
ইসলাম�মী  ব�  ব্যাংক  ব	�
ক  ব্যাংক  ব�
লাম�দেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬলামলিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬমী  বদেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�P�ড
স�ধার�রণ  সেবা  বিভসব্যাংক  ব�  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬব্যাংক  বভাগ�����@���撂����গ

প্রধার�ন ক�র্যালয়ঃ  ২��লাময়ঃ  ২০, দিলকুশা�  ২০  ,   লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬলামক" শ�   ব্যাংক  ব�লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬণলিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬ#	ক এলাম�ক�  ,     ঢাকা -১০০০।�.odt��������� ��㺥��E�O:/OOO330/ooo/s�ক�   -  ১০০০  ।  

প"র�তন সেবা  বিভ#ন�দেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pর�র লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬব্যাংক  বক্রয়ঃ  ২০, দিলকুশা লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬব্যাংক  বজ্ঞলিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬ-
ত�লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬরখ: ০৭-০৩-২০১৯

ইসলাম�মী  ব� ব্যাংক  ব	�
ক ব্যাংক  ব�
লাম�দেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pশ লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬলামলিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬমী  বদেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�P�ড,  প্রধার�ন ক�র্যালয়ঃ  ২��লাময়ঃ  ২০, দিলকুশা,  ঢাকা -১০০০।�.odt��������� ��㺥��E�O:/OOO330/ooo/s�ক�র ১০,  মী  বলিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬমী  বনব্যাংক  ব�দেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pগ রলিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬ3ত লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬকছ" প"র�তন সেবা  বিভ#ন�দেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pর�র(সেবা  বিভর্যালয়ঃ  ২খ�দেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pন সেবা  বিভর্যালয়ঃ  ২ 
অব্যাংক  বস্থায় আছে) বিক্রি করা হবে। পুরাতন জেনারেটর গুলোর বিবরণ ও সংখ্যা নিম্নরূপঃ�������������������������������������য়ঃ  ২০, দিলকুশা আদেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pছ) লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬব্যাংক  বলিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬক্র কর� হদেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pব্যাংক  ব। প"র�তন সেবা  বিভ#ন�দেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pর�র গুদেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pলাম�র লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬব্যাংক  বব্যাংক  বরণ ও স
খ	� লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬনম্নরূপ�

ক্রলিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬমী  বক ন
 শ�খ�র ন�মী  ব 3মী  বত� ক্রলিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬমী  বক ন
 শ�খ�র ন�মী  ব 3মী  বত�
1 মী  বহ�দেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pব্যাংক  বপ"র 16 সেবা  বিভকলিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬভাগ�����@���撂���এ 11 নলিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬ?গ্রাম��মী  ব 10 সেবা  বিভকলিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬভাগ�����@���撂���এ

2 ক" লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬAগ্রাম��মী  ব 18 সেবা  বিভকলিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬভাগ�����@���撂���এ 12 সেবা  বিভ�কন�ফ 18 সেবা  বিভকলিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬভাগ�����@���撂���এ

3 ব্যাংক  ব"লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬAচং�. 
 10 সেবা  বিভকলিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬভাগ�����@���撂���এ 13 সেবা  বিভমী  ব�দেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pরলামগঞ 16 সেবা  বিভকলিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬভাগ�����@���撂���এ

4 ব্যাংক  ব�ঞ্ছ�র�মী  বপ"র 18 সেবা  বিভকলিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬভাগ�����@���撂���এ 14 সেবা  বিভর�হ�নপ"র 13.50 সেবা  বিভকলিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬভাগ�����@���撂���এ

5 ফ�মী  ব�দেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pগ� 50 সেবা  বিভকলিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬভাগ�����@���撂���এ 15 ঈগ�হ 16 সেবা  বিভকলিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬভাগ�����@���撂���এ

6 শ�হ#�প"র 16 সেবা  বিভকলিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬভাগ�����@���撂���এ 16 নওয়ঃ  ২০, দিলকুশা�ব্যাংক  বপ"র সেবা  বিভর�ড 25 সেবা  বিভকলিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬভাগ�����@���撂���এ

7 লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬন�#প"র 16 সেবা  বিভকলিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬভাগ�����@���撂���এ 17 লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬখলামগ�Gও 16 সেবা  বিভকলিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬভাগ�����@���撂���এ

8 লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬ#নলিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬ#র� 18 সেবা  বিভকলিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬভাগ�����@���撂���এ 18 সেবা  বিভগHলিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬরপ"র 30 সেবা  বিভকলিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬভাগ�����@���撂���এ

9 মী  বতলামব্যাংক  ব 16 সেবা  বিভকলিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬভাগ�����@���撂���এ 19 ব্যাংক  ব�?"র� 10 সেবা  বিভকলিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬভাগ�����@���撂���এ

