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নায়াখালী প ী িব ৎ সিমিতেত িন  িলিখত িববরণ ও শত সােপে  ীেলর আসবাবপ  সরবরােহর িনিমে  (RFQ)
প িতেত  ত ও িতি ত সরবরাহকারী িত ােনর িনকট হইেত িনজ  লটার হড ােড খ ব  খােম কােটশান
আহবান করা যাইেতেছ।

ঃ নং িববরন পিরমান

একক 
দর
(সকল 

কার 
কর 
সহ)

মাট 

(সকল 
কার 

কর 
সহ)

০১। লস ব ঃ
সাইজঃ ( দঘ  ×  × উ তা) ৫৪ইঃ×২৬ইঃ×৬২ইঃ । উপর থেক ১৬ ইি  রে  
পা শান হইেব। (উপের ০৪ +িনেচ ০৪ ) খাপ/পা া িবিশ  । িনেচর ০৪  খােপ 

িত েত িভতের ০১  কের তাক হইেব। বিড, বািহর ও পা শান ২০ গিজ শীট ারা তরী 
,িক  ল বে র িনেচর পা শান ১৮ গিজ শীট ারা তরী। িত পা ায় উ তমােনর লক 
( গ াব বা সমমােনর) ও হ াে ল হইেব। আলকিরেমর আস েরর উপর উ তমােনর -
িসলভার কালার করেত হেব। লস ব  এর ওজন সবিন  ৯০ কিজ হেত হেব। দখােনা ন না 
মাতােবক।

০৮ 

০২। ফাইল কিবেনটঃ
সাইজঃ ২৪ ইঃ×২০ইঃ× ৫৪ ইঃ, বিড ২০ গজী শীেটর তরী। ০৪ য়ার িবিশ , য়ােরর 
চ ােনল ১৮ গজী শীট ারা তরী। িবেদশী ( াব) ০১  তালা বহার করেত হেব। 
আলকিরেমর আ েরর উপর উ তমােনর -িসলভার কালার করেত হেব। দখােনা ন না 
মাতােবক। ফাইল কিবেনেটর ওজন সবিন  ৫০ কিজ হেত হেব।

০৮

কথায়ঃ মাট=
দরপ  হন ও খালার সময়ও তািরখ

১



কােটশান আগামী ১৪/১২/২০২১ি ঃ তািরখ সকাল ০৯◌ঃ০০ ঘ কা হইেত বলা ১২:০০ ঘ কার মে  নায়াখালী প ী িব ৎ 
সিমিতর সদর দ র, বগমগ , নায়াখালী অথবা পিরচালক, পিবস মিনটিরং ও ব াপনা পিরচালন (দি না ল) পিরদ র, 
বাপিবেবা, জায়ার সাহারা, িখলে ত, ঢাকা-১২২৯ এ রি ত ট ার বে  দািখল কিরেত হইেব এবং ঐ িদনই বলা ১২:০৫ 
ঘ কায় দরদাতা গেণর সামেন (যিদ কহ উপি ত থােকন) কােটশান স হ খালা হইেব। ডাক ও িরয়ার যােগ কান দরপ  

রণ করা যাইেব না।
শতাবলীঃশতাবলীঃ
০১। কােটশােনর সিহত চলিত ড লাইেস , াংক সলেভি  সা িফেকট, আয়কর সনদ, ভ াট রিজে শন সনদ ও 

অিভ তার সনদ (যিদ থােক) স েহর হালনাগাদ সত ািয়ত ফেটাকিপ সং  কিরেত হইেব।
০২। খােমর উপর া ের ‘ ীেলর আসবাবপ  সরবরােহর দরপ ’’ কথা  িলিখেত হইেব। মালামােলর িব ািরত 

িববরণ ও ন না সিমিতর সদর দ েরর হইেত জানা যাইেব।
০৩। সফল দরদাতা িত ানেক কাযােদশ ই র ১ (এক) মােসর মে  ীেলর আসবাবপ  িনজ খরেচ ও িনজ দািয়ে  

সিমিতর সদর দ ের সরবরাহ কিরেত হইেব।
০৪। িনধািরত সমেয় মালামাল সরবরাহ কিরেত থ হইেল িতিদন িবলে র জ  িবলে  সরবরাহ ত মালামােলর ি  

ে র ১% এর ১/১০ িহসােব সরবরাহ ত মালামােলর  হইেত কতন করা হইেব। তেব কান অব ােতই 
কতন ত জিরমানার মাট ি  ে র ১০%(১০শতাংশ) এর অিধক হইেবনা।

০৫। িনধািরত সমেয় ীেলর আসবাবপ  সরবরােহর পর Post Delivery Inspection সে াষজনক হইেল 
চালান ও িবল দািখল সােপে  িহসােবর খােত েদয় চেকর মা েম িবল পিরেশাধ করা হইেব।

০৬। সরকারী িনয়ম অ যায়ী িবল হইেত ভ াট ও আয়কর কতন করা হইেব।
০৭। কান কার কারন দশােনা ছাড়াই য কান অথবা সকল দরপ  বািতল বা হন করার মতা ক প  ক ক 

সংরি ত।
০৮। বিনত শত স েহ কান িবষয় উে খ না থািকেল স িবষেয় সিমিত ক পে র িস া ই ড়া  বিলয়া গ  হইেব।
০৯। অ  পিবস ও অ  পিবস ক ক কােলা তািলকা  িত ান দরপ   দািখেলর েয়াজন নাই, এে ে  

কােলাতািলকা  িত ােনর দািখল ত দরপ  নন- রসপি ভ িহেসেব িবেবিচত হেব।

আপনার িব ,

৬ -১২-২০ ২১

েকৗ. মাঃ গালাম মা ফা
জনােরল ােনজার

ন র: ২৭.১২.৭৫০৭.৫৩১.০১.০৩৮.২১.১৩০০/১(১০৯) তািরখ: ২১ অ হাযণ় ১৪২৮
০৬ িডেস 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।
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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।

৬ -১২-২০ ২১

েকৗ. মাঃ গালাম মা ফা
জনােরল ােনজার
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