
 

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

িবষয:় কােটশনকােটশন   দােনরদােনর   অ েরাধঅ েরাধ   াপনাপন   প িতেতপ িতেত  (RFQ)“  (RFQ)“ ঢ াকাঢ াকা   প ীপ ী  িব ৎিব ৎ  স িমিতসিমিত --৩৩” ” এরএর   যানবাহ েনরযানবাহ েনর   কি েহনিসভকি েহনিসভ  ব ীমাব ীমা   (( সকলসকল
কারকার   ঁিকসহঁিকসহ ) ) করেণরকরেণর   িনিমিনিম   দরপদরপ   আহবানআহবান   সংেগসংেগ।।

ঃ নং যানবাহেনর রিজঃ নং যানবাহেনর ধরন েয়র তািরখ য়  (টাকা) উ ত ি িময়াম (টাকা)
০১ ঢাকা হ-৩৫-৯৩৪৩ িপকআপ ০৮/০৮/২০১০ ১,১২,০০০.০০
০২ ঢাকা হ-৩৫-৯৩৪৫ মাটরসাইেকল ০৮/০৮/২০১০ ১,১২,০০০.০০
০৩ ঢাকা হ-১১-২৪৫৩ মাটরসাইেকল ১৮/০৮/২০১৮ ১,৪০,০০০.০০
০৪ ঢাকা হ-১১-২৪৫৪ মাটরসাইেকল ১৮/০৮/২০১৮ ১,৪০,০০০.০০
০৫ ঢাকা হ-১১-২৪৫৫ মাটরসাইেকল ১৮/০৮/২০১৮ ১,৪০,০০০.০০
০৬ ঢাকা হ-১১-২৪৫৬ মাটরসাইেকল ১৮/০৮/২০১৮ ১,৪০,০০০.০০
০৭ ঢাকা হ-১১-২৪৫৭ মাটরসাইেকল ১৮/০৮/২০১৮ ১,৪০,০০০.০০
০৮ ঢাকা ঠ-১১-০০০৪ িপকআপ (িসে ল কিবন) ২০/০৫/২০১২ ২৩,৫০,০০০.০০
০৯ ঢাকা ঠ-১১-০০৩৫ িপকআপ (ডাবল কিবন) ২২/১০/২০১৭ ৪৬,৪৮,১৫২.০০
১০ ঢাকা ঠ-১১-০০৩৬ িপকআপ (ডাবল কিবন) ২২/১০/২০১৭ ৪৬,৪৮,১৫২.০০
১১ ঢাকা হ-১১-২২৪১ িপকআপ (ডাবল কিবন) ১৫/১১/২০১৭ ১,৪০,০০০.০০
১২ ঢাকা হ-১১-২২৪২ মাটরসাইেকল ১৫/১১/২০১৭ ১,৪০,০০০.০০
১৩ ঢাকা হ-১১-২২৪৩ মাটরসাইেকল ১৫/১১/২০১৭ ১,৪০,০০০.০০
১৪ ঢাকা হ-১১-২২৪৪ মাটরসাইেকল ১৫/১১/২০১৭ ১,৪০,০০০.০০
১৫ ঢাকা হ-১১-২২৪৫ মাটরসাইেকল ১৫/১১/২০১৭ ১,৪০,০০০.০০
১৬ ঢাকা হ-১১-০৭১৮ মাটরসাইেকল ২৭/০৬/২০১২ ১,৩৫,৫০০.০০
১৭ ঢাকা হ-১১-০৭১৯ মাটরসাইেকল ২৭/০৬/২০১২ ১,৩৫,৫০০.০০
১৮ ঢাকা হ-১১-০৭২০ মাটরসাইেকল ২৭/০৬/২০১২ ১,৩৫,৫০০.০০
১৯ ঢাকা হ-১১-০৭২১ মাটরসাইেকল ২৭/০৬/২০১২ ১,৩৫,৫০০.০০
২০ ঢাকা হ-১১-৪৪০৭ মাটরসাইেকল ০২/১১/২০১১ ১,২৭,০০০.০০
২১ ঢাকা হ-৪১-৩৬৪৫ মাটরসাইেকল ১২/১২/২০১১ ১,২৭,০০০.০০
২২ ঢাকা হ-২৩-৫০৫৭ মাটরসাইেকল ০১/১০/২০০৬ ১,৮০,০০০.০০
২৩ ঢাকা হ-২৩-৫০৬১ মাটরসাইেকল ০১/১০/২০০৬ ১,৮০,০০০.০০
২৪ ঢাকা হ-২৩-৫০৬২ মাটরসাইেকল ০১/১০/২০০৬ ১,৮০,০০০.০০
২৫ ঢাকা হ-৪৫-২২৮০ মাটরসাইেকল ১৯/১২/২০১২ ১,৩১,৫০০.০০
২৬ ঢাকা হ-৪৫-২২৮৯ মাটরসাইেকল ১৯/১২/২০১২ ১,৩১,৫০০.০০
২৭ ঢাকা হ-১১-০৭২২ মাটরসাইেকল ২১/০১/২০১৩ ১,৩৮,৫০০.০০
২৮ ঢাকা হ-১১-০৭২৪ মাটরসাইেকল ২১/০১/২০১৩ ১,৩৮,৫০০.০০
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কােটশন দােনর অ েরাধ াপন প িতেত (RFQ) “ঢাকা প ী িব ৎ সিমিত-৩” এর আওতায় দা িরক কােজ ব ত িন বিণত যানবাহন স েহর কমি েহনিসভ
বীমা(সকল কার িঁকসহ) করেণর লে  িনে া  িববরণ মাতােবক ত বীমা কা ানীর (সরকার ক ক অ েমািদত) িনকট হেত িনজ  লটার হড ােড সীলেমাহর ত
খােম দরপ  আহবান করা যাে ।

