
 

বি-আর পাওয়ারজেন বিবিজেড 

ঢাকা স্কয়ার, িাড়ী নং # ০১, ররাড নং # ১৩, 

রেক্টর # ০১ উত্তরা, ঢাকা-১২৩০। 
  

 

স্মারক নং-২৭.৩১. ০০০০.০২১.২৬.০০১.২১.                                                                                                                       তাররখঃ ০৮-০৬-২০২১ ররঃ 

রনলাম রিজ্ঞরি 

 

রি-আর পাওয়ারজেন রলঃ কর্তকৃ রনমাৃনাধীন কড্ডা ১৫০ মমঃ ওঃ ডুজয়ল ফুজয়ল রিদ্যুৎ মকজের স্টক ইয়াজড ৃস্তূপীকৃত আয়রন স্ক্র্ুাপ, খারল ড্রাম, হাইজড্রাজলাররক এরিড ও 

অন্যান্য মালামালিমুহ “ মেখাজন মে অিস্থায় আজে” রিরিজত রনলাজম রিক্রজয়র েন্য রনম্ন িরণতৃ শত ৃিাজপজে আগ্রহী প্ররতষ্ঠান/ ঠিকাদারজক স্ব-শরীজর উপরস্থত হজয় িজিাৃচ্চ 

উন্মুক্ত উদ্ধৃত দজরর রিরিজত রনলাম  আহিান করা োজছঃ   

                                                                 

ক্ররমক 

নং 
মালামাজলর নাম মালামাজলর রিিরণ একক 

পররমান 

(আনুমারনক) 

িিরৃনম্ন 

একক  দর 

(টাকা) 

(িুাট ও ট্যাক্স 

িহ) 

উদ্ধৃত  

মালামাজলর 

অিস্থান ও 

পররদশজৃনর 

স্থান/ঠিকানা 

একক দর 

(িুাট ও 

ট্যাক্স িহ) 

(টাকা)  

মমাট মূল্য 

(িুাট ও 

ট্যাক্স িহ) 

(টাকা)  

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ ০৯ 

০১ Damage HP Pump, Nozzle, ring, 

Inlet, Exhaust Valve and others -

(18K  damage spare),  

MS- Heat treated মকরে 10,510 30 

  

 

কড্ডা ১৫০ 

মমঃ ওঃ ডুজয়ল 

ফুজয়ল রিদ্যুৎ 

মকে ,কড্ডা 

গােীপুর।  

০২ 
Damage LT pump 

MS + CI - Heat 

treated 
মকরে 1,000 30 

  

০৩ Damage Bush- (18 K Spare), Gunmetal মকরে 118 30 
  

০৪ 
Flywheel Coupling,   MS- Heat treated মকরে 2,125 30 

  

০৫ 
Bearing  SS/MS মকরে 405 30 

  

০৬ 
Scaffolding &  Barbed wire,  MS মকরে 600 30 

  

০৭ LO drum (42pc) MS মকরে 545 20 
  

০৮ Oil mist eliminator Filter,   GI &  Fiber মকরে 329 20 
  

০৯ 
 Damage light  & others scrap  Glass, MS/SS মকরে 50 15 

  

১০ 
CCTV  

 SS, MS, Plastic &  

Glass 
মকরে 159 30 

  

১১ 
 Super enamel wire Copper মকরে 33 300 

  

১২ 
 Ballast  

Copper/ 

Aluminium 
মকরে 243 80 

  

১৩  Submersible pump Motor   Copper, MS & CI মকরে 90 50 
  

১৪ 
 Compressor of AC  Copper & MS মকরে 116 45 

  

১৫ 

 Celling Fan  + others Fan  
Copper/ 

Aluminium  & MS 
মকরে 109 40 

  

১৬ 
 Control cable  

 Copper, Steel & 

PVC Insulation 
মকরে 200 250 

  

১৭ 
Power Cable  

 Copper, Steel & 

PVC Insulation 
মকরে 380 250 

  

১৮ 25L Chemical drum   Plastic মকরে 186 100 
  

১৯ 
 130L Chemical drum   Plastic মকরে 17 350 

  

