কিভাবে দরপবে অংশগ্রহণ িরবেন?
দদবশর জনসংখ্যা দ্রুত গকতবত োড়বে। সোইবি কশকিত িরার জনয সরিাবরর নানা মূখ্ী িমসূম চী
চলবে। কিন্তু োস্তবে দদবশ িমসংস্থান
ম
েরােরই অপ্রতু ল। তাহবল দিাথায় হবে চািরী! কিন্ত দেেঁবচ
থািার জনয দতা কিেু এিটা িরবত হবে! এমন বেরী অেস্থা দথবি মুক্তি দপবত চািরী না হবল
উদদযািা
হবত
পাকর!
সরিার দদবশর সেবচবয় েড় দেতা এেং িাজ দাতা। প্রকতেের োবজবটর কসংহভাগ টািা খ্রচ
িরবত দরপবের মাধ্যবম প্রকত দজলা, উপবজলা এেং দপৌরসভা/কসটটিরবপাবরশন গুবলাবত
কেকভন্ন সংস্থার মাধ্যবম প্রকতকনয়ত িাজ দদওয়া হবে। সরিারী সংস্থা গুবলার মবধ্য PWD, LGED,
WDB, REB, RHD অনযতম। সরিারী সংস্থা সোইবি কপকপআর অথাৎ
ম পােকলি েয় কনয়মােলী
দমবনই সে দিনািাটা িরবত হয়। তার জনয প্রথবম দরিার সটিি খ্ের সংগ্রহ িরা অথাৎ
ম
উপবজলা/দজলাবত িখ্ন দিাথায় দিান িাজ দদওয়া হবে তা প্রকতকনয়ত জানা।
েহু ধ্রবনর িাজ হবত পাবর দেমনঃ আসোেপত্র, দপাষািাকদ, মবনাহারী, ঔষধ্, বেদুযকতি
সরঞ্জাম, হাসপাতাবলর খ্াোর ইতযাকদ সরেরাহ। আোর রাস্তাঘাট বতরী, দালানবিািা কনমাণ,
ম মাটট
ভরাট ইতযাকদ িরার মবতা িাজ। কেকভন্ন ধ্রবনর কনলাবমও অংশ গ্রহন িরা দেবত পাবর।
দসোমূলি
িাবজর
খ্ের
অবনি
থাবি।
েতমমাবন রাজননকতি দনতািমীরা কেষয়টট িুকিগত িবর দরবখ্বে েবল মবন হবলও, আমার মবত
তা সামকয়ি। িারন সরিার িততি
ম কনবয়াক্তজত েয় িমিতম
ম াগণ কপকপআর দমবন িাজ িরবল
অকনয়বমর দিাবনা সুবোগ নাই। িমিতম
ম াবি রাজননকতি দনতািমীরা প্রভাকেত িরবত পারবে না
েকদ
উবদযািা
এেং
কমকিয়া
িমীরা
দসাচ্চার
থাবি।
গ্রাবম েবসই উবদযািা কহসাবে িাজ পাওয়ার জনয কনম্নকলকখ্ত পদবিপ গুবলা দনওয়া দরিারঃ







১। ইন্টারবনট েযেহার িবর ইবমইল অযাবেস বতরী িরবত হবে।
২। http://bdtender.com ওবয়ে সাইট টটবত কনবজর দজলার দরপে কেষয়ি তথয ইবমইবল দপবত
কনেন্ধন িরবত হবে। এখ্াবন সে ধ্রবনর দরপে কেষয়ি তথয প্রকতকদন সকন্নবেশন িরা হয়।
দসোটট দপবত মাকসি কি কদবত হবে ২০০ টািা।
৩। প্রকতকদন ইবমইল দচি িবর সে দরপে কেজ্ঞকি গুবলা খ্ুবল পড়বত হবে।
৪। কনবজবি দে ধ্রবনর িাবজর দোগয েবল মবন হবে তার জনয েযেসাকয়ি লাইবসন্স, টটন, ভযাট
কনেন্ধন সনদপে দলািাল দপৌরসভা/কসটটিরবপাবরশণ অকিস দথবি সংগ্রহ িরবত হবে।
৫। অতঃপর িন্ট্রাক্ট পাওয়ার জনয কনয়কমত ভাবে দরপবে অংশ গ্রহন িরবত দেবত হবে।
েযেসাটা এভাবে িরা দেবত পাবরঃ মবন িবরন আপকন িাকনচার
ম
সরেরাহ িরবেন। ইন্টারবনবট
িাকনচাবরর
ম
দরপে গুবলা দদখ্বত থািুন এেং স্থানীয় িাকনচার
ম
িারখ্ানা গুবলার সাবথ ভাবলা
দোগাবোগ স্থাপন িরুন। এখ্ন মবন িবরন আপনার পাবশরম গ্রাবমর স্কুবল ১০ দসট দটকেল দচয়ার
সরেরাবহর জনয দরপে আহোন িরা হবয়বে এেং আপনার পবি সরেরাহ িরা সম্ভে। দরপবের

তথয অনুোয়ী কসকিউল সংগ্রহ িরবত হবে এেং কসকিউল পূন মিবর জমা কদবত হবে। সমস্ত খ্রচ
োবদ সব্াচ
ম ২০% লাভ হয় এমন ভাবে কসকিউল পূন ম িরবত পাবরন। িারন সরিারী েবয়
সাধ্ারনতঃ আসল দ্রেযমূবলযর সাবথ ২০% দেশী ধ্বর োবজট িরা থাবি। কসকিউল দমাতাবেি
কসকিউল সটিিভাবে পূন মিবর দকললাকদর িবটািকপ েথােথ ভাবে সংেুি িবর জমা কদবত হবে।
প্রথবম দরদাতা কহসাবে দোগয কেবেকচবতা হবত হবে তারপর সবোকনম্ন
ম
হবল িাোবদশ
ম
দপবত পাবরন।
িাোবদশ
ম
প্রাকির পবর িাকনচার
ম
সরেরাহ িরবত পুক্তেঁ জ লাগবে অথো িারখ্ানা দথবি োিীবত
িাকনচার
ম কনবত হবে এবিবে লাভ এিটু িম হবে। িাকনচার
ম সরেরাবহর পর কেল জমা কদবত হবে
আর কেল পাশ হবলই দচবির মাধ্যবম টািা হবয় োবে। সে দদনা পকরবশাধ্ দশবষ ো থািবে তা
আপনার
লাভ।
গত ১০ েেবর bdtender.com রাজধ্ানীসহ কেভাগীয় শহরগুবলাবত ২,৭০০ উবদযািাবি এই দসো
কদবয় আসবে। কশকিত দেিারবদর িাবে এই খ্েরটা দপৌৌঁবে কদবয় প্রকত দজলা/উপবজলাবত
িমপবি গবড় ১০০ জনবি উবদযািা কহসাবে গবড় দতালা োবে েবল আমরা মবন িকর। তাবত ৬৪
দজলা এেং ৫৪০ উপবজলা কমবল (৬৪+৫৪০) x ১০০ অথো ৬১,৪০০ জবনর উবদযািা কহসাবে
িমসংস্থান
ম
হবত
পাবর।
মবনাবোবগর সাবথ দচষ্টা চাকলবয় দগবল জীেবনর েড় অকভষাপ দেিারত্ব দথবি মুক্তি পাওয়া দেবত
পাবর। আত্নকেশ্বাস রাখ্বল সািলয অকনোে।ম

