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চাি না, িম া।
ন র ২৭.১২.১৯২৭.৫০৩.০১.০৩৫.২০.৪৬১৪ তািরখ: 

৩০ সে র ২০২০

১৫ আি ন ১৪২৭

িব ি / না শ

িবষয:় কােটশনকােটশন   দােনরদােনর   অ েরাধঅ েরাধ   াপনাপন   প িতেতপ িতেত  (RFQ)  (RFQ) যানবাহ েনরযানবাহ েনর   কমি েহ ি ভকমি েহ ি ভ  ব ীমাব ীমা   করেণরকরেণর   দরদর   আ ানআ ান   সংেগসংেগ   (( ট ারট ার
ােকজােকজ   নংনং-S.20-21.03.06) ।-S.20-21.03.06) ।

িম া প ী িব ৎ সিমিত-১ ক ক ০১  জীপগাড়ী ও ১১  মাটর সাইেকেলর কমি েহি ভ বীমা (সম  ির  কভারসহ) করেণর লে  “ কােটশন দােনর অ েরাধ াপন (RFQ)” প িতর মা েম ত বীমা
িত ােনর (সরকার অ েমািদত) িনকট হইেত িনজ  লটার হড  ােড  সীলেমাহর ত খােম িন বিণত শতসােপে  ি িময়াম আ ান করা যাইেতেছ। 

য ানব াহ েনরয ানব াহ েনর   িব া িরতিব া িরত   িববরণিববরণ   িন পঃিন পঃ
ঃ নং যানবাহেনর বণনা েয়র তািরখ/সন বীমার ময়াদ য়/বীমা ত  (টাকা) উ ত ি িময়াম (টাকা)
০১ িমত িবিব জীপগাড়ী, 

রিজে শন নং- িম া-ঘ-১১-০১৪৪
২০১৭ ২৯/১০/২০২০ ৯০,৬৯,৫০০.০০

০২ িম া-হ-১৩-৩৭২৭ ২০১৮, য়-০১/০৮/২০১৮ ২৯/১০/২০২০ ১,৪০,০০০.০০
০৩ িম া-হ-১৩-৩৭২৮ ২০১৮, য়-০১/০৮/২০১৮ ২৯/১০/২০২০ ১,৪০,০০০.০০
০৪ িম া-হ-১৩-৩৭২৯ ২০১৮, য়-০১/০৮/২০১৮ ২৯/১০/২০২০ ১,৪০,০০০.০০
০৫ িম া-হ-১৩-৩৭৩১ ২০১৮, য়-০১/০৮/২০১৮ ২৯/১০/২০২০ ১,৪০,০০০.০০
০৬ িম া-হ-১৩-৩৭৩২ ২০১৮, য়-০১/০৮/২০১৮ ২৯/১০/২০২০ ১,৪০,০০০.০০
০৭ িম া-হ-১৩-৩৯৩৫ ২০১৮, য়-০৩/০৯/২০১৮ ২৯/১০/২০২০ ১,৪০,০০০.০০
০৮ িম া-হ-১৩-৩৯৩৬ ২০১৮, য়-০৩/০৯/২০১৮ ২৯/১০/২০২০ ১,৪০,০০০.০০
০৯ িম া-হ-১৩-৩৯৩৭ ২০১৮, য়-০৩/০৯/২০১৮ ২৯/১০/২০২০ ১,৪০,০০০.০০
১০ িম া-হ-১৩-৩৯৩৮ ২০১৮, য়-০৩/০৯/২০১৮ ২৯/১০/২০২০ ১,৪০,০০০.০০
১১ িম া-হ-১২-৯০৬১ ২০১৭, য়-০৭/০৬/২০১৭ ০৩/০৭/২০২০ ১,৪০,০০০.০০
১২ িম া-হ-১১-১০৫১ ২০০৪, য়-২৪/০৬/২০০৪ ২৬/০৯/২০২০ ১,৫৮,০০০.০০

শতাবলীঃ
০১।     দরদাতা িত ানেক অব ই বীমা অিধদ েরর লাইেস  া  হেত হেব এবং দরপে র সােথ উ  লাইেসে র সত ািয়ত কিপ দান করেত হেব।

