দরপত্র বিজ্ঞবি নং-০৫/২০২১
০১
০২

এজেবি
বি েন্য আহ্বান

০৩

দরপত্র আহ্বাজনর সূত্র:

০৪
০৫

দরপত্র দবলল বিক্রজয়র তাবরখ
দরপত্র গ্রহজের তাবরখ ও
সময়
দরপত্র থখালার তাবরখ ও
সময়
দরপত্র দবলল বিক্রয়িারী
অবফস সমূজহর নাম ও
ঠিিানা
দরপত্র গ্রহেিারী অবফস
সমূজহর নাম ও ঠিিানা
দরপত্র দবলজলর মূল্য

০৬
০৭
০৮
০৯
১০

১১
১২
১৩

০১) অিস্থান
বিএফবসবস, হযরত
শাহোলাল আন্তেশাবতি
বিমান িন্দর, ঢািা
দরপত্র সংগ্রহিারী সত্তার নাম ও
তহবিল
অবফবসয়াল দরপত্র আহ্বানিারী

বিমান িাংলাজদশ এয়ারলাইি বলিঃ।
ি) বমবনিাস ভাড়ার েন্য দরপত্র আহ্বান (বশফটং রুট - ‘এ’)।
খ) বমবনিাস ভাড়ার েন্য দরপত্র আহ্বান (বশফটং রুট - ‘বি’)।
ি) ৩০.৩৪.০০০০.০৬৩.২৭.০০৬.২১
খ) ৩০.৩৪.০০০০.০৬৩.২৭.০০৬.২১

তাবরখ: ১২-০৪-২০২১ বরিঃ
তাবরখ: ১২-০৪-২০২১ বরিঃ

০৩-০৫-২০২১ বরিঃ থেজি ২৩-০৫-২০২১ বরিঃ পয©ন্ত (অবফস চলািালীন সময়)।
২৪-০৫-২০২১ বরিঃ সময়: ১২০০ স্থানীয় সময় থিাজনা িারে দশশাজনা ব্যবতজরজি থয
২৪-০৫-২০২১ বরিঃ

সময়: ১৫০০ স্থানীয় সময়

থিাজনা/সি দরপত্র িাবতল/গ্রহে,
দরপত্র থখালার তাবরখ পবরিতশন িরার সি শময় ক্ষমতা বিএফবসবস ির্তশপক্ষ
সংরক্ষে িজরন। যবদ দরপত্র থখালার বদন ছুট োজি অেিা অবনিায শ থিাজনা
িারে িশত: দরপত্র গ্রহে/থখালা সম্ভি না হয়, তাহজল পরিতী িায শবদিস
দরপত্র দাবখল ও থখালার বিধ তাবরখ বহসাজি গণ্য িরা হজি।

ি) ব্যিস্থাপি অে©, বিমান ফ্লাইট িযাটাবরং থসন্টার, হযরত শাহোলাল আন্তেশাবতি বিমান িন্দর, কুবমশজটালা,
ঢািা।
খ) ব্যিস্থাপি িযাশ এন্ড ব্যাংবিং, িলািা ভিন, বিমান িাংলাজদশ এয়ারলাইি বলিঃ, ঢািা।
ি) প্রধান থগইট, বিমান ফ্লাইট িযাটাবরং থসন্টার, হযরত শাহোলাল আন্তেশাবতি বিমান িন্দর, কুবমশজটালা, ঢািা।
ি) বিমান িলািা ভিন প্রধান থগইট (নীচ তলা), হযরত শাহোলাল আন্তেশাবতি বিমান িন্দর, কুবমশজটালা, ঢািা।
ি) টািা ২,০০০.০০ (দুই হাোর) মাত্র প্রবত থসট (অজফরতজযাগ্য) (বশফটং রুট-‘এ’)।
খ) টািা ২,০০০.০০ (দুই হাোর) মাত্র প্রবত থসট (অজফরতজযাগ্য) (বশফটং রুট-‘বি’)।
০২) দরপত্র োমানজতর পবরমাে (টািা)
০৩) চুবির থময়াদ
ি) টািা ৭০,০০০.০০ (সত্তর হাোর) মাত্র প্রবত থসট (থফরতজযাগ্য) (বশফটং রুট-‘এ’)। ি) ০২ (দুই) িছর
খ) টািা ৭০,০০০.০০ (সত্তর হাোর) মাত্র প্রবত থসট (থফরতজযাগ্য) (বশফটং রুট-‘বি’)। খ) ০২ (দুই) িছর

