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তাররখঃ ১৯-০৯-২০২১ ররঃ

বি-আর পাওয়ারজেন ব িঃ এর আওতায় কড্ডা ১৫০ ম ঃ ওঃ ডুয়েল ফুয়েল রিদ্যুৎ মকয়ে ব্যিহৃত HFO হয়ত
অব্যিহারয় াগ্য Furnace Oil Sludge বন াজে বিক্রজয়র েন্য রনম্নিরণ িত শতি সায়েয়ে আগ্রহী প্ররতষ্ঠান এর রনকট
হয়ত রনজস্ব মলটার মহড প্যায়ড পূণ ি ঠিকানা ও স্বাের সম্বরলত সীলয় াহরকৃত খায় রনলা দরেত্র আহিান করা ায়ে।
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ো াোজ র
(ব টার)
একক
দর
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মকন্দ্র ,কড্ডা, গােীপুর।
দরপজের র্তবাি ীিঃ
১. আগ্রহী দরদাতা প্ররতষ্ঠান সমূহ উেয়রাক্ত ছক অনু ােী প্ররতষ্ঠায়নর মলটার মহড প্যায়ড রি-আর োওোরয়জন রলঃ এর সদর
দপ্তর (িাড়ী নং-০১, মরাড নং-১৩, মসক্টর নং-১, উত্তরা, ঢাকা) এ আগা ী ২০-০৯-২০২১ ররঃ হয়ত ০৫-১০-২০২১ ররঃ দ্যপুর
ঘটিকার য়ে মুখিন্ধ খায় দরেত্র জ া প্রদান করয়ত হয়ি। রনর্ িাররত স য়ের ের মকান দরেত্র গ্রহণ করা হয়ি না।
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খায় র উেয়র ‘‘রনলা দরেত্র- Furnace Oil Sludge’’ উয়েখ করয়ত হয়ি।
২. প্ররত রলটার Furnace Oil Sludge এর সি িরনম্ন একক দর ভ্যাট ও ট্যাক্স সহ ৫.০০ টাকা এর কয় প্রদত্ত দরেত্র
মূল্যােয়নর জন্য রিয়িরিত হয়ি না।
৩. রনলা য় াগ্য Furnace Oil Sludge প্ররতরদন (ছুটির রদন ব্যরতত) অরিস িলাকালীন স য়ে ছয়ক িরণ িত স্থায়ন
েররদশিনকরতঃ এতদ্সংক্রান্ত ািতীে তথ্যাদী/Sample সংগ্রহ করা ায়ি। দরদাতা অিশ্যই অেসারণয় াগ্য ালা াল
সম্পয়কি ভালভায়ি র্ারণা রনয়ে দরেত্র দারখল করয়িন।
৪. দরেয়ত্র মকান কাটা মেঁড়া/ঘষা াজা গ্রহণয় াগ্য হয়ি না। উদ্ধৃত দর অংয়ক ও কথাে উয়েখ করয়ত হয়ি। অংয়ক রলরখত দর
ও কথাে রলরখত দর এর য়ে এিং একক দর ও ম াট দয়রর য়ে মকান গরর ল েররলরেত হয়ল , দরেত্র মূল্যােয়নর
জন্য রিয়িিনা করা হয়ি না।
৫. দরদাতা কর্তিক দরেয়ত্র স্বাের করয়ত হয়ি এিং পূণ িাঙ্গ ঠিকানা, ম ািাইল নাম্বার ও ই-ম ইল আইরড রলখয়ত হয়ি, অন্যথাে
দরদাতার দরেত্র িারতল িয়ল রিয়িরিত হয়ি।
৬. রনর্ িাররত স য়ের য়ে গৃহীত দরেত্রসমূহ ০৫-১০-২০২১ ররঃ দ্যপুর ১২:৩০ ঘটিকাে রি-আর োওোরয়জন রলঃ এর সদর
দপ্তয়র উেরস্থত দরদাতা/প্ররতরনরর্র সম্মুয়খ ( রদ মকহ উেরস্থত থায়কন) মখালা হয়ি এিং েরিতীয়ত মূল্যােন কর টি কর্তিক
