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ন র: ২৮.০৮.০০০০.০০১.০৩.৩৯৫.১৭.৬৮২ তািরখ: 
২৪ এি ল ২০১৯

১১ বশাখ ১৪২৬

াপক:
জািকয়া এ ার াইজ,
৩৩/১, শহীদ নজ ল ইসলাম সড়ক (হাটেখালা), ঢাকা- ১২০৩

িবষয:় ১৮০১৮০  িলট ারিলট ার   ইথ াইলইথ াইল Ethyl Acetate EP,  Ethyl Acetate EP, ১২১২   িলট ারিলট ার  Acetophenone,  Acetophenone, ২৪০০২৪০০
িলটারিলট ার  Acetonitrile Gradient 240 HPLC,  Acetonitrile Gradient 240 HPLC, ৬ ০৬ ০  িলট ারিলট ার  Acetonitrile LC- Acetonitrile LC-
MS, MS, ২৪২৪  িলট ারিলট ার  Tert-Butanol synthesis Grade,  Tert-Butanol synthesis Grade, ১৮০১৮০  িলট ারিলট ার  2-Propanol 2-Propanol
HPLC Grade, HPLC Grade, ৪২৪২   িলট ারিলট ার  1-Chlorobutane HPLC  1-Chlorobutane HPLC Grade, Grade, ৬ ০৬ ০  িলট ারিলট ার  N- N-
Hexane HPLC Grade, Hexane HPLC Grade, ৪৮৪৮   িলট ারিলট ার  Triethylamine  Triethylamine Reg Reg আমদানীরআমদানীর   ছাড়পছাড়প
ম রম র   সংেগসংেগ।।

: আপনার ১০/৪/২০১৮ তািরেখর প ।

ি য় মেহাদয,়
    উপেরা  িবষেয় ে া  পে র সিহত দািখল ত ইনভেয়স (নং এএ /১৯০০০৩৩২, তািরখ: ২৭/০২/২০১৯) ও িবল
অব লিডং (নং ওএনইওয়াইিবিসএনিভ০২৮৫৩৯০০, তািরখ: ১১/৩/২০১৯ ) এ উি িখত ১৮০ িলটার ইথাইল Ethyl
Acetate EP, ১২ িলটার Acetophenone, ২৪০০ িলটার Acetonitrile Gradient 240
HPLC, ৬০ িলটার Acetonitrile LC-MS, ২৪ িলটার Tert-Butanol synthesis Grade, ১৮০
িলটার 2-Propanol HPLC Grade, ৪২ িলটার 1-Chlorobutane HPLC  Grade, ৬০ িলটার
N-Hexane HPLC Grade, ৪৮ িলটার Triethylamine  Reg  ক প , চ াম-এর িনকট হইেত
ছাড় করাইেত এই দ েরর কান আপি  নাই।
২। িবষয় িশেরানােম উি িখত লনীয় তরল পদাথ হ া িলংেয়র কােজ িনেয়ািজত াি / াি গন উ তমােনর মা

বহার কিরেত পরামশ দওয়া হইল।

৩। উি িখত কনসাইনেম  ছাড়করেণর পর ম দাগাের ম দ কিরয়া এই দ রেক অবিহত কিরেত পরামশ দওয়া হইল।

আপনার িব ,

২৪-৪-২০ ১৯

মিনরা ইয়াসিমন
িবে ারক পিরদশক, ঢাকা ২

১১ বশাখ ১৪২৬. ১



ন র: ২৮.০৮.০০০০.০০১.০৩.৩৯৫.১৭.৬৮২/১ তািরখ: ১১ বশাখ ১৪২৬
২৪ এি ল ২০১৯

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইলঃ 
১) কিমশনার অব কা মস , কা ম হাউজ, চ াম। 
২) নৗ সমরা  পিরদশন কমকতা, নৗ সমরা  পিরদশন সং া, িনউ িরং চ াম।

২৪-৪-২০ ১৯

মিনরা ইয়াসিমন
িবে ারক পিরদশক, ঢাকা ২
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