MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi

evsjv‡`k Rwic Awa`ßi
(cÖwZi¶v gšÎYvjq)
mv‡f©qvi †Rbv‡ij Awdm
‡ZRMuvI, XvKv-1208
‡dvb t 9126113, d¨v· t 9117463
www.sob.gov.bd info@sob.gov.bd,
নম্বর: ২৩.০৮.০০০০.০০৬.৩৮.০০২.১৭/এস-3234,
‡cÖiK

t

mv‡f©qvi †Rbv‡ij Ae evsjv‡`k|

cÖvcK

t

01|

weÁvcb e¨e¯’vcK
‰`wbK AvRKv‡ji Lei
AvwRR feb(5g Zjv)
93, gwZwSj evwbwR¨K øvKv
XvKv-1000|

02|

weÁvcb e¨e¯’vcK
w` BbwW‡cb‡W›U
149-150 †ZRMuvI wkí GjvKv
XvKv-1208|

welq

t

তাররখ: ২৪ কারতিক ১৪২৪/০৮ নভেম্বর ২০১৭।

msev`c‡Î `icÎ weÁwß cÖ`vb cÖms‡M|

mshy³ weÁwß Lvbv (Lot-A(1): Procurement of Equipment, Lot-A(2): Procurement of Instrument, Lot-E:
Procurement of All In One Desktop Computer, Lot-E(1): Procurement of Machine ) m‡e©v”P (3X6") Gi g‡a¨ mxwgZ ‡i‡L
01|

Avcbvi RvZxq cwÎKvq †Kej gvÎ 01 (GK) w`b cÖPv‡ii Rb¨ GZ`ms‡M †cÖiY Kiv n‡jv| weÁwßLvbv †h w`b cwÎKvq cÖKvwkZ n‡e H w`‡bi mKj
ms¯‹i‡b Dnvi cÖKvk wbwðZ Ki‡Z n‡e|
02|

‡h w`b weÁwß Lvbv cÖKvwkZ n‡e †mB w`‡bi msL¨vmn 04 (Pvi) Kwc wej `vwLj Kivi Rb¨ Aby‡iva Kiv n‡jv|

mshy³t- 01 (GK) †mU|

(‡gvt Igi dviæK)
‡÷vi Awdmvi
‡dvb t 8170399
c‡¶, mv‡f©qvi †Rbv‡ij Ae evsjv‡`k|
evsjv‡`k Rwic Awa`ßi, XvKv|

Abywjwc t- AeMwZ I cÖ‡qvRbxq Kvh©µ‡gi Rb¨|
01| cwiPvjK, Dbœqb mv‡f© cwi`ßi I mfvcwZ, `icÎ g~j¨vqb KwgwU, evsjv‡`k Rwic Awa`ßi|
02| Dc-cwiPvjK (cÖkvmb) I mfvcwZ, `icÎ Db¥~³KiY KwgwU, evsjv‡`k Rwic Awa`ßi|
03| cÖkvmwbK Kg©KZ©v (wnmve)(A:`v:) I m`m¨, `icÎ Db¥~³KiY KwgwU, evsjv‡`k Rwic Awa`ßi |
04| wbivcËv I Kj¨vYKi Kg©KZ©v, mv‡fq©vi †Rbv‡ij Awdm, evsjv‡`k Rwic Awa`ßi|
05| ‡bvwUk †evW©, evsjv‡`k Rwic Awa`ßi|
06| cÖkvmwbK Kg©KZ©v (mvavib)|
07| bw_ b¤^i: 23.08.0000.006.29.004/23.08.0000.006.29.011|
08| mfvcwZ, I‡qemvBU DbœqY KwgwU (GmIwe I‡qe mvBU- (www.sob.gov.bd) G cÖKv‡ki Rb¨)|

গনপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাভেশ সরকার

বাাংলাভেশ জররপ অরিেপ্তর
(প্ররতরক্ষা মন্ত্রণালয়)
সাভেিয়ার জজনাভরল অরিস
জতজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
জিান: ৯১২৬১১৩, িযাক্স: ৯১১৭৪৬৩
www.sob.gov.bd;@sob.gov.bd
নম্বর: ২৩.০৮.০০০০.০০৬.৩৮.০০২.১৭/এস-3234,
০১
০২
০৩
০৪
০৫
০৬

