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ক্রঃ 

নং 
সার লরলস নং লরলস গ্রহণেয তালযখ ফীভা ংক 

দাফী উত্থাণনয 

তালযখ 
দাফীয ংক 

দাফী 

উত্থাণনয 

তালযখ 

হণত 

লনষ্পন্ন 

লদণনয 

লহসাফ 

দাফী লনষ্পণন্নয কাযে             

(লফবাগ/ণজান হণত প্রাপ্ত তণে্য 

অণরাণক) 

১ ২০১৫ 

এসলফলস/ঢাক/লস/ওলঅআ/ 

ললবটি/ল- ০১/১২/২০১৪ 

১৮/১২/১৪ ২৭৭,৯০,০০,০০০.০০ ১৯/১০/১৫ ৭,০০,০০,০০০.০০ ৬ ফছয 

১০ ভাস 

  ঢাকা জজানণক প্রণয়াজনীয় তথ্যালদ 

সযফযাহ কযায জন্য নুণযাধ কযা 

হণয়ণছ। লকন্তু ঢাকা জজান  সযফযাহ 

কযণত াণযলন। 

২ ২০১৬ 

এসলফলস/ঢাক/লস/ওলঅআ/ 

ললবটি/ল/০১/১২/২০১৫ 

২৮/১২/১৫ ৩৩১,৮৬,৯২,৯৭৬.০০ ২৩/০৬/১৬ ৭,৫০,০০,০০০.০০ ৫ ফছয 

১১ ভাস 

ফীভাগ্রহীতা জেণক প্রাপ্ত  প্রণয়াজনীয় 

কাগজত্র মাচাআ-ফাছাআ চরণছ, দাফী 

প্রলকয়াধীন 

৩ ২০২০ 

এসলফলস/ঢাক/লফ/পায়ায/ 

ওলঅআ/লল/ল-০৩/০৭/২০১৯ 

০৭/১১/১৯ ১৮৩৫,১৩,৫৫,৫৬ ৪.০০ ০৫/০৪/২০ ২,০০,০০,০০০.০০ ২ ফছয 

৬ ভাস  

পুনঃফীভাকাযী প্রলতষ্ঠান ও সাণব েয়ায 

কর্তেক প্রণয়াজনীয় কাগজত্র মাচাআ  

ফাছাআ চরণছ, চুড়ান্ত জযী প্রলতণফদন 

াওয়া মায়লন। 

৪ ২০২০ 

এসলফলস/ঢাক/এরও/ াফ/এপ/ল 

১০/০৩/২০২০ 

১১.০৩.২০২০ ৭২,৯৭,৬৩,৬৯২.৬৮ ১৮/১০/২০ ১,০০,০০,০০০.০০ ২ ফছয 

২ ভাস  

চুড়ান্ত লযণার্ ে জচণয় জযীকাযীণক 

গত ১৯/১০/২০২২ তালযণখ ত্র 

জদয়া হণয়ণছ 



৫ ২০২১ 

এসলফলস/ঢাক/এরও/ াফ/এপ/ল 

১৫/০৩/২০২০ 

০৩/১১/২০ ৮,২৪,২১,০০০.০০ ১৮/০১/২১     ৮,০০,০০০.০০ ১ ফছয 

১০ ভাস 

ফীভাগ্রহীতাণক প্রণয়াজনীয় 

কাগজত্র জচণয় ২৬/১০/২০২১ 

তালযণখ ত্র জদওয়া হণয়ণছ। 

৬ ২০২১ 

এসলফলস/ঢাক/এরও/াফ/ 

ওলঅআ/ল ০৫/০৯/২০২০ 

৩০/০৯/২০ ১০২,৫৫,৭৭,৮৬০.০০ ০৩/০৫/২১  ১,০০,০০,০০০.০০ ১ ফছয 

৬ ভাস 

ফীভাগ্রহীতাণক প্রণয়াজনীয় 

কাগজত্র জচণয় পাআর  ঢাকা 

জজান জে্যে  

৭ ২০২১ 

এসলফলস/ঢাক/এরও/াফ/ 

ওলঅআ/ল-০৮/১০/২০২১ 

২১/১০/২১ ১০২,৫৫,৭৭,৮৬০.০০ ১৮/১১/২১ ৩৫,০০,০০০.০০ ১ ফছয ফীভাগ্রহীতা জেণক প্রাপ্ত কাগজত্র 

