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নম্বর: ২৩.০৮.০০০০.০০৬.৩৮.০০২.১৭-1076                                                                      তাররখ: 20 ‰ekvL ১৪২5/03 †g ২০১৮। 
 

জপ্ররক:  সাদভ েয়ার জজনাদরল অব বাাংলদেশ।   

 

 

প্রাপক: ১। রবজ্ঞাপন ব্যবস্থাপক 

     hvqhvqw`b 

   GBPAviwm wgwWqv feb 

   446/B+Gd+wR  

   †ZRMuvI wkí GjvKv 

   jvf †ivW, XvKv-1208| 

 

 
 ২। রবজ্ঞাপন ব্যবস্থাপক 

    wbD GBR  

   30, †ZRMuvI wkí GjvKv  

          XvKv-1208| 

 

 

রবষয়:  সাংবােপদে েরপে রবজ্ঞরপ্ত প্রোন প্রসাংদগ। 

 

 

০১।  সাংযুক্ত রবজ্ঞরপ্তখানা [Lot 1: Procurement of SMF Battery for UPS,  Lot 2:  Procurement of Application Layer 

Protection (Web Application Firewall)] সদব োচ্চ (৩ X৬’’) এর মদে সীরমত জরদখ আপনার জাতীয় পরেকায় জকবলমাে ১(এক) রেন প্রচাদরর জন্য 

এতেসাংদগ জপ্ররণ করা হদলা। রবজ্ঞরপ্তখানা জে রেন পরেকায় প্রকারশত হদব ঐ রেদনর সকল সাংস্করদণ উহার প্রকাশ রনরিত করদত হদব। 

 

২।  জে রেন রবজ্ঞরপ্তখানা প্রকারশত হদব জসই রেদনর সাংখ্যাসহ ০৪(চার) করপ রবল োরখল করার জন্য অনুদরাি করা হদলা। 

 

 

 

সাংযুক্ত: রবজ্ঞরপ্ত ০১ (এক) জসট। 

 

 

(জমা: ওমর িারুক) 

জটার অরিসার 

জিান: ৮১৭০৩৯৯ 

পদক্ষ, সাদভ েয়ার জজনাদরল অব বাাংলাদেশ। 

বাাংলাদেশ জররপ অরিেপ্তর, জতজগাঁও, ঢাকা। 

অনুরলরপ: অবগরত ও প্রদয়াজনীয় কাে েক্রদমর জন্য। 

০১। পররচালক, উন্নয়ন সাদভ ে পররেপ্তর ও সভাপরত, েরপে মূল্যায়ন করমটি, বাাংলাদেশ জররপ অরিেপ্তর। 

০২। উপ-পররচালক(প্রশাসন)  ও সভাপরত, েরপে উনু্মক্তকরণ করমটি, বাাংলাদেশ জররপ অরিেপ্তর। 

০৩। প্রশাসরনক কম েকতো (রহসাব) (অ:ো:) ও সেস্য েরপে উনু্মক্তকরণ করমটি, বাাংলাদেশ জররপ অরিেপ্তর। 

০৪। রনরাপত্তা ও কল্যাণকর কম েকতো,  সাদভ েয়ার জজনাদরল অরিস, বাাংলাদেশ জররপ অরিেপ্তর। 

০৫। নরি নম্বর:২৩.০৮.০০০০.০০৬.২৯.০১১/২৩.০৮.০০০০.০০৬.৩১.০০2। 

০৬। সভাপরত, ওদয়বসাইট উন্নয়ন করমটি(এসওরব ওদয়ব সাইট (www.sob.gov.bd)  প্রকাদশর জন্য) । 
 

 

http://www.sob.gov.bd;@sob.gov.bd
http://www.sob.gov.bd/
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নম্বর: ২৩.০৮.০০০০.০০৬.৩৮.০০২.১৭-1076                                                                      তাররখ: 20 ‰ekvL ১৪২5/03 †g ২০১৮। 

 
 

০১ সাংস্থার নাম বাাংলাদেশ জররপ অরিেপ্তর, জতজগাঁও, ঢাকা।   

০২ েরপদের নাম Procurement of Goods. 

০৩ েরপদের পদ্ধরত Open Tendering Method.    

০৪ বাদজট ও িান্ড প্রারপ্তর উৎস রাজস্ব বাদজট।    

০৫ েরপে তিরসল রবক্রদয়র জশষ তাররখ ও সময়  তাররখ: 17-05 -২০১8 রিটাব্দ, সময়: ৪ ঘটিকা পে েন্ত। 

০৬ েরপে োরখদলর স্থান, োরখদলর জশষ তাররখ ও সময়  রনরাপত্তা ও কল্যাণকর কম েকতোর অরিস কক্ষ 

তাররখ: 20-05-২০১8 রিটাব্দ, সময়: ২ ঘটিকার পূদব ে। 

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

তাররখ: 20-05-২০১8 রিটাব্দ, সময়: ২.৩০ 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 জোগ্য) 

কাে ে সম্পােদনর সময় 

 

তিরসদলর মূল্য 

(অদিরত জোগ্য) 

1 Procurement of SMF Battery for 

UPS  

13,000.00 টাকা  চুরক্ত সম্পােদনর তাররখ হদত 

১০ রেন। 

৫০০ (পাঁচশত) টাকা 

2 Procurement of Application 
Layer Protection (Web 
Application Firewall) 

25,000.00 টাকা চুরক্ত সম্পােদনর তাররখ হদত 

১০ রেন। 

৫০০ (পাঁচশত) টাকা 

১০ জোগাদোগকারীর নাম ও ঠিকানা রনম্ন স্বাক্ষরকারীর বরাবর জোগাদোগ করদত হদব। 

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

হালনাগাে িাকদত হদব।  

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

 

(দমা: ওমর িারুক) 

জটার অরিসার 

বাাংলাদেশ জররপ অরিেপ্তর 

জিান: ৮১৭০৩৯৯ 

পদক্ষ: সাদভ েয়ার জজনাদরল অব বাাংলাদেশ। 
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