মহাব্যিস্থাপি, বিএফবসবস, হযরত শাহোলাল আন্তেশাবতি বিমান িন্দর, কুবমজটালা, ঢািা ও বিমাজনর
বনেস্ব তহবিল।
উপ-মহাব্যিস্থাপি, বিএফবসবস, হযরত শাহোলাল আন্তেশাবতি বিমান িন্দর, কুবমশজটালা, ঢািা।
থফান: ৮৮০-২-৮৯০১৭৬০-৬৪ ফযাক্স: ৮৮০-২-৮৯০১৬৩৮
দরপত্র বসবিউল সহ অন্যান্য আনুষাবিি সিল তথ্যাবদ তাৎক্ষবেিভাজি বিমান ওজয়ি সাইট: www.biman-airlines.com এ পাওয়া যাজি।

উপ-মহাব্যিস্থাপি, বিএফবসবস।

Invitation for Tender Notice No. 05/2021.
01
02

Agency
Invitation for

03

Invitation Ref:

04

Tender Document
Selling Date
Tender Closing Date
and Time
Tender Opening
Date and Time
Selling Address of
schedule

05
06
07

08

09
10

11
12
13

Biman Bangladesh Airlines Ltd.
a) Hiring Minibus in Shifting Route ‘A’.
b) Hiring Minibus in Shifting Route ‘B’.
a) 30.34.0000.063.27.006.21
b) 30.34.0000.063.27.006.21
From 03-05-2021 to 23-05-2021 (During office hours).

Date: 12-04-2021.
Date: 14-04-2021.

Date: 24-05-2021

Time: 1200 Hrs BST Note: The procuring entity reserves the right to accept or

Date: 24-05-2021

Time: 1500 Hrs BST

reject all tenders without assigning any reason thereof. If
any unavoidable situation arises during specified date
then tender selling/closing/opening date will be shifted
to next (working) day without further notice.

a. Manager Finance, Biman Flight Catering Centre, Hazrat Shahjalal International Airport,
Kurmitola,Dhaka.
b. Manager Cash & Banking, Balaka Bhaban, Biman Bangladesh Airlines Ltd, Dhaka.
Receiving Tender
a. BFCC Main Security Gate, Hazrat Shahjalal International Airport, Kurmitola, Dhaka.
Document
b. Biman Balaka Bhaban, Security Counter Gate, (Ground Floor). Hazrat Shahjalal
International Airport, Kurmitola, Dhaka.
Price of Tender
a) BDT 2,000.00 (Two thousand) only per set (Non refundable) (Shifting Route-‘A’).
Document
b) BDT 2,000.00 (Two thousand) only per set (Non refundable) (Shifting Route-‘B’).
1) Location
2) Tender Security Amount (Tk)
3) Contract Period
BFCC/Hazrat
a) BDT 70,000.00 (Seventy thousand) only (Refundable) (Shifting
a) 02 (Two) years
Shahjalal International Route-‘A’).
Airport, Kurmitola,
b) BDT 70,000.00 (Seventy thousand) only (Refundable) (Shifting
b) 02 (Two) years
Dhaka
Route-‘B’)
Procuring Entity &
General Manager, BFCC, Hazrat Shahjalal International Airport, Kurmitola, Dhaka.
Fund
Biman/ BFCCs own fund.
Official-Inviting
Dy. General Manager, BFCC, Hazrat Shahjalal International Airport, Kurmitola,
Tender
Dhaka. Phone: 880-2-8901760-64 Ex-13, Fax-880-2-8901638
Tender schedule and other related information will also be available in Biman website: www.biman-airlines.comfor ready reference.

