Invitation For Tender Notice No. 26/2020.
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Biman Bangladesh Airlines Ltd.
a) For Sale/Clearance of Garbage item.
b) Hiring Microbus in General Shift Route ‘B’.
c) Hiring Microbus in General Shift Route ‘D’.
a) 30.34.0000.063.45.010.20
b) 30.34.0000.063.27.006.20
c) 30.34.0000.063.27.006.20

Date: 25-06-2020.
Date: 12-07-2020.
Date: 12-07-2020.

From 06-09-2020 to 21-09-2020 (During office hours).
Date: 22–09–2020

Time: 1200 Hrs BST

Date: 22–09–2020

Time: 1500 Hrs BST

Note: The procuring entity reserves the right to
accept or 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.

Selling Address of
schedule

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 3,000.00 (Three thousand) only per set (Non refundable) (Garbage Item).
Schedule
b) BDT 2,000.00 (Two thousand) only per set (Non refundable) (Hiring Microbus Route-‘B’).
c) BDT 2,000.00 (Two thousand) only per set (Non refundable) (Hiring Microbus Route –‘D’)
1) Location
2) Tender Security Amount (Tk)
3) Contract Period
BFCC/Hazrat
a) BDT 2,00,000.00 (Two lac) only (Refundable) (Garbage Item)
a) 01 (One) Year
Shahjalal
b) BDT 35,000.00 (Thirty five thousand) only (Refundable) (Hiring b) 02 (Two) years
Internatioal
Microbus General Shift Route-‘B’).
Airport, Kurmitola, c) BDT 35,000.00 (Thirty five thousand) only (Refundable) (Hiring c) 02 (Two) years
Dhaka
Microbus General Shift Route-‘D’).
Procuring Entity &
General Manager, BFCC, Hazrat Shahjalal International Airport, Kurmitola, Dhaka &
Fund
Biman’s own fund.
Official-Inviting
Dy-General Manager, BFCC, Hazrat Shahjalal International Airport, Kurmitola, Dhaka.
Tender
Phone: 880-2-8901760-64, Fax: 880-2-8901638
Tender schedule and other related information will also be available at Biman website: www.biman-airlines.com for
ready reference.

General Manager, BFCC.

www.biman-airlines.com

REF: 30.34.0000.063.27.006.2020
M/S. ________________________
_____________________________
_____________________________
SUB: TENDER SCHEDULE AND OTHER TERMS AND CONDITIONS FOR HIRING
MICROBUS IN GENERAL SHIFT ROUTE 'B'.

Ref:

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

Tender notice no. 26(b)/2020 dated: 02-09-2020.
Cost of Schedule Tk. 2,000.00 (Two thousand) only per set (Non-refundable).
Earnest money BDT. 35,000.00 (Thirty five thousand) only (Refundable)
Cash receipt No…………………….dated……………..2020.
Date & time of dropping the tender: on 22-09-2020 up to 1200 hrs.
Date & time of opening the tender: on- 22-09-2020 at 1500 hours

Dear tenderer,
Enclosed herewith please find the tender schedule alongwith terms & conditions for Hiring
Microbus in General Shift Route-'B'.
You may please participate in the tender, if the terms and conditions are acceptable to you.
For- Biman Flight Catering Centre

Iqbal Ahmed Aliza
General Manager, BFCC
Telephone – 880-2-8901760-64 Ex-30

Enclo: As stated.

বিমান ফ্লাইট ক্যাটাবরিং সেন্টার
প্রশােন শাখা।

মাইক্রািাে ভাড়ার জন্য দরপত্র বেবিউল {দরপত্র নিং-২৬(বি)/২০২০}
নবি সূত্র নিং-৩০.৩৪.০০০০.০৬৩.২৭.০০৬.২০ তাবরখ ১২-০৭-২০২০ বরিঃ
দরপত্র দাবখক্লর তাবরখ ও েময়িঃ ২২-০৯-২০২০ বরিঃ দুপুর ১২০০ ঘটিক্া।
দরপত্র সখালার তাবরখ ও েময়িঃ ২২-০৯-২০২০ বরিঃ, বিক্াল ১৫০০ ঘটিক্া।
প্রবত বেবিউক্লর মূল্যিঃ ২,০০০.০০ (দুই হাজার) টাক্া (অক্েরৎক্ াগ্য)।
আক্ন েস্ট মাবনিঃ ৩৫,০০০.০০ (পয়বত্রশ হাজার) টাক্া মাত্র (সেরতক্ াগ্য)।

বিএেবেবে’র বহোি শাখা ক্র্তেক্ পূরণ ক্রক্ত হক্ি।
দরপত্র বেবিউলটিক্মোে ে..................................................................................................... এর অনুকূক্ল ২,০০০.০০ (দুই
হাজার) টাক্ায় বিবর ক্রা হল। বিএেবেবের বেআর নিং-......................তাবরখ ............................

বহোি ক্মেক্তোর স্বাক্ষর ...........................
বেবে নিং-..................তাবরখ....................

শতোিল িঃ
০১।

গাড় র প্রকৃত মাবলক্/োমে/আইন েম্মত স্বত্বাবিক্ার গণ দরপত্র দাবখল ক্রক্ত পারক্িন।

০২।

ন্যযনতম ১২ (িার) আেন বিবশষ্ট মাইক্রািাে সুন্দর উন্নতমাক্নর প্রক্য়াজন য় সপইবন্টিং, সিবন্টিং ক্াজ সুষ্ঠভাক্ি েম্পন্নকৃত ও
বনভেরক্ াগ্য হক্ত হক্ি। বনি োবিত গাড় ক্ত দরজা, সেক্, ইবিক্ক্টর লাইট, জানালার ক্াঁিেহ বেট ইতযাবদ িা িভাক্ি
েিংযুক্ত িাক্ক্ত হক্ি এিিং ইহা প্রকৃত ক্া েক্ষম ও সুন্দরভাক্ি ব্যিহারক্ াগ্য হক্ত হক্ি। গাড় র েক্ল জানালার ক্াঁি িন্ধ ও
সখালার ব্যিস্থা িাক্ক্ত হক্ি এিিং প্রক্য়াজক্ন েক্ল পাক্শর জানালায় পদ ো ও প োপ্ত োইি/বেবলিং েযাক্নর ব্যিস্থা িাক্ক্ত
হক্ি। ২০১২ োক্লর পূক্ি ের মাইক্রািাে গ্রহণক্ াগ্য নয়।

০৩।

দরপক্ত্রর েিংক্গ প্রবত রুট/গাড় র জন্য বেবিউল ব্যািংক্ হক্ত আক্ন েষ্ট মাবন বহোক্ি টাক্া ৩৫,০০০.০০ (পয়বত্রশ হাজার)
(ক্েরতক্ াগ্য) সপ-অি োর/ব্যািংক্ ড্রােট আক্াক্র বিমান ফ্লাইট ক্যাটাবরিং সেন্টার এর অনুকূক্ল দরপক্ত্রর োক্ি দাবখল
ক্রক্ত হক্ি। সপ-অি োর/ব্যািংক্ ড্রােট ব্যািংক্ ক্র্তক্
ে ইমিেি অিিা নট ওভার টাক্া ক্িাটি বলবখত িাক্ক্ত হক্ি। অন্যিায়
দরপত্র িাবতল িক্ল গন্য হক্ি। দরপত্র দাতা েরক্ার েিংস্থা হক্ল আক্ন েষ্ট মাবন প্রদান িাধ্যতামূলক্ নক্হ। দরপক্ত্রর
সময়াদক্াল দরপত্র দাবখক্লর তাবরখ হক্ত ১৮০ (এক্শত আবশ) বদক্নর জন্য বিি িাক্ক্ি।

০৪।

বিমান ফ্লাইট ক্যাটাবরিং সেন্টাক্রর বনরাপত্তা সগক্ট রবক্ষত এক্টি িাক্ে এিিং বিমান িলাক্া ভিক্নর ন ি তলা বনরাপত্তা
সগক্ট এক্টি রবক্ষত দরপত্র িাক্ের স সক্ান এক্টিক্ত ে লক্মাহরকৃত দরপত্র আগাম ২২-০৯-২০২০ বখিঃ তাবরখ েক্াল
০৯০০ ঘটিক্া হক্ত দুপুর ১২০০ ঘটিক্া প েন্ত সেলা াক্ি। দরপত্র িাে িক্ন্ধর পর সক্ান দরপত্র গ্রহণ ক্রা হক্ি না। দরপত্র
িাে ঐ বদনই বিক্াল ১৫০০ ঘটিক্ার েময় বিএেবেবের ক্নোক্রন্স রুক্ম দরপত্র দাতাক্দর েম্মুক্খ ( বদ সক্হ উপবস্থত
িাক্ক্ন) সখালা হক্ি।

