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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
 

িনব �াহী পিরচালেকর কায �ালয় 
 �লা উ�য়ন �বাড � 

 
�িকউরেম� শাখা 

খামারবািড়, ফাম �েগট, ঢাকা-১২১৫।
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�িষই স�ি�

 
 

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১১১.০৭.২২৩.১৬.৪২৫ তািরখ: 

২০ �সে��র ২০২২

৫ আি�ন ১৪২৯

িবষয়: গািড়চালক ও ‘১৭-২০তম’ ��েডর কম �চারীেদর ২০২২-২৩ অথ � বছেরর �ী�কালীন ও শীতকািলন সাজ-�পাষাক (িলভািরজ)

সরবরােহর কায �ােদশ।

��: অ� দ�ের �কােটশন িব�ি� নং-১২.০৭.০০০০.১১১.০৭.২২৩.১৬.৪০৮ তািরখঃ ০৫/০৯/২০২২ ি�ঃ।

      ��� �ারেক আহবান�ত �কােটশন িব�ি�র পিরে�ি�েত অ� দ�েরর গািড়চালক ও ‘১৭-২০তম’ ��েডর কম �চারীেদর ২০২২-২৩ অথ �

বছেরর �ী�কালীন ও শীতকািলন সাজ-�পাষাক (িলভািরজ) সরবরােহর িনিমে� গত ১২/০৯/২০২২ ি�ঃ তািরেখ আপনার �িত�ান ক��ক

দািখল�ত �কােটশেন উ�ত সব �েমাট �� টাকা = ১,৫৪,০৫০/- (এক ল� �য়া� হাজার প�াশ) মা� দরপ� ��ায়ন কিম�র �পািরেশর

িভি�েত ক��প� ক��ক অ�েমািদত হয়। উ� অ�েমািদত দর ও সরকারী পিরপ� �মাতােবক িসিডউেল বিণ �ত শত�াবলী ও ��িসিফেকশন
অ�সরেণ এতদসে� সং�� তািলকায় উি�িখত গািড়চালক ও ১৭-২০তম’ ��েডর কম �চারীেদর তােদর িনজ িনজ পিরমাপ অ�যায়ী�ী�কালীন

ও শীতকািলন সাজ-�পাশাক সরবরােহর জ� িনে�া� শত� সােপে� কায �ােদশ �দান করা হেলা।

�ঃনং সাজ �পাষােকর (িলভািরজ) িববরণ সং�া/ পিরমান একক ��
 (টাঃ)

�মাট �� (টাঃ)

ক) ১ জন গািড়চালেকর (��ষ) �ী�কালীন সাজ-�পাশাক
 ১) হাফ সাফারী (চকেলট রং এর)

৩ �সট ২৫০০/-
 [(�িত �সট কাপেড়র �� (+)

�িত �সেটর �সলাই ম�রী)]
৭,৫০০/-

২) ক�াপ                       ২ �  ১৫০/- ৩০০/-
৩) �তা (কােলা) ২ �জাড়া ২,০০০/- ৪,০০০/-
৪) �াে�ল � (কােলা) ২ �জাড়া ১,৫০০/- ৩,০০০/-
৫) �মাজা (কােলা) ৪ �জাড়া ১৫০/- ৬০০/-
৬) ছাতা (কােলা)          ১ � ৩০০/- ৩০০/-
৭) নাম ফলক ১� ১৫০/- ১৫০/-

উপেমাট �� (ক) টাঃ ১৫,৮৫০/-
খ) ১৭ জন ‘১৭ তম হেত ২০ তম’ ��েডর (��ষ) কম �চারীেদর

�ী�কালীন সাজ �পাশাক (এক বছেরর জ�)
  

১) �তা (কােলা অ�েফাড � �)          ৩৪ �জাড়া  ১,৮০০/- ৬১,২০০/-
২) �মাজা (কােলা রং এর) ৩৪ �জাড়া ১৫০/- ৫,১০০/-
৩) ছাতা (কােলা রং এর)                ১৭ � ৩০০/- ৫,১০০/-

উপেমাট �� (খ) টাঃ ৭১,৪০০/-
গ) ১০ জন ‘১৭ তম হেত ২০ তম’ ��েডর (��ষ) কম �চারীেদর

�ী�কালীন সাজ �পাশাক (�ই বছেরর জ�)
 

