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রাজশাহী িস� কেপ �ােরশন 
  �েকৗশল িবভাগ 

নগর ভবন, রাজশাহী। 
erajshahi.portal.gov.bd 

 
 
দরপ� িব�ি� নং-  ০২/২০১৭-১৮                
 

�ারক নং◌ঃ ৪৬.০৬.৬১০০.০০৬.০৬.২৭৯৬.১৭.১৩০৭                                                       তািরখঃ ২০.০৭.২০১৭ ইং 

 
 

িনলাম দর��াব িব�ি� 
 
 

‘‘রাজশাহী মহানগরীর জলাব�তা �িরকরণােথ � নদ �মা িনম �ান (৩য় পয �ায়)’’ ও ‘‘রাজশাহী মহানগরীর উপশহর �মাড় হেত 
�সানািদঘী �মাড় এবং মােলাপাড়া �মাড় হেত সাগরপাড়া �মাড় পয �� সড়ক �শ�করণ ও উ�য়ন ’’ শীষ �ক �কে�র আওতায় িন�িলিখত 
�ােনর অবকাঠােমা �য অব�ায় আেছ �সই অব�ায় িনলাম িব�েয়র জ� আ�হী ��ত ��তােদর িনকট হেত িন� শেত� সীলেমাহর �� 
িনলাম  দর ��াব আহবান করা যাে�ঃ- 

�ােকজ 
নং 

অবকাঠােমার িববরণ দরপ� দিলল �� অবকাঠােমা ভা�া ও 
অপসারণ কােজর  সময়সীমা 

০১ �মৗজা �তরখািদয়া ‘‘রাজশাহী মহানগরীর জলাব�তা �িরকরণােথ � নদ �মা িনম �ান (৩য় পয �ায়)’’ শীষ �ক 
�কে�র আওতায় নদ �মার পাে�� সড়ক িনম �ানােথ � অিধ�হন�ত িসিল�া কালভাট � হেত রাজশাহী 
বাইপাশ পয�� সংেযাগ সড়েক অিধ�হন�ত ১৫� অবকাঠােমা (বাড়ীর মািলেকর নাম ফা�ক 
�হােসন, �মাঃ মিশউর রহমান, ফাহিমদা আহেমদ, �মাঃ আ�ল হােসম সরদার, �ব�াল �হােসন, 
�মাঃ �বলাল, ম� িময়া, িনহার বা�, মা�ন, িসরা�ল ইসলাম, �মাঃ আঃ রহমান ওরেফ �মাঃ রহম 
আলী �াঃ, �মাঃ �রেশদ আলী, �মাসাঃ পারভীন �বগম, আই�ব আলী ও �নেহরা ) । 

 
 

৩০০/- 

 
 

৩০ িদন 

০২ �মৗজা �বায়ািলয়ার ‘‘রাজশাহী মহানগরীর জলাব�তা �িরকরণােথ � নদ �মা িনম �ান (৩য় পয �ায়)’’ শীষ �ক 
�কে�র আওতায় নদ �মার পাে�� সড়ক িনম �ানােথ � অিধ�হন�ত �হতমখ� ডাঃ �জাবাইদা �মেমািরয়াল 
�ল হেত কিবর ফােম �সী পয �� অিধ�হন�ত ১৭� অবকাঠােমা (বাড়ীর মািলেকর নাম পলাশ, িশ�ল, 
� িমলন, �মাঃ �বলাল ��েবগম, �মাঃ সা�াম �হােসন, �সাভাদাস, �মাঃ মািনক, � সি�ত �মার 
দাস, �মাঃ ম�র �হােসন, �মাঃ আশরাফ �হােসন, আফজাল �হােসন, আফজাল �হােসন, ডাঃ 
�বাইদা খা�ন ন �ািসং ইি���উট, আিম�ল ইসলঅম (�েয়ল), তােরক �হােসন ও আশরাফ 
�হােসন) । 

 
 

৫০০/- 

 
 

৪০ িদন 

০৩ �মৗজা �বায়ািলয়ার ‘‘রাজশাহী মহানগরীর জলাব�তা �িরকরণােথ � নদ �মা িনম �ান (৩য় পয �ায়)’’ শীষ �ক 
�কে�র আওতায় নদ �মার পাে�� সড়ক িনম �ানােথ � অিধ�হন�ত �ছাটবন�াম �রল অিফস হেত 
শালবাগান �মাড় পয �� অিধ�হন�ত ১৮� অবকাঠােমা (বাড়ীর মািলেকর নাম বাংলােদশ �িষ 
উ�য়ন কেপ �ােরশন, �মাঃ ইউ�স আলী, খা� �গাডাউন,  �মাঃ আলম িদং, �মাছা: আলিলমা �বগম, 
�মাছা: রিশদা �বগম, �মাঃ িমজা�র রহমান �সখ, �মাঃ নািসর �হােসন বা�, �মাঃ আ�ল গা�ফার 
খ�ন, �মাঃ শাজাহান �মা�া, �মাঃ শাস�ল ফিকর ওরেফ সা� ফিকর, �মাঃ আ�ল গা�ফার, �মাঃ 
আ�ল ��স, �মাঃ �রজাউল ইসলাম, �মাশারত �জিবন, �মাঃ �রজাউল ইসলাম, �মাঃ জািকর 
�হােসন ও �মাঃ আশমাউল �স�স �গরা ) । 

 
 

৫০০/- 

 
 

৪০ িদন 

০৪ �মৗজা �বায়ািলয়ার ‘‘রাজশাহী মহানগরীর জলাব�তা �িরকরণােথ � নদ �মা িনম �ান (৩য় পয �ায়)’’ শীষ �ক 
�কে�র আওতায় নদ �মার পাে�� সড়ক িনম �ানােথ � অিধ�হন�ত �ছাটবন�াম �রল অিফস হেত 
শালবাগান �মাড় পয �� অিধ�হন�ত ২০� অবকাঠােমা (বাড়ীর মািলেকর নাম �মাঃ রিফক, �মাসাঃ 
�িব খা�ন, �মাসাঃ লাইলী আরা, �মাঃ চ�দ খ�কার, �মাঃ মা�দ, মমতা �বওয়া, �মাসাঃ ফিজলা 
�বগম, �মাসাঃ মমতাজ �বগম, �মাঃ ম�র �হােসন, �মাসাঃ নারিগস �বগম, �মাঃ �সিলম �শখ, �মাঃ 
আ�ল আিজজ, �মাঃ জালাল উি�ন, �মাঃ রিবউল ইসলাম (�লাল), �মাঃ �রমান আলী, �মাঃ 
জাহা�ীর আলম, �মাঃ �মাহ�দ �হােসন, �মাঃ �সােলমান কসাই, িশেরাইল কেলানী উ� িব�ালয় 
ও �মাঃ আ�ল জববার) । 

 
 

৭০০/- 

 
 

৪৫ িদন 

০৫ �মৗজা �বায়ািলয়া ‘‘রাজশাহী মহানগরীর উপশহর �মাড় হেত �সানািদঘী �মাড় এবং মােলাপাড়া 
�মাড় হেত সাগরপাড়া �মাড় পয �� সড়ক �শ�করণ ও উ�য়ন (পাট �-িড)’’ শীষ �ক �কে�র আওতায় 
বাটার �মাড় ি�� টাওয়ার হেয় সাগরপাড়া বটতলা �মাড় পয �� অিধ�হন�ত ০২� অবকাঠােমা ( 
�মাঃ আ�ল আিজজ, িপতা �ত আ�ল হািনফ ও �মাঃ খিল�র রহমান, িপতা �ত নিকব উি�ন ) 
এর । 

