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স্মারক িাং- ২৭.০২.০০০০.০০০.০৭.০০২.১৯-৪৪ তানরখ: ১১ িদভম্বর, ২০১৯ নি:: 

 

জ্বালানি েক্ষতা ও সাংরক্ষণ বৃনি কার্ যক্রদে অর্ যায়ি প্রকল্প এর জন্য নিম্ননলনখত পদে সাকুল্য টবতদি আউে টসানস যাং পিনতদত জিবদলর টসবা গ্রহদণর উদেদে 

স্বীকৃত প্রনতষ্ঠাদির নিকে হদত সীলগালাকৃত খাদে েরপত্র আহবাি করা র্াদে।  

“আউে টসানস যাং পিনতদত জিবল সরবরাদহর েরপত্র নবজ্ঞনি” 

 

১। েন্ত্রণালয়/নবভাগ                                : নবদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সপদ ে েন্ত্রণালয় 

২। এদজন্সী                                          : নবদ্যুৎ নবভাগ 

৩। সাংগ্রাহক সাংস্থা                                  : জ্বালানি েক্ষতা ও সাংরক্ষণ বৃনি কার্ যক্রদে অর্ যায়ি প্রকল্প 

৪।  সাংগ্রদহর পিনত                                 : উন্মুক্ত েরপত্র পিনত 

৫। বাদজে ও তহনবদলর উৎস                      : উন্নয়ি খাত 

৬। েরপত্র প্যাদকদজর িাে ও ধরি                         : আউে টসানস যাং পিনতদত জিবল নিদয়াগ/দসবা ক্রয় 

৭। েরপত্র প্যাদকদজর িাং                         : ২৭.০২.০০০০.০০০.০৭.০০২.১৯-৪৪, তানরখ: ১১ িদভম্বর, ২০১৯ নি: 

৮। েরপত্রোতার টর্াগ্যতা  : টর্ৌর্ মূলধি টকাপদ ািী ও ফাে যসমূদহর েির হদত চুনক্তনভনিক জিবল সরবরাদহর সিেপত্রসহ অনভজ্ঞতা 

সপদ ন্ন প্রনতষ্ঠাি 

৯। েরপত্র নবত্রদয়র টশষ তানরখ, সেয় ও স্থাি     : ২৮-১১-২০১৯ তানরখ দ্যপুর ১২.০০ ঘটিকা পর্ যন্ত টেডা’র প্রকল্প অনফস আইইনব ভবি (দলদভল-০৯), রেিা, 

ঢাকা এই ঠিকািায় েরপত্র েনলল নবক্রয় করা হদব 

১০।  েরপত্র গ্রহদণর টশষ তানরখ ও সেয়           :  ০১-১২-২০১৯ তানরখ দ্যপুর ১১.০০ ঘটিকা পর্ যন্ত 

১১।  েরপত্র গ্রহদণর েির                            : প্রকল্প অনফস, টেডা, আইইনব ভবি (দলদভল-০৯), রেিা, ঢাকা 

১২।  েরপত্র টখালার তানরখ, সেয় ও স্থাি           :  ০১-১২-২০১৯ তানরখ দ্যপুর ১১.৩০ ঘটিকা 

১৩।  েরপত্র আহবািকারী কে যকতযার িাে ও পেবী : টো. টরজাউল হক, প্রকল্প পনরচালক, জ্বালানি েক্ষতা ও সাংরক্ষণ বৃনি কার্ যক্রদে অর্ যায়ি প্রকল্প 

 

১৪। আউে টসানস যাং জিবল  নিদয়াগ/দসবা ক্রয় সাংক্রান্ত তথ্যাবলী: 

ক্রঃ িাং পদের িাে পদের সাংখ্যা বয়স সীো নশক্ষাগত টর্াগ্যতা 

১ অনফস সহায়ক ০২ টি ১৮-৩০ বছর এসএসনস/সেোি পাস 

 টোে = ০২ টি   
 

১৫। কাদজর/েরপদত্রর নববরণ: 

 

িাং 

 

কাদজর নববরণ েরপত্র 

তফনসদলর মূল্য 

(অদফরতদর্াগ্য) 

েরপত্র 

জাোিত 

(দফরতদর্াগ্য) 

