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Circle/Body 2.5
1 ২০১৯-০৭-০১ ০.০০   pcs ০.০০   - Circle/Body 2.5 ০.০০   pcs ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০   pcs ০.০০ ০.০০   pcs ০.০০
2 ২০১৯-০৭-০৭ ০.০০   pcs ০.০০ PD-1001 2019-07-07 Amin Enterprise Dhaka 135792468   - Circle/Body 2.5 ১০০.০০   pcs ২৫,০০০.০০ ০.০০ ৩,৭৫০.০০ ০.০০   pcs ০.০০ ১০০.০০   pcs ২৫,০০০.০০
3 ২০১৯-০৭-০৭ ১০০.০০   pcs ২৫,০০০.০০ MRP-CONS-

1001
2019-07-07   - Circle/Body 2.5 ০.০০   pcs ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১০.০০   pcs ২,৫০০.০০ ৯০.০০   pcs ২২,৫০০.০০

4 ২০১৯-০৭-১৫ ৯০.০০   pcs ২২,৫০০.০০ MRP-CONS-
1003

2019-07-15   - Circle/Body 2.5 ০.০০   pcs ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১০.০০   pcs ২,৫০০.০০ ৮০.০০   pcs ২০,০০০.০০

5 ২০১৯-০৭-১৮ ৮০.০০   pcs ২০,০০০.০০ MRP-CONS-
1005

2019-07-18   - Circle/Body 2.5 ০.০০   pcs ০.০০ ০.০০ ০.০০ ২০.০০   pcs ৫,০০০.০০ ৬০.০০   pcs ১৫,০০০.০০

6 ২০১৯-০৭-২০ ৬০.০০   pcs ১৫,০০০.০০ PD-1004 2019-07-20 Amin Enterprise Dhaka 135792468   - Circle/Body 2.5 ৫০০.০০   pcs ১২৫,০০০.০০ ০.০০ ১৮,৭৫০.০০ ০.০০   pcs ০.০০ ৫৬০.০০   pcs ১৪০,০০০.০০
৬০০.০০৬০০.০০ ১৫০১৫০,০০০.০০০০০.০০ ০.০০০.০০ ২২২২,৫০০.০০৫০০.০০ ৪০.০০৪০.০০ ১০১০,০০০.০০০০০.০০
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সারাংশসারাংশ
পপ ারি কারি ক  জরজর আমদািনআমদািন// য় তয় ত  পপ সরবরাহ তসরবরাহ ত  পপ াি কাি ক  জরজর

পিরমাণপিরমাণ পিরমাণপিরমাণ পিরমাণপিরমাণ পিরমাণপিরমাণ
Circle/Body 2.5 ০.০০০.০০ ০.০০০.০০ ৬০০.০০৬০০.০০ ১৫০১৫০,০০০.০০০০০.০০ ৪০.০০৪০.০০ ১০১০,০০০.০০০০০.০০ ৫৬০.০০৫৬০.০০ ১৪০১৪০,০০০.০০০০০.০০

িবেশষ 
১। অথৈনিতক কায ম সংি  সকল কার েয়র ত  এই ফেম অ  কিরেত হইেব।
২। য ে  অিনবি ত ি র িনকট হইেত প  য় করা হইেব সই ে  উ  ি র ণা  নাম, কানা ও জাতীয় পিরচয়প  ন র যথাযথভােব সংি  কলাম [(৭), (৮) ও (৯)] এ আবি কভােব উে খ কিরেত হইেব। 
৩। প  েয়র পে  ামািণক দিলল িহসােব িবল অব এি  বা চালানপে র কিপ সংর ণ কিরেত হইেব।
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