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নওগ  প ী িব ৎ সিমিত
চকিবরাম, নওগ । 

 

 

িশেরানাম 

দািখেলর শষ তািরখ : ০৮/
দািখেলর শষ সময়  : ১১:৩০

 সময়   : ১১:৩৫

                                                          

দরপ  দিলল

ফায়ার
অ েমাদেনর
কনসালেট

                                                       Page 1 of 9

নওগ  প ী িব ৎ সিমিত-১ 

/০৭/২০২১ি . 
৩০ ঘ কা 
৩৫  ঘ কা 

দিলল 

ফায়ার সফ  ান ণয়ন ও 
অ েমাদেনর লে  ফায়ার 
কনসালেট  িনেয়াগ। 
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দরপ  দিলল 
 

 
 
 

০১ দরপ  দিলল 

য়ত  মালামাল, দরপ  প িত এবং ি র শতাবলী এই দরপ  দিলেল 
বণনা করা হেয়েছ। দরপ  িব ি  ছাড়াও এই দরপ  দিলেলর অংশ 
িহসােব িনে া  অংশ িল  অ  হেব: 
(ক) দরদাতার িত িনেদশাবলী 
(খ) য়ত  সবার িসিফেকশান 
(গ) দরপ  ফরম 
(ঘ)  তািলকা 
(ঙ) সবা সরবরাহ সময় সীমা তািলকা 
(চ) দরপ  দিলল েয়র রিশদ 

০২ দরপ  দিলল ায়ন 

দরপ  দিলেলর কান িবধান স া  দরদাতােদর কােছ অ  তীয়মান 
হেল, তা ায়েনর জ  তার কানায় িলিখতভােব অ েরাধ জানােনা 
যেত পাের। তেব ঐ অ েরাধ অব ই দরপ  দািখেলর সবেশষ তািরেখর 

কমপে  ০৫ (প চ) িদন েব তার িনকট পৗঁছােত হ ব। তা 
িলিখতভােব স া  দরদাতার অ েরাধ অ যায়ী সংি  িবষয় ায়ন 
কর বন। 

০৩ দরপ  দিলেলর সংেশাধন 

দরপ  দািখেলর সবেশষ সমেয়র েব যেকান সময় তা তার িনজ 
উে ােগ অথবা স া  দরদাতার অ েরােধ দরপ  দিলেলর য কান 
িবধান সংেশাধন কিরেত পােরন। তেব য সকল স া  দরদাতা ঐ সমেয় 
দরপ  দিলল সং হ কেরেছন তােদরেক িলিখতভােব উ  সংেশাধন 
জানােনা হ ব এবং তা অ সরন করা দরদাতােদর জ  বা তা লক হ ব 

 
 
 

০৪ য সকল দিলল ারা দরপ  
তরী হ ব 

দরদাতা ক ক দািখল ত দরপ  অব ই িনে া  দিলল ারা তরী  
হ ব - 
(ক) রন ত দরপ  ফরম (পিরিশ -ক) ও  তািলকা (পিরশ -খ) 
(খ) রন ত সরবরাহ সময়সীমা তািলকা (পিরিশ -গ) 
(গ) িব ি েত উে িখত সবা সরবরাহ/ েতর অিভ তা সনদপ  
(ঘ) হালনাগাদ ড লাইেস , ভ াট/টান ওভার রিজে শন সা িফেকট, 
আয়করন সনদ, াংক সলেভ ী 

০৫ দরদাতার যা তা সরকারী, বসরকারী, ায় শািসত িত ােন সংি  কাজ করার 
অিভ তা থািকেত হইেব। অ থায় যথাযথ ক প  ক ক মত 
উপেদ া িত ােনর অিফস পিরদশন কের িত ােনর যা তা যাচাই 
করা হ ব। দরপে র সিহত ভ াট রিজে শন ও হালনাগাদ ড 
লাইেসে র সত ািয়ত কিপ দািখল কর ত হ ব। 

০৬ দরপ  জামানত েযাজ  নয় 
০৭ দরপে র ময়াদ দরপ  দািখেলর তািরখ হ ত ৯০ (ন ই) িদন পয  দরপে র ময়াদ বহাল 

থাকেত হ ব। দরপে র ময়াদ ৯০ (ন ই) িদেনর কম সমেয়র জ  
দরপ  নন- রসপনিসভ িবেবচনা কের বািতল করা হ ব। িবেশষ এবং 

