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বাাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কদপপাদিশন
২১, িাজউক এরিরনউ, ঢাকা-১০০০
রবআিটিরস’ি অদ াগ্য ঘ ারিত ১৮টি গাড়ী রনলাদে রবক্রদেি পুনঃ েিপত্র (৩য়

) রবজ্ঞরি

১।
২।
৩।
৪।
৫।

েন্ত্রণালে/রবিাগ
রবক্রে সত্বাি নাে
রবক্রে পদ্ধরত
পুনঃ েিপত্র রবজ্ঞরি নাং
েিপত্র রসরিউল পাওোি স্থান

:
:
:
:
:

সড়ক পরিবহণ ও ঘসতু েন্ত্রণালে, সড়ক পরিবহণ ও েহাসড়ক রবিাগ।
ঘেোিম্যান, রবআিটিরস।
উম্মুক্ত েিপত্র পদ্ধরত।
রবআিটিরস/০৫/২০১৯।
www.brtc.gov.bd হদত িাউনদলািকৃত রসরিউল।

৬।

িাউনদলািকৃত েিপত্র রসরিউল
গ্রহদণি তারিখ ও ঘশি সেে
েিপত্র রসরিউদলি মূল্য

:

১৫/০৪/২০১৯ ইাং হদত ০৬/০৫/২০১৯ ইাং এবাং রবকাল ৫-০০ টিকা প পন্ত।

:

৮।

েিপত্র োরখদলি তারিখ, সেে
ও স্থান

:

৯।

েিপত্র ঘখালাি তারিখ, সেে ও
স্থান

:

১০।

েিপদত্রি সাদে জাোনত
(আদন পষ্টোরন)

:

১১।

রসরিউদলি সাদে ঘ সেস্ত
িকুদেন্টস সাংযুক্ত কিদত হদব

:

েিপদত্রি প্ররতটি রসরিউদলি মূল্যবাবে ৫,০০০/- (পাঁে হাজাি) টাকা (অদেিৎদ াগ্য)
‘‘ঘেোিম্যান, রবআিটিরস’ি’’ অনুকূদল ঘ ঘকান রসরিউল ব্াাংক হদত গৃহীত ব্াাংক
ড্রােট/ঘপ-অিাপ ি এি োধ্যদে িাউনদলািকৃত েিপত্র রসরিউদলি সাদে োরখল কিদত
হদব। রসরিউদলি মূল্যবাবে ঘপ-অিাপ ি ব্রতত েিপত্র বারতলদ াগ্য।
০৭/০৫/২০১৯ ইাং দুপুি ১২.০০ টিকা প পন্ত ক্রে রবিাগ (৯ে তলা), রবআিটিরস,
পরিবহণ িবন, ২১, িাজউক এরিরনউ, ঢাকা-১০০০’ঘত িাকদ াদগ/কুরিোিদ াদগ েিপত্র
োরখল কিদত হদব (িাকদ াদগ/কুরিোিদ াদগ ঘপ্ররিত েিপত্র প্রধান কা পালে,
ক্রে রবিাদগ ০৭/০৫/২০১৯ ইাং দুপুি ১২.০০ টিকাি েদধ্য না ঘপৌছাদল েিপত্র গ্রহণদ াগ্য
হদব না)।
০৭/০৫/২০১৯ ইাং দুপুি ১২-৩০ টিকাে রবআিটিরস, ক্রে রবিাগ (৯ে তলা), পরিবহণ
িবন, ২১, িাজউক এরিরনউ, ঢাকা-১০০০ (েিোতাগণ অেবা তাদেি একজন প্ররতরনরধ
েিপত্র ঘখালাি সেে উপরস্থত োকদত পািদবন)।
ঘোট উদ্ধৃত মূদল্যি নূন্যতে ১০% জাোনত (আদন পষ্টোরন) ‘‘ঘেোিম্যান, রবআিটিরস’ি’’
অনুকূদল ঘ ঘকান িাষ্ট্রাোত্ব/রসরিউল ব্াাংক হদত প্রেত্ত ঘপ-অিাপ ি/ব্াাংক ড্রােট এি
োধ্যদে িাউনদলািকৃত েিপত্র রসরিউদলি সাদে জো কিদত হদব।
(ক) www.brtc.gov.bd হদত িাউনদলািকৃত রসরিউল, (খ) ঘেি লাইদসন্স,
(গ) আেকি প্রতযােন পত্র, ( ) িযাট ঘিরজদষ্ট্রশন সনেপত্র, (ঙ) ব্াাংক স্বেছলতাি
সনেপত্র, (ে) জাতীে পরিেেপত্র, (ছ) ০২ করপ পাসদপাট প সাইদজি িঙ্গীন ছরব ও
(জ) অরিজ্ঞতাি সনেপত্র।