২০ 210L Chemical drum   Plastic মকরে 27 600 
  

২১  softner shell   Fiber মকরে 30 30   

২২ 
 RO membrane.   Fiber মকরে 8 30 

  

২৩  Oil fired steam  Boiler, Capacity 

:2 ton   
MS রপি 1 55000 

  

২৪ Lube oil empty  drum  MS রপি 590 555   

২৫ 
Photocopy Machine  

Plastic, glass  & 

Electronics   
রপি 1 2000 

  

২৬ Printer : Laser color/ white 

Printer, Samsung/ Cannon 

Plastic, glass  & 

Electronics   
রপি 3 300 

  

২৭ 
Television 32 " LCD  

Plastic, glass  & 

Electronics   
রপি 2 2000 

  

২৮ Tyre,   Microbus tyre- Type: 

195R15-03 nos,  Forklift tyre- 

Type: 195R15-10 nos, 

MS, Rubber & 

Nylon  
রপি 13 50 

  

২৯ েি বজিাে োকা    

৩০ কথায়ঃ 



 

   

 

 রনলাজম অংশগ্রহজনর শতাৃিলীঃ 

 

1. আগ্রহী দরদাতা প্রবতষ্ঠান েমূহ উপজরাক্ত ছক অনুযায়ী প্রবতষ্ঠাজনর রিোর রহড প্যাজড বি-আর পাওয়াজেন বিঃ এর েদর দপ্তর (িাড়ী নং-০১, ররাড নং-১৩, 

রেক্টর নং-১, উত্তরা, ঢাকা) এ আগািী  ০৮-০৬-২০২১ বরঃ হজত ১৭-০৬-২০২১ বরঃ দুপুর ১২:০০ ঘটিকার িজে মুখিন্ধ খাজি দরপত্র েিা প্রদান করজত 

হজি। বনর্ বাবরত েিজয়র পর রকান দরপত্র গ্রহণ করা হজি না। 

2. প্ররতটি আইজটজমর  দর আলাদািাজি  উদ্ধৃত করজত হজি । িিরৃনম্ন একক দজরর মেজয় কম দর গ্রহণ করা হজি না। 

3. উদৃত মমাট মূজল্যর উপর েরকারী বনয়িঅনুযায়ী ৭.৫% হাজর VAT ও ৫% হাজর আয়কর প্রজযােয হজি। যা উপজরাক্ত ছক এর ৭নং কিাজি উজেখ রজয়জছ।   

4. রনলামজোগ্য মালামালিমুহ প্ররতরদন অরিি েলাকালীন িমজয় এতদিংক্রান্ত োিতীয় তথ্যারদ িংগ্রহ কজে কড্ডা ১৫০ মমঃ ওঃ ডুজয়ল ফুজয়ল রিদ্যুৎ মকে 

পররদশনৃ করা োজি। রনলাজম  অংশগ্রহণকারীগনজক অিশ্যই মালামাজলর গুণগত মান ও পররমান  িম্পজক ৃিালিাজি ধারনা রনজয় রনলাম দজর অংশগ্রহন 

করজত হজি।  

5. দরপজত্র রকান কাো রেঁড়া/ঘষািাো ও অস্পষ্টতা গ্রহণজযাগ্য হজি না। উদ্ধৃত দর অংজক ও কথায় উজেখ করজত হজি। অন্যথায় দরদাতার দরপত্র িাবতি িজি 

বিজিবিত হজি। 

6. দরদাতা প্রবতষ্ঠাজনর িাবিক িা তার িজনানীত প্রবতবনবর্ কর্তবক দরপজত্র স্বাক্ষর করজত হজি এিং পূণ বাঙ্গ ঠিকানা েহ রিািাইি নং ও ইজিইি আইবড েম্ববিত 

প্রবতষ্ঠাজনর রিোর রহড প্যাজড দরপত্র দাবখি করজত হজি। অন্যথায় দরদাতার দরপত্র িাবতি িজি বিজিবিত হজি। 

