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ন র: ২৮.০৮.০০০০.০০১.০৩.১০৫.১৮.১৭৮১ তািরখ: 
১২ সে র ২০১৯

২৮ ভা  ১৪২৬

াপক: চায়না রলওেয় মজর ীজ ইি িনয়ািরং প কাং িলিমেটড

িবষয:় ৪০.০০৪০.০০   কিজকিজ  Acrylic Polyurethanr coatings, Acrylic Polyurethanr coatings,
২৪.০০২৪.০০   কিজকিজ  Epoxy micaceous iron oxide Epoxy micaceous iron oxide
intermediate paint,  intermediate paint,  ৩০৩০  কিজকিজ  Epoxy zinc Epoxy zinc
phosphate primer, phosphate primer, ৮.০০৮.০০   কিজকিজ  Polyurethane Polyurethane
curing agent, curing agent, ৬ .০০৬ .০০   কিজকিজ  Epoxy curing agent, Epoxy curing agent,
১৫.০০১৫.০০   কিজকিজ  Epoxy thinner Baydi Ational 80- Epoxy thinner Baydi Ational 80-
40, 40, ১৫.০০১৫.০০   কিজকিজ  Epoxy Thinner Baydi Ational Epoxy Thinner Baydi Ational
9 1-9 2 9 1-9 2 আমদানীরআমদানীর     ক পক প   হ েতহেত   আমদািনরআমদািনর   ছাড়পছাড়প   দানদান

সেসে ।।
: আপনার ০৯/০৯/২০১৯ তািরেখর প ।

ি য় মেহাদয,়
     উপেরা  িবষেয় ে া  পে র সিহত দািখল ত ইনভেয়স (নং এইচএম০১১-৩-৪, তািরখ:
২৬/০৮/২০১৯) ও এয়ার ওেয় িবল (নং ১৬০ িপিভিজ ১১৭০৪৮৪০, তািরখ: ০৪/০৯/২০১)৯ এ উি িখত ৪০.০০
কিজ Acrylic Polyurethanr coatings, ২৪.০০ কিজ Epoxy micaceous iron
oxide intermediate paint, ৩০ কিজ Epoxy zinc phosphate primer, ৮.০০
কিজ Polyurethane curing agent, ৬.০০ কিজ Epoxy curing agent, ১৫.০০
কিজ Epoxy thinner Baydi Ational 80-40, ১৫.০০ কিজ Epoxy Thinner
Baydi Ational 91-92    ক প , শাহজালাল আ জািতক িবমান ব র, ঢাকা-এর িনকট হইেত
ছাড় করাইেত এই দ েরর কান আপি  নাই।
২। িবষয় িশেরানােম উি িখত লনীয় তরল পদাথ হ া িলং এর কােজ িনেয়ািজত াি / াি গণ
উ তমােনর মা  বহার কিরেত পরামশ দওযা হইল।
৩। উি িখত কনসাইনেম  ছাড়করেণর পর ম দাগাের ম দ কািরয়া এই দ রেক অবিহত কিরেত পরামশ দওয়া
হইল।

আপনার িব ,

সানিজদা আ ার
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা
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ন র:
২৮.০৮.০০০০.০০১.০৩.১০৫.১৮.১৭৮১/১

তািরখ: ২৮ ভা  ১৪২৬
১২ সে র ২০১৯

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইলঃ 
১) কিমশনার অব কা মস, হযরত শাহজালাল (র:) আ জািতক িবমান ব র, ঢাকা।

১২-৯-২০ ১৯

সানিজদা আ ার
সহকারী িবে ারক পিরদশক, ঢাকা
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