বিমান িাাংলাদেশ এয়ার লাইন্স বলিঃ
প্রবিউরদমন্ট এন্ড লবিবিি সাদপার্ ট পবরেপ্তর
েরপত্র নাং: ঢািবপবপ/বনলাম/০১/বিএসই/বপডবিউ/এমটি/বপবপ/২০২০-২১

তাবরখিঃ০৩/০৯/২০২০ বরিঃ

বসবডউদলর মূল্য= ২০০০.০০ (দুই হাজার র্ািা) মাত্র (অদেরতদ াগ্য)
েরপত্র িন্ধ/দখালার তাবরখিঃ ০৮/১০/২০২০ বরিঃ
েরপত্র িন্ধ/দখালার সময়িঃ ১১৩০/১৪৩০ ঘটিিা (স্থানীয় সময়)

প্রবতষ্ঠাদনর নামিঃ .................................................
িযাশ বরবসর্ নাং .......................তাবরখিঃ..................
স্বাক্ষর ..................................বপ নাং.....................

গ্রুপ - এ
বিষয়িঃ বিএসই বিভাগের অব্যিহারদ াগ্য র্যাম্প ক াচ পবরমানিঃ ০২ টি ‘‘য খাদন, য অিস্থায় আদে’’ বিবিদত বনলাদম বিক্রদয়র িন্য
েরপত্র বসবডউল।
েরপত্র বসবডউদলর শতট ও বনয়মািলীিঃ
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ব্যিস্থাপি বহসাি, িযাশ এন্ড ব্যাাংবিাং, বিমান, িলািা িিন (নীচ তলা), হ রত শাহ িালাল আন্তিটাবতি বিমান িন্দর, কুবমটদর্ালা, ঢািা এর
অবেস হদত নগে পবরদশাধ সাদপদক্ষ প্রবত িার্য্ট বেিদস আগামী ০৪/১০/২০২০ বরিঃ তাবরখ প টন্ত ক্রয় িরা াদি। যর্ন্ডার বসবডউল ক্রদয়র সময়
েরপত্র নম্বর ও গ্রুপ নম্বর উদেখপূি টি বনি প্রবতষ্ঠাদনর যলর্ার যহড প্যাদড এিটি বলবখত আদিেন িরদত হদি।
েরপত্র এিটি সীলদমাহরকৃত িদ্ধ খাদম েরপত্র নম্বর ও গ্রুপ নম্বর উদেখপূি টি মহাব্যিস্থাপি প্রবিউরদমণ্ট, প্রবিউরদমন্ট এন্ড লবিবিি সাদপার্ ট
পবরেপ্তর, বিমান িাাংলাদেশ এয়ারলাইন্স, ঢািা িরািদর োবখল িরদত হদি।
েরপদত্রর সাদে হালনাগাে যেড লাইদসদন্সর সতযাবয়ত েদর্ািবপ োবখল িরদত হদি।
েরপদত্রর সাদে সি টদশষ (হালনাগাে) আয়ির বরর্ান ট োবখল িরা হদয়দে মদমট টিআইএন নম্বর উদেখ পূি টি বনি প্রবতষ্ঠাদনর আয়ির সনদের
সতযাবয়ত েদর্ািবপ োবখল িরদত হদি।
েরপদত্রর সাদে বনি প্রবতষ্ঠাদনর বিধ িযার্ বনিন্ধন সনদের সতযাবয়ত েদর্ািবপ োবখল িরদত হদি।
েরপদত্রর সাদে বিমান িাাংলাদেশ এয়ারলাইদন্সর অনুকূদল য যিান বসবডউল ব্যাাংি হদত ইস্যযকৃত ব্যাাংি ড্রাের্/দপ-অড টার এর মাধ্যদম েরপদত্র
প্রেি যমার্ মুদল্যর ১৫% হাদর িামানদতর র্ািা িমা বেদত হদি। েরপদত্র িামানদতর ব্যাাংি ড্রাের্/দপ-অড টার এর নম্বর, তাবরখ ও র্ািার পবরমান
অাংদি ও িোয় উদেখ িরদত হদি। িামানদতর ব্যাাংি ড্রাের্/দপ-অড টার এিাং েরপত্র ক্রদয়র রবশে (বস.আর.) এর মূল িবপ েরপদত্রর সদে
অিশ্যই সাংযুক্ত িদর বেদত হদি। অন্যোয় েরপত্র িাবতল বহদসদি পবরগবিত হদি।
েরপদত্র, মূল্য বসবডউল পবরবশষ্ট-০১, লর্ওয়ারী ের অাংি ও িোয় বলখদত হদি। যিান প্রিার িার্ািাটি বিাংিা ঘষা/মািা হদল েরোতার
প্রবতস্বাক্ষর অিশ্যই োিদত হদি।
মূল েরপদত্রর প্রবত পাতায় েরপত্র প্রবতষ্ঠাদনর নাম উদেখসহ েরোতার স্বাক্ষর অিশ্যই োিদত হদি। ইহা োড়াও অত্র বনলাদম অাংশগ্রহিিারী
প্রবতষ্ঠান সমূহ ির্তটি বনি বনি সীলদমাহর সম্ববলত যলর্ার যহড প্যাদড বলবখত িাদি বসবডউদলর সাদে সাংদ াবিত ডকুদমন্ট সমূদহর পূি টাে িি টনা
প্রোন িরদত হদি।
সিল প্রিার মালামাল ‘‘য খাদন, য অিস্থায় আদে’’ বিবিদত েরপত্র প্রোন িরদত হদি এিাং অনুরূপিাদি যডবলিারী প্রোন িরা হদি। এই যক্ষদত্র
পরিতীদত যিান ওির আপবি গ্রহিদ াগ্য হদি না।
বনলাম েরপদত্র অাংশগ্রহনিারী েরোতার উদ্ধৃত েরই (Quoted Price) চূড়ান্ত (Firm & Final) িদল গন্য হদি। েরপত্র যখালার পদর সদি টাচ্চ
