পি চাইল্পি 

সংশিষ্ট্ কাশরগ্শর কশেটির 

আহিায়ক ও েহািযিস্থাপক 

(ভূিি) জানান, কাশরগ্শর েূিযায়ন 

প্রশিল্পিদ্ন প্রণয়ন প্রশক্রয়ািীন 

আল্পে। শিশন িল্পিন, দ্রপত্র 

দ্াশখিকারী প্রশিষ্ঠান জ্র্সি 

Exception শদ্ল্পয়ল্পে জ্সগুল্পিা গ্রহণ 

করা সম্ভি নয় িল্পি 

দ্রপত্রদ্ািাল্পদ্র অিশহি কল্পর পত্র 

Exception গ্রহণ করা সম্ভি 

না হওয়ায় দ্রপত্র 

শসশর্উল্পি উশিশখি 

চাশহদ্া অনযর্ায়ী জ্সিা 
প্রদ্াল্পন সম্মি না হল্পি Non 

Responsive গ্ণয কল্পর 

আগ্ােী ২০-০৫-২০২০ 

িাশরল্পখর েল্পিয কাশরগ্শর 

েূিযায়ন প্রশিল্পিদ্ন দ্াশখি  

করল্পি। 

সংশিষ্ট্ 

কাশরগ্শর 

কশেটি 
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জ্প্ররণ করা হয়। দ্রপত্র দ্ািাগ্ণ 

শিিল্পম্ব পল্পত্রর জিাি জ্প্ররণ কল্পর 

এিং  উক্ত Exception প্রিযাহার 

কল্পরশন। িাই অদ্য ১৬-০৫-২০২০ 

িাশরল্পখ িাশগ্দ্পত্র জ্প্ররণ করা 
হল্পয়ল্পে। 

7।  িাহিাজপযর # 

৩ ওয়াকব  
ওভার কাল্পজর 

জনয Drilling 

Consultant 

শনল্পয়াগ্ 

িাহিাজপযর # ৩ ওয়াকব  ওভার 

কুপটি ঝযাঁ শকপূণব হওয়ায় ১ জন 

Drilling Consultant শনল্পয়াশজি 

করার জনয েহািযিস্থাপক (খনন) 

প্রস্তাি উত্থাপন কল্পরন। 

Drilling Consultant 

শনল্পয়াল্পগ্র জনয 
প্রল্পয়াজনীয় িযিস্থা গ্রহণ 

করল্পি হল্পি। 

েহািযিস্থাপ
ক (খনন/ 

প্রিাসন) 

 

 

 

 

ক্রশে
ক 

শিষয় আল্পিাচনা শসিান্ত িাস্তিায়ন
কারী 

8।  িাল্পপক্স-এর 

কেবকিব া 
শনল্পয়াগ্ 

কার্বক্রে 

এিশিষল্পয় সভাপশি অিযন্ত 

দ্রুিিার সাল্পে সহকারী িযিস্থাপক 

(প্রিাসন) পল্পদ্ প্রাপ্ত পযল্পরাল্পনা 
আল্পিদ্নপত্রসেূহ র্াচাই িাোই 

কার্বক্রে সম্পল্পন্নর জনয িাশগ্দ্ 

প্রদ্ান কল্পরন। 

আগ্ােী ২০-০৫-২০২০ 

িাশরল্পখর েল্পিয সংশিষ্ট্ 

কশেটি র্াচাই িাোই 

কার্বক্রে সম্পন্ন কল্পর 

প্রশিল্পিদ্ন দ্াশখি করল্পি। 

সংশিষ্ট্  

কশেটি 

9।  শ্রীকাইি ইস্ট 

# ১ 

গ্যাসল্পযল্পত্রর 

নােকরণ 

স্থানীয় োননীয় সংসদ্ সদ্সয 
সংশিষ্ট্ কিৃব পযল্পক ইল্পিােল্পিয 

অিশহি কল্পরল্পেন, শ্রীকাইি ইস্ট # 

১ গ্যাসল্পযত্রটি েূিি নিীনগ্র 

উপল্পজিা সীোনায় অিশস্থি। িাই 

উক্ত গ্যাসল্পযল্পত্রর নাে ‘নিীনগ্র 

গ্যাসল্পযত্র’ করাটাই র্যশক্তর্যক্ত হল্পি। 

শ্রীকাইি ইস্ট # ১ 

গ্যাসল্পযল্পত্রর নাে 

‘নিীনগ্র গ্যাসল্পযত্র’ 