৭।

১২।

:

১৭।

রবক্রেতব্ োলাোদলি
সাংরিি রববিণ
েিপত্র আহবানকািীি নাে
েিপত্র আহবানকািীি পেবী
েিপত্র আহবানকািীি
অরেদসি ঠিকানা
েিপত্র আহবানকািীি অরেস
ঘটরলদোন নাং
কর্তপপদিি িেতা

১৮।

রনদে পশনা

:

১৩।
১৪।
১৫।
১৬।

:
:
:
:
:

েিপত্র রসরিউদল বরণ পত কাগজপত্র হাল নাগাে নবারেত এবাং প্রেে ঘেণীি কেপকতপা কর্তপক
সতযারেত কদি োরখল কিদত হদব।
রবআিটিরস’ি অদ াগ্য ঘ ারিত ১৮টি গাড়ী (বাস, োক ও কাি) রনলাদে রবক্রে।
ঘোঃ ঘগালাে োরুক।
ম্যাদনজাি (ক্রে)।
রবআিটিরস, ক্রে রবিাগ (৯ে তলা), পরিবহণ িবন, ২১, িাজউক এরিরনউ,
ঢাকা-১০০০।
৯৫৫৯৭১৩।
কর্তপপি ঘকান কািণ েশপাদনা ব্রতদিদক ঘ ঘকান বা সকল েিপত্র গ্রহণ রকাংবা বারতদলি
িেতা সাংিিণ কদিন এবাং কর্তপপদিি রসদ্ধান্তই চূড়ান্ত বদল গণ্য হদব।
অসম্পূণ প, ক্রটিযুক্ত ও জাোনতরবহীন (আদন পষ্টোরন) েিপত্র বারতল বদল গণ্য হদব।

(ঘোঃ ঘগালাে োরুক)
ম্যাদনজাি (ক্রে)
রবআিটিরস
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বাাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কদপপাদিশন
পরিবহণ িবন
২১, িাজউক এরিরনউ, ঢাকা- ১০০০

পুন: েিপত্র (৩ে েো) রবজ্ঞরি নাং- রবআিটিরস/০৫/২০১৯
অদ াগ্য ঘ ারিত ১৮টি গাড়ী রনলাদে রবক্রদেি ঘটন্ডাি রসরিউল
শতপাবলীঃ

১।

েিপত্র গ্রহদনি তারিখ ও সেে

: ০৭/০৫/২০১৯ তারিখ দুপুি ১২-০০ টিকা প পন্ত।

২।

েিপত্র ঘখালাি তারিখ ও সেে

: ০৭/০৫/২০১৯ তারিখ দুপুি ১২-৩০ টিকাে।

৩।

রসরিউদলি মূল্য

: ৫,০০০/- (পাঁে হাজাি) টাকা (অদেিৎদ াগ্য)।

৪।

রসরিউদলি মূল্য পরিদশাদধি
োধ্যে

: ‘‘ঘেোিম্যান, রবআিটিরস’ি’’ অনুকূদল ঘ ঘকান রসরিউল ব্াাংক হদত গৃহীত ব্াাংক
ড্রােট/ঘপ-অি পাি এি োধ্যদে রসরিউদলি মূল্যবাবে িাউনদলািকৃত রসরিউদলি সাদে
পরিদশাধ কিদত হদব। রসরিউদলি মূল্য ব্রতত েিপত্র বারতলদ াগ্য।

