
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার  

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, নরসসাংেী  

(স্থানীয় সরকার)  

http://www.narsingdi.gov.bd 

 

 

স্মারক নং- ০৫.৩০.৬৮০০.১০৯.০৮.১০.২২- ৪১৫                                                                                              তাররখ :       

 

েরপত্র আহ্বান সবজ্ঞসি 

 
         

১. মন্ত্রনালয়/ সবভাগ স্থানীয় সরকার সবভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়, বাাংলাদেশ সসিবালয়, ঢাকা 

২. েরপত্র আহ্বান কারী প্রসতষ্ঠান/এদজসি জজলা প্রশাসন, নরসসাংেী 

৩. ক্রয়কারীর নাম জজলা প্রশাসক, নরসসাংেী 

৪. ক্রয়কারীর জজলা নরসসাংেী 

৫. জর্ েরপদত্রর জন্য সবজ্ঞসি আহ্বান ১.  ২০২১-২০২২ অর্ য বছদরর নরসসাংেী জজলার ৭১০ জন গ্রাম পুসলদশর (েফাোর ও মহল্লাোর) জপাষাক ও অন্যান্য সরঞ্জামাসে 

সরবরাহ 

২. ২০২১-২০২২ অর্ য বছদরর নরসসাংেী জজলার গ্রাম পুসলদশর (েফাোর ও মহল্লাোর) ৪4০ টি বাই-সাইদকল সরবরাহ 

৬. সবজ্ঞসির সূত্র নাং নম্বর- ০৫.৩০.৬৮০০.১০৯.০৮.১০.২২- ৪১৫  

৭. তাসরখ: 29 আগস্ট ২০২২ সি. 

মূল তথ্য 

৮. ক্রয় পদ্ধসত উন্মুক্ত েরপত্র পদ্ধসত (OTM) 

অর্ যায়ন তথ্য 

৯. বাদজট ও অর্ যায়দনর উৎস GOB (স্থানীয় সরকার সবভাদগর স্মারক নাং-৪৬.০০.০০০০.০১৮.০২.০০১.১৭ (অাংশ-১)-৪৩৬, তাসরখ: ২৯-০৯-২০২১ সি.) 

সনসে যষ্ট তথ্য 

10. েরপত্র প্যাদকজ নম্বর ০১ ও ০২ 

১১. েরপত্র প্যাদকজ  এর নাম ১. নরসসাংেী জজলার ৭১০ জন গ্রাম পুসলদশর (েফাোর ও মহল্লাোর) জপাষাক ও অন্যান্য সরঞ্জামাসে সরবরাহ 

২. নরসসাংেী জজলার গ্রাম পুসলদশর (েফাোর ও মহল্লাোর) ৪4০ টি বাই-সাইদকল সরবরাহ 

১২. েরপত্র প্রকাদশর তাসরখ 01 জসদেম্বর ২০২২ সি. 

১৩. েরপত্র সবসক্রর সব যদশষ তাসরখ [েরপত্র োসখদলর 

সব যদশষ সেদনর পূব য সেন পর্ যন্ত] 

২১ জসদেম্বর ২০২২ সি. 

১৪. েরপত্র োসখদলর তাসরখ ও সময় ২২ জসদেম্বর ২০২২ সি.; সময়: দুপুর-১২.০০ টা পর্ যন্ত 

১৫. েরপত্র উন্মুক্তকরদণর তাসরখ ও সময় ২২ জসদেম্বর ২০২২ সি.; সময়: সবকাল-০৩.০০ টা  

১৬. অসফসসমূদহর নাম ও ঠিকানা  

 েরপত্র েসলল সবক্রয় (মুখ্য) স্থানীয় সরকার, জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, নরসসাংেী 

েরপত্র েসলল সবক্রয় (অন্যান্য) ক) সবভাগীয় কসমশনাদরর কার্ যালয়, ঢাকা সবভাগ, ঢাকা ও খ) উপদজলা সনব যাহী অসফসাদরর কার্ যালয়, নরসসাংেী সের, নরসসাংেী 

েরপত্র েসলল গ্রহদণর স্থান ক) স্থানীয় সরকার, জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, নরসসাংেী, খ) সবভাগীয় কসমশনাদরর কার্ যালয়, ঢাকা সবভাগ, ঢাকা ও গ) 

উপদজলা সনব যাহী অসফসাদরর কার্ যালয়, নরসসাংেী সের, নরসসাংেী 

েরপত্র েসলল উন্মুক্তকরদণর স্থান জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, নরসসাংেী 

