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ঢাকা প�ী িব��ৎ সিমিত-৩ 

�গ�া, সাভার, ঢাকা। 
 

pbs3.dhaka.gov.bd

 

 

ন�র: ২৭.১২.২৬৭২.৫৭১.০১.০৫০.২১.৩৪ তািরখ: 

১০ জা�য়াির ২০২২

২৬ �পৗষ ১৪২৮

�াপক:
...................................................... ...................................................... 

...................................................... .......................................................

িবষয়: ঢাকা পিবস-৩ এর িমটার িরিডং শীট আবািসক (২০২) ও িশ� (২০৩) সরবরােহর দরপ� (RFQ) আহবান �সংেগ।

RFQ No-29/2021-2022
 

ঢাকা প�ী িব��ৎ সিমিত-৩ এর  িমটার িরিডং শীট আবািসক (২০২) ও িশ� (২০৩)    সরবরােহর লে�  ��িসিফেকশন �মাতােবক  িনে�া� বণ �না ও

শত�সােপে� পিবস তহিবেলর আও�ায় বিণ �ত কােজর অিভ�তা স�� বাংলােদশী ��ত �কাদারী/�বসায়ী �িত�ােনর িনকট হেত িনজ� �লটার �হড

�ােড সীলেমাহর�ত খােম দরপ� (RFQ) প�িতর মা�েম দরপ� আহবান করা যাে�।

�ঃ
নং

মালামােলর িববরণ পিরমাণ
(�)

একক
�� (টাকা)

�মাট
�� (টা

কা)
০১ িমটার িরিডং শীট আবািসক (২০২): িমটার িরিডং শীট আবািসক (২০২) সাইজ ১১×৪,৮০ GSM উ�ত মােনর

�লজার �পপার, সাইড পা�, অফেসট ছাপা  (পিবস ক��ক �দিশ �ত ন�না�যায়ী) ।
২,৫৫,০০০ �

  

০২ িরিডং শীট িশ� (২০৩): িমটার িরিডং শীট িশ� (২০৩) সাইজ ১১×৪,৮০ GSM উ�ত মােনর �লজার �পপার,
সাইড পা�, অফেসট ছাপা  (পিবস ক��ক �দিশ �ত ন�না�যায়ী) ।

৫০০০ �
  

 
 
 
 

�মাট=    

শত�াবলীঃ

০১।  আগামী ১৭/০১/২০২২ি�ঃ তািরখ সকাল ১১:০০ ঘ�কার মে� পিরচালক,  পিবস মিনটিরং ও �ঃ পঃ  (�কঃ অঃ)পিরদ�র,  বাপিবেবাড �,  �জায়ার
সাহারা,  িন��,  িখলে�ত,  ঢাকা-১২২৯ অথবা ঢাকা প�ী িব��ৎ সিমিত-৩,  �গ�া,  সাভার এই �কানায় রি�ত �ট�ার বাে� দরপ� দািখল করেত হেব।

দািখল�ত দরপ� � � �ােন একই িদন অথ �াৎ ১৭/১/২০২২ ি�ঃ তািরখ �বলা ১১:০৫ ঘ�কায় দরদাতােদর স�ুে� (যিদ �কহ উপি�ত থােকন) �খালা হেব।

িবলে� দািখল�ত দরপ� বািতল বেল গ� হেব।

০২। দরপ� খােমর উপর “িমটার িরিডং শীট আবািসক (২০২) ও িশ� (২০৩) সরবরােহর দরপ�” ��া�ের িলখেত হেব। দর দািখেলর �েব � অব�ই ন�না ও

��িসিফেকশন �দেখ দর দািখল করেত হেব এবং তদা�যায়ী মালামাল সরবরাহ করেত হেব। িরিডং শীট সরবরােহর �েব � অব�ই ন�না অ�েমাদন কিরেয়

িনেত হেব অ�থায় মালামাল �হণ করা হেব না।
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০৩। �ই বা তেতািধক �িত�ােনর দািখল�ত দর সমদর হেল পাবিলক �িকউরেম� িবিধমালা (২০০৮) এর ৯৮ অ�ে�েদর ৩১ ও ৩২ ধারা অ�যায়ী কায �ােদশ

