
 
 
 

 

 

 

  

 

ঢাকা প ী িব ৎ সিমিত-১, ২, ৪, ভালা পিবস, বিরশাল পিবস-১,  মাদাির র পিবস, যেশার পিবস-২, শিরয়ত র পিবস, ময়মনিসংহ পিবস-২ ও টা াইল প ী িব ৎ 
সিমিত এর র ণােব ণ ােরর কনেডম ঘািষত িনে বিণ ত মালামাল “ যখােন য অব ায় আেছ” িভি েত িনলােম িব েয়র লে  আ হী ি / িত ান এর িনকট 
হেত সাদা কাগেজ/ লটারেহড ােড িব ািরত কানা া রসহ সীলেমাহর ত খােম দরপ  আহবান করা যাে । 

 

          ঢাকা প ী িব ৎ সিমিত-১ এর িনলামেযা  মালামােলর িববরণ :- 
ােকজ 
নং 

িববরণ পিরমান 
 

সব িন  একক 
দর (টাকা) 

সব িন  মাট দর 
(টাকা) 

দরপ  হণ ও খালার সময় চী 
 হণ খালা 

িনলাম-১ লৗহ ও ীল জাতীয়  ২২,৯৭৪.৫০ কিজ ২২.০০ ৫,০৫,৪৩৯.০০ ১৩/০৮/২০২০ি ঃ 
তািরখ  রাজ  
হ িতবার সকাল 

১১: ০০ ঘ কা পয । 

১৩/০৮/২০২০ি ঃ তািরখ  
রাজ  হ িতবার সকাল 
১১: ০৫ ঘ কা পয । 

িনলাম-২ িমটার ১ ফজ (এনালগ) ১১,৭৮৬  ৫২.০০ ৬,১২,৮৭২.০০ 

িনলাম-৩ িমটার ১ ফজ (িডিজটাল) 
 

৯,০৩৫  ১০.০০ ৯০,৩৫০.০০ 
িনলাম-৪ িমটার ৩ ফজ (িডিজটাল) 

 
১৭৬  ১০.০০ ১,৭৬০.০০ 

িনলাম-৫ াি ক রীল/বিবন ৭০০  ১০.০০ ৭,০০০.০০ 

 ঢাকা প ী িব ৎ সিমিত-২ এর িনলামেযা  মালামােলর িববরণ 
িনলাম-৬ লৗহ ও ীল জাতীয় ২০,০১৬.১৭ কিজ ২০.০০ ৪,০০,৩২৩.৪০ 

িনলাম-৭ িমটার ১ ফজ এনালগ  ৫,৪০৩  ৮০.০০ ৪,৩২,২৪০.০০ 

িনলাম-৮ িমটার ১ ফজ ইেলকি ক  ৩,৬৬৮  ১০.০০ ৩৬,৬৮০.০০ 

িনলাম-৯ িমটার ৩ ফজ িডিজটাল  ৩২  ২০.০০ ৬৪০.০০ 

 ঢাকা প ী িব ৎ সিমিত-৪ এর িনলামেযা  মালামােলর িববরণ 
িনলাম-১০ লৗহ ও ীল জাতীয় ৩৫০৮৪ কিজ ২০.০০ ৭,০১,৬৮০.০০ 

িনলাম-১১ িমটার ১ ফজ এনালগ ২২০২৩  ৮০.০০ ১৭,৬১,৮৪০.০০ 

িনলাম-১২ িমটার ৩ ফজ ইেলক িন  ২৮২  ২০.০০ ৫,৬৪০.০০ 

িনলাম-১৩ িমটার ১ ফজ ইেলক িন  ৮৫৫৬  ১০.০০ ৮৫,৫৬০.০০ 

িনলাম-১৪ তােরর খালী াম ( ীল) ০৭  ৬০০০.০০ ৪২,০০০.০০ 
িনলাম-১৫ তেলর াম ২৩  ১৫০.০০ ৩,৪৫০.০০ 
িনলাম-১৫ াি ক রীল ১৬০  ১০.০০ ১,৬০০.০০ 

