
বিমান িাাংলাদেশ এয়ারলাইন্স বলিঃ                                                                                পবরবশষ্ট-০১ 
       প্রবিউরদমন্ট এন্ড লবিবিি সাদপার্ ট পবরেপ্তর  

 
েরপত্র নাং: ঢািবপবপ/বনলাম/০৩/এমটি/বিএসই/ইবিবনয়াবরাং/প্রপ্রস/পূর্ট/২০২০-২১                              র্াবরখিঃ ১৩/০৬/২০২১ বরিঃ 

   গ্রুপ - বি                                       েরপত্র িন্ধ/দখালার র্াবরখিঃ ০৮/০৭/২০২১ বরিঃ 
                                                                                                                 েরপত্র িন্ধ/দখালার সময়িঃ ১১৩০/১৪৩০ ঘটিিা (স্থানীয় সময়) 

বিষয়িঃ বিএসই প্যাদলর্/এলবি৩ িদন্টইনার/ট্রবল/িবল/র্ায়ার/টিউি/ব্যার্াবর/স্ক্র্যাপ/আলবমরা/বিএফবসবস/ইবিবনয়াবরাং এর বিবিধ আইদর্ম ‘‘প্রেখাদন, প্রে অিস্থায় আদে’’ বিবিদর্ বনলাদম বিক্রয় েরপত্র মূল্য বসবিউল। 

লর্ 

নাং 
মালামাল এর বিিরন ির্টমান অিস্থান প্রেি মূল্য (অাংদি) প্রেি মূল্য (িথায়) 

 

০১ 

০১। বিএসই প্যাদলর্ ১৪০ টি। ০২। এলবি৩ িদন্টইনার ২৫ টি ০৩। প্যাদলর্ ট্রবল ০৫টি বিএসই নাং-৮৫-৩০১/৭৭, ৮৭, ০২-০২-৩০১/১০৩, ০৫-০৪-৩০১/১৪৯ এিাং ১১-

০৮-৩০১/১৯২।  ০৪। িবল ২৩ টি নাং- ৮৫-৩০০/১১৭, ১৩৪, ১৬৭, ২০০, ০২-০২-৩০০/২২৫, ০৫-০৪-৩০০/২৪৬, ০৫-০৭-৩০০/২৫১, ২৫২, ২৫৩, ২৫৬, ২৫৯, ২৬০, 

২৬২, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৮, ২৬৯, ২৭১, ২৭২, ২৭৩, ২৭৫, ২৭৯।  পবরমানিঃ ০১ লর্  

বিএসই 

হ্যাঙ্গার/অিশন 

 ইয়াি ট/এমটি 

প্রিার/এমটি 

িমদেক্স/ 

ইবিবনয়াবরাং 

হ্যাঙ্গার 

   

 

 

 

 

 

০২ 

০১। বিএসই র্ায়ার/টিউি ১০০ টি (প্রায়) ০২। বিএসই ব্যার্াবর ১২ টি ০৩। এমটির র্ায়ার/টিউি ১০০ টি (প্রায়) ০৪। এমটির ব্যার্াবর ৮৪ টি (প্রায়) ০৫। এমটি স্ক্র্যাপ 

(বিবিন্ন ধরদনর)- (i) প্রঢউ টিন ৭০০+১০০ প্রিবি (প্রায়) (ii) গাবির অব্যিহ্ারদোগ্য বসর্, এসএস িাম্পার, বসএনবি বসবলন্ডার ক্ল্যাম্প, র যাবিদয়র্র, িনদিনসার, প্রহ্ি, 

ব্লি, বগয়ার িক্স, শি এিসরিার, বিয়াবরাং র যাি, ক্রযাাংি াাফর্, াাবনদফা প্ প্রি বর্ ২০০০ প্রিবি (প্রায়) (iii) প্রলাহ্া/এলুবমবনয়াম প্রেম প্রের্ িার ৮০ প্রিবি (প্রায়) 

(iv) অব্যিহ্ারদোগ্য বরফুদয়বলাং প্রমবশন ০২ টি- ২০ প্রিবি(প্রায়) (v) গাবির অব্যিহ্ারদোগ্য বসর্ ও অন্যান্য অব্যিহ্ারদোগ্য আইদর্ম ৫০ প্রিবি (প্রায়) (vi) এমটি 

