
 

প্রকিউরমেন্ট কিভাগ 

প্রকিউরমেন্ট এন্ড লকিকিি সামপার্ ট পকরদপ্তর 
 

দরপত্র নং: ঢািকপকপ/কনলাে/০১/কিএসই/কপকিটিটি/২০১৯-২০          তাকরখঃ ২৮/১০/২০১৯ করঃ 

কনলাে দরপত্র 
 

এতদ্বারা কিোন িাংলামদশ এয়ারলাইমের বিবিন্ন কিভামগর কনম্নকলকখত অব্যিহারম াগ্য মালামাল ‘‘য খামন, য  অিস্থায় 

আমে’’ কভকিমত কিক্রময়র িন্য সীলমোহরকৃত িদ্ধখামে দরপত্র আহিান িরা  ামছঃ 

এ 

(০১) অকেক া পুশব্যাি যর্াকয়ং ট্রাক্টর কিএসই নং ০২-৯৪/২০৭-০১টি - ০১ লট 

(০২) ব এসই’র অকেক া এলবি-৩ েকেনার ১৫৩টি – ০১ লট 

(০৩) অকেক া এয়ারেবিশনার, আউটকিার-১৩, ইকিার-১৩টি,  েকেসার ০৮টি- ০১ 

লট 

(০৪) অকেক া ললাহার লেবিকেট ০২টি, পুরাতন টিন ৫৭টি, টিউি লাইট লসট ২৪টি, 

       ললাহার বিল ১৫টি, সাট টার লেট ০৮টি,ললাহার একেল ০২টি, সাইনকিাি ট ০১টি-০১ লট 

(০৫) অকেক া কিি, োমিটটিং + প্রকিউরমেন্ট প্রশাসন, ০২টি – ০১ লর্ 

২০০০.০০        

(দুই হািার টাো) 

(অকেরতক াগ্য) 

কি 

(০১) গাকির অকেক া র্ায়ার/টিউি ৫০০টি এিং করে ৫০টি - ০১ লর্ 

(০২) ব এসই’র অকেক া কিকভন্ন সাইমির ব্যার্াকর ৭০টি - ০১ লর্ 

(০৩) এমটি’র অকেক া কিকভন্ন সাইমির ব্যার্াকর ৮০টি - ০১ লর্ 

(০৪) কিএসই এর কিকভন্ন ধরমনর স্ক্র্যাপ (০৫ র্ন প্রায়) – ০১ লর্ 

(০৫) এেটি এর কিকভন্ন ধরমনর স্ক্র্যাপ (০২ র্ন প্রায়)– ০১ লর্ 

১৫০০.০০ 

(এি হািার পাঁিশত 

টাো) 

(অকেরতক াগ্য) 

 

ব্যিস্থাপি কহসাি, িযাশ এন্ড ব্যাংকিং শাখা, কিোন িাংলামদশ এয়ালাইে কলঃ, িলািা ভিন (নীচ তলা), হ রত শাহ্িালাল 

আন্তিটাকতি কিোন িন্দর, ঢািা-১২২৯ এর অকিস হমত প্রকত িার্য্ট কদিমস অকিস চলািালীন সেময় ২৫/১১/২০১৯করঃ তাকরখ 

প টন্ত যর্ন্ডার কসকিউল ক্রয় িরা  ামি। যর্ন্ডার কসকিউল এর কিস্তাকরত কিিরণ কিোন ওময়িসাইর্: www.biman-airlines.com 

-যত যদখা য মত পামর। যর্ন্ডার কসকিউল ক্রময়র সেয়  দরপত্র নম্বর ও গ্রুপ নম্বর  উমেখ পূি টি কনি কনি প্রকতষ্ঠামনর যলর্ার যহি 

প্যামি এিটি কলকখত আমিদন িরমত হমি। 
 

আগােী ২৮/১১/২০১৯করঃ তাকরখ ১১৩০ ঘটিিায় দরপত্র িাক্স িন্ধ িরা হমি। এিই কদন ১৪৩০ ঘটিিায় উপকস্থত 

দরদাতাগমণর ( কদ যিহ উপকস্থত থামিন) সম্মুমখ দরপত্র যখালা হমি। কিোন িাংলামদশ এয়ারলাইে কলঃ ির্তটপক্ষ যিান 

িারণ দশ টামনা ব্যকতমরমি পকরোন িািামনা/িোমনা কিংিা য  যিান অথিা সিল দরপত্র গ্রহণ/িাকতল িরমনর অকধিার 

সংরক্ষণ িমরন। 

 

 

যোহাম্মদ সামরায়ার যহামসন 
ম্যামনিার িোকশ টয়াল যিাস ট 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.biman-airlines.com/


 

 
 

PROCUREMENT DIVISION 
PROCUREMENT & LOGISTIC SUPPORT DIRECTORATE 

 
Tender No.: DACPP/AUCTION/01/GSE/PBTT/2019-20          Date:28.10.2019 
 

Auction Tender 
 

Sealed Tenders are hereby invited for selling off the following Unserviceable Items of various Department on “As is, Where 
it is” basis:  

Group Description of Items  Price of Schedule 

A 

01. U/S Push Back Tow Tractor GSE NO. 02-94/207 Qty-01 EA – 01 Lot 
02. U/S GSE LD-3 Container Qty-153EA – 01 Lot 

03. U/S Air Conditioner, Outdoor-13, Indoor-13 EA, & Compressor Qty-08 EA-01 Lot 

04. U/S iron collapsible gate 02 EA, Old Tin 57 EA, Tube Light set 24 EA, Iron Grill  

      15 EA, Shutter Gate 08 EA, Iron Angle 02 EA, Sign Board 01 EA- 01 Lot 
05. U/S Fridge, Marketing + Procurement Admin, Qty-02 EA – 01 Lot 

Tk.2000.00 (Taka 
Two Thousand) 
(Non-Refundable) 

B 

01. U/S Vehicles Tyre/Tube of various sizes Qty-500 EA & Rim-Qty-50 EA – 01 Lot 
02. U/S GSE Battery of various sizes Qty-70 EA – 01 Lot 
03. U/S MT Battery of various sizes Qty-80 EA – 01 Lot 
04. Scrap of various items of GSE (approx. 5 ton) – 01 Lot 
05. Scrap of various items of MT (approx. 2 ton) – 01 Lot 

Tk.1500.00 (Taka 
One Thousand Five 
Hundred) (Non-
Refundable) 

 
Tender Schedule can be purchased from Manager Accounts, Cash & Banking, Biman Bangladesh Airlines 
Ltd., Balaka Bhaban (Ground Floor), HSIA, Dhaka-1229 on all working days within office hours up to 
25.11.2019. Details are available in the Tender Schedule at our Biman website: www.biman-airlines.com. An 
application on respective companies’ letter head pad mentioning Tender No. and Group No. will be required 
for purchasing of Tender Schedule. 
 

Tender Box shall be closed at 1130 hrs. (BST) on 28.11.2019 and opened on the same day at 1430 hrs. 
(BST) in presence of the Bidder(s), if any. Biman Bangladesh Airlines Authority reserves the right either to 
increase or decrease the quantity and accept or reject any or all the tenders without assigning any reason 
whatsoever. 
 
 
 
Mohammad Sarwar Hossain 
Manager Commercial Stores 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biman-airlines.com/