 
৩০০/- 

 
 

৩০ িদন 

 
 

শত�াবলীঃ 
 

(১) আ�হী ��তা আগামী ১৬.০৮.২০১৭ ইং তািরখ পয �� অ�ণী �াংক িলিমেটড, নগর ভবন শাখা, রাজশাহী িস� কেপ �ােরশন হেত িনধ �ািরত �ে� (অেফরৎেযা�) 

�াংক চলাকালীন সমেয় অথ �াৎ সকাল ১০:০০ ঘ�কা হেত িবকাল ৪:০০ ঘ�কা পয �� িনলাম ��াব সং�হ করেত পারেবন। িনলাম ��াব দািখেলর িদন িনলাম 

��াব �য় করা যােব না। 

 

 

উ�য়েনর 
গনত� 
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(২) আগামী ১৭.০৮.২০১৭ ইং তািরখ �বলা ১:০০ ঘ�কা পয �� নগর ভবেন, সিচব’র কায �ালেয় রি�ত বে� িনলাম ��াব �হণ করা হেব এবং ১৭.০৮.২০১৭ ইং 

তািরখ �বলা ২:৩০ ঘ�কায় সিচব’র কায �ালেয় �া� িনলাম দর��াব উ�ু� করা হেব।  

(৩) দরপ�দাতােক উ�ত দেরর ২৫% (�িচশ শতাংশ) অথ � বায়না িহেসেব িবিড আকাের ‘�ময়র’ রাজশাহী িস� কেপ �ােরশেনর অ��েল �য �কান 

বািণিজ�ক �াংক �থেক িবিড আকাের দািখল করেত হেব। বায়নার অথ � ছাড়া িনলাম ��াব �হণেযা� হেব না।  

(৪) �তকায � ��তার দািখলীয় িবিড জামানত বাবদ ক��পে�র িনকট গি�ত থাকেব। �তকায � িনলাম দর ��াবকারী িনধ �ািরত সমেয়র মে� স�ণ ��েপ 

অবকাঠােমা  অপসারণ ও �িত�� �ােন মা� �ারা ভালভােব ভরাট কের �দবার পর দািয়��া� �েকৗশলীর �পািরশ সােপে� জামানেতর (িবিড) টাকা 

�ফরত �দওয়া হেব। �তকায � ��তা বােদ অ�াে�র বায়না িবিড দরপ� ��ায়ন কিম�র �পািরেশর পর �ফরৎ �দওয়া হেব। 

(৫) �তকায � ��তােক উ�ত �ে�র উপর ভ�াট, উৎস কর, আয়করসহ �াসংিগক �েযাজ� যাবতীয় কর পিরেশাধ করেত হেব। দর �হেণর প� �াি�র ৩ (িতন) 

িদেনর মে� �হীত িনলাম দর ��ােবর স�দয় অথ � িস� কেপ �ােরশন তহিবেল জমা করেত হেব এবং �দ� সমেয়র মে� ভা�া ও অপসারণ কাজ স�� 

করেত হেব।  

(৬) আেলাচ� িনলাম িব�ি�র ��ে� সরকার আেরািপত সংি�� সকল িবিধ-িবধান  �েযাজ� হেব। 

(৭) অিত সতক�তার সিহত অবকাঠােমা ভা�া ও অপসারণ কাজ করেত হেব যােত পা��বত� �কান ভবন অথবা অবকাঠােমা, িব��ৎ লাইন ও �টিলেফান লাইন 

ইত�ািদর �কান ধরেণর �িত না হয়। এর বত��েয় সংি�� �কাদারেক িনজ �েয় �িত�� অবকাঠােমা, িব��ৎ লাইন ও �টিলেফান লাইেনর 

�নঃিনম �াণ/সংেযাজন/�মরামত কাজ কের িদেত বা� থাকেবন।  

(৮) ক��প� সেব �া� দর �হেণ বা� নেহন। সেব �া� িনলাম দর ��াব কারীর বা স�দয় িনলাম ��াব কারীর দর �হণ অথবা বািতল করার �মতা ক��প� সংর�ণ কেরন। 
(৯)        অবকাঠােমা ভাংগার ��ে� �েয়াজেন অব�ই কাট �ার �মিশন �বহার করেত হেব। 
(১০) যিদ �কান িনলামদর ��াবকারী িচি�ত অবকাঠােমা �দখেত চান তাহেল দরপ� দািখেলর �েব �র িদন পয �� অিফস চলাকািলন সময় ��র ৩:০০ 

ঘ�কায় অ� কেপ �ােরশেনর উপ-সহকারী �েকৗশলী (�দ:�:িভ:) জনাব �মাঃ রািক�ল ইসলাম, জনাব �মাঃ তািম�ল ইসলাম ও জনাব �মাঃ আলমিত 
শারা��ীনব‘র সিহত �যাগােযাগ করেত হেব।  

 
 

  (�মাঃ �র ইসলাম) 
িনব �াহী �েকৗশলী (উ�য়ন) 
রাজশাহী িস� কেপ �ােরশন 

 

�ারক নং◌ঃ ৪৬.০৬.৬১০০.০০৬.০৬.২৭৯৬.১৭. ১৩০৭ (৪০)                                               তািরখঃ  ২০.০৭.২০১৭ ইং 
অ�িলিপঃ 
১। জনাব ............................................................................... স�ািনত/স�ািনতা কাউি�লর, ওয়াড � নং/�জান আসন নং -      , রাজশাহী িস� 

কেপ �ােরশন, রাজশাহী।  
 
 
  (�মাঃ �র ইসলাম) 

িনব �াহী �েকৗশলী (উ�য়ন) 
রাজশাহী িস� কেপ �ােরশন 

�ারক নং◌ঃ ৪৬.০৬.৬১০০.০০৬.০৬.২৭৯৬.১৭. ১৩০৭ (৪০)/৭                                           তািরখঃ  ২০.০৭.২০১৭ ইং 
 

অ�িলিপঃ 
১। �ধান িনব �াহী কম �কত�া, রাজশাহী িস� কেপ �ােরশন। 
২। সিচব, রাজশাহী িস� কেপ �ােরশন। 
৩। �ধান �েকৗশলী , রাজশাহী িস� কেপ �ােরশন। 
৪। �ধান �েকৗশলী , রাজশাহী িস� কেপ �ােরশন। 
৫। িনব �াহী �েকৗশলী (উ�য়ন/পিরক�না/িব��ৎ), রাজশাহী িস� কেপ �ােরশন, রািব, পাউেবা, িবউেবা, এল.িজ.ই.িড, গন�ত�, সওজ ও িডিপএইচই রাজশাহী 

সােক�ল, রাজশাহী। 
৬। বােজট কাম িহসাব র�ণ কম �কত�া, রাজশাহী িস� কেপ �ােরশন। 
৭। জনসংেযাগ কম �কত�া, রাজশাহী িস� কেপ �ােরশন। ত�েক উ� িব�ি�� �� পিরসের �ানীয় �দিনক পি�কায় �চােরর জ� িবেশষভােব বলা হেলা। 
৮। মাননীয় �ময়র মেহাদেয়র সদয় অবগিতর িনিমে� ত�র একা� সিচব, রাজশাহী িস� কেপ �ােরশন। 
  