Dy. General Manager, BFCC.

REF: 30.34.0000.063.27.006.21

Date: 27-04-2021

M/S. ________________________
_____________________________
_____________________________
Subject:

Tender schedule and other terms & conditions for Hiring Minibus in Shifting
Route-‘A’.

Ref:

Tender notice no. 05(a)/2021 dated 27-04-2021.
Cost of Schedule Tk. 2,000.00 (Two thousand) only per set (Non-refundable).
Earnest money Tk. 70,000.00 (Seventy thousand) only (Refundable)
Cash receipt No…………………….dated……………..2021.
Date & time of dropping the tender: on 24-05-2021 up to 1200 hrs.
Date & time of opening the tender: on- 24-05-2021 at 1500 hours

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Dear Tenderer,
Enclosed herewith please find the tender schedule alongwith terms & conditions for Hiring Minibus in
Shifting route. 'A'.
You may please participate in the tender, if the terms & conditions is acceptable to you.
For- Biman Flight Catering Centre

Mohammad Ali
Dy-General Manager, BFCC

Enclosure:

As stated.

বিমান ফ্লাইট িযাটাবরং থসন্টার
প্রশাসন শাখা।

বমবনিাস ভাড়ার (বশফটং রুট-‘এ’) েন্য দরপত্র বসবিউল
দরপত্র নং-০৫(এ)/২০২১ তাবরখ ২৭-০৪-২০২১ বরিঃ।
নবে সূত্র নং-৩০.৩৪.০০০০.০৬৩.২৭.০০৬.২০২১ তাবরখ ১২-০৪-২০২১ বরিঃ।
দরপত্র দাবখজলর তাবরখ ও সময়: ২৪-০৫-২০২১ খিঃ, দুপুর ১২০০ ঘটিা।
দরপত্র থখালার তাবরখ ও সময় : ২৪-০৫-২০২১ খিঃ, বিিাল ১৫০০ ঘটিা।
দরপত্র বসবিউজলর মূল্য: ২,০০০.০০ (দুই হাোর) টািা মাত্র প্রবত থসট (অজফরৎজযাগ্য)।
দরপজত্রর আজন শস্ট মাবন : ৭০,০০০.০০ (সত্তর হাোর) টািা মাত্র (থফরতজযাগ্য)।
বিএফবসবস’র বহসাি শাখা ির্তি
শ পূরে িরজত হজি।
দরপত্র বসবিউলট থমসাস শ..................................................................................................... এর অনুকূজল
২,০০০.০০ (দুই হাোর) টািায় বিবক্র িরা হল। বিএফবসবসর বসআর নং-...................... তাবরখ ............................

বহসাি িমশিতশার স্বাক্ষর ...........................
বসবস নং-..................তাবরখ....................
শতশািলীিঃ
০১।

গাড়ীর প্রকৃত মাবলি/ফামশ/আইন সম্মত স্বত্বাবধিারীগে দরপত্র দাবখল িরজত পারজিন।

০২।

ন্যযনতম ৩০ (বত্রশ) আসন বিবশষ্ট বমবনিাস সুন্দর উন্নতমাজনর প্রজয়ােনীয় থপইবন্টং, থিবন্টং িাে সুষ্ঠভাজি সম্পন্নকৃত ও
বনভশরজযাগ্য হজত হজি। বনি শাবচত গাড়ীজত দরো, থেি, ইবন্ডজিটর লাইট, োনালার িাঁচসহ বসট ইতযাবদ যোযেভাজি সংযুি
োিজত হজি এিং ইহা প্রকৃত িায শক্ষম ও সুন্দরভাজি ব্যিহারজযাগ্য হজত হজি। গাড়ীর সিল োনালার িাঁচ িন্ধ ও থখালার
ব্যিস্থা োিজত হজি এিং প্রজয়ােজন সিল পাজশর োনালায় পদ শা ও পয শাি সাইি/বসবলং ফযাজনর ব্যিস্থা োিজত হজি। ২০১৪
সাজলর পূজি শর বমবনিাস গ্রহেজযাগ্য নয়।

