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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
িনব �াহী পিরচালেকর কায �ালয় 

�লা উ�য়ন �বাড � 
�িকউরেম� শাখা 

খামারবািড়, ফাম �েগট, ঢাকা-১২১৫।
www.cdb.gov.bd

�িষই স�ি�

 
 

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১১১.৯৯.১৫৪.০৯.৫০ তািরখ: 
২০ এি�ল ২০২১

৭ �বশাখ ১৪২৮

িবষয়: �লা উ�য়ন �বাড �, সদর দ�েরর জ� ৭ (সাত)� �ড�টপ ও ৫ (প�চ)� �াপটপ কি�উটার আ�ষি�ক য�পািতসহ সরবরােহর
কায �ােদশ �দান �সংেগ।

��: অ� দ�েরর দরপ� িব�ি� নং-১০২; তািরখঃ ২৫/০২/২০২১ ি�:। (e-GP Tender ID No-552400)

       �লা উ�য়ন �বাড �, সদর দ�েরর জ� ৭� �ড�টপ ও ৫� �াপটপ কি�উটার �য়/সরবরােহর িনিমে� ��� �ারেক আহবান�ত দরপ�
িব�ি�র ��ি�েত আপনার �িত�ান ক��ক দািখল�ত দরপ� এবং িবগত ১২/০৪/২০২১ তািরেখ আপনার �িত�ােনর সােথ স�ািদত �ি�র
আেলােক ভ�াট, �া� এবং আ�ষি�ক য�পািতসহ সব �েমাট টাকা = ৮,০৪,৩০৭.০১২ (আট ল� চ�র হাজার িতনশত সাত দশিমক �� এক �ই)
�ি��ে� িনে� উি�িখত শত�াবলী সােপে� �ি�েত সং�� ��িসিফেকশন িবিশ� ৭� �ড�টপ ও ৫� �াপটপ কি�উটার আ�ষি�ক
য�পািতসহ অ� দ�ের আগামী ১৭/০৫/২০২১ তািরেখর মে� সরবরাহ �দয়ার জ� কায �ােদশ �দান করা হেলা। 

শত�াবলীঃ
১। আগামী ১৭/০৫/২০২১ তািরেখর মে� �ি�েত সং�� ��িসিফেকশন �মাতােবক অ� দ�ের ��ার শাখার ভার�া� কম �কত�ার উপি�িতেত
উপিরি�িখত ৭� �ড�টপ ও ৫� �াপটপ কি�উটার আ�ষি�ক য�পািতসহ সরবরাহ করেত হেব।
২। উ� মালামালস�হ সরবরােহর কাজ ”পাওয়ার অব এটন�” �দান কের বা অ� �কান উপােয় অ� �কান �কাদােরর িনকট হ�া�র করা যােব
না।
৩। িনধ �ািরত সমেয়র মে� কায �ােদশ অ�যায়ী মালামাল সরবরােহ �থ � হেল কায �ােদশ বািতল বেল গ� হেব।
৪। মালামাল সরবরােহর পর ০৩ (িতন) কিপ িবল িন��া�রকারীর বরাবর দািখল করেত হেব।
৫। �ণ �া� কাজ সমাি�র পর এর শতভাগ �� ২০২০-২১ অথ � বছের �লা উ�য়ন �বােড �র অ��েল বরা��ত রাজ� বােজট �থেক ��াবাল �া�
�াইেভট িলিমেটড, ১৯/২, পি�ম �া�পথ (৩য়-৭ম), ধানমি�, ঢাকা-১২০৫ এর বরাবের �ধান িহসাব র�ণ কম �কত�া, �িষ ম�ণালয়, িসিজএ ভবন,
�স�ণবািগচা, ঢাকা ক��ক �েয়াজনীয় দিললািদ/কাগজপ� দািখল সােপে� ই���ত �সড �চেকর মা�েম পিরেশাধ করা হেব এবং সরকারী িবিধ
�মাতােবক িবল হেত আই�, ভ�াট, �া� কত�ন করা হেব।
৬। ওয়ােরি��ত সমেয়র মে� কি�উটার, �াপটপ বা �যেকান য�াংেশর ��/ সম�া �দখা িদেল তা অ� দ�র ক��ক �কাদার �িত�ানেক
অবিহত করার এক স�ােহর মে� �মরামত/ ন�নভােব সংেযাজন করেত হেব।
৭। দরপে�র সকল শত�াবলী পালন সােপে� কাজ স�াদন করেত হেব এবং উপেরা� শত�াবলী দরপে�র অিতির�/সংেশািধত শত�াবলী িহসােব
গ� হেব।
৮। উি�িখত শত�াবলী ও �ি�েত বিণ �ত শত�াবলী যথাযথভােব �িতপািলত না হেল কায �ােদশ বািতল বেল িবেবিচত হেব।

২০-৪-২০২১
ড. আলহাজ উি�ন আহাে�দ

িনব �াহী পিরচালক (চলিত দািয়�)
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��াবাল  �া� �াইেভট িলিমেটড 
১৯/২, পি�ম �া�পথ (৩য়-৭ম), ধানমি�, ঢাকা-১২০৫।

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১১১.৯৯.১৫৪.০৯.৫০/১(৫) তািরখ: ৭ �বশাখ ১৪২৮

২০ এি�ল ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) �ধান িহসাব র�ণ কম �কত�া, �িষ ম�ণালয়, িসিজএ ভবন, �স�নবািগচা, ঢাকা।
২) �লা উ�য়ন কম �কত�া , �িশ�ণ শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �

৩) �লা উ�য়ন কম �কত�া (অিতির� দািয়�), আইিস� শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �

৪) িহসাবর�ণ কম �কত�া (চলিত দািয়�), িহসাব শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �

৫) ��ার িকপার (অিতির� দািয়�), ��ার শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �। উপেরা� �িত�ান ক��ক সরবরাহ�ত ৭� �ড�টপ ও ৫�
�াপটপ কি�উটার কায �ােদশ �মাতােবক জনাব �হা�দ �মাফা�ল �হােসন, �লা উ�য়ন কম �কত�া, অ� দ�র এর উপি�িতেত �েঝ
�নয়ার জ� বলা হেলা।

২০-৪-২০২১
�মাঃ মাহ��র রহমান 

�লা উ�য়ন কম �কত�া (অিতির� দািয়�)


