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          এত ারা খা  ম ণালেয়র আওতাধীন জলা খা  িনয় ক, মৗলভীবাজার এর অধীন সড়ক পেথ িনধািরত েট খা শ , খা  , ভাজ ৈতল, খািলব া, াণ সাম ী
এবং অ া  মালামাল ২০২০-২০২১ অথ বছেরর অবিশ  সময় এবং ২০২১-২০২২ অথ বছেরর পিরবহন কােজর জ  অভ রীণ পিরবহন কাদার িনেয়ােগর িনিম  আ হী

ি / িত ান/ কাদারেদর িনকট হেত দরপে  বিণত শতসােপে  সীলেমাহর  খােম দর াব আ ান করা যাে ।
০১ ম ণালয় : খা  ম ণালয়।
০২ সং াহক স ার পদবী : জলা খা  িনয় ক, মৗলভীবাজার।
০৩ দর াব িব ি  নং ও তািরখ :  ১৩.০৭.৫৮০০.০০৩.৪৯.০০১.২০.৩১৬৬, তািরখঃ ১৫/১১/২০২০ ি ঃ    
০৪ য কােজর জ  দর াব : িসিডউেলর বণনা মাতােবক মৗলভীবাজার জলার সড়ক পেথ িনধািরত ট স েহ 

খা শ , খা  , ভাজ ৈতল, খািলব া, াণ সাম ী এবং অ া  মালামাল পিরবহন 
কাজ।

০৫ কােজর সময়কাল : ২০২০-২০২১ অথ বছেরর অবিশ  সময় এবং ২০২১-২০২২ অথ বছর।
০৬ সং হ প িত : উ ু  দরপ  প িত (জাতীয়)
০৭ দর াব তফসীল  ( িত সট) : ৭৫০/- (সাতশত াশ) টাকা। 
০৮ ট ার িসিকউির : ৭,০০০/-(সাত হাজার) টাকা ( ফরতেযা )।
০৯ পারফরেম  িসিকউির : ২৫,০০০/-( িচশ হাজার) টাকা। ( ি র েব িদেত হেব)
১০ বােজট এবং তহিবেলর উৎস : রাজ  বােজট, বাংলােদশ সরকার।
১১ পে র িনরাপ ার জামানত : ২৫,০০০( িচশ হাজার টাকা) পিরবহন চী দওয়ার েব িদেত হেব।
১২ দরপ  িব য়/ াি  ান : িহসাব শাখা, জলা খা  িনয় ক দ র, মৗলভীবাজার (অিফস চলাকািলন সময়)।
১৩ দর াব তফিসল িব েয়র শষ তািরখ : ০৬/১২/২০২০ তািরখ অিফস সময় পয ।
১৪ দর াব হেণর ান : জলা খা  িনয় ক, মৗলভীবাজার দ ের রি ত দরপ  বা ।
১৫ দর াব হেণর তািরখ ও সময় : ০৭/১২/২০২০ ি ঃ তািরখ বলা ১.০০ টা পয ।
১৬ দর াব খালার তািরখ, সময় ও ান : ক) ০৭/১২/২০২০ ি ঃ তািরখ বলা ৩.০০ টায় দরপ  বা  ও সকল যা তা িবষয়ক 

াব জলা খা  িনয় ক, মৗলভীবাজারর এর অিফস কে  উপি ত দর  াব 
দাতা/দর াবদাতা িত ােনর িতিনিধগেণর উপি িতেত (যিদ কহ উপি ত 
থােকন) দর াব উ ু করণ কিম  ক ক খালা হেব।
খ) যা তা িবষয়ক ােবর িভি েত কবল মা  Responsive দরদাতােদর 
তািলকা, আিথক াব খালার তািরখ ও সময় জলা খা  িনয় ক, মৗলভীবাজার এর 
কাযালেয়র না শ বােড টাি েয় দয়া হেব।

১৭ কাদােরর যা তা : পিরবহন কােজ ০২ বছেরর বা ব অিভ তা (সাধারণ কােজ ১ বছর এবং খা  িবভাগীয় 
পিরবহেন ১ বছর বা খা  িবভাগীয় পিরবহেন ২ বছর)।

