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ফাাংরাদদ ড়ক রযফন কদ পাদযন 
২১, যাজউক এরবরনউ, ঢাকা-১০০০ 

  
 

কদ পাদযদনয রফরবন্ন রিদা/ইউরনদট যরিত ব্যফায অনুদমাগী ভারাভার (টায়ায ও টিউফ)/মন্ত্াাং/স্ক্র্যা রনরাদভ রফক্রদয়য দযত্র রফজ্ঞরি 

 

১। ভন্ত্ণারয়/রফবাগ : ড়ক রযফণ ও সতু ভন্ত্ণারয়, ড়ক রযফণ ও ভাড়ক রফবাগ।  

২। রফক্রয় ত্বায নাভ : সচয়াযম্যান, রফআযটির। 

৩। রফক্রয় দ্ধরত : উম্মুক্ত দযত্র দ্ধরত।  

৪। দযত্র রফজ্ঞরি নাং : রফআযটির/০৮/২০২০।   

৫। দযত্র ররিউর াওয়ায স্থান : www.brtc.gov.bd দত িাউনদরািকৃত ররিউর। 

৬। িাউনদরািকৃত দযত্র ররিউর 

গ্রদণয তারযখ ও সল ভয় 
: ১১/১০/২০২০ দত ০২/১১/২০২০ এফাং রফকার ৫-০০ ঘটিকা ম পন্ত। 

৭। দযত্র ররিউদরয মূল্য : দযদত্রয প্ররতটি ররিউদরয মূল্যফাফদ ৩,০০০/- (রতন াজায) টাকা (অদপযৎদমাগ্য) 

‘‘সচয়াযম্যান, রফআযটির’য’’ অনুকূদর সম সকান ররিউর ব্যাাংক দত গৃীত ব্যাাংক ড্রাপট/         

স-অি পায এয ভাধ্যদভ িাউনদরািকৃত দযত্র ররিউদরয াদথ দারখর কযদত দফ। ররিউদরয 

মূল্যফাফদ স-অি পায ব্যরতত দযত্র ফারতরদমাগ্য।   

৮। দযত্র দারখদরয তারযখ, ভয় 

ও স্থান 
: ০৩/১১/২০২০ দুপুয ১২.০০ ঘটিকা ম পভত্ম ম্যাদনজায (ক্রয়), ক্রয় রফবাগ (৯ভ তরা), রফআযটির, 

রযফণ বফন, ২১, যাজউক এরবরনউ, ঢাকা-১০০০’সত িাকদমাদগ/কুরযয়াযদমাদগ দযত্র দারখর 

কযদত দফ (িাকদমাদগ/কুরযয়াযদমাদগ সপ্ররযত দযত্র প্রধান কাম পারয়, ক্রয় রফবাদগ 

০৩/১১/২০২০ দুপুয ১২.০০ ঘটিকায ভদধ্য না সৌছাদর দযত্র গ্রণদমাগ্য দফ না)।     

৯। দযত্র সখারায তারযখ, ভয় ও 

স্থান 
: ০৩/১১/২০২০ ইাং দুপুয ১২-৩০ ঘটিকায় রফআযটির, ক্রয় রফবাগ (৯ভ তরা), রযফণ বফন, ২১, 

যাজউক এরবরনউ, ঢাকা-১০০০ (দযদাতাগণ অথফা তাদদয একজন প্ররতরনরধ দযত্র সখারায ভয় 

উরস্থত থাকদত াযদফন)।  

১০। দযদত্রয াদথ জাভানত 

(আদন পস্টভারন) 
: সভাট উদ্ধৃত মূদল্যয নূন্যতভ ১০% জাভানত (আদন পস্টভারন) ‘‘সচয়াযম্যান, রফআযটির’য’’ 

অনুকূদর সম সকান যাষ্ট্রায়াত্ব/ররিউর ব্যাাংক দত প্রদত্ত স-অি পায/ব্যাাংক ড্রাপট এয ভাধ্যদভ 

িাউনদরািকৃত দযত্র ররিউদরয াদথ জভা কযদত দফ। 

১১। ররিউদরয াদথ সম ভত্ম 

িকুদভন্ট াংযুক্ত কযদত দফ 
: (ক) www.brtc.gov.bd দত িাউনদরািকৃত ররিউর, (খ) সেি রাইদন্স, (গ) আয়কয 

