
 
 
 
 
 
 
 

বাাংলাদেশ সাবদেরিন ক্যাবল কক্াম্পানী 
রলরেদেড (রবএসরসরসএল) 

িহোনস ্কিগনাে কসন্টাি (৮ে ও ৯ে তলা) 
১৯১, গুলশান-কতজগাাঁও রলাংক্ কিাড, ঢাক্া-১২০৮। 

 
 

 

পুিাতন গাড়ী রবক্রদেি েিপত্র রবজ্ঞরি 
 
বিএসবসবসএল এর দাপ্তবরক কাজে িযিহৃত একটি মাইজরািাস (কক্সিাোর: চ-৫১-০০০৭) চালু 
অিস্থায় বিরজয়র বিবমত্ত িালাজদজের প্রকৃত িাগবরক, আগ্রহী ক্ররতাজদর/টিকাদারজদর বিকি ক্রেজক 
সীলজমাহরকৃত খাজম দরপত্র আহিাি করা যাজে। দরপজত্রর গুরুত্বপূর্ ণ তেযাবদ বিম্নরূপঃ  
 

০১ বিজ্ঞবপ্ত প্রদািকারী অবিজসর িাম ও 
টিকািা 

িাাংলাজদে সািজমবরি কযািল ক্রকাম্পািী বলবমজিড 
(বিএসবসবসএল) 
রহমািস ্ ক্ররগিাম ক্রসন্টার (৮ম তলা), ১৯১, 
গুলোি-ক্রতেগা াঁও বলাংক, ঢাকা-১২০৮।  

০২ গাড়ীর ধরি/মজডল মাইজরািাস, কক্সিাোর: চ-৫১-০০০৭ 
বমিশুবিবে/এল ৩০০ (২০০৫ সাল)  

০৩ দরপত্র বসবডউজলর মূলয িাকা ১,০০০.০০ (এক হাোর) 
০৪ দরপত্র োমািজতর পবরমার্ দর প্রস্তাজির সাজে িাাংলাজদে সািজমবরি কযািল 

ক্রকাম্পািী বলবমজিড এর অিুকূজল ৩০,০০০/- (ত্রত্রে 
হাোর) িাকা মূলযমাজির ক্রপ-অডণার/িযাাংক ড্রািি 
েমা বদজত হজি।   

০৫ দরপত্র বিরজয়র স্থাি বহসাি বিভাগ, িাাংলাজদে সািজমবরি কযািল 
ক্রকাম্পািী বলবমজিড (বিএসবসবসএল), রহমািস ্
ক্ররগিাম ক্রসন্টার (৮ম তলা), ১৯১, গুলোি-
ক্রতেগা াঁও বলাংক, ঢাকা-১২০৮। 

০৬ বসবডউল বিরজয়র ক্রেষ তাবরখ ও 
সময় 

২৮ োিুয়ারী, ২০১৯ বি: বিকাল ৪:০০ ঘটিকা।   

০৭ দরপত্র েমা ক্রদওয়ার ক্রেষ তাবরখ ও 
সময়  

২৯ োিুয়ারী, ২০১৯ বি:, ক্রিলা: ১২:০০ ঘটিকা।  

০৮ দরপত্র ক্রখালার তাবরখ ও সময়  ২৯ োিুয়ারী, ২০১৯ বি:, ক্রিলা: ১২:১৫ ঘটিকা। 
০৯ দরপজত্রর সবহত ক্রয সকল কাগেপত্র 

েমা প্রদাি করজত হজি 
 

দরপত্র দবলল অিুযায়ী  



১০ রবদশষ জ্ঞাতবয :  
 

ক) দরপত্র বসবডউল রয় িযতীত ক্রকাি দরপত্র/দরপত্র বসবডউজলর িজিাকবপ গ্রহর্জযাগয 
হজি িা।   
খ) োমািত িযতীত ক্রকাি দরপত্র গহৃীত হজি িা।   
গ) আগ্রহী দরদাতাগর্ অবিস চলাকালীি সমজয় বিম্নস্বাক্ষরকারীর দপ্তর হজত দরপত্র 
সাংরান্ত তেযাবদ োিজত পারজিি।   
ঘ) কতৃণপক্ষ ক্রকাি কারর্ দে ণাজিা িযতীজরজক ক্রয ক্রকাি দরপত্র গ্রহর্ িা িাবতল করার ক্ষমতা 
সাংরক্ষর্ কজরি।   
ঙ) অবিস চলাকালীি সময় সকাল ০৯:০০ ঘটিকা হজত বিকাল ০৪:০০ ঘটিকা পয ণন্ত 
বসবডউল রয়কারী প্রবতষ্ঠাজির সজি ণাচ্চ ০৩ (বতি) সদসয সমন্বয় প্রবতবিবধ দল মািিসম্পদ 
ও প্রোসজির বিভাজগর কতণিযরত কম ণকতণা/কম ণচারীজদর মাধযজম উজেবখত গাড়ী সজরেবমজি 
পবরদে ণি করজত পাজরি।  

 
 

 
(কো: িরক্বুল কহাদসন) 
িযিস্থাপক (সাংগ্রহ ও ক্রসিা) 

িাাংলাজদে সািজমবরি ক্রকিল ক্রকাম্পািী বলবমজিড 
(বিএসবসবসএল) 

ক্রিাি : ৮৮৭৯১৯৪ (অবিস) 
ই-ক্রমইল: manager_pnl@bsccl.com 

 
 
                           


