াউথ ফাাংরা এগ্রিকারচায এযান্ড কভাস ফযাাংক গ্ররগ্রভহেড
থজনাহযর াগ্রবসহ গ্রডগ্রবন (৭ভ থলায)।
প্রধান কামসারয়াঃ ফাাংরাহদ গ্রগ্রাং কহসাহযন(গ্রফএগ্র)োওয়ায, ২-৩, যাজউক এযাগ্রবগ্রনউ, ভগ্রতগ্রঝর ফা/এ,
ঢাকা-১০০০, ফাাংরাহদ। থেগ্ররহপানাঃ +৮৮ ০২ ৯৫৭৭২০৬-১১,ফগ্রধত
স -২২৮,২২৯।

কম্বর যফযাহয দযত্রাঃ
াউথ ফাাংরা এগ্রিকারচায এযান্ড কভাস ফযাাংক গ্ররগ্রভহেহডয ক্ষ থথহক ীত থভৌসুহভ দুস্থ ও ীতাতস ভানুহলয ভাহঝ কম্বর গ্রফতযহনয
গ্রনগ্রভহে থদহয স্বনাভধন্য কম্বর ফযফায়ী/যফযাকাযী প্রগ্রতষ্ঠাহনয গ্রনকে থথহক গ্রনম্নগ্ররগ্রিত গ্রফফযণ ানুমায়ী কম্বহরয নভুনা ও ভূরয
ম্বগ্ররত ভুি ফন্ধ িাহভ দযত্র াঅফান কযা মাহে।
কম্বহরয গ্রফফযণাঃ
গ্রহযানাভ
গ্রফফযণ
গ্রযভাণ/াংিযা একক দয (োকা)
থভাে ভূরয(োকা)
ওজন
প্রগ্রত গ্র ১২০০ িাভ(± ৫%)
দয(োকা)
হণযয
৫পু ে x ৭পু ে (গ্রহের ােস)
যাং
ফযাাংহকয থরাহ া গ্রফগ্রবন্ন যহেয
াাআজ
প্রস্তুতকাযী
ফাাংরাহদ
(াঅকায)
*থদ
দযহত্র উদ্ধৃত ভূহরয যকাযী গ্রফগ্রধ থভাতাহফক বযাে, উৎহ কয,গ্রযফণ ৩০,০০০ গ্র
ফযয় ান্তবু সক্ত থাকহফ। উহেিয থম, ঢাকা থজরায ফাগ্রহয কম্বর গ্রযফহণয (± ৫০%)
ৃ কুগ্রযয়ায িযচ ফন কযা হফ।
থক্ষহত্র ফযাাংক কতসক
থভাে ভূরয কথায়াঃ

