
 

ঢাকা প ী িব ৎ সিমিত-৩ 
গ া, সাভার, ঢাকা।
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িবষয:় ঢ াকাঢ াকা   পিবসপিবস --৩৩  এরএর   ধ ামরাইধামরাই   জ ানালজানাল   অিফ েসরঅিফেসর   উপেকে রউপেকে র   াডাড   িনমােণরিনমােণর   লেলে   দরপদরপ  (RFQ) (RFQ)
আহবানআহবান   সংেগসংেগ।।

RFQ No-28/2020-2021RFQ No-28/2020-2021

ঢাকা প ী িব ৎ সিমিত-৩ এর ধামরাই জানাল অিফেসর উপেকে র াড িনমােণর লে  িন িলিখত বণনা মাতােবক
ত তকারী/িব য়কারী/সরবরাহকারী িত ােনর িনকট হেত শতসােপে  িনজ  লটার হড ােড সীলেমাহর ত

খােম দরপ  (RFQ) আহবান করা যাে ।

Sl. No. Description of works Quantity Unit Rate Rate 
(Tk)

Amount 
(Tk)

1

Sand filling in foundation 
trenches and plinth with sand 
having F.M.0.5 to 0.8 in 150mm 
layers including leveling, 
watering and compaction to 
achieve minimum dry density of 
90% with optimum moisture 
content (Modified proctor test) 
by ramming each layer up to 
finished level as per design 
supplied by the design office 
only etc. all complete and 
accepted by the Engineer.
Item no. 02.10.1 page no 73

12.6 Cum

st ১



2

125 mm brick work with 1  
class bricks in cement sand 
(F.M.1.2) mortar (1:4) and 
making bond connected walls 
including necessary scaffolding, 
racking out joints, cleaning and 
soaking the bricks for at least 
24 hours before use and 
washing of sand curing at least 
for 7 days in all floors including 
cost of water, electricity and 
other charges etc. all complete 
and accepted by the engineer. 
(Cement: CEM-II/A-M) 
Item no 04.16 page no 80
a)Gr. Floor.

26.79 Sqm

3

250 mm Brick work with 1  
class bricks in cement, sand 
(F.M.1.2) mortar (1:4) in exterior 
walls including filling the 
interstices with mortar, raking 
out joints, cleaning & soaking 
the bricks at least 24 hours 
before use and washing of sand, 
necessary scaffolding, curing at 
least for 7 days etc. all complete 
including cost of water, 
electricity and other charges 
(measurement to given as 
250mm width for one brick 
length & 375 mm for one brick 
and a half brick length): 
accepted by the Engineer. 
(Cement: CEM-II/A-M) Item no 
04.3 page no 78
a)Gr. Floor.

0.51 Cum

4

Supplying and laying of single 
layer polythene sheet weighing 
one kilogram per 6.5 square 
meter in floor or any where 
below cement concrete 
complete in all respect and 
accepted by the Engineer. Item 
no.03.7
Page no 76

31.12 Sqm

st

st

২



5

Reinforced cement concrete 
works using steel shutter with 
minimum cement content 
relates to mix ratio 1:1.5:3 
having minimum f c =25 MPa at 
28 days on standard cylinders 
as per standard practice of 
Code ACI/BNBC/ ASTM-C 150 
Type -1, best quality Sylhet sand 
or coarse sand of equivalent 
F.M 2.2 and 20mm down well 
graded stone chips conforming 
to ASTM C-33, making, placing 
steel shutter in position and 
maintaining true to plumb 
making shutter water tight 
properly placing reinforcement 
in position; mixing in standard 
mixer machine with hoper and 
fed by standard measuring 
boxes, casting in forms 
compacting by vibrator machine 
and curing at least for 28 days, 
removing centering-shuttering 
including cost of water, 
electricity, testing other 
charges etc. all complete 
approved and accepted by the 
Engineer. (Rate is excluding the 
cost of reinforcement and its 
fabrication, binding, welding 
and placing). Item no 07.3 page 
no 96
a) Footing 
i) Concrete

6.35 Cum

৩



6

 Supplying, fabrication and 
fixing to details as per design 
deformed bar reinforcement in 
concrete in accordance with 
BDS ISO 6935-2:2006 standard 
including straightening and 
cleaning rust, if any, bending 
and binding in position 
including supply of G.I wires etc. 
complete in all respects and 
accepted by the Engineer. 400-
grade deformed bar with min 
fy= tensile strength at least 
415 
MPa: Item no 08.1.2 page no 103

1. Gr. Floor.

643.00 Per 
Kg

7

Minimum 12mm thick cement 
sand (F.M.1.2) plaster with neat 
cement finishing to dado (1:4) 
with cement up to 150mm below 
ground level with neat cement 
finishing including washing of 
sand finishing the edges and 
corners and curing at least for 7 
days, cost of water, electricity 
and other charges etc. all 
complete in all respect as per 
drawing and accepted by the 
Engineer. Item No-15.3 Page135
(Cement: CEM-II/A-M)
Ground floor.

78.01 Sqm

8
PowerTransformer remove 
from old Pad and Re-install to 
Re-construction Pad.

2(10/12.5)
(2×5)
MVA

-

কথায়ঃকথায়ঃ

শতাবলীঃশতাবলীঃ
০১। আগামী ২২/০৩/২০২১ ি ঃ 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 অথাৎ
২২/০৩/২০২১ ি ঃ 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 ““উপেকে রউপেকে র   াডাড   িনমাণিনমাণ ””  িবষয়  া ের িলখেত হেব। দর দািখেলর েব অব ই
ন না দেখ দর দািখল করেত হেব এবং েব ন না ঢাকা পিবস-৩ এর ক প  হেত অ েমাদন কিরেয় িনেয় তদা যায়ী
সম  া ফরমার াড তির করেত হেব।
৩। ই বা তেতািধক িত ােনর দািখল ত দর সমদর হেল পাবিলক িকউরেম  িবিধমালা (২০০৮) এর ৯৮ অ ে েদর

৪



৩১ ও ৩২ ধারা অ যায়ী কাযােদশ দান করা হেব।
০৪। দরপে র সােথ দরদাতা িত ােনর যা তার সমথেন হালনাগাদ ড লাইেস , আয়কর সনা করন ন র (TIN)
, াংক সনদ প  ও ভ াট িনব ন এর সত ািয়ত ফেটাকিপ সং  করেত হেব।
০৫। কাযােদশ াি র অনিধক ১৫(পেনর) িদেনর মে  া ফরমার াড তির স  করেত হেব। িনিদ  সমেয়র মে
া ফরমার াড তির স  করেত থ হেল িতিদেনর িবলে র জ  কাযােদেশ উে িখত মাট ে র ১% % এর

১//১০ অংশ িহেসেব িবল  মা ল কতন করা হেব। তেব কান অব ােতই কতনেযা  জিরমানা মাট কাযােদশ ে র
১০% % এর অিধক হেব না।
০৬। ঢাকা পিবস-৩ এর ক প  কান কারন দশােনা িতেরেক য কান/সকল দরপ  হণ অথবা বািতল করার মতা
রােখন।
০৭। কাযােদশ দােনর সময় ঢাকা পিবস-৩ ক প  া ফরমার াড তির মালামােলর পিরমাণ াস/ ি  করেত
পারেবন।
০৮। দরপ  িব ি র শতাবলীেত উে িখত নাই এমন সকল িবষেয় সিমিত ক পে র িস া ই ড়া  বেল িবেবিচত হেব।
          

২০-৩-২০২১
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 প ী িব ৎ সিমিত-৩

৫