            ০২।       সব ধরেণর বীমা ঁিক হণ কিরেত হইেব । কান ঁিক বাদ দওয়া যাইেব না । 
০৩।       Bangladesh Motor Traift Rule অ যায়ী দর দািখল করেত হেব অথাৎ িপকআপ Private Use িবেবচনায় Premium দােনর ে  Basic, FIV, NCB,
Liability Premium ইত ািদ ভােব উে খ করেত হেব। 
০৪।       দরপে র সােথ হালনাগাদ ত ড  লাইেস , আয়কর সনাকরণ ন র (TIN), ভ াট িনব ন ন র সং া  দািণিলক মাণািদ এবং আিথক স লতার সমথেন াংেকর সনদপ   এর
সত ািয়ত কিপ দািখল করেত হেব। 
০৫।       সফল দরদাতা কাযােদশ া  হেল বিণত বীমার িবপরীেত Schedule of Policy দান করেত হেব।
০৬।       বিণত যানবাহেনর বীমা নবায়ন করেণর (ফ া  পা  বীমার সম  ির  কভারসহ) জ  আ হী দরপ দাতাগন আগামী ০৭/১০/২০২০ ি ঃ তািরখ র ১২-০০ ঘ কার মে  সীলেমাহর ত
দরপ  (িবিভ  বীমা িক উে খ বক) িম া প ী িব ৎ সিমিত-১, চাি না, িম া এবং পিরচালক, পিবস মিনটিরং ও ঃ পঃ ( বাঃ) পিরদ র, বাংলােদশ প ী িব তায়ন বাড  , জায়ার সাহারা,
িখলে ত, ঢাকায় রি ত ট ার বাে  দািখল করা যাইেব। িনধািরত সময় উ ীণ হওয়ার পর কান অব ােতই দরপ  হণ করা হইেব না।
 ০৭।     া  দরপ স হ িম া প ী িব ৎ সিমিত-১, চাি না, িম া এবং পিরচালক, পিবস মিনটিরং ও ঃ পঃ ( বাঃ) পিরদ র, বাংলােদশ প ী িব তায়ন বাড , জায়ার সাহারা, িখলে ত,
ঢাকায় দরপ  দািখেলর িদনই অথাৎ আগামী ০৭/১০/২০২০ ি ঃ তািরখ র ১২-৩০ ঘ কার সময় উপি ত দর দাতা/ িতিনিধেদর স ুেখ (যিদ কহ উপি ত থােকন) খালা হইেব।

             ০৮।       সরকারী িনয়মা যায়ী মাট িবল হইেত ভ াট ও আয়কর কতন করা হইেব ।
০৯।       কাযােদশ দােনর তািরখ হইেত ০৭ (সাত) িদেনর মে  বীমা করেণর কাজ স াদন কিরেত হইেব । ি িময়াম পিরেশােধর তািরখ হইেত ০১ (এক) বৎসর পয  বীমার ময়াদ বলবৎ থািকেব।
১০।       িবল দািখল সােপে  কাযােদশ া  িত ােনর িহসােবর খােত া  চক এর মা েম িবল পিরেশাধ করা হেব। 
১১।       িম া পিবস-১ এর ক প  কান কারণ দশােনা িতেরেক য কান দরপ  হণ অথবা বািতল করার মতা সংর ণ কেরন।
১২।       দরপ  িব ি র শতাবলীেত উে খ নাই এমন সকল িবষেয় সিমিত ক পে র িস া ই ড়া  বিলয়া িবেবিচত হইেব।

১-১০-২০২০
েকৗ: মাঃ মা ািফ র রহমান

জনােরল ােনজার

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল ( জ তার মা সাের নয়।) 
১) পিরচালক ( শাসন), বাংলােদশ প ী িব তায়ন বাড, ঢাকা। (িনধািরত তািরেখ দরপ  হণ ও খালার েয়াজনীয় ব া হেণর জ  সদয় অ েরাধ করা
হেলা।)

১



২) িসিনয়র িসে ম এনািল , বাংলােদশ প ী িব তায়ন বাড, ঢাকা।( বাপিবেবােডর ওেয়ব সাইেট কােশর জ  সদয় অ েরাধ করা হেলা)।
৩) মহা পিরচালক, শর-ই-বাংলানগর ঢাকা-১২০৭।(িসিপ ইউ এর ওেয়বসাইেট কােশর জ  সদয় অ েরাধ করা হেলা।)
৪) জলা শাসক, িম া
৫) িলশ পার, িম া।
৬) ত াবধায়ক েকৗশলী, িম া জান
৭) িনবাহী েকৗশলী, িম া (উ র)
৮) ময়র, িস  কেপােরশন িম া
৯) িনবাহী েকৗশলী,এলিজইিড/সড়ক ও জনপথ িবভাগ িম া।
১০) সহকারী েকৗশলী-১, িম া (উ র)
১১) িসিনয়র জনােরল ােনজার/ জনােরল ােনজার----------১/২/৩/৪।
১২) িডিজএম( কা ানীগ / দিব ার/ব ড়া)/সদর-কািরগরী, িম া পিবস-১।
১৩) এিজএম(ওএ এম), বা রা/নবাব র সাব- জানাল অিফস, িম া পিবস-১
১৪) এিজএম(ইএ িস/ওএ এম/িপএ এম/ শাসন/এইচআর/অথ-িহসাব/অথ-রাজ /সদ  সবা), িম া পিবস-১।
১৫) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল)
১৬) অিফস কিপ/, মা ার কিপ।

২