মাচাআ-ফাছাআ চরণছ। দাফী 

প্রলকয়াধীন 

৮ ২০২১ 

এসলফলস/ঢাক/এরও/াফ/ 

ওলঅআ/ল-০৮/১০/২০২১ 

২১/১০/২১ ১০২,৫৫,৭৭,৮৬০.০০ ৩০/১২/২১ ৩৫,০০,০০০.০০ ১১ ভাস ফীভাগ্রহীতাণক প্রণয়াজনীয় 

কাগজত্র জচণয় ১৭/১০/২০২২ 

তালযণখ ত্র জদওয়া হণয়ণছ। 

৯ ২০২২ 

এসলফলস/ঢাক/এরও/াফ/ওলঅআ

/ল-১০/১১/২০২১ 

৩০.১১.২০২১  ৯৩৭,৯৪,০২,০৯৪.৮৫  ০২.০৩.২০২২ ৬,৫০,০০,০০০.০০ ৮ ভাস ফীভাগ্রহীতা জেণক প্রাপ্ত কাগজত্র 

মাচাআ-ফাছাআ চরণছ। দাফী 

প্রলকয়াধীন 

১০ ২০২১ 

এসলফলস/ঢাক/এর/াফ/ওলঅআ/

ল-০২/০৬/২০২১ 

০৩.০৬.২০২১  ৭৯০,৬৩,২০,১০৩.০০  ১৫.০৪.২০২২  ১৫০,০০,০০০.০০  ৭ ভাস চুড়ান্ত জযী লযণার্ ে জচণয় 

জযীকাযীণক ১৮/১০/২০২২ 

তালযণখ ত্র জদওয়া হণয়ণছ। 

  

   

 

 

 

 

 

 

     



লনষ্পন্ন ফীভা দাফীঃ  ঢাকা জজান (ণনৌ-কাণগ ো) 

১ ২০১৯ 

এসলফলস/ঢাক/লি/এভল/াফ-

১৪৫/২০১৯ 

১৮/০৮/১৯ ৪৭১০,০০,০০,০০০.০০ ০৮.০৮.২০১৯ ২,২৮,১২,৮৫৯.০০ ৩ ফছয 

৩ ভাস 

 ফীভাগ্রহীতা হণত প্রাপ্ত কাগজালদ 

যীক্ষা-লনযীক্ষা চরণছ, দাফী 

প্রলকয়াধীন 

২ ২০২১ 

এসলফলস/ঢাক/এরও/সার্ ে/ াফ-

০১/২০১৪ (্ ওণনলরলস) 

১৬.১০.২০২১ ১৪,৪২,০২৬.০০ ০৫.০৯.২০২১ ৭৩,০০০.০০ ১ ফছয 

২ ভাস 

 ফীভাগ্রহীতা হণত প্রাপ্ত কাগজালদ 

যীক্ষা-লনযীক্ষা চরণছ,দাফী 

প্রলকয়াধীন 

৩ ২০২১ 

এসলফলস/ঢাক/এরও/এভল/ াফ-

১৭৩/২০২১  

১৫.০৩.২০২১ ১,৮৮,৩৫,৫৭৫.০০ ১১.০৭.২০২১ ২০,২৪,০০০.০০ ১ ফছয 

৪ ভাস 

 ফীভাগ্রহীতা হণত প্রাপ্ত কাগজালদ 

যীক্ষা-লনযীক্ষা চরণছ, দাফী 

প্রলকয়াধীন 

৪ ২০২১ 

এসলফলস/ঢাক/এরও/এভল/ াফ-

৫১৮/২০২১  

০৫.০৯.২০২১ ২০০,৯০,৬৭৫.০০ ২৩.০৯.২০২১ ২৪,০০,০০০.০০ ১ ফছয 

২ ভাস 

 ফীভাগ্রহীতা হণত প্রাপ্ত কাগজালদ 

যীক্ষা-লনযীক্ষা চরণছ,দাফী 

প্রলকয়াধীন 

৫ ২০২১ 

এসলফলস/ঢাক/এভণক/এভল/ াফ- 

৩১/১০/২০২১  

১২.১০.২০২১  ২৬,৬১,৮৭৪.০০  ০৮.১১.২০২১  ৩০,০০,০০০.০০  ১ ফছয  ফীভাগ্রহীতা হণত প্রাপ্ত কাগজালদ 

