
হাওড়া উন্নয়ন সংস্থা
১৯, জি টি র োড (দজিন), হোওড়ো – ৭১১ ১০১

সম্পজি জিভোগ

রেলো  উদ্দেদ্দযে খোজল িোয়গো  অংয অস্থোহী জভজিদ্দে ইিো ো  িনে দ পত্র
রেন্ডো  রনোটিয নং:- ৮/ ২০১৮-১৯ 

বিজ্ঞবি

ক্রজেক
 নং রেলো  অংদ্দয  েোপ ভোড়ো  

রেয়োদ

প্রস্তোজিে নযেনেে দ  
(পযদ্দ ো রেয়োদ্দদ  িনে) 

(₹)

িোয়নো িেো 
(₹)

১  ৪,০০০ িগগফয ে
( ১০০ফয ে x ৪০ফয ে)

৩০ জদন
( ২৮/২/১৯ 
হইদ্দে 

২৯/৩/১৯)

২,৪০,০০০/- 

( GST অজেজ ক্ত)
৪,৮০০/-

আদ্দিদন পত্র িেো কজ িো  রযষ েোজ খ : ১৯রয রফব্রুয়ো ী, ২০১৯ রিলো ২ ঘণ্টো পর্গন্ত।

আদ্দিদন পত্র খযজলিো  েোজ খ : ঐ জদন রিলো ২ ঘণ্টো ৩০ জেজনদ্দে সংস্থো  জনর্গোজ ে কদ্দি 

আবিদনপত্র www.hit.gov.in থেবেও ডাউনব াড েরা যাইবি।

স্োাঃ
সম্পজি আজর্কোজ ক

েোং : ১২/২/২০১৯,  হোওড়ো হোওড়ো উন্নয়ন সংস্থো

জনম্ন িজণগে এলোকোয় রেলো  উদ্দেদ্দযে ৩০(জত্রয) জদদ্দন  িনে জনজদগষ্ট স্থোন অস্থোয়ী জভজিদ্দে ইিো ো রদওয়ো হইদ্দি। আগ্রহী 
পিগণদ্দক েযখ িন্ধ খোদ্দে জনজদগষ্ট সংর্যক্ত দ খোদ্দস্ত আদ্দিদন কজ দ্দে অনযদ্দ োর্ ক ো হইদ্দেদ্দে।

সমূ্পণগ আদ্দিদন পত্র (িোয়নো েূলে সদ্দেে), েযখ িন্ধ খোদ্দে, হোওড়ো উন্নয়ন সংস্থো  অজফস, ১৯ জি টি র োড (দজিন), সম্পজি 
জিভোগ, জনজদষ্ট িোদ্দে িেো কজ দ্দে হইদ্দি। খোদ্দে  ওপ  রেন্ডো  রনোটিয নং, আদ্দিদনকো ী  নোে ও ঠিকোনো উদ্দেখ কজ দ্দে 
হইদ্দি।

এলোকো  জিি ণ

হোওড়ো উন্নয়ন সংস্থো  অর্ীনস্থ দোদ্দনয 
রযখ রলন সংলগ্ন েোঠ
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হাওড়া উন্নয়ন সংস্থা
১৯, জি টি র োড (দজিন), হোওড়ো – ৭১১ ১০১

সম্পজি জিভোগ

রেলো  উদ্দেদ্দযে খোজল িোয়গো  অংয ভোড়ো  িনে দ পত্র
রেন্ডো  রনোটিয নং:- ৮/ ২০১৮-১৯ 

শর্ত াি ী

১। দ খোস্ত েযখে জনিগোহী আজর্কোজ দ্দক  উদ্দেদ্দযে জনিন্ধক ে সেিোয়, সংস্থো অথিো এককভোদ্দি আদ্দিদন কজ দ্দে পোদ্দ ।
২। রকোনও রর্ৌথ আদ্দিদনপত্র এই েদ্দেগ গ্রোহে হইদ্দি নো।
৩। ইিো ো  রেয়োদ ৩০ জদন।
৪। জনজদগষ্ট দ খোদ্দস্ত দ পত্র িেো জদদ্দে হইদ্দি।
৫। দ খোদ্দস্ত  সোদ্দথ আদ্দিদনকো ী  রভোেো  পোজ চয়পত্র অথিো র যন কোদ্দডগ   প্রজেজলজপ সংদ্দর্োজিে কজ দ্দে হইদ্দি। 
৬।

৭।

৮। অসফল দ প্রদোনকো ীদ্দদ  িোয়নোেূলে জনয়ে অনযসোদ্দ  রফ ে রদওয়ো হইদ্দি।
৯।

১০।

১১।

১২।

১৩।

১৪।

১৫। রকোনও কো ন নো দযগোইয়ো কে গ পি রেন্ডো /দ পত্র িোজেল কজ দ্দে পোদ্দ । 
১৬। সকল আদ্দিদনকো ীদ্দক সংস্থো  প্রচজলে চয জক্তপত্র, জনয়ে ও অনেোনে যেগ োিলী েোজনয়ো চজলদ্দে হইদ্দি। 
১৭। জিএসটি প্রদ্দর্োিে হইদ্দি।