িত মী পিরি িতেত তা দরদাতােক দরপে র ময়াদ বাড়ােনার 
অ েরাধ জানােত পােরন। এই অ েরাধ এবং এর িত দরদাতার স িত 
অব ই িলিখত ভােব হ ত হ ব। তেব দরদাতা দরপে র ময়াদ বাড়ােনার 
অ েরাধ ত াখান কর ত পােরন।  

 

দরপ  তরী 

দরদাতার িত 
িনেদশাবলী 
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০৮ দরপ  া র দরদাতা দরপে র ল কিপ দািখল কর বন। দরপে র েত ক ায় 
দরদাতা অথবা তার উপ  িতিনিধর া র ও সীল থাকেত হ ব। 
দরপে  কান প কাটাকা , ষামাজা করা হ ল তাহা দরপ  া রকারী 
ক ক অ া িরত হ ত হ ব। 
 

 
 
 

০৯ দরপ  ব  করা ও িচি ত 
করন 

দরদাতা দরপ  এক  খােম ব  কর বন এবং খােমর উপের েপর নাম 
সহ দরপ  িলেখ িচি ত কর বন। খােম তার কানা িলখেত হ ব এবং 
খােমর উপের দরপ  দািখেলর সবেশষ সময়সীমার েব 
(০৮/০৭/২০২১ি . তািরখ রাজ হ িতবার বলা ১১:৩০ ঘ কা) “ 
খালা যােব না ” মেম িলখেত হ ব। 

১০ দরপ  দািখেলর সময়সীমা ও 
ান 

দরপ  অব ই ০৮/০৭/২০২১ি . তািরখ রাজ হ িতবার বলা ১১:৩০ 
ঘ কার মে  পিবস মিনটিরং ও ব াপনা পিরচালন (উ রা ল) 
পিরদ র, বাংলােদশ প ী িব তায়ন বাড, জায়ার সাহারা, িন -২, 
িখলে ত, ঢাকা-১২২৯ অথবা নওগ  প ী িব ৎ সিমিত-১, চকিবরাম, 
নওগ  -এ রি ত দরপ  বাে  দািখল কর ত  হ ব। তা েয়াজন মেন 
কর ল দরপ  দিলেলর সকল শত অপিরবিতত রেখ দরপ  হেণর 
সময়সীমা ি  কর ত পােরন। 

১১ িবলে  দািখল ত দরপ  তা ক ক িনধািরত সময়সীমার পের দািখল ত সকল দরপ  বািতল 
করা হ ব এবং ব  অব ায় দরদাতােক ফরত দান করা হ ব। 

 
 
 
 

১২ তা ক ক দরপ  খালা দরপ  স হ ০৮/০৭/২০২১ি . তািরখ রাজ হ িতবার বলা ১১:৩৫ 
ঘ কার সময় দরদাতাগেনর িতিনিধেদর উপি িতেত (যিদ কহ উপি ত 
থােকন) পিরচালক, পিবস মিনটিরং ও ব াপনা পিরচালন (উ রা ল) 
পিরদ র, বাংলােদশ প ী িব তায়ন বাড, জায়ার সাহারা, িন -২, 
িখলে ত, ঢাকা-১২২৯ ও নওগ  প ী িব ৎ সিমিত-১, চকিবরাম, নওগ -
এ একই সমেয় খালা হ ব। দরদাতা িতিনিধগন উপি ত থাকেল অব ই 
তার উপি িত তািলকায় া র কর বন। দরপ  খালার সময় তা 
দরদাতার নাম, কানা, উ ত , িডসকাউ  (যিদ থােক) দরপ  
জামানেতর পিরমান এবং তার মেত েয়াজনীয় অ া  িবষয় ঘাষনা 
কর বন এবং িলিপব  কর বন। ১০ অ ে দ অ যায়ী িবলে  দািখল ত 
দরপ  তীত দরপ  খালার সময় অ  কান দরপ  বািতল ঘাষনা করা 
যােব না। 

১৩ দরপ  ায়ন দরপ  ায়নকােল তা েয়াজন মেন কর ল য কান দরদাতার 
িনকট তার দরপে র উপর া া চাইেত পােরন। তেব এই ধরেনর া া 
এবং তার িবপরীেত স িত অব ই িলিখত ভােব হ ত হ ব। এ ছাড়াও 
উ ত ে র পিরবতন অথবা দরপে র ল িবষেয়র উপর কান া া 