৫।

আদন পষ্টোরন

: ঘোট উদ্ধৃত মূদল্যি ১০% (েশ শতাাংশ)।

৬।

আদন পষ্টোরন পরিদশাদধি
োধ্যে

: ‘‘ঘেোিম্যান, রবআিটিরস’ি’’ অনুকূদল ঘ

ঘকান রসরিউল ব্াাংক হদত গৃহীত

ঘপ-অি পাি/ব্াাংক ড্রােট এি োধ্যদে আদন পষ্টোরন পরিদশাধ কিদত হদব। অপ পাি
আদন পষ্টোরন অেবা আদন পষ্টোরনরবহীন েিপত্র বারতলদ াগ্য।

৭।

আদন পষ্টোরন ঘেিৎ

: সেলকাে েিপত্রোতাদেি েিপদত্রি সরহত জোকৃত আদন পষ্টোরনি ঘপ-অি পাি/ব্াাংক
ড্রােট গাড়ীি রবক্রে মূল্য পরিদশাধ কিাি পি ঘেিৎ/সেন্বে ঘ াগ্য। রবেল কাে
েিোতাদেি েিপদত্রি সরহত জোকৃত আদন পষ্টোরন গাড়ী রবক্রদেি রসদ্ধােত্ম গ্রহদণি পি
ঘেিৎ ঘেো হদব।

৮।

েিপদত্রি ঘেোে

: গ্রহদণি তারিখ হদত ১২০(একশত রবশ) রেন।

৯।

পরিেশপন

: অরেস েলাকালীন সেদে ঘ ঘকান কা পরেবদস সাংরিষ্ট ঘটন্ডাদিি আওতাভুক্ত অদ াগ্য
ঘ ারিত গাড়ীগুরল সাংযুক্ত তারলকা ঘোতাদবক সাংরিষ্ট রিদপাদত পরিেশপন কিা াদব।

১০।

েিপদত্রি সাদে ঘ সেসস্ত
িকুদেন্টস সাংযুক্ত কিদত হদব

: (ক) www.brtc.gov.bd হদত িাউনদলািকৃত রসরিউল, (খ) ক্রে/ রবক্রে/
সিবিাহকািী সম্পরকত হালনাগাে নবারেত ঘেি লাইদসন্স, (গ) আেকি প্রতযােন পত্র,
( ) িযাট ঘিরজদষ্ট্রশন সনেপত্র, (ঙ) ব্াাংক স্বেছলতাি সনেপত্র, (ে) জাতীে
পরিেেপদত্রি েদটাকরপ, (ছ) ০২ করপ পাসদপাট প সাইদজি িঙ্গীন ছরব। (জ) অরিজ্ঞতাি
সনেপত্র।
েিপত্র রসরিউদল বরণ পত কাগজপত্র হাল নাগাে নবারেত এবাং প্রেে ঘেণীি কেপকতপা
কর্তপক সতযারেত কদি োরখল কিদত হদব।

১১।

েিপত্র োরখদলি পদ্ধরত

: সীল ঘোহিকৃত েিপত্র খাদেি উপি েিপত্র নাং ও তারিখ উদেখপূব পক রবআিটিরস’ি
প্রধান কা পালে, ক্রে রবিাগ (৯ে তলা), রবআিটিরস, পরিবহণ িবন, ২১, িাজউক
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এরিরনউ, ঢাকা-১০০০’ঘত িাকদ াদগ/কুরিোিদ াদগ েিপত্র োরখল কিদত হদব
(িাকদ াদগ/কুরিোিদ াদগ ঘপ্ররিত েিপত্র প্রধান কা পালে, ক্রে রবিাদগ ০৩/০৪/১৯ ইাং
দুপুি ১২.০০ টিকাি েদধ্য না ঘপৌছাদল েিপত্র গ্রহণদ াগ্য হদব না)।
১২।
১৩।