০৩।

দরপজত্রর সংজগ প্রবত রুট/গাড়ীর েন্য বসবিউল ব্যাংি হজত আজন শষ্ট মাবন বহসাজি টািা ৭০,০০০.০০ (সত্তর হাোর)
(থফরতজযাগ্য) থপ-অি শার/ব্যাংি ড্রাফট আিাজর বিমান ফ্লাইট িযাটাবরং থসন্টার এর অনুকূজল দরপজত্রর সাজে দাবখল িরজত
হজি। থপ-অি শার/ব্যাংি ড্রাফট ব্যাংি ির্তি
শ ইমিসি অেিা নট ওভার টািা িোট বলবখত োিজত হজি। অন্যোয় দরপত্র
িাবতল িজল গন্য হজি। দরপত্র দাতা সরিারী সংস্থা হজল আজন শষ্ট মাবন প্রদান িাধ্যতামূলি নজহ। দরপজত্রর থময়াদিাল দরপত্র
দাবখজলর তাবরখ হজত ১২০ (এিশত বিশ) বদজনর েন্য বিধ োিজি।

০৪।

বিমান ফ্লাইট িযাটাবরং থসন্টাজরর বনরাপত্তা থগজট রবক্ষত এিট িাজক্স এিং বিমান িলািা ভিজনর নীচ তলা বনরাপত্তা থগজট
এিট রবক্ষত দরপত্র িাজক্সর থয থিাজনা এিটজত সীলজমাহরকৃত দরপত্র আগামী ২৪-০৫-২০২১ বরিঃ তাবরখ ০৯০০ ঘটিা হজত
১২০০ ঘটিা পয শন্ত থফলা যাজি। দরপত্র িাক্স িজন্ধর পর থিান দরপত্র গ্রহে িরা হজি না। দরপত্র িাক্স ঐ বদনই ১৫০০ ঘটিার
সময় বিএফবসবসর িনফাজরি রুজম দরপত্র দাতাজদর সম্মুজখ (যবদ থিহ উপবস্থত োজিন) থখালা হজি।

০৫।

থনাটারী পািবলি অেিা ১ম থেেীর থগজেজটি অবফসার ির্তি
শ বিধ থেি লাইজসি, টআইএন সনদ, আপ-টু-থিট থরবেজেশন
শ
সাটবফজিট, ট্যাক্স থটাজিন, রুট পারবমট, বফটজনস সনদপত্র, িীমা সনদপত্র ইতযাবদ (স্পষ্ট ফজটািবপ) যোযেভাজি সতযাবয়ত
িজর দরপজত্রর সংজগ দাবখল িরজত হজি এিং দরপত্র থখালার সময় তাৎক্ষবনি পরীক্ষার েন্য উজেবখত িাগেপজত্রর মূলিবপ
দরপত্র দাতার সংজগ রাখজত হজি।

০৬।

দর িোয় ও অংজি বলবখত হজত হজি দরপজত্র থিাজনা িাটা-িাট অেিা িাজরিটং ফ্লুইি ব্যিহার গ্রহেজযাগ্য হজি না।

০৭।

দরপত্র দাতাগেজি বেপ বভবত্তি ০২ (দুই) িৎসর থময়াজদর গাড়ী ভাড়ার দর উজেখ িরজত হজি (১বেপ=১বপি-আপ+১ড্রপ)।

০৮।

রুজটর অনুকূজল মাইজলে উজেখ আজছ। বনধ শাবরত রুট অনুযায়ী গাড়ী ভাড়া হজি। তজি রুট পবরিতশন/পবরিধ শন/সংজশাধজনর ফজল
মাইজলে অপবরিবতশত োিজল ভাড়াও অপবরিবতশত োিজি, মাইজলে ১০% হ্রাস/বৃবির ফজল ভাড়া হ্রাস/বৃবি হজি না। তজি
১০% এ অবধি হ্রাস/বৃবি হজল ভাড়া আনুপাবতি হাজর হ্রাস/বৃবি পাজি।
চলমান পাতা-০২

