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েরপত্র ধবজ্ঞধপ্ত
০১।
মন্ত্রণালয়/ধবভাগ
০২।
সাংস্থার নাম
০৩।
সাংগ্রাহক সত্ত্বার নাম
০৪।
সাংগ্রাহক সত্ত্বার ককাড নম্বর
০৫।
ক্ কাদজর জন্য েরপত্র আহবান করা হদলা
০৬।
েরপত্র আহবাদনর সূত্র
০৭।
তাধরখ
মূল তথ্যঃ
০৮।
ক্রয়/সাংগ্রহ পদ্ধধত
০৯।
বাদজট ও তহধবদলর উৎস
১০।
সুধনধের্ষ্য তথ্যাধেঃ
১১।
প্রকল্প/কমযসূচী ককাড (্ধে প্রদ্াজয হয়)
১২।
প্রকল্প/কমযসূচী ককাদডর নাম(্ধে প্রদ্াজয হয়)
১৩।
কটন্ডার প্যাদকদজর সাংখ্যা
১৪।
কটন্ডার প্যাদকদজর নাম
১৫।
েরপত্র েধলদলর মূল্য
১৬।
১৭।
১৮।
১৯।
২০

দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা অধিেপ্তর
১৪৯০২০১
“গ্রামীণ রাস্তায় ১৫ ধমটার দের্ঘ যয প্ যন্ত কসতু/কালভাট য ধনমযাণ”
৫১.০১.০০০০.০২৪.১৪.০০৩.১৯/১৮৪০
১২/০৫/২০১৯
সীধমত েরপত্র পদ্ধধত (LTM)
ধজওধব
২০১৮-২০১৯

২২৪২৭৩৫০০
“গ্রামীণ রাস্তায় ১৫ ধমটার দের্ঘ যয প্ যন্ত কসতু/কালভাট য ধনমযাণ”
৪৯২
“গ্রামীণ রাস্তায় ১৫ ধমটার দের্ঘ যয প্ যন্ত কসতু/কালভাট য ধনমযাণ”
২০ ০০
১০০০ ০০
২০ ০০
= ১ ৫০০ ০০
েরপত্র প্রচাদরর তাধরখ
১৩/০৫/২০১৯ ধরঃ
েরপত্র ধবধক্রর কশষ তাধরখ ও সময়
১৬/০৬/২০১৯ধরঃ
০৫:০০
ত
েরপত্র গ্রহদণর তাধরখ ও সময়
১৭/০৬/২০১৯ধরঃ কবলা ১:০০টা প্ যন্ত
েরপত্র কখালার তাধরখ ও সময়
১৭/০৬/২০১৯ ধরঃ কবলা ৪:.০০টা (ঠিকাোরদের সম্মুদখ,
ত
(ক) ক্ সকল উপদজলায় কসতু/কালভাট য ধনমযাণ করা হদব তার নামঃ
ধবভাগ
কজলার নাম
উপদজলার নাম
১। বধরশাল
০১। বরগুনা
কবতাগী, বরগুনা সের, আমতলী, বামনা, পাথরর্ঘাটা, তালতলী
০২। বধরশাল
আগগলঝড়া, বাবুগঞ্জ, বাদকরগঞ্জ, কগৌরনেী, ধহজলা, মুলােী, বধরশাল সের, ম
, উধজরপুর
০৩। কভালা
চরফ্যাশন, কেৌলতখান, মনপুরা, ত ম
ম
স ,
০৪। ঝালকাঠি
কাঠাধলয়া, রাজাপুর, ঝালকাঠি সের
০৫। পটুয়াখালী
বাউফ্ল, দুমকী, গলাধচপা,
, ধমজযাগঞ্জ, েশধমনা, পটুয়াখালী সের
২। চট্ট্রগাম

০৬। ধপদরাজপুর
০৭।ব্রাক্ষণবাড়ীয়া
০৮। চাঁেপুর
০৯। চট্টগ্রাম
১০। কুধমল্লা
১১। কক্সবাজার
১২। কফ্ণী
১৩। লক্ষীপুর
১৪। কনায়াখালী
১৫
১৬