১) �ল সাফারী ১০ �সট ২,৫০০/- ২৫,০০০/-
২) হাফ সাফারী ১০ �সট ২,৫০০/- ২৫,০০০/-
৩) নাম ফলক ১০ � ১০০/- ১,০০০/-
উপেমাট �� (গ) টাঃ ৫১,০০০/-
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 ঘ)
১০ জন ‘১৭ তম হেত ২০ তম’ ��েডর (��ষ) কম �চারীেদর
শীতকালীন সাজ-�পাশাক (�ই বছেরর জ�)

 

১) িভ-গলা �ল �সােয়টার ১০ � ১,০০০/- ১০,০০০/-
২) �ল সাট � ১০ � ৫৮০/- ৫,৮০০/-
উপেমাট �� (ঘ) টাঃ ১৬,০০০/- ১৫,৮০০/-

সব �েমাট �� (উপেমাট ক + খ + গ + ঘ) টাঃ ১,৫৪,০৫০/-
গািণিতক সংেশাধেনর পর সব �েমাট �� টাঃ  ১,৫৪,০৫০/-

শত�াবলীঃ
 

১। কায �ােদশ �াি�র ২১ (এ�শ) িদেনর মে� দরপে�র শত�া�যায়ী উি�িখত দা�িরক সাজ-�পাশাক ও আ�ষি�ক ��ািদ িনজ খরেচ অ� দ�ের

সরবরাহ করেত হেব।
 

২। কায �ােদশ �দােনর ৩ (িতন) িদেনর মে� সংি�� কম �চারী ও �াইভারেদর দা�িরক সাজ-�পাশাক ও আ�ষি�ক ��ািদর মাপ �হন করেত
হেব।

 
৩। দা�িরক সাজ-�পাশাক ও আ�ষি�ক ��ািদ সরবরােহর পর ০৩ (িতন) �� িবল িন� �া�রকারী বরাবর দািখল করেত হেব।

৪। সংি�� কম �চারী ও �াইভারেদর দা�িরক সাজ-�পাশাক ও আ�ষি�ক ��ািদ �েঝ �নয়ার পর িবল পাস হেব।
 

৫। িনধ �ািরত সমেয়র মে� কায �ােদশ �মাতােবক সাজ-�পাশাক সরবরােহ �থ � হেল অ� কায �ােদশ বািতল বেল গ� হেব।
 ৬। িবেলর টাকা �ধান িহসাব র�ণ কম �কত�া, �িষ ম�ণালয় ক��ক পাশ হওয়ার পর সরকারী িবিধ �মাতােবক আই�, ভ�াট, �া� ও অ�া�

কত�নসহ পিরেশােধর �ব�া �নয়া হেব।

২১-৯-২০২২

আপন, ৩৫, হাউিজং এে�ট, খািলশ�র, �লনা-৯০০০।

�মাঃ আখতা��ামান
িনব �াহী পিরচালক (চলিত দািয়�)

�ফান: ৫৫০২৮৩৫৫

ইেমইল: ed@cdb.gov.bd

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১১১.০৭.২২৩.১৬.৪২৫/১(৭) তািরখ: ৫ আি�ন ১৪২৯

২০ �সে��র ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

 
১) �ধান িহসাব র�ণ কম �কত�া, �িষ ম�ণালয়, িসিজএ ভবন, �স�নবািগচা, ঢাকা।

২) িসিনয়র িজিনং অিফসার, �িশ�ণ শাখা, �লা উ�য়ন �বাড � এবং আহবায়ক, মালামাল ও �সবা, সর�াম/য�পািত �হণ কিম�।

উপেরা� �িত�ান ক��ক সরবরাহ�ত সাজ-�পাশাক কায �ােদশ �মাতােবক �হন ও যাচাই�ব �ক �িতেবদন �দােনর জ� অ�েরাধ
করা হেলা।

 
৩) �লা উ�য়ন কম �কত�া, পিরক�না শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �

৪) �লা উ�য়ন কম �কত�া (অিতির� দািয়�), আইিস� শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �
 

৫) �শ ��ি�িবদ, �াবেরটির শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �
 ৬) িহসাবর�ণ কম �কত�া (চলিত দািয়�), িহসাব শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �

 
৭) ��ার িকপার (অিতির� দািয়�), ��ার শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �। উপেরা� �িত�ান ক��ক সরবরাহ�ত সাজ-�পাশাক

কায �ােদশ �মাতােবক �েঝ িনেয় তািলকা অ�যায়ী সংিশ� কম �চারীেদর মে� সরবরােহর �ব�া �নয়ার জ� বলা হেলা।
 

২১-৯-২০২২
সািবহা �রাকসানা 

 
�লা উ�য়ন কম �কত�া