পাতা-০২
০৯।

সংস্থার প্রজয়ােজন েরুরী বভবত্তজত স্বল্প থময়াজদর েন্য গাড়ীর প্রজয়ােন হজল বনধ শাবরত মাইজলজের ভাড়ায় অেিা সমরুজটর
ভাড়ার বভবত্তজত দরদাতাগে গাড়ী সরিরাহ িরজত িাধ্য োিজিন।

১০।

থিাজনা বেপ এর েন্য গাড়ী সরিরাহ িরজত ব্যে শ হজল সংবিষ্ট ঠিিাদার ঐ বেপ এর েন্য বনধ শাবরত ভাড়ার বিগুন েবরমানা
বদজত িাধ্য োিজিন এিং উি অে শ প্রজদয় বিল হজত িতশন িরা হজি। তজি হরতাল িা এরূপ থিান িারজন উি েবরমানা
প্রজযােয হজি না।

১১।

বিএফবসবস’র থিতন বিভাগ-১ হজত ৪ে শ পয শন্ত িমশচারীজদরজি বপি-আপ/ড্রজপর সময় গাড়ীর সম্মুখ ভাজগ বিএফবসবসর
িমশচারীজদর বপি-আপ/ড্রপ রুট নম্বর সম্ববলত সাইনজিাি শ প্রদশশজনর ব্যিস্থা গ্রহে িরজত হজি। তজি বপি-আপ/ড্রপ থশষ হওয়ার
পর উি সাইনজিাি শ প্রদশশন িরা যাজি না।

১২।

বসবিউজল িবে শত সময়-সূচী অনুযায়ী গাড়ী প্রবত িায শবদিজস সরিরাহ িরজত হজি। সংবিষ্ট িমশচারীজদর বপি-আপ িজর
বসবিউজল িবে শত বনধ শাবরত সমজয় থপ ৌঁছাজত ব্যে শ হজল অেিা বসবিউজল িবে শত সমজয়র পজর ড্রজপর েন্য গাড়ী প্রদান িরা হজল
প্রজযােয থক্ষজত্র ১০% হাজর েবরমানা প্রজযােয হজি যা বিল হজত িতশন িরা হজি।

১৩।

এিেন দরদাতা থয থিাজনা সংখ্যি রুজটর েন্য দরপত্র দাবখল িরজত পারজিন। তজি প্রজতযিট রুজটর েন্য পৃেি পৃেি
দরপত্র দাবখল িরজত হজি।

১৪।

সংবিষ্ট প্রবতষ্ঠান/ঠিিাদার প্রজয়ােনীয় ড্রাইভার, থহলপার, ইকুইপজমন্ট, জ্বালানী ইতযাবদ খরচ বনজে িহন িরজিন এিং গাড়ী
রাস্তায় চলাচজলর অনুপজযাগীতার েন্য দায়ী োিজিন। গাড়ীর সিল প্রিার ট্যাক্স ও রক্ষনাজিক্ষজের খরচ এিং িীমার প্রচবলত
বিবধ থমাতাজিি িীমা সংক্রান্ত সিল প্রিাজরর িীমা দািী ও দায়দাবয়ত্ব ঠিিাদার/প্রবতষ্ঠানজি িহন িরজত হজি।

১৫।

বিএফবসবস সংবিষ্ট সরিরাহিারীজি ০১ মাজসর (৩০ বদন) বলবখত থনাটশ প্রদান পূি শি চুবি িাবতল িরজত পারজি। তাছাড়াও
উি চুবিপজত্রর থিান উজেখজযাগ্য ধারার গুরুতর লিন হজল বিএফবসবস তাৎক্ষবনিভাজি চুবিনামা িাবতল িরজত পারজি।
চুবি িাবতজলর পর িজিয়া (যবদ োজি) আবে শি দায়-দাবয়ত্ব িাবতল হজি না।