যীক্ষা-লনযীক্ষা চরণছ, দাফী 

প্রলকয়াধীন 

৬ ২০২২ 

এসলফলস/ঢাক/এরও/এভল/ াফ-

১৬৫/২০২১  

০৭.০৩.২০২১  ২০০,৯০,৬৭৫.০০  ৩০.০১.২০২২  ৯৬,০০,০০০.০০  ১১ ভাস  ফীভাগ্রহীতা হণত প্রাপ্ত কাগজালদ 

মাচাআ-ফাছাআ চরণছ, দাফী 

প্রলকয়াধীন 

  

 

 

 

 

 

 

  



অনিষ্পন্ন বীমা দাবীীঃ  ঢাকা জ াি  (জিৌ-হাল ) 

১ ২০২২ 

এসলফলস/ঢাক/এরও/এআচল/ াফ-

০৩/২০২১ 

০১.১১.২০২১ ৩২,১৫,৭৭,০৪৪৪.০০ ১২.০৬.২০২২ ৯৩,০০,০০০.০০ ৫ ভাস  প্রােলভক জযী লযণার্ ে াওয়া 

লগয়াণছ। ফীভাগ্রহীতাণক 

প্রণয়াজনীয় কাগজালদ জচণয় ত্র 

জদয়া হণয়ণছ। 

  
অনিষ্পন্ন বীমা দাবীীঃ  ঢাকা জ াি  (মটর)   