রবক্রোদেশভূক্ত পদণ্যি মূল্য
পরিদশাদধি োধ্যে

: ‘‘ঘেোিম্যান, রবআিটিরস’ি’’ অনুকূদল ঘ

িযাট ও আেকি

: গৃহীত মূদল্যি উপি সিকাি রনধ পারিত ৫% হাদি িযাট ও ৫% হাদি উৎদস আেকি

ঘকান রসরিউল ব্াাংক হদত গৃহীত

ঘপ-অি পাি/ব্াাংক ড্রােট এি োধ্যদে জো কিদত হদব।
পৃেকিাদব ঘপ-অি পাি/ব্াাংক ড্রােট এি োধ্যদে গাড়ীি মূল্য পরিদশাদধি রনরে পষ্ট
তারিদখ েদধ্য পরিদশাধ কিদত হদব। তদব উক্ত িযাট ও আেকি এি জন্য বাাংলাদেশ
ব্াাংক, ঢাকা এি অনুকূদল ঘ ঘকান রসরিউল ব্াংক হদত গৃহীত ঘপ-অি পাি/ব্াাংক
ড্রােট রবআিটিরসি রনকট জো কিদত হদব। সিকাি রনধ পারিত িযাট ও আেকি
বরধ পত/কেরত হদল ঘস ঘোতাদবক পরিদশাধ কিদত হদব।

১৪।

মূল্য, িযাট ও আেকি
পরিদশাদধি সেেসীো

: সেলকাে েিোতাদক ঘলটাি অব ইনদিন্ট জারিি তারিখ হদত ১৫(পদনি) কা পরেবদসি
েদধ্য গাড়ীি রবক্রেমূল্য, আেকি ও িযাট পরিদশাধ কিদত হদব। পরিদশাদধ ব্ে প হদল
ঘোট রবক্রেমূদল্যি উপি প্ররতরেদনি জন্য ০.১০% (েশ পেসা) হাদি জরিোনা
পরিদশাধ সাদপদি সেে বরধ পত কিা াদব। তদব এ সেেসীো ৩০(রত্রশ) রেদনি ঘবশী
হদব না। আদিারপত জরিোনাি টাকা েওকুদেি ঘকান আদবেন রবদবরেত হদব না। উক্ত
সেদেি েদধ্য গাড়ীি রবক্রেমূল্য, আেকি ও িযাদটি টাকা পরিদশাদধ ব্ে প হদল
েিপদত্রি সরহত োরখলকৃত জাোনত (আদন পষ্টোরন) কদপপাদিশদনি অনুকূদল বাদজোি
কিা হদব। বাদজোিকৃত টাকা ঘেিৎ ঘেোি ঘকান আদবেন রবদবরেত হদব না।

