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ন র: ২৭.১২.৭৫০৭.৫৩১.০১.০৩৮.২১.৯৮৮ তািরখ: 
০৬ অে াবর ২০২১

২১ আি ন ১৪২৮

াপক:
.....

িবষয:় যানবাহনযানবাহন   এরএর   ব ীমাব ীমা   নবায়ননবায়ন   করেণরকরেণর   লেলে   িরেকােয়িরেকােয়   ফরফর   কােটশনকােটশন  (RFQ)  (RFQ) প িতেতপ িতেত   দরপদরপ   দা িখলদািখল   সেসে ।।

নায়াখালী প ী িব ৎ সিমিতর িনজ  তহিবেলর আওতায় িন বিণত যানবাহন স েহর কমি েহনিসভ বীমা করেণর িনিমে  বীমাকারী
িত ােনর িনকট হইেত িনজ  লটার হড ােড িরেকােয়  ফর কােটশন (RFQ) প িতেত িন বিণত শতাবলী িতপালেনর সােপে

দরপ  আহবান করা যাইেতেছ।

ঃ 
নং গাড়ীর িববরণ য় পিরমান মাট ি িময়াম

০১ ১২৫ িসিস মটর সাইেকলঃ  রিজ নং নায়াখালী হ-১১-২৬৪২, হ-১১-২৬৪৩, হ-১১-৩৪১৮, 
হ-১১-৩৪১৯,হ-১১-৩৪২০ ১,২৭,০০০.০০ ০৫

০২ ১২৫ িসিস মটর সাইেকলঃ রিজ নং নায়াখালী হ-১১-৮৪৩১, হ-১১-৮৪৩২, হ-১১-৮৪৩৩, 
হ-১১-৮৪৩৪, হ-১১-৮৪৩৫, হ-১১-৮৪৩৬ ১,৪০,০০০.০০ ০৬

০৩ ১২৫ িসিস মটর সাইেকলঃ িভএস ম
 ইি ন নং- CF4NJ1300812
 চিসস নং-MKZS3N1H6KJ022792

১,৩৮,৯০০.০০ ০১ 

০৪ ১২৫ িসিস মটর সাইেকলঃ িভএস ম
 ইি ন নং- CF4DK1X01462
 চিসস নং-MKZS3N1H6KJ029934

১,৩৮,৯০০.০০ ০১ 

০৫ ১২৫ িসিস মটর সাইেকলঃ িভএস ম
 ইি ন নং- CF4DK1601499
 চিসস নং-MKZS3N1H6KJ029949

১,৩৮,৯০০.০০ ০১ 

০৬ ১২৫ িসিস মটর সাইেকলঃ িভএস ম
 ইি ন নং- CF4DK1101718
 চিসস নং-MKZS3N1H6KJ029640

১,৩৮,৯০০.০০ ০১ 

০৭ ১২৫ িসিস মটর সাইেকলঃ িভএস ম
 ইি ন নং- CF4DK1301685
 চিসস নং-MKZS3N1H6KJ029899

১,৩৮,৯০০.০০ ০১ 

০৮ ১২৫ িসিস মটর সাইেকলঃ িভএস ম
 ইি ন নং- CF4DK1XO1477
 চিসস নং-MKZS3N1H6KJ029939

১,৩৮,৯০০.০০ ০১ 

০৯ ১২৫ িসিস মটর সাইেকলঃ িভএস ম
 ইি ন নং- CF4DK1601793,
 চিসস নং-MKZS3N1H6KJ029997

১,৩৮,৯০০.০০ ০১ 

১



১০ ১২৫ িসিস মটর সাইেকলঃ িভএস ম
 ইি ন নং- CF4BK1X00438
 চিসস নং-MKZS3N1H6KJ022443

১,৩৮,৯০০.০০ ০১ 

১১ জীপ গাড়ীঃ রিজ নং নায়াখালী ঘ ১১-০০ ৪৫ ৫২,০০,০০০.০০ ০১ 
মাট ি িমিয়াম (সকল কার কর সহ)