১৬।

গাড়ী বনয়বমত প্রদান না িরজল, ড্রাইভাজরর আচরে খারাপ হজল, চুবি থমাতাজিি অনুজমাবদত গাড়ী সরিরাহ না িরজল, সাবভশস
সজন্তাষেনি না হজল ইতযাবদ িারজে সংবিষ্ট সমজয়র বিল হজত ২০% হাজর েবরমানা িতশন িরা হজি এিং এিই ধরজের
িারে িা আচরে বনয়বমত িা িারিার হজল িা গুরুতর থিাজনা অবভজযাজগর থপ্রবক্ষজত বনরাপত্তা োমানজতর অে শ সম্পূে শ
িাজেয়ািসহ চুবি িাবতজলর থনাটশ প্রদান িরা হজি।

১৭।

সিল দরাদাতাজি গাড়ী ভাড়ার চুবির থময়াদ উত্তীে শ না হওয়া পয শন্ত চুবিকৃত রুট/গাড়ীর েন্য বনরাপত্তা োমানত বহসাজি থসই
িাজের উপর ৫% হাজর বিএফবসবসর বনিট েমা রাখজত হজি। সজন্তাষেনিভাজি থময়াদিাল উত্তীে শ হজল সুদ ছাড়া বনরাপত্তা
োমানজতর টািা এিাউন্ট থপয়ী থচজির মাধ্যজম থফরত থদওয়া হজি। বনরাপত্তা োমানজতর টািা বুজে পাওয়ার পর দরপজত্রর
সজি প্রদত্ত আজন শষ্টমাবন থফরত থদয়া হজি।

১৮।

তফবসজল িবে শত গাড়ী থিাজনা িারজে অচল হজল অনুরূপ মাজনর গাড়ী িদলী বহসাজি সরিরাহ িরা যাজি, যা এি নাগাজর ১৫
(পজনর) বদজনর অবধি হজি না এিং বনবদ শষ্ট চুবিিালীন সমজয়র মজধ্য গাড়ীর সাবি শি অিস্থা খারাপ হজল গাড়ীর মাবলি ১৫
(পজনর) বদজনর মজধ্য গাড়ী থমরামত িরজত িাধ্য োিজিন, অন্যোয় ির্তপশ ক্ষ ধারা-১৫ অনুযায়ী থনাটশ োরী িজর চুবি
িাবতল িরজত পারজিন এিং বনম্নমাজনর গাড়ী সরিরাজহর েন্য বনম্নমাজনর গাড়ীর সরিরাহিালীন সমজয়র বিল হজত ২৫%
হাজর েবরমানা িতশন িরা হজি।

১৯।

প্রেম ০৩ (বতন) মাজসর গাড়ী সরিরাহ ও সাবি শি থসিার মান বিএফবসবস ব্যিস্থাপনার দৃবষ্টজত সজন্তাষেনি বিজিবচত না হজল
উি রুজটর েন্য বনরাপত্তা োমানত িাজেয়াি িরা হজি এিং চুবিপত্র আপনা-আপবন িাবতল হজয়জছ মজমশ গণ্য হজি যা পত্র
মারফত থিাজনা থনাটশ ছাড়াই অপর পক্ষজি (ঠিিাদার) অিবহত িরা হজি।

২০।

বস আর এর িবপ সজমত দরপত্র বনেস্ব থলটারজহি প্যাজি (ফজটািবপ অেিা িবম্পউটার িজম্পাে গ্রহেজযাগ্য নয়) আজিদপত্র
দরপজত্রর সজি অিশ্যই সংযুি িরা হজি। আজিদনিারী পূে শ নাম, স্থায়ী ও িতশমান ঠিিানা, থটবলজফান নম্বর, অবফস ও
আিাবসি (যবদ োজি) অিশ্যই থলটারজহি প্যাজি উজেখ িরজত হজি।
চলমান পাতা-০৩

