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 উম্মুক্ত দযত্র রফজ্ঞরি  

ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন রফবাদগয আ ওতায় ফাস্তফায়নাধীন “স্ট্রাংদদরনাং ভরনটরযাং এন্ড ইবালুদয়ন কযাারফররটিজ অফ আইএভইরি 

(এএভইরআই)(১ভ াংদারধত)” প্রকদল্পয আওতায় ১ (এক) টি ভাইদরাফা বাড়ায় াংলদয রনরভত্ত দযত্র আফান কযা মাদছেঃ 

1.  ভন্ত্রণারয়/রফবাগ ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন রফবাগ, রযকল্পনা ভন্ত্রণারয় 

2.  এদজন্সী ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন রফবাগ  

3.  াংলাক ত্ত্বা প্রকল্প রযচারক, স্ট্রাংদদরনাং ভরনটরযাং এন্ড ইবালুদয়ন কযাারফররটিজ অফ আইএভইরি 

(এএভইরআই) (১ভ াংদারধত) প্রকল্প, ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন রফবাগ 

4.  স্ট্ম কাদজয জন্য দযত্র বাড়ায় ১ (এক) টি ভাইদরাফা (ভদির ২০১০ ার ফা তৎযফতী ভদয়য, আন াংখ্যা ০৭-

০৯, ডুদয়র এর, ১৮০০ রর স্ট্থদক তদুর্ধ্ব)  

5.  প্যাদকজ VS/S8/13-15 

6.  দযদত্রয সূত্র নাং ও তোধরখ  ২১.০৬০.০২৬.০০.০০.০০২.২০১৩/ ৭৬৩, তোং-২৭/০৯/২০১৭রেঃ 

7.  াংল দ্ধরত উম্মুক্ত দযত্র দ্ধরত 

8.  ফাদজট ও তরফর সূত্র উন্নয়ন ফাদজট, ফাাংরাদদ যকায 

9.  দযত্র প্রকাদয তারযখ  ২৮.০৯.২০১৭ রেঃ  

10.  প্রাক-দযত্র বায তারযখ ০৪.১০.২০১৭ রেঃ কার ১১.০০ ঘটিকা এফাং স্থান :এএভইরআই (১ম ংশলোধিত) প্রকল্পের 

ভো কশে (ব্লক-১২, ৩য় তরা) ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন রফবাগ, রযকল্পনো ভন্ত্রণারয়, 

স্ট্দয ফাাংরা নগয, ঢাকা। 
11.  স্ট্টন্ডায িকুদভন্ট রফরদয়য ফ বদল তারযখ ১৮.১০.২০১৭ রেঃ পয যন্ত প্রধত কম যধিবশর কো ৯.০০ ঘটিকো শত রফকার ৫.০০ ঘটিকা ম বন্ত। 

12.  দযত্র  িোধখশর ব যশল তারযখ ও ভয়    ১৮.১০.২০১৭ রেঃ পয যন্ত প্রধত কম যধিবশর কো ৯.০০ ঘটিকো শত ধবকো ৫.০০ ঘটিকো পয যন্ত 

এবং ১৯.১০.২০১৭ রেঃ কো ৯.০০ ঘটিকো শত দুপুর ১২.০০ ঘটিকো পয যন্ত (যো িরপত্র 

িোধখশর ব যশল তোধরখ ও ময়)।   

13.  দযত্র দারখদরয স্থান এএভইরআই (১ম ংশলোধিত) প্রকে দিয ব্লক-১২,কক্ষ-৩০, ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন 

রফবাগ, রযকল্পনো ভন্ত্রণারয়, স্ট্দয ফাাংরা নগয, ঢাকা। 
14.  দযত্র উন্মুক্তকযদণয তারযখ ও ভয় ১৯.১০.২০১৭ রেঃ দুপুয ১২.১৫ ঘটিকা  

15.  দযত্র উম্মুক্তকযদণয  স্থান এএভইরআই (১ম ংশলোধিত) প্রকে দিয ব্লক-১২,কক্ষ-৩০, ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন 