েরপত্র োতাদের জন্য তথ্য 

১৭ েরপত্র োতার সাংসিি জর্াগ্যতা ও উপযুক্ততা ১. হালনাগাে জেড লাইদসি 

২. হালনাগাে আয়কর সনে 

৩. হালনাগাে ভযাট জরসজদেশন সনে 

৪. অন্যান্য জর্াগ্যতা/শতযাবলী জটন্ডার ডকুদমন্ট/সসসডউল (PG-3) এ উদল্লখ আদছ 

পদের সাংসিি সববরণ  

১৮ প্যাদকজ 

নম্বর 

ক্রসমক 

নম্বর 

মালামাদলর 

নাম 

ক্রয়তব্য জপাষাক সরঞ্জামাসের সববরণ গ্রাম পুসলশ (েফাোর 

ও মহল্লাো) সাংখ্যা 

জপাষাক/ 

সরঞ্জামাসের 

সাংখ্যা/পসরমাণ 

 

 

 

 

 

 

০১ 

ক) শাট য নীল রদের (১ টি ফুল হাতা  এবাং ১ টি হাফ হাতা শাট য) ৫৮৭ ফুল- ৫৮৭ টি ও  

হাফ-৫৮৭ টি 

খ) ফুল প্যান্ট খাসক রদের ফুল প্যান্ট-২ টি ৫৮৭ ১১৭৪ টি 

গ) শাড়ী ২ টি কদর  (মসহলা পুসলদশর অনুরূপ শাড়ী) ১২৩ ২৪৬ টি 

ঘ) ব্লাউজ ২ টি কদর  (মসহলা পুসলদশর অনুরূপ ব্লাউজ) ১২৩ ২৪৬ টি 

ে) জপটিদকাট ২ টি কদর  (মসহলা পুসলদশর অনুরূপ জপটিদকাট) ১২৩ ২৪৬ টি 

ি) কাপদড়র জুতা ১ জজাড়া উন্নতমাদনর কাপদড়র জুতা (জমাজাসহ) ৭১০ ৭১০ জ াড়া 

ছ) জবল্ট ১ টি উন্নতমাদনর জবল্ট  ৫৮৭ ৫৮৭ টি 

 

 

 

জ) 

 

 

 

জসাল্ডার জবজ 

েফাোরদের জন্য: ২টি কদর জসাল্ডার ব্যাি পারদপল কালার (Four Pointed 

Cross খাসক কালার, Four Pointed Cross এর মদে জোদয়ল, আকাসশ 

রাং এর  সরবন এবাং গ্রামপুসলশ জলখাটি সাো রাং এর হদব) 

৭১ ১৪২ টি 

মহল্লাোরদের জন্য: ২টি কদর জসাল্ডার ব্যাি পারদপল কালার (আকাসশ রাং এর সরবন 

এবাং গ্রাম পুসলশ জলখাটি সাো রাং এর হদব) 

৬৩৯ ১২৭৮ টি 

     14 ভাদ্র ১৪২৯ 

   29 আগস্ট ২০২২  

 

 

 

 



 প্যাদকজ 

নম্বর 

মালামাদলর নাম ক্রয়তব্য বাই-সাইদলর সববরণ গ্রামপুসলশ (েফাোর 

ও মহল্লাোর) সাংখ্যা 

বাই-সাইদকদলর 

সাংখ্যা 

  

 

 

 

02 

 

 

 

 

বাইসাইদকল 

 

Frame: 28"x564 Steel Lug Type or equivalent, Fork: 

Steerer Tube: 25.4x22.2x295mm-Lug Type Black or 

equivalent, Fork Gurd: 28" Steel Gurd Spring Type, Handle 

Bar: Steel Handle bar, Brakes: Rim Brakes, Bottom 

Bracket Parts: Cottered Axel (45*52*37mm) or equivalent, 

Chainset: 48 Teeth, Chain: 1/8"x112 Links Rims: 28"steel, 

HUB Front 32Hole, HUB Rear: 40Hole, Spokes(F): 14G, 

Front-306mm, Rear-308mm, Tyres: 28"x1-1/2", Freewheel: 

20T, Kick Stand: Double stand, Rear Carrier: Steel, Bell: 

One Bell, Lock & Basket, Paint: Black 

 

 

 

 

৪৪০ 

 

 

 

 

৪৪০ টি 

১৯ েরপত্র েসলদলর মুল্য ২০০০/-( দুই হাজার টাকা মাত্র) 

২০ েরপত্র আহ্বানকারী কম যকতযার নাম আবু নইম জমাহাম্মদ মারুফ খান 

২১ েরপত্র আহ্বানকারী কম যকতযার পেবী জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজেস্ট্রেট 