পাতা-০৩
২১।

দরপজত্রর সাজে দাবখলকৃত থিাজনা বমথ্যা/ভূয়া িাগেপত্র দাবখজলর েন্য আজন শষ্টমাবন িাজেয়াি হজি এিং বনি শাবচত ব্যবি িা
ফাজমশর বিরুজি পরিতীজত যবদ থিান োবলয়াবত িা ভূয়া িাগেপত্র প্রমাবনত হয়, থসজক্ষজত্র বনরাপত্তা েমানজতর অে শ িাজেয়াি
সহ অন্যান্য আইনানুগ ব্যিস্থা গ্রহে িরা হজি।

২২।

দরপত্রদাতাগে দরপত্র থখালার পর ০৭ (সাত) বদজনর থনাটজশ থয থিাজনা বদন তাজদর প্রস্তাবিত গাড়ী/গাড়ী সমূহ বিএফবসবস
িবমট ির্তি
শ ইিজপিশন িরাজনার েন্য িাধ্য োিজিন। গাড়ী/গাড়ী সমূহ উপযুি ও সজন্তাষেনি বিজিবচত না হজল তার
দরপত্র বিজিবচত হজি না।

২৩।

বনিবন্ধিরন নাম্বার ব্যতীত থশা-রুজমর গাড়ী গ্রহেজযাগ্য হজি না।

২৪।

বনি শাবচত ঠিিাদারগে তাজদর গাড়ীর চালি এিং থহলপারজদরজি অিশ্যই পবরস্কার এিং রুবচ সম্মত প্যান্ট ও শাট শ পবরবহত
অিস্থায় বিউট পালজন বনজদ শশ প্রদান িরজত হজি।

২৫।

থিাজনা িারে দশশাজনা ব্যবতজরজি বিমান ফ্লাইট িযাটাবরং থসন্টার ির্তি
শ ষ্টজপে এিং রুট দীঘ শ/সংবক্ষি/পবরিতশন সহ থয থিান
দরপত্র থিান িারন ব্যবতজরজিই গ্রহে িা প্রতযাখান িরার সিল অবধিার সংরক্ষে িজরন।

২৬।

চুবির থয থিাজনা শতশ ভজির িারজন থিাজনা অবভজযাগ উত্থাবপত হজল উভয়পক্ষ পারস্পবরি সমজোতার বভবত্তজত বিষয়ট
বনস্পবত্ত িরজিন। বনস্পবত্ত না হজল উভয় পক্ষ বিজরাধীয় বিষয়ট বনস্পবত্তর ক্ষমতা মহাব্যিস্থাপি/উপ-মহাব্যিস্থাপিজি/
সংবিষ্ট পবরচালি বিএফবসবস এর বনিট অপশন িরজিন এিং মহাব্যিস্থাপি/উপ-মহাব্যিস্থাপি/সংবিষ্ট পবরচালি এিি
আরবিজেটর বহসাজি বিষয়ট বনস্পবত্ত িরজিন যা আরবিজেশন এযাক্ট ১৯৪০ (সংজশাবধত) থমাতাজিি পবরচাবলত হজি।

২৭।

সিল দরদাতাজদর দরপত্র ির্তপশ ক্ষ ির্তি
শ অনুজমাবদত হওয়ার পর দরদাতাজদর সবহত বনবদ শষ্ট পয শায়িাজলর েন্য চুবি সম্পাদন
িরা হজি। চুবিিালীন বনধ শাবরত িারে ব্যতীত দর বৃবির থিান প্রিার প্রস্তাি বিজিবচত হজি না।

২৮।

দরপত্র দাবখজলর পর যবদ থিান দরদাতা গাড়ী পবরদশশন িরাজত ব্যে শ হন/গাড়ী পবরদশশজনর েন্য অপারগতা প্রিাশ িজরন
অেিা গাড়ী পবরদশশজনর পর গাড়ী সরিরাহ িরজত ব্যে শ হন/অপারগতা প্রিাশ িজরন তাহজল দরপজত্রর সাজে প্রদত্ত আজন শষ্ট
মাবন/োমানজতর অে শ িাজেয়াি িরা হজি।

২৯।

সরিারীভাজি জ্বালানীর মূল্য বৃবি থপজল চুবিিালীন দরদাতা/সরিরাহিারীর আজিদজনর থপ্রবক্ষজত বিএফবসবস ির্তি
শ তা সমান
হাজর সমন্বয় িরা হজি।