১৫।

হস্তান্তি আদেশ ও পণ্য
ঘিরলিািীি সেেসীো

: গাড়ীি রবক্রেমূল্য পরিদশাদধি ঘপ-অি পাি/ব্াাংক ড্রােট কদপপাদিশদনিখাদত জো,
আেকি ও িযাট পরিদশাদধি ঘপ-অি পাি/ব্াাংক ড্রােট এি অে প বাাংলাদেশ ব্াাংদক জো
কিাি রিোদিন্স পাওোি পি রবক্রে/হস্তান্তি আদেশ জারি কিা হদব। হস্তান্তি আদেশ
জারিি তারিখ হদত গাড়ী সাংগ্রদহি জন্য সদব পাচ্চ ৯৫ (পঁোনববই) রেন সেে ঘেো হদব।
রনরে পষ্ট তারিদখি েদধ্য ব্বহাি অনুপদ াগী গাড়ী গ্রহদণ ব্ে প হদল প্ররতরেন রবলদেি জন্য
ঘোট রবক্রেমূদল্যি উপি ০.০৫% হাদি জরিোনা পরিদশাধ কিদত হদব। এই জরিোনাি
অে প নগে রহদসদব প্রধান কা পালদে রহসাব রবিাদগি কযাশ শাখাে জো কিদত হদব। এ
ব্বস্থা হস্তান্তি আদেদশি রনধ পারিত সেেসীো উত্তীণ প হওোি পি ৩০ (রত্রশ) রেন প পন্ত
বলবৎ োকদব। এই সেদেি েদধ্য ব্বহাি অনুপদ াগী গাড়ী সাংগ্রদহ ব্ে প হদল
রবক্রে/হস্তান্তি আদেশ বারতলসহ জোকৃত সম্পূণ প অে প কদপপাদিশদনি অনুকূদল বাদজোি
কিা হদব।

১৬।

অন্যান্য শতপাবলী

: (ক) www.brtc.gov.bd হদত িাউনদলািকৃত রসরিউল এি সাদে ৫,০০০/(পাঁে হাজাি) টাকা’ি (অদেিৎদ াগ্য) ঘপ-অি পাি এবাং ঘোট উদ্ধৃত মূদল্যি ১০%
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(েশ শতাাংশ) টাকা’ি (ঘেিৎদ াগ্য) ঘপ-অি পাি সাংযুক্ত কিদত হদব।
(খ) অত্র ঘটন্ডাদিি অদ াগ্য ঘ ারিত গাড়ী ‘‘ঘ স্থাদন ঘ অবস্থাে আদছ’’ তাি রিরত্তদত
রবক্রে/হস্তান্তিদ াগ্য।
(গ) রসরিউদলি ঘোট ১২টি লদটি এক/একারধক লদট মূল্য উদ্ধৃত কিা াদব।
( ) লট রিরত্তক সদব পাচ্চ েিোতাি উদ্ধৃত মূল্য রবদবেনা কিা হদব।
(ঙ) েিোতাগণ অেবা তাদেি একজন প্ররতরনরধ েিপত্র ঘখালাি সেে উপরস্থত োকদত
পািদবন।
(ে) কদপপাদিশদনি স্বাদে প চুড়ান্ত আদেদশি পিও ঘ ঘকান গাড়ী/লদটি রবক্রোদেশ
স্থরগত/বারতল কিাি সব পেে িেতা রবআিটিরস কর্তপপি সাংিিণ কদিন।
(ছ) কর্তপপি ঘকান প্রকাি কািণ েশপাদনা ব্রতদিদক ঘ ঘকান েিপত্র অেবা সকল
েিপত্র বারতল/গ্রহদণি িেতা সাংিিণ কদিন।
(জ) েিপত্র ও অোি শীদটি প্ররত পৃষ্ঠাে েিোতাি স্বািি ও সীল োকদত হদব।
স্বািিরবহীন েিপত্র বারতল বদল গণ্য হদব।
উপদিাক্ত শতপসমূহ গ্রহণপূব পক স্বািি কিলাে।

েিপদত্রি সরহত োরখলকৃত আদন পষ্টোরনি

েিোতাি স্বািি ..............................................................

ঘপ-অিাপ ি/ব্াাংক ড্রােট নেি ..............................

েিোতাি পূণ প নাে ...........................................................

..................................................................

প্ররতষ্ঠাদনি নাে ও ঠিকানা .................................................

তারিখঃ.......................................................

..................................................................................

ব্াাংক ও শাখাি নােঃ ......................................

ঘোনঃ ........................................................................

.................................................................
টাকা ..........................................................

