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�নায়াখালী প�ী িব��ৎ সিমিত 
 

�শাসন িবভাগ 
�বগমগ�, �নায়াখালী 

 
pbs.noakhali.gov.bd

 

 

ন�র: ২৭.১২.৭৫০৭.৫৩১.০১.০৩৮.২২.৭৯ তািরখ: 
১৭ জা�য়াির ২০২২

৩ মাঘ ১৪২৮

�াপক:

..

িবষয়: �কােটশন �দােনর অ�েরাধ �াপন (RFQ) প�িতেত “�পাল না�ািরং করণ ”এর দরপ� িব�ি�।

�নায়াখালী প�ী িব��ৎ সিমিতর িনেজ� তহিবেলর আওতায় িন� বিণ �ত িববরণ ও শত�সােপে� �পােল না�ািরং করার লে�� �কােটশন �দােনর অ�েরাধ �াপন

(RFQ) প�িতর মা�েম বাংলােদশী ��ত সরবরাহকারী/ �কাদারী �িত�ােনর িনকট হেত িনজ� �লটার �হড �ােড সীলেমাহর�ত �কােটশন/ দরপ�
আহবান করা যাে�। 

�ঃ নং
িববরণ �পাল সং�া�মাট �পাল সং�া একক দর

(সকল �কার কর সহ)
�মাট দর

(সকল �কার কর সহ)এিরয়া িফডার নং �পাল সং�া

০১

�সানা�র �জানাল অিফেসর �ধারাম-১
উপেকে�র আওতাধীন

১নং ৩০০০ �
৭,৫০০

৮,০০০�

  
৪নং ২৫০০ �
৬নং ২০০০�

�সানা�র �জানাল অিফেসর �ধারাম-২
উপেকে�র আওতাধীন

০২নং ৫০০ �
৫০০�

  কথায়ঃ  �মাট  

দরপ� �হন ও �খালাঃ
�কােটশান আগামী ২৩/০১/২০২২ ি�ঃ তািরখ সকাল ৯:০০ ঘ�কা হেত ��র ১২:০০ ঘ�কার মে� �নায়াখালী প�ী িব��ৎ সিমিতর সদর দ�র,
�বগমগ�, �নায়াখালী অথবা পিবস মিনটিরং ও �ব�াপনা পিরচালন (দি�না�ল) পিরদ�র, বাংলােদশ প�ী িব��তায়ন �বাড �, �জায়ার সাহারা,
িখলে�ত, ঢাকা-১২২৯ এ রি�ত �ট�ার বে� দািখল কিরেত হইেব এবং ঐ িদনই �বলা ১২:০৫ ঘ�কায় দরদাতা গেণর সামেন (যিদ �কহ উপি�ত
থােকন) �কােটশান স�হ �খালা হইেব।

শত�াবলীঃ

০
১
।

দরদাতাগণেক অব�ই সীলগালা কের খােমর উপেরর অংেশ ���ভােব ‘‘ �পাল না�ািরং করার �কােটশন’’ শ�� িলখেত হেব।

০
২
।

�কােটশােন অংশ �হণকারী  সংি��  �িত�ান স�েহর �কােটশেনর সিহত হালনাগাদ ��ড লাইেস�, �াংক সলেভি�, ভ�াট ও আয়কর দরপে�র
সত�ািয়ত ফেটাকিপ জমা �দান করেত হেব।

০
৩
।

িনেজ� �লটারহ�াড �ােড �তরী দরপে� উ�ত একক দর ও �মাট দর �� অ�ের এবং কথায় িলখেত হেব। �কান�প কাটাকা� বা ঘষামাজা
�হণেযা� হেব না।



1/30/22, 4:26 PM ডাক (১৩) | অিফস ব�ব�াপনা

https://reb.nothi.gov.bd 2/3

 

০
৪
।

সাদা রং এর �াক �াউে�র উপর লাল রং এর অ�ের না�ািরং করেত হেব। (কালার স�হ অব�ই �রড মাক� কালার হেত হেব)

০
৫
।

সাধারণ ��ে� ৭(সাত) �ট উ�তায় তেব ব�া �বন এলাকায় �াড �লেভেলর উপের �পাল না�ািরং করেত হেব।

০
৬
।

�পাল না�ািরং করার ��ে� �াক�াউে�র �ে�র পিরমাপ, �লখার লাইেনর সং�ার উপর িনধ �ারণ করা অ��াৎ ১ লাইন �লখার জ� �� ৭৬ িমঃ িমঃ,
২ লাইন �লখার জ� ১৪০ িমঃ িমঃ এবং ৩ লাইন �লখার জ� ২০৫ িমঃ িমঃ   এবং অ�েরর সাইজ ৪০ িমঃ িমঃ হেত ৫০ িমঃ িমঃ হেত হেব। এছাড়া
�লখার �দঘ �� যােত �পােলর পিরিধর �চেয় বড় না হয় �স িবষয়� িনি�ত করেত হেব। �লখা অব�ই ��� হেত হেব।

