বিমান িাাংলাদেশ এয়ার লাইন্স বলিঃ
প্রবিউরদমন্ট এন্ড লবিবিি সাদপার্ ট পবরেপ্তর
েরপত্র নাং: ঢািবপবপ/বনলাম/০৩/এমটি/বিএসই/ইবিবনয়াবরাং/প্রপ্রস/পূর্ট/২০২০-২১
বসবিউদলর মূল্য= ২০০০.০০ (দুই হািার র্ািা) মাত্র (অদেরর্দ াগ্য)
েরপত্র িন্ধ/দখালার র্াবরখিঃ ০৮/০৭/২০২১ বরিঃ
েরপত্র িন্ধ/দখালার সময়িঃ ১১৩০/১৪৩০ ঘটিিা (স্থানীয় সময়)

র্াবরখিঃ ১৩/০৬/২০২১ বরিঃ
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গ্রুপ - বি
বিষয়িঃ বিএসই প্যাদলর্/এলবি৩ িদন্টইনার/ট্রবল/িবল/র্ায়ার/টিউি/ব্যার্াবর ও এমটি/দপ্রস//বিএেবসবস/ইবিবনয়াবরাংসহ অন্যান্য বিভাদের বিবিধ
আইদর্ম ‘‘প্র খাদন, প্র অিস্থায় আদে’’ বভবিদর্ বনলাদম বিক্রয় েরপত্র বসবিউল।
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০১।

