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২৮ আগ  ২০২২

১৩ ভা  ১৪২৯

িব ি / না শ

িবষয:় দরপদরপ   িব িিব ি

০১। গাজী র প ী িব ৎ সিমিত-২ এর তািলকা  ায়ী/সামিয়ক বেযা তা া  িমিন কাদারী িত ান এর িনকট
হেত পিবস িনেদিশকা ১০০-৪১/৪২ এর আওতায় ০৫ িকঃিমঃ অথবা ১০০০০০০/-(দশ ল ) টাকা মা  (যা আেগ আেস)
িবতরন লাইন িনমান/ ানা র কােজর জ  িন  িলিখত শত সােপে  সীল মাহর ত খােম দরপ  আহবান করা যাে । 
০২। দরপে র িববরনঃ ১০০-৪১/৪২ এর আওতায় িবতরন লাইন িনমান/ ানা র কাজ।

ঃ নং দরপ  
দিলেলর 

( ােকজ) ন র

কােজর িব ািরত িববরণ া িলত আেন  
মািনর 

পিরমান
(টাকা)

কােজর 
ময়াদ

দরপ  দিলেলর 
িব য়  
(অেফরত 

যা )
১ ২২/১৭ সিমিতর িনজ  অথায়েন িডেপািজট ওয়ােকর 

আওতায় (১০০-৪২) িবতরন লাইন 
িনমান/ ানা র কাজ

১০০০০০০/- ৩০০০০/- ৬০ 
িদন

১০০০/-

০৩। দরপ  দিলল অ  সিমিতর ক াশ শাখা হেত আগামী ২৯/০৮/২০২২ ি ঃ তািরখ হেত ১২/০৯/২০২২ ি ঃ তািরখ পয
অিফস চলাকালীন সমেয় িনজ  লটার হড ােড আেবদন বক সিমিতর অ েল িত  ােকেজর জ  ১০০০.০০
টাকা নগদ জমা দান সােপে  য় করা যােব।
০৪। পিবস িনেদিশকা ১০০-৪১ অ যায়ী িত  দরপ  া িলত ে র সমদের অথবা সেবা  ৫% িন  দের দািখল করা
যােব।
০৫। িত  দরপ  দািখেলর সময় বিনত আেন মািন ““গাজ ী রগাজ ী র   প ীপ ী  িব ৎিব ৎ  স িমিতসিমিত --২২””এর অ েল বাংলােদেশর য
কান তফিসল াংক (বাপিবেবােডর অথবা য কান প ী িব ৎ সিমিত ক ক কােলা তািলকা  াংক তীত) হেত
প-অডার/ াংক াফট আকাের জমা িদেত হেব। েয়াজনীয় আেন মািন ছাড়া দরপ  বধ বেল হণেযা  হেব না।
০৬। দরপ  আগামী ১৩/০৯/২০২২ ি ঃ তািরখ বলা ১২:০০ ঘ কা পয  অ  পিবেস রি ত ট ার বাে  হন করা হেব
এবং একই িদন বলা ১২:৩০ ঘ কার সময় উপি ত দরদাতােদর স ুেখ (যিদ কউ উপি ত থােকন) দরপ  উ ু করণ
কিম  ক ক অ  দ ের দরপ  স হ খালা হেব।
০৭। উ ৃত-দর সরকারী িনয়ম মাতােবক েদয়  সংেযাজন কর সহ উ ৃত বেল িবেবিচত হেব। থকভােব 
সংেযাজন কর উে খ করা হেল সই দরপ  হণ করা হেব না।
০৮। িত  দরপে র িবপরীেত দ  লাকবল, েয়াজনীয় লস/য পািতর তািলকা দান করেত হেব। দরপে
অংশ হণকারী িত ােনর বাপিবেবােডর িশ ন া  পযা  সং ক পারভাইজার ও লাইন ানসহ েয়াজনীয়
লাকবল থাকেত হেব।
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০৯। সবিন  দরদাতা িত ােনর সং া একািধক হেল সংি  দরপ  ায়ন কিম  দরদাতা িত ােনর িতিনিধেদর
উপি িতেত (যিদ কউ উপি ত থােকন) লটারীর মা েম ১ম, ২য়, ৩য় িনধারন করেবন।
১০। সে াষজনক ভােব কায স াদেনর ( াজ আউট সহ) পর েয়াজনীয় সকল দিললািদ সহ িবল দািখল করেত হেব।

