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ন র: ২৭.১২.৭৫০৭.৫৩১.০১.০৩৮.২১.১২৭৬ তািরখ: 
৩০ নেভ র ২০২১

১৫ অ হাযণ় ১৪২৮

াপক:
.....

িবষয:় ‘‘‘‘ িনলামিনলাম   িব িিব ি ’’’’

সংি  সকেলর অবগিতর জ  জানােনা যাইেতেছ য, নায়াখালী প ী িব ৎ সিমিতর  চাটিখল জানাল অিফেস রি ত
লৗহ জাতীয় মালামাল, রািবশ, ইট ও পািনর াংিক ‘‘ যখােন য অব ায় আেছ তাহার িভি েত’’ িনলােম িব েয়র লে
িনে া  শত সােপে  আ হী ি / িত ান এর িনকট হইেত সাদা কাগেজ/িনজ  লটার হড ােড িব ািরত কানা
উে খ বক া রসহ সীলেমাহর ত খােম দরপ  আহবান করা যাইেতেছ।

ঃ নং মালামােলর িববরণ পিরমান উ ত একক দর উ ত মাট দর
০১. লৗহ জাতীয় মালামাল(রড, ীল,জানালা ওেগইট) ১০০০ কিজ কম/ বশী
০২. ইট(ভাংগা) ২০০০  কম/ বশী
০৩. রািবশ ৩০০০িসএফ  কম/ বশী
০৪. পািনর াংিক ( াি ক) ০১
কথায়ঃ মাট =

দরপদরপ   হনহন   ওও  খাল াঃখাল াঃ
কােটশান আগামী ১৪/১২/২০২১ ি ঃ তািরখ ০৯:০০ ঘ কা হেত বলা ১২:০০ ঘ কার মে  পিরচালক, পিবস মিনটিরং ও 
ব াপনা পিরচালন (দি না ল) পিরদ র, বাপিবেবা, ঢাকা অথবা নায়াখালী প ী িব ৎ সিমিতর সদর দ র, বগমগ , 

নায়াখালী এ রি ত ট ার বে  দািখল কিরেত হইেব এবংঐ িদনই বলা ১২:০৫ ঘ কায় দরদাতা গেণর সামেন (যিদ কহ 
উপি ত থােকন) কােটশান স হ খালা হইেব।
শতাবলীঃশতাবলীঃ
০১. দরপ  খােমর উপর ‘‘‘‘ িনল ামিনল াম  দরপদরপ ’’’’কথা  উে খ কিরেত হইেব।
০২. বিণত মালামাল েয়র লে  উ তউ ত  মাট দেরর ২৫% (পিচশ শতাংশ) হাের িনরাপ া জামানত িহসােব ( ফরত 

যা ) নায়াখালী প ী িব ৎ সিমিত এর অ েল য কান বািণিজ ক াংক থেক প-অডার/ াংক াফট 
আকাের দরপে র সংেগ অব ই জমা িদেত হইেব। িনরাপ া জামানত ছাড়া দরপ  হণেযা  হইেব না। 

০৩. িনলােম অংশ হণকারীেদর মে  সেবা  দরদাতা িনলাম ত মালামাল পাওয়ার যা  বিলয়া িবেবিচত হইেবন। 
০৪. বিণত মালামালস হ আগামী ১৩/১২/২০২১ি ঃ তািরখ পয  (সরকারী র িদন তীত) অিফস চলাকালীন সমেয় 

সংি  চাটিখল জানাল  অিফেস পিরদশন করা যােব।
০৫. তকায িনলাম দরদাতােক দরপ  সং া  িস া  জানােনার ১০ (দশ) িদেনর মে  অবিশ  ৭৫%  এবং 

সরকার িনধািরত হাের ভ াট ও উৎস কর নগদ অথবা াংক াফট আকাের নায়াখালী প ী িব ৎ সিমিত, 
বগমগ , নায়াখালীর অ েল পিরেশাধ কিরয়া মালামাল হণ কিরেত হইেব। অ থায় কান কারণ দশােনা 

ছাড়াই দরপে  দ  জামানত বােজয়া  করা হইেব।
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০৬. উ ত মাট ে র উপর সরকারী িবিধ মাতােবক ভ াট ও আয়কর পিরেশাধ কিরেত হইেব।
০৭. কান কার কারণ দশােনা িতেরেক য কান িনলাম দর হণ বা য কান /সকল িনলাম দর বািতল করার মতা 

ক প  সংর ণ কেরন।
০৮ শত বিহ ত কান সম ার উ ব হইেল সিমিত ক পে র িস া ই ড়া  বিলয়া গ  হইেব।

আপনার িব ,
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েকৗ. মাঃ গালাম মা ফা
জনােরল ােনজার

ফান: 0321-52212
ইেমইল:

gm.noa.pbs@gmail.com

ন র: ২৭.১২.৭৫০৭.৫৩১.০১.০৩৮.২১.১২৭৬/১(১০৯) তািরখ: ১৫ অ হাযণ় ১৪২৮
৩০ নেভ র 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।
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) এিজএম (আই ) (চলিত দািয় ), আই  িবভাগ, নায়াখালী প ী িব ৎ সিমিত।
১২) সকল িবভাগীয় ধান, নপিবস।
১৩) না শ বাড, নপিবস।
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েকৗ. মাঃ গালাম মা ফা
জনােরল ােনজার
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