ম

ভান্ডাধরয়া, কাউখালী, মঠবাধড়য়া, নাধজরপুর,
, ধপদরাজপুর সের, ইন্দরকাধন
আখাউড়া, আশুগঞ্জ, বাঞ্চারামপুর, কসবা, নবীনগর, নাধসরনগর, ব্রাক্ষণবাড়ীয়া সের,
সরাইল, ধবজয়নগর
ফ্ধরেগঞ্জ, হাইমচর, হাজীগঞ্জ, কচুয়া, মতলব(উঃ), মতলব(েঃ), চাঁেপুর সের, শাহরাধস্ত
আদনায়ারা, কবায়ালখালী, চন্দনাইশ, ফ্টিকছধড়, কলাহাগড়া, পটিয়া, মীদরশ্বরাই, রাউজান, সন্দ্বীপ,
সাতকাধনয়া, স ত
য়

বরুড়া, ব্রাক্ষণপাড়া, বুধড়চাং, চাধন্দনা, কচৌদ্দগ্রাম, কুধমল্লা সের েধক্ষণ, োউেকাধন্দ, কহামনা,
কেবীদ্বার, কমর্ঘনা, মুরােনগর, নাাংগলদকাট, কুধমল্লা
সের, ধততাস, মদনাহরগঞ্জ,
লাকসাম, লালমাই
চদকাধরয়া, মদহশখালী, কপকুয়া, রামু, কটকনাফ্, উধখয়া,
স ,
য়
ছাগলনাইয়া, োগুনভূইয়া, ফুলগাজী, পরশুরাম, কফ্ণী সের, কসানাগাজী
কমলনগর, লক্ষীপুর সের, রায়পুর, রামগঞ্জ, রামগধত
কবগমগঞ্জ, চাটধখল, ককাম্পানীগঞ্জ, হাধতয়া, কধবরহাট, কনায়াখালী সের, কসনবাগ,
সুবণ যচর, কসানাইমুড়ী
স
ম
ম
ম
ম
য়
স
ম
ম
স
ম
ম
য়
ককরানীগঞ্জ, সাভার, নবাবগঞ্জ, কোহার, িামরাই
আলফ্াডাাংগা, ভাাংগা, কবায়ালমারী, চরভদ্রাসন, ফ্ধরেপুর সের, মধূখালী, নগরকান্দা,
সেরপুর, সালথা
কাধলয়াগকর, গাজীপুর সের,
সয়
কাধশয়ানী, ককাটালীপাড়া, মুকসুেপুর, কগাপালগঞ্জ সের, টুাংগীপাড়া
বাধজতপুর, দভরব, কহাদসনপুর, কধরমগঞ্জ, কটিয়ােী, কুধলয়ারচর, ধনকলী, পাকুধন্দয়া,
তাড়াইল, ধকদশারগঞ্জ সের, ধমঠামইন, অস্টগ্রাম, ইটনা
কালধকধন, রাগজর, মাোরীপুর সের, ধশবচর
কেৌলতপুর, ধর্ঘওর, হধররামপুর, মাধনকগঞ্জ সের, সাটুধরয়া, ধশবালয়, ধসাংগাইর
গজাধরয়া, কলৌহজাং, মুধিগঞ্জ সের, ধসরাজেীখান, শ্রীনগর, টাংগীবাড়ী
আড়াইহাজার, বন্দর, রূপগঞ্জ, কসানারগাঁও
য়
স
কবলাদবা, মদনাহরেী, পলাশ, নরধসাংেী সের, ধশবপুর, রায়পুরা
বাধলয়াকাধন্দ, কগায়ালন্দ, পাাংশা, রাজবাড়ী সের, কালুখালী
ডামুডযা, কগাসাইরহাট, জাধজরা, নধড়য়া, শরীয়তপুর সের, কভেরগঞ্জ
বাসাইল, ভূঞাপুর, র্ঘাটাইল, কগাপালপুর, কাধলহাতী, টাাংগাইল সের ম
স
ম
য়
কিাবাউড়া, ফুলবাড়ীয়া, ফুলপুর, গফ্রগাঁও, কগৌরীপুর, হালুয়ার্ঘাট, ঈশ্বরগঞ্জ, মুক্তাগাছা,
ময়মনধসাংহ সের, নান্দাইল, ধত্রশাল, ভালুকা, তারাকান্দা
বকশীগঞ্জ, কেওয়ানগঞ্জ, ইসলামপুর, মাোরগঞ্জ, কমলান্দহ, জামালপুর সের, সধরষাবাড়ী
আটপাড়া, বারহাট্টা, কলমাকান্দা, ককন্দুয়া, মেন, কনত্রদকানা সের, পূব যিলা, খাধলয়াজুরী,
য
কমাহনগঞ্জ, দূগাপুর,
ধঝনাইগাতী, নকলা, নাধলতাবাড়ী, কশরপুর সের, শ্রীবেী
ধচতলমারী, ফ্ধকরহাট, কচুয়া, কমাল্লাহাট, কমাাংলা, কমাদড়লগঞ্জ, রামপাল, বাদগরহাট সের,
শ্বরণদখালা
আলমডাাংগা, োমুরহুো, জীবননগর, চূয়াডাাংগা সের
অভয়নগর, বার্ঘারপাড়া, কচৌগাছা, মধনরামপুর, ধঝকরগাছা, ্দশার সের, শাশযা,
হধরণাকুন্ড, ধঝনাইেহ সের, কাধলগঞ্জ, ককাটচাঁেপুর, মদহশপুর, দশলকুপা
বটিয়ার্ঘাটা,োদকাপ, ধেঘুধলয়া, ডুমুধরয়া, ফুলতলা, কয়রা, পাইকগাছা, রূপসা, কতরখাো
কেৌলতপুর, কখাকসা, কুমারখালী, ধমরপুর, কভড়ামারা,
য় স
কমাহাম্মেপুর, মাগুড়া সের, শাধলখা, শ্রীপুর

