
          ’  অর্থ�নৈ�তি�ক তি	ষয় সংক্রান্� মতিন্�রসভা কতিমতি� এ	ং সরকাতির ক্রয় সংক্রান্� মতিন্�রসভা কতিমতি� র সভা
�াতিরখ  :   ০৯  /  ০৬  /   ২০২১ তি�রষ্টাব্দ  

     ’       আজকেক অর্থ�নৈ�তি�ক তি	ষয় সংক্রান্� মতিন্�রসভা কতিমতি� র ১৬�ম এ	ং সরকাতির ক্রয় সংক্রান্� মতিন্�রসভা
’     কতিমতি� র ২০�ম সভা অ�ুতি%� হকেয়কে'  ।

Economic Affairs-      কতিমতি�র অ�ুকেমাদকে�র জন্য ১তি� এ	ং Purchase-    কতিমতি�র অ�ুকেমাদকে�র জন্য ১১তি�

   প্রস্�া	 উত্র্থাপ� করা হকেয়কে'  । Purchase    এর প্রস্�া	�াগুকে/ার মকে0য    সড়ক পতির	হ� ও মহাসড়ক

 তি	ভাকে3র ৬তি�,     স্র্থা�ীয় সরকার তি	ভাকে3র ২তি�,    জ�তি�রাপত্�া তি	ভাকে3র ১তি�,     পাতি� সম্পদ মন্�রণা/কেয়র ১তি�

       এ	ং শ্রম ও কম�সংস্র্থা� মন্�রণা/কেয়র ১তি� প্রস্�া	�া তি'/  । Purchase-   কতিমতি�র অ�ুকেমাতিদ� ১১তি�

    প্রস্�াকে	 মমা� অকের্থ�র পতিরমাণ ২,        ৫৭৯ মকাতি� ৩০ /ক্ষ ৭৯ হাজার ৬৩০ �াকা     । ম�োট অর্থ�োয়নে�র �নে� জি�ওজি�

            হকে� ব্যয় হকে	 ৮৯০ মকাতি� ৬২ /ক্ষ ৩১ হাজার ৫৮ �াকা এ	ং এতি?তি	,     এএফতি? ও ইআাইতি	 ঋণ ১,৬৮৮

      মকাতি� ৬৮ /ক্ষ ৪৮ হাজার ৫৭২ �াকা।

অর্থ�নৈ�তি�ক তি	ষয় সংক্রান্� মতিন্�রসভা কতিমতি�’র   ২০  ২  ১    সকে�র  ১৬�ম     সভা  

আকে/াচ্য তি	ষয়: ১ 

পা	�ত্য অঞ্চকে/র ৩তি� মজ/ায় (	ান্দর	া�, রাঙ্গামাতি� ও খা3ড়া'তিড়) অপতি�ক্যা/ ফাই	ার ক্যা	/ স্র্থাপ� কাজ
সরাসতির ক্রয় পদ্ধতি�কে� (DPM) ক্রকেয়র অ�ুকেমাদ�।

উকেদ্যাক্�া মন্�রণা/য়/তি	ভা3 : �থ্য ও মযা3াকেযা3 প্রযুতিক্�  তি	ভা3
	াস্�	ায়�কারী সংস্র্থা : 	াং/াকেদশ কতিম্পউ�ার কাউতিন্স/ (তি	তিসতিস)
অকের্থ�র উৎস : তিজওতি	

প্রস্�া	�া  :   

দু3�ম  এ/াকায়  স্র্থায়ী  ম��ওয়াক�  স্র্থাপকে�র  /কেক্ষQয  “ম�তি/কেযা3াকেযা3  সুতি	ধা  	তিঞ্চ� এ/াকাসমূকেহর  ব্র?ব্যান্?

কাকে�তিT�তিভতি� স্র্থাপ� (কাকে�কেT�? 	াং/াকেদশ)” প্রককেUপর অধী� পা	�ত্য অঞ্চকে/র ৩তি� মজ/ায় (	ান্দর	া�, রাঙ্গামাতি�

ও খা3ড়া'তিড়) মমা� ৫৯তি� ইউতি�য়কে� অপতি�ক্যা/ ফাই	ার ম��ওয়াক� স্র্থাপকে�র উকেদ্যা3 গ্রহণ করা হকেয়কে'।

