
 

 
 

                                           বাাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কদপ পাদিশন 
                                                          পরিবহণ ভবন, ২১, িাজউক এরভরনউ 

                                                                          ঢাকা-১০০০। 

 

েিপত্র রব্ঞরি 

০১ মন্ত্রণালয়/রবভাগ : সড়ক  পরিবহন ও সসতু মন্ত্রণালয়/ সড়ক  পরিবহন ও ম  সড়ক রবভাগ 

০২       :           ড়ক        ক         (       ) 

০৩ েিপত্র আহবানকািী : প্রকল্প পরিচালক, রনম পাণ রবভাগ, প্রধান কার্ পালয়, রবআিটিরস। 

০৪ তহরবল ও খাত : রজওরব। 

০৫ েিপত্র নাং : রবআিটিরস/ সেরনাং সসন্টাি/ ০০/২০১৯-২০ ররিঃ । 

০৬ েিপত্র পদ্ধরত : উন্মুক্ত েিপত্র পদ্ধরত (ও টি এম) ।   

০৭ েিপত্র ডকুদমন্ট রবরিি স্থান : প্রকল্প পরিচালদকি েিি-রনম পাণ রবভাগ, প্রধান কার্ পালয়, রবআিটিরস। 

০৮ েিপত্র জমা সেওয়াি স্থান : প্রকল্প পরিচালদকি েিি -রনম পাণ রবভাগ, প্রিঃ কািঃ/ মরতরিল বাস রডদপা/কল্যাণপুি বাস রডদপা । 

০৯ েিপত্র সখালাি স্থান : প্রকল্প পরিচালদকি েিি, পরিবহণ ভবন, রনম পাণ রবভাগ, ৮ম তলা, প্রিঃ কািঃ। 

১০ েিপত্র রবিদয়ি সশষ তারিখ ও সময় : ৩০/০৯/২০১৯  ররিঃ রবকাল  ৫.০০ ঘটিকা পর্ পন্ত। 

১১ েিপত্র োরখদলি সশষ তারিখ ও সময় : ০১/ ১০/২০১৯  ররিঃ দুপুি ২.০০ ঘটিকা পর্ পন্ত। 

১২ েিপত্র সখালাি তারিখ ও সময়িঃ : ০১/১০/২০১৯ রবকাল ৪.০০ ঘটিকায়। 

১৩ 

কাদজি সাংরিি রববিণিঃ 

িিঃ কাদজি নাম স্থান 

েিপত্র 

রসরডউদলি মূল্য  

(অদেিৎদর্াগ্য) 

েিপত্র জামানত 

(সেিৎদর্াগ্য) 

কার্ প সমারিি  

  সময়সীমা 

১ 

প্যাদকজ -০১ 

লট-০১: কদপ পাদিশদনি গাবতলী বাস রডদপাদত ০১ টি সসরম-পাকা  সেরনাং সসন্টাি ভবন, সাইট সডভলপদমন্ট, রিদটইরনাং ওয়াল, 

বাউন্ডািী ওয়াল, সগট, গাড প রুম, সেন রনম পাণ  এবাং এক্সটািনাল ওয়াটাি সাপ্লাই ও ইদলরিক  কাজ।  

      -  ক  ৪,০০০.০০ 
 

৮,৫১,০০০.০০ 
৮ মাস 

লট-০২: কদপ পাদিশদনি      বাস রডদপাদত ০১ টি সসরম-পাকা  সেরনাং সসন্টাি ভবন, সাইট সডভলপদমন্ট, রিদটইরনাং ওয়াল, 

বাউন্ডািী ওয়াল, সগট, গাড প রুম, সেন, আন্ডাি গ্রাউন্ড ওয়াটাি সিজািভয়াি রনম পাণ  এবাং এক্সটািনাল ওয়াটাি সাপ্লাই ও ইদলরিক  

কাজ।  

     ২,০০০.০০ ৫,৮০,০০০.০০ ৮ মাস 

লট-০৩: কদপ পাদিশদনি   চ ড় বাস রডদপাদত ০১ টি সসরম-পাকা  সেরনাং সসন্টাি ভবন, সাইট সডভলপদমন্ট, রিদটইরনাং ওয়াল, 

