ইনেভ েম

কেপােরশন অব বাংলােদশ
ধান কাযালয়,

৮, রাজউক অ ােভিনউ, ঢাকা।
িকউরেম

এ কমন সািভস িডপাটেম
তািরখঃ

০২ ম, ২০১৯
১৯ বশাখ, ১৪২৬

িমিনবাস ভাড়াকরেণর জন দরপ িব ি
ট ার নং-১২/২০১৮-২০১৯
কেপােরশেনর কমচারীগণেক অিফেস আনা নয়ার জন আ হী পিরবহন
সংি
িন

দরপ

তফিসেল বিণত

েটর জন িমিনবাস ভাড়া

িত ান/িমিনবাস মািলকেদর িনকট হেত ২০১০ সাল বা পরবতী মেডেলর

হেণর লে

সীলেমাহরকৃত দরপ

আহবান করা যাে । দরপে র িব ািরত বণনা

কেপােরশন অব বাংলােদশ (আইিসিব)।

পঃ

০১।

সং াহক স ার নাম

:

ইনেভ েম

০২।

তহিবেলর উৎস দরপ সং হ প িত

:

আইিসিব’র িনজ তহিবল।

০৩।

দরপ সং হ প িত

:

উ ু

০৪।

দরদাতােদর যাগ তা

:

সরকারী/আধা সরকারী

দরপ প িত।
ায় শািয়ত ও আিথক

(দু ই) বছেরর পূ ব অিভ তা স

িত ােন সংি

পিরবহন

সবা

দােনর

কােজ কমপে

০২

ড লাইেস ধারী

ব ি / িত ান হেত হেব।
০৫।

দরপে র নাম ও সংি

কােজর বণনা

:

০৬।

দরপ তফিসল িব য়, দািখল ও খালার

০৭।

দরপ তফিসল িব েয়র শষ তািরখ

:

১৬ ম, ২০১৯ (অিফস চলাকালীন সমেয়)

০৮।

দরপ দািখেলর তািরখ ও সময়

:

১৯ ম, ২০১৯ সকাল-১১.৩০ ঘিটকার মেধ

:

১৯ ম, ২০১৯ সকাল-১১.৪৫ ঘিটকার মেধ

:

ান

০৯।

সংি

দরপ তফিসেল উে িখত

িকউরেম

েটর কমচারীগণেক অিফেস আনা- নয়া।

এ কমন সািভস িডপাটেম , িবিডিবএল ভবন, (েলেভল-১৭), ৮,

রাজউক অ ােভিনউ, ঢাকা-১০০০।

ট ার ওেপিনং কিমিট কতৃ ক দরপ

খালার

তািরখ ও সময়
১০।
১১।

দরপ তফিসেলর মূ ল

:

ট ার িসিকউিরিট মািনর পিরমাণ ও ধরণ

:

িত সট তফিসল নগদ ১০০০.০০ (এক হাজার) টাকা (অেফরতেযাগ )।
িতিট

েটর জন

য কান তফিসলী ব াংক কতৃ ক ইসু কৃত ২৫,০০০.০০ (পঁিচশ

হাজার) টাকার প-অডার/ব াংক
১২।

দরপ

হণকারী কমকতার নাম ও পদবী

১৩।

দরপ আহবানকারী অিফেসর নাম ও িঠকানা

:
:

াফট এর মাধ েম।

জনাব মাঃ গালাম র ানী, সহকারী মহাব ব াপক।
িকউরেম
(আইিসিব),

এ

কমন সািভস িডপাটেম , ইনেভ েম

কেপােরশন অব বাংলােদশ

ধান কাযালয়, িবিডিবএল ভবন ( লেভল-১৫), ৮, রাজউক অ ােভিনউ,

ঢাকা-১০০০। টিলেফানঃ ৯৫৬৮৬৫৫, ওেয়ব মইলঃ www.icb.gov.bd
১৪।

িবেশষ িনেদশাবলীঃ
ক) কতৃ প

দরপ

খ) পাবিলক

খালার পূ েব দরপ তফিসেলর য কান শত পিরবতন/সংেশাধন/সংেযাজন করার

িকউরেম

আইন-২০০৬ এবং পাবিলক

গ) অিনবাযকারণবশত িনধািরত িদেন দরপ

িকউরেম

মতা সংর ণ কের।

িবিধমালা-২০০৮ অনু যায়ী দরপ মূ ল ায়ণ করা হেব।

হণ ও খালা স ন না হেল পরবতী কাযিদবেস একই

ান ও সময়সূ চী অনু যায়ী দরপ

হণ

ও খালা হেব।
া িরত/( মাঃ গালাম র ানী)
সহকারী মহাব ব াপক