প্রতযয়ন ত্র, (ঘ) বযাট সযরজদেন নদত্র, (ঙ) ব্যাাংক স্বচছরতায নদত্র, (চ) জাতীয় 

রযচয়ত্র, (ছ) ০২ কর াদাট প াইদজয যঙ্গীন ছরফ ও (জ) অরবজ্ঞতায নদত্র। 
 

দযত্র ররিউদর ফরণ পত কাগজত্র ার নাগাদ নফারয়ত এফাং প্রথভ সেণীয কভ পকতপা কর্তপক 

তযারয়ত কদয দারখর কযদত দফ।   

১২। রফক্রয়তব্য ভারাভাদরয াংরিি 

রফফযণ 
: কদ পাদযদনয রফরবন্ন রিদা/ইউরনদট যরিত ব্যফায অনুদমাগী ভারাভার (টায়ায ও 

টিউফ)/মন্ত্াাং/স্ক্র্যা রনরাদভ রফক্রয়। 

১৩। দযত্র আফানকাযীয নাভ : আজগয আরী। 

১৪। দযত্র আফানকাযীয দফী : ম্যাদনজায (ক্রয়) (অ: দা:)। 

১৫। দযত্র আফানকাযীয অরপদয 

ঠিকানা 
: রফআযটির, ক্রয় রফবাগ (৯ভ তরা), রযফণ বফন, ২১, যাজউক এরবরনউ, ঢাকা-১০০০। 

১৬। দযত্র আফানকাযীয অরপ 

সটররদপান নাং 
: ৯৫৫৯৭১৩, ৪১০৫০৬২৮। 

১৭। কর্তপদিয িভতা : কর্তপি সকান কাযণ দ পাদনা ব্যরতদযদক সম সকান ফা কর দযত্র গ্রণ রকাংফা ফারতদরয িভতা 

াংযিণ কদযন এফাং কর্তপদিয রদ্ধান্তই চূড়ান্ত ফদর গণ্য দফ। 

১৮। রনদদ পনা : অম্পূণ প, ক্রটিযুক্ত ও জাভানতরফীন (আদন পস্টভারন) দযত্র ফারতর ফদর গণ্য দফ। 
 

 
 
 

 

 

 

 

আজগয আরী 

ররনয়য কাযী রচফ 

ম্যাদনজায (ক্রয়) (অঃ দাঃ)   

রফআযটির 

http://www.brtc.gov.bd/
http://www.brtc.gov.bd/
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 ফাাংরাদদ ড়ক রযফণ কদ পাদযন 

রযফণ বফন 

২১, যাজউক এরবরনউ, ঢাকা-১০০০ 

 
  দযত্র রফজ্ঞরি নাং- রফআযটির/০৮/২০২০ 

 
কদ পাদযদনয রফরবন্ন রিদা/ইউরনদট যরিত ব্যফায অনুদমাগী ভারাভার (টায়ায ও টিউফ)/মন্ত্াাং/স্ক্র্যা রফক্রদয়য সটন্ডায ররিউর 

 

তপাফরীঃ- 

১। দযত্র গ্রদণয তারযখ ও ভয় 

 

: ০৩/১১/২০২০ ইাং সফরা ১২-০০ ঘটিকা ম পভত্ম। 

২। দযত্র সখারায তারযখ ও ভয়  

 

 

: 

০৩/১১/২০২০ ইাং সফরা ১২-৩০ ঘটিকায়। 

৩। ররিউদরয মূল্য 

 

: ৩,০০০/- (রতন াজায) টাকা (অদপযৎদমাগ্য)।  

৪। রযদাদধয  ভাধ্যভ : ‘‘সচয়াযম্যান, রফআযটির’য’’ অনুকূদর সম সকান ররিউর ব্যাাংক দত গৃীত ব্যাাংক 

ড্রাপট/স-অি পায এয ভাধ্যদভ ররিউদরয মূল্যফাফদ িাউনদরািকৃত ররিউদরয াদথ রযদাধ 

কযদত দফ। ররিউদরয মূল্য ব্যরতত দযত্র ফারতরদমাগ্য।   

৫। আদন পস্টভারন 

 

: সভাট উদ্ধত মূদল্যয ১০% (দ তাাং)।  

৬। রযদাদধয  ভাধ্যভ : ‘‘সচয়াযম্যান, রফআযটির’য’’ অনুকূদর সম সকান ররিউর ব্যাাংক দত গৃীত ব্যাাংক 

