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পাওয়ার িলিমেটড

নাম : ১০৫ এইচএফও পাওয়ার এর

( )
িনলােম ।

: নং:২৭.২৬.০০০০.০০৩.১৯.০০৫.১৯.৭৮০;
তািরখ: ১৮/০৯/২০১৯

নং : ০১
লট নং : ০২

মালামােলর িববরণ :

: ( )

-২০১৯
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দিলল

নং:২৭.২৬.০০০০.০০৩.১৯.০০৫.১৯.৭৮০ তািরখ: ১৮/০৯/২০১৯

ক)

(আরিপিসএল) এর আওতাধীন ১০৫ এইচএফও পাওয়ার এর
( )

িনলােম িনকট হেত খােম করা ।

খ) মালামােলর নাম, িববরণ, ও দর : ১ ও ২।

গ) িনলাম দিলল : দরদাতাগণ পিরচালক ( ), পাওয়ার
িলিমেটড, বাড়ী #১৯, সড়ক# ১/িব, #৯, মেডল টাউন, ঢাকা-১২৩০ হেত

পারেব।

ঘ) িনলাম দিলল সময়সীমা : দরদাতাগণ ‘ পাওয়ার
িলিমেটড’ এর / - ( ) এর

আগামী ০২/১০/২০১৯ তািরখ, িবকাল”৫:০০
অিফস হেত

ঙ) িনলাম দািখেলর তািরখ
ও সময়সীমা

: দরদাতাগণ দািখেলর ছক ( -১/২) পিরচালক
( ), পাওয়ার িলিমেটড, বাড়ী #১৯, সড়ক# ১/িব, #৯

মেডল টাউন, ঢাকা-১২৩০ বরাবর আগামী ০৩/১০/২০১৯ তািরেখ
১২:০০ খােম জমা করেবন।
সমেয়র পর করা হেব না। খােমর উপের িনলাম ,
নং, লট নং এবং নাম করেত হেব। “০৩/১০/২০১৯ :
১২:৩০ যােব না” এ িলখেত হেব। সমেয়
ডাকেযােগ করা হেব।

চ) িনলাম তািরখ ও
সময়সীমা

: সমেয়র আগামী ০৩/১০/২০১৯ তািরখ
১২:৩০ পাওয়ার িলিমেটড, বাড়ী #১৯, সড়ক# ১/িব,

#৯ মেডল টাউন, ঢাকা-১২৩০ দরদাতা/
(যিদ থােকন) হেব এবং
যথারীিত করা হেব।

ছ) জামানত : ১০% (দশ শতাংশ) টাকা ‘ পাওয়ার
িলিমেটড’ এর / -
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জ)
১) একজন দরদাতা লেটর িবপরীেত একািধক দািখল করেত পারেব না। লেটর খােম দািখল

করেত হেব। লট আলাদাভােব করা হেব।
২) িলটার অেয়ল এর িনলাম ৪.০০ (চার) টাকা এবং িলটার অেয়ল এর িনলাম

১৫.০০ (পেনর) টাকা। কেম করা হেব না।
৩) ০২/১০/২০১৯

যােব।

৪) , ,

৫) কাটা /ঘষামাজা নয়। দর অংেক ও কথায় করেত হেব। অংক এবং কথার গড়িমল
হেল কথায় িলিখত দর হেব।

৬) দরদাতা করেত হেব এবং িলখেত হেব। দরদাতার বািতল বেল িবেবিচত হেব।
৭) -(১) , (২) হাল নাগাদ , (৩)

, (৪)

৮) ৬০ (ষাট) িদন

৯) দরদাতার উপর সরকার আেরািপত , আয়কর কের করা হেব।
সমেয় ও আয়কর হেল, দরদাতােক হাের পিরেশাধ করেত হেব।

১০) দরদাতার পর জামানত িহেসেব ‘ জামানত’ িহেসেব
থাকেব এবং সনদ জামানত করা হেব।
দরদাতার , পর জামানত করা হেব।

১১) তািরখ হেত ০১ (এক) বছর বলবৎ থাকেব। সমেয়
মালামাল জমা না হেল উভয় করা পাের।

১২) ০৭ (সাত)
মালামােলর এবং উপর সরকারী ও আয়কেরর পাওয়ার

িলিমেটড এর - / আকাের পিরেশাধ করতঃ ২১ ( ) িদেনর
মালামাল অপসারণ করেত হেব।

১৩) সমেয়র মালামাল অপসারণ করেত হেল জামানত করা হেব।
১৪) মালামাল হেত পিরবহন িনজ িনেত হেব।
১৫) পিরেবশ আইন মালামাল পিরবহন ও করেত হেব এবং মালামােলর পিরমাণ , সময়

লরী এর উভয় করেত হেব।

১৬) হেল আরিপিসএল বেল হেব।
১৭) কারণ বা সকল বা বািতেলর অিধকার কের।

িনলাম িনলাম দরদাতা :

নামঃ নামঃ

পদবীঃ পিরচালক ( ), আরিপিসএল পদবীঃ

তািরখঃ তািরখঃ
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: ২

তািরখ:-----/-----/--------

১০৫ এইচএফও পাওয়ার (
)

নং:০১, লট নং:০২

নং মালামােলর নাম পিরমান একক (টাকা)
( )

(টাকা)
(কলাম:৩Xকলাম:৫)

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬

০১ ২,০৭,০০০ িলটার

কথায়

* দরদাতার উপর সরকার আেরািপত , আয়কর কের করা হেব।

দর দািখলকারী নাম ও সীল

তািরখ:


