
 

 

প্রকল্প রযচারককয কাম যারয় 

আরারভক পাউকেকনয রফদ্যভান ছাাখানায় নতুন মভরনারযজ ংকমাজকনয 

ভাধ্যকভ অধুরনকীকযণ প্রকল্প 

আরারভক পাউকেন  

[প্ররতষ্ঠাতা: জারতয রতা ফঙ্গফন্ধু মখ মুরজবুয যভান] 

অগাযগাঁও, মকযফাংরানগয, ঢাকা-১২০৭ 
 

স্মাযক নং: ১৬.০১.০০০০.০১২.০৭.০০২.২১                                                           তারযখঃ ০৩/০৬/২০২১ রি.  

উম্মুক্ত দযত্র রফজ্ঞরি 
 

     আরারভক পাউকেকনয রফদ্যভান ছাাখানায় নতুন মভরনাযীজ ংকমাজকনয ভাধ্যকভ অধুরনকীকযণ প্রককল্পয ২০২০-২১ থ য ফছকয রপ যঞ্জাভ ক্রকয়য রনরভত্ত ফাংরাকদকয প্রকৃত 

যফযাকাযীয রনকট মথকক ীরকভাযকৃত দযত্র অহ্বান কযা মাকে।  

১. ভন্ত্রণারয়/রফবাগ  : ধভ য রফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

২. ংস্থা : আরারভক পাউকেন 

৩. দযত্র অহ্বানকাযী : প্রকল্প রযচারক, আরারভক পাউকেকনয রফদ্যভান ছাাখানায় নতুন মভরনাযীজ ংকমাজকনয ভাধ্যকভ অধুরনকীকযণ প্রকল্প , আরারভক 

পাউকেন, অগাযগাঁও, মকযফাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭। 

৪. প্ররকউযকভন্ট মভথড : উন্মুক্ত দযত্র রফজ্ঞরি (OTM)   

৫. কাকজয রফফযণ : রপ যঞ্জাভ ক্রয় 

৬. তরফর ও খাত : রজওরফ (উন্নয়ন) 

৭. দযত্র রফজ্ঞরি নম্বয : নং: ১৬.০১.০০০০.০১২.০৭.০০২.২     তারযখ: ০৩/০৬/২০২১  

৮. দযত্র দররর প্রারিস্থান : ক) রাফ াখা, আরারভক পাউকেকনয রফদ্যভান ছাাখানায় নতুন মভরনাযীজ ংকমাজকনয ভাধ্যকভ অধুরনকীকযণ প্রকল্প , আরারভক 

পাউকেন, অগাযগাঁও, মকযফাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭। 

খ) ভাককযট াখা, আরারভক পাউকেন, ফায়তুর মভাকাযযভ, ঢাকা-১০০০ 

৯. দযত্র রফক্রকয়য মল তারযখ ও ভয় : ১৭/০৬/২০২১ তারযখ রপ চরাকারীন ভয় ম যন্ত 

১০. দযত্র দারখকরয তারযখ ভয় ও 

স্থানমূ 

: ২০/০৬/২০২১ তারযখ দুপুয ১২.০০টা ম যন্ত। 

(ক)প্রকল্প রযচারককয কাম যারয়, আরারভক পাউকেকনয রফদ্যভান ছাাখানায় নতুন মভরনাযীজ ংকমাজকনয ভাধ্যকভ অধুরনকীকযণ 

প্রকল্প, আরারভক পাউকেন, অগাযগাঁও, ঢাকা-১২০৭।  

(খ)রযচারক, দ্বীরন দাওয়াত ও ংস্কৃরত রফবাগ, আরারভক পাউকেন, ফায়তুর কাযযভ ঢাকা-1000 

১১. দযত্র ফাক্স মখারায স্থান, তারযখ ও 

ভয়ঃ 

 প্রকল্প রযচারক-এয কাম যারয়, আরারভক পাউকেকনয রফদ্যভান ছাাখানায় নতুন মভরনাযীজ ংকমাজকনয ভাধ্যকভ অধুরনকীকযণ প্রকল্প, 

অগাযগাঁও, মকযফাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭ 

২০/০৬/২০২১ তারযখ মফরা ৩.০০ ঘটিকা। 

 

১২. মমাগাকমাকগয ভাধ্যভ : প্রকল্প রযচারক, আরারভক পাউকেকনয রফদ্যভান ছাাখানায় নতুন মভরনাযীজ ংকমাজকনয ভাধ্যকভ অধুরনকীকযণ প্রকল্প, অগাযগাঁও , 

মকযফাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭, মপান:৮১৮১৫৩৭, ০১৭১২৮৩৪১২১ 

 

 ১৩. প্রকয়াজনীয় ডকুকভন্ট  : ক) ফ যকল জাযীকৃত াফররক প্ররকউযকভন্ট রফরধভারায রফরধ-রফধান াফররক প্ররকউযকভন্ট রফরধভারা-২০০৮ (ংকাধনী)-এয 

রফরধ-রফধান ভানকত ফাধ্য থাককফন 

খ)বযাট ও অয়কয আতযারদ কতযকনয মেকত্র যকাযী রফরধ-রফধান প্রকমাজয কফ 

গ)দযদাতাকদয াম্প্ররতককাকরয মেড রাআকন্স, টিন (TIN) ও বযাট মযরজকেন নম্বয, রবজ্ঞতা নদ, প্রকমাজয মেকত্র ররকুআড এযাকট 

নদ, মূর ব্াংক রকবন্সী নকদয কর এফং দযকত্রয ররডউকরয ন্যান্য তযাফরী নুমায়ী প্রকয়াজনীয় কাগজত্র দযকত্রয াকথ 

ফশ্যআ দারখর কযকত কফ এফং দযকত্রয প্রকতযক পৃষ্ঠায় দযদাতায স্বােয রদকত কফ। 

 

১৪. দযদাতায প্ররত রফকল রনকদ যাফরী : দযত্র ররডউকর ফরণ যত মটকরনকযার মেররপককন নুমায়ী রপ যঞ্জাভ যফযা কযকত কফ।এয ব্তযয় কর ভারাভার গ্রণ কযা 

কফ না।    

১৫. 

প্যাককজ 

রপ যঞ্চাভারদয রফফযণ :  মটোয ডকুকভকেয মূল্য (কপযতকমাগ্য)  দযত্র ররকউরযটি (মপযতকমাগ্য) 

ক. ফ্লাটকফড স্ক্যানায,পকটাকরয়ায ও 

ওয়াটায রউরযপায়ায  

: ১০০০/- ৩২০০০/- 

খ. রেররট টাআ এর ৩টরন  ৫০০/- ৮০০০/- 

গ. রপ্ররন্টং মভরন টুর মট  : ৫০০/- ১১০০০/- 

ঘ. আকরক্ট্ররনক একটনকডন্স মভরন : ৫০০/- ১৩০০০/- 

 

কর্তযে মকান কাযণ দ যাকনা ব্রতকযকক মম মকান দযত্র গ্রণ ফা ফারতর ফা মম মকান দযকত্রয ংরফকল ফা কর দযত্র গ্রণ ফা ফারতকরয েভতা ংযেণ ককযন । 

            

 

  জরভ উরিন 

প্রকল্প রযচারক 

      আরারভক পাউকেকনয রফদ্যভান ছাাখানায় নতুন  

      মভরনারযজ ংকমাজকনয ভাধ্যকভ অধুরনকীকযণ প্রকল্প 

           মপান : ৮১৮১৫৩৭, ০১৭১২৮৩৪১২১ 


