
 

 

 

 

 

স্মারক নং- ২৭.২১.০০০০.৪৫৪.০৭.০০৩.২০.m/৯৭                তাররখঃ ২৩/০৮/২০২০ ররঃ 
 

আউটস্ার্ সং পদ্ধরতসত জনবল ্রবরাসের দরপত্র রবজ্ঞরি 
 

পাওয়ার রিড ককাম্পারন অব বাংলাসদশ রলরিসটড এর “চট্টিাি অঞ্চসলর রবদ্যুৎ ্ঞ্চালন ব্যবস্থার ্ম্প্র্ারণ ও শরিশালীকরণ প্রকল্প” দিসরর জন্য িার্ক রিরিসত 

্ব স্ াকুল্য কবতসন আউটস্ার্ সং (Outsourcing) পদ্ধরতসত জনবল ্রবরাসের লসযু স্বীকৃত প্ররতষ্ঠাসনর রনকট েসত ‘র্লসিারেরকৃত’ দরপত্র আহ্বান করা যাসে। 

১. িন্ত্রণালয়/রবিাগ রবদ্যুৎ,জ্বালারন ও খরনজ ্ম্পদ িন্ত্রণালয়/রবদ্যুৎ রবিাগ । 

২. এসজরি/প্ররতষ্ঠান/দির পাওয়ার রিড ককাম্পারন অব বাংলাসদশ রলরিসটড। 

৩. দরপত্র আহ্বানকারী কি সকতসার নাি, 

পদরব, ঠিকানা ও ক ান নম্বর 

মুেম্মদ জ্ীি উরিন, প্রকল্প পররচালক ও তত্ত্বাবধায়ক প্রসকৌশলী , চট্টিাি অঞ্চসলর রবদ্যুৎ ্ঞ্চালন ব্যবস্থার 

্ম্প্র্ারণ ও শরিশালীকরণ প্রকল্প, রপরজর্রব িবন (৬ষ্ঠ তলা), এরিরনউ-৩, জহুরুল ই্লাি র্টি, 

আ তাবনগর, বাড্ডা, ঢাকা-১২১২। ইসিইল: pd.espncap@pgcb.gov.bd  

৪. ্রবরাসের নাি “চট্টিাি অঞ্চসলর রবদ্যুৎ ্ঞ্চালন ব্যবস্থার ্ম্প্র্ারণ ও শরিশালীকরণ” শীর্ সক প্রকল্প দিসর আউটস্ার্ সং 

পদ্ধরতসত জনবল ্রবরাে। 

৫. দরদাতা/প্ররতষ্ঠাসনর কযাগ্যতা ও  

জনবল ্রবরাসের অরিজ্ঞতা 

আিেী ঠিকাদারী প্ররতষ্ঠান/্রবরােকারী প্ররতষ্ঠাসনর “কলকারখানা ও প্ররতষ্ঠান পররদশ সন অরধদির” েসত জনবল 

্রবরাসের nvjbvMv` লাইস্ি, nvjbvMv` নবায়নকৃত কেড লাইস্ি, nvjbvMv` আয়কর পররসশাসধর ্নদপত্র, 

িুাট রনবন্ধন ্নদপত্র, ব্যাংক কর্তসক আরথ সক স্বেলতার ্নদপত্র, ্রকারী/আধা-্রকারী/ রাষ্ট্রয়ি/স্বায়ত্বশার্ত 

প্ররতষ্ঠাসন জনবল ্রবরাসের অরিজ্ঞতার স্বপসয প্রতুয়নপত্র এবং দরপত্র দরলসল উসেরখত অন্যান্য শতসারদ। 

৬. দরপত্র পদ্ধরত উন্মুি দরপত্র পদ্ধরত (OTM) 

৭.  অসথ সর উৎ্ রপরজর্রব রনজস্ব বাসজট 

৮. প্রস্তারবত জনবসলর ্ংখ্যা, রশযাগত 

 কযাগ্যতা, বয়্ ও অরিজ্ঞতা 

ক্র: 