তা চাইেত পারেবন না অথবা দরদাতা াব কর ত পারেবন না বা 
াব করার অ মিত দওয়া হ ব না। 

১৪ াথিমক যাচাই বাছাই ১৪.১ তা হীত দরপ  স হ াথিমক যাচাই বাছাইকােল দরপ  
দিলেলর শতািদ অ যায়ী দরপ  স হ না  িক না, েয়াজনীয় দরপ  
জামানত দািখল করা হইয়ােছ িকনা, দরপ  যথাযথভােব া িরত িকনা, 
গািণিতক কান ল আেছ িকনা ইত ািদ িবষেয় িনি ত হ বন। গািণিতক 
কান ল থাকেল িনে া ভােব তাহা সংেশাধন করা হ ব : 

উ ত একক েক পিরমান ারা ন কের া  মাট  এবং উ ত 

দরপ  দািখল 

তা ক ক দরপ  খালা 
ও ায়ন 
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মাট ে র মে  কান গরিমল দখা িদেল সই ে  একক  বহাল 
থাকেব এবং সই অ যায়ী মাট েক সংেশাধন করা হ ব। অংেক 
উ ত  এবং কথায় উ ত ে র মে  কান গরিমল দখা িদেল 
সইে ে  কথায় উ ত  বহাল থাকেব। 

১৪.২ দরপে  য কান ধরেনর ছাট খাট , অিনয়ম সবাে তা উপ  
মেন কর ল উেপ া কর ত পােরন যিদ এ ধরেনর ছাট খাট /অিনয়ম 
কান বড় ধরেনর িব িত িহসােব িবেবিচত না হয়। বড় ধরেনর িব িত 

বল ত, উদাহরণ প, েয়াজনীয় অংেকর দরপ  জামানত দািখল না 
করা, দরপ  ফরম তথা দরপে র অ া  েয়াজনীয় অংশ দরদাতা 
ক ক া িরত না হওয়া, মালামাল সরবরােহর িনধািরত সময়সীমার 
মে  দরদাতা ক ক মালামাল সরবরােহর াব না করা ইত ািদ ঝােব। 

১৫ দরপ  ায়ন ও লনা করন হীত দরপ  স হ ১৪ অ ে দ অ যায়ী যাচাই বাছাইকােল সেবাতভােব 
িবেবিচত রসপনিসভ দরপ স হ তা ায়ন ও লনা কর বন। 

 

 
 
 

১৬ কাযােদশ দােনর িননায়ক ১৮ অ ে দ সােপে , তা সফল দরদাতা অথাৎ যার দরপ  
সেবাতভােব রসপনিসভ এবং ািয়ত সবিন  দরপ  িহসােব িবেবিচত 
হ ব তােক কাযােদশ দান কর বন। 

১৭ কাযােদশ দােনর সময় 
য়ত  সবার পিরমান 

াস/ ি  াপাের তার 
অিধকার 

কাযােদশ দােনর সময় সবার পিরমান দরপ  দিলেলর ল “  ও 
কােজর তািলকায় ” উে িখত পিরমান হ ত াস/ ি  করার অিধকার 

তা সংর ন কেরন। তেব এই াস/ ি র পিরমান ২০ (িবশ) শতাংেশর 
অিধক হ ব না। দরপ  দিলেলর ল “  ও কােজর তািলকায় 
”উে িখত কােজর ধরন একািধক হ ল এবং সকল ধরেনর কাজ তা 
সমহাের াস/ ি র েয়াজন মেন না কর ল সইে ে  িভ  িভ  হাের 
াস/ ি  কর ত পারেবন তেব মাট াস/ ি র পিরমান কান অব ায় 

সফল দরদাতার উ ত ে র ২০ (িবশ) শতাংশ অিত ম কিরেত পারেব 
না। 

১৮ তার য কান অথবা সকল 
দরপ  হণ/ ত াখান করার 

অিধকার 

কাযােদশ দােনর ব পয  তা য কান দরপ  হণ/ ত াখান করা 
অথবা দরপ  ি য়া বািতল অথবা সকল দরপ  ত া ান করার 
অিধকার সংর ন কেরন এবং এ কারেণ িত  দরদাতা বা 
দরদাতাগেণর িনকট তার কান দায়ব তা ি  হ ব না। 

১৯ কাযােদশ দান দরপে র ময়াদ উ ীণ হবার েবই তা সফল দরদাতােক িলিখতভােব 
কাযােদশ দান কর বন। কাযােদশ প  তার সিহত সফল দরদাতার 
ি  গঠন কর ব। 

