
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
বািণজ  ম ণালয় 

জাতীয় ভা া-অিধকার সংর ণ অিধদ র 
িপেরাজ র জলা কাযালয়, িপেরাজ র 

www.dncrp.pirojpur.gov.bd

ন র: ২৬.০৪.৭৯০০.৮০৪.০৭.০১৮.২২.৩০৪ তািরখ: 
২৭ অে াবর ২০২২

১১ কািতক ১৪২৯

কােটশনকােটশন   িব িিব ি

     জাতীয় ভা া-অিধকার সংর ণ অিধদ র, িপেরাজ র জলা কাযালেয়র াপটপ ও মাি িমিডয়া েজ র েয়র জ
ত কি উটার বসায়ী/ সরবরাহকারী িত ােনর িনকট থেক িনে া  শেত দরপ  আ ান করা যাে ।
িমক নং আইেটেমর নাম িববরণ/Configuration ম

১ াপটপাপটপ Processor: 11  gen. Intel Core i7-1195G7 (12 M Cache, 
2.9 GHz up to 5.00 GHz)
Memory (RAM): 8GB DDR4 3200
HDD: 512 GB SSD
Graphics: Intel Iris X  Graphics Display Monitor: 15.6” 
Full HD LED 
OS: Genuine Windows 11 Home
Warranty: 2 (Two) Year Limited Warranty)

২ মাি িমিডয়ামাি িমিডয়া   
েজ রেজ র

Lumens: 3300
Resolution: XGA (1024×768)
Display size: 30-350 inches

Multimedia Screen (70×70) inch 
শতাবিলঃ
(ক) দরদাতােক ার িত ােনর ােড দরপ  দািখল করেত হেব।
(খ) কাযােদশ াি র ০৭ (সাত) কাযিদবেসর মে  াপটপ ও মাি িমিডয়া েজ র সরবরাহ করেত হেব। অ থায় 
 কাযাপেদশ বািতল বেল গ  হেব।
(গ) দরপ  আগামী ০২/১১/২০২২ ি . তািরখ বলা ১২.০০ ঘ কা পয  হীত হেব। একই িদন বলা ২.০০ ঘ কায় দরপ  
 ায়ন কিম  ক ক দরপ  দাতােদর উপি িতেত (যিদ কই উপি ত থােকন) খালা হেব।
(ঘ) সহকারী পিরচালক, জাতীয় ভা া-অিধকার সংর ণ অিধদ র, িপেরাজ র জলা কাযালয়, অলংকার ভবন, ম রা া
(বাইপাস), িপেরাজ র এর বরাবর উ  দরপ  দািখল করেত হেব। 
(ঙ) িবিধ মাতােবক সরকাির পাওনা অ াৎ ভ াট ও আয়কর পিরেশাধ করেত হেব।
(চ) ক প  কান কারণ দশােনা িতেরেক য কান কােটশন/ দরপ  হণ বা বািতল করার মতা সংর ণ কেরন।
(ছ) িনধািরত সমেয়র পের কান কােটশন হণ করা হেব না। এছাড়া কােটশন হেণর ে  সকল সরকারী িবিধ-িবধান 
 অ সরণ করা হেব।
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১



দবাশীষ রায়
সহকারী পিরচালক

ফান: ০১৩১৮৩৯৬৯৭৮
ইেমইল: ad-

pirojpur@dncrp.gov.bd

ন র: ২৬.০৪.৭৯০০.৮০৪.০৭.০১৮.২২.৩০৪/১(৪) তািরখ: ১১ কািতক ১৪২৯
২৭ অে াবর ২০২২

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) উপপিরচালক, জাতীয় ভা া-অিধকার সংর ণ অিধদ র, িবভাগীয় কাযালয়, বিরশাল।
২) .......................অিফস, িপেরাজ র।
৩) না শ বাড।
৪) অিফস নিথ।
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