 
 
  (�মাঃ �র ইসলাম) 

িনব �াহী �েকৗশলী (উ�য়ন) 
রাজশাহী িস� কেপ �ােরশন। 

 
 

রাজশাহী িস� কেপ �ােরশন 
�েকৗশল িবভাগ 

নগর ভবন 
 

িনলাম দর ��াব দরপে�র অিতির� শত�াবলী 
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(১) আ�হী িনলাম দর ��াবকারী  আগামী ১৬.০৮.২০১৭ ইং তািরখ পয �� অ�ণী �াংক িলিমেটড, নগর ভবন শাখা, 
রাজশাহী িস� কেপ �ােরশন হেত িনধ �ািরত �ে� (অেফরৎেযা�) �াংক চলাকালীন সমেয় অথ �াৎ সকাল ১০:০০ 
ঘ�কা হেত িবকাল ৪:০০ ঘ�কা পয �� িনলাম ��াব সং�হ করেত পারেবন। িনলাম ��াব দািখেলর িদন িনলাম 
��াব দিলল �য় করা যােব না। 

 (২) আগামী ১৭.০৮.২০১৭ ইং তািরখ �বলা ১:০০ ঘ�কা পয �� নগর ভবেন, সিচব’র কায �ালেয় রি�ত বে� িনলাম ��াব �হণ করা 
হেব এবং ১৭.০৮.২০১৭ ইং তািরখ �বলা ২:৩০ ঘ�কায় সিচব’র কায �ালেয় �া� িনলাম দর��াব উ�ু� করা হেব।  

 (৩) িনলাম দর ��াব দাতােক উ�ত দেরর ২৫% (�িচশ শতাংশ) অথ � বায়না িহেসেব িবিড আকাের ‘�ময়র’ রাজশাহী িস� 
কেপ �ােরশেনর অ��েল �য �কান বািণিজ�ক �াংক �থেক িবিড আকাের দািখল করেত হেব। বায়না অথ � ছাড়া িনলাম দর 
��াব �হণেযা� হেব না।  

(৪) �তকায � িনলাম দর ��াব কারীর দািখলীয় িবিড জামানত বাবদ ক��পে�র িনকট গি�ত থাকেব। �তকায � িনলাম    দর 
��াব কারী িনধ �ািরত সমেয়র মে� স�ণ ��েপ অবকাঠােমা অপসারণ ও �িত�� �ােন মা� �ারা ভালভােব ভরাট কের 
�দবার পর দািয়��া� �েকৗশলীর �পািরশ সােপে� জামানেতর (িবিড) টাকা �ফরত �দওয়া হেব। �তকায � িনলাম দর 
��াবকারী বােদ অ�াে�র বায়না িবিড িনলাম ��াবকারীর ��ায়ন কিম�র �পািরেশর পর �ফরৎ �দওয়া হেব। 

(৫) �তকায � িনলাম দর ��াব দাতােক উ�ত �ে�র উপর উৎস কর, আয়করসহ �াসংিগক �েযাজ� যাবতীয় কর পিরেশাধ করেত 
হেব। দর �হেণর প� �াি�র ৩ (িতন) িদেনর মে� �হীত িনলাম দর ��াব স�দয় অথ � িস� কেপ �ােরশন তহিবেল জমা করেত 
হেব এবং �না�েশ উে�িখত িদেনর মে� ভা�া ও অপসারণ কাজ স�� করেত হেব।  

(৬) অিত সতক�তার সিহত অবকাঠােমা ভা�া ও অপসারণ কাজ করেত হেব যােত পা��বত� �কান ভবন অথবা অবকাঠােমা, িব��ৎ 
লাইন ও �টিলেফান লাইন ইত�ািদর �কান ধরেণর �িত না হয়। এর বত��েয় সংি�� িনলাম �হনকারী িনজ �েয় �িত�� অবকাঠােমা, 
িব��ৎ লাইন ও �টিলেফান লাইেনর �নঃিনম �াণ/সংেযাজন/�মরামত কাজ কের িদেত বা� থাকেবন।  

(৮) আেলাচ� িনলাম দর ��াব িব�ি�র ��ে� সরকার আেরািপত সংি�� সকল িবিধ-িবধান কায �কর হেব। 
(০৯) িনলাম দর ��ােবর সিহত �দ� �াংক �া�ফ ন�র, �াংেকর নাম, তািরখ, টাকার পিরমাণ (অংেক এবং কথায়) দরপ� 

দাতার �ণ � নাম ও �কানা িনধ �ািরত �ােন ��া�ের িলিখেত হেব এবং �া�র করেত হেব। 
(১০) �তকায � িনলাম দর ��াবকারী অথ � জমা �দােনর পর ৩০০ (িতনশত) টাকা �ে�র নন-�িডিসয়াল ��াে�রমা�েম  

�ি�নামা স�াদন�ব �ক িব�য়ােদশ �দান করা হেব। 
(১১) িনলাম দর ��াব িব�ি�, িসিডউল, অিতির� শত�াবলী’র সকল শত� �মেন িনেয় িনলাম দর ��াবদাতা দর দািখল করেবন। 

িনলাম দর ��াব িব�ি�, িসিডউল, অিতির� শত�াবলী �য �কান শেত�র �ত�েয় অথবা পিরপি� কাজ করেল িনলাম  দর 
��াব িনলাম ��াব বািতলসহ জামানত বােজয়া� করা হেব। 

(১২) শত�ােরািপত িনলাম দর ��াব সরাসির বািতল বেল গ� হেব। 
(১৩) কায �ােদশ �দােনর পর �কান অব�ায় দািখল�ত দরপে�র উ�ত দর কম দাবী করা যােব না। 
(১৪) ক��প� সেব �া� দর �হেণ বা� নেহন। সেব �া� িনলাম দর ��াবসহ �য �কান িনলাম ��াব অথবা স�দয় িনলাম   ��াব 

�হণ অথবা বািতল করার �মতা ক��প� সংর�ণ কেরন। 
(১৫) অবকাঠােমা ভা�ার ��ে� আ�িনক য�পািত �বহার করেত হেব এবং তা �েযাজ� হেব।  
(১৬) যিদ �কান িনলামদর ��াবকারী অবকাঠােমা �দখেত চান তাহেল দরপ� দািখেলর �েব �র িদন পয �� অিফস চলাকািলন সময় 

��র ৩:০০ ঘ�কায় অ� কেপ �ােরশেনর উপ-সহকারী �েকৗশলী (�দ:�:িভ:) জনাব �মাঃ রািক�ল ইসলাম, জনাব 
�মাঃ তািম�ল ইসলাম ও জনাব �মাঃ আলমিত শারা��ীনব‘র সিহত �যাগােযাগ করেত হেব।  

 
 
 

 
দরপ�দাতার �া�র 

িনব �াহী �েকৗশলী(উ�য়ন-০২) 
রাজশাহী িস� কেপ �ােরশন। 

 
 
 
 