১ ২০১৯ 

এসলফলস/ এরও/এভলব/ ললব/ 

াফ/সার্- ১৫৮/০৬/২০১৮ 

২৫.০৯.১৯ ২১,৮৬,১০০.০০ ২৬/০৯/১৯ ৫,০০,০০০.০০ ৩ ফছয  কাগজত্রালদ জচণয় ফীভাগ্রহীতাণক 

ত্র জযে কযা হণয়ণছ 

২ ২০২১ 

এসলফলস/ এরও/এভলব/ ললব/ 

ললবটি/সার্-২১৪/১২/২০ 

০১/১২/২০ 

২৮,৩০,০০০.০০ 

২৩.০২.২১ ২,০০,০০০.০০ ১ ফছয 

৯ ভাস 

 চুড়ান্ত জযী প্রলতণফদন াওয়া 

মায়লন। জযীকাযীণক ত্র জদয়া 

হণয়ণছ 

৩ ২০২১ 

এসলফলস/এরও/এভলব/ ললব/ 

াফ/-৪৩/০৩/২১ 

০৪.০৩.২১ 

৬৫,৫৪,০১৮.০০ 

০৪.১০.২১ ৫০,০০০.০০ ১ ফছয 

১ ভাস 

প্রণয়াজনীয় দলররালদ জচণয় 

ফীভাগ্রহীতাণক ত্র জদওয়া হণয়ণছ।  

৪ ২০২২ 

এসলফলস/এরও/এভলব/ ললব/ 

াফ/-২৬৭/১০/২১ 

১২/০৪/০৭ 

২৪,২৯,০০০.০০ 

০৯.০৫.২২ ৫০,০০০.০০ ৭ ভাস প্রণয়াজনীয় দলররালদ জচণয় 

ফীভাগ্রহীতাণক ত্র জদওয়া হণয়ণছ।  

৫ ২০২১ 

এসফলস/ঢাক/এ/এভ.লব/ ল.লব/ 

াফ/সার্ ে-৩৪৭/১১/২০২০ 

৩০.১১.২০ ৩৬,২৩,০০০.০০ ২০/১১/২১ ১,৭০,০০০.০০ ১ ফছয প্রণয়াজনীয় দলররালদ াওয়া 

লগণয়ণছ। নলে যীক্ষা কযা হণে। 

দাফী প্রলকয়াধীন 

৬ ২০২২ 

এসলফলস/এরও/এভলব/ ললব/ 

াফ/-৩০৬/১২/২১ 

২৬/১২/২১ ৪৫,১৮,০০০.০০ ১৮/০৭/২২ ৩০০,০০০.০০ ৪ ভাস প্রণয়াজনীয় দলররালদ জচণয় 

ফীভাগ্রহীতাণক ত্র জদওয়া হণয়ণছ। 



৭ ২০২২ 

এসলফলস/এরও/এভলব/ 

ললব/ললবটি/সার্ ে-১০/০৫/২০২২ 

২৩/০৫/২২ ২০,০০,০০০.০০ ১৫/০২/২২ ১০০,০০০.০০ ৯ ভাস প্রণয়াজনীয় দলররালদ জচণয় 

ফীভাগ্রহীতাণক ত্র জদওয়া হণয়ণছ। 

৮ ২০২১ 

এসলফলস/ঢাক/বফন-২//এভলব/ 

ললব/ললবটি/সার্ ে-৩৪৭/১১/২০২০ 

৩০/১১/২০ ৩৬,২৩,০০০.০০ ২০/১১/২১ ১৭০,০০০.০০ ১ ফছয প্রণয়াজনীয় দলররালদ জচণয় 

ফীভাগ্রহীতাণক ত্র জদওয়া হণয়ণছ। 

৯ ২০২২ 

এসলফলস/লফ/এভলব/ ললব/ ল-

০৩/০১/২০২২ 

০৬/০১/২২ ৫৭,২৫,০০০.০০ ০৭/০৭/২২ ৩০,১০০.০০ ৪ ভাস প্রণয়াজনীয় দলররালদ জচণয় 

ফীভাগ্রহীতাণক ত্র জদওয়া হণয়ণছ। 

১০ ২০২২ 

এসলফলস/ঢাক/লফ/দাফী/ভর্য/ 

ললবটি/ ল-৩৬/০৮/২০২২ 

২৩/০৮/২২ ৩৭,৭৫,০০০.০০ ১৬/০৭/২২ ৩৫,০০০.০০ ৪ ভাস প্রণয়াজনীয় দলররালদ জচণয় 

ফীভাগ্রহীতাণক ত্র জদওয়া হণয়ণছ। 

১১ ২০২২ 

এসলফলস/লফ/এভলব/ ললব/াফ/ 

ল-২৮৫/১০/২০২১ 

২৫/১০/২১ ৩৪,৭৪,০০০.০০ ০১/০৭/২২ ১৬০,০০০.০০ ৪ ভাস প্রােলভক জযী ও জমৌে লযদ েন 

সম্পন্ন হণয়ণছ। জযী প্রলতণফদন 

াওয়া মায়লন। 

১২ ২০১৯ 

এসলফলস/ঢাক/লি/লসলব/ ললবটি-

১৫/১১/১৯ 

০৩.১১.১৯ ১,৬০,০০,০০০.০০ ১৬/১২/১৯ ২৫,০০,০০০.০০ ৩ ফছয  দাফীটি লযণাণধয জন্য পুনযায় 

নলে উত্থান কযা হণয়ণছ 

১৩ ২০২১ 

এসলফলস/ঢাক/লি/ললব/ ললবটি-

৫২/১২/২০ 

১০.১২.২০ ৫০,০০,০০০.০০ ২৬.০২.২০২১ ৩৭,৫০,০০০.০০ ১ ফছয 

৮ ভাস 

জযী প্রলতণফদন ও ন্যান্য 

কাগজত্র াওয়া লগণয়ণছ। এখন 

মাচাআ ফাছাআণয়য কাজ চরণছ। 

দাফী প্রলকয়াধীন 

১৪ ২০২২ 

এসলফলস/ঢাক/লি/এভলব/ লসলব/ 

ললব/াফ-১৯৪/০৬/২১ 

০২.১১.২১  ৪১,১৫,০০০.০০  ১৩.০২.২২ ১,৮০,০০০.০০ ৮ ভাস জমৌে জযী সম্পন্ন হণয়ণছ। চুড়ান্ত 

