
শখ হািসনার উে াগ - ঘের ঘের িব ৎ 
াপাইনবাবগ  প ী িব ৎ সিমিত 

নয়ােগালা, াপাইনবাবগ  
pbs.chapainawabgonj.gov.bd

ন র: ২৭.১২.৭০৬৬.৫৪৬.০১.০৩৮.২৩.৯৫১ তািরখ: 
০১ মাচ ২০২৩

১৬ ফা ন ১৪২৯

““ডটডট   ি া েররি ােরর   িরবনিরবন” ” সরবরােহরসরবরােহর   কােটশনকােটশন   দােনরদােনর   অ েরাধঅ েরাধ   াপনাপন   পপ   (RFQ) (RFQ) কােটশনকােটশন   ন রন র : (: ( ২৯২৯//২০২২২০২২ --২০২৩২০২৩),  ),  তা িরখতািরখ ::
০১.০৩.২০২৩ি ঃ০১.০৩.২০২৩ি ঃ

িত
.........................................................................................................................

০১। জনােরল ােনজার, াপাইনবাবগ  পিবস এর অ েল সরকাির তহিবল বরা  করা হেয়েছ এবং িতিন এর এক  অংশ যা
পিরেশােধর ে  েয়াগ করেত ই ক, যার জ  এ কােটশন দিলল জাির করা হেয়েছ।

০২। ই ক সকল কােটশনদাতা ক ক পিরদশেনর জ  অিভে ত প  এবং সংি  সবার িব ািরত িবিনেদশ, িডজাইন এবং নকশা
দ র চলাকালীন সমেয় সকল কাযিদবেস য়কারীর দ ের াি  সা  হেব।  

০৩। ‘ কােটশন দিলল’ বহার কের কােটশন ত এবং দািখল করেত হেব। 
০৪। কােটশন যথাযথভােব ত বক মতা া  া রকারী ক ক িত  া া র কের ৬ অ ে েদ উে িখত তািরখ ও সমেয়

কােটশন আ ানকারীর দ ের দািখল করেত হেব। 
০৫। কােটশন দািখল এবং প  সরবরােহ কােনা জামানত যমন, কােটশন জামানত এবং কায-স াদন জামানেতর (যিদ ি

স ািদত হয়) েয়াজন হেব না। 
০৬। িসলেমাহর ত খাম ০৭.০৩.২০২৩ি ঃ তািরখ বলা ১১:৩০ ঘ কা-এ কােটশন (১) পিরচালক, পিবস মিনটিরং ও ব াপনা

পিরচালন (উঃঅঃ) পিরদ র, বাংলােদশ প ী িব তায়ন বাড, িখলে ত, ঢাকা-১২২৯ অথবা (২) াপাইনবাবগ  প ী িব ৎ
সিমিত এর সদর দ র, নয়ােগালা, াপাইনবাবগ  দািখল করেত হেব। কােটশেনর খােম “ডট ি ােরর িরবন” সরবরােহর জ
কােটশন এবং ০৭.০৩.২০২৩ি ঃ তািরখ বলা ১১:৩৫ ঘ কার আেগ খালা যােব না” িলেখ অব ই ভােব িচি ত করেত
হেব। উে িখত সমেয়র পের া  কােটশন হণেযা  হেব না। 

০৭। “ডট“ড “ডট ি ােরর িরবন” সরবরােহর পর সিমিতর িনধািরত কিম  িডিজএম (কািরগরী), সহকারী েকৗশলী (এসওিড), এিজএম (অথ),
এিজএম ( শাসন) এবং এিজএম (আই ) ক ক সে াষজনক ত য়ন সােপে  মালামাল হণ করতঃ কাযােদশ া  িত ানেক একাউ  পয়ী
চেকর মা েম িবল পিরেশাধ করা হেব এবং জামানত িহসােব া  িবেলর ১০% কেট রাখা হেব যা ০৬ মাস সে াষজনক বহােরর পর
পিরেশাধ করা হেব।

০৮। পাবিলক িকউরেম  িবিধমালা, ২০০৮ এর িবিধ ৭১ (৪) অ সাের য়কারী কােটশন আ ােনর তািরখ হেত দািখেলর জ  দ
সময় অনিধক ১০ (দশ) িদন এর িনধািরত সময়সীমা যথাস ব কম বা ি  সংগত করেত পারেবন। 

০৯। কােটশন দািখেলর িনধািরত সবেশষ তািরখ হেত নতম ৬০ (ষাট) িদন পয  জ  সকল কােটশন বধ থাকেব। 
১০। দািখেলর সবেশষ সময়সীমা উ ীেণর তািরেখ া  কােটশন কাে  উ ু  করা হেব না। 
১১। যিদ ি  স াদন করা হয়, কােটশন দাতার উ তদর বা ে  নাফা ও ওভারেহড এবং সব ধরেণর কর,  ও আবগাড়ী, ফী, লিভ এবং

আইেনর অধীেন পিরেশাধেযা  অ া  চাজ অ  থাকেব।
১২। দরটাকায় উ ত করেত হেব এবং এ ি র অধীন পরবত েত  পিরেশাধও টাকায় করা হেব। কােটশন দাতার ািবত , যিদ হীত