শত াবল ীঃশত াবল ীঃ
০১। আ হী দরপ  দাতা আগামী ২৯/১০/২০২০ি ঃ তািরখ র ১১:০০ ঘ কার মে  সীলেমাহর ত দরপ  ঢাকা প ী িব ৎ সিমিত-৩, গ া, সাভার, ঢাকা-১২২৯ এরং

১



পিরচালক, পিবস মিনটিরং ও ঃ পঃ ( কঃঅঃ) পিরদ র, বাপিবেবাড, জায়ার সাহারা, িন , িখলে ত, ঢাকায় রি ত ট ার বাে  দরপ  দািখল করেত পারেবন।
িনধািরত সময় উ ীণ হওয়ার পর কান অব ােতই দরপ  হণ করা হেব না।
০২। া  দরপ  স হ  ঢাকা প ী িব ৎ সিমিত-৩, গ া, সাভার, ঢাকা-১২২৯ এবং পিরচালক, পিবস মিনটিরং ও ঃ পঃ ( কঃঅঃ) পিরদ র, বাপিবেবাড, জায়ার সাহারা,
িন , িখলে ত, ঢাকায় আগামী ২৯/১০/২০২০ি ঃ তািরখ র ১১:০৫ ঘ কার সময় উপি ত দরপ / িতিনিধর স ুেখ (যিদ কহ উপি ত থােকন) খালা হেব।
০৩। দরপে র সােথ দরদাতা হালনাগাদ ত ড লাইেস , আয়কর সনদ ও ভ াট রিজে শন এর সত ািয়ত কিপ দািখল করেত হেব। 
০৪। “Bangladesh Motor tariff rule” অ যায়ী দর দািখল করেত হেব। Primium দােনর ে  Basic, FIV, NCB, Liability
Premium ইত ািদ ভােব উে খ করেত হেব। 
০৫। দরদাতাগণেক অব ই সীলগালা করা খােমর উপর অংেশ ভােব “যানবাহেনর কি েহনিসভ (সকল কার িঁক সহ)  বীমা” করেনর দরপ  িবষয়  িলখেত হেব।
০৬। দরদাতার উে িখত দর যানবাহেনর কি েহনিসভ(সকল কার িঁকসহ) বীমার িবপরীেত পিরেশাধেযা  সকল কার /কর বা অ া  য় অ  কের উ ত
হেয়েছ বেল গ  হেব। 
০৭। কাযােদশ াি র পর যানবাহন স েহর বীমা িন  সময়াে  স  করেত হেব। সকল যানবাহেনর জ  এক বছেরর বীমা সা িফেকট ও Schedule of Policy

দান করেত হেব। 
০৮। বীমা স ে র অনিধক ০৭(সাত)িদেনর মে  িবল দািখল করেত হেব এবং িনয়মা যায়ী ভ াট/ া  কতন বক একাউ  পয়ী চেকর মা েম িবল পিরেশাধ করা হেব। 
০৯। অস ণ দরপ  বািতল বেল গ  হেব। কান কার কারণ দশােনা ছাড়াই য কান দরপ  হণ বা বািতল করার অিধকার অ  পিবস ক প  ক ক সংরি ত । 
১০। শত বিহ ত কান সম ার উ ব হেল অ  পিবস ক পে র িস া ই ড়া  বেল গ  হেব। 

২১-১০-২০২০
মাঃ হা ন

িসিনয়র জনােরল ােনজার

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, পিবস মিনটিরং ও ব াপনা পিরচালন ( ক ীয় অ ল) পিরদ র, বাংলােদশ প ী িব তায়ন বাড, ( িনধািরত তািরেখ দরপ  হণ ও খালার

েয়াজনীয় ব া হেণর জ  সদয় অ েরাধ করা হেলা)।
২) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  পিরদ র, বাংলােদশ প ী িব তায়ন বাড, (িব ি  ওেয়ব সাইেট কােশর েয়াজনীয় ব া হেণর জ  সদয়
অ েরাধ করা হেলা)।
৩) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, ঢাকা
৪) িলশ পার, ঢাকা।
৫) িসিনয়র জনােরল ােনজার/ জনােরল াে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, ঢাকা প ী িব ৎ সিমিত-৩
১১) িডিজএম ( টকিনক াল), িডিজএম (কািরগরী) িবভাগ, ঢাকা প ী িব ৎ সিমিত-৩
১২) এিজএম (অথ-িহসাব), অথ (িহসাব) িবভাগ, ঢাকা প ী িব ৎ সিমিত-৩
১৩) মসাস---------------------------, --------------------------।
১৪) না শ বাড/ওেয়ব সাইট, ঢাকা পিবস-৩।
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