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১০ াবণ ১৪২৯

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
স িত ল  করা যাে  য, িবিভ  গণ ত িবভাগ ক ক সীিমত দরপ  প িতেত (Limited Tendering
Method) আহবান ত দরপ স েহ পাবিলক িকউরেম  িবিধমালা-২০০৮ (িপিপআর-২০০৮) এর সংি  িবিধেত
উি িখত নতম দরপ  িত ও দািখলকাল (Tender Preparation and Submission Time) অেপ া
কম সময়কাল দান করা হে  যা িবিধ ৬৪(৫) এর  ত য়। এমনিক িক  িক  ে  দরপ  িত ও দািখলকাল
িহেসেব মা  ১/২ িদন দান করা হেয়েছ; অথচ কবলমা  জাতীয় েযাগ (National Disaster) ঘািষত হেল

য়কারী কাযালয় ধান (HOPE) এর অ মিত েম সীিমত দরপ  প িতেত ৭ (সাত) িদেনর কম সময় দরপ  িত
ও দািখলকাল িহেসেব দােনর িবষয়  েয়াগেযা ।

২। এমতাব ায়, িপিপআর-২০০৮ এর িবিধ ৬৪(৫) অ সরণ েম সীিমত দরপ  প িতেত দরপ  িত ও দািখলকাল
িনধারণকােল িনে া  দফাস েহর যথাযথ িতপালেনর িনেদশ দয়া হেলাঃ

(ক) সাধারনভােব দরপ  আহবােনর ে  পি কায় িব াপন কােশর তািরখ হেত নতম ১৪ ( চৗ ) িদন
সময়কাল দরপ  িত ও দািখলকাল িহেসেব দান করেত হেব।

(খ) িপিপআর-২০০৮ এর িবিধ ৬৩(১)(খ) অ সরেন জ রী েয়াজেন প , কায বা সবা েয়র দরপ  আহবােনর
ে  পি কায় িব াপন কােশর তািরখ হেত নতম ৭ (সাত) িদন সময়কাল দরপ  িত ও দািখলকাল

িহেসেব দান করেত হেব। তেব শত থােক য, এই দফা র েয়ােগর ে  য়কারীর এক ধাপ উপেরর কমকতা হেত
উ প সময়কােলর অ েমাদন হণ করেত হেব।

(গ) জাতীয় েযাগ (National Disaster) এর ি েত দরপ  আহবােনর ে  য়কারী কাযালয়
ধান (HOPE) এর অ েমাদন সােপে  পি কায় িব াপন কােশর তািরখ হেত ৭ (সাত) িদেনর কম সময়কাল

দরপ  িত ও দািখলকাল িহেসেব দান করা যােব।

(ঘ) নঃদরপ  আহবােনর ে  পি কায় িব াপন কােশর তািরখ হেত তম ৭ (সাত) িদন সময়কাল দরপ
িত ও দািখলকাল িহেসেব দান করেত হেব।

(ঙ) িপিপআর-২০০৮ এর িবিধ ৬৩ (১) (ক) এবং িবিধ ৬৪ (১) মাতােবক িবেশষািয়ত প  ও সংি  সবা এবং
কায ও ভৗত সবা েয়র িনিম  সরবরাহকারী বা কাদােরর সং া তােহ  সরাসির দরপ  আহবােনর ে ও
উপ  দফাস েহ বিণত সময়কাল েযাজ  হেব।