জযী প্রলতণফদন াওয়া লগণয়ণছ। 

লফর ও কযাণভণভা াওয়া 

মায়লন। ফীভাগ্রহীতাণক ত্র জদয়া 

হণয়ণছ। 



১৫ ২০২২ 

এসলফলস/ঢাক/লি/এভলব/ লসলব/ 

ললবটি-১৬/১১/২১ 

৩০.০৬.২১ ৪৫,০০,০০০.০০ ০২.০২.২২ ২৭,০০,০০০.০০ ৮ ভাস জযীকাযী প্রলতষ্ঠান লনণয়াগ কযা 

হণয়ণছ। ফীভাগ্রহীতা জেণক প্রণয়াজনীয় 

কাগজত্র জচণয় ত্র জদয়া হণয়ণছ, 

জমৌে লযদ েন সম্পন্ন হণয়ণছ, চুড়ান্ত 

জযী লযণার্ ে াওয়া মায়লন। 

জযীকাযীণক ত্র জদয়া হণয়ণছ 

১৬ ২০২২ 

এসলফলস/ঢাক/লি/এভলব/ 

লসলব/াফ-১৭৩/০৬/২১ 

২৯.০৬.২১  ১৮,১১,৫৪০.০০  ১৪.০৩.২২  ৮০.০০০.০০  ৮ ভাস চুড়ান্ত জযী প্রলতণফদন াওয়া 

লগণয়ণছ। লফর ও কযা জভণভা 

এখনও াওয়া মায়লন। 

ফীভাগ্রহীতাণক ত্র জদয়া হণয়ণছ। 

১৭ ২০২২ 

এসলফলস/ঢাক/লি/এভলব/ লসলব/ 

ললব/াফ-২২০/০৮/২১ 

২৩.০৮.২১  ৪৯,০০,০০০.০০  ০৫.০৫.২২  ৮,০০,০০০.০০  ৭ ভাস জযী প্রলতষ্ঠান লনণয়াগ কযা 

হণয়ণছ। ফীভাগ্রহীতা জেণক 

প্রণয়াজনীয় কাগজত্র জচণয় ত্র 

জদয়া হণয়ণছ। জমৌে লযদ েন 

সম্পন্ন হণয়ণছ। 

১৮ ২০২২ 

এসলফলস/ঢাক/লি/এভলব/ লসলব/ 

ললবটি-৩৭/১২/২১ 

৩০.১২.২১ ৬০,০০,০০০.০০ ১৯.০৭.২২ ৫,০০,০০০.০০ ৪ ভাস প্রােলভক জযী ও জমৌে লযদ েন 

সম্পন্ন হণয়ণছ। প্রলতণফদন াওয়া 

মায়লন, জযীকাযীণক ত্র জদয়া 

হণয়ণছ। 

১৯ ২০২২ 

এসলফলস/ঢাক/লি/এভলব/ ললব/ 

াফ-৩৫/১১/২০২২ 

২৭.০১.২০২২ ২০,১৮,০০০.০০ ২২.০৭.২২ ২৫০,০০০.০০ ৪ ভাস প্রােলভক জযী লযদ েন সম্পন্ন 

হণয়ণছ। প্রলতণফদন াওয়া মায়লন, 

জযীকাযীণক ত্র জদয়া হণয়ণছ। 

২০ ২০২২ 

এসলফলস/ঢাক/লি/এভলব/ লসলব/ 

ললবটি-২১/১১/২২ 

২৩.১১.২১ ৫২,০০,০০০.০০ ২৫.০৭.২২ ৪২০,০০০.০০ ৪ ভাস প্রােলভক জযী  সম্পন্ন হণয়ণছ। 

প্রলতণফদন াওয়া মায়লন, ত্র 

জদয়া হণয়ণছ। 

২১ ২০২২ 

