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িবষয:় Bangladesh Journal of Tariff and Trade -Bangladesh Journal of Tariff and Trade -এরএর   ষষ   সং ারসং ার   জজ   বব //
িনবিনব   আহবােনরআহবােনর   সময়সীমাসময়সীমা   পিরবতনপিরবতন   সং াসং া ।।

: ২৬.০১.০০০০.০৪৪.৪৬.০১৩.১৬.১৩, তািরখঃ ১৯ ফ য়ারী ২০২১
       
       উপ  িবষয় ও ে র ি েত সকেলর অবগিতর জ  জানােনা যাে  য Bangladesh Journal of
Tariff and Trade -এর ষ  সং ার জ  ব / িনব  রেণর সময়সীমা আগামী ৩১ লাই, ২০২১ পয
বাড়ােনা হল’। আ হীগণেক আগামী ৩১ লাই, ২০২১ ি ঃ তািরেখর মে  স াদনা পিরষেদর আহবায়ক বরাবর

ব /িনব স েহর হাড ও সফটকিপ রেণর জ  অ েরাধ জানােনা হল’। ব /িনব র এক  হাড কিপ
“আ ায়ক, স াদনা পিরষদ, Bangladesh Journal of Tariff and Trade ,১০ম তলা,
 বাংলােদশ ড এ  ািরফ কিমশন, ১ম  ১২তলা সরকারী অিফস ভবন, ঢাকা” বরাবর এবং এক  কিপ ই- মইেল
(journal.btc@gmail.com) রেণর জ  অ েরাধ জানােনা হল’।উে  এে ে  কিমশেনর
২৬.০১.০০০০.০৪৪.৪৬.০১৩.১৬.১৩, তািরখঃ ১৯ ফ য়ারী ২০২১ নং  প  এবং প  সং  িনেদশনা অ সরেনর
জ  অ েরাধ জানােনা হল’ (সং ি  )।

সং ি ঃ বণনামেত

২১-৬-২০২১

িবতরণ ( জ তার িভি েত নয়)
১) িসিনয়র সিচব, পররা  ম ণালয়।
২) সদ , সাধারণ অথনীিত িবভাগ (সদ )-এর দ র, 
পিরক না কিমশন।
৩) সিচব, বািণজ  ম ণালয় ।
৪) সিচব, িশ  ম ণালয় ।
৫) সিচব, ম ও কমসং ান ম ণালয় ।
৬) চয়ার ান, জাতীয় রাজ  বাড ।
৭) িনবাহী চয়ার ান, বাংলােদশ িবিনেয়াগ উ য়ন 
ক প ।
৮) গভনর, বাংলােদশ াংক, মিতিঝল, ঢাকা।
৯) ভাইস- চয়ার ান, র ািন উ য়ন েরা।

মন র মােশদ চৗ রী
 ধান, বাংলােদশ ড এ  ািরফ কিমশন ও

আ ায়ক, স াদনা পিরষদ, বাংলােদশ জানাল অফ
ািরফ এ  ড
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১০) চয়ারপাসন, বাংলােদশ িতেযািগতা কিমশন, 
৩৭/৩/এ, ই াটন গােডন রাড, রডি েস  বারাক 
টাওয়ার( লেভল-৬), রমনা, ঢাকা-১০০০।
১১) ধান িনবাহী কমকতা, বাংলােদশ ফেরন ড 
ই উট।
১২) ডীন, সামািজক িব ান অ ষদ, ঢাকা িব িব ালয়।
১৩) ডীন, কলা অ ষদ, ঢাকা িব িব ালয়।
১৪) ডীন, আইন অ ষদ, ঢাকা িব িব ালয়।
১৫) িডের র, আইিবএ, ঢাকা িব িব ালয়।
১৬) ডীন, বািণজ  অ ষদ, ঢাকা িব িব ালয়।
১৭) ডীন, সামািজক িব ান অ ষদ, জাহা ীরনগর 
িব িব ালয়।
১৮) ডীন, কলা অ ষদ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়।
১৯) ডীন, আইন অ ষদ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়।
২০) ডীন, বািণজ  অ ষদ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়।
২১) িডের র, আইিবএ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়।
২২) ডীন, সামািজক িব ান অ ষদ, চ াম 
িব িব ালয।়
২৩) ডীন, কলা অ ষদ, চ াম িব িব ালয।়
২৪) ডীন, আইন অ ষদ, চ াম িব িব ালয।়
২৫) ডীন, বািণজ  অ ষদ, চ াম িব িব ালয।়
২৬) ডীন, সামািজক িব ান অ ষদ, জগ াথ 
িব িব ালয়।
২৭) ডীন, কলা অ ষদ, জগ াথ িব িব ালয়।
২৮) ডীন, আইন অ ষদ, জগ াথ িব িব ালয়।
২৯) ডীন, বািণজ  অ ষদ, জগ াথ িব িব ালয়।
৩০) ডীন, বািণজ  অ ষদ, রাজশাহী িব িব ালয ়।
৩১) ডীন, সামািজক িব ান অ ষদ, রাজশাহী 
িব িব ালয।়
৩২) ডীন, কলা অ ষদ, রাজশাহী িব িব ালয।়
৩৩) ডীন, আইন অ ষদ, রাজশাহী িব িব ালয।়
৩৪) সকল কমকতা ,বাংলােদশ ড এ  ািরফ 
কিমশন।
৩৫) চয়ার ান, িবআইএলআইএ, ২২ ভাষা সিনক আ: 
মিতন সড়ক, ঢাকা-১২০৫।
৩৬) িসেড , িবইআই, এপাটেম  নং-২িব, বািড় 
নং-২িড, রাড নং-৭৩িজ, লশান-২, ঢাকা-১২১২।
৩৭) িনবাহী পিরচালক, িসিপিড, বািড় নং-৪০/িস, রাড 
নং-১১(ন ন) ধানমি , ঢাকা-১২০৯।
৩৮) চয়ার ান, িপআরআই, বািড় নং ১৬ ( ৫ম তলা), 
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রাড-১০/এ, ক-এইচ,বনানী, ঢাকা-১২১৩।
৩৯) চয়ার ান, িবআইআইএসএস, ১/৪৬, রাতন 
এিলফ া  রাড, রমনা, ঢাকা-১০০০।
৪০) মহাপিরচালক, িবআইিডএস, ই-১৭ আগার াও, শর-
ই-বাংলা নগর, িজিপও ব #৩৮৫৪, ঢাকা-১২০৭।
৪১) িনবাহী পিরচালক, সােনম, াট- ক-৫, বািড় 
নং-১/িব, রাড নং-৩৫, লশান-২, ঢাকা-১২১২।
৪২) িসেড / সভাপিত/ চয়ার ান, িডিসিসআই, 
৬৫-৬৬ মিতিঝল বা/এ, ঢাকা।
৪৩) িসেড / সভাপিত/ চয়ার ান,এফিবিসিসআই, 
৬০ মিতিঝল বা/এ, ঢাকা।
৪৪) িসেড / সভাপিত/ চয়ার ান, এমিসিসআই, 
১২২-১২৪ মিতিঝল বা/এ, ঢাকা।
৪৫) িসে ম এনািল , িসে ম এনািল , বাংলােদশ ড 
এ  ািরফ কিমশন (কিমশেনর ওেয়ব সাইেট কােশর 
অ েরাধ সহ)।

২১-৬-২০২১
এস,এম, মাইয়া জাবীন 

সহকারী ধান , বাংলােদশ ড এ  ািরফ
কিমশন ও সদ  সিচব, স াদনা পিরষদ,
বাংলােদশ জানাল অফ ািরফ এ  ড
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