ঘোঃ ঘগালাে োরুক
ম্যাদনজাি (ক্রে)
রবআিটিরস।
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গ্রুপ- ‘‘ক’’
বাাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কদপপাদিশন
পরিবহণ িবন
২১, িাজউক এরিরনউ, ঢাকা- ১০০০
কদপপাদিশদনি কল্যাণপুি বাস রিদপাদত িরিত অদ াগ্য ঘ ারিত ০৪(োি)টি রিতল গাড়ী রবক্রদেি তারলকা রনদে প্রেত্ত হদলাঃ
রসঃ
ক্রঃ নাং

গাড়ীি ঘিরজঃ নাোি

ঘলাদকশন

গাড়ীি ধিণ

সাংিরিত মূল্য

1.

ঢাকা-ঘেদো-ব-১১-০৩৫৫

কল্যাণপুি বাস রিদপা

অদশাক রলঃ
রিতল বাস

৩,০৪,৯০০/-

2.

ঢাকা-ঘেদো-ব-০২-০৪১২

-ঐ-

-ঐ-

২,৯৪,৪০০/-

3.

ঢাকা-ঘেদো-ব-১১-১২৭৬

-ঐ-

-ঐ-

৩,০৫,৪০০/-

4.

ঢাকা-ঘেদো-ব-১১-১৩২৯

-ঐ-

-ঐ-

৩,০৪,৯০০/-

ঘোট =

১২,০৯,৬০০/-

েিোতা কর্তপক উদ্ধৃত একক মূল্য

-6গ্রুপ- ‘‘ক’’
বাাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কদপপাদিশন
পরিবহন িবন
২১, িাজউক এরিরনউ, ঢাকা- ১০০০

কদপপাদিশদনি কল্যাণপুি বাস রিদপাদত িরিত অদ াগ্য ঘ ারিত ০৪(োি)টি রিতল গাড়ী রবক্রদেি অোি শীট।

ক্ররেক
নাং
১।

রববিণ
কদপপাদিশদনি কল্যাণপুি বাস রিদপাদত িরিত
অদ াগ্য ঘ ারিত ০৪টি রিতল গাড়ী রবক্রে।

অদ াগ্য ঘ ারিত ০৪টি রিতল গাড়ীি ঘোট উদ্ধৃত মূল্য
অাংদক

কোে

েিোতাি স্বািি ..............................................
েিোতাি পূণ প নাে ............................................
প্ররতষ্ঠাদনি নাে ও ঠিকানা ...................................
..................................................................
ঘোনঃ .........................................................
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গ্রুপ- ‘‘খ’’
বাাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কদপপাদিশন
পরিবহণ িবন
২১, িাজউক এরিরনউ, ঢাকা- ১০০০
কদপপাদিশদনি ঢাকা োক রিদপাদত িরিত অদ াগ্য ঘ ারিত ০৯(নে)টি োক রবক্রদেি তারলকা রনদে প্রেত্ত হদলাঃ

