
 

�ফনী প�ী িব��ৎ সিমিত 
মিহপাল, �ফনী

 

 

ন�র ২৭.১২.৩০২৯.৫১৬.০১.০০৮.২১.৫০২৬ তািরখ: 
২৩ �সে��র ২০২১

৮ আি�ন ১৪২৮

“ িনলাম দরপ� িব�ি� “

 
 

            �ফনী প�ী িব��ৎ সিমিত, মিহপাল, �ফনী এর িন�বিণ �ত �বহার অেযা� িবিভ� আসবাব প�/মালামাল /টায়ার, �উব, �াটারী, �তেলর �টংকী ও �রাতন �চরা

য�াংশ ‘‘�যখােন �য অব�ায় আেছ’’ িভি�েত  িনলােম  িব�েয়র  জ�  িন�বিণ �ত শত�  সােপে�  আ�হী �ি�/�িত�ান/�কাদার  এর িনকট
হেত সাদা কাগেজ/িনজ� �লটার �হড �ােড সীল �মাহর�ত দরপ� আহবান করা যাে�ঃ
           

�ঃ নং িববরণ পিরমান উ�ত একক �� (টাকা) উ�ত �মাট �� 
(টাকা)

০১ হাতাওয়ালা �চয়ার  ১১�   
০২ ��িনং �চয়ার ০৩�   
০৩ সাইনেবাড � ০২�   
০৪ কী �বাড � ০২�   
০৫ কি�উটার �টিবল ০২�   
০৬ কােঠর আলমারী ০১�   
০৭ �াি�েকর �চয়ার ০৫�   
০৮ মাইক �সট ০১�   
০৯ পািনর পা� ০২�   
১০ বাই সাইেকল ০১�   
১১ �হলনা �ব� ০৫�   
১২ িরভলিভং �চয়ার ২১�   
১৩ ই�ারকম �সট ০২�   
১৪ হাফ �সে�টািরেয়ট �টিবল ১৫�   
১৫ িপয়ন �ল ০১�   
১৬ ফাইবার �চয়ার ০৩�   
১৭ িভিজটর ০৪�   
১৮ এি�িকউ�ভ �চয়ার ০৫�   
১৯ �ল �সে�টািরেয়ট �টিবল ০৩�   
২০ অি� িনব �াপক য� ০১�   
২১ পািনর িফ�ার ০৩�   
২২ অিভেযাগ ব� ০১�   
২৩ হাতাওয়ালা �চয়ার ০৫�   
২৪ এ�ায়ার �লার ০২�   
২৫ ফ�ান িসিলং ০৩�   



২৬ �টিলেফান �সট ০১�   
২৭ গাছ কাটার �মিশন ০১�   
২৮ �শন �চয়ার ০৪�   
২৯ আলমারী ০১�   
৩০ হটনট  ০৩�   
৩১ লাইন�ান �লস ব� কােঠর ০১�   
৩২ মািন িডেট�র ০১�   
৩৩ �লিমেন�ং �মিশন ০১�   
৩৪ �হলেমট ১২�   
৩৫ অনার �বাড � ০১�   
৩৬ িডসে� �বাড � ০১�   
৩৭ জীপ ও িপকআপ গাড়ীর টায়ার

 
১৩�   

৩৮ �মাটর সাইেকেলর টায়ার
 

৩১�   

৩৯ �মাটর সাইেকেলর �উব
 

২৪�   

৪০ �াটারী (িপকআপ) ০২�   
৪১ �তেলর �টংকী ০১�   
৪২ জীপ, িপকআপ ও �মাটর সাইেকেলর �রাতন �চরা য�াংশ। ১৩০ �কিজ

(আ�মািনক)
  

শত�াবলীঃ
০১।           আগামী ৩০/০৯/২০২১ ি�ঃ তািরখ �বলা ১২:০০ ঘ�কার মে� সীল �মাহর�ত দরপ� �ফনী প�ী িব��ৎ সিমিত, মিহপাল, �ফনী অথবা পিরচালক, পিবস
মিনটিরং ও �ব�াপনা পিরচালন (দঃ অঃ) পিরদ�র, বাংলােদশ প�ী িব��তায়ন �বাড-এ রি�ত �ট�ার বাে� দািখল করেত হেব। িনধ �ািরত সময় উ�ীণ � হওয়ার পর �কান
দরপ� �হণ করা হেব না। একই িদন �বলা ১২:০৫ ঘ�কার সময় দািখল�ত সকল দরপ� উপি�ত দরদাতােদর স�ুেখ (যিদ �কহ উপি�ত থােকন) �খালা হেব। 
০২।          দরদাতােক �মাট উ�ত দেরর ২৫% (�িচশ শতাংশ) হাের �য �কান তফসীল �াংক হেত �ফনী প�ী িব��ৎ সিমিত এর অ��েল �াংক �াফট/ �প-অড �ার
আকাের িনরাপ�া জামানত িহেসেব জমা িদেত হেব। িনরাপ�া জামানত ছাড়া �দ� দরপ� সরাসির বািতল বেল িবেবিচত হেব।
০৩।       উে�িখত �বহার অেযা� আসবাবপ�/মালামাল/ টায়ার, �উব, �াটারী, �তেলর �টংকী  ও �রাতন �চরা য�াংশ স�হ আগামী ২৯/০৯/২০২১ ি�ঃ তািরেখর
�েব � অিফস চলাকালীন সমেয় পিবস এর �শাসন িবভােগ �যাগােযাগ কের পিরদশ �ন করা যােব।