স্োাঃ
সম্পজি আজর্কোজ ক

েোং : ১২/২/২০১৯,  হোওড়ো হোওড়ো উন্নয়ন সংস্থো

দ  প্রদোদ্দন  পূদ্দিগ আদ্দিদনকো ী জনজদগষ্ট স্থোনটি র্থোর্থ পর্গদ্দিিন কজ দ্দিন। প িেী রিদ্দত্র রকোনও আপজি গ্রোহে 
হইদ্দি নো।

রেলো  এলোকো  পজ েোপ অথিো সেয়সীেো রকোনও কো দ্দণ িজর্গে কজ দ্দে হইদ্দল সংস্থো  আগোে অনযেজে ও সেহোদ্দ  
অজগ্রে েোকো প্রদোন আিজযেক ।

দ পত্র সজহে উজেজখে অজগ্রে িোয়নোেূলে (রফ ে রর্োগে) হোওড়ো উন্নয়ন সংস্থো  অনযকূদ্দল জডেোন্ড ড্রোফে েো ফৎ 
অিযেই িেো জদদ্দে হইদ্দি, অনেথোয় আদ্দিদনপত্রটি িোজেল িজলয়ো গনে ক ো হইদ্দি।

রেলো চলোকোলীন ও হস্তোন্ত  পর্গন্ত েোঠ পজ ষ্কোদ্দ   এিং েোঠটি পূিগোিস্থোয় জফজ দ্দয় রদওয়ো  দোজয়ত্ব সংজিষ্ট রেলো 
কি গপদ্দি ।

সফল দ প্রদোনকো ী জচঠি পোওয়ো  প  জনজদগষ্ট সেদ্দয়  েদ্দর্ে পযদ্দ ো েোকো িেো জদদ্দে নো পোজ দ্দল জনয়ে অনযসোদ্দ  
েো  িোয়নোেূলে িোদ্দিয়োপ্ত হইদ্দি এিং প িেী দ প্রদোনকো ী সযদ্দর্োগ পোইদ্দিন।
সফল দ প্রদোনকো ীদ্দক রেোে ভোড়ো  ১০% ( দয যেোংয)  িেোনে জহসোদ্দি িেো  োজখদ্দে হইদ্দি এিং রেয়োদ রযদ্দষ 
জনয়ে অনযসোদ্দ  রফ ে হইদ্দি। এদ্দিদ্দত্র িোয়নোেূলে িেোনদ্দে  অংয জহসোদ্দি পজ গজণে হইদ্দি।
সফল দ প্রদোনকো ীদ্দক আইন অনযসোদ্দ  রেলো কজ িো  প্রদ্দয়োিনীয় অনযেজে লইদ্দে হইদ্দি ও র্থোর্থ সয িো জিজর্ 
েোজনয়ো চজলদ্দে হইদ্দি। হোওড়ো উন্নয়ন সংস্থো এই িেোপোদ্দ  রকোনরূদ্দপ দোয়ী থোজকদ্দি নো।

রকোনও প্রোক জেক দযদ্দর্গোগ অথিো অনে রকোনও কো দ্দণ রেলো  িজে হইদ্দল হোওড়ো উন্নয়ন সংস্থো দোয়ী থোজকদ্দি নো।
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হাওড়া উন্নয়ন সংস্থা
১৯, জি টি র োড (দজিন), হোওড়ো – ৭১১ ১০১

সম্পজি জিভোগ

রেলো  উদ্দেদ্দযে খোজল িোয়গো  অংয ভোড়ো  িনে দ পত্র
রেন্ডো  রনোটিয নং:- ৮/ ২০১৮-১৯ 

দরপত্র

এলোকো  জিি ণ : হোওড়ো উন্নয়ন সংস্থো  অর্ীনস্থ দোদ্দনয রযখ রলন সংলগ্ন েোঠ

রেলো  স্থোদ্দন  েোপ : ৪,০০০ িগগফয ে (১০০ ফয ে x ৪০ ফয ে)

রেলো  প্রস্তোজিে েোজ খ : ২৮/২/১৯ হইদ্দে ২১/৩/১৯ (৩০ জদন)

িোয়নো : ₹ ৪,৮০০/-

১।

প্রস্তোজিে নযেনেে দ  (পযদ্দ ো সেদ্দয়  িনে) :   ₹  ২,৪০,০০০/- ( জিএসটি অজেজ ক্ত)

২। আদ্দিদনকো ী  প্রস্তোজিে দ  (পযদ্দ ো সেদ্দয়  িনে) :   ₹ ………………………………… ( জিএসটি অজেজ ক্ত)

৩। (েোকো.............................................................................................................................................)

৪। আদ্দিদনকো ী /সেিোদ্দয় /সংস্থো  নোে .................................................................................................

৫। ঠিকোনো ..........................................................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

…………………………………................................................................................................................................

৬। রেোিোইল নং .......................................

৭। পজ চয় পদ্দত্র  নং (রভোেো  কোডগ / র যনকোডগ )    ........................................................

(রি ে কজপ সংর্যক্ত করুন)

৮। জিএসটি নং .......................................

েোং :  ......./......./২০১৯ .............................................

আদ্দিদনকো ী  সোি 

িেোঙ্ক.........................................................    জড জড নং ................................................
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