১৮ দর াব দািখেলর িনয়মাবলী : ই খাম প িতেত দরপ  দািখল করেত হেব। যা তা িবষয়ক াব সে াষজনক হেল 
আিথক াব খালা হেব।

১৯ দর ােবর ময়াদকাল : দরপ  খালার তািরখ হেত ১২০ (একশত িবশ) িদন পয  দরপে র ময়াদ বলবৎ 
থাকেব।

২০ দরপ  হণকারী কমকতার নাম, পদবী এবং টিলেফান নং : জলা খা  িনয় ক, মৗলভীবাজার। টিলেফান ন রঃ ০৮৬১-৫২২১০।
            এ দরপ  পাবিলক িকউরেম  আইন ২০০৬ এবং পাবিলক িকউরেম  িবিধমালা ২০০৮ এবং এত ীয় সংেশাধনী অ যায়ী পিরচািলত হেব। কান কারণ দশােনা
ছাড়াই সং াহক স া এ না শ বািতল বা পিরবতন অথবা য কান বা সকল দরপ  হণ/ ত া ান/বািতল করার মতা সংর ণ কেরন। 

১৫-১১-২০২০
মাঃ মাখেল র রহমান

সহকারী খা  িনয় ক, মৗলভীবাজার ও আহরণ ও য়ন
কমকতার দািয় া  জলা খা  িনয় েকর কাযালয়,

মৗলভীবাজার ও সভাপিত জলা দরপ  ায়ন কিম  (খা ),
মৗলভীবাজার ।

১



সদয় অবগিত/অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেনর জ । 
১) মহাপিরচালক, খা  অিধদ র, ১৬, আ ল গিণ রাড, ঢাকা।
২) পিরচালক, ................................িবভাগ (সকল). খা  অিধদ র, ঢাকা।
৩) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, মৗলভীবাজার
৪) আ িলক খা  িনয় ক, িসেলট/ঢাক/চ াম/রাজশাহী/রং র/ লনা/বিরশাল।
৫) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খাদ অিধদ র, ঢাকা। িব ি  ব ল চােরর জ  খা  অিধদ েরর ওেয়বসাইেট কােশর েয়াজনীয় ব া
হেণর জ  অ েরাধ করা হল।

৬) িলশ পার, িলশ পােরর কাযালয়, মৗলভীবাজার
৭) সাইেলা অধী ক, চ াম/নারায়নগ /আ গ /সা াহার/ লনা সাইেলা।
৮) অিতির  পিরচালক, এম.আই.এস এ  এম িবভাগ/অভ রীণ িনরী া িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা।
৯) ধান িহসাব র ণ কমকতা, খা  ও েযাগ ব াপনা ম ণালয়, খা  ভবন, ঢাকা।
১০) উপ-পিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র, মৗলভীবাজার।
১১) িনবাহী েকৗশলী, সড়ক ও জনপথ িবভাগ, মৗলভীবাজার।
১২) চলাচল ও সংর ণ িনয় ক, চ াম/ লনা।
১৩) জলা খা  িনয় ক, ................................ (সকল)।
১৪) জলা ত  অিফসার, মৗলভীবাজার। াপক চােরর ব া হেনর জ  অ েরাধ করা হল।
১৫) জলা িহসাব র ণ কমকতা, মৗলভীবাজার।
১৬) ােনজার , ................................িসএসিড (সকল)।
১৭) উপেজলা খা  িনয় ক, ........................... (সকল), মৗলভীবাজার।
১৮) উপেজলা খা  িনয় ক (কািরগরী), জলা খা  িনয় ক দ র, িসেলট।
১৯) ভার া  কমকতা, .................................. (সকল), মৗলভীবাজার।
২০) শাসন/িহসাব/ম দ/িনরী া/ নজারত শাখা, অ  দ র।
২১) না শ বাড, অ  দ র।
২২) অিফস কিপ, অ  দ র।

২