তসভূাঃ
(১) ৩০,০০০ (গ্রত্র াজায) গ্র কম্বহরয দয াঅফান কযা হরও প্রকৃ তহক্ষ ১ভ দপায় জরুযী গ্রবগ্রেহত ১৫,০০০ গ্র কম্বর
ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয ত্রাণ বান্ডাহয যফযা কযায জন্য ১ভ কামসাহদ প্রদান কযা হফ। াফগ্রষ্ট ১৫,০০০ গ্র গ্রকাংফা ফযাাংহকয
চাগ্রদা ানুাহয প্রহয়াজনীয় াংিযক কম্বর যফযাহয জন্য ফযাাংহকয ক্ষ থথহক প্রায় ২(দুাআ) ভা থভয়াদী ২য় কামসাহদ প্রদান কযা
ৃ ক্ষ াংযক্ষণ কহয।
হফ, মায গ্রফযীহত উক্ত কম্বর থডগ্ররবাযীয াডসায প্রদাহনয াথফা কামসাহদগ্রে ফাগ্রতহরয াগ্রধকায ফযাাংক কতস
ৃ ক্ষ থমাআ গ্রযভাণ
দযদাতা প্রগ্রতষ্ঠানহক াফযাআ ৩০,০০০ (গ্রত্র াজায) গ্র কম্বহরয জন্য দয দাগ্রির কযহত হফ। ফযাাংক কতস
কম্বরাআ ক্রয় করুক না থকন কম্বহরয একক দহয থকান গ্রযফতসন াঅনা মাহফ না।
(২) কম্বর যফযাহয স্থানাঃ কামসাহদহ ফগ্রণসত তাগ্রযি হত ৫(াাঁচ) গ্রদহনয ভহধয ফযাাংহকয গ্রনধসাগ্রযত স্থাহন কামসাহদ িীতায িযহচ ও
গ্রনজস্ব ফযফস্থানায় কম্বর যফযা কযহত হফ।উহেিয থম, ঢাকা থজরায ফাগ্রহয কম্বর গ্রযফহণয থক্ষহত্র ফযাাংক কতক
সৃ কুগ্রযয়ায
িযচ ফন কযা হফ।
(৩) দযহত্র াাংিহন াঅিী প্রগ্রতষ্ঠানভূ ফযাাংহকয ওহয়ফাাআে থথহক গ্রগ্রডউর াংি/ডাউনহরাড ূফসক থড াফ গ্রজএগ্রড
ফযাফয গ্রনজস্ব থকাম্পানী যাহড াঅহফদনত্র এফাং াঅহফদনহত্রয াহথ াফযাআ গ্রপ ফাফদ থম থকান তপগ্ররী ফযাাংক হত
াউথফাাংরা এগ্রিকারচায এযান্ড কভাস ফযাাংক গ্ররগ্রভহেড এয ানুকূহর ৳৫,০০০/-(োকা াাঁচ াজায) ভূরযভাহনয থ-াডসায
(াহপযতহমা য) প্রদান কহয ০২ নহবম্বয, ২০২০ গ্রি. হত ১৬ নহবম্বয, ২০২০ গ্রি. তাগ্রযি মসন্ত াগ্রপ চরাকারীন (কার ১০.০০
ো হত গ্রফকার ৩.৩০ ো) ভহয়য ভহধয ফযাাংহকয প্রধান কামসারহয়য গ্রজএগ্রড এয াংযগ্রক্ষত থেন্ডাযফাহে দযত্র জভা কযহত হফ।
াঅহফদনহত্রয াহথ থ-াডসায জভা প্রদান না কযহর াঅহফদনত্র ফাগ্রতর ফহর ন্য হফ।
(৪) দযহত্রয াহথ াঅহনসস্টভাগ্রন(হপযতহমা য) গ্রহহফ াউথফাাংরা এগ্রিকারচায এযান্ড কভাস ফযাাংক গ্ররগ্রভহেড হত
৳১,০০,০০০/-(োকা এক রক্ষ) ভূরযভাহনয থ-াডসায াউথফাাংরা এগ্রিকারচায এযান্ড কভাস ফযাাংক গ্ররগ্রভহেড ফযাফহয জভা গ্রদহত
হফ,াঅহনসস্টভাগ্রন জভা না গ্রদহর দযত্র ফাগ্রতর ফহর ন্য হফ।গ্রনফসাগ্রচত/কৃ তকামস প্রগ্রতষ্ঠানগ্রেয াঅহনসস্টভাগ্রন াযপযভযান্স যাযাগ্রন্ে
গ্রহহফ জভা থাকহফ।ান্যান্য(াগ্রনফসাগ্রচত/াকৃ তকামস) প্রগ্রতষ্ঠাণভূহয থ-াডসায যফযাকাযী প্রগ্রতষ্ঠাণ গ্রনফসাচহনয য থপযত থদয়া
ৃ কামসাহদ ানুমায়ী কর কামস হন্তালজনকবাহফ ম্পাদন থহল াঅহনসস্টভাগ্রন/
হফ।াযগ্রদহক,গ্রনফসাগ্রচত/কৃ তকামস প্রগ্রতষ্ঠান কতসক
াযপযভযান্স যাযাগ্রন্ে থপযতহমা য।