রাজশাহী িস� কেপ �ােরশন 
  �েকৗশল িবভাগ, নগর ভবন, রাজশাহী। 

erajshahi.portal.gov.bd 

দরপ� িব�ি� নং-  ০৯/২০১৭-১৮                
 

�ারক নং◌ঃ ৪৬.১২.৫০৮১.০০৬.১৪.২৭৯৬.১৭.১৬৫০                                                        তািরখঃ ১২.১০.২০১৭ ইং 
 

 

�ণ: িনলাম দর��াব িব�ি� (২য় আহবান) 
 
 

‘‘রাজশাহী মহানগরীর জলাব�তা �িরকরণােথ � নদ �মা িনম �ান (৩য় পয �ায়)’’ শীষ �ক �ক� ও ‘‘রাজশাহী মহানগরীর উপশহর �মাড় হেত 
�সানািদঘী �মাড় এবং মােলাপাড়া �মাড় হেত সাগরপাড়া �মাড় পয �� সড়ক �শ�করণ ও উ�য়ন ’’ শীষ �ক �কে�র আওতায় িন�িলিখত 

উ�য়েনর 
গনত� 



- 4 -C:\Users\MIS\Desktop\NIlam\Notic_Uni.doc       

�ােনর অবকাঠােমা �য অব�ায় আেছ �সই অব�ায় িনলাম িব�েয়র জ� আ�হী ��ত ��তােদর িনকট হেত িন� শেত� সীলেমাহর �� 
�ন: িনলাম  দর ��াব আহবান করা যাে�ঃ- 

�ােকজ 
নং 

অবকাঠােমার িববরণ দরপ� 
দিলল �� 

অবকাঠােমা 
ভা�া ও 

অপসারণ কােজর  
সময়সীমা 

০১ �মৗজা �তরখািদয়া ‘‘রাজশাহী মহানগরীর জলাব�তা �িরকরণােথ � নদ �মা িনম �ান (৩য় পয �ায়)’’ শীষ �ক �কে�র আওতায় নদ �মার পাে�� সড়ক 
িনম �ানােথ � অিধ�হন�ত িসিল�া কালভাট � হেত রাজশাহী বাইপাশ পয�� সংেযাগ সড়েক অিধ�হন�ত ১৫� অবকাঠােমা (বাড়ীর মািলেকর নাম 
ফা�ক �হােসন, �মাঃ মিশউর রহমান, ফাহিমদা আহেমদ, �মাঃ আ�ল হােসম সরদার, �ব�াল �হােসন, �মাঃ �বলাল, ম� িময়া, িনহার বা�, 
মা�ন, িসরা�ল ইসলাম, �মাঃ আঃ রহমান ওরেফ �মাঃ রহম আলী �াঃ, �মাঃ �রেশদ আলী, �মাসাঃ পারভীন �বগম, আই�ব আলী ও �নেহরা ) 
। 

 
৩০০/- 

 
৩০ িদন 

০২ �মৗজা �বায়ািলয়ার ‘‘রাজশাহী মহানগরীর জলাব�তা �িরকরণােথ � নদ �মা িনম �ান (৩য় পয �ায়)’’ শীষ �ক �কে�র আওতায় নদ �মার পাে�� সড়ক 
িনম �ানােথ � অিধ�হন�ত �হতমখ� ডাঃ �জাবাইদা �মেমািরয়াল �ল হেত কিবর ফােম �সী পয �� অিধ�হন�ত ১৭� অবকাঠােমা (বাড়ীর মািলেকর 
নাম পলাশ, িশ�ল, � িমলন, �মাঃ �বলাল ��েবগম, �মাঃ সা�াম �হােসন, �সাভাদাস, �মাঃ মািনক, � সি�ত �মার দাস, �মাঃ ম�র �হােসন, 
�মাঃ আশরাফ �হােসন, আফজাল �হােসন, আফজাল �হােসন, ডাঃ �বাইদা খা�ন ন �ািসং ইি���উট, আিম�ল ইসলঅম (�েয়ল), তােরক 
�হােসন ও আশরাফ �হােসন) । 

 
৫০০/- 

 
৪০ িদন 

০৩ �মৗজা �বায়ািলয়ার ‘‘রাজশাহী মহানগরীর জলাব�তা �িরকরণােথ � নদ �মা িনম �ান (৩য় পয �ায়)’’ শীষ �ক �কে�র আওতায় নদ �মার পাে�� সড়ক 
িনম �ানােথ � অিধ�হন�ত �ছাটবন�াম �রল অিফস হেত শালবাগান �মাড় পয �� অিধ�হন�ত ১৮� অবকাঠােমা (বাড়ীর মািলেকর নাম বাংলােদশ 
�িষ উ�য়ন কেপ �ােরশন, �মাঃ ইউ�স আলী, খা� �গাডাউন,  �মাঃ আলম িদং, �মাছা: আলিলমা �বগম, �মাছা: রিশদা �বগম, �মাঃ িমজা�র 
রহমান �সখ, �মাঃ নািসর �হােসন বা�, �মাঃ আ�ল গা�ফার খ�ন, �মাঃ শাজাহান �মা�া, �মাঃ শাস�ল ফিকর ওরেফ সা� ফিকর, �মাঃ আ�ল 
গা�ফার, �মাঃ আ�ল ��স, �মাঃ �রজাউল ইসলাম, �মাশারত �জিবন, �মাঃ �রজাউল ইসলাম, �মাঃ জািকর �হােসন ও �মাঃ আশমাউল �স�স 
�গরা ) । 

 
 

৫০০/- 

 
 

৪০ িদন 

০৫ �মৗজা �বায়ািলয়া ‘‘রাজশাহী মহানগরীর উপশহর �মাড় হেত �সানািদঘী �মাড় এবং মােলাপাড়া �মাড় হেত সাগরপাড়া �মাড় পয �� সড়ক 
�শ�করণ ও উ�য়ন (পাট �-িড)’’ শীষ �ক �কে�র আওতায় বাটার �মাড় ি�� টাওয়ার হেয় সাগরপাড়া বটতলা �মাড় পয �� অিধ�হন�ত ০২� 
অবকাঠােমা ( �মাঃ আ�ল আিজজ, িপতা �ত আ�ল হািনফ ও �মাঃ খিল�র রহমান, িপতা �ত নিকব উি�ন ) এর । 

 

৩০০/- 
 
 

৩০ িদন 
 

 

শত�াবলীঃ 
 

(১) আ�হী ��তা আগামী ২২.১০.২০১৭ ইং তািরখ পয �� অ�ণী �াংক িলিমেটড, নগর ভবন শাখা, রাজশাহী িস� কেপ �ােরশন হেত িনধ �ািরত �ে� 

(অেফরৎেযা�) �াংক চলাকালীন সমেয় অথ �াৎ সকাল ১০:০০ ঘ�কা হেত িবকাল ৪:০০ ঘ�কা পয �� িনলাম ��াব সং�হ করেত পারেবন। িনলাম 

��াব দািখেলর িদন িনলাম ��াব �য় করা যােব না। 

(২) আগামী ২৩.১০.২০১৭ ইং তািরখ �বলা ১:০০ ঘ�কা পয �� নগর ভবেন, সিচব’র কায �ালেয় রি�ত বে� িনলাম ��াব �হণ করা হেব এবং ২৩.১০.২০১৭ ইং 

