গনপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার

বাাংলাদেশ জররপ অরিেপ্তর

(প্রততরক্ষা মন্ত্রণায়)
ার্ভে য়ার জজনার্র অতি
জতজগাাঁ, ঢাকা-১২০৮।
জিান: ৯১২৬১১৩, িযাক্স: ৯১১৭৪৬৩
www.sob.gov.bd;@sob.gov.bd
নম্বর: ২৩.০৮.০০০০.০০৬.৩৮.০০২.১৭-১২৫৪

তাতরখ: ০৩ জ্জযষ্ঠ ১৪২৫/১৭ জম ২০১৮।

জপ্ররক: ার্ভে য়ার জজনার্র অব বাাংর্েল।
প্রাপক: ১। তবজ্ঞাপন বযবস্থাপক
যায়যায়তেন
এইচআরত তমতিয়া ভবন
৪৪৬/ই+এি+তজ, জতজগাাঁ তলল্প এাকা
াভ জরাি, ঢাকা-১২০৮।
২। তবজ্ঞাপন বযবস্থাপক
OURTIME
19/3 Bir Uttam Kazi Nuruzzaman Road
West Panthapath
Dhaka-1205.
তবয়: সাংবােপদে েরপে রবজ্ঞরপ্ত প্রোন প্রসাংদগ।
০১।
াংযুক্ত তবজ্ঞতিখানা [Lot 1: Procurement of Hardware Accessories, Lot 2: Procurement of Modular Data Center
(MDC) for Server, Lot 3: Procurement for the Establishment of Online Data Service and Lot 4: Procurement for
Repairing of Lithrone GL-240 Komori Printing Machine] র্বোচ্চ (৩X৬’’) এর মর্যয ীতমত জরর্খ আপনার জাতীয় পতিকায়
জকবমাি ১(এক) তেন প্রচার্রর জনয এতোংর্গ জপ্ররণ করা র্া। তবজ্ঞতিখানা জয তেন পতিকায় প্রকাতলত র্ব ঐ তের্নর ক াংস্করর্ণ
উার প্রকাল তনতিত করর্ত র্ব।
২।

জয তেন তবজ্ঞতিখানা প্রকাতলত র্ব জই তের্নর াংখযা ০৪(চার) কতপ তব োতখ করার জনয অনুর্রায করা র্া।

াংযুক্ত: তবজ্ঞতি-০১ (এক) কতপ।
(জমা: মর িারুক)
জটার অতিার
জিান: ৮১৭০৩৯৯
পর্ক্ষ, ার্ভে য়ার জজনার্র অব বাাংার্েল।
বাাংার্েল জতরপ অতযেির, জতজগাাঁ, ঢাকা।
অনুততপ: অবগতত  প্রর্য়াজনীয় কাযেক্রর্মর জনয।
০১। পতরচাক, উন্নয়ন ার্ভে পতরেির  ভাপতত, েরপি মূযায়ন কতমটি, বাাংার্েল জতরপ অতযেির।
০২। উপ-পতরচাক(প্রলান)  ভাপতত, েরপি উন্মুক্তকরণ কতমটি, বাাংার্েল জতরপ অতযেির।
০৩। প্রলাতনক কমেকতে া (তাব) (অ:ো:)  েয েরপি উন্মুক্তকরণ কতমটি, বাাংার্েল জতরপ অতযেির।
০৪। তনরাপত্তা  কযাণকর কমেকতে া, ার্ভে য়ার জজনার্র অতি, বাাংার্েল জতরপ অতযেির।
০৫। নতথ নম্বর:২৩.০৮.০০০০.০০৬.২৯.০১১/ ২৩.০৮.০০০০.০০৬.২৯.০০৪/২৩.০৮.০০০০.০০৬.৩১.০০২।
০৬। ভাপতত, র্য়বাইট উন্নয়ন কতমটি(এর্াতব র্য়ব াইট (www.sob.gov.bd) প্রকার্লর জনয) ।
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ার্ভে য়ার জজনার্র অতি
জতজগাাঁ, ঢাকা-১২০৮।
জিান: ৯১২৬১১৩, িযাক্স: ৯১১৭৪৬৩
www.sob.gov.bd;@sob.gov.bd
নম্বর: ২৩.০৮.০০০০.০০৬.৩৮.০০২.১৭- ১২৫৪
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াংস্থার নাম
েরপর্ির নাম
েরপর্ির পদ্ধতত
বার্জট  িান্ড প্রাতির উৎ
েরপি তিত তবক্রর্য়র জল তাতরখ 
ময়
েরপি োতখর্র স্থান, োতখর্র জল
তাতরখ  ময়
েরপি জখাার স্থান, তাতরখ  ময়