)
কমাট

স
০৬টি
১০টি
০৭টি
০৪টি
০৮টি
০৭টি
০৯টি
০৮টি
১৫টি
১৭টি
০৮টি
০৬টি
০৫টি
০৯টি
০৮
১১

ম

৩। ঢাকা

১৭
১৮। ঢাকা
১৯। ফ্ধরেপুর
২০। গাজীপুর
২১। কগাপালগঞ্জ
২২। ধকদশারগঞ্জ
২৩। মাোরীপুর
২৪। মাধনকগঞ্জ
২৫। মুধিগঞ্জ
২৬। নারায়নগঞ্জ
২৭। নরধসাংেী
২৮। রাজবাড়ী
২৯। শরীয়তপুর
৩০ টাাংগাইল

৪ ময়ম স

৩১। ময়মনধসাংহ
৩২। জামালপুর
৩৩। কনত্রদকানা

৫। খুলনা

৩৪। কশরপুর
৩৫। বাদগরহাট
৩৬। চুয়াডাাংগা
৩৭। ্দশার
৩৮। ধঝনাইেহ
৩৯। খুলনা
৪০। কুধর্ষ্য়া
৪১। মাগুড়া

০৭
০৫টি
০৯টি
০৫টি
০৫টি
১৩টি
০৪টি
০৭টি
০৬টি
০৫টি
০৬টি
০৫টি
০৬টি
১২টি
১৩টি
০৭টি
১০টি
০৫টি
০৯টি
০৪টি
০৮টি
০৬টি
০৯টি
০৬টি
০৪টি

৬। রাজশাহী

৪২। কমদহরপুর
৪৩। নড়াইল
৪৪। সাতক্ষীরা
৪৫। বগুড়া
৪৬। পাবনা
৪৭। চাঃনবাবগঞ্জ
৪৮। জয়পুরহাট
৪৯। নওগাঁ
৫০। নাদটার
৫১। ধসরাজগঞ্জ

৭। রাংপুর

৫২
৫৩। রাংপুর
৫৪। কুধড়গ্রাম
৫৫। লালমধনরহাট
৫৬। ঠাকুরগাঁও
৫৭। ধেনাজপুর

৮। ধসদলট

৫৮। গাইবান্ধা
৫৯। নীলফ্ামারী
৬০। পঞ্চগড়
৬১। হধবগঞ্জ
৬২। ধসদলট
৬৩। সুনামগঞ্জ

২১।

২২।
২৩।

২৪।

২৫।
২৬।
২৭।
২৮।
২৯।
৩০

৬৪। কমৌলভীবাজার
০৮টি
৬৪টি
(খ) েরপত্র েধললাধে ধবক্রয় ও গ্রহণ
(গ) েরপত্র েধললাধে কখালা
ের োতার ক্াগ্যতা