ড্রাপট/স-অি পায এয ভাধ্যদভ আদন পস্টভারন রযদাধ কযদত দফ। অম পাি আদন পস্টভারন অথফা 

আদন পস্টভারনরফীন দযত্র ফারতরদমাগ্য।   

৭। আদন পস্টভারন সপযৎ : পরকাভ দযত্রদাতাদদয দযদত্রয রত জভাকৃত জাভানত (আদন পস্টভারন) এয              

স-অি পায/ব্যাাংক ড্রাপট ভন্ব/রফক্রয়মূল্য, আয়কয ও বযাদটয টাকা কদ পাদযদন জভা কযায 

য সপযৎ সদয়া দফ। রফপরকাভ দযদাতাদদয দযদত্রয রত জভাকৃত জাভানত 

(আদন পস্টভারন) ভারাভার রফক্রদয়য রদ্ধাভত্ম গ্রদণয য সপযৎ সদয়া দফ। 

৮। দযদত্রয সভয়াদ : গ্রদণয তারযখ দত ১২০(একত রফ) রদন। 

 
৯। ভারাভার রযদ পন  : অরপ চরাকারীন ভদয় সম সকান কাম পরদফদ াংরিষ্ট রিদাদত রযদ পন কযা মাদফ। 

১০। দযদত্রয াদথ সম ভস্ত িকুদভন্ট 

াংযুক্ত কযদত দফ  
: (ক) www.brtc.gov.bd দত িাউনদরািকৃত ররিউর, (খ) সেি রাইদন্স, (গ) আয়কয 

প্রতযায়ন ত্র, (ঘ) বযাট সযরজদেন নদত্র, (ঙ) ব্যাাংক স্বচছরতায নদত্র, (চ) রযদফ 

অরধদিদযয ছাড়ত্র, (ছ) জাতীয় রযচয়ত্র, (জ) ০২ কর াদাট প াইদজয যঙ্গীন ছরফ, 

(ঝ) অরবজ্ঞতায নদত্র। 

 

দযত্র ররিউদর ফরণ পত কাগজত্র ার নাগাদ নফারয়ত এফাং প্রথভ সেণীয কভ পকতপা কর্তপক 

তযারয়ত কদয দারখর কযদত দফ।   

১১। দযত্র দারখদরয দ্ধরত : ীর সভাযকৃত দযত্র খাদভয উয দযত্র নাং ও তারযখ উদেখপূফ পক ম্যাদনজায (ক্রয়),  

প্রধান কাম পারয় , ক্রয় রফবাগ (৯ভ তরা), রফআযটির, রযফণ বফন, ২১, যাজউক এরবরনউ, 

ঢাকা-১০০০’সত িাকদমাদগ/কুরযয়াযদমাদগ দযত্র দারখর কযদত দফ 

(িাকদমাদগ/কুরযয়াযদমাদগ সপ্ররযত দযত্র প্রধান কাম পারয়, ক্রয় রফবাদগ ০৩/১১/২০২০ দুপুয 

১২.০০ ঘটিকায ভদধ্য না সৌছাদর দযত্র গ্রণদমাগ্য দফ না)।     

১২। রফক্রয়াদদভূক্ত দণ্যয মূল্য  

রযদাদধয  ভাধ্যভ 
: ‘‘সচয়াযম্যান, রফআযটির’য’’ অনুকূদর সম সকান ররিউর ব্যাাংক দত গৃীত স-অি পায/ব্যাাংক 

ড্রাপট এয ভাধ্যদভ রনরদ পষ্ট তারযদখয ভদধ্য রযদাধ কযদত দফ। 

  

http://www.brtc.gov.bd/
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১৩। বযাট ও আয়কয রযদাদধয ভাধ্যভ : গৃীত মূদল্যয উয যকায রনধ পারযত ৭.৫% াদয বযাট ও ৫% াদয উৎদ আয়কয 

পৃথকবাদফ স-অি পায/ব্যাাংক ড্রাপট এয ভাধ্যদভ ভারাভাদরয মূল্য রযদাদধয রনরদ পষ্ট তারযদখ 