করার শিষল্পয় জরুরী 
শভশত্তল্পি প্রল্পয়াজনীয় 

পদ্ল্পযপ গ্রহণ করল্পি হল্পি। 

েহািযিস্থাপ
ক 

(উৎপাদ্ন/ 

খনন/প্রিাস
ন) 

10।  Mitsui Oil 

Exploration 

Co.,Ltd 

(MOECO)-

এর সাল্পে 

MOU স্বাযর 

এ শিষল্পয় অগ্রগ্শি জানল্পি চাইল্পি 

সংশিষ্ট্ উপেহািযিস্থাপক জনাি 

জ্োহাম্মদ্ েঈনযি জ্হাল্পসন অিশহি 

কল্পরন, এ শিষল্পয় প্রস্তুিকৃি 

MOUএর খসড়া জ্পল্পরািাংিার 

োিযল্পে েন্ত্রণািল্পয় জ্প্ররণ করা 
হল্পয়ল্পে। 

েন্ত্রণািয় ও জ্পল্পরািাংিার 

শসিান্ত জ্োিাল্পিক িযিস্থা 
গ্রহণ 

 

উপেহািযিস্থা
পক জনাি 

জ্োহাম্মদ্ 

েঈনযি 

জ্হাল্পসন 
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11।  চয শক্তশভশত্তক 

Drilling 

Personnel 

শনল্পয়াগ্ 

এ শিষল্পয় েহািযিস্থাপক (প্রিাসন) 

ও পশরচািক (অপাল্পরিন) জানান, 

৯ জন চয শক্তশভশত্তক Drilling 

Personnelএর জ্েৌশখক পরীযা 
সোপ্ত হল্পয়ল্পে এিং শনল্পয়াল্পগ্র 

শিষয়টি প্রায় চূড়ান্ত পর্বাল্পয় আল্পে। 

পশিত্র ইদ্-উি-শফিল্পরর 

পূল্পিবই চূড়ান্ত শনিবাচন 

সম্পন্ন করল্পি হল্পি র্াল্পি 

িাাঁল্পদ্র িাহিাজপযর 

ওয়াকব ওভার কাল্পজ 

সংর্যক্ত করা র্ায়। 

েহািযিস্থাপ
ক (প্রিাসন) 

ও 

পশরচািক 

(অপাল্পরিন) 

12।  শ্রীকাইি ইস্ট 

# ১ কুল্পপর 

গ্যাদ্াশরং 
িাইন স্থাপন 

সংশিষ্ট্ কশেটি কিৃব ক অনশিশিিল্পম্ব 

শ্রীকাইি ইস্ট # ১ কুল্পপর গ্যাদ্াশরং 
িাইন স্থাপল্পনর জনয প্রল্পয়াজনীয় 

সাল্পভব  সম্পল্পন্নর জনয সভাপশি 

শিল্পিষভাল্পি গুরুত্বাল্পরাপ কল্পরন। 
জ্স জ্প্রশযল্পি জরুরী শভশত্তল্পি সংশিষ্ট্ 

কশেটিল্পক উক্ত এিাকায় গ্েল্পনর 

প্রল্পয়াজনীয়িা উপিশি কল্পরন। 
একইসাল্পে উপেহািযিস্থাপক 

(প্রল্পকৌিি) জনাি জ্োোঃ আিরাফয ি 

আিেল্পক উক্ত কশেটির সাল্পে 

শ্রীকাইি # ৪ কুল্পপর ওয়াকব  
ওভাল্পরর Guyline, Rig Foundation 

Trench, Celler Reducing 

কার্বক্রল্পের সাল্পভব র জনয জ্প্ররণ 

করা শিষল্পয় আল্পিাচনা হয়। 

আগ্ােী ১৭-০৫-২০২০ 

িাশরল্পখ েহািযিস্থাপক 

(শনেবাণ)-এর জ্নিৃল্পত্ব 

সংশিষ্ট্ কশেটি শ্রীকাইি 

গ্েন করল্পি। জনাি জ্োোঃ 
আিরাফয ি আিে 

কশেটির সল্পে গ্েন 

করল্পিন। 

সংশিষ্ট্ 

কশেটি ও 

জনাি জ্োোঃ 
আিরাফয ি 

আিে, 

উপেহািযিস্থা
পক 

(প্রল্পকৌিি) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ক্রশে
ক 

শিষয় আল্পিাচনা শসিান্ত িাস্তিায়ন
কারী 

13।  ৩টি কুল্পপর 

ওয়াকব  ওভার 

কার্বক্রে গ্রহণ 

শ্রীকাইি # ৪, জ্ফঞ্চয গ্ঞ্জ # ৩ ও ৪-এ 

৩টি কুল্পপর ওয়াকব  ওভার সম্পল্পন্নর 

শিষল্পয় শিস্তাশরি আল্পিাচনা হয়। 

৩০.০০ (শত্রি) জ্কাটি 

টাকার েল্পিয িাল্পপক্স-এর  

শনজস্ব অেবায়ল্পন উক্ত ৩টি 

কুপ খনল্পনর প্রল্পয়াজনীয় 

িযিস্থা গ্রহল্পণর িল্পযয 
শসিান্ত গ্ৃহীি হয়। এ 

িল্পযয র্ািিীয় িযল্পয়র 

েহািযিস্থাপ
ক (প্রিাসন) 