িনলাম-১৭ াটারী (এিসআর) ০৪  ৫০.০০ ২০০.০০ 

িনলাম-১৮ া ফরমার কার ৩৫৭৮  ২০.০০ ৭১,৫৬০.০০ 

িবঃ ঃ িনলাম ত মালামাল ঢাকা পিবস-২ ও ঢাকা পিবস-৪ এর ার হেত হণ করেত হেব।  
ভালা প ী িব ৎ সিমিত এর িনলামেযা  মালামােলর িববরণ :- 

 িনলাম-১৯ লৗহ ও ীল জাতীয় ১৫৯৭৩.৯ কিজ ২০.০০ ৩,১৯,৪৭৮.০০ 

িনলাম-২০ িমটার ১ ফজ সেকট টাইপ ০১  ৪০.০০ ৪০.০০ 

িনলাম-২১ িমটার ১ ফজ এনালগ ৩৬৭৯  ৪০.০০ ১,৪৭,১৬০.০০ 

িনলাম-২২ িমটার ৩ ফজ ইেলকি ক 
 

৫১  ১০.০০ ৫১০.০০ 

িনলাম-২৩ িমটার ১ ফজ ইেলকি ক 
 

৩৪২১  ৫.০০ ১৭,১০৫.০০ 

িনলাম-২৪ াি ক রীল/বিবন ৬০  ১০.০০ ৬০০.০০ 

বিরশাল প ী িব ৎ সিমিত-১ এর িনলামেযা  মালামােলর িববরণ :- 
 িনলাম-২৫ লৗহ ও ীল জাতীয় ১৪০২৫.৪৮ কিজ ২০.০০ ২,৮০,৫০৯.৬০ 

িনলাম-২৬ ১ ফজ এনালগ িমটার  ৪১৫৪  ৪০.০০ ১,৬৬,১৬০.০০ 

িনলাম-২৭ ১ ফজ িডিজটাল িমটার  ৪৪৩০  ৫.০০ ২২,১৫০.০০ 

িনলাম-২৮ ৩ ফজ িডিজটাল িমটার  ৮৭  ৪০.০০ ৩,৪৮০.০০ 

িনলাম-২৯ সালার াটারী (৭১ এি য়ার) 
 

০২  ১,৪০০.০০ ২,৮০০.০০ 

িনলাম-৩০ সালার াটারী (১০০ এি য়ার) 
 

১৮০  ১,৬০০.০০ ২,৮৮,০০০.০০ 

িনলাম-৩১ াি ক রীল/বিবন ৩২০  ২০,০০ ৬,৪০০.০০ 

িনলাম-৩২ া ফরমার কার ৪৫৬৬ কিজ ১০.০০ ৪৫,৬৬০.০০ 

িনলাম-৩৩ সালােরর তার (িবিবধ সাইজ) ৮৭৩.২৩ কিজ ২৫.০০ ২১,৮৩০.৭৫ 

 
 
 
 
 

ঢাকা প ী িব ৎ সিমিত-৪ 
িজি রা, করানীগ  ঢাকা। 
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ােকজ নং িববরণ পিরমান 
 

সব িন  একক 
দর (টাকা) 

সব িন  মাট দর 
(টাকা) 

দরপ  হণ ও খালার সময় চী 
 হণ খালা 

মাদারী র প ী িব ৎ সিমিত এর িনলামেযা  মালামােলর িববরণ :- 
 

১৩/০৮/২০২০
ি ঃ তািরখ  

রাজ  
হ িতবার 

সকাল ১১: ০০ 
ঘ কা পয । 

১৩/০৮/২০২০ি ঃ তািরখ  
রাজ  হ িতবার 

সকাল ১১: ০৫ ঘ কা 
পয । 

িনলাম-৩৪ লৗহ ও ীল জাতীয় ৫৫৮৪.৮২ কিজ ২৮.০০ ১,৫৬,৩৭৪.৯৬ 
িনলাম-৩৫ িমটার এনালগ  ১৭২৪৫  ৮৪.০০ ১৪,৪৮,৫৮০.০০ 

