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পপ // সবারসবার  িব য়িব য়

িমকিমক
সং াসং া

তািরখতািরখ িব য়েযািব য়েযা   পে রপে র
ারি কারি ক  জরজর

য়য় মাটমাট  পপ িবে তারিবে তার  তত য়য়  চালানপে রচালানপে র//িবলিবল  অবঅব  এি রএি র
িববরণিববরণ

িবি তিবি ত//সরবরাহ তসরবরাহ ত  পে রপে র  িববরণিববরণ তারতার  তত িব য়িব য়  চালানপে রচালানপে র  িববরণিববরণ পে রপে র  াি কাি ক
জরজর

মম

পিরমাণপিরমাণ ( (এককএকক))  ( (সকলসকল  কারকার  করকর
তীততীত))

পিরমাণপিরমাণ ( (এককএকক))  ( (সকলসকল  কারকার  করকর
তীততীত))

পিরমাণপিরমাণ ( (এককএকক))  ( (সকলসকল  কারকার  করকর
তীততীত))

ন রন র তািরখতািরখ িববরণিববরণ পিরমাণপিরমাণ করেযাকরেযা    ( (সকলসকল
কারকার  করকর  তীততীত))

স রকস রক  
((যিদযিদ  থােকথােক))

সকসক পিরমাণপিরমাণ  ( (সকলসকল  কারকার  করকর
তীততীত))

নামনাম কানাকানা িনব নিনব ন//তািলকা িতািলকা ি //
জাতীয়জাতীয়

পিরচয়পপিরচয়প   নংনং

নামনাম কানাকানা িনব নিনব ন//তািলকা িতািলকা ি //
জাতীয়জাতীয়

পিরচয়পপিরচয়প   নংনং

ন রন র তািরখতািরখ

(১১) (২২) (৩৩) (৪৪) (৫৫) (৬৬) (৭৭)=(৩৩+৫৫) (৮৮)=(৪৪+৬৬) (৯৯) (১০১০) (১১১১) (১২১২) (১৩১৩) (১৪১৪) (১৫১৫) (১৬১৬) (১৭১৭) (১৮১৮) (১৯১৯) (২০২০) (২১২১) (২২২২) (২৩২৩) (২৪২৪)=(৭৭-১৫১৫) (২৫২৫)=(৮৮-১৬১৬) (২৬২৬)
Pressure Cooker 2.5 ltr
1 2019-08-01 27.00 9,708.39 27.00 9,708.39 27.00 9,708.39
2 2019-08-26 27.00 9,708.39 27.00 9,708.39 2.00 2,400.00 0.00 360.00 Traders

Limited
House: 30,
Road: 22, 
Thana:
Khilgaon,
P.O.
KhilgaonTSO, 
Dhaka-
1219, 
Division:
Dhaka,
Bangladesh.

246813579 SO-
1007

2019-08-26 25.00 8,989.25

2.00 2,400.00 0.00 360.00

িবেশষিবেশষ  ::
১। য ে  অিনবি ত ি র িনকট হইেত প  য় বা অিনবি ত ি র িনকট প  িব য় করা হইেব সই ে  উ  ি র ণা  নাম, কানা ও জাতীয় পিরচয়প  ন র যথাযথভােব সংি  কলাম [(৯), (১০) ও (১১), (১৯), (২০) ও (২১)] এ আবি কভােব উে খ কিরেত হইেব। 
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