তািরখ �বলা ২:৩০ ঘ�কায় সিচব’র কায �ালেয় �া� িনলাম দর��াব উ�ু� করা হেব।  

(৩) দরপ�দাতােক উ�ত দেরর ২৫% (�িচশ শতাংশ) অথ � বায়না িহেসেব িবিড আকাের ‘�ময়র’ রাজশাহী িস� কেপ �ােরশেনর অ��েল �য �কান 

বািণিজ�ক �াংক �থেক িবিড আকাের দািখল করেত হেব। বায়নার অথ � ছাড়া িনলাম ��াব �হণেযা� হেব না।  

(৪) �তকায � ��তার দািখলীয় িবিড জামানত বাবদ ক��পে�র িনকট গি�ত থাকেব। �তকায � িনলাম দর ��াবকারী িনধ �ািরত সমেয়র মে� স�ণ ��েপ 

অবকাঠােমা  অপসারণ ও �িত�� �ােন মা� �ারা ভালভােব ভরাট কের �দবার পর দািয়��া� �েকৗশলীর �পািরশ সােপে� জামানেতর (িবিড) টাকা 

�ফরত �দওয়া হেব। �তকায � ��তা বােদ অ�াে�র বায়না িবিড দরপ� ��ায়ন কিম�র �পািরেশর পর �ফরৎ �দওয়া হেব। 

(৫) �তকায � ��তােক উ�ত �ে�র উপর ভ�াট, উৎস কর, আয়করসহ �াসংিগক �েযাজ� যাবতীয় কর পিরেশাধ করেত হেব। দর �হেণর প� �াি�র ৩ (িতন) 

িদেনর মে� �হীত িনলাম দর ��ােবর স�দয় অথ � িস� কেপ �ােরশন তহিবেল জমা করেত হেব এবং �দ� সমেয়র মে� ভা�া ও অপসারণ কাজ স�� 

করেত হেব।  

(৬) আেলাচ� িনলাম িব�ি�র ��ে� সরকার আেরািপত সংি�� সকল িবিধ-িবধান  �েযাজ� হেব। 

(৭) অিত সতক�তার সিহত অবকাঠােমা ভা�া ও অপসারণ কাজ করেত হেব যােত পা��বত� �কান ভবন অথবা অবকাঠােমা, িব��ৎ লাইন ও �টিলেফান লাইন 

ইত�ািদর �কান ধরেণর �িত না হয়। এর বত��েয় সংি�� �কাদারেক িনজ �েয় �িত�� অবকাঠােমা, িব��ৎ লাইন ও �টিলেফান লাইেনর 

�নঃিনম �াণ/সংেযাজন/�মরামত কাজ কের িদেত বা� থাকেবন।  

(৮) ক��প� সেব �া� দর �হেণ বা� নেহন। সেব �া� িনলাম দর ��াব কারীর বা স�দয় িনলাম ��াব কারীর দর �হণ অথবা বািতল করার �মতা ক��প� সংর�ণ কেরন। 
(৯)        অবকাঠােমা ভাংগার ��ে� �েয়াজেন অব�ই কাট �ার �মিশন �বহার করেত হেব। 
(১০) যিদ �কান িনলামদর ��াবকারী িচি�ত অবকাঠােমা �দখেত চান তাহেল দরপ� দািখেলর �েব �র িদন পয �� অিফস চলাকািলন সময় ��র ৩:০০ 

ঘ�কায় অ� কেপ �ােরশেনর উপ-সহকারী �েকৗশলী (�দ:�:িভ:) জনাব �মাঃ রািক�ল ইসলাম, জনাব �মাঃ তািম�ল ইসলাম ও জনাব �মাঃ আলমিত 
শারা��ীনব‘র সিহত �যাগােযাগ করেত হেব।  

 

  (�মাঃ �র ইসলাম) 
িনব �াহী �েকৗশলী (উ�য়ন) 
রাজশাহী িস� কেপ �ােরশন। 

 

 
�ারক নং◌ঃ ৪৬.১২.৫০৮১.০০৬.১৪.২৭৯৬.১৭.১৬৫০(৪০)                                                 তািরখঃ  ১২.১০.২০১৭ ইং 
অ�িলিপঃ 
১। জনাব ............................................................................... স�ািনত/স�ািনতা কাউি�লর, ওয়াড � নং/�জান আসন নং -      , রাজশাহী িস� 

কেপ �ােরশন, রাজশাহী।  
 
 
  (�মাঃ �র ইসলাম) 

িনব �াহী �েকৗশলী (উ�য়ন) 
রাজশাহী িস� কেপ �ােরশন 
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�ারক নং◌ঃ ৪৬.১২.৫০৮১.০০৬.১৪.২৭৯৬.১৭.১৬৫০(৪০)/৭                                               তািরখঃ  ১২.১০.২০১৭ ইং 
 

অ�িলিপঃ 
১। �ধান িনব �াহী কম �কত�া, রাজশাহী িস� কেপ �ােরশন। 
২। সিচব, রাজশাহী িস� কেপ �ােরশন। 
৩। �ধান �েকৗশলী , রাজশাহী িস� কেপ �ােরশন। 
৪। ত�াবধায়ক �েকৗশলী , রাজশাহী িস� কেপ �ােরশন। 
৫। িনব �াহী �েকৗশলী (উ�য়ন/পিরক�না/িব��ৎ), রাজশাহী িস� কেপ �ােরশন, রািব, পাউেবা, িবউেবা, এল.িজ.ই.িড, গন�ত�, সওজ ও িডিপএইচই রাজশাহী 

সােক�ল, রাজশাহী। 
৬। বােজট কাম িহসাব র�ণ কম �কত�া, রাজশাহী িস� কেপ �ােরশন। 
৭। জনসংেযাগ কম �কত�া, রাজশাহী িস� কেপ �ােরশন। ত�েক উ� িব�ি�� �� পিরসের �ানীয় �দিনক পি�কায় �চােরর জ� িবেশষভােব বলা হেলা। 
৮। মাননীয় �ময়র মেহাদেয়র সদয় অবগিতর িনিমে� ত�র একা� সিচব, রাজশাহী িস� কেপ �ােরশন। 
  
 
 
  (�মাঃ �র ইসলাম) 

িনব �াহী �েকৗশলী (উ�য়ন) 
রাজশাহী িস� কেপ �ােরশন। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

রাজশাহী িস� কেপ �ােরশন 
  �েকৗশল িবভাগ, নগর ভবন, রাজশাহী। 

erajshahi.portal.gov.bd 

দরপ� িব�ি� নং-  ১২/২০১৭-১৮                
 

�ারক নং◌ঃ ৪৬.১২.৫০৮১.০০৬.১৪.২৭৯৬.১৭.                                                               তািরখঃ ১৭.০৯.২০১৭ ইং 
 

 

িনলাম দর��াব িব�ি� 
 
 

�বেদিশক সাহা���ঃ সামািজক, সাং�িতক, পিরেবশ এবং ��ত� অবকাঠােমার উ�িত সাধন ও সংর�েণর মা�েম 
রাজশাহী মহানগরীর �টকসই উ�য়ন’’ শীষ �ক �কে�র আওতায় ‘‘রাজশাহী পাবিলক লাইে�রী’’� অত�া�িনক ভােব �ণ:িনম �ােনর জ� 
এর �রাতন অবকাঠােমা �য অব�ায় আেছ �সই অব�ায় িনলাম িব�েয়র জ� আ�হী ��ত ��তােদর িনকট হেত িন� শেত� সীলেমাহর 
�� িনলাম  দর ��াব আহবান করা যাে�ঃ- 