০
৭
।

কায �ােদশ �দােনর ৬০ (ষাট) িদেন কাজ স�� করেত হেব।

০
৮
।

অিফস হেত সরবরা�ত না�ার অ�যায়ী এবং এসইএ�িড পিরদ�র ক��ক জাির�ত সব �েশষ সা��লার �মাতােবক �পাল না�ািরং করেত হেব।

০
৯
।

িনধ �ািরত সমেয়র মে� কায � স�াদেন �থ � হেল �িতিদন িবলে�র জ� �ি� �ে�র ১% এর ১/১০ অংশ িহসােব সরবরাহ�ত মালামােলর �� হেত
কত�ন করা হেব। তেব �কান অব�ােতই কত�ন �যা� জিরমানা �মাট �ি� �ে�র ১০% এর অিধক হেব না।

১
০
।

অ� পিবেসর িডিজএম-�সানা�র �জানাল অিফস ক��ক কােজর মান �ত�য়ন সােপে� একাউ� �পয়ী �চেকর মা�েম িবল পিরেশাধ করা হেব।

১
১
।

কায �ােদশ �া� �িত�ােনর িবল হেত সরকারী িনয়ম অ�সাের ভ�াট, আয়কর কত�ন করা হেব।

 �পাল না�ািরং কােজর স�কতা যাচাই-বাছাই কােল �কান ��/�ল�াি� পাওয়া �গেল তা কায �ােদশ �া� �িত�ানেক িনজ খরেচ সংেশাধন করেত
হেব।

১
২
।

�য �কান �কােটশন আংিশক বা সকল �কােটশন �হণ/ বািতল করার �মতা অ� পিবস ক��প� ক��ক সংরি�ত।

১
৩
।

উে�িখত শত�াবলী �তীত অ� �কান িবষেয় জ�লতার �ি� হেল �সই ��ে� পিবস ক��পে�র িস�া�ই �ড়া� বেল গ� হেব। 

আপনার িব��,

১৭-১-২০২২

�েকৗ. �মাঃ �গালাম �মা�ফা

�জনােরল �ােনজার

ন�র: ২৭.১২.৭৫০৭.৫৩১.০১.০৩৮.২২.৭৯/১(১১১) তািরখ: 
 

৩ মাঘ ১৪২৮

১৭ জা�য়াির ২০২২

অবগিত ও �েয়াজনীয় (�েযাজ� ��ে�) �ব�া �হেণর জ� অ�িলিপ ��রণ করা হইল: (�জ��তার �মা�সাের নয়) 
 ১) পিরচালক, পিবস মিনটিরং ও �ব�াপনা পিরচালন (দি�ণ অ�ল) পিরদ�র, বাংলােদশ প�ী িব��তায়ন �বাড �।

 
২) �জলা �শাসক, �জলা �শাসেকর কায �ালয়, �জলা �শাসেকর কায �ালয়, �নায়াখালী।

 
৩) �িলশ �পার, �িলশ �পােরর কায �ালয়, �নায়াখালী।

৪) উপেজলা িনব �াহী অিফসার, �নায়াখালী/�নায়াখালী সদর/�নায়াখালী।
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৫) িনব �াহী �েকৗশলী, িনব �াহী �েকৗশলীর কায �ালয়, িনব �াহী �েকৗশলীর কায �ালয়, বাপিবেবা, �নায়াখালী।

৬) িনব �াহী �েকৗশলী, �ানীয় সরকার �েকৗশল অিধদ�র, িনব �াহী �েকৗশলীর কায �ালয়, এলিজইিড, �নায়াখালী।
 

৭) িনব �াহী �েকৗশলী, সড়ক ও জনপথ িবভাগ, �নায়াখালী।
 ৮) �ময়র, �চৗ�হনী �পৗরসভা, �নায়াখালী।

 
৯) িসিনয়র �জনােরল �ােনজার/�জনােরল �ােনজার......................................পিবস-১/২/৩/৪।

১০) িডিজএম-কিবরহাট/চাটিখল/�সনবাগ/�সানাই�ড়ী/�কা�ানীগ�/�সানা�র/�বণ �চর �জানাল অিফস, কািরগরী- সদর দ�র, নপিবস।
 

১১) এিজএম (ওএ�এম), আিমন বাজার �জানাল অিফস, �নায়াখালী প�ী িব��ৎ সিমিত
 ১২) সকল িবভাগীয় �ধান, নপিবস।

 
১৩) এিজএম (আই�) (চলিত দািয়�), আই� িবভাগ, �নায়াখালী প�ী িব��ৎ সিমিত [নপিবেসর ওেয়ব সাইেটর মা�েম �চােরর �ব�ার জ�]।

১৪) �না�শ �বাড �, নপিবস।
 

১৭-১-২০২২

�েকৗ. �মাঃ �গালাম �মা�ফা

�জনােরল �ােনজার