ভদধ্য রযদাধ কযদত দফ। তদফ উক্ত বযাট ও আয়কয এয জন্য ফাাংরাদদ ব্যাাংক, ঢাকা এয 

অনুকূদর সম সকান ররিউর ব্যাংক দত গৃীত স-অি পায/ব্যাাংক ড্রাপট রফআযটিরয রনকট 

জভা কযদত দফ। যকায রনধ পারযত বযাট ও আয়কয ফরধ পত/কভরত দর স সভাতাদফক 

রযদাধ কযদত দফ।  

১৪। মূল্য, বযাট ও আয় কয রযদাদধয 

ভয়ীভা 
: পরকাভ দযদাতাদক সরটায অফ ইনদিন্ট জারযয তারযখ দত ১৫(দনয) কাম পরদফদয ভদধ্য 

ভারাভাদরয রফক্রয়মূল্য, আয়কয ও বযাট রযদাধ কযদত দফ। রযদাদধ ব্যথ প দর সভাট 

রফক্রয়মূদল্যয উয প্ররতরদদনয জন্য ০.১০% (দ য়া) াদয জরযভানা রযদাধ াদদি 

ভয় ফরধ পত কযা মাদফ। তদফ এ ভয়ীভা ৩০(রত্র) রদদনয সফী দফ না। আদযারত 

জরযভানায টাকা ভওকুদপয সকান আদফদন রফদফরচত দফ না। উক্ত ভদয়য ভদধ্য ভারাভাদরয 

রফক্রয়মূল্য, আয়কয ও বযাট এয টাকা রযদাদধ ব্যথ প দর দযদত্রয রত দারখরকৃত 

জাভানত (আদন পস্টভারন) কদ পাদযদনয অনুকূদর ফাদজয়াি কযা দফ। ফাদজয়ািকৃত টাকা 

সপযৎ সদয়ায সকান আদফদন রফদফরচত দফ না।  

১৫। স্তান্তয  আদদ ও ণ্য সিররবাযী 

ভয়ীভা  
: ভারাভাদরয রফক্রয়মূল্য রযদাদধয স-অি পায/ব্যাাংক ড্রাপট কদ পাদযদনয খাদত জভা, বযাট 

ও আয়কয রযদাদধয স-অি পায/ব্যাাংক ড্রাপট এয অথ প ফাাংরাদদ ব্যাাংদক জভা কযায 

রিয়াদযন্স াওয়ায য রফক্রয়/স্তান্তয আদদ জারয কযা দফ। স্তান্তয আদদ জারযয তারযখ 

দত ভারাভার াংগ্রদয জন্য দফ পাচ্চ ১০৫ (একত াঁচ) রদন ভয় সদয়া দফ। রনরদ পষ্ট 

তারযদখয ভদধ্য ব্যফায অনুদমাগী ভারাভার গ্রদণ ব্যথ প দর প্ররতরদন রফরদেয জন্য সভাট 

রফক্রয়মূদল্যয উয ০.০৫% াদয জরযভানা রযদাধ কযদত দফ। এই জরযভানায অথ প নগদ 

রদদফ প্রধান কাম পারদয় রাফ রফবাদগয কযা াখায় জভা কযদত দফ। এ ব্যফস্থা স্তান্তয 

আদদদয রনধ পারযত ভয়ীভা উত্তীণ প ওয়ায য ৩০ (রত্র) রদন ম পন্ত ফরফৎ থাকদফ। এই 

ভদয়য ভদধ্য ব্যফায অনুদমাগী ভারাভার াংগ্রদ ব্যথ প দর রফক্রয়/স্তান্তয আদদ 

ফারতর জভাকৃত ম্পূণ প অথ প কদ পাদযদনয অনুকূদর ফাদজয়াি কযা দফ। 

 
১৬। 

 
অন্যান্য  তপাফরীঃ 

 

: 

