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িব ি / নািটশ

িবষয়: ডসপ াচডসপ াচ  রাইডাররাইডার  ওও  ১৬১৬  হেতহেত  ২০২০  ডভুডভু   কমচারীেদরকমচারীেদর  ২০১৯২০১৯--২০২০২০২০  অথঅথ  বছেরবছের  ী কালীনী কালীন
সাজসাজ-- পাষাকপাষাক  য়য়  সং াসং া

গৃহায়ন ও গণপূত ম ণালেয়র আওতাধীন সরকাির আবাসন পিরদ র, ঢাকা কাযালেয়র জ  ২০১৯-২০২০ অথ
বছের ডসপ াচ রাইডার ও ১৬ হেত ২০ ডভু  কমচারীেদর ী কালীন সাজ- পাষাক সরবরােহর লে
আ হী ব াি / িত ােনর িনকট হেত  সীলেমাহরকতৃ খােম দরপ  আহবান করা যাে ।

০১. ম ণালয় গৃহায়ন ও গণপূত ম ণালয়
০২. সং াহক 

স ার নাম
পিরচালক, সরকাির আবাসন পিরদ র, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

০৩. সং াহক 
স ার িঠকানা

পিরচালেকর কাযালয়, সরকাির আবাসন পিরদ র, ভবন নং-৫, ক  নং-৯, 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

০৪. দরপে র 
ারক নং

২৫.৪৩.০০০০.০০১.৪৬.০০১.০৮ (অংশ)/২০১৯

০৫. সং েহর 
প িত

উ ু  দরপ  প িত (OTM ) ।

০৬. অেথর উৎস 
ও বােজট

িজওিব।

০৭. দরপ  
িব য়কারী 
অিফেসর নাম 
ও িঠকানা

পিরচালেকর কাযালয়, সরকাির আবাসন পিরদ র, ভবন নং-৫, ক  নং-৯, 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

০৮. দরপ  
হণকারী 

অিফেসর নাম 
ও িঠকানা

পিরচালেকর কাযালয়, সরকাির আবাসন পিরদ র, ভবন নং-৫, ক  নং-৯, 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

০৯. দরপ  
খালার 

অিফেসর নাম 
ও িঠকানা

পিরচালেকর কাযালয়, সরকাির আবাসন পিরদ র, ভবন নং-৫, ক  নং-৯, 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
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১০. দরপ  
িব েয়র 
সবেশষ 
তািরখ ও 
সময়

০৪-৬-২০২০ ি ঃ বলা ৪.৩০ ঘিটকা পয ।

১১. দরপ  
দিখেলর 
সবেশষ 
তািরখ ও 
সময়

০৭-৬-২০২০ ি ঃ বলা ৩:০০ ঘিটকা পয ।

১২. দরপ  
খালার 

তািরখ, সময় 
ও ান

০৭-৬-২০২০ ি ঃ বলা ৪.০০ ঘিটকায় পিরচালেকর কাযালয়, সরকাির আবাসন 
পিরদ র, ভবন নং-৫, ক  নং-৯, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকায়  দরদাতােদর 
স েূখ (যিদ কউ উপি ত থােকন) া  দরপ সমহূ খালা হেব।

১৩. দরপ  
জামানেতর 
পিরমাণ

দরপে  উি িখত মেূল র ৩% হাের বাংলােদশ ব াংক অ েমািদত য কান 
তফিসল ব াংক হেত পিরচালক, সরকাির আবাসন পিরদ র বরাবের প-
অডার/ব াংক াফট অব ই দরপে র সােথ দািখল করেত হেব।

১৪. সাম ীর 
িববরণ

দরপ  অ যায়ী ডসপ াচ রাইডার ও ১৬ হেত ২০ ডভু  কমচারীেদর 
ী কালীন সাজ- পাষাক (মালামােলর নমনুা আইেটম িভি ক সরবরাহ িনি ত 

