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ন�র: ২৭.১২.৩০২৯.৫১৬.০১.০৩৫.২১.৪১২৫ তািরখ: 
১২ আগ� ২০২১

২৮ �াবণ ১৪২৮

�াপক:
�মসাস �----------------------------- 

িবষয়: RFQ প�িতেত ০১� ডাবল �কিবন িপকআপ ও ০১� �মাটর সাইেকল এর �থম ��ণীর কি�েহনিসভ বীমা নবায়েনর
�কােটশন আহবান �সে�।

�ফনী প�ী িব��ৎ সিমিত ক��ক িনজ� তহিবেলর আওতায় ০১ � িপকআপ ও ০১� �মাটর সাইেকল এর �থম ��ণীর কি�েহনিসভ বীমা (সকল

�কার �িঁকসহ) নবায়ন করেণর জ� সরকােরর অ�েমাদন �া� িবিধব� বীমা �িত�ােনর িনকট হেত িনজ� �লটার �হড �ােড সীল �মাহর�ত খােম

 �কােটশন আহবান করা যাে�।
 

�ঃ নং যানবাহেনর িববরণ পিরমান �য়�� (�িত�)
বীমা ি�িময়াম

(একক)
�মাট

ি�িময়াম
০১ �ফনী-ঠ-১১-০০৩৩ (ডাবল �কিবন িপকআপ) ১ � ৪০,৪০,০০০.০০   
০২ �ফনী-হ-১১-৪০৩৮ (�মাটর সাইেকল) ১ � ১,২৭,০০০.০০   
  �মাট=  

           �মাট �� কথায়ঃ-
 

দরপে�র শত�াবলীঃ

০১। আগামী ১৮/০৮/২০২১ ইং 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। িনধ �ািরত সমেয়র পর �কান দরপ� �হণ করা হেব না।

০২।  দরপে�র সােথ হালনাগাদ ��ড লাইেস�, �াংক সলেভ�ী ,আয়কর সনদ এর সত�ািয়ত ফেটাকিপ জমা িদেত হেব ।

 ০৩। ি�িময়ােমর অথ � �চেকর মা�েম পিরেশাধ করা হেব।

০৪। কায �ােদশ �াি�র সেব �া� ০৭ (সাত) িদেনর মে� বীমা নবায়ন করেনর কাজ স�� করেত হেব।

 ০৫।  একই দেরর ��ে� �িত�ান িনব �াচেনর িবষেয় ক��প�র িস�া� �ড়া� বেল গ� হেব।

০৬। শত�াবলীেত উে�খ নাই এমন িবষেয় ক��প�র িস�া�ই �ড়া� বেল গ� হেব।

০৭। �কান�প কারণ দশ �ােনা �িতেরেক �য �কান দরপ� �হণ বা বািতল করার অিধকার ক��প� ক��ক সংর�ণ করেবন।

...



 

১২-৮-২০২১

�মাঃ আখতার �হােসন
�জনােরল �ােনজার

�ফান: ০১৭৬৯৪০০০২৯
ইেমইল: fenipbs84@gmail.com

ন�র: ২৭.১২.৩০২৯.৫১৬.০১.০৩৫.২১.৪১২৫/১(১৭) তািরখ: ২৮ �াবণ ১৪২৮

১২ আগ� ২০২১

অবগিত ও �েয়াজনীয় (�ে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) �জলা �শাসক, �জলা �শাসেকর কায �ালয়, �ফনী।
৩) �িলশ �পার, �িলশ �পােরর কায �ালয়, �ফনী।
৪) িসিনয়র �জনােরল �ােনজার/ �জনােরল �ােনজার, -------------------পিবস/১/২/৩/৪।
৫) উপেজলা িনব �াহী কম �কত�া, -------------------- উপেজলা, �ফনী।
৬) িডিজএম (�টকিনক�াল), িডিজএম (কািরগরী) িবভাগ, �ফনী প�ী িব��ৎ সিমিত
৭) িডিজএম, ছাগলনাইয়া �জানাল অিফস, �ফনী পিবস।
৮) িডিজএম, দাগন�ঞা �জানাল অিফস, �ফনী পিবস।
৯) িডিজএম, পর�রাম �জানাল অিফস, �ফনী পিবস।
১০) িডিজএম, �লগাজী �জানাল অিফস, �ফনী পিবস।
১১) এিজএম(ওএ�এম), রাজা�র সাব-�জানাল অিফস, �ফনী পিবস।
১২) এিজএম(ওএ�এম), কসকা সাব-�জানাল অিফস, �ফনী পিবস।
১৩) িডিজএম, �সানাগাজী �জানাল অিফস, �ফনী পিবস ।
১৪) এিজএম(ওএ�এম), কািজরহাট সাব-�জানাল অিফস, �ফনী পিবস।
১৫) এিজএম (অথ �-িহসাব), অথ � (িহসাব) িবভাগ, �ফনী প�ী িব��ৎ সিমিত
১৬) সহকারী �েকৗশলী-৩, িনব �াহী �েকৗশলীর কায �ালয়, িনব �াহী �েকৗশলীর কায �ালয়, বাপিবেবা, �ফনী।
১৭) �িনয়র ইি�িনয়ার (আই�), আই� িবভাগ, �ফনী প�ী িব��ৎ সিমিত
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�মাঃ আখতার �হােসন
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