পা	�ত্য অঞ্চকে/র ইউতি�য়�সমূহ অতি�দু3�ম তি	ধায় তি�রাপত্�া ঝঁুতিক ও পাতিরপাতিশ্	�ক প্রতি�	ন্ধক�ার কর্থা তি	কে	চ�া

ককের অপতি�ক্যা/ ফাই	ার ম��ওয়াক�  স্র্থাপ� কাজ 	াং/াকেদশ মস�া	াতিহ�ীর  মা0যকেম সরাসতির ক্রয় পদ্ধতি�কে�

(DPM) ক্রকেয়র প্রস্�া	 �ীতি�3� অ�ুকেমাদকে�র জন্য উপস্র্থাপ� করা হকেয়কে'।

সরকাতির ক্রয় সংক্রান্� মতিন্�রসভা কতিমতি�’র ২০২  ১   সকে�র   ২০�ম   সভা   

আকে/াচ্য তি	ষয়: ১
“Vehicle Mounted Mobile Interceptor and related services” ক্রয়
প্রস্�া	।

প্রস্�া	ক মন্�রণা/য়/তি	ভা3 : জ�তি�রাপত্�া তি	ভা3
	াস্�	ায়�কারী সংস্র্থা : ন্যাশ�া/ ম�তি/কতিমউতি�কেকশ� মতি��তিরং মসন্�ার 
প্রস্�াকে	 অকের্থ�র পতিরমাণ : ৬৫ মকাতি� ৫৬ /ক্ষ ৫৬ হাজার ৬৪০ �াকা।  

(তিজওতি	)



প্রস্�া	�া  :  

২০২০-২০২১  অর্থ�  	'কের  ন্যাশ�া/  ম�তি/কতিমউতি�কেকশ�  মতি��তিরং  মসন্�ার  এর  জন্য  ১তি�  “Vehicle
Mounted Mobile Interceptor and related services”  ক্রকেয়র  /কেক্ষQয  সীতিম�
দরপত্র পদ্ধতি�কে�  (LTM) দরপত্র আহ	া� করা হকে/ ২তি� দরপত্র জমা পকেড় যার মকে0য ১তি� মরসপ�তিসভ
হযZ। দরপকেত্রর  সক/ প্রতিক্রয়া  মশকেষ  তি�ইতিস  ক� [�ক  সুপাতিরশক[�  একমাত্র  মরসপ�তিসভ দরদা�া  প্রতি�%া�
Toru Group Limited, Switzerland  ম/াকা/ একেজন্�: Smart SCM Solution,
Dhaka হকে� ৬৫ মকাতি� ৫৬ /ক্ষ ৫৬ হাজার ৬৪০ �াকায় ১তি� “Vehicle Mounted Mobile
Interceptor and related services” ক্রকেয়র প্রস্�া	 অ�ুকেমাদকে�র জন্য উপস্র্থাপ�
করা হকেয়কে'। 

আকে/াচ্য তি	ষয়: ২

  ঢাকা ওয়াসার Dhaka Environmentally Sustainable Water Supply
(DESWS)  প্রককেUপর প্যাকেকজ-3.1   কাকেজর দরপ্রস্�া	 অ�ুকেমাদ�।

প্রস্�া	ক মন্�রণা/য়/তি	ভা3 : স্র্থা�ীয় সরকার তি	ভা3
	াস্�	ায়�কারী সংস্র্থা : ঢাকা ওয়াসা
প্রস্�াকে	 অকের্থ�র পতিরমাণ : ৫৮৯ মকাতি� ৩১ /ক্ষ ৯২ হাজার ৯৭৪ �াকা।

{তিজওতি	 এ	ং এতি?তি	, এএফতি? ও ইআইতি	 ঋণ} 

প্রস্�া	�া  :   

  ঢাকা ওয়াসার Dhaka  Environmentally  Sustainable  Water  Supply

(DESWS) প্রককেUপর প্যাকেকজ-3.1 এর আও�ায় রামপুরা হকে� ভা�ারা হকেয় এয়ারকেপা��  মরা?,  উত্�রা,
গু/শা�, 	�া�ী, কচুকেক্ষ� পয�ন্� ২৫ তিক.তিম. পতিরকেশাতিধ� পাতি�র ট্রান্সতিমশ� /াই� স্র্থাপ� কাকেজর জন্য এক ধাপ

