
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
মাদক  িনয় ণ অিধদ র 

শাসন শাখা 
র া সবা িবভাগ, রা  ম ণালয় 
৪১, স নবািগচা, ঢাকা-১০০০

Website: www.dnc.gov.bd

ারক ন র: ৫৮.০২.০০০০.০০৫.১৮.০৫৭.২১.৮৫৫ তািরখ: 
০৭ লাই ২০২২

২৩ আষাঢ ়১৪২৯

িবষয:় আমদািন তআমদািন ত   মদমদ   ওও  মম   জ াতীয়জ াতীয়   পানীয়পানীয়     খ ালােসরখ ালােসর   অনাপিঅনাপি   দানদান ।।।।
: িত ান ক পে র ২৮/০৬/২০২২ তািরেখর আেবদন।

উপ  িবষয় ও  পে র পিরে ি েত ‘‘কািরশমা সািভেসস িলিমেটড (আমারী ঢাকা)’ বািড়-৪৭, রাড নং-৪১,
লশান-২, ঢাকা এর বার লাইেসে র অ েল বতমান চিলত আমদািন নীিতর িবধান িতপালন সােপে  িন িলিখত

মদ ও ম  জাতীয় পানীয় িনেমা  ইনভেয়স এবং িবল অব লিডং এর মা েম  খালােসর অনাপি  দান করা হ’ল।

Invoice No. & Date.
B.L No
& Date.

SL No
Description of goods Case 

Pack
Qty 

Case
Ocean Vessel

Invoice No. 
9120014392

Date: 30/05/2022 

B.L No. 
GRLJEACGP23730

Date:13/06/2022

1 JOHNNIE WALKER BLACK 
LABEL-100CL

12 10 D 
ANGELS/0013A

2 GILBEYS-100CL 12 10
3 SMIRNOFF RED-100CL 12 10

4 HARDYS VR SHIRAZ-
75CL

6 20

5 HARDYS VR SAUV BLANC-
75CL

6 10

6 HARDYS VR CHARDONNAY-
75 CL 6 10

7 JACK DANIEL-100CL 12 10
8 HEINEKEN CANS-33CL 24 100
9 Carlsberg Cans 33CL 24 100

৭-৭-২০২২

কিমশনার অব কা ম (আমদািন),  ভবন, চ াম।

শামীম আহে দ
উপপিরচালক ( শাসন)
ফান: ০২-৪৮৩২২১৬৭

ফ া : ০২-৪৮৩২২১৮৬
ইেমইল: diradmin@dnc.gov.bd

ারক ন র: ৫৮.০২.০০০০.০০৫.১৮.০৫৭.২১.৮৫৫/১(৫) তািরখ: ২৩ আষাঢ ়১৪২৯

০৭ লাই ২০২২. ১



০৭ লাই ২০২২সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অিতির  পিরচালক, মাদক  িনয় ণ অিধদ র, িবভাগীয় কাযালয়, ঢাকা।
২) িসে ম এনািল ,মাদক  িনয় ণ অিধদ র, ধান কাযালয়, ঢাকা (ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
৩) উপপিরচালক, মাদক  িনয় ণ অিধদ র, ঢাকা মে া (উ র), ঢাকা।
৪) চয়ার ান, ‘‘কািরশমা সািভেসস িলিমেটড (আমারী ঢাকা)’ বািড়-৪৭, রাড নং-৪১, লশান-২, ঢাকা।
৫) অিফস কিপ/মা ার ফাইল।

৭-৭-২০২২
শামীম আহে দ 

উপপিরচালক ( শাসন)

. ২