রফবাগ, রযকল্পনো ভন্ত্রণারয়, স্ট্দয ফাাংরা নগয, ঢাকা।  
16.  দযদত্রয স্ট্ভয়াদকার দযত্র স্ট্খারায তারযখ দত ১২০ রদন  

17.  দযত্র রফরয়কাযী দিয প্রকল্প রযচারক -এয দিয, এএভইরআই (১ম ংশলোধিত) প্রকে দিয ব্লক-১২,কক্ষ-৩০, 

ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন রফবাগ, রযকল্পনো ভন্ত্রণারয়, স্ট্দয ফাাংরা নগয, ঢাকা। 
18.  দযদত্রয মূল্য ৫০০/-(াঁচত) টাকা যো ধনজস্ব প্রধতষ্ঠোশনর প্যোশে প্রকে পধরচোক বরোবশর ধধখত আশবিশনর 

মোধ্যশম ক্রয় করো যোশব।  

19.  দযত্র আফানকাযী কভ বকতবায নাভ, দফী, 

ঠিকানা ও স্ট্পান নম্বয 

স্ট্ভােঃ ারফবুর ইরাভ , প্রকল্প রযচারক, এএভইরআই (১ম ংশলোধিত) প্রকে দিয ব্লক-১২, 

কক্ষ-৩০, ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ  ও মূল্যায়ন রফবাগ, রযকল্পনো ভন্ত্রণারয় , স্ট্দয ফাাংরা নগয, 

ঢাকা; স্ট্পান ৯১১৮০৭০।    
20.  কাদজয ভয়কার ০৮ (আট) মো। শন্তোজনক ল্পবোর ল্পেশত্র মো/বছর ধভধিক নবোয়নশযোগ্য। 

21.  স্ট্টন্ডায ররকউরযটি ৫০,০০০/-(ঞ্চা াজায) টাকা। উক্ত টাকা ফাাংরাদদদয স্ট্ম  স্ট্কান ররিউর ব্াাংক দত স্ট্-

অি বায/ব্াাংক ড্রাপট আকাদয “প্রকল্প রযচারক , এএভইরআই (১ভ াংদারধত)  প্রকল্প 

আইএভইরি”, এয অনুকূদর দারখর কযদত দফ।  
22.  দযদাতায স্ট্মাগ্যতা (ক) “গারড় বাড়া প্রদান” াংরান্ত ব্ফায ারনাগাদ (২০১৬-২০১৭) স্ট্েি রাইদন্স; (খ) বাড়া 

প্রদাদনয জন্য প্রস্তারফত গারড়য স্ট্যরজদরন দযদাতা প্ররতষ্ঠাদনয রনজ নাদভ অথফা উক্ত প্ররতষ্ঠান 

ভাররদকয নাদভ এফাং (গ) াংরিষ্ট কাদজয জন্য প্রণীত দযত্র দররদর ফরণ বত তবানুমায়ী। 
23.  এ দযত্র The Public Procurement Act, 2006 & The Public Procurement Rules, 2008 (াংদারধত) রফরধভারা অনুমায়ী 

রযচাররত দফ এফাং  স্ট্কান কাযণ দ বাদনা ব্রতদযদক াংলাক ত্ত্বা এ স্ট্নাটি ফারতর ফা রযফতবন ফা স্ট্ম স্ট্কান ফা কর দযত্র 

লণ/প্রতযাখান/ফারতর কযায ক্ষভতা াংযক্ষণ কদযন।  
 

  স্ট্ভােঃ ারফবুর ইরাভ 

প্রকল্প রযচারক 

স্ট্রাংদদরনাং ভরনটরযাং এন্ড ইবালুদয়ন কযাারফররটিজ  

অফ আইএভইরি (এএভইরআই) (১ভ াংদারধত) প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন রফবাগ 

রযকল্পনো ভন্ত্রণারয়, স্ট্দয ফাাংরা নগয, ঢাকা। 
স্ট্পান : ৯১১৮০৭০ 

 

 

  