তাতরখ: ০৩ জ্জযষ্ঠ ১৪২৫/১৭ জম ২০১৮।
বাাংার্েল জতরপ অতযেির, জতজগাাঁ, ঢাকা।
Procurement of Goods.
Open Tendering Method.
রাজস্ব বার্জট।
তাতরখ: ৩১-0৫-২০১8 তিটাব্দ, ময়: ৪ ঘটিকা পযেন্ত।

তনরাপত্তা  কযাণকর কমেকতে ার অতি কক্ষ
তাতরখ: : ০৩-0৬-২০১8 তিটাব্দ, ময়: ২ ঘটিকার পূর্বে।
উপ-পতরচাক(প্রলান), ার্ভে য়ার জজনার্র অতি এর অতি কক্ষ;
তাতরখ: : ০৩-0৬-২০১8 তিটাব্দ, ময়: ২.৩০ ঘটিকায়।
েরপি তিত প্ররাতির স্থান
(১) পতরচাক, প্রততরক্ষা ার্ভে পতরেির, বাাংার্েল জতরপ অতযেির।
(২) পতরচাক, উন্নয়ন ার্ভে পতরেির, বাাংার্েল জতরপ অতযেির।
(৩) বযবস্থাপক, তথু মুদ্রণ অতি, বাাংার্েল জতরপ অতযেির।
(৪) তনরাপত্তা  কযাণকর কমেকতে া, বাাংার্েল জতরপ অতযেির।
ট
েরপি জামানত
কাযে ম্পাের্নর ময়
তিতর্র মূয
বণেনা
নাং
(জিরত জযাগয)
(অর্িরত জযাগয)
1
Procurement of Hardware 2০,000.00 টাকা চু তক্ত ম্পাের্নর তাতরখ
৫০০/Accessories
(পাাঁচলত) টাকা
র্ত ০৭ তেন।
2
Procurement of Modular 25,000.00 টাকা চু তক্ত ম্পাের্নর তাতরখ
৫০০/Data Center (MDC) for
(পাাঁচলত) টাকা
র্ত ০৭ তেন।
Server
3
Procurement
for
the ১৫,000.00 টাকা চু তক্ত ম্পাের্নর তাতরখ
৫০০/Establishment of Online Data
(পাাঁ
চ
লত) টাকা
র্ত ০৭ তেন।
Service
4
Procurement for Repairing of
৯,000.00 টাকা
চু তক্ত ম্পাের্নর তাতরখ
৫০০/Lithrone GL-240 Komori
(পাাঁচলত) টাকা
র্ত ০৭ তেন।
Printing Machine
জযাগার্যাগকারীর নাম  ঠিকানা
তনম্ন স্বাক্ষরকারীর বরাবর জযাগার্যাগ করর্ত র্ব।
তবর্ল তনর্েে লনা: রবরাকারী প্রততষ্ঠানমূর্র চতত অথে বছর্রর জেি াইর্ন্স, টিআইএন াটিেতির্কট, ভযাট
জরতজর্েলন াটিেতির্কট ানাগাে থাকর্ত র্ব।
কতৃে পক্ষ জকান কারন েলোর্না বযততর্রর্ক জয জকান/ক েরপি বাতত অথবা গ্রণ করার ক্ষমতা াংরক্ষণ কর্রন।

(ম া: ও র ফারুক)
জটার অতিার
বাাংার্েল জতরপ অতযেির
জিান: ৮১৭০৩৯৯
পর্ক্ষ: ার্ভে য়ার জজনার্র অব বাাংার্েল।

