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াপক:
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িবষয:় RFQ RFQ প িতেতপ িতেত   িডিড --২৮২৮   ব িতকব িতক  তারতার   লা িডংলািডং--আনেলািডংসহআনেলািডংসহ   পিরবহেনরপিরবহেনর   দরপদরপ   আহবানআহবান
সংেগসংেগ।।

ফনী প ী িব ৎ সিমিত ক ক িনজ  তহিবেলর আওতায় ল ী র পিবস হেত ফনী পিবস সদর দ র, মিহপাল, ফনীেত ৫০
িকেলািমটার িড-২৮ ব িতক তার লািডং- আনেলািডংসহ পিরবহেনর লে  ত কাদার/পিরবহন বসায়ীেদর িনকট হেত
িনজ  লটার হড ােড দরপ  আহবান করা যাে । 

ঃ নং মালামােলর 
িববরণ

য ান হেত 
পিরবহন করেত 

হেব

য ােন পিরবহন 
করেত হেব তার 

িববরণ

পিরমান র  
(িকঃ িমঃ)

একক মাট 

০১ িড-২৮ 
ব িতক 

তার

ল ী র পিবস ফনী পিবস, সদর 
দ র ার, 

মিহপাল, ফনী

৫০ 
 িকেলািমটার

৬০ িকঃ িমঃ 
(আ মািনক)

মাট =
মাট  কথায়ঃ

শতাবলীঃ 
০১। দরপ  িনজ  লটার হড ােড আলাদা এক  খােম আগামী ০৪/০৫/২০২১ ি ঃ তািরখ বলা ১২:০০ ঘ কার মে  সীল
মাহর ত দরপ  ফনী প ী িব ৎ সিমিত, মিহপাল, ফনী অথবা পিরচালক, পিবস মিনটিরং ও ঃ পঃ (দঃ অঃ) পিরদ র,

বাপিবেবা, ঢাকা এর দ ের রি ত ট ার বে  দািখল করেত হেব। একই িদন র ১২:০৫ ঘ কার সময় উভয় ােন উপি ত
দরদাতােদর স ুেখ (যিদ কহ উপি ত থােকন) খালা হেব।  িনধািরত সমেয়র পর কান দরপ  হণ করা হেব না। 
০২। দরপ  অব ই সীলগালা করা খােমর উপর ‘‘ িড-২৮ ব িতক তার লািডং-আনেলািডংসহ পিরবহেনর দরপ ’’ শ

ভােব িলিপব  কের দািখল করেত হেব। 
০৩। দরপে র সােথ হালনাগাদ বধ ড লাইেস , ভ াট রিজে শন, আয়কর সনদ এবং াংক সলেভ ী সনদ এর সত ািয়ত
অ িলিপ দািখল করেত হেব। 
০৪। বিণত মালামাল পিরবহেনর েব য অব ায় েঝ নয়া হেব স অব ায় গ ে  পৗ◌ঁছােত হেব। মালামাল পিরবহেনর লে
ত াবধােন থাকা অব ায় কান সর ামািদর িত হেল, হািরেয় গেল অথবা কান প য় িত হেল িত রণ বাবদ যাবতীয়
অথ পিরবহন কাদােরর িনকট হেত আদায়েযা  হেব। 

১



০৫। তকায দরদাতা ক ক যথাসমেয় কায স  করেত থ হেল িতিদন িবলে র জ  ি  ে র ১% এর ১/১০ অংশ
িহসােব জিরমানা কতন করা হেব। তেব কান অব ােতই কতনেযা  জিরমানা মাট ি  ে র ১০% (দশ শতাংশ) এর অিধক
হেব না। 
০৬। কায স াদন শেষ দািখল ত িবল হেত সরকারী িনয়মা যায়ী আয়কর ও ভ াট কতন বক ফনী প ী িব ৎ সিমিত
ক ক একাউ  পয়ী চেকর মা েম িবল পিরেশাধ করা হেব।
০৭। কান কারণ দশন ছাড়াই য কান দরপ  হণ বা বািতল করার মতা ক প  ক ক সংরি ত। 
০৮। শতাবলীেত উে খ নই এমন কান িবষেয় অ  সিমিত ব াপনার িস া ই ড়া  বেল িবেবিচত হেব।

...
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মাঃ আখতার হােসন
জনােরল ােনজার

ফান: ০১৭৬৯৪০০০২৯
ইেমইল: fenipbs84@gmail.com

ন র: ২৭.১২.৩০২৯.৫১৬.০১.০৩৮.২১.২৩৪৮/১(১৪) তািরখ: ১১ বশাখ ১৪২৮
২৪ এি ল ২০২১

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
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 (িব ি  বাপিবেবােডর ওেয়বসাইেট

কােশর জ  অ েরাধ করা হল)।
৩) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী
৪) িলশ পার, িলশ পােরর কাযালয়, ফনী
৫) িসিনয়র জনােরল ােনজার/ জনােরল ােনজার , -------------------- পিবস/১/২/৩/৪।
৬) িনবাহী েকৗশলী, িনবাহী েকৗশলীর কাযালয়, বাপিবেবা, ফনী
৭) উপেজলা িনবাহী কমকতা, -------------- উপেজলা, ফনী।
৮) িডিজএম, সানাগাজী/দাগন ঞা/পর রাম/ লগাজী/ছাগলনাইয়া জানাল অিফস, ফনী পিবস।
৯) এিজএম (ওএ এম), রাজা র/কসকা সাব জানাল অিফস, ফনী পিবস।
১০) এিজএম (এইচআর) (অিতির  দািয় ), মানব স দ িবভাগ, ফনী প ী িব ৎ সিমিত
১১) সহকারী েকৗশলী-৩, িনবাহী েকৗশলীর কাযালয়, িনবাহী েকৗশলীর কাযালয়, বাপিবেবা, ফনী (দরপ  ায়ন
কােজ যথাসমেয় অংশ হেণর জ  অ েরাধ করা হল।)
১২) এিজএম (অথ-িহসাব), অথ (িহসাব) িবভাগ, ফনী প ী িব ৎ সিমিত
১৩) িনয়র ইি িনয়ার (আই ), আই  িবভাগ, ফনী প ী িব ৎ সিমিত
১৪) না শ বাড, ফনী পিবস।
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মাঃ হা ান িময়া
এিজএম ( শাসন)
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