(ক) www.brtc.gov.bd দত িাউনদরািকৃত ররিউর এয াদথ ৩,০০০/-             

(রতন াজায) টাকা’য (অদপযৎদমাগ্য) স-অি পায াংযুক্ত কযদত দফ। 

(খ)  ব্যফায অনুদমাগী ভারাভার ‘‘সম স্থাদন সম অফস্থায় আদছ’’ তায রবরত্তদত 

রফক্রয়/স্তান্তযদমাগ্য। 

(গ)  ররিউদরয রত াংযুক্ত  সভাট মূল্য অপাযীদট ‘‘ক’’-সত উদ্ধৃত কযদত দফ। 

(ঘ) দফ পাচ্চ দযদাতায উদ্ধৃত দয রফদফচনা কযা দফ।   

(ঙ) দযদাতাগণ অথফা তাদদয একজন প্ররতরনরধ দযত্র সখারায ভয় উরস্থত থাকদত 

াযদফন। 

(চ) চূড়ান্ত রদ্ধান্ত প্রদাদনয ভদয় দযত্র ররিউরভূক্ত সম সকান ণ্য ম্পূণ প অথফা 

আাংরকবাদফ ণ্যগুদরায াংখ্যা/রযভান হ্রা/বৃরদ্ধয অরধকায কদ পাদযন কর্তপক াংযরিত। 

(ছ) কর্তপি সকান প্রকায কাযণ দ পাদনা ব্যরতদযদক সম সকান দযত্র অথফা কর দযত্র 

ফারতর/গ্রদণয িভতা াংযিণ কদযন। 

(জ) ররআয-২০০৮ এয ক্রয় প্ররক্রয়ায আদদর TOC ও TEC এয কাম পক্রভ গ্রণ কযা 

দফ। 

 

http://www.brtc.gov.bd/
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(ঝ) দযত্র ও অপায ীদটয প্ররত পৃষ্ঠায় দযদাতায স্বািয থাকদত দফ। স্বািযরফীন দযত্র 

ফারতর ফদর গণ্য দফ। 

(ঞ) ভন্ত্ণারয়/রফবাগ এফাং উায আওতাধীন দিয/াংযুক্ত দিয/রযদিদযয সভাটযমান,         

সনৌ-মান, করিউটায ও অরপদ ব্যফহৃত অন্যান্য মন্ত্ারত অদকদজা সঘালণাকযণ ও রনষ্পরত্তয 

নীরতভারায আদদর মাফতীয় কাম পক্রভ গ্রণ কযা দফ। 

(ট) কদ পাদযদনয স্বাদথ প চূড়ান্ত আদদদয যও সম সকান াভগ্রী/আইদটদভয রফক্রয়াদদ 

স্থরগত/ফারতর কযায ফ পভয় িভতা রফআযটির কর্তপি াংযিণ কদযন। 

 

 

উদযাক্ত তপমূ গ্রণপূফ পক স্বািয কযরাভ।  

 

 

দযদত্রয  রত দারখরকৃত আদন পস্টভারনয 

স-অি পায/ব্যাাংক ড্রাপট নেয ......................................................... 

............................................................................................ 

তারযখঃ................................................................................... 

ব্যাাংক ও াখায  নাভঃ ................................................................ 

............................................................................................. 

টাকা ....................................................................................... 

দযদাতায স্বািয .............................................................................. 

দযদাতায পূণ প নাভ ............................................................................ 

প্ররতষ্ঠাদনয নাভ ও ঠিকানা .................................................................. 

.................................................................................................. 

সপানঃ ......................................................................................... 

 

 

আজগয আরী 

ররনয়য কাযী রচফ 

ম্যাদনজায (ক্রয়) (অঃ দাঃ)   

রফআযটির 
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ফাাংরাদদ ড়ক রযফণ কদ পাদযন 
রযফণ বফন 

২১,যাজউক এরবরনউ, ঢাকা-১০০০          
 

 

কদ পাদযদনয রফরবন্ন ইউরনদটয ব্যফায অনুদমাগী ভারাভার (টায়ায ও টিউফ)/মন্ত্াাং/স্ক্র্যা রফক্রদয়য াংযুক্ত তাররকাঃ- 
 

ক্রঃ 

নাং 
রিদা/ইউরনট 

স্ক্র্যা টায়ায 

ভন্তব্য রযভাদয 

একক 

স্ক্র্যা 

(মানফাদনয 

মন্ত্াাং) 

স্ক্র্যা 

(ীট/টিন) 
স্ক্র্যা  

(টিউফ/যাফায) 

স্ক্র্যা 

(উইন্ডীি 

/গ্লা) 