সাংস্থার নাম
েরপভের নাম
েরপভের পদ্ধরত
বাভজট ও িান্ড প্রারপ্তর উৎস
েরপে তিরসল রবক্রভয়র জশষ তাররখ ও সময়
েরপে োরখভলর স্থান, োরখভলর জশষ তাররখ ও সময়

০৭

েরপে জখালার স্থান, তাররখ ও সময়
েরপে তিরসল প্ররারপ্তর স্থান

০৮
লট
নাং
A(1)

Procurement of Equipment

A(2)

Procurement of Instrument

E

Procurement of All In One
Desktop Computer
Procurement of Machine
(Industrial SPD, 100 KVA
Automatic Voltage RegulatorVertical Transformer(VT))

০৯

E(1)

১০
১১
১২

বণ িনা
(কম্বল, মশারী, জেশী ছাতা ইতযারে)

(রিোইিার, স্প্রীট জলভেল, ম্যাগরনিাইাং
গ্লাস ইতযারে)

তাররখ: ২৪ কারতিক ১৪২৪/০৮ নভেম্বর ২০১৭।
বাাংলাভেশ জররপ অরিেপ্তর, জতজগাঁও, ঢাকা।
Procurement of Goods.
Open Tendering Method.

রাজস্ব বাভজট।
তাররখ: ২২-১১-২০১৭ রিস্টাব্দ, সময়: ৪ ঘটিকা পর্ িন্ত।
রনরাপত্তা ও কল্যাণকর কমিকতিার অরিস কক্ষ
তাররখ: ২৩-১১-২০১৭ রিস্টাব্দ, সময়: ২ ঘটিকার পূভব ি।
উপ-পররচালক(প্রশাসন), সাভেিয়ার জজনাভরল অরিস এর অরিস কক্ষ;
তাররখ: ২৩-১১-২০১৭ রিস্টাব্দ, সময়: ২.৩০ ঘটিকায়।
১) পররচালক, প্ররতরক্ষা সাভেি পররেপ্তর, বাাংলাভেশ জররপ অরিেপ্তর।
২) পররচালক, উন্নয়ন সাভেি পররেপ্তর, বাাংলাভেশ জররপ অরিেপ্তর।
৩) ব্যবস্থাপক, রলথু মুদ্রণ অরিস, বাাংলাভেশ জররপ অরিেপ্তর।
৪) রনরাপত্তা ও কল্যাণকর কমিকতিা, বাাংলাভেশ জররপ অরিেপ্তর।
েরপে জামানত
কার্ ি সম্পােভনর সময়
তিরসভলর মূল্য (অভিরত
(ভিরত জর্াগ্য)
জর্াগ্য)
৫০০ (পাঁচ শত) টাকা
20,000.00 টাকা চুরি সম্পােভনর তাররখ
হভত ১৫ রেন।
৫০০ (পাঁচ শত) টাকা
7,000.00 টাকা চুরি সম্পােভনর তাররখ
হভত ১৫ রেন।
25,000.00 টাকা
10,০০০.০০ টাকা

চুরি সম্পােভনর তাররখ
হভত ১৫ রেন।
চুরি সম্পােভনর তাররখ
হভত ৪৫ রেন।

৫০০ (পাঁচ শত) টাকা
৫০০ (পাঁচ শত) টাকা

জর্াগাভর্াগকারীর নাম ও ঠিকানা
রনম্ন স্বাক্ষরকারীর বরাবর জর্াগাভর্াগ করভত হভব।
ি
ি
রবভশষ রনভে িশনা: সরবরাহকারী প্ররতষ্ঠানসমূভহর চলরত অর্ ি বছভরর জেি লাইভসন্স, টিআইএন সাটিরিভকট,
েযাট জররজভেশন সাটিরিভকট
হালনাগাে র্াকভত হভব।
কর্তিপক্ষ জকান কারন েশিাভনা ব্যরতভরভক জর্ জকান/সকল েরপে বারতল অর্বা গ্রহণ করার ক্ষমতা সাংরক্ষণ কভরন।

(ভমা: ওমর িারুক)
জস্টার অরিসার
বাাংলাভেশ জররপ অরিেপ্তর
জিান: ৮১৭০৩৯৯
পভক্ষ: সাভেিয়ার জজনাভরল অব বাাংলাভেশ।

