
 

ঢাকা প ী িব ৎ সিমিত-৩ 
গ ডা, সাভার, ঢাকা।

ন র ২৭.১২.২৬৭২.৫৭১.০১.০০৮.২০.৭৯৮ তািরখ: 
০৭ জলুাই ২০২০

২৩ আষাঢ় ১৪২৭

িনলাম িব ি

িবষয়: প ােকিজংপ ােকিজং  কােঠরকােঠর  িনলামিনলাম  িব িিব ি ।।

এত ারা সবসাধারেণর অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, ঢাকা প ী িব ৎ সিমিত-৩ এর অিফস ক া াস
ওএ ডএম াের রি ত অব বহারেযাগ  প ােকিজং কাঠ ( ালানী িহেসেব ব বহারেযাগ ) ‘‘ যখােন য অব ায়
আেছ’’ িভি েত িনলােম িব েয়র জ  িন বিণত শতসােপে  আ হী তা/িঠকাদার/ িত ােনর িনকট হেত
সাদা কাগেজ/িনজ  লটার হড প ােড িব ািরত িঠকানা ও া রসহ সীলেমাহরকতৃ খােম বিনত শতসােপে
দরপ  আহবান করা যাে ।

০১) দরপ  দািখেলর সবেশষ তািরখ ও সময়ঃ     ১৩/০৭/২০২০ ি ঃ, সময়ঃ বলা ১১.০০ঘিটকা।
০২) দরপ  দািখল ও খালার ানঃ          ক) পিরচালক, পিবস মঃ ও ব ঃপঃ( কঃঅঃ) পিরদ র, 
                                                                 বাপিবেবা,  িখলে ত, ঢাকা। 
                                                            খ) িসিনয়র জনােরল ম ােনজার, 
                                                                ঢাকা  প ী িব ৎ সিমিত-৩, গ ডা, সাভার, ঢাকা।
০৩) দরপ  খালার তািরখঃ                              ১৩.০৭.২০২০ ি ঃ, সময়ঃ বলা ১১.০৫ ঘিটকা।

ঃ
নং

িববরণ পিরমান সবিন  িনলাম দর 
(টাকা)

উ তৃ দর (টাকা)
একক দর মাট দর

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬)
০১ প ােকিজং কাঠ

( ালানী িহসােব ব বহারেযাগ )
২৪০০ কিজ ৩.৫ ( িত কিজ)

                                                   কথায়ঃ……………………………..।
শতাবলীঃশতাবলীঃ
০১। িনলাম দরপ  উপের বিণত সময়সীমার মেধ  য কান িদন (সরকারী ছিুট ও সা ািহক ছিুট ব তীত) অিফস
সমেয় ২নং িমেক বিণত িঠকানায় রি ত ট ডার বাে  জমা দান করেত পারেবন। িনিদ  সময়সীমার পর

া  িনলাম দরপ সমহূ বািতল বেল গণ  হেব। দািখলকতৃ িনলাম দরপ সমহূ ০৩ নং  িমেক বিণত সময়সচূী
অ যায়ী ০২ নং িমেক বিণত ােন দরদাতােদর উপি িতেত (যিদ কহ উপি ত থােকন) খালা হেব।
০২। খােমর উপর অব ই ‘‘প ােকিজং কােঠর িনলাম দরপ ’’ কথািট িলখেত হেব।
০৩। িব ি িট অ  পিবেসর ওেয়ব সাইট www.dhakapbs3.gov.bd এ দখেত পারেবন।
০৪। দরদাতাগণ আেন মািন িহেসেব উ তৃ মাট মেূল র উপর ২৫%অথ (দরপ  গৃহীত না হেল ফরতেযাগ )
‘‘িসিনয়র জনােরল ম ােনজার, ঢাকা প ী িব ৎ সিমিত-৩’’ এর অ েল ব াংক াফট/ প-অডার আকাের
দরপে র সােথ জমা িদেত হেব।

