
 

পি�মা�ল �াস �কা�ানী িলিমেটড 
(�পে�াবাংলার এক� �কা�ািন) 

�ধান কায �ালয়, নলকা, িসরাজগ� 
�ােটিরয়াল ��ািনং শাখা 

�ফানঃ ০৭৫১-৬৩৮৩৩, ত� বাতায়নঃ িপিজিসএল.বাংলা

 

 

�ারক ন�র: ২৮.১৮.০০০০.০৪৯.৩৮.০০৩.১৮.৭৩ তািরখ: 
২৯ আগ� ২০২১

১৪ ভা� ১৪২৮

িবষয়: ১.১ ��িণর �মসাস � িমিহর �াস এ�ার�াইজ এর মািলকানা হ�া�রসহ নাম পিরবত�ন কের �মসাস � জামাল ��ড িলংককরণ
�সে�।

ি�য় মেহাদয়,
অিভন�ন

উপ� �� িবষেয় আপনােক জানােনা যাে� �য, িপিজিসএল ক��প� আপনার আেবদেনর ��ি�েত �কা�ািনর ১.১ ��িণর তািলকা�� �কাদারী �িত�ান �মসাস �

িমিহর �াস এ�ার�াইেজর   (তািলকা�ি� নং ১.১-০০২) নাম পিরবত�ন মািলকানা জামানতসহ হ�া�েরর/বদেলর অ�েমাদন �দান কেরেছন। যা
িন�িলিখতভােব পিরবত�ন করা হল।

মািলকানা হ�া�রকারী মািলকানা �হনকারী
জনাব �মা. আহসা�ল হক,
��ািধকারী- �মসাস � িমিহর �াস 
এ�ার�াইজ,
িদলাল�র, �বলতলা �রাড, পাবনা। 
(তািলকা�ি� নং ১.১-০০২)। 
�মাবাইল: ০১৭২৮৬৫৯৫৭৭

জনাব �মা. জামাল �সখ,
��ািধকারীঃ �মসাস � জামাল ��ড িলংক
িপতা- �মা. �সয়দ আলী �সখ, 
মাতা- �মাছা. কেমলা �বগম 
সাং- অরণেকালা, িহ�পাড়া, �পা�: ঈ�রদী-৬৬২০, 
থানা: ঈ�রদী, �জলাঃ পাবনা
 (তািলকা�ি� নং ১.১-০০২)। 
�মাবাইল: ০১৭১৬৯২৬৬১৩

 মািলকানা পিরবত�েনর উ� কায ��ম� ৩১/০৮/২০২১ ইং তািরখ হেত কায �কর হেব।

এমতাব�ায় িপিজিসএল এর ১.১ ��িণর তািলকা�� �িত�ান �মসাস � জামাল ��ড িলংক এর ��ািধকারী িহসােব জনাব �মা. জামাল �সখ, িপতা- �মা. �সয়দ
আলী �সখ, মাতা- �মাছা. কেমলা �বগম ,সাং-অরণেকালা ,িহ�পাড়া, �পা�: ঈ�রদী-৬৬২০, থানা: ঈ�রদী, �জলাঃ পাবনা  পিরচালনা করেবন এবং
তািলকা�ি�র নীিতমালা অ�যায়ী সকল কায ��েম িনেয়ািজত থাকেবন।

 ধ�বাদাে�,

২৯-৮-২০২১

িবতরণ :

এস.এম. মিহ�র রহমান
উপ-মহা�ব�াপক



১) জনাব �মা. জামাল �সখ, ��ািধকারীঃ �মসাস � জামাল ��ড িলংক 
িপতা- �মা. �সয়দ আলী �সখ,  মাতা- �মাছা. কেমলা �বগম  সাং- 
অরণেকালা , িহ�পাড়া, �পা�: ঈ�রদী-৬৬২০,  থানা: ঈ�রদী, �জলাঃ 
পাবনা । �মাবাইল: ০১৭১৬৯২৬৬১৩
২) জনাব �মা. আহসা�ল হক, ��ািধকারী- �মসাস � িমিহর �াস  
এ�ার�াইজ,িদলাল�র, �বলতলা �রাড, পাবনা।   �মাবাইল: 
০১৭২৮৬৫৯৫৭৭

�ারক ন�র: ২৮.১৮.০০০০.০৪৯.৩৮.০০৩.১৮.৭৩/১(৬৪) তািরখ: ১৪ ভা� ১৪২৮

২৯ আগ� ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) মহা�ব�াপক, পি�মা�ল �াস �কা�ানী িলিমেটড
২) সংি�� সকল উপ-মহা�ব�াপক, পি�মা�ল �াস �কা�ানী িলিমেটড
৩) সংি�� সকল �ব�াপক, পি�মা�ল �াস �কা�ানী িলিমেটড
৪) সহকারী �ব�াপক (সম�য়), �ব�াপনা পিরচালক এর দ�র, পি�মা�ল �াস �কা�ানী িলিমেটড

২৯-৮-২০২১
আেনায়ার �হােসন ম�মদার 

�ব�াপক