বাউন্ডািী ওয়াল, সগট, গাড প রুম, সেন, আন্ডাি গ্রাউন্ড ওয়াটাি সিজািভয়াি রনম পাণ  এবাং এক্সটািনাল ওয়াটাি সাপ্লাই ও ইদলরিক  

কাজ।  

  চ ড় ৪,০০০.০০ ৯,৯০,০০০.০০ ৮ মাস 

২ 

প্যাদকজ-০২ 

লট-০১: কদপ পাদিশদনি ময়মনরসাংহ বাস রডদপাদত ০১ টি সসরম-পাকা  সেরনাং সসন্টাি ভবন, সাইট সডভলপদমন্ট, রিদটইরনাং 

ওয়াল, বাউন্ডািী ওয়াল, সগট, গাড প রুম, সেন, আন্ডাি গ্রাউন্ড ওয়াটাি সিজািভয়াি রনম পাণ  এবাং এক্সটািনাল ওয়াটাি সাপ্লাই ও 

ইদলরিক  কাজ। 

ময়মনরসাংহ ৪,০০০.০০ ৯,৫৫,০০০.০০ ৮ মাস 

লট-০২: কদপ পাদিশদনি চট্টগ্রাম বাস রডদপাদত ০১ টি সসরম-পাকা  সেরনাং সসন্টাি ভবন রনম পাণ, সাইট সডভলপদমন্ট  এবাং 

এক্সটািনাল ওয়াটাি সাপ্লাই ও ইদলরিক  কাজ। 
চট্টগ্রাম ৪,০০০.০০ ৬,৫৯,০০০.০০ ৮ মাস 

১৪ 

ঠিকাোদিি সর্াগ্যতািঃ  

ক) েিপদত্র অাংশ গ্রহদণি জন্য ঠিকাোিদেি রনদনাক্ত সর্াগ্যতা সম্বরলত কাগজপত্র েিপদত্রি সরহত োরখল কিদত হদব। 

১. হালনাগােকৃত ইনকাম ট্যাক্স রলিয়াদিন্স সাটি পরেদকট এি সতযারয়ত েদটাকরপ । 

২. হালনাগােকৃত ববধ ভযাট সিরজদেশন সাটি পরেদকট এি সতযারয়ত েদটাকরপ । 

৩. হালনাগােকৃত সেড লাইদসন্স এি সতযারয়ত েদটাকরপ । 

৪. জাতীয় পরিচয়পদত্রি সতযারয়ত েদটাকরপ, ২ করপ পাসদপ পাট সাইদজি ছরব, মারন রিরসদটি মূল করপ । 

৫. কারিগরি জনবল ও রনম পাণ কাদজি প্রদয়াজনীয় র্ন্ত্রপারতি তারলকা। 

খ) প্যাদকজ -০১ এ অাংশ গ্রহদণি সর্াগ্যতািঃ রতনটি (০৩) লদটই অাংশ গ্রহণ কিদত হদব এবাং প্যাদকজ  অনুর্ায়ী কার্ পাদেশ প্রোন কিা হদব । 

১. সিকারি/আধা-সিকারি/স্বায়ত্তশারসত প্ররতষ্ঠাদন কমপদি ৫ বছদিি অরভ্ঞতা সম্পন্ন  ১ম সেণীি রনম পাণ কাদজি ঠিকাোি। 

২. রবগত ০৫ বছদিি মদে সকান সিকািী/আধা সিকািী/ স্বায়ত্তশারসত প্ররতষ্ঠাদন একক কার্ পাদেদশ সসরম-পাকা ভবন, সাইট সডভলপদমন্ট, রিদটইরনাং ওয়াল, বাউন্ডািী ওয়াল, সগট, গাড প রুম, সেন রনম পাণ  এবাং এক্সটািনাল ওয়াটাি সাপ্লাই 

ও ইদলরিক  কাদজ নূন্যতম ৪.০০ সকাটি ৮৪.০০ লি টাকাি সেলভাদব কাজ সম্পন্ন কিাি অরভ্ঞতা থাকদত হদব । 

৩. রবগত ৫ বছদিি মদে গড় বারষ পক কনোকশন টান প ওভাি এি পরিমাণ  কমপদি ১২.০০ সকাটি ১২.০০ লি টাকা। 

