
 

 প্রাইভ ফ্াাংক লরলভটেড 

এক লে  ফ্ লতক্রভধ ভমী  ফ্াাং ক  

প্ালিলরলে ভ্াটনজটভন্ট লডলবন 

প্রধান কামমারয়,২৯,যাজউক এলবলনউ,ভলতলির,ঢাকা 

 

অব্ন্তযীণ িাজিজ্জা এফাং আিফাফত্র িযফযাহ কযটণয জন্ দযত্র 

 

প্রাইভ ফ্াাংক লরলভটেড, মভানাকম রাউঞ্জ, উত্তযা এয অব্ন্তযীণ িাজিজ্জা এফাং আিফাফত্র িযফযাহকযন কাটজয জন্ প্রলতলিত ও অলবজ্ঞতা িম্পন্ন 

ইটন্টলযওয মডটকাটযন/আলকমটেকচাযার/ইলঞ্জলনয়ালযাং মকাম্পানীয ভধ্ মথটক আফদ্ধ খাটভ লনম্নফলণমত ললডউর অনুমায়ী দযত্র আহফান কযট েঃ 

 

ক্রলভক কাটজয লফফযণ 
দযত্র ক্রটয়য িভয়িীভা দযত্র জভায 

তালযখ ও িভয় হটত মমন্ত 

১. 
মভানাকম রাউঞ্জ, উত্তযা এয অব্ন্তযীণ িাজিজ্জা এফাং আিফাফত্র 

িযফযাহকযন কাজ। 
২২.০৫.২০১৬ ৩১.০৫.২০১৬ 

৩১.০৫.২০১৬ 

(৩.০০ ঘলেকা) 

 

দযত্র ক্রটয়য তমাফরীেঃ 
 

১. আগ্রহী প্রলতিান লনম্নস্বাক্ষযকাযী ফযাফয দযত্র ক্রটয়য জন্ দযখাস্ত প্রদান এফাং লনম্নফলণমত তথ্ালদয প্রভান িভূহ িাটটক্ষ দযত্র ক্রয় কযটত াযটফনেঃ 

ক)  ফ্াাংটকয াখা ফা প্রধান কামমারয় এয অব্ন্তযীণ ও ফালহ্ক িাজিজ্জা কাটজ নূ্নতভ ৮ (আে) ফ টযয ফাস্তফ অলবজ্ঞতা, 

খ)   উটযাক্ত কাটজ একক কামমাটদটয অধীটন নূ্নতভ ৩০.০০ রক্ষ োকায কাটজয ফাস্তফ অলবজ্ঞতা, 

গ)   উক্ত প্রলতিাটন কভমযত লনম্নলরলখত ফ্লক্তফটগময আই.এ.লফ/আই.ই.লফ িদি্ টদয িনদ থাকটত হটফ, এফাং - 

i) প্রধান স্থলতেঃ উটযাক্ত কাটজ লফআকম  লহটিটফ নূ্নতভ ১০ ফৎিটযয অলবজ্ঞতা। 

ii) প্রকল্প স্থলতেঃ উটযাক্ত কাটজ লফআকম  লহটিটফ নূ্নতভ ৩ ফৎিটযয অলবজ্ঞতা। 

iii) প্রকল্প প্রটকৌরী, ুযটকৌরেঃ উটযাক্ত কাটজ লফএিলি/লডটলাভা প্রটকৌরী লহটিটফ মথাক্রটভ নু্নতভ ৩ অথফা ৬ ফৎিটযয 

অলবজ্ঞতা। 

iv) প্রকল্প প্রটকৌরী, তলিৎটকৌরেঃ উটযাক্ত কাটজ লফএিলি/লডটলাভা প্রটকৌরী লহটিটফ মথাক্রটভ নু্নতভ ৩ অথফা ৬ ফৎিটযয 

অলবজ্ঞতা। 

ঘ)  িলিক মযলজটেন, ভালরকানায িনদ, ব্াে মযলজটেন, লেন নম্বয, হারনাগাদ মেড রাইটিন্স ও ফ্াাংক প্রদত্ত আলথমক স্বচ্ছরতায িনদ। 

লরলভটেড মকাম্পানীয মক্ষটত্র ভ্টভাটযন্ডাভ এফাং আলেমটকরি অপ আটিালিটয়ন, পভম নাং X I I  এফাং দযটত্র অাংগ্রহটণয জন্ মকাম্পানীয 

মফাটডময মযজরু্ন। 

২. আগ্রহী প্রলতিান উটযাক্ত িভয়িীভায ভটধ্ মম মকান কামমলদফটি মম মকান তপলিরী ফ্াাংক হটত প্রাইভ ফ্াাংটকয নাটভ ২,০০০.০০ (দুই হাজায) ভাত্র 

োকায অটপযতটমাগ্ ম-অডমায প্রদান কটয িকার ১০.০০ ঘলেকা হটত লফকার ৪.০০ ঘলেকায ভটধ্ লনম্নস্বাক্ষযকাযীয অলপি হটত দযত্র ক্রয় 

কযটত াযটফ। 

৩. উলিলখত িভয়িীভায য মকান দযত্র প্রদান কযা হটফ না। 

৪. আগ্রহী প্রলতিানটক লনম্নস্বাক্ষযকাযীয অলপটি ২৬.০৫.২০১৬ তালযখ মফরা ৩.০০ (লতন) ঘলেকায় লপ্র-লফড লভলোং এ অাংগ্রহন কযটত হটফ। 

৫. দযত্র অফ্ই উলিলখত তালযটখ লনম্নস্বাক্ষযকাযীয অলপটি লফকার ৩.০০ ঘলেকায ভটধ্ লির আফদ্ধ খাটভ জভা লদটত হটফ এফাং খাটভয উয কাটজয 

নাভ উটিখ কযটত হটফ। উটিখ্ মম, একই লদন মফরা ৩.৩০ ঘলেকায় আগ্রহী প্রলতিাটনয লনফমালচত প্রলতলনলধয উলস্থলতটত (মলদ থাটক) দযত্র মখারা 

হটফ। দযটত্রয িাটথ অফ্ই প্রাইভ ফ্াাংক লরলভটেড এয নাটভ প্রস্তালফত প্রকল্প ফ্টয়য ২.৫% এয িভলযভান অটথময ম অডমায (অকতৃকামম দযত্র 

দাতাটদয মক্ষটত্র মপযতটমাগ্) আটনমস্টভালন লহিাটফ জভা লদটত হটফ; ফ্থমতায় দযত্র ফালতর ফটর গণ্ হটফ। 

৬. প্রাইভ ফ্াাংক লরলভটেড কতৃমক্ষ মম মকান কাযণ দমাটনা ফ্লতটযটক ফলণমত তমাফরীয লযফতমন, উটযাক্ত প্রস্তাফনা গ্রহণ/ফালতর অথফা িাংটমাজন ফা 

লফটয়াজন অথফা এক ফা একালধক প্রলতিানটক কামমাটদ ফন্টটনয ক্ষভতা িাংযক্ষণ কটয। 

৭.  উলিলখত িভয়িীভায য মকান দযত্র গ্রহণ কযা হটফ না। 

 

লিলনয়য বাইি মপ্রলিটডন্ট 

প্লিলরলে ভ্াটনজটভন্ট লডলবন 

মপানেঃ ৭১৬১৬৩২, ৯৫৬৭২৬৫ (৩৩৬) 

 

 

 

 

 

 