দুই খাম পদ্ধতি�কে� দরপত্র আহ	া� করা হকে/ ৬তি� দরপত্র জমা পকেড় যার মকে0য ৩তি�  Substantially
মরসপ�তিসভ হয়। দরপকেত্রর সক/ প্রতিক্রয়া  মশকেষ তি�ইতিস  ক� [�ক সুপাতিরশক[� মরসপ�তিসভ  স	�তি�ম্� দরদা�া

প্রতি�%া� China Geo-Engineering Corporation, China এর তি�ক� হকে� ৫৮৯ মকাতি�

৩১  /ক্ষ ৯২  হাজার  ৯৭৪  �াকায়  প্রককেUপর  প্যাকেকজ-3.1 এর আও�ায়  ২৫  তিক.তিম.  পতিরকেশাতিধ�  পাতি�র

ট্রান্সতিমশ� /াই� স্র্থাপ� কাজ ক্রকেয়র অ�ুকেমাদকে�র জন্য প্রস্�া	 উপস্র্থাপ� করা হকেয়কে'। 

আকে/াচ্য তি	ষয়: ৩

  ঢাকা ওয়াসার Dhaka Environmentally Sustainable Water Supply
(DESWS)     প্রককেUপ পরামশ�ক প্রতি�%াকে�র মভতিরকেয়শ� প্রস্�া	।

প্রস্�া	ক মন্�রণা/য়/তি	ভা3 : স্র্থা�ীয় সরকার তি	ভা3
	াস্�	ায়�কারী সংস্র্থা : ঢাকা ওয়াসা
প্রস্�াকে	 অকের্থ�র পতিরমাণ : ২ মকাতি� ৭১ /ক্ষ ৪ হাজার ৯৬৭ �াকা।



{এতি?তি	, এএফতি? ও ইআইতি	 ঋণ} 

প্রস্�া	�া  :   

০৪/০৩/        ২০১৫ �াতিরকেখর তিসতিসতিজতিপ সভার অ�ুকেমাদ�ক্রকেম ঢাকা ওয়াসার Dhaka

Environmentally Sustainable Water Supply (DESWS)  প্রককেUপর পরামশ�ক

  প্রতি�%া� তিহকেসকে	 Joint  Venture  of  (১)  Kunhwa-DDC-FCEA   এ	ং (২)

Vernacular Consultant Ltd. Bangladesh         মক ১৯ মকাতি� ৮৫ /ক্ষ ৮১ হাজার ৬৪০

 �াকায় তি�কেয়াকে3র চুতিক্� করা হয়। প্রককেUপর কাজ যর্থাসমকেয় মশষ �া হওয়ায় প্রককেUপর মময়াদ 	 [তিদ্ধ পাওয়ায়

পরামশ�ক  প্রতি�%াকে�র  মময়াদ  ৩৬  মাকেসর  পতির	কে��  ৭৫  মাস  (৩০/০৬/২০২১)  পয�ন্�  	 [তিদ্ধজতি��  কারকেণ

মভতিরকেয়শ� 	া	দ অতি�তিরক্�  ২ মকাতি� ৭১ /ক্ষ ৪ হাজার ৯৬৭ �াকার প্রস্�া	 অ�ুকেমাদকে�র জন্য উপস্র্থাপ�

করা হকেয়কে'।

আকে/াচ্য তি	ষয়: ৪

“তিদ�াজপুর মজ/ার সদর উপকেজ/ার ম3ৌতিরপুর �ামক স্র্থাকে� খরা মমৌসুকেম সম্পূরক মসচ প্রদাকে�র /কেক্ষQয পু�ভ�রা
�দীর উপর  সমতিন্	� পাতি� তি�য়ন্�রণ অ	কাঠাকেমা তি�ম�াণ” প্রককেUপর তি�ম�াণ কাকেজর মভতিরকেয়শ� প্রস্�া	।

প্রস্�া	ক মন্�রণা/য়/তি	ভা3 : পাতি� সম্পদ মন্�রণা/য়
	াস্�	ায়�কারী সংস্র্থা : 	াং/াকেদশ  পাতি� উন্�য়� ম	া?� (পাউকে	া)
প্রস্�াকে	 অকের্থ�র পতিরমাণ : ১২ মকাতি� ৫ /ক্ষ ১ হাজার ৪৯৯ �াকা।  

(তিজওতি	)

প্রস্�া	�া  :  