7. প্ররতটি আইজটজমর মেজে মালামাল কম-মিশী হজত পাজর।প্রকৃত িংখ্যা /ওেজনর রিরিজত মূল্য পররজশাধ পূিকৃ মালামাল গ্রহণ করজত হজি। 

8. িত্বাধীকারী প্রবতষ্ঠাজনর মেজে মেড লাইজিন্স, টিন িনদ, িুাট মররেজেশন করপ ও স্বিারধকারীর োতীয় পররেয় পজের িজটাকরপ এিং রলরমজটড মকাম্পানীর 

মেজে মেড লাইজিন্স, টিন িনদ, িুাট মররেজেশন করপ ও ব্যিস্থাপনা পররোলক/মেয়ারম্যান এর োতীয় পররেয় পজের িজটাকরপ দরপজের িাজে েমা রদজত 

হজি। অন্যথায় দরদাতার দরপত্র িাবতি িজি বিজিবিত হজি। 

9. মকান কারণ প্রদশনৃ ব্যরতজরজক কর্তপৃে এই রনলাম  রিজ্ঞরি  িারতজলর েমতা িংরেন কজরন। এোড়া শত ৃিরহর্ভতৃ মকান িমস্যার উদ্ভি হজল মিজেজে অে 

মকাম্পারনর ব্যিস্থাপনা কর্তপৃজের  রিদ্ধান্তই চুড়ান্ত িজল গন্য হজি।                                                                                                                                         

                                                                                                                                 

  কর্তবপজক্ষর অনুজিাদনক্রজি 

 

 

 

 

 

 

 

অনুরলরপঃ কাোৃজে ৃ(দরপে উনু্মক্ত করণ/ মুল্যায়জন উপরস্থত োকার অনুজরাধিহ) 

১। তত্ত্বিধায়ক প্রজকৌশলী (রপ এন্ড রড), রি-আর পাওয়ারজেন রলঃ। 

২। তত্ত্বিধায়ক প্রজকৌশলী, কড্ডা ১৫০ মমঃ ওঃ ডুজয়ল ফুজয়ল রিদ্যুৎ মকে, রি-আর পাওয়ারজেন রলঃ।  
৩। ব্যিস্থাপক (এইেআর ও এডরমন), রি-আর পাওয়ারজেন রলঃ। 

৪। উপ-রিিাগীয় প্রজকৌশলী (ও এন্ড এম), রি-আর পাওয়ারজেন রলঃ। 

৫। িহকারী ব্যিস্থাপক (রনরীো), রি-আর পাওয়ারজেন রলঃ। 
 

 

 অনুরলরপঃ িদয় জ্ঞাতাজে ৃ (জনাটিশ মিাজডরৃ মাধ্যজম িহুল প্রোজরর েন্য অনুজরাধিহ) 

১। ব্যিস্থাপনা পররোলক, রি-আর পাওয়ারজেন রলঃ। 

২। রনিাৃহী পররোলক(প্রজকৌশি/ অে ৃও রহিাি) , রি-আর পাওয়ারজেন রলঃ। 

৩। তত্ত্বিধায়ক প্রজকৌশলী (ও এন্ড এম), রি-আর পাওয়ারজেন রলঃ। 

৪। তত্ত্বািধায়ক প্রজকৌশলী, কড্ডা ১৫০ মমঃ ওঃ ডুজয়ল ফুজয়ল রিদ্যুৎ মকে, রি-আর পাওয়ারজেন রলঃ। 

৫। মনাটিশ মিাড,ৃকজপাৃজরট অরিি/কড্ডা ১৫০ মমঃ ওঃ ডুজয়ল ফুজয়ল রিদ্যুৎ মকে  । 

 

 

(মমাঃ মরাকনুজ্জামান) 

তত্ত্বিধায়ক প্রজকৌশলী (ও এন্ড এম), 

রি-আর পাওয়ারজেন রলঃ 

 

রিাঃ রিাতাহার রহাজেন 

বনি বাহী প্রজকৌশিী (প্রবকউরজিন্ট এন্ড কন্টাক্ট)  

রি-আর পাওয়ারজেন রলঃ 

http://www.biwta.gov.bd/