এসলফলস/ঢাক/লি/এভলব/ ললব/ 

াফ-৬৬/০৩/২২ 

১৫.০৩.২০২২ ১৫,৫০,০০০.০০ ২৮.০৭.২২ ৯০,০০০.০০ ৪ ভাস প্রােলভক জযী  সম্পন্ন হণয়ণছ। 

প্রলতণফদন াওয়া মায়লন, ত্র 

জদয়া হণয়ণছ। 



২২ ২০২২ 

এসলফলস/ঢাক/লি/এভলব/ ললব/ 

াফ-৩০/০১/২০২২ 

২৭.০১.২০২২ ২০,১৮,০০০.০০ ২২.০৭.২২ ১২৫,০০০.০০ ৪ ভাস প্রােলভক জযী  সম্পন্ন হণয়ণছ। 

প্রলতণফদন াওয়া মায়লন, 

জযীকাযীণক ত্র জদয়া হণয়ণছ। 

২৩ ২০২২ 

এসলফলস/ঢাক/লফলফণজি/এভলব/ 

ললব/ াফ-২৩/০৮/২০২২ 

০৪.০৮.২০২২ ৯৪,০০,০০০.০০ ১৭.১০.২০২২ ১২০,০০০.০০ ১ ভাস প্রােলভক জযী  সম্পন্ন হণয়ণছ। 

প্রলতণফদন াওয়া মায়লন, 

জযীকাযীণক ত্র জদয়া হণয়ণছ। 

২৪ ২০২১ 

ঢাক/মাত্রা/এভলব/ললব/াফ-০৭৩ ০৪.০৪.২১ ৫১,০২,০০০.০০ ২৩.০৬.২১ ২,০০,০০০.০০ ১ ফছয 

৫ ভাস 

 ফীভাগ্রহীতাণক ১৯/০৯/২২ 

তালযণখ প্রণয়াজনীয় কাগজত্র 

জচণয় ত্র জদয়া হয়। াওয়া 

মায়লন। 

২৫ ২০১৯ 

এসলফলস/ঢাক/মাত্রা/এভলব/ 

/ললব/াফ-৬৩/৬/১৯, ০৭/৬/২০ 

০৩.০৬.১৯ ১৬,৯৮,০০০.০০ ৩১/১০/১৯ ৭,০০,০০০.০০ ৩ ফছয 

১ ভাস 

 ফীভাগ্রহীতাণক ০৪/০৯/২২ 

তালযণখ প্রণয়াজনীয় কাগজত্র 

জচণয় ত্র জদয়া হয়। াওয়া মায়লন 

২৬ ২০২১ 

এসলফলস/ঢাক/এআচ/ললব/ াফ-

৩০১/০৭/২০ 

১৯.০৭.২০ ১৪,২৬,০০০.০০ ০৬.০২.২১ ২,০০,০০০.০০ ১ ফছয 

৮ ভাস 

ফীভাগ্রহীতাণক দলররালদ জচণয় ত্র 

জদওয়া হণয়ণছ।  

২৭ ২০২২ 

এসলফলস/ঢাক/অআ/লসলব/ 

ললবটি/ল-৪৯/০৪/২০২২ 

০৬.০৪.২২  ৬০,০০,০০০.০০  ২১.০৪.২২  ২০,০০,০০০.০০  ৭ ভাস প্রােলভক জযী সম্পন্ন হণয়ণছ, 

চুড়ান্ত জযী প্রলতণফদন াওয়া 

মায়লন, ত্র জদয়া হণয়ণছ। 

২৮ ২০২২ 

এসলফলস/ঢাক/অআ/লসলব/ 

ললবটি/ল-৪৩/০২/২০২২ 

২৪.০২.২২  ১৬০,০০,০০০.০০  ১৪.০৮.২২  ২০,০০,০০০.০০  ৩ভাস প্রােলভক জযী সম্পন্ন হণয়ণছ, 