০৪।        মালামােলর নাম, একক দর, দরদাতার নাম-�কানা ইত�ািদ �-�� ভােব দরপে� উে�খ করেত হেব। 

০৫।  �িমক নং-২৪ এর ��ে� ��ায়ন �েযাজ� ��ে�  �থকভােব করা হেব।
০৬।       সেব �া� দরদাতােক দরপে�র সােথ দািখল�ত িনরাপ�া জামানত কােলকশেনর পর মালামাল হ�া�র সং�া� িবষেয় িস�া� জানােনার ১৫ (পেনর) িদেনর মে�
অবিশ� ৭৫% (�চা�র শতাংশ) �� এবং দরপে� উ�ত �মাট �ে�র উপর ৫% (প�চ শতাংশ) উৎস কর এবং ৭.৫%  (সাত দশিমক প�চ শতাংশ) �� সংেযাজন কর
(ভ�াট) নগদ/ �প-অড �ার/ �াংক �াফট আকাের �ফনী পিবেসর অ��েল পিরেশাধ কের িনিদ �� সমেয়র মে� বিণ �ত মালামাল স�হ িনজ খরেচ অ� সিমিত হেত �হণ
করেত হেব। অ�থায় দরপে�র সােথ দািখল�ত িনরাপ�া জামানত বাবদ �দ� স�দয় অথ � বােজয়া� করা হেব। 
০৭।       শত� বিহ� �ত �কান িবষেয় পিবস ক��পে�র িস�া�ই �ড়া� বেল গ� হেব । 
০৮।        �কান কারণ দশ �ােনা ছাড়াই �য �কান দরপ� বা সকল দরপ� �হণ/বািতল করার �মতা পিবস ক��প� সংর�ণ কেরন।

                  



২৩-৯-২০২১
�মাঃ আখতার �হােসন
�জনােরল �ােনজার

�ফান: ০১৭৬৯৪০০০২৯
ইেমইল: fenipbs84@gmail.com

সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) পিরচালক, পিবস মিনটিরং ও �ব�াপনা পিরচালন (দি�ণ অ�ল) পিরদ�র, বাংলােদশ প�ী িব��তায়ন �বাড �, ঢাকা।
২) িসিনয়র িসে�ম এনািল�, আইিস� পিরদ�র, (বাপিবেবা, ঢাকা (বাপিবেবােড �র ওেয়ব সাইেট �কাশ করেনর �ব�া �হেণর জ� অ�েরাধ করা
হল)।
৩) �জলা �শাসক, �ফনী ।
৪) �িলশ �পার, �ফনী।
৫) িসিনয়র �জনােরল �ােনজার/�জনােরল �ােনজার,------------------পিবস-১/২/৩/৪ ।
৬) িনব �াহী �েকৗশলী (এসওিড), বাপিবেবাড �, �ফনী ।
৭) উপেজলা িনব �াহী কম �কত�া, সদর/�সানাগাজী /ছাগলনাইয়া/�লগাজী /দাগন�ইয়া/পর�রাম উপেজলা, �ফনী ।
৮) �ড�� �জনােরল �ােনজার- �সানাগাজী /ছাগলনাইয়া/�লগাজী /দাগন�ইয়া/পর�রাম �জানাল অিফস/সদর দ�র-কািরগির, �ফনী পিবস ।
৯) সহকারী �েকৗশলী, বাপিবেবাড �, �ফনী ।
১০) এিজএম (অথ �-িহসাব), অথ � (িহসাব) িবভাগ, �ফনী প�ী িব��ৎ সিমিত
১১) �িনয়র ইি�িনয়ার (আই�), আই� িবভাগ, �ফনী প�ী িব��ৎ সিমিত