উ�য়েনর 
গনত� 
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�ােকজ 
নং 

অবকাঠােমার িববরণ দরপ� 
দিলল �� 

অবকাঠােমা 
ভা�া ও 

অপসারণ কােজর  
সময়সীমা 

 

০১ 
 

রাজশাহী গনকপাড়া� ‘‘রাজশাহী পাবিলক লাইে�রী’’র �রাতন অবকাঠােমা স�হ ভা�া ও অপসারন কাজ। 
 

৫০০/- 
 

৪৫িদন 
 

 
 

শত�াবলীঃ 
 

(১) আ�হী ��তা আগামী ০৩.১০.২০১৭ ইং তািরখ পয �� অ�ণী �াংক িলিমেটড, নগর ভবন শাখা, রাজশাহী িস� কেপ �ােরশন হেত িনধ �ািরত �ে� 

(অেফরৎেযা�) �াংক চলাকালীন সমেয় অথ �াৎ সকাল ১০:০০ ঘ�কা হেত িবকাল ৪:০০ ঘ�কা পয �� িনলাম ��াব সং�হ করেত পারেবন। িনলাম 

��াব দািখেলর িদন িনলাম ��াব �য় করা যােব না। 

(২) আগামী  ০৪.১০.২০১৭ ইং তািরখ �বলা ১:০০ ঘ�কা পয �� নগর ভবেন, সিচব’র কায �ালেয় রি�ত বে� িনলাম ��াব �হণ করা হেব এবং ০৪.১০.২০১৭ ইং 

তািরখ �বলা ২:৩০ ঘ�কায় সিচব’র কায �ালেয় �া� িনলাম দর��াব উ�ু� করা হেব।  

(৩) দরপ�দাতােক উ�ত দেরর ২৫% (�িচশ শতাংশ) অথ � বায়না িহেসেব িবিড আকাের ‘�ময়র’ রাজশাহী িস� কেপ �ােরশেনর অ��েল �য �কান 

বািণিজ�ক �াংক �থেক িবিড আকাের দািখল করেত হেব। বায়নার অথ � ছাড়া িনলাম ��াব �হণেযা� হেব না।  

(৪) �তকায � ��তার দািখলীয় িবিড জামানত বাবদ ক��পে�র িনকট গি�ত থাকেব। �তকায � িনলাম দর ��াবকারী িনধ �ািরত সমেয়র মে� স�ণ ��েপ 

অবকাঠােমা  অপসারণ ও �িত�� �ােন মা� �ারা ভালভােব ভরাট কের �দবার পর দািয়��া� �েকৗশলীর �পািরশ সােপে� জামানেতর (িবিড) টাকা 

�ফরত �দওয়া হেব। �তকায � ��তা বােদ অ�াে�র বায়না িবিড দরপ� ��ায়ন কিম�র �পািরেশর পর �ফরৎ �দওয়া হেব। 

(৫) �তকায � ��তােক উ�ত �ে�র উপর ভ�াট, উৎস কর, আয়করসহ �াসংিগক �েযাজ� যাবতীয় কর পিরেশাধ করেত হেব। দর �হেণর প� �াি�র ৩ (িতন) 

িদেনর মে� �হীত িনলাম দর ��ােবর স�দয় অথ � িস� কেপ �ােরশন তহিবেল জমা করেত হেব এবং �দ� সমেয়র মে� ভা�া ও অপসারণ কাজ স�� 

করেত হেব।  

(৬) আেলাচ� িনলাম িব�ি�র ��ে� সরকার আেরািপত সংি�� সকল িবিধ-িবধান  �েযাজ� হেব। 

(৭) অিত সতক�তার সিহত অবকাঠােমা ভা�া ও অপসারণ কাজ করেত হেব যােত পা��বত� �কান ভবন অথবা অবকাঠােমা, িব��ৎ লাইন ও �টিলেফান লাইন 

ইত�ািদর �কান ধরেণর �িত না হয়। এর বত��েয় সংি�� �কাদারেক িনজ �েয় �িত�� অবকাঠােমা, িব��ৎ লাইন ও �টিলেফান লাইেনর 

�নঃিনম �াণ/সংেযাজন/�মরামত কাজ কের িদেত বা� থাকেবন।  

(৮) ক��প� সেব �া� দর �হেণ বা� নেহন। সেব �া� িনলাম দর ��াব কারীর বা স�দয় িনলাম ��াব কারীর দর �হণ অথবা বািতল করার �মতা ক��প� সংর�ণ কেরন। 
(৯)        অবকাঠােমা ভাংগার ��ে� �েয়াজেন অব�ই কাট �ার �মিশন �বহার করেত হেব। 
(১০) যিদ �কান িনলামদর ��াবকারী িচি�ত অবকাঠােমা �দখেত চান তাহেল দরপ� দািখেলর �েব �র িদন পয �� অিফস চলাকািলন সময় ��র ৩:০০ 

ঘ�কায় অ� কেপ �ােরশেনর উপ-সহকারী �েকৗশলী (�দ:�:িভ:) জনাব �মাঃ রািক�ল ইসলাম, জনাব �মাঃ তািম�ল ইসলাম ও জনাব �মাঃ আলমিত 
শারা��ীনব‘র সিহত �যাগােযাগ করেত হেব।  

 
  (�মাঃ �র ইসলাম) 

িনব �াহী �েকৗশলী (উ�য়ন) 
রাজশাহী িস� কেপ �ােরশন 

 

�ারক নং◌ঃ ৪৬.১২.৫০৮১.০০৬.১৪.২৭৯৬.১৭.         (৪০)                                               তািরখঃ  ১৭.০৯.২০১৭ ইং 
অ�িলিপঃ 
১। জনাব ............................................................................... স�ািনত/স�ািনতা কাউি�লর, ওয়াড � নং/�জান আসন নং -      , রাজশাহী িস� 

কেপ �ােরশন, রাজশাহী।  
 
 
  (�মাঃ �র ইসলাম) 

িনব �াহী �েকৗশলী (উ�য়ন) 
রাজশাহী িস� কেপ �ােরশন 

 
�ারক নং◌ঃ ৪৬.১২.৫০৮১.০০৬.১৪.২৭৯৬.১৭.         (৪০)/৭                                             তািরখঃ  ১৭.০৯.২০১৭ ইং 
 

অ�িলিপঃ 
১। �ধান িনব �াহী কম �কত�া, রাজশাহী িস� কেপ �ােরশন। 
২। সিচব, রাজশাহী িস� কেপ �ােরশন। 
৩। �ধান �েকৗশলী , রাজশাহী িস� কেপ �ােরশন। 
৪। ত�াবধায়ক �েকৗশলী , রাজশাহী িস� কেপ �ােরশন। 
৫। িনব �াহী �েকৗশলী (উ�য়ন/পিরক�না/িব��ৎ), রাজশাহী িস� কেপ �ােরশন, রািব, পাউেবা, িবউেবা, এল.িজ.ই.িড, গন�ত�, সওজ ও িডিপএইচই রাজশাহী 