হয়,তেব তা ি  কালীন সমেয় ি র অংেক থাকেব।
১৩। কােটশন দাতার ি  করার আইনগত স মতা থাকেত হেব। কােটশন দাতার যা তার মাণ প বধ হালনাগাদ ড লাইেস , আইএন

ন র, িরটান দািখেলর মাণক ও ভ াট িনব ন ন র এর সত ািয়ত অ িলিপ এবং কােনা তফিসিল াংক থেক আিথক স লতার সনদ দািখল
করেত হেব। এ েলা তীত কােটশন অ হণেযা  বেল িবেবিচত হেত পাের।

১৪। ায়ন কিম  কােটশ নর সে  দািখল ত ত  ও দিলল পে র িভি েত কােটশন ায়ন করেব। ি  স াদেনর জ  সবিন  ািয়ত
হণেযা  কােটশন িনধারেণর ে  কমপে ৩(িতন)  হণেযা  কােটশেনর েয়াজন হেব।

১৫। উ ত একক দর এবং ে র মে  অস িত থাকেল একক দর াধা  পােব। কথায় এবং সং ার মে  অস িতর ে  কথায় উ ত দর/
াধা  পােব। ায়ন কিম  ক ক িনিণত গািণিতক সংেশাধন হেণ কােটশনদাতা বা  থাকেব।

১৬। য় আেদশ জারীর তািরখ থেক০৭ (সাত) িদেনর মে  প  এবং সংি  সবা সরবরাহ স  করেত হেব।কাযােদশ া
িত ান যথাসমেয় মালামাল সরবরােহ থ হেল িতিদন িবলে র জ  কাযােদশ ে র ১% এর ১/১০ অংশ িহসােব জিরমানা

কতন করা হেব। তেব কান অব ােতই কতনেযা  জিরমানা কাযােদশ ে র ১০% (দশ শতাংশ) এর অিধক হেব না।
১৭। য় আেদশ যা সরবরাহকারী এবং য়কারীর মে  অব  পালনীয় ি ত বা  কের তা অ েমাদনকারী ক পে র অ েমাদন

াি র ০৭০৭ ( ( স াতসাত ))  িদেনর মে  জারী করেত হেব। িনধািরত সমেয়র মে  মালামাল সরবরােহ াথ হেল কাযােদশ বািতল বক কােলাতািলকা
ি  করার অিধকার সিমিত ক প  সংর ণ কের।

১৮। য়কারী সকল কােটশন বা য় কায ম বািতল করার অিধকার সংর ণ কের।

১



১-৩-২০২৩
েকৗঃ মাঃ ছােনায়ার হােসন

জনােরল ােনজার (চলিত দািয় )
ইেমইল: chanawabpbs@yahoo.com

ন র: ২৭.১২.৭০৬৬.৫৪৬.০১.০৩৮.২৩.৯৫১/১(১০৬) তািরখ: ১৬ ফা ন ১৪২৯
০১ মাচ ২০২৩

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) পিরচালক, পিবস মিনটিরং ও ব াপনা পিরচালন (উ র অ ল) পিরদ র, বাংলােদশ প ী িব তায়ন বাড।
২) ত াবধায়ক েকৗশলী , রাজশাহী জান, বাপিবেবা, রাজশাহী ।
৩) জলা শাসক, াপাইনবাবগ  ।
৪) িলশ পার, াপাইনবাবগ  ।
৫) িসিনয়র জনােরল ােনজার/ জনােরল ােনজার, ............. পিবস ১/২/৩/৪।
৬) িসিনয়র িসে ম এনািল , বাপিবেবা, ঢাকা। (ওেয়ব সাইেট কােশর েয়াজনীয় ব া হেণর জ ) ।
৭) উপেজলা িনবাহী কমকতা, াপাইনবাবগ  সদর, াপাইনবাবগ  ।
৮) িনবাহী েকৗশলী, এলিজইিড/সওজ/গণ ত, াপাইনবাবগ  ।
৯) িনবাহী েকৗশলী, (এস ওিড ),বাপিবেবাড, রাজশাহী ।
১০) িডিজএম, সদর দ র (কািরগরী) / িশবগ  / নােচাল/ ভালাহাট জানাল অিফস, াপাইনবাবগ  পিবস।
১১) সহকারী েকৗশলী,(এসওিড),বাপিবেবাড, াপাইনবাবগ  ।
১২) এিজএম, মহারাজ র/ সাহাপাড়া সাব- জানাল অিফস, াপাইনবাবগ  পিবস।
১৩) এিজএম ( শাসন, অথ, মানবস দ, ওএ এম, ইএ িস, আই , সদ েসবা), াপাইনবাবগ  পিবস।
১৪) এিজএম (আই ), আই  িবভাগ, াপাইনবাবগ  প ী িব ৎ সিমিত।
১৫) মসাস ----------------------------------------------------------------------------- ।
১৬) না শ বাড, াপাইনবাবগ  পিবস ।
১৭) অিফস কিপ/ মা ার কিপ।

১-৩-২০২৩
মাঃ সজল ইসলাম
এিজএম ( শাসন)

২
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