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                                                                                         উন্মকু্ত দরপত্র বিজ্ঞবি 

ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সবিবি-৩ এর বিম্নিবণ িি িালািাল ক্রয়ের লয়যু অত্র পবিয়সর বিজস্ব িহবিয়লর আওিাে িাাংলায়দশী প্রকৃি 

উৎপাদিকারী/সরিরাহকারী/ঠিকাদারী প্রবিষ্ঠায়ির বিকট হয়ি  বিজস্ব ললটার লহড প্যায়ড সীল লিাহরকৃি দরপত্র আহিাি করা যায়ছেঃ 
 

 

দরপত্র িাং প্যায়কজ িাং িালািায়লর 

বিিরণ 

পবরিাি বসবডউল 

মূল্য 

দরপত্র বসবডউল 

বিবক্রর সিেসূচী 

দরপত্র গ্রহণ ও ল ালার সিেসূচী িন্তব্য 

গ্রহণ ল ালা 

 

 

১২/২০২১-২২ 

Pg-G-21-

22.71.31 

sub:G-21-2.71. 

31. 002 
ডট 

বপ্রন্টার 

 

 

১৬টি 

 

 

প্রবিটি 

১০০০/- 

১৮-০১-২০২২ বরেঃ 

হয়ি ৩১-০১-২০২২ 

বরেঃ  

০১/০২/২০২২বরেঃ 

িাবর  িঙ্গলিার 

লিলা ১১:০০ 

ঘটিকা পয িন্ত 

০১/০২/২০২২বরেঃ িাবর  

িঙ্গলিার লিলা ১১:৩০ 

ঘটিকা পয িন্ত 

দরপত্র বিজ্ঞবির 

অন্যান্য িথ্য ঢাকা 

পবিস-৩ এর ওয়েি 

সাইট  

pbs3.dhaka.g

ov.bd  

লি লদ য়ি পারয়িি 

 

 

বিলাি বিজ্ঞবি 

ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সবিবি-৩ এর বিম্নিবণ িি যািিাহি ও িালািালসমূহ লয ায়ি লয অিস্থাে আয়ে (কাগজপত্রসহ) লস অিস্থাে বিলায়ি বিক্রয়ের জন্য বিম্নিবি িি শিি সায়পয়য 

আগ্রহী ব্যবক্ত/প্রবিষ্ঠাি এর বিকট হয়ি সাদা কাগজ/বিজস্ব ললটার লহড প্যায়ড বিস্তাবরি ঠিকািা ও স্বাযরসহ সীল লিাহরকৃি  ায়ি বিলাি দরপত্র আহিাি করা যায়ছ।   
 

ক্রেঃ

িাং 
যািিাহয়ির ধরণ  লরবজয়েশি িাং 

দরপত্র বসবডউল 

বিবক্রর সিেসূচী 

ও মূল্য 

দরপত্র গ্রহণ ও ল ালার সিেসূচী যািিাহয়ির িাবলকািা 

এিাং অিস্থাি 

গ্রহণ ল ালা 

০১ বসয়ঙ্গল কুাবিি বপক-আপ, িয়ডলেঃ 

টয়োটা 

ঢাকা লিয়রা- ঠ-১১-০০১৪ ১৮-০১-২০২২ বরেঃ  

হয়ি               

০৭-০২-২০২২ বরেঃ 

পয িন্ত। 

 

বসবডউল মূল্য 

প্রবিটি 

১০০০.০০ 

 

০৮/০২/২০২২বরেঃ 

িাবর  িঙ্গলিার 

লিলা ১১:০০ 

ঘটিকা পয িন্ত 

০৮/০২/২০২২বরেঃ 

িাবর  িঙ্গলিার 

লিলা ১১:৩০ 

ঘটিকা পয িন্ত 

 

আগ্রহী দরদািাগণ অবিস 

সিয়ে ঢাকা পবিস-৩ এর 

সদর দিয়র যািিাহি ও 

িালািালসমূহ সয়রজবিয়ি 

পবরদশ িি করয়ি পারয়িি 

বিলাি বিজ্ঞবির িথ্য ঢাকা 

পবিস-৩ এর ওয়েি সাইট  

pbs3.dhaka.gov.bd  

লি লদ য়ি পারয়িি 

 

০২ লহান্ডা লিাটর সাইয়কল, বসবজ-১২৫ বসবস ঢাকা-হ-৩৫-৩২০৩ 

০৩ 

 

লহান্ডা লিাটর সাইয়কল, বসবজ-১২৫ বসবস ঢাকা-হ-৩৫-৩২০০ 

০৪ লহান্ডা লিাটর সাইয়কল, বসবজ-১২৫ বসবস ঢাকা-হ-৪১-৩৬৪৫ 

০৫ লহান্ডা লিাটর সাইয়কল, বসবজ-১২৫ বসবস ঢাকা-হ-৩৫-৩১৯৯ 

০৬ লহান্ডা লিাটর সাইয়কল, বসবজ-১২৫ বসবস ঢাকা-হ-৩৫-৯৩৪৩ 

০৭ লহান্ডা লিাটর সাইয়কল, বসবজ-১২৫ বসবস ঢাকা-হ-৩৫-৯৩৪৫ 

০৮ লহান্ডা লিাটর সাইয়কল, বসবজ-১২৫ বসবস ঢাকা-হ-৪৫-২২৮৯ 

০৯ লহান্ডা লিাটর সাইয়কল, বসবজ-১২৫ বসবস ঢাকা-হ-২৩-৫০৬১ 

১০ লহান্ডা লিাটর সাইয়কল, বসবজ-১২৫ বসবস ঢাকা-হ-২৩-৫০৬২ 

১১ লহান্ডা লিাটর সাইয়কল, বসবজ-১২৫ বসবস ঢাকা-হ-১১-০৭২১ 

১২ লহান্ডা লিাটর সাইয়কল, বসবজ-১২৫ বসবস ঢাকা-হ-৪৫-২২৭৯ 

১৩ লহান্ডা লিাটর সাইয়কল, বসবজ-১২৫ বসবস ঢাকা-হ-১১-০৭১৮ 

১৪ লহান্ডা লিাটর সাইয়কল, বসবজ-১২৫ বসবস ঢাকা লিয়রা হ-১১-০১৯৭ 

 ১৫ লহান্ডা লিাটর সাইয়কল, বসবজ-১২৫ বসবস ঢাকা লিয়রা হ-১১-০১৯৮ 

 ১৬ স্প্লীট টাইয়পর ০৫ টি এবস ১.৫ টয়ির (০৫টি) 

 

 

 

               E-Mail: dhakapbs3@gmail.com 

 www.pbs3.dhaka.gov.bd 

       ঢাকা  পল্লী বিদ্যুৎ সবিবি-৩ 

     লগন্ডা, সাভার, ঢাকা 

 

(প্রয়ক েঃ লিােঃ হারুি)  

বসবিের লজিায়রল ম্যায়িজার  

mailto:dhakapbs3@gmail.com
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