২০ িন য়তা কাল  সরবরাহত  সবা স ণ তন এবং  হ ব। কাজ স  করার 
০৬ মােসর মে  কান  পিরলি ত হ ল িকংবা িসিফেকশান 
বিহ ত কাযস াদন করা হেয়েছ বেল মািনত হ ল সরবরাহকারীেক 

তার িনেদশ অ যায়ী অনিধক ২১ িদেনর মে   / িত াপন 
কর ত হ ব। 
 

২১ মালামাল সরবরােহর পর 
েয়াজনীয় দিললািদ দািখল 
করা ও  পিরেশাধ 

সে াষজনকভােব সবা সরবরােহর পর িন  বিণত দিললািদ দািখল করা 
সােপে  সরবরাহ ত মালামােলর (সরবরাহ সময়সীমা তািলকায় বিণত 
িকি  অ যায়ী) ১০০%  নওগ  প ী িব ৎ সিমিত-১, চকিবরাম, 
নওগ   ক ক পিরেশাধ করা হ ব : 
(ক) সরবরাহ ত সবার িববরণ, পিরমান, একক  এবং মাট 
পিরেশাধেযা   স িলত ( ই) কিপ ইনভেয়স। 
(খ) পিবস পিরদশক (গণ) ক ক সরবরাহ ত মালামােলর উপর দ  
সে াষজনক পিরদশন িতেবদন ( েযাজ  ে )। 
(গ) চালান এর ত ািয়ত কিপ এবং 

কাযােদশ দান 
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(ঘ) াি  রিশদ এর কিপ 
কান সবার  অ ীম পিরেশাধ করা হ ব না। সবার  পিরেশােধর 

সময় দািখল ত িবল হ ত িনয়মা যায়ী আয়কর ও ভ াট কতন করা হ ব। 
 

২২  ও কর পিরেশাধ সরবরাহ সময়সীমা তািলকায় বিণত ােন মালামাল সরবরাহ পয  
পিরেশাধেযা  সকল  ও কর সরবরাহকারী পিরেশাধ কর ত বা  
থাকেবন। 

২৩ িবলে  কাজ স াদেনর 
জিরমানা 

যথাসমেয় সবা সরবরাহ কর ত থ হ ল িত িদন িবলে র জ  িবলে  
সরবরাহ ত মালামােলর ি  ে র ১% এর ১/১০ অংশ িহসােব 
সরবরাহ ত মালামােলর  হইেত কতণ করা হ ব। তেব কান 
অব ােতই কতণেযা  জিরমানা মাট ি  ে র ১০%  (দশ শতাংশ ) 
এর অিধক হ ব না 
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দরপ  ফরম 

 

পিরিশ -ক 
 
জনােরল ােনজার 

নওগ  প ী িব ৎ সিমিত-১,  
চকিবরাম, নওগ । 
 
ি য় মেহাদয়, 
 

আিম/আমরা িন  া রকারী (গন) দরপ  দিলল ( ট ার ড েম  ) া  যাচাই বক (সংেশাধন সহ ) 
ফায়ার সফ  ান ত ও অ েমাদন সং া  কােজর জ  মাট --------------------------------টাকা  
(কথায়) .......................................................................................................সরবরাহ করার াব 
কেরিছ। 
 
আমার/আমােদর দরপ  হীত হ ল ০৭ অ ে েদ উে িখত আিম / আমরা উ ত সময় সীমা অথাৎ সরবরাহত  
সবা  .............................িদেনর মে  সরবরাহ কর ত বা  থাকব । 

 
আমার / আমােদর দরপ  হীত হ ল দরপ  দিলেলর (৭) অ ে েদ উে িখত সমেয়র জ  উ ত দর বধ থাকেব 
এবং ঐ সমেয়র মে  কাযােদশ দান করা হ ল কাযােদশ অ যায়ী কাজ স াদন কর ত বা  থাকব । 
 
আপনার দ  কাযােদশ নওগ  প ী িব ৎ সিমিত-১  এবং আমােদর মে  ি  িহসােব গ  হ ব। 
 
আিম / আমরা াত আিছ য, আপিন সবিন  দর অথবা য কান দরপ  হেন বা  নই। 
 
............................................. 
দরদাতার া র ও সীল মাহর 
 
নাম........................................... 
 
পদবী........................................ 
 