গাাংনী, কমদহরপুর সের, মুধজবনগর
কাধলয়া, কলাহাগড়া, নড়াইল সের
আশাশুধন, কেবহাট্টা, কাধলগঞ্জ, কলাদরায়া, সাতক্ষীরা সের, শ্যামনগর, তালা
ত , আেমধের্ঘী, বগুড়া সের, দুপঁচাধচয়া, কাহালু, নন্দীগ্রাম, সাধরয়াকাধন্দ,
কশরপুর, শাজাহানপুর, ধশবগঞ্জ স ত
আটর্ঘধরয়া, চাটদমাহর, ঈশ্বরেী, পাবনা সের, সাধথয়া, সুজানগর, কবড়া, ফ্ধরেপুর,
ভাঙ্গুরা,
কভালাহাট, কগামস্তাপুর, নাদচাল, চাপাইনবাবগঞ্জ সের, ধশবগঞ্জ
আদেলপুর, জয়পুরহাট সের, কালাই, কক্ষতলাল, পাঁচধবধব
আত্রাই, বেলগাছী, িামুইরহাট, মান্দা, মহাদেবপুর, নওগাঁ সের, ধনয়ামতপুর, পত্নীতলা,
কপারশা, রাণীনগর, সাপাহার
বার্ঘাধতপাড়া, বড়াইগ্রাম, গুরুোসপুর, লালপুর, নাদটার সের, ধসাংড়া, নলডাাংগা
কবলকুধচ, কচৌহালী, কামারখন্দ, কাজীপুর, য় , ধসরাজগঞ্জ সের, শাহজােপুর, তাড়াশ,
উল্লাপাড়া
য কগাোগাড়ী,কমাহনপুর, পবা, পুটিয়া, তাদনার
বার্ঘা, বাগমারা, চারর্ঘাট, দুগাপুর,
বেরগঞ্জ,গাংগাচড়া,কাউধনয়া,ধমঠাপুকুর,পীরগঞ্জ,পীরগাছা,রাংপুর সের,তারাগঞ্জ
রাধজবপুর, করৌমারী, ধচলমারী, ফুলবাড়ী, কুধড়গ্রাম সের, নাদগশ্বরী, রাজারহাট, উধলপুর,
ভুরুঙ্গামারী ।
হাধতবান্দা, কালীগঞ্জ, পাটগ্রাম, লালমধনরহাট সের
তম ।
বাধলয়াডাাংগী, হধরপুর ,পীরগঞ্জ, রানীসাংকাইল, ঠাকুরগাঁও সের
ধবরামপুর, বীরগঞ্জ, ধবরল, কবাচাগঞ্জ, ধচধর রবন্দর, ধেনাজপুর সের, ফুলবাড়ী, কর্ঘাড়ার্ঘাট,
হাধকমপুর, কাহারুল, খানসামা, নবাবগঞ্জ, পাব যতীপুর,
ফুলছধড়, কগাধবন্দগঞ্জ, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা সের, সাদুল্যাপুর, সার্ঘাটা, সুন্দরগঞ্জ
ধডমলা, কডামার, জলঢাকা, ধকদশারগঞ্জ,দসয়েপুর ,নীলফ্ামারী সের,
আদটায়ারী, কবাো, কেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় সের, কততুধলয়া
আজধমরীগঞ্জ, বাহুবল, বাধনয়াচাং, চুনারুর্ঘাট, লাখাই, মািবপুর, নধবগঞ্জ, হধবগঞ্জ সের,
শাদয়স্তাগঞ্জ
বালাগঞ্জ, ধবয়ানীবাজার, ধবশ্বনাথ, ককাম্পানীগঞ্জ, েধক্ষণ সুরমা, কফ্ঞ্চুগঞ্জ, কগায়াইনর্ঘাট,
কগালাপগঞ্জ, দজন্তাপুর, জধকগঞ্জ, কানাইর্ঘাট, ধসদলট সের, ওসমানীনগর
ধবশ্বম্ভরপুর, ছাতক, ধেরাই, কোয়ারাবাজার, জগন্নাথপুর, িমযপাশা, সুনামগঞ্জ সের,
তাদহরপু ,
ম
ম
,
বড়দলখা, কমলগঞ্জ, কুলাউড়া, কমৌলভীবাজার সের, রাজনগর, শ্রীমঙ্গল, জুড়ী
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সাংধির্ষ্ উপদজলা
য় ম ত
য় এবাং কজলা
ও
স ম ত কা্ যালয়।