সােক�ল, রাজশাহী। 
৬। বােজট কাম িহসাব র�ণ কম �কত�া, রাজশাহী িস� কেপ �ােরশন। 
৭। জনসংেযাগ কম �কত�া, রাজশাহী িস� কেপ �ােরশন। ত�েক উ� িব�ি�� �� পিরসের �ানীয় �দিনক পি�কায় �চােরর জ� িবেশষভােব বলা হেলা। 
৮। মাননীয় �ময়র মেহাদেয়র সদয় অবগিতর িনিমে� ত�র একা� সিচব, রাজশাহী িস� কেপ �ােরশন। 
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  (�মাঃ �র ইসলাম) 

িনব �াহী �েকৗশলী (উ�য়ন) 
রাজশাহী িস� কেপ �ােরশন। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

রাজশাহী িস� কেপ �ােরশন 
  �েকৗশল িবভাগ 

নগর ভবন, রাজশাহী। 
erajshahi.portal.gov.bd 

 
দরপ� িব�ি� নং-  ১৭/২০১৭-১৮                
 

�ারক নং◌ঃ ৪৬.০৬.৬১০০.০০৬.০৬.২৭৯৬.১৭. ১৬০৫                                                       তািরখঃ ০৪.১০.২০১৭ ইং 
 

 

িনলাম দর��াব িব�ি� 
 
 

‘‘রাজশাহী মহানগরীর জলাব�তা �িরকরণােথ � নদ �মা িনম �ান (৩য় পয �ায়)’’ শীষ �ক �কে�র আওতায় িন�িলিখত �ােনর 
অবকাঠােমা �য অব�ায় আেছ �সই অব�ায় িনলাম িব�েয়র জ� আ�হী ��ত ��তােদর িনকট হেত িন� শেত� সীলেমাহর �� িনলাম  
দর ��াব আহবান করা যাে�ঃ- 

�ােকজ 
নং 

অবকাঠােমার িববরণ দরপ� 
দিলল �� 

অবকাঠােমা ভা�া ও 
অপসারণ কােজর  

সময়সীমা 
০১ ‘‘রাজশাহী মহানগরীর জলাব�তা �িরকরণােথ � নদ �মা িনম �ান (৩য় পয �ায়)’’ শীষ �ক �কে�র আওতায় নদ �মার পাে�� সড়ক িনম �ানােথ �   

উ�য়েনর 
গনত� 
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অিধ�হন�ত চালনা �ইস �গট হেত �গালজারবাগ �িড়পাড়া মসিজদ পয �� �মাঃ �মাকেসদ আলী, �দােয়ল, �মাঃ আজাদ আলী, �মাঃ 
িজয়া�ল ইসলাম, �মাঃ ফজ�ল কিরম গং, �মাঃ মা�দ গং, হাজী রহমত আলী, �দীপ িবলাস �মার দাস, দাগ নং-৩৩৭১, �মাসাঃ 
িবলিকস আকতার (ইিত), বা� �বগম, �মাঃ �সিলম �সখ, �মাঃ �� সহ �মাট ১৫� অবকাঠােমা।  

 
৩০০/- 

 
৪০ িদন 

০২ ‘‘রাজশাহী মহানগরীর জলাব�তা �িরকরণােথ � নদ �মা িনম �ান (৩য় পয �ায়)’’ শীষ �ক �কে�র আওতায় নদ �মার পাে�� সড়ক িনম �ানােথ � 
অিধ�হন�ত �ছাটবন�াম �ব � পাড়া মসিজদ হেত িবিজিব ক�া� পয �� �মাঃ রিক�ল ইসলাম (বাব�), হযরত মাজার শাহ মাজার শিরফ, 
মােজদা, সা�ার, মীরা ইসলাম, �মাঃ মিতউর রহমান, �মাঃ মক�ল, �মাঃ �তৗিফ�ল ইসলাম, �মাঃ এরফার আলী, �রজাহান �বগম, �মাঃ 
এজাজ �সখ, �মাঃ আ�ল কােদর, �মাঃ �রজাউল ইসলাম িদং, �মাঃ �বারহান উি�ন, �মাঃ �মা�ািফ�র রহমান (িহ�), �মাঃ নজ�ল 
ইসলাম, �দাকান-০১ �মাঃ আ�ল �হােসন, �দাকান-০৩ �মাঃ কামাল �হােসন, �দাকান-০৪ �মাঃ মািনক, �দাকান-০৫ �মাঃ িব�ব, �দাকান-
০৭ �মাঃ িরপন, �দাকান-০৮ �মাঃ িগয়াস �দাকান-০৯ �মাঃ মিজদ �মা�া, �দাকান-১০ �মাঃ ইউ�ফ িসকদার, �দাকান-১১ �মাঃ ধ� িময়া, 
�দাকান-১২ �মাঃ হায়দার আলী, �দাকান-১৩ আকিলমা, �দাকান-১৪ �মাঃ নািসম, �দাকান-১৫ �মাঃ ইকবাল, �দাকান-১৬ �মাঃ মা�ম 
িবিজিব মােক�ট। �দাকান-০১ ও ০২ �মাঃ হাসান আলী ভাড়া�য়া, �দাকান-০৪ আ�াশ আলী ভাড়া�য়াসহ �মাট ৩৫� অবকাঠােমা  

 
 

৫০০/- 

 
 

৪৫ িদন 

০৩ ‘‘রাজশাহী মহানগরীর জলাব�তা �িরকরণােথ � নদ �মা িনম �ান (৩য় পয �ায়)’’ শীষ �ক �কে�র আওতায় নদ �মার পাে�� সড়ক িনম �ানােথ � 
অিধ�হন�ত িডং�ােডাবা িস� বাইপাস হেত রােহল �মা�ার �মাড় পয �� �মাঃ আলাউি�ন, �মাঃ আলািমন, িম�, শাহআলম িদং, 
আ�াস, লাইলা, �মাঃ নািজম উি�ন ও নািগ �স সহ �মাট ০৮� অবকাঠােমা। ) । 

 
 

৩০০/- 

 
 

৩০ িদন 

০৪ ‘‘রাজশাহী মহানগরীর জলাব�তা �িরকরণােথ � নদ �মা িনম �ান (৩য় পয �ায়)’’ শীষ �ক �কে�র আওতায় নদ �মার পাে�� সড়ক িনম �ানােথ � 
অিধ�হন�ত �কাপাড়া �গার�ােনর উ�র পা�� হেত ওিলর বাড়ী হেয় িশেরাইল মঠ��র �মাড় পয �� ��ােফসর �মাঃ আ�ল হা�ান, �মাঃ 
আেজাম আলী, �মাঃ ��ল ইসলাম, �মাঃ আশরাফ আলী, এ.�ক.এম. আজা�ল হক, �মাঃ ��ল িময়া, রািফয়া খা�ন দাগ নং-৪৩৩২, 
�মাঃ এমাদ উি�ন, �মাঃ আশরা�ল ইসলাম, �মাঃ তির�ল ইসলাম, �মাসাঃ আেয়শা �বগম, �মাঃ জামাল উি�ন, �রেহনা �বগম, �মাঃ 
িমজা�র রহমান, �িফয়া �বগম, �মাঃ শিফউল আলম, �মাসাঃ হাসেনয়ারা িদং, �িফয়া খা�ন িদং, �মাঃ আ�স সা�ার, �মাঃ মাহা�ব, 
�মাঃ উ�ল ও মহন এর বাড়ী সহ �মাট ২২� অবকাঠােমা। 

 
 