শতাবলীঃ
০১। সীলগালা ত খােমর উপিরভােগ ‘‘যানবাহন স েহর বীমা করন সং া  কােটশন’’ কথা  িলিখেত হইেব।
০২। কােটশান আগামী ১৪/১০/২০২১ ি ঃ তািরখ সকাল ৯:০০ ঘ কা হেত র ১২.০০ ঘ কার মে  অ  সিমিতর সদর দ র বগমগ ,
নায়াখালী অথবা পিরচালক, পিবস মিনটিরংও ঃ পঃ (দি না ল) পিরদ র, বাংলােদশ প ী িব তায়ন বাড, জায়ার সাহারা,
িখলে ত, ঢাকা-১২২৯ এর ট ার বে  দািখল কিরেত হইেব এবং ঐ িদনই র ১২.০৫ ঘ কায় উপি ত  দাতাগেণর সামেন (যিদ কহ
উপি ত থােকন) দরপ  খালা হইেব। 
০৩। ‘‘Bangladesh Motor Tariff Rule” অ যায়ী দর দািখল কিরেত হইেব।
০৪। দরপে র সিহত হালনাগাদ ড লাইেস ,  াংক সলভ াি  সনদ প , আয়কর সনদ প , ভ াট রিজে শন সনদপ  ও বীমা কা ানীর
সনেদর সত ািয়ত কিপ দািখল কিরেত হইেব।
০৫। তকায সবিন  দরদাতার অ েল কাযােদশ দােনর মা েম বিণত যানবাহন স েহর িনধািরত সমেয় বীমা করা হইেব।
০৬। তকায বীমাকারী িত ান ক ক িবল/ চালান উপ াপন সােপে  িহসােবর খােত চেকর মা েম িবল পিরেশাধ করা হইেব।
০৭।  সরকারী িনয়ম অ যায়ী িবল হইেত ভ াট ও আয়কর কতন করা হইেব।
০৮। বীমা পিলিসেত িন বিণত িঁক বহন কিরেত হইেব। ফা  পা  কি েহনিসভ পিলিস, চালক ও আেরাহীর বীমা িঁক, ঘটনার সকল
ধরেনর িত  হওয়ার বীমা িঁক, ব া, সাইে ান, িমক  বীমা িঁক, যানবাহন িরর বীমা িঁক। উে িখত িঁক ছাড়াও অ া  সকল
ধরেনর বীমা িঁক বহন কিরেত হইেব।
০৯। কান কার কারন দশােনা ছাড়াই য কান অথবা সকল দরপ  বা দরপে র অংশ িবেশষ বািতল বা হণ করার মতা ক প  ক ক
সংরি ত।
১০। বিণত শত স েহ কান িবষয় উে খ না থািকেল স িবষেয় সিমিত ক পে র িস া ই ড়া  বিলয়া গ  হইেব।
১১। সফল দরদাতা কাযােদশ া  হেল বীমার িবপরীেত Schedule of policy দান সহ ৩০০.০০ টাকা নন- িডিশয়াল াে
সম  ির  কভােরর অ ীকারনামা দান কিরেত হইেব।
১২। দরপে   উ ত ি িময়াম া ের িলিখেত হইেব। কান কার কাটাকা /ওভার রাই ং ও ইড বহার হন যা  হইেব না।

আপনার িব ,

৬ -১০ -২০ ২১

েকৗ. মাঃ গালাম মা ফা
জনােরল ােনজার

ন র: ২৭.১২.৭৫০৭.৫৩১.০১.০৩৮.২১.৯৮৮/১(১১০) তািরখ: ২১ আি ন ১৪২৮
০৬ অে াবর ২০২১

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: ( জ তার মা সাের নয়) 
১) পিরচালক, পিবস মিনটিরং ও ব াপনা পিরচালন (দি ণ অ ল) পিরদ র, বাংলােদশ প ী িব তায়ন বাড।
২) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, জলা শাসেকর কাযালয়, নায়াখালী।
৩) িলশ পার, িলশ পােরর কাযালয়, নায়াখালী।
৪) উপেজলা িনবাহী অিফসার, নায়াখালী/ নায়াখালী সদর/ নায়াখালী।
৫) িনবাহী েকৗশলী, িনবাহী েকৗশলীর কাযালয়, িনবাহী েকৗশলীর কাযালয়, বাপিবেবা, নায়াখালী।
৬) িনবাহী েকৗশলী, ানীয় সরকার েকৗশল অিধদ র, িনবাহী েকৗশলীর কাযালয়, এলিজইিড, নায়াখালী।
৭) িনবাহী েকৗশলী, সড়ক ও জনপথ িবভাগ, নায়াখালী।

২



৮) ময়র, চৗ হনী পৗরসভা, নায়াখালী।
৯) িসিনয়র জনােরল ােনজার/ জনােরল ােনজার......................................পিবস-১/২/৩/৪।
১০) ড  জনােরল ােনজার, নায়াখালী প ী িব ৎ সিমিত।
১১) সকল িবভাগীয় ধান, নপিবস।
১২) িনয়র ইি িনয়ার, মানব স দ িবভাগ, নায়াখালী প ী িব ৎ সিমিত।
১৩) সহকারী িনয়র ইি িনয়ার, মানব স দ িবভাগ, নায়াখালী প ী িব ৎ সিমিত।
১৪) না শ বাড, নপিবস।

৬ -১০ -২০ ২১

েকৗ. মাঃ গালাম মা ফা
জনােরল ােনজার
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