থারীরত মূল্যােন করা হয়ি।
৭. দরেয়ত্রর সায়থ জা ানত রহয়সয়ি ম াট উদ্ধৃত মূয়ল্যর ১০% (দশ শতাংশ) অথ ি মে-অড িার/ব্যাংক ড্রািট আকায়র “রি-আর
োওোরয়জন রলঃ” এর অনুকূয়ল অিশ্যই জ া প্রদান করয়ত হয়ি। উক্ত জা ানত সি িয়শষ িালান/রকরির Furnace
Oil Sludge এর মূয়ল্যর সায়থ স ন্বে করা হয়ি।
৮. কা িায়দশ ইস্যুর তাররখ হয়ত কা িায়দয়শর স ে ০৩ (রতন) িছর অথিা েরর ান ৯,০০,০০০ রলটার াহা আয়গ আয়স
রভরত্তয়ত কা িায়দশ িলিৎ থাকয়ি ।
৯. সিল দরদাতা কর্তিেয়ের রসদ্ধান্ত ম াতায়িক Furnace Oil Sludge গ্রহণ করয়িন। রিক্রেয় াগ্য Furnace
Oil Sludge এর েরর াণ ক /মিরশ হয়ত োয়র।
১০. সিল দরদাতায়ক Furnace Oil Sludge েো সাজপজে Furnace Oil Sludge গ্রহয়ণর জন্য
Indent প্রদান করা হজি। Indent প্রারপ্তর ০৭ (সাত) রদয়নর য়ে Indent মূল্য (সরকারর রিরর্ অনু ােী ভুাট ও
আয়কর প্রয় াজু হয়ি) িািদ অথ ি মে-অড িার/ব্যাংক ড্রািট আকায়র “রি-আর োওোরয়জন রলঃ” এর অনুকূয়ল অিশ্যই
জ া / েররয়শার্ করয়ত হয়ি। অন্যথাে, জা ানত িািদ প্রদানকৃত অথ ি িায়জোপ্ত করা হয়ি।
১১. সিল দরদাতা Indent ইস্যুর সয়ি িাচ্চ ১৫ (েয়নর) রদয়নর য়ে সংরিষ্ট স্থান হয়ত রনজস্ব েররিহন ব্যিস্থাে রনজ
দারেয়ে ইয়েন্টকৃত Furnace Oil Sludge ালা াল বুয়ে রনয়িন এিং প্রিরলত পবরজির্ আইন অনুযায়ী
Furnace Oil Sludge েররিহন এিং ব্যিহার রনরিত করয়িন।
১২. Furnace Oil Sludge গ্রহয়ণর স ে এর সঠিক েরর াণ, Tank Lorry এর হালনাগাদ BSTI
Calibration Chart অনু ােী উভে েয়ের প্ররতরনরর্র উেরস্থরতয়ত রনর্ িারণ করা হয়ি। রি-আর োওোরয়জন রলঃ
এর কর্তিেে প্রয়োজয়ন সরিরাহকৃত Tank Lorry এর Calibration Chart BSTI কর্তিক সঠিকতা ািাই
করয়ত োঠায়ত োয়র এিং অসতু প্র ারণত হয়ল কা িায়দশ িারতলসহ আইনানুগ ব্যিস্থা গ্রহণ করয়ত োরয়ি।
ব
১৩. দরপজের সাজে হা নাগাদ মেড াইজসন্স, TIN সার্টবিজকট
এিং ভ্যাট মরবেজের্ন এর কবপ েো বদজত হজি।
১৪. দরপে গ্রহণ ও মূল্যায়নকাজ র্তব িবহর্ভবত মকান সেস্যার উদ্ভি হজ মস মেজে কর্তবপজের বসদ্ধান্তই চুড়ান্ত িজ গন্য হজি।
এছাড়া, মকান কারণ প্রদর্বন ব্যবতজরজক কর্তবপে ম মকান িা সকল দরেত্র গ্রহণ িা িারতয়লর ে তা সংরেণ কয়র।
তত্ত্বাির্ােক প্রয়কৌশলী
বি-আর পাওয়ারজেন ব িঃ

