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�ারক ন�র: ২৮.১১.০০০০.৪২৩.৩১.০০১.২০.২৬ তািরখ: 
০৬ �ম ২০২১

২৩ �বশাখ ১৪২৮

িবষয়: �মসাস � আজাদ এ�ার�াইজ (তািলকা�ি� সনদ নং-১৪২)-�ক কােলা তািলকা��করণ �সে�।
�ফনী �জলার বগইড় িদঘীর পাড় এলাকা, জয়ল�র িবিজিব ক�াে�র �পছেনর এলাকা, িসেলািনয়া �ীেজর ডানিদেক উমর�র ও আহ�দনগর
�াম এবং �ফনী রাইজার পব �-২৪ এর পাঠানবাড়ী� ক�াে� অৈবধভােব �াস পাইপ লাইন িনম �াণ, রাইজার উে�ালন ও �াস সংেযাগ �দােনর
সােথ আপিন এবং আপনার �িত�ােনর জিড়ত থাকার িবষয়� �মািণত ও �িতি�ত হয়।

আপনার এেহন কায �কলাপ �কা�ানীর �াথ �, �নাম, ময �াদা ও ভাব�িত� �� কেরেছ- যা আপনার সােথ �কা�ানীর স�ািদত �ি�র/
তািলকা�ি�র তফিসেলর সংি�� ধারা �মাতােবক কােলা তািলকা�� করার অপরােধর সািমল। তদ� কিম�র �পািরশ অ�যায়ী আপনার
িব�ে� সরাসির শাি��লক �ব�া �হেণর পিরবেত� আ�প� সমথ �েনর লে�� আপনােক কারণ দশ �ােনা �না�শ �দান করা হয়। উ� �না�েশর
��ি�েত গত ০৭/০১/২০২১ তািরেখ ��িরত আপনার িলিখত জবাব িব�ািরতভােব পয �ােলাচনা করা হয়। �ল ত�-উপা� ও �তারণার মা�েম
বগইড় িদঘীরপাড়� নিথ�েলা অ�েমাদন কের �কাদার �মাঃ িসরাজ উি�েনর মা�েম লাইন িনম �াণ ও অৈবধভােব সংেযাগ �দােনর সিহত
জিড়ত থাকাসহ অৈবধ �লনেদন এর অিভেযােগর িবষেয় গ�ত তদ� কিম�র �পািরশ পরী�া-িনরী�া, যাচাই বাছাই ও িবচার িবে�ষেণ
ঘটনার সত�তা �মািণত হেলও আপিন আপনার িলিখত জবােব তা অ�ীকার কের এ অৈবধ কায �কলােপর দায় এড়ােনার �চ�া কেরেছন- যা
ক��পে�র িনকট �হণেযা� হয়িন। 

এমতাব�ায় িবিজিডিসএল এর সােথ আপনার স�ািদত �ি�র/তািলকা�ি�র তফিসেলর সংি�� ধারা অ�যায়ী ও ক��পে�র িস�া� অ�সাের
২০১৮-২০১৯ অথ � বছর �থেক কায �কর কের ৫ (প�চ) বছেরর জ� িবিজিডিসএল-এ তািলকা�� আপনার মািলকানাধীন ১.১ ��ণীর �কাদারী
�িত�ান �মসাস � আজাদ এ�ার�াইজ (তািলকা�ি� সনদ নং-১৪২) -�ক কােলা তািলকা�� করা হেলা।

৬-৫-২০২১

জনাব �মাঃ আির�ল ইসলাম, ��ািধকারী, �মসাস � আজাদ 
এ�ার�াইজ, ডানহাম �হািমও এর পাে��, এস.এস.�ক �রাড �ফনী।

�েকৗঃ �মা�ফা মািহন �সাহাগ
উপ-মহা�ব�াপক

�ারক ন�র: ২৮.১১.০০০০.৪২৩.৩১.০০১.২০.২৬/১(৮২) তািরখ: ২৩ �বশাখ ১৪২৮

০৬ �ম ২০২১
অ�িলিপ: (�াতােথ �) 
১) এমিড এবং সকল িডিভশেনর মহা-�ব�াপকগণ
২) উপ-মহা�ব�াপক, বাখরাবাদ �াস িডি�িবউশন �কা�ানী িলিমেটড
৩) �ব�াপক (সকল)
৪) ইনচাজ� (সকল)



৬-৫-২০২১
�েকৗঃ আিবর মাহ�দ 

সহকারী �েকৗশলী


