
 

 
 

 

 

    

     গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়  

 
 

 

 

 
বাাংলাদেশ ককাস্ট গার্ ড  

www.coastguard.gov.bd 
সীমমত েরপত্র মবজ্ঞমি 

 
১। মন্ত্রণালয়/ মর্মিশন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ।  

২| সাংস্থা বাাংলাদেশ ককাস্ট গার্ ড । 

৩| েরপত্র আহ্বায়ক মহাপমরচালক, বাাংলাদেশ ককাস্ট গার্ ড, আগারগাঁও প্রশাসমনক এলাকা, কশর-ই-বাাংলা নগর, 

ঢাকা-১২০৭ । ৪। েরপত্র আহ্বায়দকর কজলা 

৫| েরপদত্রর মবষয়বস্তু Digital Camera ও Voice Recorder ক্রয় । 

৬| েরপত্র মবজ্ঞমি নম্বর ও তামরখ ৪৪.০৮.২৬৮০.০২০.২৯.০০২.১৯.১৬০৪  তামরখ:  ২৬  মর্দসম্বর ২০১৯ । 

গুরুত্বপূণ ড তথ্যামে 

৭| ক্রদয়র পদ্ধমত সীমমত েরপত্র পদ্ধমত  

ফান্ড তথ্যামে 

৮| বাদজট এবাং তহমবদলর উৎস  গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার । 

মবশে তথ্যামে 

৯| কটন্ডার প্যাদকজ নাং মজ আর (অপস )-১৮ । 

১০| েরপত্র প্যাদকদজর নাম   Digital Camera ও Voice Recorder ক্রয় । 

১১| েরপত্র প্রকাদশর তামরখ  ২৬ মর্দসম্বর ২০১৯ । 

১২| েরপত্র তফমসল মবমক্রর তামরখ  ২৬ মর্দসম্বর ২০১৯, (ছুটির মেন ব্যতীত সকাল ৮:৩০ ঘটিকা হদত দুপুর ২:৩০ ঘটিকা পর্ ডন্ত) । 

১৩| েরপত্র তফমসল মবমক্রর কশষ তামরখ ০৯ জানূয়ামর ২০২০, দুপুর ১২০০ ঘটিকা পর্ ডন্ত । 

১৪| েরপত্র তফমসল Rgv †`Iqvi কশষ তামরখ ১২ জানুয়ামর ২০২০, দুপুর ১২০০ ঘটিকা । 

১৫| েরপত্র কখালার তামরখ ও সময় ১২ জানুয়ামর ২০২০, দুপুর ১২.৩০ ঘটিকা । 

১৬| অমফদসর নাম ও ঠিকানা অপাদরশান্স পমরেির, বাাংলাদেশ ককাস্ট গার্ ড সের েির, আগারগাঁও প্রশাসমনক এলাকা,     

কশর-ই-বাাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ । 

 

১৭| েরপত্র মবক্রদয়র ঠিকানা (অন্যান্য)  

১৮| েরপত্র জমা কেওয়ার ঠিকানা  

১৯| েরপত্র কখালার ঠিকানা  

২০| মপ্র- কটন্ডার মমটিাংদয়র স্থান, তামরখ ও সময় প্রদর্াজয নদহ। 

২১| েরপদত্র অাংশ গ্রহদণর কর্াগ্যতা  এই ধরদণর পণ্য এবাং কার্ ড সম্পােদনর জন্য আমথ ডক ও মবমধবদ্ধ কর্াগ্যতা থাকদত হদব।   

২২| পদণ্যর সাংমিি বণ ডনা Digital Camera ও Voice Recorder ক্রয় । (দটন্ডার র্কুদমদে উদেমখত 

মবমনদে ডশ অনুর্ায়ী) । 

২৩| েরপদত্রর মূল্য (টাকায়)  টাকা ৫০০/০০ (টাকা পাঁচ শত মাত্র) অদফরতদর্াগ্য। 

২৪| লট নাং লট পমরমচমত / মববরণ পমরমাণ কটন্ডার মসমকউমরটি কার্ ড সমাধা 

 1 
 

Digital Camera ২৬ wU প্রদয়াজয নদহ ৮ সিাহ 

(চুমিপত্র স্বািদরর পর হদত) 
2 Voice Recorder ৩৬ টি প্রদয়াজয নদহ 

েরপত্র আহ্বায়দকর মবশে মববরণ 

২৫| আহ্বায়দকর নাম, পেবী এবাং কফান নম্বর মহাপমরচালক, বাাংলাদেশ ককাস্ট গার্ ড, আগারগাঁও প্রশাসমনক এলাকা, কশর-ই-বাাংলা নগর, 

ঢাকা-১২০৭ । 
২৬| আহ্বায়দকর ঠিকানা 

২৭| দুরালাপনী  কফান নাং- ০২-৮১৮১৬১৮ 

২৮| মবদশষ মনদে ডশাবলীীঃ  

ক। ককাস্ট গার্ ড কর্তডপি ককান কারণ েশ ডাদনা ব্যমতদরদখ কর্ ককান েরপত্র গ্রহণ বা বামতল অথবা সকল েরপত্র বামতল করার অমধকার সাংরিণ 

কদরন। 

খ। মুদ্রণজমনত ত্রুwU অথবা অন্য ককান কারদণ ককান ধরদণর সদেদহর উদদ্রক হদল įমে পাবমলক প্রমকউরদমে করগুদলশন, ২০০৮’’ প্রদর্াজয হদব। 

M| অমনবার্ ড কারণ বশতীঃ কটন্ডার র্কুদমে মবক্রয়, কটন্ডার র্কুদমে জমাোন এবাং কখালার তামরখ মবমিত হদল তা পরবতী কার্ ড মেবদসর পূদব ড 

উদেমখত সমদয় অনুমিত হদব।   

N| মবল োমখদলর সমদয় NBR কর্তডক ধার্ ডকৃত হাদর VAT Ges IT কতডন করা হদব।  

ঙ। মসমর্উল ক্রদয়র রমশে সহকাদর বাাংলাদেশ ককাস্ট গার্ ড এর ওদয়বসাইট (www.coastguard.gov.bd) হদত র্াউনদলার্কৃত TDS 

গ্রহণদর্াগ্য। 

 
 

 
 

 

 

পমরচালক অপাদরশান্স 

            পদি মহাপমরচালক 

ন োটিশ ন োকর্ ডর নাম: 

1z নে োরেল ন োটিশ ন োর্ ড             - 01 ¢V z 

2z ন োস্ট গোর্ ড সদে দপ্তে LÉ¡¢¾Ve ®e¡¢Vn ®h¡XÑ           -01 ¢V z 

3z N¡XÑ l¦j ®e¡¢Vn ®h¡XÑ             - 01 ¢V z 

http://www.coastguard.gov.bd/
http://www.coastguard.gov.bd/


 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 