স্ক্র্যাপ ১.২ র্ন (প্রায়) ০৬। এমটি বিল আলবমরা/লিার ১২ টি ০৭। অব্যিহৃর্ প্রেয়ার পার্ টস র্দয়ার্া/বনশান/বমৎসুবিবশ ৫০০ প্রিবি (প্রায়) ০৮। এমটির িাদপ টর্ ০৫ টি 

০৯। এমটি অব্যিহ্ারদোগ্য প্রমাবিল ০৫ ড্রাম ১০। বিমান প্রপ্রস বিিাদগর বিবিন্ন অব্যিহ্ারদোগ্য আইদর্ম- প্যাদিি এবস প্যাদনল প্রিাি ট/িক্স/িদেসর/উইদন্ডা 

এবস/প্রমার্র/িানালা/গ্রীল/খাঁচা/ইদলবিি সুইচ বগয়ার প্রি বর্ ১১। এফএসবি/বিএফবসবসর বিবিন্ন অব্যিহ্ারদোগ্য আইদর্ম (i) ই-প্রমগ প্রহ্ি প্রসর্ (প্রিবসএল ৩ বপন, ২ 

বপন, ইওয়াই ও এবিবি) ৭০৫১ টি (প্রায়) (ii) বপদলা েি (প্রিবসএল ৪০ টি(প্রায়), ইওয়াই ১৭৬০ টি(প্রায়)) (iii) হ্যান্ড স্যাবনর্াইিার/মদয়শ্চারাইিার/প্রফসবক্রম/হ্াইড্রা 

বসরাম ব্যিহৃর্ খাবল প্রিার্ল ১৮৩৬ টি (প্রায়) (iv) ইউবিদিালন খাবল প্রিার্ল ৪৭৭ টি (প্রায়) (v) চা/িবফ িগ ও পর্ ১৪৪ টি(প্রায়)  (vi) প্রহ্লথ বিসদক্ল্ইমার ফরম 

প্রিএসএ ২৬০০০ টি(প্রায়)  (vii) বিিা িাইরাস প্রহ্লথ এন্ড ইনদফবটাং ফরম ৩৯০০ টি(প্রায়) (viii) এমারদিবন্স ইন্সট্রািশন বি৭৭৭-২০০ইআর ১০০০ টি (প্রায়) (ix) 

সালাে িার বশর্ প্যাি ১৯ টি (x) এবসই সাসদপনশন প্রিার্ল ০৫ টি (xi) টুথ প্রপি সদসর্ ও wz ব্রাশ ২৪৬+২৯ টি(প্রায়)  (xii) ক্রু পারবমর্ ফরম প্রিইবি ৩৯টি(প্রায়)  

১২। পূর্ট বিিাদগর বিবিন্ন অব্যিহ্ারদোগ্য আইদর্ম ০১ লর্ ১৩। ইবিবনয়াবরাং এর এমএসএস এর বিবিন্ন অব্যিহ্ারদোগ্য টুলস/প্রিঞ্চ আইদর্ম- (i) গিদে ব্লাি বক্ল্বনাং 

প্রমবশন নাং- SN- 4237291-০১ টি (ii) র্ায়ার বিি প্রব্রিার নাং-  SN-800441 (WHL-9443) এিাং (WHL-9442) ০২ টি (iii) হুইল প্রসফটি প্রিস ০১ টি (iv) 

ইউবনিাস টাল হুইল বি প্ আপ িযান্ড নাং- SN- 11031 MFD: Feb 1996 (v) িযািল সুদয়িার নাং- SN- 0002 MFD: Nov 1991 (vi) বরদির্ গান/বড্রল গান প্রি বর্- 

০১ লর্। প্রমার্- ০১ লর্।  

  

প্রমার্ র্ািা =   

 

সাংযুবতিঃ ০১। প্রপ-অি টার/ব্যাাংি ড্রাফর্ নাং .................................................. র্াবরখিঃ .............................. 

র্ািা (অাংদি).......................................................র্ািা (িথায়).......................................................................................................... 

 
  

 
প্রমাহ্াম্মে সাদরায়ার প্রহ্াদসন            েরোর্ার স্বাক্ষরিঃ.......................................................................... 

াাদনিার িমাবশ টয়াল প্রিারস্               

েরোর্া প্রবর্ষ্ঠাদনর সীল প্রমাহ্রিঃ ...................................................... 