ও প্রস্তাশিি 

কশেটি 
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প্রাক্কিন প্রস্তুল্পির জনয 
শনল্পম্নাক্ত কশেটি গ্ঠন 

করার শসিান্ত গ্ৃহীি হয়: 

(১) পশরচািক 

(অপাল্পরিন)-আহিায়ক 

(২) েহািযিস্থাপক 

(ভূিি)-সদ্সয 
(৩) েহািযিস্থাপক 

(খনন)-সদ্সয 
(৪) েহািযিস্থাপক 

(উৎপাদ্ন)-সদ্সয 
(৫) েহািযিস্থাপক 

(শনেবাণ)-সদ্সয সশচি 

14।  শরল্পগ্র 

জ্েয়ার পাটব স 

ক্রয় 

খনন কার্বক্রে শনশিবঘ্ন করার িল্পযয 
শরল্পগ্র র্ািিীয় জ্েয়ার পাটব স 

ক্রয় কার্বক্রে খনন কাজ শুরু 

হিার আল্পগ্ই সম্পন্ন করার শিষল্পয় 

আল্পিাচনা হয়। 

জরুরী শভশত্তল্পি শরল্পগ্র 

প্রল্পয়াজনীয় জ্েয়ার পাটব স 

ক্রয় শনশিি করল্পি হল্পি। 

েহািযিস্থাপ
ক 

(প্রল্পকৌিি) 

15।  গ্যাস 

উৎপাদ্ন 

অিযাহি 

রাখা 

এিশিষল্পয় েহািযিস্থাপক 

(উৎপাদ্ন) জানান, গ্যাস উৎপাদ্ন 

র্োরীশি অিযাহি রল্পয়ল্পে। 
সভাপশি েল্পহাদ্য় গ্যাসল্পযল্পত্রর 

কেবচারীল্পদ্র দ্যল্পভব াগ্ এড়াল্পনার 

িল্পযয জ্িিন ভািাশদ্ পশরল্পিাি 

শনশিি করার জনয শনল্পদ্বিনা 
প্রদ্ান কল্পরন। 

গ্যাস উৎপাদ্ন অিযাহি 

রাখল্পি হল্পি এিং 
কেবচারীল্পদ্র জ্িিন 

ভািাশদ্ পশরল্পিাল্পির 

শিষয়টি শনশিি করল্পি 

হল্পি। 

েহািযিস্থাপ
ক 

(উৎপাদ্ন) 

16।  এিশস 

শিষয়ক 

সভাপশি েল্পহাদ্য় ঋণপত্র স্থাপল্পনর  

শিষল্পয় শিষল্পয় জানল্পি চাইল্পি 

েহািযিস্থাপক (শহসাি ও অেব) 
জানান, ১টি োত্র ঋণপত্র স্থাপন 

কার্বক্রে িাকী আল্পে, র্া িাংিাল্পদ্ি 

িযাংল্পকর অনযেশির অল্পপযায় 

আল্পে।  

িাংিাল্পদ্ি িযাংল্পকর সাল্পে 

জ্র্াগ্াল্পর্াগ্ কল্পর 

জরুরীশভশত্তল্পি ঋণপত্র 

স্থাপন শনশিি করল্পি 

হল্পি।  

েহািযিস্থাপ
ক (শহসাি ও 

অেব) 

 

আর জ্কান আল্পিাচনা না োকায় সভাপশি েল্পহাদ্য় সকিল্পক িনযিাদ্ জাশনল্পয় সভার সোশপ্ত জ্র্াষণা 
কল্পরন।  
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(জ্োহাম্মদ্ আিী) 
িযিস্থাপনা 
পশরচািক 

 

শিিরণ (অিগ্শি ও কার্বাল্পেব): 
১) েহািযিস্থাপক/উপেহািযিস্থাপক/প্রকে পশরচািক................................................................, 

িাল্পপক্স।  
২) অশফস কশপ।  