চুড়ান্ত জযী প্রলতণফদন াওয়া 

মায়লন, জযীকাযীণক ত্র জদয়া 

হণয়ণছ। 



২৯ ২০২২ 

এসলফলস/ঢাক/লভয/এভলব/ললব/া

ফ-৩৬/১২/২০২১ 

০২.১২.২১ ৬৪,৫০,০০০.০০ ২৭.০৩.২২ ১,০০,০০০.০০ ৯ ভাস প্রােলভক জযী ও জমৌে লযদ েন 

সম্পন্ন হণয়ণছ। চুড়ান্ত জযী 

লযণার্ এয জন্য ত্র জদয়া 

হণয়ণছ। 

৩০ ২০১৭ 

এসলফলস/ঢাক/এর/এভলব/ 

/ললব/াফ-৫৬/৬/১৬ 

০৭.০৭.১৬ ৬৯,২৬,০০০.০০ ৩০/০৫/১৭ ১,৫০,০০০.০০ ৫ ফছয 

৬ ভাস 

 প্রঃ কাঃ এয চালহদা জভাতাণফক 

কাগজত্র জচণয় ত্র  জদয়া হণয়ণছ, 

াওয়া মায়লন। 

৩১ ২০২০ 

এসলফলস/ঢাক/এর/এভলব/ 

/ললব/াফ-৩৩/৬/২০ 

২৩.০৬.২০২০ ২৮,৪৯,০০০.০০ ২২/১১/২০ ১,২৫,০০০.০০ ২ ফছয  ফীভাগ্রহীতাণক প্রণয়াজনীয় 

কাগজত্র জচণয় ত্র জদওয়া 

হণয়ণছ।  

৩২ ২০২১ 

এসলফলস/ঢাক/এর/এভলব/ 

/ললব/াফ-৩০/৬/২০ 

২৩.০৬.২০২২ ২৮,৪৯,০০০.০০ ২৩/০৪/২১ ১,০০,০০০.০০ ১ ফছয 

৭ ভাস 

প্রলক্রয়াধীন যণয়ণছ 

৩৩ ২০২০ 

এসলফলস/ঢাক/এভণক/ললব/ াফ-

০৫/০১/২০২০ 

০২.০১.২০২০ ৫০,০০,০০০.০০ ০৯.০১.২০২০ ১,৫০,০০০.০০ ১ ফছয 

১০ ভাস 

ফীভাগ্রহীতাণক কযা জভণভ জচণয় 

ত্র জদয়া হণয়ণছ 

৩৪ ২০২২ 

এসলফলস/ঢাক/এভণক/ললব/ 

াফ/ল-১৩৩/০৯/২০২১ 

০৭.০৯.২০২১  ৮১,৭৩,৯১৩.০০  ১৮.০৪.২০২২  ২,০০,০০০.০০  ৭ ভাস  চুড়ান্ত জযী লযণার্ াওয়া 

মায়লন। জযীকাযীণক ত্র জদয়া 

হণয়ণছ 

৩৫ ২০২০ 

এসলফলস/ঢাক/এসবলঅয/এভব/ল

লব/াফ/ণার-১৫১/১২/১৯ 

০৯.১২.২০১৯ ১,৩৮,০০,০০০.০০ ২৯/০৯/২০ ৩,৫০,০০০.০০ ২ ফছয চুড়ান্ত কযাণভণভা ও লফর াওয়া 

মায়লন, ফীভাগ্রহীতাণক ত্র জদয়া 

হণয়ণছ। 

৩৬ ২০২১ 

এসলফলস/ঢাক/এসবলঅয/ 

এভব/ললব/াফ/ণার-

৫২/০৭/২০২০ 

০১.০৭.২০২০ ৪৯,৯৮,০০০.০০ ০৫.০৬.২০২১ ১,২৫,০০০.০০ ১ ফছয 

৫ ভাস 

দাফী প্রলকয়াদীন 



৩৭ ২০২০ 

াফ-০৮/০৩/২০১৯ ০৮.০৩.২০১৯ ১৩,৫০,০০০.০০ ০১.০৩.২০২০ ২,০০,০০০.০০ ২ ফছয 

৮ ভাস 

নলে সংণাধণনয জন্য প্রঃকাঃ 

হণত জজান এ জে্যে কযা হণয়ণছ 

   
ঢাকা জজান (লফলফধ দাফী) 

   

১ ২০২২ 

এসলফলস/ঢালকএরও/লএর/ /াফ-

০২/০১/২০২২ 

৩১/০১/২২   ২০.০৬.২০২২ ৫০০,০০০.০০ ৫ ভাস ফীভাগ্রহীতাণক প্রণয়াজনীয় 

কাগজত্র জচণয় ত্র জদওয়া 

হণয়ণছ।  

২ ২০২২ 

এসলফলস/ঢাক/মাত্রা/লএর/ল 

/াফ-০১/০৩/২০২২ 

২৩.০৩.২০২২   ২৭.১০.২২ ১৫,০০,০০০.০০ ১ ফছয 

১ ভাস 

ফীভাগ্রহীতাণক প্রণয়াজনীয় 

কাগজত্র জচণয় ত্র জদওয়া 

হণয়ণছ।  

 