েরপত্র তফনসল 

নবত্রদয়র টশষ তানরখ ও 

সেয় 

েরপত্র তফনসল 

োনখদলর টশষ তানরখ 

ও সেয় 

েরপত্র তফনসল টখালার 

তানরখ ও সেয় 

০১ আউে টসানস যাং পিনতদত 

জিবল নিদয়াগ/দসবা ক্রয় 

৫০০/= ১৩,০০০/= ২৮-১১-২০১৯ তানরখ 

দ্যপুর ১২.০০ ঘটিকা 

০১-১২-২০১৯ তানরখ 

দ্যপুর ১১.০০ ঘটিকা 

০১-১২-২০১৯ তানরখ 

দ্যপুর ১১.৩০ ঘটিকা 
 

১৬। নিদে যনশকা : েরপদত্রর শতযাবলী সম্বনলত তফনসলভুক্ত ব্াাংক এর টর্ টকাি শাখা হদত প্রকল্প পনরচালক, জ্বালানি েক্ষতা ও সাংরক্ষণ বৃনি 

কার্ যক্রদে অর্ যায়ি প্রকল্প, টেডা এর অনুকূদল ৫০০/- (পাঁচশত) োকার টপ-অড যার/ব্াাংক ড্রাফে অত্র অনফদসর নহসাব শাখায় 

জোোিপূব যক ক্রয় করদত হদব। 

১৭। নবদশষ নিদে যনশকা : কর্তযপক্ষ টকাি কারণ েশ যাদিা ব্নতদরদক টর্ টকাি অর্বা সকল েরপত্র গ্রহণ বা বানতল করার ক্ষেতা সাংরক্ষণ কদরি। 

১৮। েরপত্র জাোিদতর োকা বাাংলাদেদশর টর্ টকাি তফনসলভুক্ত ব্াাংক হদত ১১/১১/১৯ হদত ০১/১২/১৯ ইাং তানরদখর েদে ব্াাংক ড্রাফে/দপ-অড যার আকাদর 

েরপদত্রর সাদর্ োনখল করদত হদব। উক্ত তানরদখর পূদব যর ইযুকুকৃত টকাি ব্াাংক ড্রাফে/দপ-অড যার গ্রহণদর্াগ্য হদব িা। 

১৯। টকবলোত্র সাংনিষ্ট কাদজর জন্য সরকার কর্র্র্তযক স্বীকৃত টবসরকারী জিবল সরবরাহকারী প্রনতষ্ঠাি/এদজন্সী ও অনভজ্ঞতাসপদ ন্ন প্রনতষ্ঠাসমূহ েরপদত্র 

অাংশগ্রহণ করদত পারদব।  

২০। আউে টসানস যাং-এর োেদে টসবা গ্রহদণর টক্ষদত্র সরকার কর্তযক সেদয় সেদয় জারীকৃত আইি, নবনধোলা, নিদে যশিা ইতুানে অনুসরণদর্াগ্য হদব। 

জিপ্রশাসি েন্ত্রণালয় কর্তযক নিধ যানরত জাতীয় টবতি টেল, ২০১৫ অনুর্ায়ী সাকুল্য টবতি নিধ যানরত হদব। 

২১। প্রকদল্প আউে টসানস যাং পিনতদত নিদয়ানজত জিবল শুধুোত্র প্রকল্প টেয়াদের জন্য প্রদর্াজু হদব; কর্তযপক্ষ প্রদয়াজদি চানহত জিবদলর পেসাংখ্যা হ্রাস করদত 

পারদব। 

২২। নবদ্যুৎ নবভাগ/নবদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সপদ ে েন্ত্রিালয় হদত অর্ য বরাে ও ব্য় েঞ্জরী সাদপদক্ষ নবল পনরদশাধ করা হদব এবাং নবল হদত নবনধ টোতাদবক 

ভুাে/ট্যাক্সসমূহ কতযি করা হদব।  

 

  স্বা/- 

(দো. টরজাউল হক) 

প্রকল্প পনরচালক 

জ্বালানি েক্ষতা ও সাংরক্ষণ বৃনি কার্ যক্রদে অর্ যায়ি প্রকল্প 

টেডা, নবদ্যুৎ নবভাগ 

 

সাশ্রদয় জ্বালানি, সমৃি আগােী 