নং 
পসদর নাি 

 পদ 

্ংখ্যা 
কযাগ্যতা বয়্ অরিজ্ঞতা 

১. গাড়ী চালক  ৩ 
অষ্টি কেণী 

    পাশ 

০১/০৯/২০২০ ররঃ 

তাররসখ (১৮-৪০) বছর 

গাড়ী চালক রেস্সব নুন্যতি ৩ 

বছসরর বাস্তব অরিজ্ঞতা। 

২. 
অর ্ 

এুাসটনসডন্ট 
 ২ 

অষ্টি কেণী 

    পাশ 

০১/০৯/২০২০ ররঃ 

তাররসখ (১৮-৩০) বছর 

অরিজ্ঞতা্ম্পন্ন প্রাথীসক 

কাররগরী মূল্যায়সন  আনুপারতক 

োসর নম্বর প্রদান করা েসব। 

৯. দরপত্র রবক্রসয়র ্ব সসশর্ তাররখ ২০/০৯/২০২০ ররঃ অর ্ চলাকালীন ্িয় পয সন্ত। 

10. দরপত্র িেসণর ্ব সসশর্ তাররখ ও ্িয় ২১/০৯/২০২০ ররঃ, ্িয় কবলা ১২:০০ ঘাটকা। 

11. দরপত্র রবক্রসয়র স্থান/দিসরর নাি ও 

 ঠিকানা 

চট্টিাি অঞ্চসলর রবদ্যুৎ ্ঞ্চালন ব্যবস্থার ্ম্প্র্ারণ ও শরিশালীকরণ প্রকল্প দির, রপরজর্রব িবন (৬ষ্ঠ তলা), 

এরিরনউ-৩, জহুরুল ই্লাি র্টি, আ তাবনগর, বাড্ডা, ঢাকা-১২১২।  

১২. দরপত্র িেসণর স্থান/দিসরর নাি ও 

 ঠিকানা 

চট্টিাি অঞ্চসলর রবদ্যুৎ ্ঞ্চালন ব্যবস্থার ্ম্প্র্ারণ ও শরিশালীকরণ প্রকল্প দির, রপরজর্রব িবন (৬ষ্ঠ তলা), 

এরিরনউ-৩, জহুরুল ই্লাি র্টি, আ তাবনগর, বাড্ডা, ঢাকা-১২১২।  

১৩. দরপত্র কখালার স্থান, তাররখ ও ্িয় চট্টিাি অঞ্চসলর রবদ্যুৎ ্ঞ্চালন ব্যবস্থার ্ম্প্র্ারণ ও শরিশালীকরণ প্রকল্প দির, রপরজর্রব িবন (৬ তলা), 

এরিরনউ-৩, জহুরুল ই্লাি র্টি, আ তাবনগর, বাড্ডা, ঢাকা-১২১২; তাররখ: ২১/০৯/২০২০ররঃ, দ্যপুর ১২:৩০ 

ঘটিকার ্িয় করিটির উপরস্থরতসত দরপত্র কখালা েসব। আিেী অংশিেণকারী ঠিকাদারী প্ররতষ্ঠাসনর িসনানীত 

প্ররতরনরধ ইো করসল দরপত্র কখালার ্িয় উপরস্থত থাকসত পারসবন। 

১৪. দরপত্র দরলসলর মূল্য টাকা ১০০০/- (এক োজার) িাত্র (অস রতসযাগ্য) | বাংলাসদসশর কয ককান ত র্লভূি ব্যাংক েসত “পাওয়ার রিড 

ককাম্পারন অব বাংলাসদশ রলরিসটড” এর অনুকুসল কপ-অড সার প্রদান করসত েসব। অন্যথায় দরপত্র বারতল বসল গণ্য েসব।  

১৫. দরপত্র জািানত ও রনরাপিা জািানত দরপত্র জািানতঃ টাকা ১০,০০০/- (দশ োজার) িাত্র। বাংলাসদসশর কয ককান ত র্লভূি ব্যাংক েসত “পাওয়ার 

রিড ককাম্পারন অব বাংলাসদশ রলরিসটড” এর অনুকুসল কপ-অড সার প্রদান করসত েসব। অন্যথায় দারখলকৃত দরপত্র 

বারতল বসল গণ্য েসব। 

রনরাপিা জািানতঃ রনব সারচত প্ররতষ্ঠাসনর ্ াসথ চুরি স্বাযসরর পূসব স ০১ (এক) বছসরর ্ ব স ্ াকুসল্য প্রসদয় কবতসনর 

১০% োসর অথ স রনরাপিা জািানত রেস্সব “পাওয়ার রিড ককাম্পারন অব বাংলাসদশ রলরিসটড” এর অনুকুসল 

কপ-অড সার/ব্যাংক গ্যারারন্ট জিা রদসত েসব। চুরির কিয়াদ কশসর্ উি জািানসতর অথ স ক রত প্রদান করা েসব। 

১৬. রবসশর্ রনসদ সশাবলী ১. প্রাথরিকিাসব ্রবরােকৃত কায সকাল েসব ১২ িা্। ্সন্তার্জনক কাসজর রিরিসত চুরির কিয়াদ প্রকল্প ্িারি 