10 সেবা  বিভব্যাংক  বন�দেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pপ�লাম 16 সেবা  বিভকলিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬভাগ�����@���撂���এ

উক্ত প"র�তন সেবা  বিভ#ন�দেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pর�র গুদেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pলাম� লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬব্যাংক  বলিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬক্রর #ন	 আগ্রাম�হ� ব্যাংক  ব	লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬক্ত/  প্রলিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬতষ্ঠানের নিকট হতে সীলমোহরকৃত খামে ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব �দেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pনর লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬনক� হদেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pত স�লামদেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pমী  ব�হরকM ত খ�দেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pমী  ব ব্যাংক  ব	লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬক্ত/প্রলিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬতষ্ঠানের নিকট হতে সীলমোহরকৃত খামে ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব �দেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pনর লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬন#স 
প	�দেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pড ব্যাংক  ব� স�� ক�গদেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�P# পOণ� ন�মী  ব লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬPক�ন�,  সেবা  বিভমী  ব�ব্যাংক  ব�ইলাম ন�ম্বার এবং সিডিউলের মানি রিসিটসহ দরপত্র আহবান করা যাচ্ছে। দর দাতাগণ এক বা একাধিক জেনারেটরের জন্য দরপত্র দাখিল করতে পারবেন। প্রতিটি মালামালের আলাদা আলাদা মূল্য উল্লেখ করতে �র এব্যাংক  ব
 লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬসলিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬডউদেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pলামর মী  ব�লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬন লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬরলিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬস�সহ রপত্র আহব্যাংক  ব�ন কর� র্যালয়ঃ  ২�দেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�PS। র 
�ত�গণ এক ব্যাংক  ব� এক�লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬধারক সেবা  বিভ#ন�দেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pর�দেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pরর #ন	 রপত্র �লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬখলাম করদেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pত প�রদেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pব্যাংক  বন। প্রলিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬতলিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬ� মী  ব�লাম�মী  ব�দেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pলামর আলাম�� আলাম�� মী  বOলাম	 উদেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�PTখ 
করদেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pত হদেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pব্যাংক  ব।

ক)  প্রলিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬতলিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬ� রপদেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pত্রর মী  বOলাম	 ১০০০/-  ��ক� (অদেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pফরৎ সেবা  বিভর্যালয়ঃ  ২�গ	)  র্যালয়ঃ  ২�হ� ২০,  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬলামক" শ� (৭মী  ব তলাম�)  স�ধার�রণ সেবা  বিভসব্যাংক  ব�  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬব্যাংক  বভাগ�����@���撂����গ হদেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pত অলিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬফস 
সমী  বয়ঃ  ২০, দিলকুশাক�লাম�ন এব্যাংক  ব
 ১৯-০৩-২০১৯ ই
 দুপ"র ১২.০০ ঘলিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬ�ক� পর্যালয়ঃ  ২�ন্ত ক্রয়ঃ  ২০, দিলকুশা কর� র্যালয়ঃ  ২�দেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pব্যাংক  ব।

খ) রপত্র #মী  ব��ন, সেবা  বিভখ�লাম�র ত�লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬরখ ও সমী  বয়ঃ  ২০, দিলকুশা� লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬব্যাংক  বজ্ঞলিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬ-র ত�লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬরখ সেবা  বিভZদেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pক আগ�মী  ব� ১৯-০৩-২০১৯ ই
 লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬব্যাংক  বক�লাম ৩.০০ ঘলিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬ�ক� পর্যালয়ঃ  ২�ন্ত রপত্র 
ইসলাম�মী  ব� ব্যাংক  ব	�
ক ব্যাংক  ব�
লাম�দেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pশ লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬলামলিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬমী  বদেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�P�ড, ২০, লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬলামক" শ� (৭মী  ব তলাম�) স�ধার�রণ সেবা  বিভসব্যাংক  ব�  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬব্যাংক  বভাগ�����@���撂����গ, ৪০, লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬলামক" শ� (লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬনচং�.  তলাম�) সেবা  বিভহড অলিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬফস এব্যাংক  ব
 
লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬসএসএসএসলিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬড, ১৯৬, মী  বলিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬতলিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬ]লাম এ #মী  ব� সেবা  বিভনয়ঃ  ২০, দিলকুশা� হদেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pব্যাংক  ব এব্যাংক  ব
 ঐ লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬনই লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬব্যাংক  বক�লাম ৩.১০ লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬমী  বলিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬনদেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�P� ইসলাম�মী  ব� ব্যাংক  ব	�
ক ব্যাংক  ব�
লাম�দেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pশ লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬলামলিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬমী  বদেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�P�ড, ২০, 
লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬলামক" শ� (৭মী  ব তলাম�) স�ধার�রণ সেবা  বিভসব্যাংক  ব� লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬব্যাংক  বভাগ�����@���撂����দেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pগ রপত্র�ত� গদেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pণর উপলিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬস্থায় আছে) বিক্রি করা হবে। পুরাতন জেনারেটর গুলোর বিবরণ ও সংখ্যা নিম্নরূপঃ������������������������������������লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬতদেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pত (র্যালয়ঃ  ২লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬ সেবা  বিভকহ উপলিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬস্থায় আছে) বিক্রি করা হবে। পুরাতন জেনারেটর গুলোর বিবরণ ও সংখ্যা নিম্নরূপঃ������������������������������������ত Z�দেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pকন) রপত্র সেবা  বিভখ�লাম� (ওদেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pপন) হদেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pব্যাংক  ব।