৩০।

সরিার ির্তি
শ বনধ শাবরত ভযাট/ট্যাক্স দরদাতা/সরিরাহিারীর বিল হজত সময় সময় আদায়/িতশন িরা হজি। সরিারীভাজি
ভযাট/ট্যাক্স বৃবির ফজল ব্যয় বৃবি থপজল চুবিিালীন দরদাতা/সরিরাহিারীর আজিদজনর থপ্রবক্ষজত বিএফবসবস ির্তি
শ তা সমান
হাজর সমন্বয় এর ব্যিস্থা গ্রহে িরা হজি।

৩১।

উপজরাি শতশািলী যোযেভাজি পূরে িজর দরপত্র দাবখল িরজত হজি। থিাজনা এিট িা এিাবধি শতশ পূরে না হজল দরপত্র
িাবতল িজল বিজিবচত হজত পাজর।

মুহম্মদ আলী
উপ-মহাব্যিস্থাপ, বিএফবসবস।

চলমান পাতা-০৪

পাতা-০৪
রুজটর বিিরেিঃ
ক্রবমি
নং
০১।

রুট নং
বশফটং রুট- ‘এ’

রুজটর বিিরে

মাইজলে (ওয়ানওজয় প্রায়)

১ম বপি-আপ পজয়ন্ট হজত ছাড়ার সময় - ০৪৪৫ ঘটিা
বিএফবসবসজত থপ ছাজনার সময়
- ০৬০০ ঘটিা
বিএফবসবস হজত ছাড়ার সময়
- ০৬১৫ ঘটিা

১৫ বিজলাবমটার

১ম বপি-আপ পজয়ন্ট হজত ছাড়ার সময় - ১২৪৫ ঘটিা
বিএফবসবসজত থপ ছাজনার সময়
- ১৪০০ ঘটিা
বিএফবসবস হজত ছাড়ার সময়
- ১৪১৫ ঘটিা
বিএফবসবস হজত ছাড়ার সময়

- ২২১৫ ঘটিা

রাোিাড়ী, িামারপাড়া, আব্দুোহপুর, উত্তরা, আশজিানা,
নদ্দাপাড়া হইজত বিএফবসবস।

দরদাতা ির্তি
শ পূরে িরজত হজি
রুট নং

গাড়ীর থরবেিঃ নং, মজিল ও
আসন সংখ্যা

ইবিন নং ও থচবসস নং

বেপ প্রবত দর (অংজি)

বেপ প্রবত দর (িোয়)

০১ (এি) বেপ = ০১ ট বপি-আপ + ০১ ট ড্রপ।
দরদাতার স্বাক্ষর
দরদাতার অিীিার নামা
আবম.................................................................... এই মজমশ অিীিার িরবছ থয, অত্র থটন্ডার বসবিউজল িবে শত সিল
শতশািলী থমজন দরপত্র দাবখল িরলাম এিং পরিতীজত থমজন চলজত িাধ্য োিি। আমার অফাজরর সাজে থয সিল তথ্য/তথ্যািলী প্রদান
িজরবছ তা এিং দবললাবদর সমে শজন থয সিল ফজটািবপ সমূহ প্রদান িজরবছ উহাজত যবদ থিান ব্যবতক্রম/ভুল/প্রতারনামূলি বিছু পাওয়া
যায় তজি থস িারজন দরপত্র অেিা চুবি িাবতল িরা হজল আবম/আমরা থিান প্রিার আপবত্ত/আইনগত ব্যিস্থা গ্রহে ছাড়াই তা থমজন
বনজত িাধ্য োিি।
দরদাতার স্বাক্ষর ও তাবরখ

স্বাক্ষরিারীর নাম
প্রবতষ্ঠাজনর নাম
ঠিিানা
থটবলজফান নং

:--------------------------------:--------------------------------:-----------------------------------------------------------------:--------------------------------প্রবতষ্ঠাজনর সীলজমাহর