কম্বর যফযাহয দযত্রাঃ
(৫) দযত্র াফযাআ প্রাগ্রেক কা জত্রাগ্রদ  ভুিফন্ধ িাহভ াঅ াভী ১৬ নহবম্বয, ২০২০ গ্রি তাগ্রযি কার ১০ো হত গ্রফকার
৩.৩০ োয ভহধয জভা গ্রদহত হফ এফাং একাআ গ্রদন গ্রফকার ৪.০০ ঘগ্রেকায় দযত্র দাতা ফা তায প্রগ্রতগ্রনগ্রধয ম্মহু ি(মগ্রদ উগ্রস্থত
থাহক) দযত্র ভূ থিারা হফ।
(৬) দযহত্র াাংিহণ াঅিী প্রগ্রতষ্ঠানভূহক কম্বর ফযফায় এফাং গ্রনধসাগ্রযত ভহয় যফযাহ মসাপ্ত াগ্রবজ্ঞতা থাকহত
হফ।হহক্ষহত্র ান্যান্য ফযাাংক/াঅগ্রথসক প্রগ্রতষ্ঠাহন একক কামসাহদহ নুযনতভ ১৫,০০০ গ্র কম্বর যফযাহয কামসাহদহয ানুগ্ররগ্র
প্রদান কযহত হফ।
(৭) দযহত্রয াহথ (ক) ারনা াদ থেড রাাআহন্স, (ি) বফধ গ্রফ.াঅাআ.এন. নদ, ( ) াআ-গ্রে.াঅাআ.এন, (ঘ) ০১.১০.২০১৯ গ্রি. হত
০১.১০.২০২০ গ্রি. মসন্ত(এক ফছহযয) ফযাাংক গ্রাহফয থস্টেহভন্ে।
(৮) গ্রফর গ্রযহাধ দ্ধগ্রতাঃ
(ক) প্রকৃ ত াংিযক ভারাভার যফযাহয গ্রফযীহত ফাাংরাহদ যকাহযয গ্রফগ্রধ ানুাহয দাগ্রিরকৃ ত গ্রফরভূ হত বযাে াঅাআন
১৯৯১ ও াঅাআকয াধযাহদ ১৯৮৪ ানুাহয বযাে ও াঅয়কয উৎহ কতসন কযা হফ। কামসাহদ প্রাপ্ত প্রগ্রতষ্ঠাহনয গ্রফহরয াহথ
ভূক চারান ৬.৩ দাগ্রির কযহত হফ,ান্যথায় ফযাাংহকয ক্ষ থথহক গ্রফর প্রদান কযা হফনা।
ৃ ক্ষ কতসক
ৃ মাচাাআ
(ি) কম্বর যফযাহয য কামসাহদহয তসাফরী গ্রযারন কযতাঃ যফযাকৃ ত ভারাভার ফযাাংহকয মথামথ কতস
ফাছাাআ ূফসক থমৌগ্রক্তক ভহয়য ভহধয গ্রফর প্রদান কযা হফ।
( ) াহন্তালজনক ভারাভার যফযাহয থক্ষহত্র থনাগ্রি াঅহযাহয(গ্রফহরয ২৫% মসন্ত) াগ্রধকায ফযাাংক াংযক্ষণ কহয।
(ঘ) কম্বর প্রগ্রকউযহভন্ে ম্পগ্রকসত মাফতীয় কামসাফরী ভূর প্রগ্রতষ্ঠান গ্রহহফ াউথ ফাাংরা এগ্রিকারচায এযান্ড কভাস ফযাাংক
গ্ররগ্রভহেহডয ক্ষ থথহক কযা হরও এাআ ম্পগ্রকত
স গ্রফরভূ াউথ ফাাংরা এগ্রিকারচায এযান্ড কভাস ফযাাংক পাউহন্ডহনয ক্ষ
থথহক থদয়া হফ।
(৯) দযদাতা প্রগ্রতষ্ঠাণহক াফযাআ ভুি ফন্ধ িাহভ গ্রনজস্ব থকাম্পানী যাহড “থজনাহযর াগ্রবসহ গ্রডগ্রবন প্রধান” ফযাফয াফযাআ
৩(গ্রতন) গ্র কম্বহরয নভুনা গ্রনধসাগ্রযত ভহয়য ভহধয াগ্রপ চরাকারীন ভহয় ফযাাংহকয প্রধান কামসারহয় জভা গ্রদহত হফ।
কম্বহরয নভুনা দাগ্রির না কযহর দযত্র ফাগ্রতহরয াগ্রধকায ফযাাংক াংযক্ষণ কহয।
(১০) উক্ত কাজ াংক্রান্ত থম থকান উকযহণয ভূরয ফ ৃগ্রদ্ধ ঘেহর কম্বহরয দয ফ ৃগ্রদ্ধয াঅহফদন গ্রফহফচনা কযা হফনা।
(১১) উক্ত কাহজয জন্য থকান প্রকায ভগ্রফগ্ররগ্রে ফযয়/াগ্রিভ গ্রফর প্রদান কযা হফ না।
(১২) কামসাহদ প্রদাহনয থক্ষহত্র একক দহযয াাাগ্র কম্বহরয গুণ ত ভাহনয গ্রদক ও গ্রফহফচনায় থনয়া হফ। কম্বহরয গুণ ত ভান
ৃ ক্ষ ফসগ্রনম্ন দযদাতাহক কাজ প্রদাহন ফাধয নয়। ফযাাংক কত
গ্রিক না থাকহর ফযাাংক কতস
সৃ ক্ষ থকান কাযন দসাহনা ফযগ্রতহযহক কর ফা
থমহকান দযত্র/কামসাহদ ম্পূণসবাহফ ফাগ্রতর কযায ক্ষভতা াংযক্ষণ কহয।

উহযাক্ত কর তসাফরী হে, ফুহঝ ও ম্মত হয় াঅভযা দযত্র জভা প্রদান কযরাভ।

প্রগ্রতষ্ঠাহনয ভাগ্ররক/এভগ্রড/ভযাহনগ্রজাং ােসনায এয নাভ ও স্বাক্ষযাঃ

স্বা/-

থভাাঃ গ্রপউর াঅমভ
গ্রবগ্র এযান্ড থড াফ গ্রজএগ্রড

