
 
আ�িলক �রশম স�সারণ কায �ালয় 

চ�েঘানা, কা�াই, রাংগামা� পাব �ত� �জলা। 
 

অেকেজা মটর সাইেকল ও �নৗকার ইি�ন িনলােম িব�েয়র দরপ� িব�ি� 
 

১। দরপে�র নাম : িনলাম িব�ি� 
২। বত�মােন গাড়ী �য �ােন আেছ : আ�িলক �রশম স�সারণ কায �ালয়, চ�েঘানা (�রশম বাগান), কা�াই, রাংগামা�। 
৩। দরপ� �� নং : ২৪.০৬.৮৪০০.০৩৪.০১.০১৩.১৬-৫৬(১৪), তািরখঃ ২৫/০১/২০১৭ ইং 
৪। কােজর বণ �না : আ�িলক �রশম স�সারণ কায �ালয়, চ�েঘানা (�রশম বাগান), কা�াই, রাংগামা�েত বত�মােন অেকেজা 

�ঘািষত ৪ (চার) � মটর সাইেকল ও ১� �নৗকার ইি�ন িনলােম িব�য় 
৫। �কাদােরর �যা�তা : ��ড লাইেস�/আয়কর সা� �িফেকটধারী �য �কান �ি�/�িত�ান �ট�াের অংশ�হণ করেত পারেবন। 
৬। অেকেজা সাম�ী/�ে�র বণ �না : 

গাড়ীর �রিজে�শন নং �কা�ানীর নাম �েয়র তািরখ �ালানীর ধরণ ম�� 
রাংগামা� এ ০২-০০৭৩ CD ৮০ িসিস ০৯/০৬/১৯৯৪ �পে�াল � �ক নাই 
রাংগামা� এ ০২-০০৭৫ CD ৮০ িসিস ০৯/০৬/১৯৯৪ �পে�াল � �ক নবায়ন করা নাই 
রাংগামা� এ ০২-০০৭৬ CD ৮০ িসিস ০৯/০৬/১৯৯৪ �পে�াল � �ক নবায়ন করা নাই 
বা�রবান এ ৪৫ CD ১০০ িসিস ১৯৮৪ ইং �পে�াল � �ক নাই 
�নৗকার ইি�ন - ১৯৯৪-৯৫ িডেজল  

 
৭। দরপ� িসিডউেলর �� : ৫০০.০০ (প�চশত) টাকা (অেফরৎেযা�) 
৮। জামানত : (ক) দরপে� �িত� গাড়ী ও �নৗকার ইি�েনর উে�িখত �ে�র ১০% হাের জামানত �য �কান তফসীল�� 

�াংক হেত িডিড/�াংক �াফট/�প-অড �ার বা এফিডআর িহসােব িন��া�রকারীর অ��েল দরপে�র 
সােথ সং�� করেত হেব। 

 (খ) অ�তকায � দরপ�দাতার বায়নার টাকা দরপ� �হেণর ১০ (দশ) িদেনর মে� আেবদেনর ��ি�েত �ফরৎ 
�দওয়া হেব। সফল দরদাতার জামানেতর টাকা িনরাপ�া িহসােব �রেখ �দয়া হেব এবং মটর সাইেকল ও 
�নৗকার ইি�েনর �� পিরেশাধ করার পরই জামানেতর অথ � �ফরৎ �দয়া হেব। 

 (গ) সফল দরদাতােক �িত� গাড়ী ও �নৗকার ইি�েনর উ�ত �ে�র ৫% হাের আয়কর, ৪% হাের ভ�াট 
�দানসহ �মাট �� অ� �িত�ান হেত �দ� আেদশ পাওয়ার ১০ (দশ) িদেনর মে� িডিড/�াংক 
�াফট/�প-অড �ার আকাের িন��া�রকারীর দ�ের জমা িদেত হেব। 