০৫।

সনাটার পািবলক্ অিিা ১ম সেণ র সগক্জক্টি অবেোর ক্র্তক্
ে বিি সেি লাইক্েন্স, টিআইএন েনদ, আপ-টু-সিট
ে
সরবজক্েশন োটিবেক্ক্ট,
ট্যাে সটাক্ক্ন, রুট পারবমট, বেটক্নে েনদপত্র, ি মা েনদপত্র ইতযাবদ (স্পষ্ট েক্টাক্বপ)
িা িভাক্ি েতযাবয়ত ক্ক্র দরপক্ত্রর েিংক্গ দাবখল ক্রক্ত হক্ি এিিং দরপত্র সখালার েময় তাৎক্ষবনক্ পর ক্ষার জন্য
উক্েবখত ক্াগজপক্ত্রর মূলক্বপ দরপত্র দাতার েিংক্গ রাখক্ত হক্ি।

০৬।

দর ক্িায় ও অিংক্ক্ বলবখত হক্ত হক্ি দরপক্ত্র সক্ান ক্াটা-ক্াটি অিিা ক্াক্রক্টিিং ফ্লুইি ব্যিহার গ্রহণক্ াগ্য হক্ি না।

০৭।

দরপত্র দাতাগণক্ক্ বেপ বভবত্তক্ ০২ (দুই) িৎের সময়াক্দর গাড় ভাড়ার দর উক্েখ ক্রক্ত হক্ি (১বেপ=১বপক্আপ+১ড্রপ)।

০৮।

রুক্টর অনুকূক্ল মাইক্লজ উক্েখ আক্ে। বনি োবরত রুট অনু ায় গাড় ভাড়া হক্ি। তক্ি রুট পবরিতেন/পবরিি েন/েিংক্শািক্নর
েক্ল মাইক্লজ অপবরিবতেত িাক্ক্ল ভাড়াও অপবরিবতেত িাক্ক্ি, মাইক্লজ ১০% হ্রাে/বৃবির েক্ল ভাড়া হ্রাে/বৃবি হক্ি না।
তক্ি ১০% এ অবিক্ হ্রাে/বৃবি হক্ল ভাড়া আনুপাবতক্ হাক্র হ্রাে/বৃবি পাক্ি।
িলমান পাতা-০২

পাতা-০২
০৯।

েিংস্থার প্রক্য়াজক্ন জরুর বভবত্তক্ত স্বল্প সময়াক্দর জন্য গাড় র প্রক্য়াজন হক্ল বনি োবরত মাইক্লক্জর ভাড়ায় অিিা েমরুক্টর
ভাড়ার বভবত্তক্ত দরদাতাগণ গাড় েরিরাহ ক্রক্ত িাধ্য িাক্ক্িন।

১০।

সক্ান বেপ এর জন্য গাড় েরিরাহ ক্রক্ত ব্যি ে হক্ল েিংবিষ্ট ঠিক্াদার ঐ বেপ এর জন্য বনি োবরত ভাড়ার বিগুন জবরমানা
বদক্ত িাধ্য িাক্ক্িন এিিং উক্ত অি ে প্রক্দয় বিল হক্ত ক্তেন ক্রা হক্ি। তক্ি হরতাল িা এরূপ সক্ান ক্ারক্ন উক্ত জবরমানা
প্রক্ াজয হক্ি না।

১১।

বিএেবেবে’র উপ-ব্যিস্থাপক্/েহক্ার ব্যিস্থাপক্/ক্বনষ্ঠ ক্মেক্তোক্দর বপক্-আপ/ড্রক্পর েময় গাড় র েম্মুখ ভাক্গ
বিএেবেবের ক্মেক্তো বপক্-আপ/ড্রপ রুট নম্বর েম্ববলত োইনক্িাি ে প্রদশেক্নর ব্যিস্থা গ্রহণ ক্রক্ত হক্ি। তক্ি বপক্-আপ/ড্রপ
সশষ হওয়ার পর উক্ত োইনক্িাি ে প্রদশেন ক্রা াক্ি না।