রসঃ
ক্রঃ নাং

গাড়ীি ঘিরজঃ নাোি

ঘলাদকশন

গাড়ীি ধিণ

সাংিরিত মূল্য

ঢাকা োক রিদপা

ঘবিদোট প োক

১,৮৭,০০০/-

১

রবআিটিরস-০৩

২

খুলনা ঘেদো-ট-৭৫

-ঐ-

ইসুজু োক

১,৮৩,৬৫০/-

৩

খুলনা ঘেদো-ট-৭৭

-ঐ-

-ঐ-

১,৭৯,০৫০/-

৪

খুলনা ঘেদো-ট-৭৮

-ঐ-

-ঐ-

১,৮৪,৬০০/-

৫

খুলনা ঘেদো-ট-৭৯

-ঐ-

-ঐ-

১,৯৩,৩০০/-

৬

ঢাকা ঘেদো-ন-৮৫৭৪

-ঐ-

-ঐ-

১,৯৩,৭০০/-

৭

ঢাকা ঘেদো-ন-৮৫৭৫

-ঐ-

-ঐ-

১,৯৭,৬০০/-

৮

ঢাকা ঘেদো-ন-৮৫৮৩

-ঐ-

-ঐ-

১,৯২,৬৫০/-

৯

ঢাকা ঘেদো-ন-৮৫৮৪

-ঐ-

-ঐ-

১,৯৮,৬০০/-

ঘোট =

১৭,১০,১৫০/-

েিোতা কর্তপক উদ্ধৃত একক মূল্য
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বাাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কদপপাদিশন
পরিবহন িবন
২১, িাজউক এরিরনউ, ঢাকা- ১০০০

কদপপাদিশদনি ঢাকা োক রিদপাদত িরিত অদ াগ্য ঘ ারিত ০৯(নে)টি োক রবক্রদেি অোি শীট।

ক্ররেক
নাং
১।

রববিণ

কদপপাদিশদনি ঢাকা োক
রিদপাদত িরিত অদ াগ্য
ঘ ারিত ০৯টি োক রবক্রে।

অদ াগ্য ঘ ারিত ০৯টি োক এি ঘোট উদ্ধৃত মূল্য
অাংদক

কোে

েিোতাি স্বািি ..............................................
েিোতাি পূণ প নাে ............................................
প্ররতষ্ঠাদনি নাে ও ঠিকানা ...................................
..................................................................
ঘোনঃ .........................................................

-9গ্রুপ- ‘‘গ’’
বাাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কদপপাদিশন
পরিবহণ িবন
২১, িাজউক এরিরনউ, ঢাকা- ১০০০

কদপপাদিশদনি গাজীপুি ঘেরনাং ইন্সটিটিউট এ িরিত অদ াগ্য ঘ ারিত ০৫(পাঁে)টি গাড়ী রবক্রদেি তারলকা রনদে প্রেত্ত হদলাঃ

রসঃ
ক্রঃ নাং

গাড়ীি ঘিরজঃ নাোি

ঘলাদকশন

গাড়ীি ধিণ

সাংিরিত মূল্য

গাজীপুি ঘেরনাং ইনঃ

সুজুরক কাি

৩৪,৪০০/-

১

ঢাকা-ঘেদো-ক-০৬-০০৫১

২

ঢাকা- -৮৩২৮

-ঐ-

টদোটা কাি

৩৪,৪০০/-

৩

ঢাকা-ঘেদো-ক-০৬-০০৫২

-ঐ-

সুজুরক কাি

৩৪,৪০০/-

৪

ঢাকা-খ-৬৭৮৯

-ঐ-

টদোটা কাি

৩৪,৫০০/-

৫

েট্টগ্রাে-ন-২৮০৫

-ঐ-

ইসুজু োক

৭৮,২২৫/-

ঘোট =

২,১৫,৯২৫/-

েিোতা কর্তপক উদ্ধৃত একক মূল্য

- 10 গ্রুপ- ‘‘গ’’
বাাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কদপপাদিশন
পরিবহন িবন
২১, িাজউক এরিরনউ, ঢাকা- ১০০০

কদপপাদিশদনি গাজীপুি ঘেরনাং ইন্সটিটিউট এ িরিত অদ াগ্য ঘ ারিত ০৫(পাঁে)টি গাড়ী রবক্রদেি অোি শীট।

ক্ররেক
নাং
১।

রববিণ

কদপপাদিশদনি গাজীপুি ঘেরনাং
ইন্সটিটিউট এ িরিত অদ াগ্য
ঘ ারিত ০৫টি গাড়ী রবক্রে।

অদ াগ্য ঘ ারিত ০৫টি গাড়ীি ঘোট উদ্ধৃত মূল্য
অাংদক

কোে

েিোতাি স্বািি ..............................................
েিোতাি পূণ প নাে ............................................
প্ররতষ্ঠাদনি নাে ও ঠিকানা ...................................
..................................................................
ঘোনঃ .........................................................
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