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

 

 

�ারক ন�র: ২৮.১৮.০০০০.০৪৯.৩৮.০০৩.১৮.৭৪ তািরখ: 
২৯ আগ� ২০২১

১৪ ভা� ১৪২৮

িবষয়: ১.১ ��িণর �মসাস � এম.আর িব�াস � এর মািলকানা হ�া�রসহ নাম পিরবত�ন কের �মসাস � আল জািবর িব�াস �করণ �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 �

এম.আর িব�াস � এর (তািলকা�ি� নং ১.১-০০২) নাম পিরবত�ন ও মািলকানা জামানতসহ হ�া�েরর/বদেলর অ�েমাদন �দান কেরেছন। যা িন�িলিখতভােব
পিরবত�ন করা হল।

মািলকানা হ�া�রকারী মািলকানা �হনকারী
জনাব, �মা. শাহজাহান মা�ন, 
��ািধকারী- �মসাস � এম.আর িব�াস �, 
আই.িব �রাড,�গাপাল�র, 
পাবনা সদর, পাবনা। 
(তািলকা�ি� নং ১.১-০৬০)। 
�মাবাইল: 

জনাব �মা. িলটন �সখ ,
��ািধকারীঃ �মসাস � আল জািবর িব�াস �
 িপতা- �মা. �লাল �সখ,
মাতা- �মাছা. সােজদা �বগম 
সাং- চর �কাশাখালী �পা�:
 আ�েতাষ�র -৬৬০০, থানা: 
পাবনা, �জলাঃ পাবনা।
 (তািলকা�ি� নং ১.১-০৬০)। 
�মাবাইল: ০১৭১৩৮২৭০৯৮

 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 � আল জািবর িব�াস � ক এর ��ািধকারী জনাব �মা. িলটন �সখ, িপতা- �মা. �লাল

�সখ, মাতা- �মাছা: সােজদা �বগম সাং- চর �কাশাখালী �পা�: আ�েতাষ�র -৬৬০০, থানা:পাবনা, �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. িলটন �সখ , ��ািধকারীঃ �মসাস � আল জািবর িব�াস �   
িপতা- �মা. �লাল �সখ, মাতা- �মাছা. সােজদা �বগম  সাং- চর 
�কাশাখালী �পা�:  আ�েতাষ�র -৬৬০০, থানা:  পাবনা, �জলাঃ 
পাবনা। �মাবাইল: ০১৭১৩৮২৭০৯৮
২) জনাব, �মা. শাহজাহান মা�ন,  ��ািধকারী- �মসাস � এম.আর 
িব�াস �,  আই.িব �রাড,�গাপাল�র,  পাবনা সদর, পাবনা।
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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