২৯/১১/২০১৭ �াতিরকেখর তিসতিসইএ সভার অ�ুকেমাদ�ক্রকেম  “তিদ�াজপুর মজ/ার সদর উপকেজ/ার ম3ৌতিরপুর �ামক
স্র্থাকে� খরা মমৌসুকেম সম্পূরক মসচ প্রদাকে�র /কেক্ষQয পু�ভ�রা �দীর উপর  সমতিন্	� পাতি� তি�য়ন্�রণ অ	কাঠাকেমা
তি�ম�াণ” প্রককেUপর প্যাকেকজ �ং-DWCS-01 এর তি�ম�াণ কাজ 	াস্�	ায়কে� ?কইয়া?� এন্? ইতিbতি�য়াতিরং ওয়াক�স
তি/ঃ,  �ারায়ণ3b’মক সরাসতির ক্রয় পদ্ধতি�কে� ৪৩ মকাতি� ৭৪ /ক্ষ ৪৩ হাজার ৩২৪ �াকায় তি�কেয়া3 মদয়া হয়।
প্রককেUপর কাজ চ/মা� অ	স্র্থায় ২০১৯ সাকে/ 	ন্যায় তি	0	স্� হওয়া তিরং 	াঁধ মমরাম�সহ অন্যান্য আ�ুষাতিঙ্গক
মমরাম� কাকেজর জন্য মভতিরকেয়শ� 	া	দ অতি�তিরক্� ১২ মকাতি� ৫ /ক্ষ ১ হাজার ৪৯৯ �াকায় পূ�� কাকেজর ক্রয়
প্রস্�া	 অ�ুকেমাদকে�র জন্য উপস্র্থাপ� করা হকেয়কে'।

আকে/াচ্য তি	ষয়: ৫ 

‘সাকেসক সড়ক সংকেযা3 প্রকUপ-২’  একে/ঙ্গা-হাতি�কামরু/-রংপুর মহাসড়ক চার ম/কে� উন্�ীক�করণ’ প্রককেUপর
প্যাকেকজ WP-13 এর পূ�� কাজ ক্রয়।

উকেদ্যাক্�া মন্�রণা/য়/তি	ভা3 : সড়ক পতির	হ� ও মহাসড়ক তি	ভা3 
	াস্�	ায়�কারী সংস্র্থা : সড়ক ও জ�পর্থ অতিধদপ্�র 
অকের্থ�র পতিরমাণ : ৭৪৩ মকাতি� ২৮ /ক্ষ ৩৫ হাজার ২৮৩ �াকা।



(তিজওতি	 ও এতি?তি	)

প্রস্�া	�া  :     

‘সাকেসক সড়ক সংকেযা3 প্রকUপ’ একে/ঙ্গা-হাতি�কামরু/-রংপুর মহাসড়ক চার ম/কে� উন্�ী�করণ’ প্রককেUপর প্যাকেকজ

�ং WP-13 এর আও�ায় হাতি�কামরু/ ইন্�ারকেচইb তি�ম�াণ ও রক্ষণাকে	ক্ষণ কাজ সম্পাদকে�র /কেক্ষQয এক ধাপ
দুই খাম পদ্ধতি�কে� দরপত্র আহ	া� করা হকে/ ১৪তি� দরপত্র জমা পকেড় যার মকে0য ১২তি� মরসপ�তিসভ হয়।
দরপকেত্রর সক/ প্রতিক্রয়া মশকেষ তি�ইতিস ক� [�ক সুপাতিরশক[� মরসপ�তিসভ স	�তি�ম্� দরদা�া প্রতি�%া�  China
Railway Construction Bridge Engineering Bureau Group Co. Ltd. এর

তি�ক� মর্থকেক ৭৪৩ মকাতি� ২৮ /ক্ষ ৩৫ হাজার ২৮৩ �াকায় প্যাকেকজ �ং WP-13 এর পূ�� কাজ ও রক্ষণাকে	ক্ষণ
কাজ ক্রকেয়র অ�ুকেমাদকে�র জন্য প্রস্�া	 উপস্র্থাপ� করা হকেয়কে'।   

আকে/াচ্য তি	ষয়: ৬ 

‘সাকেসক সড়ক সংকেযা3 প্রকUপ-২’  একে/ঙ্গা-হাতি�কামরু/-রংপুর মহাসড়ক চার ম/কে� উন্�ীক�করণ’ প্রককেUপর