১২।

বেবিউক্ল িবণ েত েময়-সূি অনু ায় গাড় প্রবত ক্া েবদিক্ে েরিরাহ ক্রক্ত হক্ি। েিংবিষ্ট ক্মেক্তোক্দর বপক্-আপ ক্ক্র
বেবিউক্ল িবণ েত বনি োবরত েমক্য় সপ ৌঁোক্ত ব্যি ে হক্ল অিিা বেবিউক্ল িবণ েত েমক্য়র পক্র ড্রক্পর জন্য গাড় প্রদান ক্রা
হক্ল প্রক্ াজয সক্ষক্ত্র ১০% হাক্র জবরমানা প্রক্ াজয হক্ি া বিল হক্ত ক্তেন ক্রা হক্ি।

১৩।

এক্জন দরদাতা স সক্ান েিংখ্যক্ রুক্টর জন্য দরপত্র দাবখল ক্রক্ত পারক্িন। তক্ি প্রক্তযক্টি রুক্টর জন্য পৃিক্ পৃিক্
দরপত্র দাবখল ক্রক্ত হক্ি।

১৪।

েিংবিষ্ট প্রবতষ্ঠান/ঠিক্াদার প্রক্য়াজন য় ড্রাইভার, সহলপার, ইকুইপক্মন্ট, জ্বালান ইতযাবদ খরি বনক্জ িহন ক্রক্িন এিিং
গাড় রাস্তায় িলািক্লর অনুপক্ াগ তার জন্য দায় িাক্ক্িন। গাড় র েক্ল প্রক্ার ট্যাে ও রক্ষনাক্িক্ষক্ণর খরি এিিং ি মার
প্রিবলত বিবি সমাতাক্িক্ ি মা েিংরান্ত েক্ল প্রক্াক্রর ি মা দাি ও দায়দাবয়ত্ব ঠিক্াদার/প্রবতষ্ঠানক্ক্ িহন ক্রক্ত হক্ি।

১৫।

বিএেবেবে েিংবিষ্ট েরিরাহক্ার ক্ক্ ০১ মাক্ের (৩০ বদন) বলবখত সনাটিশ প্রদান পূি েক্ চুবক্ত িাবতল ক্রক্ত পারক্ি।
তাোড়াও উক্ত চুবক্তপক্ত্রর সক্ান উক্েখক্ াগ্য িারার গুরুতর লঙ্গন হক্ল বিএেবেবে তাৎক্ষবনক্ভাক্ি চুবক্তনামা িাবতল
ক্রক্ত পারক্ি। চুবক্ত িাবতক্লর পর িক্ক্য়া ( বদ িাক্ক্) আবি েক্ দায়-দাবয়ত্ব িাবতল হক্ি না।

১৬।

গাড় বনয়বমত প্রদান না ক্রক্ল, ড্রাইভাক্রর আিরণ খারাপ হক্ল, চুবক্ত সমাতাক্িক্ অনুক্মাবদত গাড় েরিরাহ না ক্রক্ল,
োবভেে েক্ন্তাষজনক্ না হক্ল ইতযাবদ ক্ারক্ণ েিংবিষ্ট েমক্য়র বিল হক্ত ২০% হাক্র জবরমানা ক্তেন ক্রা হক্ি এিিং এক্ই
িরক্ণর ক্ারণ িা আিরণ বনয়বমত িা িারিার হক্ল িা গুরুতর সক্ান অবভক্ াক্গর সপ্রবক্ষক্ত বনরাপত্তা জামানক্তর অি ে েম্পূণ ে
িাক্জয়াপ্তেহ চুবক্ত িাবতক্লর সনাটিশ প্রদান ক্রা হক্ি।

১৭।

েক্ল দরাদাতাক্ক্ গাড় ভাড়ার চুবক্তর সময়াদ উত্ত ণ ে না হওয়া প েন্ত চুবক্তকৃত রুট/গাড় র জন্য বনরাপত্তা জামানত বহোক্ি
সেই ক্াক্জর উপর ৫% হাক্র বিএেবেবের বনক্ট জমা রাখক্ত হক্ি। েক্ন্তাষজনক্ভাক্ি সময়াদক্াল উত্ত ণ ে হক্ল সুদ োড়া
বনরাপত্তা জামানক্তর টাক্া এক্াউন্ট সপয় সিক্ক্র মাধ্যক্ম সেরত সদওয়া হক্ি। বনরাপত্তা জামানক্তর টাক্া বুক্ে পাওয়ার
পর দরপক্ত্রর েক্ঙ্গ প্রদত্ত আক্ন েষ্টমাবন সেরত সদয়া হক্ি।