াইজ 
রযভাদয 

একক 
রযভাণ সভাট 

১ ভরতরঝর ফা রিদা সকরজ ২১০ ৩৫ ১৫ ৩০ 
১০০০ - ২০ াংখ্যা ৬০ 

১০০ - 
১১০০ R ২২.৫ াংখ্যা ৪০ 

২ রভযপুয ফা রিদা সকরজ ৩০০ ২০০ ৫০ - সকল প্রকার াংখ্যা ৭০ ৭০ - 

৩ 
কল্যাণপুয ফা 

রিদা 
সকরজ ৩,০০০ ১৫০ ১০০ - 

১০০০ - ২০ াংখ্যা ৮০ 
৮০ - 

৪ 
সজায়াযাাযা ফা 

রিদা 
সকরজ ৫০০ - - - 

১০০০ - ২০ াংখ্যা ১০ 
৪০ - 

১১ R ২২.৫০ াংখ্যা ৩০ 

৫ 
সভাাম্মদপুয ফা 

রিদা 
সকরজ ১,২০০ ২০০ - - 

কর প্রকায াংখ্যা ২৪ 
২৪ - 

৬ 
 াত্রাবাড়ী বাস 

ডিযপা 
ককডি ১৫০ ২০০ - - 

১১-২২.৫ াংখ্যা ২২ 
২২ - 

 

৭ 
গাফতরী ফা রিদা সকরজ ৩০০ - - - 

১০০০ - ২০ াংখ্যা ৩৮ 

৪৬ 

 

- 

 
 

২৯৫.৮০ R ২২.৫ াংখ্যা ৮ 

৮ গাজীপুয ফা রিদা সকরজ 
১,৫০০ ৮০০ 

৩০০ - 
১০০০ - ২০ াংখ্যা ৫৪ 

৫৪ - 

৯ 
ময়মনডসিংহ বাস 

ডিযপা 
ককডি ১৬০ - - - 

 

- 

 

- 

 

-  - - 

১০ 
নাযায়নগঞ্জ ফা 

রিদা 
সকরজ ১,০০০ - ৫০ - 

কর প্রকায াংখ্যা 

  

৫০ 

  
৫০ - 

১১ 
নযরাংদী ফা 

রিদা 
সকরজ ১০০ - ১০ - 

১০০০ - ২০ াংখ্যা ১৪ 
২০ 

- 

 

 
১১ R ২২.৫০ াংখ্যা ৬ 

১২ কুরভো ফা রিদা সকরজ ৮,০০০ ৪,০০০ - - ১১ R ২২.৫-১৬ াংখ্যা ৭০ 
৭০ - 

১৩ সানাপুয ফা রিদা সকরজ ৬০ ২০ ২০ - 
১০০০ - ২০ াংখ্যা ২৫ 

৩০ - 
১১ R ২২.৫০ াংখ্যা ৫ 

১৪ চট্টগ্রাভ ফা রিদা সকরজ ৩,০০০ ৪,০০০ ১,০০০ ৫০০ 

২৯৫/৮০R২২.৫ াংখ্যা ২০ 

১৮০ - 
১১ R ২২.৫০ াংখ্যা ২৬ 

১০০০ - ২০ াংখ্যা ১২৪ 

২১৫ R ১৫ াংখ্যা ১০ 

১৫ রদরট ফা রিদা সকরজ - - - - 
- াংখ্যা - 

 - - 
- াংখ্যা - 

              ১০০০-২০ াংখ্যা ৩০ 
    

১৬ ফরযার ফা রিদা   সকরজ ৩,০০০ ২,০০০ - - ১১-২২/৫ াংখ্যা ৫০ 
৮০      - 

          

১৭ াফনা ফা রিদা সকরজ ৩৮০ ৫২০ - - 

১০০০ - ২০ াংখ্যা ৮৫ 

১১০ - ২৯৫/৮০ R 

২২.৫০ 

াংখ্যা ২৫ 

১৮ ফগুড়া ফা রিদা সকরজ  ৮০০ ১০৩ ৯৫ ৬০ 

৯০০ - ২০ াংখ্যা ১২ 

১৫৮ - 
১০০০ - ২০ াংখ্যা ১১০ 

১১R২২.৫ াংখ্যা ৩০ 

সছাট জী/কায াংখ্যা ৬ 
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১৯ যাংপুয ফা রিদা সকরজ - - ৫০০ - 

