
সাধাযণ ফীভা কর পারযন-এয ‘সহকাযী ব্যফস্থাক’, ‘জুননয়য নপসায’ ও ‘উচ্চভান সহকাযী’ রদ সযাসনয ননরয়ারেয 

নননভরে প্রাথীরদয এভনসনকউ ও নরনিত যীক্ষা গ্রহণ এফং পরাপর তানরকা সযফযাহ কযায জন্য দযত্র দনরর। 

 

সাধাযণ  ফীভা  করপারযন  

SADHARAN BIMA CORPORATION 
প্রধান কাম পারয়, ৩৩, নদরকুা ফা/এ, ঢাকা-১০০০। 

Website : www.sbc.gov.bd 

 

দযত্র নসনডউর 

 

সাধাযণ ফীভা কর পারযন-এয ‘সহকাযী ব্যফস্থাক’, ‘জুননয়য নপসায’ ও ‘উচ্চভান সহকাযী’ রদ সযাসনয ননরয়ারেয  

নননভরে প্রাথীরদয এভনসনকউ ও নরনিত যীক্ষা গ্রহণ এফং পরাপর তানরকা সযফযাহ কযায জন্য দযত্র। 

 

দযত্রদাতা প্রনতষ্ঠারনয নাভ  :  ............................................................................................................... ......  

ঠিকানা  : ............................................................................................................... ...... 

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

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

প্রনতষ্ঠান/আননিটিউট েঠরনয জন্য  

সংনিষ্ট কর্তপরক্ষয নুরভাদন রত্রয  

নম্বয ও তানযি  : ..................................................................................................................... 

টটনররপান নম্বয  : ................................................. পযাক্স নম্বযঃ ................................................... 

আ-টভআর ঠিকানা  : ..................................................................................................................... 

 

ননফ পাচনী যীক্ষা 

 

যীক্ষায 

নাভ 
প্রাথী সংখ্যা যীক্ষায সভয় 

যীক্ষায় টভাট 

নম্বয 

দযত্রদাতা কর্তপক উদ্ধৃত দয 

(বযাট ও ট্যাক্স সহ) 
ভন্তব্য 

নরনিত  

ও এভনসনকউ 

যীক্ষা 

৩টি রদ 

(মথাক্ররভ 

২৪,২২৭ জন, 

৩৮,০৪১ জন 

এফং ২১,৬৩২ 

জন) সফ পরভাট 

৮৩,৯০০ জন 

(কভ/টফী) 

২ (দুআ) ঘন্টা ব্যাী 

 

(এভনসনকউ- ৩০ 

নভননট ও নরনিত- ১ 

ঘন্টা ৩০ নভননট)

  

২০০ নম্বয 

(এভনসনকউ- 

৫০ নম্বয ও 

নরনিত- ১৫০ 

নম্বয) 

টভাট দয জনপ্রনত দয  

 

২টি নবন্ন তানযরি ৩টি 

টসরন (১ভ নদন ২ টসরন 

সহকাযী ব্যফস্থাক ও 

জুননয়য নপসায রদ এফং 

২য় নদন ১টি টসরন উচ্চভান 

সহকাযী রদ) অরফদনকাযী 

প্রাথীরদয নরনিত ও 

এভনসনকউ যীক্ষা গ্রহণ 

কযরত হরফ। 

  

 

উদ্ধৃত টভাট দয (কথায়) : 

 

 

 

 

তানযিঃ দযত্র দাতায স্বাক্ষয ও দফী 

 

 সীর 

 

 

 

 

 

দযত্র দাতায স্বাক্ষয, সীর ও তানযি 



সাধাযণ ফীভা কর পারযন-এয ‘সহকাযী ব্যফস্থাক’, ‘জুননয়য নপসায’ ও ‘উচ্চভান সহকাযী’ রদ সযাসনয ননরয়ারেয 

নননভরে প্রাথীরদয এভনসনকউ ও নরনিত যীক্ষা গ্রহণ এফং পরাপর তানরকা সযফযাহ কযায জন্য দযত্র দনরর। 

 

সংরমাজনী-ক 

 

সাধাযণ  ফীভা  করপারযন  

SADHARAN BIMA CORPORATION 
প্রধান কাম পারয়, ৩৩, নদরকুা ফা/এ, ঢাকা-১০০০। 

Website : www.sbc.gov.bd 

 

দয উদ্ধৃনত (Price Schedule) 

 

সাধাযণ ফীভা কর পারযন-এয ‘সহকাযী ব্যফস্থাক’, ‘জুননয়য নপসায’ ও ‘উচ্চভান সহকাযী’ রদ সযাসনয ননরয়ারেয  

নননভরে সফ পরভাট ৮৩,৯০০ জন (কভ/টফী) প্রাথীয এভনসনকউ ও নরনিত যীক্ষা গ্রহণ এফং পরাপর তানরকা প্রদান কারজয দযঃ- 

 

SL 

No. 
Items 

Quoted Price 

Unit cost Units Amount 

1. Variable Costs    

a) Coding of Examination Scripts  83,900  

b) Evaluation of coded Scripts  83,900  

c) Scrutiny of evaluated Scripts  83,900  

d) Re-evaluation of one-third of evaluated scripts  83,900  

e) Decoding of coded scripts  83,900  

f) Finalization of results    

i) Preparation & Submission of Coded results  83,900  

ii) Preparation & Submission of final results b by roll no. & by 

merit 

 
83,900 

 

Total Variable Costs  

 

2. Fixed Costs:    

a) Stationeries  3  

b) Conveyances  3  

c) Printing Expenses (Questions Booklet)  83,900  

d) Preparation of Questions  3  

e) Moderation  3  

f) Center Fees  3  

g) Central Supervision Fee  3  

h) Printing of Center and Room-wise Attendance Sheets for Centers  3  

i) Administrative Expenses  3  

j) Other Fixed cost (including duty allowances of Security 

Personnel) 

 3  

Total Fixed Costs  

 

3. Institutional Overhead Cost  

4. Total Cost (1+2+3)  

 

5. VAT on Total Cost @ 15%  

 

6. Grand Total including VAT  

In Words: 
 

 Grand Total Including VAT 
* Cost per Candidate  :    = 

  Number of Candidates 

 

N.B.  i) VAT = 15% on Total Cost 

 ii) Grand Total = Total Cost + VAT on Total Cost 

 
 

In Words : 
 

Note:-  * VAT and Tax (if applicable) will be deducted as per government rules at the time of final payment. 

 ** Successful tenderer have to submit final bill after conducting examination showing total cost and VAT separately. 