১৮।

তেবেক্ল িবণ েত গাড় সক্ান ক্ারক্ণ অিল হক্ল অনুরূপ মাক্নর গাড় িদল বহোক্ি েরিরাহ ক্রা াক্ি, া এক্ নাগাক্র ১৫
(পক্নর) বদক্নর অবিক্ হক্ি না এিিং বনবদ েষ্ট চুবক্তক্াল ন েমক্য়র মক্ধ্য গাড় র োবি েক্ অিস্থা খারাপ হক্ল গাড় র মাবলক্ ১৫
(পক্নর) বদক্নর মক্ধ্য গাড় সমরামত ক্রক্ত িাধ্য িাক্ক্িন, অন্যিায় ক্র্তপে ক্ষ ০৬ (েয়) মাক্ের সনাটিশ জার ক্ক্র চুবক্ত
িাবতল ক্রক্ত পারক্িন এিিং বনম্নমাক্নর গাড় েরিরাক্হর জন্যবনম্মমাক্নরগাড় র েরিরাহক্াল ন েমক্য়র বিল হক্ত ২৫%
হাক্র জবরমানা ক্তেন ক্রা হক্ি।

১৯।

বপক্-আপ/ড্রপ িলাক্াল ন অিস্থায় েিংবিষ্ট মাইক্রািােটি াবিক্ িা অন্য স সক্ান ক্ারক্ন অিল হক্য় সগক্ল েিংবিষ্ট
ঠিক্াদার ক্র্তক্
ে েমমাক্নর অন্য সক্ান মাইক্রািাে িারা তাক্দর বপক্-আপ/ড্রপ েম্পন্ন ক্রক্ত হক্ি। অন্যিায়, ঐ বেপ এর
জন্য বনি োবরত ভাড়ার বিগুন জবরমান িা ে ক্রা হক্ি।

২০।

প্রিম ০৩ (বতন) মাক্ের গাড় েরিরাহ ও োবি েক্ সেিার মান বিএেবেবে ব্যিস্থাপনার দৃবষ্টক্ত েক্ন্তাষজনক্ বিক্িবিত না
হক্ল উক্ত রুক্টর জন্য বনরাপত্তা জামানত িাক্জয়াপ্ত ক্রা হক্ি এিিং চুবক্তপত্র আপনা-আপবন িাবতল হক্য়ক্ে মক্মে গণ্য হক্ি া
পত্র মারেত সক্ান সনাটিশ োড়াই অপর পক্ষক্ক্ (ঠিক্াদার) অিবহত ক্রা হক্ি।

২১।

বে আর এর ক্বপ েক্মত দরপত্র বনজস্ব সলটারক্হি প্যাক্ি (েক্টাক্বপ অিিা ক্বম্পউটার ক্ক্ম্পাজ গ্রহণক্ াগ্য নয়)
আক্িদপত্র দরপক্ত্রর েক্ঙ্গ অিশ্যই েিংযুক্ত ক্রা হক্ি। আক্িদনক্ার পূণ ে নাম, স্থায় ও িতেমান ঠিক্ানা, সটবলক্োন নম্বর,
অবেে ও আিাবেক্ ( বদ িাক্ক্) অিশ্যই সলটারক্হি প্যাক্ি উক্েখ ক্রক্ত হক্ি।
িলমান পাতা-০৩

পাতা-০৩
২২।

দরপক্ত্রর োক্ি দাবখলকৃত সক্ান বমথ্যা/ভূয়া ক্াগজপত্র দাবখক্লর জন্য আক্ন েষ্টমাবন িাক্জয়াপ্ত হক্ি এিিং বনি োবিত ব্যবক্ত িা
োক্মের বিরুক্ি পরিতীক্ত বদ সক্ান জাবলয়াবত িা ভূয়া ক্াগজপত্র প্রমাবনত হয়, সেক্ক্ষক্ত্র বনরাপত্তা জমানক্তর অি ে
িাক্জয়াপ্ত েহ অন্যান্য আইনানুগ ব্যিস্থা গ্রহণ ক্রা হক্ি।