করেত হেব)। মালামােলর িব ািরত িববরণ দরপ  িসিডউেল পাওয়া যােব।

শতাবিলঃ 
০১. দরপ  সরবরাহকারী িত ােনর প ােড িত ােনর ধান/তার মেনানীত িতিনিধ কতকৃ া িরত হেত
হেব এবং উ ৃ  দর অংেক ও কথায় উে খ করেত হেব।  
২. দরপ  িসিডউেলর মলূ  অেফরৎেযাগ  ১০০০/- (এক হাজার) টাকা। প-অডার আকাের পিরচালক, সরকাির
আবাসন পিরদ র, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা, এর বরাবর জমা িদেয় সং হ করা যােব।        
৩. দরপে র সােথ থম িণর গেজেটড কমকতা কতকৃ সত ািয়ত িন িলিখত দািললািদর ফেটাকিপ সংযু
করেত হেব: 
  (ক)   হালনাগাদ নবায়নকতৃ ড লাইেস , (খ) হালনাগাদ আয়কর পিরেশােধর সনদপ , (গ) জাতীয়তা
সনদপ ,  (ঘ) মািলকানা এিফেডিভট (ঙ) ২( ই) কিপ পাসেপাট সাইেজর ছিব (চ) ভ াট রিজে শন সািটিফেকট,
(ছ) অিভ তার  মাণপ  (অ তঃ ২( ই) বছর অ প সরবরােহর অিভ তার মাণক এবং (জ) বধ আয়কর
রিজে শন/িটআইএন ন র।  

৪.  িসিডউল প   হেণর সময় দািখলকতৃ সকল ফেটাকিপ  মলূ কাগজপ িল দশন করেত হেব। সংিশ  মলূ
 কাগজপ  দশন করেত অপারগ বা ব থ হেল দরপ  িসিডউল/তফিসল িব েয়র িবষয়িট িবেবচনা করা হেব
না।   
৫. সরবরাহকারী িত ান কতকৃ দ  একক দর গৃহীত হেল তা য় আেদেশ উি িখত সময় পয  বলবৎ
থাকেব। 
৬. দরপে র িনধািরত ােন সরবরাহকারী িত ােনর ািধকারী অথবা তৎ কতকৃ মতা া  িতিনিধ কতকৃ

া িরত  হেত হেব। 
৭. একক মেূল র এবং মাট মেূল র যাগফল কান প গরিমল থাকেল (Tender) মলূ ায়ন ও পরবতী য়
আেদশ একক মলূ  বলবৎ থাকেব। 
৮.  দরপ  জমাদােনর সােথ  মালামােলর নমনুা সরবরাহ িনি ত করেত হেব এবং নমনুা অ েমািদত হেল সকল
মালামাল নমনুা মাতােবক িনধািরত সময়সীমার মেধ  এ  দ ের সরবরাহ িনি ত করেত হেব। 
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৯.  দরদাতােক একিট সীলগালা করা খােমর উপিরভােগ ভােব (Tender for Leverage)  শ  িলেখ
দািখল করেত হেব। 
১০. এ ট ডাের িপিপএ ২০০৬ ও  িপিপআর-২০০৮ অ সতৃ হেব। 
১১. য় আেদেশ অ  িকছ ুউে খ না থাকেল আেদশ জারীর ০৭(সাত) িদেনর মেধ  মালামাল অ  দ েরর
পিরচালেকর কে  (ক  নং-৯, ভবন নং-৫) সরবরাহ করেত হেব। 
১২.  সরবরাহকতৃ মালামােল কান কার িট দখা িদেল তা সরবরাহকারী িত ানেক িনজ খরেচ ০৭(সাত)
কাযিদবেসর মেধ  পিরবতন কের িদেত বাধ  থাকেবন এবং মালামাল সরবরােহর পর ০৩(িতন) কিপ িবল উপ
পিরচালক( শাসন), সরকাির আবাসন পিরদ র, ঢাকা এর িনকট জমা িদেত হেব। 
১৩.  য় আেদেশ উে িখত মালামােলর মেূল র উপর থেক িবিধ মাতােবক মলূ  সংেযাজন কর ও আয়কর বাদ
িদেয় িবল  পিরেশাধ করা হেব। 
১৪.  দরপ  আ ানকারী ক তপৃ  কান প কারন দশােনা ব িতেরেক য কান দরপ  হণ/বািতেলর মতা
সংর ণ কেরন।

১৯-৫-২০২০
মাঃ আ সু সবরু ম ডল, িপএএ

পিরচালক
ফান: +৮৮০২৯৫৪৫০৩৭
ফ া : ০২-৯৫৪৬৪৬৩

ইেমইল: director@doga.gov.bd

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) উপ পিরচালক, শাসন শাখা, সরকারী আবাসন পিরদ র
২) সহকারী পিরচালক, আইিসিট শাখা, সরকারী আবাসন পিরদ র
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