(৩০ কশ জুন ২০২২ রখ: পয সন্ত বরধ সত করা কযসত পাসর)।  

২. কর্তসপয দরপসত্রর কয ককান অংশ বা ্কল দরপত্র বারতসলর যিতা ্ংরযণ কসরন। 

ক)  দরপত্র দরলসলর ্কল ধারা রবসবচনায় আরনয়া উোর আসলাসক শতসারদ পালন পূব সক দরপত্র দারখল করসত েসব। 

খ)  অর ্ চলাকালীন ্ িসয় দরপত্র ্ংিে করা যাসব এবং দারখলকৃত দরপসত্রর ্ াসথ (১) “কলকারখানা ও প্ররতষ্ঠান পররদশ সন অরধদির” েসত জনবল ্ রবরাসের 

nvjbvMv` লাইস্ি (২) nvjbvMv` নবায়নকৃত কেড লাইস্ি  (৩) nvjbvMv` আয়কর পররসশাসধর ্নদপত্র (৪) িুাট রনবন্ধন ্নদপত্র (৫) িারলক ব্যরতত 

প্ররতরনরধর িাধ্যসি দরপত্র দরললারদ ক্রসয়র নমুনা স্বাযর্ে অথরাইসজশন করপ জিা রদসত েসব। (৬) এই দরপত্র রদ পাবরলক প্ররকউরসিন্ট করগুসলশন ২০০৮ 

অনুযায়ী পররচারলত েসব। 

গ)  আউটস্ার্ সং এর িাধ্যসি ক্বা িেসণর কযসত্র ্রকার কর্তসক ্িসয় ্িসয়  জাররকৃত আইন, রবরধিালা,রনসদ সশনা ইতুারদ অনু্রণসযাগ্য েসব। 

ঘ)  অরিজ্ঞতা ্নদপত্র্ে চারেদা কিাতাসবক অন্যান্য কাগজপত্র প্রথি কেরণর ্রকারী কি সকতসা কর্তসক ্তুারয়ত  সটাকরপ দারখল করসত েসব। 

ঙ) মূল্যায়সনর পর কয প্ররতষ্ঠাসনর প্রস্তাব কযাগ্য বসল রবসবরচত েসব ককবলিাত্র ক্ প্ররতষ্ঠাসনর প্রাথীসদর কযাগ্যতা ও অরিজ্ঞতা যাচাইসয়র জন্য ডাকা েসব। 

চ)  রনধ সাররত জনবল ্রবরােকারী প্ররতষ্ঠানসক রনজ উসযাসগ ্ংিেীত টাকা ৩০০/- (রতনশত) মূসল্যর নন-জুরডর্য়াল ষ্টাসম্প চুরিপত্র ্ম্পাদন করসত েসব। 

ককান ব্যরির নাসি রনসয়াগপত্র ইস্যু করা েসব না। দরপত্র ডকুসিসন্টর চারেদা অনুযায়ী  ্ কল শীট পূরণ করসত েসব এবং কযাগাসযাসগর জন্য ্ংরিষ্ট প্ররতষ্ঠাসনর 

কিইরলং ও ক ান নম্বর ডকুসিসন্টর রনরদ সষ্ট স্থাসন উসেখ করসত েসব। 

ছ)  আউটস্ার্ সং এর িাধ্যসি রনসয়ারজত ককান জনবসলর অদযতা বা অবসেলার কারসণ রনসয়াগকারী কর্তসপসযর ককানরূপ যরত ্ারধত েসল জনবল ্রবরােকারী 

প্ররতষ্ঠানসক তার দায়িার বেন করসত েসব। 

জ)  রনসয়ারজত কি সচারীসক প্রসয়াজসন/জনস্বাসথ স ছুটির রদসন বা ্রকারী অর ্ ্িসয়র আসগ/পসর  দারয়ত্ব পালন করসত েসব। 

ঝ)  দরপত্র দরলল অনুযায়ী ব্যাংক গ্যারারন্ট দরপসত্রর ্াসথ দারখল করসত েসব। 

ঞ)  ককান কারণ দশ সাসনা ছাড়াই রনম্ন স্বাযরকারী কয ককান ্িয় দরপত্র বারতল/িেণ করার যিতা ্ংরযণ কসরন। 

ট)  দরপত্র দরলল ক্রসয়র ্িয় মূল ্নদ ্াসথ আনসত েসব। 

  মুহম্মদ জসীম উদ্দিন 

  প্রকল্প পদ্দিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক প্রককৌশলী 

  চট্টিাি অঞ্চসলর রবদ্যুৎ ্ঞ্চালন ব্যবস্থার ্ম্প্র্ারণ ও শরিশালীকরণ প্রকল্প 

 


