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�ফনী প�ী িব��ৎ সিমিত 

মিহপাল, �ফনী

 

 

ন�র ২৭.১২.৩০২৯.৫১৬.০১.০০৮.২২.২৭৯ তািরখ: 
১৬ জা�য়াির ২০২২

২ মাঘ ১৪২৮

‘�নঃ িনলাম দরপ� িব�ি�’

�ফনী প�ী িব��ৎ সিমিত, মিহপাল, �ফনী এর িন�বিণ �ত কনেডম �ঘািষত �মাটর সাইেকল স�হ ‘‘�যখােন �য অব�ায় আেছ’’ িভি�েত িনলােম িব�েয়র জ� িন�বিণ �ত
শত�  সােপে� আ�হী �ি�/�িত�ান/এেজ�ীর এর িনকট হেত সাদা কাগেজ/�িত�ােনর িনজ�  �লটার  �হড �ােড িব�ািরত �কানা, �া�রসহ সীল �মাহর�ত খােম

দরপ� আহবান করা যাে�ঃ
         

�ঃ নং িববরণ পিরমান উ�ত একক �� (টাকা) উ�ত �মাট �� 
(টাকা)

০১ �হা�া �মাটর সাইেকল ১২৫ িসিস (পািক�ান)
�রিজঃ নং-�ফনী-হ-১১-৪০৩৭

০১ �   

০২ �হা�া �মাটর সাইেকল ১২৫ িসিস (পািক�ান)
�রিজঃ নং-�ফনী-হ-১১-৩৭৭১

০১ �   

০৩ �হা�া �মাটর সাইেকল ১২৫ িসিস (পািক�ান)
�রিজঃ নং-�ফনী-হ-১১-৪৫৫২

০১ �   

০৪ �হা�া �মাটর সাইেকল ১২৫ িসিস (পািক�ান)
�রিজঃ নং-�ফনী-হ-১১-৩১৩২

০১ �   

০৫ �হা�া �মাটর সাইেকল ১২৫ িসিস (পািক�ান)
�রিজঃ নং-�ফনী-হ-১১-৩৯০৫

০১ �   

শত�াবলীঃ
০১।        আ�হী দরদাতাগণ আগামী ২৭/০১/২০২২ ি�ঃ তািরখ �বলা ১২:০০ ঘ�কার মে� সীলেমাহর�ত িনলাম দরপ� �ফনী প�ী িব��ৎ সিমিত, মিহপাল, �ফনী অথবা

পিরচালক, পিবস �ব�াপনা পিরচালন (দি�ণা�ল) পিরদ�র, বাংলােদশ প�ী িব��তায়ন �বাড �- এ রি�ত �ট�ার বাে� দািখল করেত হেব। খােমর উপের ‘‘িনলাম
িব�য়েযা� মালামাল �েয়র দরপ�’’ িলখেত হেব। িনধ �ািরত সময় উ�ীণ � হওয়ার পর �কান দরপ� �হন করা হেব না।
০২।       িনলাম দরপে� উে�িখত �ম ন�র অ�যায়ী আলাদা আলাদাভােব দর উে�খ �ব �ক সীলেমাহর�ত খােম দরপ� দািখল করেত হেব। মালামােলর নাম, একক দর,

দরদাতার নাম-�কানা ইত�ািদ �-��ভােব দরপে� উে�খ করেত হেব।
০৩।       দািখল�ত িনলাম দরপ�স�হ আগামী ২৭/০১/২০২২ ি�ঃ �বলা ১২:০৫ ঘ�কায় �ফনী পিবস সদর দ�ের (মিহপাল, �ফনী) এবং পিরচালক, পিবস �ব�াপনা

পিরচালন (দি�ণা�ল) পিরদ�র, বাংলােদশ প�ী িব��তায়ন �বাড �, ঢাকায় উপি�ত দরদাতােদর স�ুেখ (যিদ �কহ উপি�ত থােকন) �খালা হেব।
০৪।        �িত� �েয়র মালামােলর �থক �থক সেব �া� একক দর অ�যায়ী ��ায়ন করা হেব।
০৫।       দরদাতােক �মাট উ�ত দেরর ২৫% (�িচশ শতাংশ) হাের �য �কান তফসীল �াংক হেত �ফনী প�ী িব��ৎ সিমিতর অ��েল �াংক �াফট/ �প-অড �ার আকাের