প্যাকেকজ WP-05 এর পূ�� কাজ ক্রয়।

উকেদ্যাক্�া মন্�রণা/য়/তি	ভা3 : সড়ক পতির	হ� ও মহাসড়ক তি	ভা3 
	াস্�	ায়�কারী সংস্র্থা : সড়ক ও জ�পর্থ অতিধদপ্�র 
অকের্থ�র পতিরমাণ : ৬০১ মকাতি� ১০ /ক্ষ ৯৫ হাজার ৪৭৪ �াকা।

 (তিজওতি	 ও এতি?তি	)

প্রস্�া	�া  :     

‘সাকেসক সড়ক সংকেযা3 প্রকUপ’ একে/ঙ্গা-হাতি�কামরু/-রংপুর মহাসড়ক চার ম/কে� উন্�ী�করণ’ প্রককেUপর প্যাকেকজ

�ং WP-05 পূ�� কাজ ও রক্ষণাকে	ক্ষণ কাজ সম্পাদকে�র /কেক্ষQয এক ধাপ দুই খাম পদ্ধতি�কে� দরপত্র আহ	া�
করা হকে/ ১৩তি� দরপত্র জমা পকেড় যার মকে0য ১২তি� মরসপ�তিসভ হয়। দরপকেত্রর সক/ প্রতিক্রয়া মশকেষ তি�ইতিস
ক� [�ক সুপাতিরশক[� মরসপ�তিসভ স	�তি�ম্� দরদা�া প্রতি�%া� Abdul Monem Ltd এর তি�ক� মর্থকেক ৬০১

মকাতি�  ১০  /ক্ষ  ৯৫  হাজার  ৪৭৪  �াকায়  প্যাকেকজ  �ং  WP-05  পূ��  কাজও  রক্ষণাকে	ক্ষণ  কাজ ক্রকেয়র
অ�ুকেমাদকে�র জন্য প্রস্�া	 উপস্র্থাপ� করা হকেয়কে'।   

আকে/াচ্য তি	ষয়: ৭

“কুতিমল্/া  (�ম'ম  ব্রীজ)-ম�ায়াখা/ী  (ম	3ম3b)”  আঞ্চতি/ক  মহাসড়ক  ৪-ম/কে�  উন্�ী�করণ  প্রককেUপর
প্যাকেকজ PW-01 এর মভতিরকেয়শ� প্রস্�া	।

উকেদ্যাক্�া মন্�রণা/য়/তি	ভা3 : সড়ক পতির	হ� ও মহাসড়ক তি	ভা3 
	াস্�	ায়�কারী সংস্র্থা : সড়ক ও জ�পর্থ অতিধদপ্�র 
অকের্থ�র পতিরমাণ : ৪৭ মকাতি� ৮৮ /ক্ষ ৩৪ হাজার ৫০২ �াকা।

 (তিজওতি	)

প্রস্�া	�া  :    

তিসতিসতিজতিপ সভার অ�ুকেমাদ�ক্রকেম “কুতিমল্/া  (�ম'ম ব্রীজ)-ম�ায়াখা/ী  (ম	3ম3b)”  আঞ্চতি/ক মহাসড়ক ৪-
ম/কে� উন্�ী�করণ প্রককেUপর প্যাকেকজ �ং PW-01  এর পূ�� কাজ সম্পাদকে� ১৯৩ মকাতি� ৮৪ /ক্ষ ৫০ হাজার
�াকায়  Joint  Venture  of  (১)  Shamim  Enterprise  Pvt.  Ltd.  এ	ং  (২)



National  Development Engineers Ltd.  মক  তি�কেয়া3  মদয়া  হয়। পর	��ীকে�  তি	কে	চ্য
প্যাকেককেজর মময়াদ 	 [তিদ্ধ এ	ং অতি�তিরক্� কাজ যুক্� হওয়ায় মভতিরকেয়শ� 	া	দ অতি�তিরক্� ৪৭ মকাতি� ৮৮ /ক্ষ ৩৪
হাজার ৫০২ �াকার পূ�� কাজ ক্রকেয়র প্রস্�া	 অ�ুকেমাদকে�র জন্য উপস্র্থাপ� করা হকেয়কে'।

আকে/াচ্য তি	ষয়: ৮
“কুতিমল্/া  (�ম'ম  ব্রীজ)-ম�ায়াখা/ী  (ম	3ম3b)”  আঞ্চতি/ক  মহাসড়ক  ৪-ম/কে�  উন্�ী�করণ  প্রককেUপর
প্যাকেকজ �ং PW-03 এর মভতিরকেয়শ� প্রস্�া	।