০২।
০৩।
০৪।
০৫।
০৬।

০৭।
০৮।
০৯।
১০।
১১।
১২।

১৩।
১৪।
১৫।
১৬।
১৭।
১৮।

ব্যিস্থাপি বহসাি, িযাশ এন্ড ব্যাাংবিাং, বিমান, িলািা ভিন (নীচ র্লা), হ রর্ শাহ িালাল আন্তিটাবর্ি বিমান িন্দর, কুবমটদর্ালা, ঢািা এর
অবেস হদর্ নেে পবরদশাধ সাদপদক্ষ প্রবর্ িার্য্ট বেিদস আোমী ০৫/০৭/২০২১ বরিঃ র্াবরখ প টন্ত ক্রয় িরা াদি। প্রর্ন্ডার বসবিউল ক্রদয়র সময়
েরপত্র নম্বর ও গ্রুপ নম্বর উদেখপূি টি বনি প্রবর্ষ্ঠাদনর প্রলর্ার প্রহি প্যাদি এিটি বলবখর্ আদিেন িরদর্ হদি।
েরপত্র এিটি সীলদমাহরকৃর্ িদ্ধ খাদম েরপত্র নম্বর ও গ্রুপ নম্বর উদেখপূি টি মহাব্যিস্থাপি প্রবিউরদমণ্ট, প্রবিউরদমন্ট এন্ড লবিবিি সাদপার্ ট
পবরেপ্তর, বিমান িাাংলাদেশ এয়ারলাইন্স, ঢািা িরািদর োবখল িরদর্ হদি।
েরপদত্রর সাদে হালনাোে প্রট্রি লাইদসদন্সর সর্যাবয়র্ েদর্ািবপ োবখল িরদর্ হদি।
েরপদত্রর সাদে সি টদশষ (হালনাোে) আয়ির বরর্ান ট োবখল িরা হদয়দে মদমট টিআইএন নম্বর উদেখ পূি টি বনি প্রবর্ষ্ঠাদনর আয়ির সনদের
সর্যাবয়র্ েদর্ািবপ োবখল িরদর্ হদি।
েরপদত্রর সাদে বনি প্রবর্ষ্ঠাদনর বিধ ভযার্ বনিন্ধন সনদের সর্যাবয়র্ েদর্ািবপ োবখল িরদর্ হদি।
েরপদত্রর সাদে বিমান িাাংলাদেশ এয়ারলাইদন্সর অনুকূদল প্র প্রিান বসবিউল ব্যাাংি হদর্ ইুযকৃর্ ব্যাাংি াাের্/দপ-অি টার এর মাধ্যদম েরপদত্র
প্রেি প্রমার্ মুদল্যর ২৫% হাদর িামানদর্র র্ািা িমা বেদর্ হদি। েরপদত্র িামানদর্র ব্যাাংি াাের্/দপ-অি টার এর নম্বর, র্াবরখ ও র্ািার পবরমান
অাংদি ও িোয় উদেখ িরদর্ হদি। িামানদর্র ব্যাাংি াাের্/দপ-অি টার এিাং েরপত্র ক্রদয়র রবশে (বস.আর.) এর মূল িবপ েরপদত্রর সদে
অিশ্যই সাংযুক্ত িদর বেদর্ হদি। অন্যোয় েরপত্র িাবর্ল বহদসদি পবরেবির্ হদি।
েরপদত্র, মূল্য বসবিউল পবরবশষ্ট-০১, লর্ওয়ারী ের অাংি ও িোয় বলখদর্ হদি। প্রিান প্রিার িার্ািাটি বিাংিা ঘষা/মািা হদল েরোর্ার
প্রবর্স্বাক্ষর অিশ্যই োিদর্ হদি।
মূল েরপদত্রর প্রবর্ পার্ায় েরপত্র প্রবর্ষ্ঠাদনর নাম উদেখসহ েরোর্ার স্বাক্ষর অিশ্যই োিদর্ হদি। এ োড়াও অত্র বনলাদম অাংশগ্রহিিারী
প্রবর্ষ্ঠান সমূহ ির্তটি বনি বনি সীলদমাহর সম্ববলর্ প্রলর্ার প্রহি প্যাদি বলবখর্ ভাদি বসবিউদলর সাদে সাংদ াবির্ িকুদমন্ট সমূদহর পূি টাে িি টনা
প্রোন িরদর্ হদি।
সিল প্রিার মালামাল ‘‘প্র খাদন, প্র অিস্থায় আদে’’ বভবিদর্ েরপত্র প্রোন িরদর্ হদি এিাং অনুরূপভাদি প্রিবলভারী প্রোন িরা হদি। এই প্রক্ষদত্র
পরির্ীদর্ প্রিান ওির আপবি গ্রহিদ াগ্য হদি না।
েরপদত্রর প্রময়াে ১২০(এিশর্ বিশ) বেন োিদর্ হদি।
আগ্রহী েরোর্ােি ০৬/০৭/২০২১ বরিঃ র্াবরখ স্থানীয় সময় ১১৩০ ঘটিিায় অবেস চলািালীন সমদয় বসবিউল ক্রদয়র নেে প্রাবপ্ত রবশদের মূল িবপ
এিাং িার্ীয় পবরচয়পদত্রর সর্যাবয়র্ েদর্ািবপ সহ ম্যাদনিার িমাবশটয়াল প্রিারস, িক্ষ নাং-২০৫, ঢািা এর অবেদস প্র াোদ াে িদর েরপদত্র
িবি টর্ মালামাল পবরেশটন িরদর্ পারদিন। েরপত্র োবখদলর পর এর্েসাংক্রান্ত প্রিান প্রিার ওির আপবি সরাসবর অগ্রাহয হদি।
বিমান হদর্ বিক্রয় প্রস্তািপত্র প্রাবপ্তর পর কৃর্িা ট েরোর্া িবি টর্ সমদয়র মদধ্য মালামাল এর বিক্রয় মূল্য ও বিক্রয় মূদল্যর ৫% হাদর অগ্রীম
আয়ির এিাং ৭.৫০% হাদর মূল্য সাংদ ািন ির (িার্ীয় রািস্ব প্রিাদি টর সি টদশষ এসআরও/দেদির্ প্রমার্াদিি া হদি) সহ সি টদমার্ মূদল্যর অে ট
িাাংলাদেশ বিমাদনর িলািা ভিনস্থ প্রধান িার্য্টালদয়র িযাশ এন্ড ব্যাাংবিাং শাখায় সার্ বেদনর মদধ্য নেে/প্রপ-অি টার/ব্যাাংি াাের্ িমা বেদয়
বনবে টষ্ট সমদয়র মদধ্য মালামাল গ্রহন িরদর্ হদি। অন্যোয় প্রিান প্রিার পূি ট প্রনাটিশ প্রোন োড়াই োবখলকৃর্ িামানদর্র র্ািা িাদিয়াপ্ত এিাং
বিক্রয় প্রস্তািটি িাবর্ল বহদসদি েণ্য হদি।
েরোর্ার অনুকূদল মালামাল বিক্রয়/দিবলভারী আদেশ পত্র প্রপ্রবরর্ হদল আাংবশি/সমুেয় মালামাল প্রিবলভারী গ্রহদি অপারের্া প্রিাশ িরদল
বিাংিা বনধ টাবরর্ সমদয়র মদধ্য সিল মালামাল প্রিবলভারী গ্রহদি ব্যে ট হদল সমুেয় িমাকৃর্ অে ট িাদিয়াপ্ত িরা হদি এিাং প্রিবলভাবর আদেশটি
িাবর্ল বহদসদি েণ্য হদি।
বিমান িাাংলাদেশ এয়ালাইদন্সর প্রিান িমটির্টা/িমটচারী স্ব-নাদম/দি-নাদম বনলাদম অাংশগ্রহি িরদর্ পারদি না।
০৮/০৭/২০২১ বরিঃ র্াবরখ ১১৩০ ঘটিিা প টন্ত ম্যাদনিার িমাবশটয়াল প্রিারস্, প্রবিউরদমন্ট এন্ড লবিবিি সাদপার্ ট পবরেপ্তর, বিমান িাাংলাদেশ
এয়ারলাইন্স বলিঃ, বিমান প্রশাসন ভিন, িক্ষ নাং-২০৫, ঢািা এর িার্য্টালদয় রবক্ষর্ েরপত্র িাদে েরপত্র িমা বেদর্ হদি। েরপত্র িাে িন্ধ িরার
পদর প্রিান েরপত্র গ্রহিদ াগ্য হদি না।
০৮/০৭/২০২১ বরিঃ র্াবরখ প্রিলা ১৪৩০ ঘটিিায় প্রবিউরদমন্ট এন্ড লবিবিি সাদপার্ ট পবরেপ্তদরর প্রর্ন্ডার িদক্ষ বিমাদনর বনলাম িবমটি ির্তটি
উপবস্থর্ েরোর্ােদির ( বে প্রিহ উপবস্থর্ োদিন) সম্মুদখ েরপত্র প্রখালা হদি।
উপদর িবি টর্ শর্টািলী ো েভাদি পূরি িরা না হদল েরপত্র িাবর্ল িদল েণ্য হদি।
প্রিান প্রিার িারি েশটাদনা ব্যবর্দরদিই বিমান িাাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ির্তটপক্ষ উবেবখর্ পবরমাি/প্রাপ্ত মূল্য িমাদনা িা িাড়াদনা বিাংিা প্র প্রিান
েরপত্র অেিা সিল েরপত্র গ্রহি বিাংিা প্রর্যাখানসহ প্র প্রিান বসদ্ধান্ত গ্রহন িরার অবধিার সাংরক্ষি িদরন।

প্রমাহাম্মে সাদরায়ার প্রহাদসন
ম্যাদনিার িমাবশটয়াল প্রিারস
উপদরাক্ত সিল শর্ট ও বনয়মািলী প্রমদন চলদর্ িাধ্য োিি।
েরোর্ার স্বাক্ষরিঃ ........................................
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