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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
আিথ �ক �িত�ান িবভাগ, অথ � ম�ণালয় 

জীবন বীমা কেপ �ােরশন 
সং�াপন 

www.jbc.gov.bd
ন�র ৫৩.১৯.০০০০.৩০৮.৩৩.০০৮.২০.৭১ তািরখ: 

১৩ �সে��র ২০২০

২৯ ভা� ১৪২৭

িব�ি�/�না�শ

িবষয়: জীবন বীমা কেপ �ােরশন �ধান কায �ালেয়র িবিভ� দ�ের ২� িরভলিবং �চয়ার, ০২� �টিবল ও ১১� �ীেলর �শন�� �� �চয়ার

সরবরাহ-এর জ� �কােটশন �দােনর অ�েরাধ �াপন প�।

�িত,

০১.জীবন বীমা কেপ �ােরশন এর অ��েল সরকাির তহিবল বরা� করা হেয়েছ এবং িতিন এর এক� অংশ �যা�  পিরেশােধর ��ে�

�েয়াগ করেত ই�ক, যার জ� এ �কােটশন দিলল জাির করা হেয়েছ।

০২.ই�ক সকল �কােটশনদাতা ক��ক পিরদশ �েনর জ� অিভে�ত প� এবং সংি�� �সবার িব�ািরত িবিনেদ �শ,  িডজাইন এবং নকশা

দ�র চলাকালীন সমেয় সকল কায �িদবেস �য়কারীর দ�ের �াি�সা� হেব।

 ০৩.‘�কােটশন দিলল’ �বহার কের �কােটশন ��ত এবং দািখল করেত হেব।

০৪.�কােটশন যথাযথভােব ��ত�ব �ক �মতা�া� �া�রকারী ক��ক �িত� ��া �া�র কের  ৬ অ�ে�েদ উি�িখত তািরখ ও সমেয়

�কােটশন আ�ানকারীর দ�ের দািখল করেত হেব।

০৫.�কােটশন দািখল এবং প� সরবরােহ �কােনা জামানত �যমন, �কােটশন জামানত এবং কায � স�াদন  জামানেতর (যিদ     �ি�

স�ািদত হয় ) �েয়াজন হেব না।                               

 ০৬. িসলেমাহর�ত খাম, ফ�া� বা ইেলক�িনক �মইেলর মা�েম ২১ �সে��র ২০২০, �বলা ১২.০০ঘ�কা -এ বা এর �েব �  �কােটশন

  িন��া�রকারীর দ�ের দািখল করেত হেব। �কােটশেনর খােম “ মাননীয় �চয়ার�ান ও �াব�াপনা পিরচালক মেহাদেয়র দ�েরর ১৫�

ন�না �মাতােবক �ীেলর উ�তমােনর �শন �চয়ার সরবরাহ” এর জ� �কােটশন এবং ২১ �সে��র, ২০২০ �বলা ১২.৩০ঘ�কা -এর আেগ

�খালা যােব না” িলেখ অব�ই ���ভােব িচি�ত করেত হেব। উি�িখত  সমেয়র  পের �া� �কােটশন �হণেযা�  হেব না।

০৭.ফ�া� বা ইেলক�িনক �মইেলর মা�েম �া� এবং উপেরাি�িখত ৬ অ�ে�েদর বণ �না অ�যায়ী িচি�ত করা  �কােটশনস�হ �য়কারী

িসলেমাহর�ত ও খাম�� করেব এবং এভােব �া� �কােটশনস�হ উ�ু� না কের ��ায়েনর জ� �কােটশন দািখেলর সব �েশষ সময়সীমা

উ�ীেণ �র একই তািরেখ ��ায়ন কিম�র কােছ পাঠােত হেব।

০৮.পাবিলক �িকউরেম� িবিধমালা, ২০০৮এর িবিধ ৭১(৪) অ�সাের �য়কারী �কােটশন আহবােনর তািরখ হেত  দািখেলর জ� �দ�

সময় অনিধক ১০ (দশ) িদন এর িনধ �ািরত সময়সীমা যথাস�ব কম বা �ি�সংগত করেত  পারেবন।

০৯.�কােটশন দািখেলর িনধ �ািরত সব �েশষ তািরখ হেত ��নতম ৩০(ি�শ) িদন পয �� জ� সকল �কােটশন �বধ থাকেব।
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১০.দািখেলর সব �েশষ সময়সীমা উ�ীেণ �র তািরেখ �া� �কােটশন �কাে� উ�ু� করা হেব না। যিদ �ি� স�াদন করা

হয়,�কােটশনদাতার উ�তদর বা �ে� �নাফা ও ওভারেহড এবং সবধরেণর কর, �� ও আব, িফ , �লিভ এবং   আইেনর অধীেন

পিরেশাধেযা� অ�া� চাজ� অ�� �� থাকেব।

১১.দর টাকায় উ�ত করেত হেব এবং এ �ি�র অধীন পরবত�েত �� পিরেশাধও টাকায় করা হেব।

১২. �কােটশনদাতার ��ািবত ��, যিদ �হীত হয়, তেব তা �ি�কালীন সমেয় ি�র অংেক থাকেব।�কােটশন দাতার �ি� করার

আইনগত স�মতা থাকেত হেব। 

১৩.�কােটশন দাতার �যা�তার �মাণ��প �বধ ��ড লাইেস�, �আইএন ন�র ও ভ�াট িনব�ন ন�র এর সত�ািয়ত   অ�িলিপ

এবং �কােনা তফিসিল �াংক �থেক আিথ �ক স�লতার সনদ দািখল করেত হেব । এ�েলা �াতীত �কােটশন  অ�হণেযা� বেল িবেবিচত হেত

পাের।

 ১৪.��ায়ন কিম� �কােটশেনর সে� দািখল�ত ত� ও দিললপে�র িভি�েত �কােটশন ��ায়ন করেব। �ি�  স�াদেনর জ� সব �িন�

��ািয়ত �হণেযা� �কােটশন িনধ �ারেণর ��ে� কমপে� ৩(িতন)� �হণেযা� �কােটশেনর �েয়াজন হেব।

 ১৫.উ�ত একক দর এবং �ে�র মে� অস�িত থাকেল একক দর �াধা� পােব। কথায় এবং সং�ার মে� অস�িতর ��ে� কথায়

উ�ত দর/�� �াধা� পােব।��ায়ন কিম� ক��ক িনিণ �ত গািণিতক সংেশাধন �হেণ �কােটশনদাতা বা�  থাকেব।

 ১৬.�য় আেদশ জারীর তািরখ �থেক ২১(এ�শ) িদেনর মে� প� এবং সংি�� �সবা সরবরাহ স�� করেত হেব।

১৭.�য় আেদশ যা সরবরাহকারী এবং �য়কারীর মে� অব� পালনীয় �ি�েত বা� কের তা অ�েমাদনকারী  ক��পে�র অ�েমাদন

�াি�র ০৭(সাত) িদেনর মে� জারী করেত হেব।

১৮.�য়কারী সকল �কােটশন বা �য় কায ��ম বািতল করার অিধকার সংর�ণ কের।

১৩-৯-২০২০
রািশ�র �রজা ফা�ক

�ােনজার
�ফান: 9511841

ইেমইল: rrfsccju@gmail.com

ওেয়বসাইেট �পা� করার জ� 
১) িসিনয়র িসে�ম এনািল�, জীবন বীমা কেপ �ােরশন