গ)  আগ্রাম�হ� রপত্র �ত�গণদেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pক অলিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬফস চং�. লাম�ক�লাম�ন সমী  বদেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pয়ঃ  ২০, দিলকুশা,  প্রধার�ন ক�র্যালয়ঃ  ২��লাময়ঃ  ২০, দিলকুশা,  ঢাকা -১০০০।�.odt��������� ��㺥��E�O:/OOO330/ooo/s�ক�র ১০,  মী  বলিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬমী  বনব্যাংক  ব�দেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pগ সেবা  বিভর্যালয়ঃ  ২�গ�দেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pর্যালয়ঃ  ২�গ কদেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pর উক্ত প"র�তন 
সেবা  বিভ#ন�দেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pর�র গুদেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pলাম� সদেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pর#লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬমী  বদেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pন পলিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬরশ�ন করদেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pত প�দেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pরন।

ঘ)  রপদেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pত্রর স�দেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�PZ স
র্যালয়ঃ  ২"লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬক্ত� উক্ত রপদেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pত্রর স�দেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�PZ #�মী  ব�নত লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬহদেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pসদেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pব্যাংক  ব,  ইসলাম�মী  ব� ব্যাংক  ব	�
ক ব্যাংক  ব�
লাম�দেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pশ লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬলামলিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬমী  বদেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�P�দেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pডর অন"কOদেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pলাম সেবা  বিভর্যালয়ঃ  ২ সেবা  বিভক�ন 
তফশ�লাম� ব্যাংক  ব	�
ক সেবা  বিভZদেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pক উদ্ধৃত মূল্যের ২৫% হারে পে-অর্ডার জমাদান করতে হবে, যা  ব্যাংকের নিকট সংরক্ষিত থাকবে এবং সফল  দরদাতার ক্রয়মূল্যের সাথে সমন্বয় করা হবMত মী  বOদেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pলাম	র ২৫% হ�দেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pর সেবা  বিভপ-অড��র #মী  ব��ন করদেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pত হদেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pব্যাংক  ব, র্যালয়ঃ  ২�  ব্যাংক  ব	�
দেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pকর লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬনক� স
রলিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬ3ত Z�কদেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pব্যাংক  ব এব্যাংক  ব
 সফলাম 
র�ত�র ক্রয়ঃ  ২০, দিলকুশামী  বOদেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pলাম	র স�দেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�PZ সমী  বন্বয়ঃ  ২০, দিলকুশা কর� হদেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pব্যাংক  ব এব্যাংক  ব
 ব্যাংক  ব	Z� রপত্র �ত�গদেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pণর সেবা  বিভপ-অড��র, সফলাম  র�ত�র অন"কOদেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pলাম ক�র্যালয়ঃ  ২��দেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pশ প্র�দেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pনর 
পর সেবা  বিভফরৎ প্র�ন কর� হদেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pব্যাংক  ব।

উক্ত লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬব্যাংক  বক্রয়ঃ  ২০, দিলকুশা মী  বOদেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pলাম	র উপর �	�ক, ভাগ�����@���撂���	�� ও অন	�ন	 কর সরক�র� লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬব্যাংক  বলিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬধার সেবা  বিভমী  ব�ত�দেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pব্যাংক  বক প্র�ন করদেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pত হদেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pব্যাংক  ব।

উদেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�PTখ	 সেবা  বিভর্যালয়ঃ  ২,  ব্যাংক  ব	�
ক কতM �প3 সেবা  বিভক�ন ক�রণ শ��দেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pন� ছ�A�ই সেবা  বিভর্যালয়ঃ  ২ সেবা  বিভক�ন ব্যাংক  ব� সকলাম রপত্র গ্রাম�হণ অZব্যাংক  ব� ব্যাংক  ব�লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬতলাম কর�র 3মী  বত� স
র3ণ 
কদেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pরন।

লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬসলিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬনয়ঃ  ২০, দিলকুশার ভাগ�����@���撂����ইস সেবা  বিভপ্রলিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Ph獴狩����leꄬসদেশ  লিমিটেড�기Ͷ뿨洏ㅰᄌX�Pডন্ট 
স�ধার�রণ সেবা বিভসবা বিভাগ  � বিভাগ        বা বিভাগ  ভাগ            �গ                                          


