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ঢাকা িসএসিড াণ দােম জদ সংর ণর জ  ৩য় লেটর ক ল েয়র দরপ  িব ি  
 

১। ম ণালয়/িবভাগ : েয াগ ব াপনা ও াণ ম ণালয়, ঢাকা। 

২। সং া : েয াগ ব াপনা অিধদ র, ঢাকা । 

৩। সং াহক স ার নাম : মহাপিরচালক,  েয াগ ব াপনা অিধদ র, ঢাকা । 

৪। সং াহক স ার কাড ন র : ৪৯০৩-৫৯৫০ । 

৫। সং াহক স ার জলা : ঢাকা । 

৬। য কােজর জ  দরপ  আহবান করা হেলা  : শীত মৗ েম শীতি  ঃ  জনগেণর মােঝ িবনা ে  িবতরেণর লে  ঢাকা িসএসিড াণ দােম 
জদ সংর ণর জ  ৩য় লেটর ক ল  য়। 

৭। দরপ  আহবােনর  ও তািরখ : ৫১.০১.০০০০.০১৬.০৭.০১৭.১৪-৭২৮, তািরখঃ-১৭/০৯/২০১৪ ি ঃ । 
৮। য় প িত : জাতীয় উ ু  দরপ  প িত (NOTM) . এছাড়া দরপ  িব ি  (১) েয াগ ব াপনা ও াণ 

ম ণালেয়র www.modmr.gov.bd (২) েয াগ ব াপনা অিধদ েরর www. ddm.gov.bd (৩) 
স াল িকউরেম  ইউিনেটর www. cptu. gov. bd ওেয়বসাইটস েহ পাওয়া যােব। 

৯। বােজট ও তহিবেলর উৎস : রাজ  বােজট, বাংলােদশ সরকার । 

১০। দরপ  দািখল : দরপে র লকিপ ও উহার ফেটাকিপ থক খােম িসলগালা অব ায় দািখল করেত হেব। 

১১। দরপ  িবি র শষ তািরখ : ২২/১০/২০১৪ ি ঃ (অিফস চলাকালীন সময়)। 
১২। দরপ  হেণর শষ তািরখ ও সময় : ২৩/১০/২০১৪ ি ঃ (সময় র-১.০০ ঘ কা)। 

১৩। দরপ  খালার তািরখ ও সময় : ২৩/১০/২০১৪ ি ঃ (সময় িবকাল-২.০০ ঘ কা)। 
১৪। দরপ  হেণর ান : িবভাগীয় কিমশনার, ঢাকা, জলা শাসক, ঢাকা এবং পিরচালক ( াণ), েয াগ ব াপনা অিধদ র (৩য় 

তলা), ঢাকা এর অিফেস রি ত দরপ  বাে  ।  
১৫। দরপ  িসিডউল িবি  : েয াগ ব াপনা অিধদ েরর াণ-২ শাখা (৩য় তলা) ।  

 
১৬। দরপ  দিললািদ খালার ান : েয াগ ব াপনা অিধদ েরর সে লন কে  দরপ  ওেপিনং কিম  (TOC) এর স ুেখ খালা হেব । 

১৭। দরদাতার যা তা : দরদাতােক উৎপাদনকারী/সরবরাহকারী/আমদানীকারক হেত হেব। দরদাতা িত ােনর ২০১৪-২০১৫ অথ  
বছের নবায়ন ত ড লাইেস , িত ােনর নােম ২০১৩-২০১৪ অথ  বছেরর আয়কর সনদ, ভ াট 
রিজে শন, াংক ক ক আিথ ক লতার সনদ থাকেত হেব। অ া  শতািদর িব ািরত িববরণ দরপ  

িসিডউল মাতােবক। 
১৮। মালামােল সংি  িববরণ : দরপে র িসিডউেল উে িখত ন না মাতােবক । 

১৯। দরপ  দিলেলর  : ৫,০০০/- (প চ হাজার) টাকা (অেফরত যা ) । 

২০। দরপ  আহবানকারীর নাম : মাঃ ইফেতখা ল ইসলাম। 

২১। দরপ  আহবানকারীর পদবী ও পদময াদা : পিরচালক ( াণ), েয াগ ব াপনা অিধদ র, ঢাকা । 

২২। দরপ  আহবানকারীর কানা ও ফান ন র : েয াগ ব াপনা অিধদ র, ৯২-৯৩, মহাখালী বািণিজ ক এলাকা, ঢাকা। ফান-৯৮৬০৩৮৬ । 

২৩। িবেশষ শত াবলী : (ক) দরপ  হণ ও খালার তািরখ অিনবায কারণবশতঃ সািব ক যাগােযাগ ও যাতায়াত ব া িবি ত 
হেল পরবত  কায িদবেস দরপ  হণ ও খালা হেব। 
(খ) এ দরপ  পাবিলক িকউরেম  িবিধমালা ২০০৮ অ যায়ী পিরচািলত হেব এবং কান কারণ দশ ােনা 