উকেদ্যাক্�া মন্�রণা/য়/তি	ভা3 : সড়ক পতির	হ� ও মহাসড়ক তি	ভা3 
	াস্�	ায়�কারী সংস্র্থা : সড়ক ও জ�পর্থ অতিধদপ্�র 
অকের্থ�র পতিরমাণ : ৩৯ মকাতি� ২১ /ক্ষ ২৫ হাজার ৩২৮ �াকা।

 (তিজওতি	)

প্রস্�া	�া  :    
তিসতিসতিজতিপ সভার অ�ুকেমাদ�ক্রকেম “কুতিমল্/া  (�ম'ম ব্রীজ)-ম�ায়াখা/ী  (ম	3ম3b)”  আঞ্চতি/ক মহাসড়ক ৪-
ম/কে� উন্�ী�করণ প্রককেUপর প্যাকেকজ �ং PW-03  এর পূ�� কাজ সম্পাদকে� ১৯৪ মকাতি� ৯৮ /ক্ষ ৯৫ হাজার
৮৪৭ �াকায়  Joint Venture of (১) Taher Brothers Ltd, (২) Rana Builders
Pvt.  Ltd.,  এ	ং  (৩)  M/S Hassan Builders  মক  তি�কেয়া3  মদয়া  হয়। পর	��ীকে�  তি	কে	চ্য
প্যাকেককেজর মময়াদ 	 [তিদ্ধ এ	ং অতি�তিরক্� কাজ যুক্� হওয়ায় মভতিরকেয়শ� 	া	দ অতি�তিরক্� ৩৯ মকাতি� ২১ /ক্ষ ২৫
হাজার ৩২৮ �াকার পূ�� কাজ ক্রকেয়র প্রস্�া	 অ�ুকেমাদকে�র জন্য উপস্র্থাপ� করা হকেয়কে'।

আকে/াচ্য তি	ষয়: ৯
“গুরুত্	পূণ� আঞ্চতি/ক মহাসড়ক যর্থাযর্থ মা� ও প্রশস্��ায় উন্�ী�করণ (তিসকে/� মজা�)” প্রককেUপর প্যাকেকজ
WD-05 এর মভতিরকেয়শ� প্রস্�া	।

উকেদ্যাক্�া মন্�রণা/য়/তি	ভা3 : সড়ক পতির	হ� ও মহাসড়ক তি	ভা3 
	াস্�	ায়�কারী সংস্র্থা : সড়ক ও জ�পর্থ অতিধদপ্�র 
অকের্থ�র পতিরমাণ : ১৬ মকাতি� ৮১ /ক্ষ ৭১ হাজার ৪৩৮ �াকা।

 (তিজওতি	)

প্রস্�া	�া  :    
 
তিসতিসতিজতিপ  সভার  অ�ুকেমাদ�ক্রকেম  “গুরুত্	পূণ�  আঞ্চতি/ক মহসড়ক যর্থাযর্থ  মা�  ও  প্রশস্��ায়  উন্�ী�করণ
(তিসকে/� মজা�)” প্রককেUপর প্যাকেকজ �ং WD-05 এর পূ�� কাজ সম্পাদকে� ১৮৬ মকাতি� ৯৮ /ক্ষ ১৭ হাজার
৮৫৫ �াকায়  Joint Venture of (১) Shamim Enterprise Pvt. Ltd, (২) M/S
Janmabumi Nirmata Pvt. Ltd.,  এ	ং  (৩) Ohiduzzaman Chowdhury মক
তি�কেয়া3 মদয়া হয়। পর	��ীকে� তি	কে	চ্য প্যাকেককেজর মময়াদ 	 [তিদ্ধ এ	ং অতি�তিরক্� কাজ যুক্� হওয়ায় মভতিরকেয়শ�
	া	দ অতি�তিরক্� ১৬ মকাতি� ৮১ /ক্ষ ৭১ হাজার ৪৩৮ �াকায় পূ��  কাজ ক্রকেয়র প্রস্�া	 অ�ুকেমাদকে�র জন্য
উপস্র্থাপ� করা হকেয়কে'।

আকে/াচ্য তি	ষয়: ১০



“গুরুত্	পূণ� মহাসড়কেক পণ্য পতির	হকে�র উৎসমুকেখ একেTস/ ম/া? তি�য়ন্�রণ মকন্দ্র স্র্থাপ�” প্রককেUপ প্যাকেকজ �ং-
PW-01 এর ক্রয় প্রস্�া	।