েরোতার িাইদর অন্য যিান েরোতা েরবৃবদ্ধ িরদল, তা গ্রহনদ াগ্য হদিনা।
েরপদত্রর যময়াে ১২০(এিশত বিশ) বেন োিদত হদি।
আগ্রহী েরোতাগি ০৬/১০/২০২০ বরিঃ তাবরখ স্থানীয় সময় ১১৩০ ঘটিিায় অবেস চলািালীন সমদয় বসবডউল ক্রদয়র নগে প্রাবপ্ত রবশদের মূল িবপ
এিাং িাতীয় পবরচয়পদত্রর সতযাবয়ত েদর্ািবপ সহ ম্যাদনিার িমাবশটয়াল যিারস, িক্ষ নাং-২০৫, ঢািা এর অবেদস য াগাদ াগ িদর েরপদত্র
িবি টত মালামাল পবরেশটন িরদত পারদিন। েরপত্র োবখদলর পর এতেসাংক্রান্ত যিান প্রিার ওির আপবি সরাসবর অগ্রাহয হদি।
বিমান হদত বিক্রয় প্রস্তািপত্র প্রাবপ্তর পর কৃতিা ট েরোতা িবি টত সমদয়র মদধ্য মালামাল এর বিক্রয় মূল্য ও বিক্রয় মূদল্যর ৫% হাদর অগ্রীম
আয়ির এিাং ৭.৫০% হাদর মূল্য সাংদ ািন ির (িাতীয় রািস্ব যিাদড টর সি টদশষ এসআরও/দগদির্ যমাতাদিি া হদি) সহ সি টদমার্ মূদল্যর অে ট
িাাংলাদেশ বিমাদনর িলািা িিনস্থ প্রধান িার্য্টালদয়র িযাশ এন্ড ব্যাাংবিাং শাখায় সাত বেদনর মদধ্য নগে/কপ-অর্ ডার/ব্াাং ড্রাফট িমা বেদয়
বনবে টষ্ট সমদয়র মদধ্য মালামাল গ্রহন িরদত হদি। অন্যোয় যিান প্রিার পূি ট যনাটিশ প্রোন োড়াই োবখলকৃত িামানদতর র্ািা িাদিয়াপ্ত এিাং
বিক্রয় প্রস্তািটি িাবতল বহদসদি গণ্য হদি।
েরোতার অনুকূদল মালামাল বিক্রয়/দডবলিারী আদেশ পত্র যপ্রবরত হদল আাংবশি/সমুেয় মালামাল যডবলিারী গ্রহদি অপারগতা প্রিাশ িরদল
বিাংিা বনধ টাবরত সমদয়র মদধ্য সিল মালামাল যডবলিারী গ্রহদি ব্যে ট হদল সমুেয় িমাকৃত অে ট িাদিয়াপ্ত িরা হদি এিাং যডবলিাবর আদেশটি
িাবতল বহদসদি গণ্য হদি।
বিমান িাাংলাদেশ এয়ালাইদন্সর যিান িমটিতটা/িমটচারী স্ব-নাদম/দি-নাদম বনলাদম অাংশগ্রহি িরদত পারদি না।
০৮/১০/২০২০ বরিঃ তাবরখ ১১৩০ ঘটিিা প টন্ত ম্যাদনিার িমাবশটয়াল যিারস্, প্রবিউরদমন্ট এন্ড লবিবিি সাদপার্ ট পবরেপ্তর, বিমান িাাংলাদেশ
এয়ারলাইন্স বলিঃ, বিমান প্রশাসন িিন, িক্ষ নাং-২০৫, ঢািা এর িার্য্টালদয় রবক্ষত েরপত্র িাদে েরপত্র িমা বেদত হদি। েরপত্র িাে িন্ধ িরার
পদর যিান েরপত্র গ্রহিদ াগ্য হদি না।
০৮/১০/২০২০ বরিঃ তাবরখ যিলা ১৪৩০ ঘটিিায় প্রবিউরদমন্ট এন্ড লবিবিি সাদপার্ ট পবরেপ্তদরর যর্ন্ডার িদক্ষ বিমাদনর বনলাম িবমটি ির্তটি
উপবস্থত েরোতাগদির ( বে যিহ উপবস্থত োদিন) সম্মুদখ েরপত্র যখালা হদি।
উপদর িবি টত শতটািলী ো েিাদি পূরি িরা না হদল েরপত্র িাবতল িদল গণ্য হদি।
যিান প্রিার িারি েশটাদনা ব্যবতদরদিই বিমান িাাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ির্তটপক্ষ েরপদত্র উবেবখত পবরমাি িমাদনা িা িাড়াদনা বিাংিা য যিান
েরপত্র অেিা সিল েরপত্র গ্রহি বিাংিা প্রতযাখান িরার অবধিার সাংরক্ষি িদরন।

যমাহাম্মে সাদরায়ার যহাদসন
ম্যাদনিার িমাবশটয়াল যিারস
উপদরাক্ত সিল শতট ও বনয়মািলী যমদন চলদত িাধ্য োিি।
েরোতার স্বাক্ষরিঃ ........................................
নামিঃ......................................................
যোন/দমািাইল নম্বরিঃ......................................
ইদমইল নম্বরিঃ...............................................

েরোতা প্রবতষ্ঠাদনর নামিঃ..................................................
ঠিিানািঃ.......................................................................
েরোতা প্রবতষ্ঠাদনর সীল যমাহরিঃ..........................................