িনলাম-৩৬ িমটার িডিজটাল  ৮৯৩২  ৩৯.০০ ৩,৪৮,৩৪৮.০০ 

িনলাম-৩৭ াি ক রীল/বিবন ৫০৫  ৩০.০০ ১৫,১৫০.০০ 

িনলাম-৩৮ ক াপািসটর ০৬  ৭৫০.০০ ৪৫০০.০০ 

যেশার প ী িব ৎ সিমিত-২ এর িনলামেযা  মালামােলর িববরণ :- 
 িনলাম-৩৯ লৗহ ও ীল জাতীয় ৩৪৬৫০ কিজ ১৮.০০ ৬,২৩,৭০০.০০ 

িনলাম-৪০ গাইওয় ার ীল জাতীয় মালামাল ২২২৫  ১৮.০০ ৪০,০৫০.০০ 

িনলাম-৪১ িমটার ১ ফজ এনালগ ৬১৭৭  ৬০.০০ ৩,৭০,৬২০.০০ 

িনলাম-৪২ িমটার  িডিজটাল ৩৪২৬  ২০.০০ ৬৮,৫২০.০০ 

িনলাম-৪৩ িপিভিস কপার তার ৯২০  ৪০০.০০ ৩,৬৮,০০০.০০ 

িনলাম-৪৪ িপিভিস ওয় ার ২২ কিজ ১১০.০০ ২,৪২০.০০ 

িনলাম-৪৫ া ফরমার ওেয়েলর খালী াম ৩০  ৩০০.০০ ৯,০০০.০০ 

িনলাম-৪৬ াি েকর রীল/বিবন ৩০০  ২০.০০ ৬,০০০.০০ 

শরীয়ত র প ী িব ৎ সিমিত এর িনলামেযা  মালামােলর িববরণ :- 
 িনলাম-৪৭ লৗহ ও ীল জাতীয় ২১২১২.২৫ কিজ  

 
৩০.০০ ৬,৩৬,৩৬৭.৫০ 

িনলাম-৪৮ িমটার ১ ফজ এনালগ ৯৯৪  ৭১.০০ ৭০৫৭৪.০০ 

িনলাম-৪৯ িমটার ১ ফজ ইেলক িন  ২২৬৯  ১৯.০০ ৪৩,১১১.০০ 

িনলাম-৫০ িমটার ৩ ফজ এনালগ ১৮  ৭১.০০ ১২৭৮.০০ 

িনলাম-৫১ াি ক রীল ১২০  ২০.০০ ২৪০০.০০ 

ময়মনিসংহ প ী িব ৎ সিমিত-২ এর িনলামেযা  মালামােলর িববরণ :- 
 িনলাম-৫২ লৗহ ও ীল জাতীয় ১৩৬৬৮ কিজ ৩০.৫০ ৪,১৬,৮৭৪.০০ 

িনলাম-৫৩ িমটার ১ ফজ  এনালগ ১৫৫৬২  ১০৫.০০ ১৬,৩৪,০১০.০০ 

িনলাম-৫৪ িমটার ১ ফজ িডিজটাল  ১০২২৪  ২৫.০০ ২,৫৫,৬০০.০০ 

িনলাম-৫৫ িমটার ৩ ফজ িডিজটাল  ৮১  ৫০.০০ ৪,০৫০.০০ 

িনলাম-৫৬ গাইওয় ার ১৬৭৯ কিজ ৩০.৫০ ৫১,২০৯.৫০ 

িনলাম-৫৭ া ফরমার কার ১১৩৭০ কিজ ২০.০০ ২,২৭,৪০০.০০ 

টা াইল প ী িব ৎ সিমিত এর িনলামেযা  মালামােলর িববরণ :- 
 িনলাম-৫৮ লৗহ জাতীয় হাড  ওয় ার মালামাল ৬৩৯১ কিজ ২৫.০০ ১,৫৯,৭৭৫.০০ 

