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নম্বর: ২৩.০৮.০০০০.০০৬.৩৮.০০২.১৭/৯৭;  তাররখ: ২০ আরিন ১৪২৪/ ০৫ অদটাবর ২০১৭। 

০১ সাংস্থার নাম বাাংলাদেশ জররপ অরিেপ্তর, জতজগাঁও, ঢাকা।  

০২ েরপদের নাম মালামাল ক্রয়।   

০৩ েরপদের পদ্ধরত উন্মূক্ত েরপে পদ্ধরত।   

০৪ বাদজট ও িান্ড প্রারপ্তর উৎস রাজস্ব বাদজট।    

০৫ েরপে তিরসল রবক্রদয়র জশষ তাররখ ও সময়  তাররখ: ২২-১০-২০১৭ রিস্টাব্দ, সময়: ৪ ঘটিকা পর্ েন্ত। 

০৬ েরপে োরখদলর স্থান, োরখদলর জশষ তাররখ ও 

সময়  

রনরাপত্তা ও কল্যাণকর কম েকতোর অরিস কক্ষ 

তাররখ: ২৩-১০-২০১৭ রিস্টাব্দ, সময়: -দুপুর ২ ঘটিকার পূদব ে। 

০৭ েরপে জখালার স্থান, তাররখ ও সময়   উপ-পররচালক(প্রশাসন), সাদভ েয়ার জজনাদরল অরিস এর অরিস কক্ষ; 

তাররখ: ২৩-১০-২০১৭ রিস্টাব্দ, সময়: -দুপুর ২.১৫ ঘটিকায়। 

০৮ েরপে তিরসল প্ররারপ্তর স্থান 

 

১) পররচালক, প্ররতরক্ষা সাদভ ে পররেপ্তর, বাাংলাদেশ জররপ অরিেপ্তর। 

২) পররচালক, উন্নয়ন সাদভ ে পররেপ্তর, বাাংলাদেশ জররপ অরিেপ্তর। 

৩) ব্যবস্থাপক, রলথু মুদ্রণ অরিস, বাাংলাদেশ জররপ অরিেপ্তর। 

৪) রনরাপত্তা ও কল্যাণকর কম েকতো, বাাংলাদেশ জররপ অরিেপ্তর। 

 

 

 

 

 

 

০৯ 

লট 

নাং 

 

বণ েনা 

েরপে জামানত 

(দিরত জর্াগ্য) 

কার্ ে সম্পােদনর সময় 

 

তিরসদলর মূল্য 

(অদিরত জর্াগ্য) 

রব(১) জকরমকযাল ক্রয় (রপএস জেট/থাম োল জেট 

জেদভলপার, জরাদটাওয়াস ইতযারে) 

১২,০০০.০০ টাকা কার্ োদেশ প্রোদনর 

তাররখ হদত ১৫ রেন 

৫০০ (পাঁচ শত) টাকা 

রব(২) জরপ-ম্যাদটররয়ালস ক্রয় (থাম োল জেট, 

ব্াাংদকট ওয়াসআপ ক্লথ ইতযারে) 

২৫,০০০.০০ টাকা কার্ োদেশ প্রোদনর 

তাররখ হদত ৪৫ রেন 

৫০০ (পাঁচ শত) টাকা 

  রস রবরবি মালামাল ক্রয় (সাবান, হাররপক, 

পারনর গ্লাস ইতযারে) 

৪,০০০.০০ টাকা কার্ োদেশ প্রোদনর 

তাররখ হদত ১৫ রেন 

৫০০ (পাঁচ শত) টাকা 

   ই করম্পউটার (অল ইন ওয়ান), রপ্রন্টার, 

ল্যাপটপ  ইতযারে ক্রয়। 

৩০,০০০.০০ টাকা কার্ োদেশ প্রোদনর 

তাররখ হদত ১৫ রেন 

৫০০ (পাঁচ শত) টাকা 

১০ জর্াগাদর্াগকারীর নাম ও ঠিকানা রনম্ন স্বাক্ষরকারীর বরাবর জর্াগাদর্াগ করদত হদব। 

১১ রবদশষ রনদে েশনা: সরবরাহকারী প্ররতষ্ঠানসমূদহর চলরত অথ ে বছদরর জেে লাইদসন্স, টিআইএন সাটি েরিদকট, ভযাট জররজদেশন 

সাটি েরিদকট হালনাগাে থাকদত হদব।  

১২ কর্তেপক্ষ জকান কারন েশ োদনা ব্যরতদরদক জর্ জকান/সকল েরপে বারতল অথবা গ্রহণ করার ক্ষমতা সাংরক্ষণ কদরন। 
 

 

(দমা: ওমর িারুক) 

জস্টার অরিসার 

বাাংলাদেশ জররপ অরিেপ্তর 

জিান: ৮১৭০৩৯৯ 

পদক্ষ: সাদভ েয়ার জজনাদরল অব বাাংলাদেশ। 

 

 