িনরাপ�া জামানত িহেসেব জমা িদেত হেব। িনরাপ�া জামানত ছাড়া �দ� দরপ� সরাসির বািতল বেল িবেবিচত হেব।
০৬।       উে�িখত যানবাহন স�হ অিফস চলাকালীন সমেয় পিবস এর �শাসন িবভােগ �যাগােযাগ কের পিরদশ �ন করা যােব।

০৭।        সেব �া� দরদাতােক দরপে�র সােথ দািখল�ত িনরাপ�া জামানত কােলকশেনর পর যানবাহন হ�া�র সং�া� িবষেয় িস�া� জানােনার ১৫ (পেনর) িদেনর মে�
অবিশ� ৭৫% (�চা�র শতাংশ) �� এবং দরপে� উ�ত �মাট �ে�র উপর ৫% (প�চ শতাংশ) উৎস কর এবং ৭.৫%  (সাত দশিমক প�চ শতাংশ) �� সংেযাজন কর

(ভ�াট) নগদ/ �প-অড �ার/ �াংক �াফট আকাের �ফনী পিবেসর অ��েল পিরেশাধ কের িনিদ �� সমেয়র মে� বিণ �ত যানবাহন স�হ িনজ খরেচ অ� সিমিত হেত �হণ
করেত হেব। অ�থায় দরপে�র সােথ দািখল�ত িনরাপ�া জামানত বাবদ �দ� স�দয় অথ � বােজয়া� করা হেব।
০৮।       ক��প� ক��ক িনধ �ািরত সব �িন� একক �ে�র িনেচ �কান িনলাম দরপ� �হণ করা হেব না। 

০৯।       শত� বিহ� �ত �কান িবষেয় পিবস ক��পে�র িস�া�ই �ড়া� বেল গ� হেব । 



1/18/22, 4:29 PM ডাক (৯) | অিফস ব�ব�াপনা

https://reb.nothi.gov.bd 2/2

১০।        �কান কারণ দশ �ােনা ছাড়াই �য �কান দরপ� বা সকল দরপ� �হন/বািতল করার �মতা পিবস ক��প� সংর�ণ কেরন।

                  

১৭-১-২০২২
�মাঃ আখতার �হােসন

�জনােরল �ােনজার

�ফান: ০১৭৬৯৪০০০২৯

ইেমইল: fenipbs84@gmail.com

সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

১) পিরচালক, পিবস মিনটিরং ও �ব�াপনা পিরচালন (দি�ণ অ�ল) পিরদ�র, বাংলােদশ প�ী িব��তায়ন �বাড �
 

২) িসিনয়র িসে�ম এনািল�, আইিস� পিরদ�র, বাংলােদশ প�ী িব��তায়ন �বাড � ((বাপিবেবােড �র ওেয়ব সাইেট �কাশ করেনর �ব�া �হেণর
জ� অ�েরাধ করা হল)।

 
৩) �জলা �শাসক, �জলা �শাসেকর কায �ালয়, �ফনী।

 
৪) �িলশ �পার, �ফনী।

 
৫) িসিনয়র �জনােরল �ােনজার/ �জনােরল �ােনজার, ------------------------------- পিবস/ ১/২/৩/৪ ।

 ৬) উপেজলা িনব �াহী কম �কত�া –সদর/ �সানাগাজী /ছাগলনাইয়া/�লগাজী /দাগন�ইয়া/পর�রাম উপেজলা, �ফনী।
 

৭) িনব �াহী �েকৗশলী, বাপিবেবা, �ফনী।
 

৮) �ড�� �জনােরল �ােনজার (ছাগলনাইয়া/�লগাজী/দাগন�ঞা/�সানাগাজী/পর�রাম) �জানাল অিফস, �ফনী প�ী িব��ৎ সিমিত।
 

৯) িডিজএম (�টকিনক�াল), িডিজএম (কািরগরী) িবভাগ, �ফনী প�ী িব��ৎ সিমিত।
 ১০) সহকারী �েকৗশলী, বাপিবেবা, �ফনী ।

 
১১) এিজএম (অথ �-িহসাব), অথ � (িহসাব) িবভাগ, �ফনী প�ী িব��ৎ সিমিত

 
১২) �িনয়র ইি�িনয়ার (আই�), আই� িবভাগ , �ফনী প�ী িব��ৎ সিমিত (ওেয়ব সাইেড �কােশর িনিম�)।

 