৯। দরপ� িসিডউল �াি�র �ান : িহসাব শাখা, আ�িলক �রশম স�সারণ কায �ালয়, চ�েঘানা, কা�াই, রাংগামা�। 
১০। দরপ� িসিডউল সব �েশষ �াি�র তািরখ : ২৬/০১/২০১৭ তািরখ হেত ০৭/০২/২০১৭ ইং তািরখ সময় িবকাল ৪-০০ ঘ�কা 
১১। দরপ� জমা �দােনর তািরখ ও সময় : ০৮/০২/২০১৭ তািরখ, সময় �বলা ১২-০০ ঘ�কা 
১২। দরপ� �খালার তািরখ ও সময় : ০৮/০২/২০১৭ তািরখ, সময় �বলা ১২-৩০ ঘ�কায় উপি�ত দরদাতােদর স�ুেখ (যিদ �কহ উপি�ত থােকন) 

�খালা হেব। অিনবায � কারণবশতঃ উ� তািরেখ দরপ� �খালা স�ব না হেল পরবত� কায �িদবেস দরপ� �খালা 
হেব। 

১৩। �ি� দরদাতার ��ে� e-TIN ও সব �েশষ আয়কর পিরেশাধ �ত�ায়নপ� এবং �িত�ােনর ��ে� নবাযন�ত সব �েশষ VAT িনব�ন 
�ত�ায়নপে�র সত�ািয়ত কিপ দািখল করেত হেব। 
১৪। �যেকান কায �িদবেস উপেরা� মটর সাইেকল ও �নৗকার ইি�ন অিফস চলাকালীন সমেয় পিরদশ �ন করা যােব। 
১৫। কায �ােদশ �দয়ার ১০ (দশ) িদেনর মে� সফল দরদাতােক িনজ দািয়ে� মটর সাইেকল ও �নৗকার ইি�ন সিরেয় িনেত হেব। 
১৬। ক��প� �কান কারণ দশ �ােনা �ািতেরেক �য �কান দরপ� �হণ বা বািতল করার �মতা সংর�ণ কেরন। 
১৭। িব�ি�� �রশম উ�য়ন �বােড �র ওেয়ব সাইেট www.bsb.gov.bd এ �দখা যােব। 
 �া�িরত/ 
 ২৫/০১/২০১৭ 
 (�মাঃ রািশ�ল হক) 
 উপ-পিরচালক 
 আ�িলক �রশম স�সারণ কায �ালয় 
 রাংগামা�। 
 
�ারক নং- ২৪.০৬.৮৪০০.০৩৪.০১.০১৩.১৬-৫৬(১৪)  তািরখঃ ২৫/০১/২০১৭ ি�ঃ 
 
অ�িলিপঃ (�জ��তার �মা�সাের নয়) 
১। �জলা �শাসক, রাংগামা� পাব �ত� �জলা। 
২। সিচব, বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �, রাজশাহী। 
৩। উপেজলা িনব �াহী কম �কত�া, রাংগামা� সদর/কা�াই, উপেজলা পিরষদ। 
৪। গেবষণা কম �কত�া, পিরক�না িবভাগ, বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �, রাজশাহী। �রশম উ�য়ন �বােড �র ওেয়ব সাইেট �কােশর জ� অ�েরাধ করা 
হেলা। 
৫। �পা� মা�ার, রাংগামা� �পা� অিফস। 
 
িবতরণঃ 
১। কিম�র সকল সদ� ..............................................................................................................................। 
২। িপ, এ, � মহাপিরচালক, বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �, রাজশাহী। মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�। 
৩। িপ, এ � সদ� (উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ) ও �ক� পিরচালক, “বাংলােদেশ �রশম িশে�র স�সারণ ও উ�য়েনর জ� সমি�ত পিরক�না” 
শীষ �ক �ক�, বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �, রাজশাহী। সদ� (উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ) মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�। 
৪। িপ, এ � সদ� (স�সারণ ও ��ষণা), বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �, রাজশাহী। সদ� (স�সারণ ও ��ষণা) মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�। 
 
 �া�িরত/ 
 উপ-পিরচালক 
 আ�িলক �রশম স�সারণ কায �ালয় 
 রাংগামা�।

http://www.bsb.gov.bd/


 
আ�িলক �রশম স�সারণ কায �ালয় 

চ�েঘানা, কা�াই, রাংগামা� পাব �ত� �জলা। 
�ারক নং- ২৪.০৬.৮৪০০.০৩৪.০১.০১৩.১৬-৫৩(৭) তািরখঃ ২৪/০১/২০১৭ 

 

 

 