২২ েরপত্র আহ্বানকারী কম যকতযার ঠিকানা জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, নরসসাংেী 

২৩ েরপত্র আহ্বানকারী কম যকতযার সদে 

জর্াগাদর্াদগর সবস্তাসরত তথ্য 

জফান: ০২২২৪৪৫২৫০০ 

ফযাক্স: +৮৮০২৯৪৬৪৪৩৩ 

ইমমইল: dcnarsingdi@mopa.gov.bd 

২৪ সকল েরপত্র বা েরপত্র প্রসক্রয়া পসরবতযন অর্বা পসরবর্ যন অর্বা বাসতল করার অসর্কার ক্রয়কারী সাংরিণ কদর। 

 

 

 

                        স্বািসরত/- 

          আবু নইম জমাহাম্মে মারুফ খান 

জেলা প্রশাসক ও জজলা ম্যাসজদেট 

নররসংদী 

জ ানঃ  ০২২২৪৪৫২৫০০ 

dcnarsingdi@mopa.gov.bd 

 

স্মারক নং- ০৫.৩০.৬৮০০.১০৯.০৮.১০.২২- ৪১৫                                                                                                                            তাররখ :       

       

অনুসলসপ সেয় জ্ঞাতাদর্ যেঃ   

০১. সসিব, স্থানীয় সরকার সবভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়, বাাংলাদেশ সসিবালয়, ঢাকা। 

০২. সবভাগীয় কসমশনার, ঢাকা সবভাগ, ঢাকা। 

০৩. পসরিালক, স্থানীয় সরকার, সবভাগীয় কসমশনাদরর কার্ যালয়, ঢাকা সবভাগ, ঢাকা। 

অনুসলসপ: সেয় জ্ঞাতাদর্ য ও কার্ যাদর্ য: 

০৪. জজলা প্রশাসক,………………….. (সকল)। 

০৫. পুসলশ সুপার, নরসসাংেী 

০৬. সনব যাহী প্রদকৌশলী, গণপূতয সবভাগ/সওজ/এলসজইসড/সশিা প্রদকৌশল অসর্েির/জনস্বাস্থয প্রদকৌশল অসর্েির, নরসসাংেী। 

০৭. উপদজলা সনব যাহী অসফসার……………………….. (সকল), নরসসাংেী। [েরপত্র সবজ্ঞসিটি বহুল প্রিাদরর প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য অনুদরার্ করা হদলা]। 

০৮. জজলা সশিা অসফসার/উপপসরিালক, সমাজদসবা অসফস/জজলা কমান্ডযান্ট, আনসার ও সভসডসপ, নরসসাংেী। 

০৯. সবজ্ঞাপন ম্যাদনজার, ………………………………………………..তাঁদক েরপত্র সবজ্ঞসিটি পরবতী সাংখ্যায় (সভতদরর পাতায়) ০১ (এক) সেন  প্রকাদশর জন্য এবাং  

      সবজ্ঞসি প্রকাদশর  সেন উক্ত পসত্রকার  ০২ (দুই) কসপ এ কার্ যালদয় জপ্ররণ করার জন্য অনুদরার্ করা হদলা। 

১০. সবজ্ঞাপন ম্যাদনজার, ………………………………………………..তাঁদক েরপত্র সবজ্ঞসিটি পরবতী সাংখ্যায় (সভতদরর পাতায়) ০১ (এক) সেন প্রকাদশর জন্য এবাং   

      সবজ্ঞসি প্রকাদশর  সেন উক্ত পসত্রকার  ০২ (দুই) কসপ এ কার্ যালদয় জপ্ররণ করার জন্য অনুদরার্ করা হদলা। 

১১. সভাপসত, জিম্বার অব কমাস য, নরসসাংেী। 

১২. জপ্রাগ্রামার, তথ্য ও জর্াগাদর্াগ প্রযুসক্ত অসর্েির জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, নরসসাংেী। [সবজ্ঞসিটি ওদয়ব জপাট যাদল প্রিাদরর জন্য অনুদরার্ করা হদলা]। 

১৩. সভাপসত, জজলা গ্রাম পুসলশ সসমসত, নরসসাংেী। 

১৪………………………………….. 

 

 

(ভূঁঞা জমাহাম্মে জরজাউর রহমান সছসিসক) 

উপপসরিালক (উপসসিব) 

স্থানীয় সরকার, নরসসাংেী 

ই-জমইল: ddlgnarsingdi@yahoo.com 

 

 

      14 ভাদ্র ১৪২৯ 

   29 আগস্ট ২০২২  

 

 

 

 

mailto:dcnarsingdi@mopa.gov.bd