ণ কানা / ফান নং 
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নওগ  প ী িব ৎ সিমিত-১  
চকিবরাম, নওগ  । 

                                                                                     পিরিশ -খ-১ 

মালামাল/কােজর িববরন 
 

Sl. Item of Works Amount 
01 Fire Safety Plan preparation and NOC from FSCD  

 Documentation for FSCD submissions 
 

a.Preparation of Fire Safety Plan Requirement on wings from PSCD) 
 requirement of TSCD. The doenments comprising of 
b. Preparation of Fire Safety Report with required information of the per 
Part 1 - Definitions 
Part ll - Fire Safety Plan objectives and purpose 
Part III - Building Information 
Part IV - Existing Active Fire Protection Systems 
Part V. Existing Passive Fire Protection Systems 
Part VI - Fire Safety Plan Drawings with Evacuation Plan and 
Schematic diagram of Fire Hydrant and Automatic Detection system. 
Part VII - Human Resources Planning for Fire safety 
Part VIII - General Responsibilities distribution for Fire safety 
Part IX - Records of Electrical safety, fire drillevacuation drill, etc. 
Part X- Inspection Testing & Maintenances Report of Fire Equipment 
Part XI - Evaluation of weakness and gaps in Existing fire safety system 
Part XII - Suggestion for Fire Prevention, Preparedness & Control 
Part XII-Various Inspection, Maintenance, Drill Formats containing: 
a.Safety Checklist for Electric Substation & Power distribution 
b. Safety Checklist for Electric Power Generation system 
c. Safety Checklist for Arsenal Hazards 
d. Checklist for Fire Detection and Alarm system 
c. Checklist for Fire Pumps with Hydrant system 
f. Checklist for Fire Suppression system 
9. Checklist for Lift safety 
Checklist for Liquid Fuel/Gas transmission Network 
Checklist for Lightning Protection and Barthing System 
j. Checklist for Cabling Current capacity test 
k Checklist for Cable Insulation / Short Circuiting test. 
l.Checklist for Earth Pit Resistance Test 
m. Checklist for Thermal Imaging Test of Electric Panel Boards. 
 
Guiding Codes and Standards 
1. Fire Protection and Prevention Law 2003 
2. Bangladesh National Building Code (BNBC 2020) 
3. Dhaka City Building Construction Act 2008 
4. Fire Safety Checklist provided by BFSCD 
5. Guidelines from NFPA as international Code/Standard 
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নওগ  প ী িব ৎ সিমিত-১  
চকিবরাম, নওগ  । 

                                                                                                                      পিরিশ -খ-২ 

সবা ও  তািলকা 
/নং সবা/মালামােলর িববরণ পিরমান একক দর মাট দর 

01.  ফায়ার সফ  ানঃ 

Preparation of Architectural 
Drawings allied to Fire Safety 
plan. 

Office Building, 
Substation Area, Store & 
Garage, Store Office, D 
Type Building, C Type 
Building, E Type  
Building, F Type Building, 
Ware House Building, VIP 
Rest House & Mosque 
(Total 59,406 SFT) 

(Approximate area 
4.33 Acres) 

02.  Preparation and approval of 
fire safty plan 
(Manual/Booklet) 

03.  Preparation and Obtain NOC 
of Fire Safty Layout Drawings 
showing  

04.  Site Inspections 

05.  Total amount Including AIT 

06.  Vat-  

07.  Total Amount Including AIT & 
VAT 

 মাট   

 
 
In Word: 
 

All price will be including vat & other Texes (applicable) 
 
 

দরদাতার া র ও সীল মাহর 
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দরপ  দিলল 
                                                                                                          পিরিশ  - গ 

 
দরদাতা িত ােনর নাম.................................................. 

 
 

 
সরবরাহ/কাযস াদন সময়সীমার তািলকা 
 
 

সবা/কােজর িববরন সরবরাহ 
সময়সীমা 

উ ৃত সময়সীমা য ান হেত 
সরবরাহ করা 

হইেব 

য ােন সরবরাহ করা 
হইেব 

ফায়ার সফ  ানঃ 
Preparation of Architectural 
Drawings allied to Fire Safety 
plan. 

কাযােদশ 
দােনর তািরখ 

হেত ৩০ (ি শ) 
িদন 

  নওগ  প ী িব ৎ সিমিত-১, 
চকিবরাম, নওগ  । 

Preparation and approval of fire 
safty plan (Manual/Booklet) 
Preparation and Obtain NOC of 
Fire Safty Layout Drawings 
showing  

Site Inspections 

 
 

      
 
নাট : কাযােদশ দােনর তািরখেক সরবরাহ সময়সীমা  হওয়ার তািরখ িহসােব গ  করা হ ব।  

 
 
 
দরদাতার া র ও সীল মাহর 
 

 

 