৪. Liquid assets i.e. working capital or credit line (s) এি পরিমাণ কমপদি ৩.০০ সকাটি টাকা । 

৫. Tender Capacity এি পরিমাণ কমপদি ৬.০০ সকাটি ৬৬.০০ লি টাকা । 

গ) প্যাদকজ -০২ এ অাংশ গ্রহদণি সর্াগ্যতািঃ দুইটি (০২) লদটই অাংশ গ্রহণ কিদত হদব এবাং প্যাদকজ  অনুর্ায়ী কার্ পাদেশ প্রোন কিা হদব । 

১. সিকারি/আধা-সিকারি/স্বায়ত্তশারসত প্ররতষ্ঠাদন কমপদি ৫ বছদিি অরভ্ঞতা সম্পন্ন  ১ম সেণীি রনম পাণ কাদজি ঠিকাোি। 

২. রবগত ০৫ বছদিি মদে সকান সিকািী/আধা সিকািী/ স্বায়ত্তশারসত প্ররতষ্ঠাদন একক কার্ পাদেদশ সসরম-পাকা ভবন, সাইট সডভলপদমন্ট, রিদটইরনাং ওয়াল, বাউন্ডািী ওয়াল, সগট, গাড প রুম, সেন রনম পাণ  এবাং এক্সটািনাল ওয়াটাি সাপ্লাই 

ও ইদলরিক  কাদজ নূন্যতম ৩.০০ সকাটি ২৩.০০ লি টাকাি সেলভাদব কাজ সম্পন্ন কিাি অরভ্ঞতা থাকদত হদব । 

৩. রবগত ৫ বছদিি মদে গড় বারষ পক কনোকশন টান প ওভাি এি পরিমাণ  কমপদি ৮.০০ সকাটি ৮.০০ লি টাকা। 

৪. Liquid assets i.e. working capital or credit line (s) এি পরিমাণ কমপদি ২.০০ সকাটি ২.০০ লি টাকা। 

৫. Tender Capacity এি পরিমাণ কমপদি ৩.০০ সকাটি ৭৭.০০ লি টাকা । 

১৫ 

অন্যান্য শতপবলীিঃ 

ক) প্রাক্করলত মূল্য সথদক ১০% এি অরধক/ রনদনি েিপত্র সিাসরি বারতল বদল গণ্য হদব । 

খ) েিপত্র োরখদলি সময় েিপত্র জামানদতি টাকা সর্ সকান রসরডউল ব্াাংক হদত সচয়ািম্যান, বাাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কদপ পাদিশদনি অনুকূদল সপ-অড পাি/ব্াাংক োেট কদি জমা রেদত হদব। জামানত রবহীন েিপত্র সিাসরি বারতল বদল 

গণ্য হদব। 

গ)  েিপত্র রসরডউদলি মূল্য কদপ পাদিশদনি রহসাব রবভাগ (বাস) প্রধান কার্ পালদয়ি ৫ম তলায় কযারশয়াদিি রনকট জমা রেদয় জমা প্রোদনি িরশে প্রেশ পনপূব পক েিপত্র রসরডউল সাংগ্রহ কিা র্াদব। 

ঘ) েিপত্র সখালাি সময় েিোতা/ প্ররতরনরধগণ উপরস্থত থাকদত পািদবন। 

ঙ) রে পাবরলক প্ররকউিদমন্ট আইন/০৬ এবাং রে পাবরলক প্ররকউিদমন্ট রবরধমালা/০৮ এি শতপসমূহ ঠিকাোদিি সিদত্র প্রদর্াজয হদব। 

চ) েিপত্র প্রোন ও কাজ বাস্তবায়নকাদল সাংযুক্ত অরতরিক্ত শতপসমূহ সমদন চলদত হদব। 

ছ)) েিপত্র সাংিান্ত র্াবতীয় তথ্য অরেস চলাকালীন সমদয় রনম্ম-স্বািিকািীি েিি হদত জানা র্াদব । 

জ) কর্তপপি সর্ সকান বা সকল েিপত্র গ্রহণ বা বারতল কিাি িমতা সাংিিণ কদি।      

 

 

 

 

 

-       

                                                                                                                                                           (সমা: নূরুল আবছাি ভ ূঁঞা) 

                                                                                                                                    রডরজএম (ওয়াকপস) ও প্রকল্প পরিচালক 
 

      রনম পাণ রবভাগ, রবআিটিরস। 