িতেরেক সং াহক স া এ না শ বািতল বা পিরবতন বা য কান বা সকল দরপ  
হণ/ ত াখান/বািতল করার মতা সংর ণ কেরন। 

(গ) কান দরদাতা িত ান ক ক য়া কাগজািদ দরপে র সােথ দািখল করা হেল জামানেতর টাকা 
বােজয়া  করা হেব। 
(ঘ) জামানত িহেসেব িত লেটর দরপে র সােথ ১২,০০,০০০/- (বার ল ) টাকার প-অড ার/ াংক 
া / াংক ারাি  দািখল করেত হেব। 

২৪। াক িম ং :            ১২/১০/২০১৪ ি ঃ সময় সকাল-১১.০০ ঘ কা, ান-পিরচালক ( াণ) এর অিফস কে । 
 
 া িরত/- 

( মাঃ ইফেতখা ল ইসলাম) 
পিরচালক ( াণ) 

 ফান-৯৮৬০৩৮৬। 



 
 

Government of the People’s Republic of Bangladesh 
Department of Disaster Management 

Disaster Management Bhaban 
92-93, Mohakhali C/A, Dhaka-1212. 

www.ddm.gov.bd 
 

" Tender Invitation for 3rd lot Blanket Procurement” (Dhaka CSD godown)  
 

 

01. Ministry/Division : Ministry of Disaster Management and Relief (modmr), Bangladesh 
Secretrate, Dhaka. 

02. Agency : Department of Disaster Management (ddm). 
03. Procuring Entity Name : Director General, Department of Disaster Management. 
04. Procuring Entity Code : 4903-5950. 
05. Procuring Entity District : Dhaka. 
06. Invitation for :  Procurement of 3rd  lot of Blankets will be Purchaged for distribution 

among the cold affected people and storage for Dhaka CSD godown 
future utilization. 

07. Invitation Ref: No  and Date : 51.01.0000.016.07.017.14-728,  Date : 17/09/2014 . 
08. Procurement Method : National Open Tendering Method (NOTM). Advertisement will be 

available at (a) The website of Ministry of Disaster Management and 
Relief. (www.modmr.gov.bd) (b) Department of Disaster 
Management (www.ddm.gov.bd) and (c) Central Procurment Unit 
at (www. cptu. gov. bd) Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka. 

09. Budget and Source of Funds : Revenue Fund  Government of the People’s Republic of Bangladesh . 
10. Tender Submit : Tender Document will be submitted in original and photo-copy with 

separate envelop sealed. 
11. Tender Sehedule Last Selling Date : 22/10/2014  (Office Hour). 
12. Tender Closing last date and time : 23/10/2014 (Time : 1.00 Noon) . 
13. Tender Opening Date and time : 23/10/2014 (Time : 2.00 Noon) . 
14. Receiving of Tender Document  (a) Office of the Divisional Commissioner Dhaka. 

(b) Deputy Commissioner Dhaka . 
(c) In the Tender box kept in the Department of Disaster 
Management. 

15. Selling of Tender Document : (a) Relief-2 Section (2nd floor) of the Department of Disaster 
Management. 

16. Opening of Tender Document : Conference Room of Department of Disaster Management. 
17. Eligibility of Tender : Manufactures/Importers/Suppliers who have up-to-date (2014-2015) trade 

License, Incometax Certificate (2013-2014), against 
Manufactures/Importers/Suppliers, Vat Registration and Bank Solvency 
Certificate. 

18. Brief Description of Goods of Works : According to Tender Schedule. 
19. Price of Tender Schedule : TK. 5,000/- (Five Thousand) per Schedule (non-Refundable) . 
20. Name of Official inviting Tender : Md. Eftekharul Islam. 
21. Designation of Official inviting 

Tender 
: Director (Relief). Department of Disaster Management, 92-93, 

Mohakhali C/A, Dhaka-1212. 
22. Address of Official inviting Tender : Department of Disaster Management, 92-93, Mohakhali C/A, Dhaka-

1212. 
23. Special Mandatory : (a) For any unavoidable circumstances if communication is collapsed 

or road communication is disrupted, dropping of tender sehedule and 
opening of tender box will be done on the following working day. 
(b) This procurment will be carried out under public procurment 
Rules/2008. The Procuring entity reserves the right to accept or reject 
any/all tenders without showing any reason. 
(c) Tender Security money will be forfeited if any false paper is 
submitted had with tender document. 
(d) 12 lakh taka Tender Security money will be submitted with per lot 
of tender documents as a Pay-order/ Bank Draft/ Bank Garuanty 

24. Pre- Meeting : Pre-Meeting will be held on 12/10/2014 at 11.00 am in office room of 
Director (Relief). 

 
 
 

                                                                                                                                           Sd/- 
 
s  

 (Md. Eftekharul Islam) 
Director (Relief) 

Phone No: 9860386. 
 