েয়াজনীয় পরী া-িনরী ার পর একাউ  পয়ী চেকর মা েম িবল পিরেশাধ করা হেব।
১১। ডাকেযােগ অথবা িরয়ার সািভেসর মা েম কান দরপ  রন করা যােব না। তেব িনধািরত তািরখ ও সমেয়র পর
কান দরপ  হণ করা হেব না।
১২। ২০২২২০২২ --২৩২৩  অথঅথ   বছেরবছের   ায়ীায়ী//স ামিয়কসামিয়ক  বেযা তাবেযা তা   নবায়ননবায়ন   নানা   হ েলহেল   কাযােদশকাযােদশ   দানদান   করাকরা   হ েবহ েব   নানা ।।
কাযােদেশরকাযােদেশর   সময়সময়  স ীমাস ীমা   উ ীেণরউ ীেণর   পেরওপেরও  যয   সমসম   িত ানিত ান // িত ােনরিত ােনর   িতিনধীিতিনধী  অ বধীঅ বধী  াজাজ   আউটআউট
সস   কেরনকেরন   নাইনাই ,  ,  তােদরতােদর   ওও  কাযােদশকাযােদশ   দানদান   করাকরা   হ েবহ েব   নানা । । তাছাড়াতাছাড়া   নবায়ন তনবায়ন ত   কানকান   িত ােনরিত ােনর   িব েিব ে
অঅ   কানকান   পিবেসপিবেস   মামলামামলা   চলমানচলমান //কােলাকােলা   তা িলকাতািলকা //তদতদ   চলমানচলমান   সং াসং া   তত   পাওয়াপাওয়া   গেলগেল   উউ

িত ানেকওিত ানেকও  কাযােদশকাযােদশ   দানদান   করাকরা   হ েবহ েব   নানা । । এএ-- েে   সবিনসবিন   দরদাতাদরদাতা   হ েলওহেলও  কাযােদশকাযােদশ   া ি রা ি র   যাযা
িহস ােবিহস ােব   িবেবিচতিবেবিচত   হ েবহ েব   নানা ।।
১৩। কান কারণ দশােনা িতেরেক য কান দরপ  হণ অথবা বািতল করার অিধকার ক প  সংর ন কেরন।

২৮-৮-২০২২
েকৗ. মাঃ গালাম মা ফা

জনােরল ােনজার
ইেমইল: gazipbs2@gmail.com

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) ত াবধায়ক েকৗশলী , ত াবধায়ক েকৗশলীর কাযালয়, ত াবধায়ক েকৗশলীর কাযালয়, ঢাকা জান (উ র)
২) িনবাহী েকৗশলী, িনবাহী েকৗশলীর কাযালয়, বাপিবেবা, গাজী র
৩) িডিজএম (কািরগরী/কাপািসয়া জানাল অিফস), গাজী র পিবস-২।, ., .
৪) এিজএম (অথ-িহসাব), অথ (িহসাব) িবভাগ, গাজী র প ী িব ৎ সিমিত-২
৫) এিজএম (ইএ িস) (অিতির  দািয় ), ইএ িস িবভাগ, গাজী র প ী িব ৎ সিমিত-২
৬) এিজএম (ওএ এম), ওএ এম িবভাগ, গাজী র প ী িব ৎ সিমিত-২
৭) মসাস --------------------------------------------- (অবগিত ও দরপে  অংশ হেনর অ েরাধ সহ)
৮) না শ বাড, গাজী র পিবস-২

. ২