�দান করা হেব।

০৪। দরপে�র সােথ দরদাতা হালনাগাদ�ত ��ড লাইেস�, আয়কর সনদ ও ভ�াট �রিজে�শন, �াংক সলেভ�ী এর সত�ািয়ত কিপ দািখল করেত হেব। িবেলর

সােথ �সক চালান ৬.৩ অব�ই দািখল করেত হেব।

০৫। িনিদ �� সমেয়র মে� মালামাল সরবরােহ �থ � হেল �িতিদেনর িবলে�র জ� কায �ােদেশ উে�িখত �মাট �ে�র ১ %এর ১/১০ অংশ িহেসেব িবল� মা�ল

কত�ন করা হেব। তেব �কান অব�ােতই কত�নেযা� জিরমানা �মাট কায �ােদশ �ে�র  ১০% এর অিধক হেব না।

০৬। ঢাকা পিবস-৩ এর ক��প� �কান কারন দশ �ােনা �িতেরেক �য �কান/সকল দরপ� �হণ অথবা বািতল করার �মতা রােখন।
০৭। কায �ােদশ �দােনর পর অনিধক ১০(দশ) িদেনর মে� মালামাল সরবরাহ করেত হেব এবং ঢাকা পিবস-৩ ক��প� মালামােলর পিরমাণ �াস/�ি� করেত

পারেবন।

০৮। ঢাকা পিবস-৩ ক��ক শীেতর �পাষাক (জ�ােকট) ��িসিফেকশন সং�হ �ব �ক �ত�য়ন �হণ সােপে� দরপ� দািখল করেত হেব।

০৯। দরপ� িব�ি�র শত�াবলীেত উে�খ নাই এমন সকল িবষেয় সিমিত ক��পে�র িস�া�ই �ড়া� বেল িবেবিচত হেব।

...

১০-১-২০২২

�মাঃ হা�ন

িসিনয়র �জনােরল �ােনজার

ন�র: ২৭.১২.২৬৭২.৫৭১.০১.০৫০.২১.৩৪/১ তািরখ: 
 

২৬ �পৗষ ১৪২৮

১০ জা�য়াির ২০২২

অবগিত ও �েয়াজনীয় (�েযাজ� ��ে�) �ব�া �হেণর জ� অ�িলিপ ��রণ করা হইল: 
 

১) পিরচালক, পিবস মিনটিরং ও �ব�াপনা পিরচালন (�ক�ীয় অ�ল) পিরদ�র, বাংলােদশ প�ী িব��তায়ন �বাড �(িনধ �ািরত তািরেখ দরপ� �হণ
ও �খালার �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� সদয় অ�েরাধ করা হেলা।)

 
২) ��া�ামার (সং��), সফটওয়�ার িডিভশন-৩, আইিস�, বাংলােদশ প�ী িব��তায়ন �বাড �(িব�ি�� ওেয়ব সাইেট �কােশর �েয়াজনীয় �ব�া

�হেণর জ� সদয় অ�েরাধ করা হেলা।)
 

৩) �জলা �শাসক, ঢাকা।
 ৪) �িলশ �পার, ঢাকা।

 
৫) িসিনয়র �জনােরল �ােনজার/�জনােরল �ােনজার, সকল পিবস

৬) উপেজলা িনব �াহী কম �কত�া, সাভার/ধামরাই, ঢাকা।, .
 

৭) িনব �াহী �েকৗশলী, ঢাকা (উ�র), বাপিবেবা, ঢাকা।, .
 ৮) �ময়র, সাভার �পৗরসভা, সাভার, ঢাকা।, .

 
৯) সকল �জানাল অিফস ও সাব-�জানাল অিফস

১০) এিজএম (অথ �-িহসাব), অথ � (িহসাব) িবভাগ, ঢাকা প�ী িব��ৎ সিমিত-৩
 

১১) �মসাস �-------------------------------------------।, .
 ১২) �না�শ �বাড �/ওেয়ব সাইট, ঢাকা পিবস-৩। , .

 
১৩) অিফস/মা�ার কিপ।, .
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১০-১-২০২২

�মাঃ হা�ন

িসিনয়র �জনােরল �ােনজার