২৩।

দরপত্রদাতাগণ দরপত্র সখালার পর ০৭ (োত) বদক্নর সনাটিক্শ স সক্ান বদন তাক্দর প্রস্তাবিত গাড় /গাড় েমূহ বিএেবেবে
ক্বমটি ক্র্তক্
ে ইন্সক্পক্শন ক্রাক্নার জন্য িাধ্য িাক্ক্িন। গাড় /গাড় েমূহ উপযুক্ত ও েক্ন্তাষজনক্ বিক্িবিত না হক্ল তার
দরপত্র বিক্িবিত হক্ি না।

২৪।

বনিবন্ধক্রন নাম্বার ব্যত ত সশা-রুক্মর গাড় গ্রহণক্ াগ্য হক্ি না।

২৫।

বনি োবিত ঠিক্াদারগণ তাক্দর গাড় র িালক্ এিিং সহলপারক্দরক্ক্ অিশ্যই পবরস্কার এিিং রুবি েম্মত প্যান্ট ও শাট ে পবরবহত
অিস্থায় বিউটি পালক্ন বনক্দ েশ প্রদান ক্রক্ত হক্ি।

২৬।

সক্ান ক্ারণ দশোক্না ব্যবতক্রক্ক্ বিমান ফ্লাইট ক্যাটাবরিং সেন্টার ক্র্তক্
ে ষ্টক্পজ এিিং রুট দ ঘ ে/েিংবক্ষপ্ত/পবরিতেন েহ স
সক্ান দরপত্র সক্ান ক্ারন ব্যবতক্রক্ক্ই গ্রহণ িা প্রতযাখান ক্রার েক্ল অবিক্ার েিংরক্ষণ ক্ক্রন।

২৭।

চুবক্তর স সক্ান শতে ভক্ঙ্গর ক্ারক্ন সক্ান অবভক্ াগ উত্থাবপত হক্ল উভয়পক্ষ পারস্পবরক্ েমক্োতার বভবত্তক্ত বিষয়টি
বনস্পবত্ত ক্রক্িন। বনস্পবত্ত না হক্ল উভয় পক্ষ বিক্রাি য় বিষয়টি বনস্পবত্তর ক্ষমতা মহাব্যিস্থাপক্/উপমহাব্যিস্থাপক্ক্ক্/েিংবিষ্ট পবরিালক্ বিএেবেবে এর বনক্ট অপেন ক্রক্িন এিিং মহাব্যিস্থাপক্/উপ-মহাব্যিস্থাপক্ এক্ক্
আরবিক্েটর বহোক্ি বিষয়টি বনস্পবত্ত ক্রক্িন া আরবিক্েশন এযাক্ট ১৯৪০ (েিংক্শাবিত) সমাতাক্িক্ পবরিাবলত হক্ি।

২৮।

েক্ল দরদাতাক্দর দরপত্র ক্র্তপে ক্ষ ক্র্তক্
ে অনুক্মাবদত হওয়ার পর দরদাতাক্দর েবহত বনবদ েষ্ট প োয়ক্াক্লর জন্য চুবক্ত
েম্পাদন ক্রা হক্ি। চুবক্তক্াল ন বনি োবরত ক্ারণ ব্যত ত দর বৃবির সক্ান প্রক্ার প্রস্তাি বিক্িবিত হক্ি না।

২৯।

দরপত্র দাবখক্লর পর বদ সক্ান দরদাতা গাড় পবরদশেন ক্রাক্ত ব্যি ে হন/গাড় পবরদশেক্নর জন্য অপারগতা প্রক্াশ ক্ক্রন
অিিা গাড় পবরদশেক্নর পর গাড় েরিরাহ ক্রক্ত ব্যি ে হন/অপারগতা প্রক্াশ ক্ক্রন তাহক্ল দরপক্ত্রর োক্ি প্রদত্ত আক্ন েষ্ট
মাবন/জামানক্তর অি ে িাক্জয়াপ্ত ক্রা হক্ি।