১



০৫। আ হী দরদাতাগণ ই া করেল দরপ  দািখেলর পূেব য কান িদন অিফস চলাকালীন সিমিতর সাভার
ঢাকা পিবস-৩ এর অিফস ক া ােস এেস িনলামেযাগ  প ােকিজং কাঠ পিরদশন করেত পারেবন।
০৬। দরপে র উ তৃ দর া ের (অংেক ও কথায়) িলখেত হেব, কাটাকািট/ওভার রাইিটং হণেযাগ  হেব না।
একক দর ও মাট মেূল র িহসােবর গড়িমল হেল একক দরেক Standard ধের িনলাম দরপ  িবেবচনা করা
হেব।
০৭। সফল কাযােদশ া  তা/ িত ান/িঠকাদারগণ- ক িনয়মা যায়ী উ তৃ মাট মেূল র উপর ৪%ভ াট ও
৫%উৎস কর পিরেশাধ করেত হেব যা প ােকিজং কাঠ হেণর পূেবই সিমিতর ক াশ শাখায় জমা দান করেবন।
উে খ , উৎস কর এবং ভ াট িবষেয় সবেশষ সরকারী নীিতমালা েযাজ  হেব।
০৮। সেবা  দরদাতােক িনলামকতৃ প ােকিজং কাঠ হেণর আেদশ দােনর ১৫(পেনর) িদেনর মেধ  অবিশ
৭৫%অথ নগদ অথবা ব াংক াফট/ প অডার আকাের সিমিতেত জমা দান কের িনজ দািয়ে  ও িনজ খরেচ
উ  প ােকিজং কাঠ কতনপূবক হণ করেত হেব । উে িখত সমেয়র মেধ  উহা হেণ ব থ হেল দরপে র সিহত
দয় অথ (আেন মািন) বােজয়া  করা হেব এবং সরবরাহ আেদশও বািতল করা হেব।

০৯। প ােকিজং কাঠ সরবরােহর সময় ওজন কের দওয়া হেব। পিরমাণ কম/ বশী হেল মলূ  সম য় করা হেব।
১০। শত বিহভূত কান সম ার উ ব হেল িকংবা দরপে র হণ ও বািতেলর িবষেয় সিমিত কতপৃে র
িস া ই চড়ূা  বেল গণ  হেব।

৭-৭-২০২০
মাঃ হা ন

িসিনয়র জনােরল ম ােনজার

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, পিবস মিনটিরং ও ব ব াপনা পিরচালন ( ক ীয় অ ল) পিরদ র, বাংলােদশ প ী
িব তায়ন বাড, ( িনধািরত তািরেখ দরপ  হণ ও খালার েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ  সদয়
অ েরাধ করা হেলা।)
২) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট পিরদ র, বাংলােদশ প ী িব তায়ন বাড, (িব ি িট ওেয়ব
সাইেট কােশর েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ  সদয় অ েরাধ করা হেলা।)
৩) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, ঢাকা
৪) পিুলশ পার, ঢাকা।
৫) িসিনয়র জনােরল ম ােনজার/ জনােরল ম ােনজার, সকল পিবস
৬) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর
কাযালয়, সাভার, ঢাকা
৭) িনবাহী েকৗশলী, িনবাহী েকৗশলীর কাযালয়, ঢাকা (উ র), বাপিবেবা, সাভার
৮) িনবাহী েকৗশলী, িনবাহী েকৗশলীর কাযালয়, এলিজইিড, ঢাকা
৯) ময়র, সাভার পৗরসভা, সাভার, ঢাকা।
১০) সকল জানাল অিফস ও সাব- জানাল অিফস
১১) িডিজএম ( টকিনক াল), িডিজএম (কািরগরী) িবভাগ, ঢাকা প ী িব ৎ সিমিত-৩
১২) এিজএম (ইএ ডিস), ইএ ডিস িবভাগ, ঢাকা প ী িব ৎ সিমিত-৩
১৩) এিজএম (অথ-িহসাব), অথ (িহসাব) িবভাগ, ঢাকা প ী িব ৎ সিমিত-৩
১৪) এিজএম (সদ  সবা), সদ  সবা িবভাগ, ঢাকা প ী িব ৎ সিমিত-৩
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১৫) সহকারী জনােরল ম ােনজার( ওএ ডএম), ওএ ডএম িবভাগ, ঢাকা প ী িব ৎ সিমিত-৩
১৬) ার িকপার, শাসন িবভাগ, ঢাকা প ী িব ৎ সিমিত-৩
১৭) নািটশ বাড/ওেয়ব সাইট, ঢাকা পিবস-৩।
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