প্রস্�া	ক মন্�রণা/য়/তি	ভা3 : সড়ক পতির	হ� ও মহাসড়ক তি	ভা3
	াস্�	ায়�কারী সংস্র্থা : সড়ক ও জ�পর্থ অতিধদপ্�র
প্রস্�াকে	 অকের্থ�র পতিরমাণ : ৩০১ মকাতি� ৩৫ /ক্ষ ৬১ হাজার ৫৮২ �াকা।   (তিজওতি	) 

প্রস্�া	�া  :   

“গুরুত্	পূণ� মহাসড়কেক পণ্য পতির	হকে�র উৎসমুকেখ একেTস/ ম/া? তি�য়ন্�রণ মকন্দ্র স্র্থাপ�” প্রককেUপর প্যাকেকজ �ং-
PW-01  এর পূ�� কাজ সম্পাদকে�র জন্য উম্মুক্� পদ্ধতি�কে� দরপত্র আহ	া� করা হকে/ ২তি� দরপত্র  জমা
পকেড় যা মরসপ�তিসভ হয়। দরপকেত্রর সক/ প্রতিক্রয়া  মশকেষ তি�ইতিস ক� [�ক সুপাতিরশক[� মরসপ�তিসভ  স	�তি�ম্�
দরদা�া প্রতি�%া� National Development Engineers Ltd. এর তি�ক� মর্থকেক ৩০১ মকাতি�
৩৫ /ক্ষ ৬১ হাজার ৫৮২ �াকায় প্রককেUপর প্যাকেকজ �ং-PW-01  এর পূ�� কাজ ক্রকেয়র অ�ুকেমাদকে�র জন্য
প্রস্�া	 উপস্র্থাপ� করা হকেয়কে'। 

আকে/াচ্য তি	ষয়: ১১

“	াং/াকেদকেশ ঝুঁতিকপূণ� তিশশুশ্রম তি�রস�  (৪র্থ� পয�ায়)” প্রককেUপর আও�ায় ১ /ক্ষ তিশশুকেক প্রতিশক্ষণ প্রদাকে�র
/কেক্ষQয এ�তিজও তি�	�াচ�।

প্রস্�া	ক মন্�রণা/য়/তি	ভা3 : শ্রম ও কম�সংস্র্থা� মন্�রণা/য়
	াস্�	ায়�কারী সংস্র্থা : শ্রম ও কম�সংস্র্থা� মন্�রণা/য়
প্রস্�াকে	 অকের্থ�র পতিরমাণ : ১৬০ মকাতি� �াকা।   (তিজওতি	) 

প্রস্�া	�া  :   

“	াং/াকেদকেশ ঝঁুতিকপূণ� তিশশুশ্রম তি�রস�  (৪র্থ� পয�ায়)” প্রককেUপর আও�ায় ১ /ক্ষ তিশশুকেক ৬ মাস মময়াতিদ উপ-
আ�ু%াতি�ক তিশক্ষা  এ	ং ৪ মাস মময়াতিদ  দক্ষ�া  উন্�য়� প্রতিশক্ষণ প্রদাকে�র  জন্য এ�তিজও তি�	�াচকে�র  /কেক্ষQয
Expression of Interest (EOI)  প্রকাশ করকে/ ৭৫৭তি� প্রস্�া	 পাওয়া যায়। প্রার্থতিমকভাকে	

�াতি/কাভুক্� ১১২তি� এ�তিজও’র তি�ক� Request for Proposal (RFP) আহ	া� করা হকে/ ১১২তি�

RFP  পাওয়া  যায়  যা  মরসপ�তিসভ হয়। তিপতিপতিস  ক� [�ক  যাচাই-	া'াই  মশকেষ সুপাতিরশক[�  ১১২তি�  এ�তিজও’র

মা0যকেম ১ /ক্ষ তিশশুকেক  ১৬০ মকাতি� �াকায়  ৬ মাস মময়াতিদ উপ-আ�ু%াতি�ক তিশক্ষা এ	ং ৪ মাস মময়াতিদ দক্ষ�া
উন্�য়� প্রতিশক্ষণ প্রদাকে�র  ক্রয় প্রস্�া	 অ�ুকেমাদকে�র জন্য উপস্র্থাপ� করা হকেয়কে'।


	প্রস্তাবনা:
	সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি’র ২০২১ সনের ২০তম সভা
	প্রস্তাবনা:
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