১১ - ২২.৫০ াংখ্যা ১০০ 

৫৪০ - ১০০০-২০ াংখ্যা ৪০০ 

৯০০ - ২০ াংখ্যা ৪০ 

২০ খুরনা ফা রিদা সকরজ ৫০০ ৫০০ - - 
১০২০ াংখ্যা ৭০ 

৮০ - 
১১ R ২২.৫০ াংখ্যা ১০ 

২১ 
রদনাজপুয ফা 

রিদা 
সকরজ ৩৫০ ১০০ - - 

১০০০ - ২০ াংখ্যা ৪০ 
৬৮ - 

১১ R ২২.৫০ াংখ্যা ২৮ 

২২ ঢাকা োক রিদা সকরজ ১৮,২৭৫ ২,৫৬৫ ২৯৫ - 
১০০০ - ২০ াংখ্যা ১০ 

৫০ - 
 জী ও কায াংখ্যা ৪০ 

২৩ চট্টগ্রাভ োক রিদা সকরজ  ৩,৩০০ ৫,০০০ - - 
১০০০ - ২০ াংখ্যা ১০০ 

১১০ - 
১৩-৮০ াংখ্যা ১০ 

২৪ 
সকন্দ্রীয় সভযাভত 

কাযখানা, সতজগাঁও 
সকরজ ১,১৫০ ৫০০ - - 

১০০০-২০ াংখ্যা ৩ 

২৪ - 

২০৫ R ১৬ াংখ্যা ৫ 

১৬৫ R ১৩ াংখ্যা ১০ 

১৭০ R ১৩ াংখ্যা ৪ 

৭৫০ R ১৬ াংখ্যা ২ 

২৫ 
সেরনাং ইনরষ্টটিউট 

সতজগাঁও 
সকরজ  - - ১০ - 

 ১৬৫/৮০ R-১৩ াংখ্যা  ৩২  

 ৪২ - 

১৯৫/৮০ R-১৫ াংখ্যা ১ 

১৫৫/৮০ R-১৩ াংখ্যা ২ 

১৮৫/৮০ R-১৪ াংখ্যা ৪ 

৭.৫০/১৬ াংখ্যা ৩ 

২৬ 
সকন্দ্রীয় সেরনাং 

ইনরষ্টটিউট গাজীপুয 
সকরজ       ২,০০০ - ২০ - 

৯-১৫-২০ াংখ্যা ৮০ 
৮০ - 

২৭ 
টুরঙ্গাড়া সেরনাং 

ইনরষ্টটিউট 
সকরজ - - ৮ - 

১৬৫/৮০- R১৩ াংখ্যা ৩৪ 

৩৮ - 
৮.২৫/২০ াংখ্যা ৪ 

  

ফ পদভাট  

সক
রজ

 

৪
৯
,২

৩
৫
 

২
০
,৮

৯
৩
 

২
,৪

৭
৩

 

৫
৯
০
 

- - 

২
,১

৬
৬
 

-
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রযরষ্ট ‘‘ক’’ 
 

ফাাংরাদদ ড়ক রযফন কদ পাদযন 
রযফন বফন 

২১, যাজউক এরবরনউ, ঢাকা- ১০০০ 

 

 
কদ পাদযদন রফরবন্ন রিদা/ইউরনদট যরিত ব্যফায অনুদমাগী ভারাভার (টায়ায ও টিউফ)/মন্ত্াাং/স্ক্র্যা রনরাদভ রফক্রদয়য অপায ীট 

  
 

                   

ক্ররভক 

নাং 
রফফযণ ব্যফায অনুদমাগী ভারাভার (টায়ায ও টিউফ)/মন্ত্াাং/স্ক্র্যা এয সভাট উদ্ধৃত মূল্য 

 

 

১। 

 
কদ পাদযদন রফরবন্ন রিদা/ইউরনদট যরিত 

ব্যফায অনুদমাগী ভারাভার (টায়ায ও 

টিউফ)/মন্ত্াাং/স্ক্র্যা রনরাদভ রফক্রয়।  

 

ব্যবহার অনুপয াগী মালামাযলর সিংরডিত              

মূল্য (ভ্যাট ও আয়কর  ব্যডতত) ১৯,৩৫,০১৭/- 

(উডনশ লি পuয়ডত্রশ হািার সযতর) টাকা।  

 

অাংদক  কথায়  

 

 

 

 

 

 

 

 

ীর সভায দযদাতায স্বািয ............................ 

দযদাতায পূণ প নাভ ............................................ 

প্ররতষ্ঠাদনয  নাভ ও ঠিকানা ...................................            

.................................................................... 

সপানঃ ......................................................... 

 

 

 

 

 

 
 

আজগয আরী 

ররনয়য কাযী রচফ 

ম্যাদনজায (ক্রয়) (অঃ দাঃ)   

রফআযটির 