৫০০/- 

 
 

৪০ িদন 

 
 

শত�াবলীঃ 
 

(১) আ�হী ��তা আগামী ১৬.১০.২০১৭ ইং তািরখ পয �� অ�ণী �াংক িলিমেটড, নগর ভবন শাখা, রাজশাহী িস� কেপ �ােরশন হেত িনধ �ািরত �ে� (অেফরৎেযা�) �াংক চলাকালীন সমেয় 

অথ �াৎ সকাল ১০:০০ ঘ�কা হেত িবকাল ৪:০০ ঘ�কা পয �� িনলাম ��াব সং�হ করেত পারেবন। িনলাম ��াব দািখেলর িদন িনলাম ��াব �য় করা যােব না। 

(২) আগামী ১৭.১০.২০১৭ ইং তািরখ �বলা ১:০০ ঘ�কা পয �� নগর ভবেন, সিচব’র কায �ালেয় রি�ত বে� িনলাম ��াব �হণ করা হেব এবং ১৭.১০.২০১৭ ইং তািরখ �বলা ২:৩০ ঘ�কায় সিচব’র 

কায �ালেয় �া� িনলাম দর��াব উ��ু করা হেব।  

(৩) দরপ�দাতােক উ�ত দেরর ২৫% (�িচশ শতাংশ) অথ � বায়না িহেসেব িবিড আকাের ‘�ময়র’ রাজশাহী িস� কেপ �ােরশেনর অ��েল �য �কান বািণিজ�ক �াংক �থেক িবিড আকাের দািখল 

করেত হেব। বায়নার অথ � ছাড়া িনলাম ��াব �হণেযা� হেব না।  

(৪) �তকায � ��তার দািখলীয় িবিড জামানত বাবদ ক��পে�র িনকট গি�ত থাকেব। �তকায � িনলাম দর ��াবকারী িনধ �ািরত সমেয়র মে� স�ণ ��েপ অবকাঠােমা  অপসারণ ও �িত�� 

�ােন মা� �ারা ভালভােব ভরাট কের �দবার পর দািয়��া� �েকৗশলীর �পািরশ সােপে� জামানেতর (িবিড) টাকা �ফরত �দওয়া হেব। �তকায � ��তা বােদ অ�াে�র বায়না িবিড দরপ� 

��ায়ন কিম�র �পািরেশর পর �ফরৎ �দওয়া হেব। 

(৫) �তকায � ��তােক উ�ত �ে�র উপর ভ�াট, উৎস কর, আয়করসহ �াসংিগক �েযাজ� যাবতীয় কর পিরেশাধ করেত হেব। দর �হেণর প� �াি�র ৩ (িতন) িদেনর মে� �হীত িনলাম দর ��ােবর 

স�দয় অথ � িস� কেপ �ােরশন তহিবেল জমা করেত হেব এবং �দ� সমেয়র মে� ভা�া ও অপসারণ কাজ স�� করেত হেব।  

(৬) আেলাচ� িনলাম িব�ি�র ��ে� সরকার আেরািপত সংি�� সকল িবিধ-িবধান  �েযাজ� হেব। 

(৭) অিত সতক�তার সিহত অবকাঠােমা ভা�া ও অপসারণ কাজ করেত হেব যােত পা��বত� �কান ভবন অথবা অবকাঠােমা, িব��ৎ লাইন ও �টিলেফান লাইন ইত�ািদর �কান ধরেণর �িত না হয়। এর বত��েয় 

সংি�� �কাদারেক িনজ �েয় �িত�� অবকাঠােমা, িব��ৎ লাইন ও �টিলেফান লাইেনর �নঃিনম �াণ/সংেযাজন/�মরামত কাজ কের িদেত বা� থাকেবন।  

(৮) ক��প� সেব �া� দর �হেণ বা� নেহন। সেব �া� িনলাম দর ��াব কারীর বা স�দয় িনলাম ��াব কারীর দর �হণ অথবা বািতল করার �মতা ক��প� সংর�ণ কেরন। 

(৯)        অবকাঠােমা ভাংগার ��ে� �েয়াজেন অব�ই কাট �ার �মিশন �বহার করেত হেব। 

(১০) যিদ �কান িনলামদর ��াবকারী িচি�ত অবকাঠােমা �দখেত চান তাহেল দরপ� দািখেলর �েব �র িদন পয �� অিফস চলাকািলন সময় ��র ৩:০০ ঘ�কায় অ� কেপ �ােরশেনর উপ-সহকারী 

�েকৗশলী (�দ:�:িভ:) জনাব �মাঃ রািক�ল ইসলাম, জনাব �মাঃ তািম�ল ইসলাম ও জনাব �মাঃ আলমিত শারা��ীনব‘র সিহত �যাগােযাগ করেত হেব।  

 
 

  (�মাঃ �র ইসলাম) 
িনব �াহী �েকৗশলী (উ�য়ন) 
রাজশাহী িস� কেপ �ােরশন 

 

�ারক নং◌ঃ ৪৬.০৬.৬১০০.০০৬.০৬.২৭৯৬.১৭. ১৬০৫ (৪০)                                               তািরখঃ ০৪.১০.২০১৭ ইং 
অ�িলিপঃ 
১। জনাব ............................................................................... স�ািনত/স�ািনতা কাউি�লর, ওয়াড � নং/�জান আসন নং -      , রাজশাহী িস� 

কেপ �ােরশন, রাজশাহী।  
 
 
  (�মাঃ �র ইসলাম) 

িনব �াহী �েকৗশলী (উ�য়ন) 
রাজশাহী িস� কেপ �ােরশন 

�ারক নং◌ঃ ৪৬.০৬.৬১০০.০০৬.০৬.২৭৯৬.১৭. ১৬০৫(৪০)/৭                                            তািরখঃ ০৪.১০.২০১৭ ইং 
 

অ�িলিপঃ 
১। �ধান িনব �াহী কম �কত�া, রাজশাহী িস� কেপ �ােরশন। 
২। সিচব, রাজশাহী িস� কেপ �ােরশন। 
৩। �ধান �েকৗশলী , রাজশাহী িস� কেপ �ােরশন। 
৪। ত�াবধায়ক �েকৗশলী , রাজশাহী িস� কেপ �ােরশন। 
৫। িনব �াহী �েকৗশলী (উ�য়ন/পিরক�না/িব��ৎ), রাজশাহী িস� কেপ �ােরশন, রািব, পাউেবা, িবউেবা, এল.িজ.ই.িড, গন�ত�, সওজ ও িডিপএইচই রাজশাহী 

সােক�ল, রাজশাহী। 
৬। বােজট কাম িহসাব র�ণ কম �কত�া, রাজশাহী িস� কেপ �ােরশন। 
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৭। জনসংেযাগ কম �কত�া, রাজশাহী িস� কেপ �ােরশন। ত�েক উ� িব�ি�� �� পিরসের �ানীয় �দিনক পি�কায় �চােরর জ� িবেশষভােব বলা হেলা। 
৮। মাননীয় �ময়র মেহাদেয়র সদয় অবগিতর িনিমে� ত�র একা� সিচব, রাজশাহী িস� কেপ �ােরশন। 
  
 
 
  (�মাঃ �র ইসলাম) 

িনব �াহী �েকৗশলী (উ�য়ন) 
রাজশাহী িস� কেপ �ােরশন। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