েরপত্র উন্মুক্তকরণ কধমটি কর্তযক সাংধির্ষ্ উপদজলা ধনব যাহী অধফ্সাদরর কা্ যালয়
ক্ ককান সরকারী, আিা-সরকারী ও স্বায়ত্ব-শাধসত প্রধতষ্ঠাদনর তাধলকাভুক্ত ও
য় ত (২০১৮-২০১৯
স
স
য়
স ) ঠিকাোর/ঠিকাোরী প্রধতষ্ঠান অত্র অধিেপ্তদরর প্রাক
ক্াগ্যতাসম্পন্ন ঠিকাোর/ঠিকাোরী প্রধতষ্ঠান ধহদসদব গণ্য হদব।
কসতু/কালভাদট যর সাংধক্ষপ্ত ধববরণ
৪৯২ উপদজলা কসতু/কালভাট য ধনমযাণ কাজ (ধবস্তাধরত ধসধডউদল বধণ যত)
লট নাং
সাংধক্ষপ্ত ধববরণ
অবস্থান
েরপদত্রর বায়নার পধরমাণ
কাদজর সময়সীমা
(প্রধতটি কসতু/কালভাদট যর জন্য)
০১
কসতু/কালভাট য ধনমযাণ
৪৯২ উপদজলা
প্রােধলত েদরর ৩%
কা্ যাদেশ প্রোদনর তাধরখ হদত সদব যাচ্চ
কফ্ব্রয়ারী/২০২০
ধবদশষ ধনদেশযাবলী
(১) ৫% এর অধিক ধনম্মের অথবা ৫% এর অধিক উদ্ধযের সরাসধর বাধতল বদল গণ্য হদব। তদব ১ম বার আহবানকৃত
েরপদত্রর কক্ষদত্র ক্ ককান পধরমাণ উদ্ধযের গ্রহণদ্াগ্য হদব না।
(২) বায়নার টাকা স্ব স্ব উপদজলা ধনব যাহী অধফ্সাদরর অনুকূদল
ত স ব্যাাংক হদত ব্যাাংক ড্রাফ্ট/কপ-অডযার
ধসধডউদলর সাদথ জমা ধেদত হদব।
(৩) সাংধির্ষ্ উপদজলা েরপত্র মূল্যায়ন কধমটির সুপাধরশক্রদম উপদজ ধনব যাহী অধফ্সাদরর অনুদমােনক্রদম উপদজলা
প্রকল্প বাস্তবায়ন কমযকতযা কা্ যাদেশ প্রোন করদবন।
েরপত্র আহবানকারীর নাম
কমাঃ মাহবুব আলম তালুকোর
েরপত্র আহবানকারীর পেবী ও পে ম্ যাো
পরিচালক (প্রশাসন) ও প্রকল্প পরিচালক, (যুগ্ম-সরচব)
েরপত্র আহবানকারীর ঠিকানা ও কফ্ান নাং প্রকল্প পধরচালদকর কা্ যালয়, দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা অধিেপ্তর ৯২-৯৩ মহাখালী, বা/এ, ঢাকা-১২১২,
কফ্ান নাং ০২-৯৮৯২৩৯৮।
ত ত
স ত
স
সাংধির্ষ্ উপদজলা
য় ম ত কা্ যাল য় এবাং কজলা
ও
স ম ত কা্ যাল য় পাওয়া ্াদব।
সাংগ্রাহক সত্ত্বা ককান
ত
েরপত্র গ্রহণ বা বাধতদলর ক্ষমতা সাংরক্ষণ কদরন।
েরপত্র ধবজ্ঞধপ্ত সাংধক্ষপ্তাকাদর প্রকাশ করা হদলা। এছাড়াও ধবজ্ঞধপ্ত অত্র অধিেপ্তদরর ধনজস্ব ওদয়ব সাইদট (www.ddm.gov.bd), দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ
মন্ত্রণালদয়র ও য় স
(www.modmr.gov.bd)
CPTUও য় স (www.cptu.gov.bd) পাওয়া ্াদব।

(কমাঃ মাহবুব আলম তালুকোর)
(যুগ্ম-সধচব)
পধরচালক (প্রশাসন)
ও
প্রকল্প পধরচালক (অধতঃ োঃ)
“গ্রামীণ রাস্তায় ১৫ ধমঃ দেদর্ঘ যয প্ যন্ত
কসতু/কালভাট য ধনমযাণ” প্রকল্প
দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা অধিেপ্তর, ঢাকা।

