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০৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৭ 

     ২১ মে, ২০২০ রি: 

মকাটেশন আহ্বাটনর রিজ্ঞরি 
 

তথ্য ও মর্াগাটর্াগ প্রযুরি অরিদির, উপটেলা কার্ যালয়, , ঝালকাঠি সদর, ঝালকাঠি এর কে যকতযার ব্যিহাটরর েন্য ০১টি 

োরিরেরিয়া মপ্রাটেক্টর সরিরাটহর রনরেত্ত মকাটেশন প্রদাটনর অনুটরাি জ্ঞাপন (RFQ) পদ্ধরতটত প্রকৃত সরিরাহকারী প্ররতষ্ঠাটনর 

রনকে হটত সীলটোহরকৃত মকাটেশন (রনটনাি শতযািলী অনুসরণ পূি যক) আহিান করা র্াটে। রিস্তাররত তটথ্যর েন্য রননস্বাক্ষরকারীর 

দিটর সরাসরর মর্াগাটর্াগ করা মর্টত পাটর। 

 

ক্ররেক  রিিরণ পররোন 

১ োরিরেরিয়া মপ্রাটেক্টর ০১ টি 
 

শতযািলীঃ 

1। রিস্তাররত রিিরণ সম্বরলত মকাটেশন রসরিউল সহকারী মপ্রাগ্রাোর, উপটেলা কার্ যালয়, তথ্য ও মর্াগাটর্াগ প্রযুরি অরিদির, 

ঝালকাঠি সদর, ঝালকাঠি এর দির হটত সরিরাহ করা হটি; 

2। মকাটেশন রননস্বাক্ষরকারীর দিটর সি যটশষ ০১/০৬/২০২০ রিঃ তাররখ মিলা ০২.০০ ঘটিকা পর্ যন্ত েো প্রদান করা র্াটি এিং 

একই রদন মিলা ০২.৩০ ঘটিকায় মকাটেশন উমু্মি ও মূল্যায়ন করেটির সদস্যবৃটের উপরিরতটত প্রাি মকাটেশন উমু্মি কটর 

মূল্যায়টনর রনরেত্ত উপিাপন করা হটি; 

3। মকাটেশটনর সাটে হালনাগাদকৃত মেি লাইটসন্স, টিআইএন, ভ্যাে মররেটেশন সনদপত্র এিং সম্প্ররত ইস্যযকৃত ব্যাংক সলটভ্রন্স 

সনদপটত্রর সতযারয়ত করপ সরাসরর/ফাক্স/ইটেইল দারখল করটত হটি; 

4। কার্ যাটদশ প্রারির ০৭ (সাত) রদটনর েটে োরিরেরিয়া মপ্রাটেক্টর সরিরাহ করটত হটি; 

5। সরিরাহকৃত োরিরেরিয়া মপ্রাটেক্টর গঠিত করেটি দ্বারা রনি যাররত মেরসরফটকশন অনুর্ায়ী র্াচাই পূি যক গ্রহণ করা হটি; 

6। সরিরাহকৃত োরিরেরিয়া মপ্রাটেক্টর মকান প্রকার সেস্যা/ত্রুটি মদখা রদটল রনে খরটচ ত্রুটিমুি অেিা প্রটয়ােটন সম্পূন য 

নতুনভ্াটি সরিরাহ করটত হটি, তজ্জন্য নতুন মকান রিল দািী করা র্াটি না; 

7। ইচ্ছুক দরদাতা প্ররতষ্ঠান একটি মকাটেশন দরলটল রিকল্প দর প্রদান করটত পারটি না; 

8। বর্ণ িত সরবরাহের কায সম্পাদন কহর র্বল পর্রহ াহের যন্য রিল (মূলকরপ) ও প্রটয়ােনীয় কাগেপত্র দারখল করটত হটি; 

9। প্রচরলত রনয়ে অনুর্ায়ী প্রাপ্য রিল হটত আয়কর ও ভ্যােসহ অন্যান্য চােয প্রটর্ােয হাটর কতযন পূি যক মেলা রহসাি রক্ষণ 

কে যকতযার কার্ যালয়, ঝালকাঠি সদর, ঝালকাঠি এর োেটে দািীকৃত রিল পররটশাি করা হটি; 

10। মকান প্রকার কারণ প্রদশ যন ছাড়াই মর্ মকান মকাটেশন গ্রহণ অেিা িারতল করার ক্ষেতা কর্তযপক্ষ কর্তযক সংররক্ষত োকটি; 

  

 

            20/05/2020 

(রফটরাে আহটেদ মেহাদী) 

সহকারী মপ্রাগ্রাোর 

ঝালকাঠি সদর, ঝালকাঠি। 

মোিাইল: ০১৭৬০৬৭৬৬১৮ 

ই-মেইল: ferojcse@gmail.com 

সদয় অিগরত/অিগরত ও কার্ যাটে যঃ 

১। অরতররি েহাপররচাল, তথ্য ও মর্াগাটর্াগ প্রযুরি অরিদির, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।  

২। মেলা প্রশাসক, ঝালকাঠি। 

৩। উপ-পররচালক (অে য/প্রশাসন), তথ্য ও মর্াগাটর্াগ প্রযুরি অরিদির, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭। 

৪। উপটেলা রনি যাহী অরফসার, ঝালকাঠি সদর, ঝালকাঠি। 

৫। মেলা রহসাি রক্ষণ কে যকতযা, ঝালকাঠি। 

৬। েহাপররচালটকর ব্যরিগত সহকারী, তথ্য ও মর্াগাটর্াগ প্রযুরি অরিদির,আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭ (েহাপররচালক েটহাদটয়র সদয় 

অিগরতর েন্য)। 

৭। অরফস নরে/ মনাটিশ মিাি য/ ওটয়ি সাইে। 