৩। য় আইন ও িবিধমালা এর যথাযথ িতপালন এবং ু য় ব াপনার ােথ িবষয়  অিত ণ।
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অ িলিপ সদয় অবগিত ও েযা়জনীয ় ব া হেণর জ  রণ করা হল: 
১) অিতির  ধান েকৗশলী, (সওস)/ (পওিব )/ (ই-এম)/ ( া  উইং)/ (ই-এম িপএ িড), গণ ত অিধদ র, ঢাকা।
২) অিতির  ধান েকৗশলী, গণ ত জান, ঢাকা/ ঢাকা মে াপিলটন/ ময়মনিসংহ/ গাপালগ / চ াম/ লনা/ িসেলট/
বিরশাল/ রাজশাহী/ রং র।
৩) অিতির  ধান েকৗশলী ও ক  পিরচালক, (নগরা েলর ভবন র া ক ), ত ভবন, স নবািগচা, ঢাকা।
৪) অিতির  ধান েকৗশলী ও ক  পিরচালক, ৫৬০ মেডল মসিজদ িনমাণ ক , গণ ত অিধদ র, ঢাকা।
৫) অিতির  ধান েকৗশলী ও ক  পিরচালক, িচফ িডিসয়াল আদালত ভবন িনমাণ ক , গণ ত অিধদ র, ঢাকা।
৬) ত াবধায়ক েকৗশলী, সং াপন/ িপিপিস/ উ য়ন/ প / মিনটিরং এ  অিডট/ ই-এম িপএ িড/ ক  সােকল-১/২/
িডজাইন সােকল-১/ ২/ ই-এম িডজাইন/ ই-এম ািনং/ গণ ত এমআইএস, গণ ত অিধদ র, ঢাকা।
৭) ত াবধায়ক েকৗশলী, গণ ত সােকল-১/ ২/ ৩/ ৪, ঢাকা/ সাভার/ র ণােব ণ/ ই-এম সােকল-১/ ২/ ৩/ ৪, ঢাকা/
ময়মনিসংহ/ চ াম-১/ ২/ ই-এম চ াম/ িম া/ িসেলট/ রাজশাহী/ রং র/ ব ড়া/ বিরশাল/ লনা/ যেশার/
গাপালগ / টা াইল/ িদনাজ র/ পাবনা/ রা ামা ।
৮) পিরচালক, িপডি উিড িনং একােডমী, এেলনবাড়ী, তজ াও, ঢাকা।
৯) িনবাহী েকৗশলী, সং াপন/ তদ  কাষ/ ওএ এম/ িপিপিস/ ক  িবভাগ-১/ ২/ ৩/ ৪/ ৫/ িডজাইন িবভাগ-১/ ২/ ৩/ ৪/
৫/ ৬/ প / অিডট/ মিনটিরং/ ই-এম িপএ িড-১/ ২/ ৩, গণ ত অিধদ র, ঢাকা।
১০) িনবাহী েকৗশলী, গণ ত িবভাগ-১/ গণ ত িবভাগ-২/ নগর/ আরবিরকালচার/ গণ ত িবভাগ-৩/গণ ত িবভাগ-৪
/ইেডন ভবন/ মিডেকল/ এসিব নগর-১/ ২/ ৩/ মহাখালী/ মিতিঝল/ আিজম র/ স দ, ঢাকা/ নারায়নগ / ীগ /
নরিসংদী/ সাভার/ িমর র/ গাজী র/ মািনকগ / র ণােব ণ, ঢাকা/ র ণােব ণ, চ াম/ গণ ত ই-এম িবভাগ-১/ ২/
৩/ ৪/ ৫/ ৬/ ৭/ ৮/ ৯/ ১০/ ১১/ ই-এম কারখানা/ কােঠর কারখানা/ই-এম িপএ িড, ময়মনিসংহ/ ই-এম িপএ িড,
গাপালগ / ই-এম িপএ িড-৩, ঢাকা/ ঢাকা ই-এম ািনং-১/ ২/ ৩/ ঢাকা ই-এম এমআইএস-১/ ২
১১) ধান েকৗশলী মেহাদেয়র াফ অিফসার (িনবাহী েকৗশলী), গণ ত অিধদ র, ঢাকা।
১২) িনবাহী েকৗশলী (ই/এম), এম.আই.এস িবভাগ-২, ত ভবন, স নবািগচা, ঢাকা (ওেয়বসাইেট কােশর
অ েরাধসহ)।
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