িনলাম-৫৯ ১ ফজ িমটার এনালগ ১১৩৩৯  ৭০.০০ ৭,৯৩,৭৩০.০০ 

িনলাম-৬০ ৩ ফজ িমটার  ইেলকি ক 
 

১৭৪  ৩০.০০ ৫২২০.০০ 

িনলাম-৬১ ১ ফজ িমটার ইেলকি ক 
 

৭৯৯৩  ২০,০০ ১,৫৯,৮৬০.০০ 

িনলাম-৬২ পাওয়ার া ফরমার ১৬৬৭ কিভএ ০২  ৩,৫০,৩৫০.০০ ৭,০০,৭০০.০০ 

 
শত াবলী: 
০১।   েত ক পিবস এর  িবপরীেত থক থক  দর অথবা িত  ােকেজর িবপরীেত একক ও মাট দর  উে খ ব ক  দরপ   দািখল করা যােব। । িত  দরপে র 

খােমর উপের ােকজ নং, মালামােলর নাম ও পিবেসর নাম উে খ করেত হেব। িত  ােকেজর দরপ  থকভােব ায়ন করা হেব। 
০২।   আ হী দরদাতাগণ  উপের বিণ ত সময় িচ  অ যায়ী  ঢাকা পিবস-৪ এর ে   ঢাকা পিবস-৪ এর সদর দ েরর (িজি রা, করানীগ ,  ঢাকা)  শাসন  িবভােগ 

রি ত  ট ার  বাে  অথবা পিরচালক, পিবস  মিনটিরং ও ঃ পঃ ( কঃ অঃ) পিরদ র,  বাংলােদশ প ী  িব তায়ন  বাড, িখলে ত, ঢাকা-১২২৯ এ রি ত 
ট ার বাে  দরপ  দািখল করেত পারেবন এবং অ া  পিবেস এর ে    –   পিবেসর সদর দ েরর শাসন িবভােগ রি ত ট ার বাে  অথবা পিরচালক, 

পিবস  মিনটিরং ও ঃ পঃ ( কঃ অঃ) পিরদ র, বাংলােদশ প ী িব তায়ন বাড, িখলে ত, ঢাকা-১২২৯ এ রি ত ট ার বাে  দরপ  দািখল করেত পারেবন। 
০৩| দািখল ত দরপ স হ উপের বিণ ত দরপ  খালার সময় চী  অ যায়ী দরদাতা/ িতিনিধেদর স ুেখ (যিদ কহ উপি ত থােকন) শত াবলীর ২নং িমেক বিণ ত ােন  

দরপ  খালা হেব। 
০৪। মালামাল িনলােম েয়র জ  উ ত দেরর ২৫  %আেন মািন াংক াফট/প -অড ার আকাের িসিনয়র জনােরল ােনজার, ঢাকা প ী িব ৎ সিমিত-৪ এর অ েল 

এবং অ া  পিবেসর ে   -   জনােরল ােনজার/িসিনয়র জনােরল ােনজােরর অ েল দরপে র সােথ জমা িদেত হেব। তকায  দরদাতােক অব ই 
অবিশ  ৭৫%  দরপ  সং া  িস া  জানােনার তািরখ হেত ১৫ (পেনর) িদেনর মে  নগদ/ াংক াফট আকাের পিরেশাধ ব ক মালামাল হণ করেত হেব। 
উ  সমেয়র মে  অবিশ  টাকা জমা িদেত থ  হেল জামানেতর স দয় অথ  বােজয়া  করা হেব।  

০৫। সরকারী িনয়মা যায়ী তকায  দরদাতােক উ ত দেরর সােথ থকভােব ভ াট ও উৎেস কর পিরেশাধ করেত হেব।  
০৬। িনলামেযা  মালামালস হ িতিদন অিফস চলাকািলন সমেয় -  সিমিতর সদর দ ের পিরদশ ন করা যােব।   
0৭।   দািখল ত দর উি িখত সব িন  মাট  দর অেপ া কম হেল দর হণ করা হেব না।                                                                                                                              
০৮। দরপে  কান কাটা- ড়া /ঘষামাজা করা যােব না। উ ত দর অংেক ও কথায়  উে খ করেত হেব।  
০৯। কান প কারণ দশ ােনা ছাড়াই য কান অথবা সকল দরপ  হণ/বািতল করার মতা সিমিত ক প  ক ক সংরি ত।  

 

িসিনয়র জনােরল ােনজার 
ঢাকা প ী িব ৎ সিমিত-৪। 