৩০।

েরক্ার ভাক্ি জ্বালান র মূল্য বৃবি সপক্ল চুবক্তক্াল ন দরদাতা/েরিরাহক্ার র আক্িদক্নর সপ্রবক্ষক্ত বিএেবেবে ক্র্তক্
ে তা
েমান হাক্র েমন্বয় ক্রা হক্ি।

৩১।

েরক্ার ক্র্তক্
ে বনি োবরত ভযাট/ট্যাে দরদাতা/েরিরাহক্ার র বিল হক্ত েময় েময় আদায়/ক্তেন ক্রা হক্ি। েরক্ার ভাক্ি
ভযাট/ট্যাে বৃবির েক্ল ব্যয় বৃবি সপক্ল চুবক্তক্াল ন দরদাতা/েরিরাহক্ার র আক্িদক্নর সপ্রবক্ষক্ত বিএেবেবে ক্র্তক্
ে তা
েমান হাক্র েমন্বয় এর ব্যিস্থা গ্রহণ ক্রা হক্ি।

৩২।

উপক্রাক্ত শতোিল িা িভাক্ি পূরন ক্ক্র দরপত্র দাবখল ক্রক্ত হক্ি। সক্ান এক্টি িা এক্াবিক্ শতে পূরণ না হক্ল দরপত্র
িাবতল িক্ল বিক্িবিত হক্ত পাক্র।

ইক্িাল আহক্মদ আল জা
মহাব্যিস্থাপক্, বিএেবেবে।
সটবলক্োন: ৮৮০-২-৮৯০১৭৬০-৬৪ েম্প্রিঃ ৩০

িলমান পাতা-০৪

পাতা-০৪

রুক্টর বিিরণিঃ
রবমক্
নিং
০১।

রুট নিং
সজনাক্রল বশেট‘বি’

রুক্টর বিিরণ

মাইক্লজ (ওয়ানওক্য় প্রায়)

১ম বপক্-আপ পক্য়ন্ট হক্ত োড়ার েময় - ০৭৩০ ঘটিক্া
বিএেবেবেক্ত সপ োক্নার েময়
- ০৯০০ ঘটিক্া
বিএেবেবে হক্ত োড়ার েময়
- ১৭০০ ঘটিক্া

১৮ বক্.বম.

উত্তরা সেক্টর-১৮ (বিয়ািাবড়)- উত্তরা পবিম িানা- উত্তরা পূি ে
িানা- ক্াওলা - বিএেবেবে

দরদাতা ক্র্তক্
ে পূরণ ক্রক্ত হক্ি
রুট নিং

গাড় র সরবজিঃ নিং, মক্িল ও
আেন েিংখ্যা

ইবিন নিং ও সিবেে নিং

বেপ প্রবত দর (অিংক্ক্)

বেপ প্রবত দর (ক্িায়)

০১ (এক্) বেপ = ০১ টি বপক্-আপ + ০১ টি ড্রপ।
দরদাতার স্বাক্ষর

দরদাতার অঙ্গ ক্ারনামা
আবম.................................................................... এই মক্মে অঙ্গ ক্ার ক্রবে স , অত্র সটিার বেবিউক্ল িবণ েত েক্ল
শতোিল সমক্ন দরপত্র দাবখল ক্রলাম এিিং পরিতীক্ত সমক্ন িলক্ত িাধ্য িাক্ি। আমার অোক্রর োক্ি স েক্ল তথ্য/তথ্যািল
প্রদান ক্ক্রবে তা এিিং দবললাবদর েমি েক্ন স েক্ল েক্টাক্বপ েমূহ প্রদান ক্ক্রবে উহাক্ত বদ সক্ান ব্যবতরম/ভুল/প্রতারনামূলক্
বক্ছু পাওয়া ায় তক্ি সে ক্ারক্ন দরপত্র অিিা চুবক্ত িাবতল ক্রা হক্ল আবম/আমরা সক্ান প্রক্ার আপবত্ত/আইনগত ব্যিস্থা গ্রহণ
োড়াই তা সমক্ন বনক্ত িাধ্য িাক্ি।

দরদাতার স্বাক্ষর ও তাবরখ
স্বাক্ষরক্ার র নাম
প্রবতষ্ঠাক্নর নাম
ঠিক্ানা
সটবলক্োন নিং

:--------------------------------:--------------------------------:-----------------------------------------------------------------:--------------------------------প্রবতষ্ঠাক্নর ে লক্মাহর

