
 

 
 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়  

 
 

 

 

 
বাাংলাদেশ ককাস্ট গার্ ড  

www.coastguard.gov.bd 
উন্মকু্ত েরপত্র ববজ্ঞবি 

 

১। মন্ত্রণালয়/ বর্বিশন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ।  

২। সাংস্থা বাাংলাদেশ ককাস্ট গার্ ড । 

৩। েরপত্র আহ্বায়ক মহাপবরচালক, বাাংলাদেশ ককাস্ট গার্ ড । 

৪। েরপত্র আহ্বায়দকর ঠিকানা বাাংলাদেশ ককাস্ট গার্ ড সের েির, আগারগাঁও প্রশাসবনক এলাকা, কশর-ই-বাাংলা নগর, 

ঢাকা-১২০৭ । 

৫। েরপদত্রর ববষয় বস্তু Killer Tomato with Accessories ক্রয় । 

৬। েরপত্র ববজ্ঞবি নম্বর ও তাবরখ ৪৪.০৮.২৬৮০.০২০.২৯.০০২.২০.১০৯  তাবরখ: ৩০ জানুয়াবর ২০২০ । 

গুরুত্বপূণ ড তথ্যাবে 

৭। ক্রদয়র পদ্ধবত উন্মুক্ত েরপত্র পদ্ধবত (Open Tendering Method) | 

ফান্ড তথ্যাবে 

৮। বাদজট এবাং তহববদলর উৎস  গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার । 

ববশে তথ্যাবে 

৯। কটন্ডার প্যাদকজ নাং বজ আর (অপস)- ১১ । 

১০। েরপত্র প্যাদকদজর নাম   Killer Tomato with Accessories ক্রয় । 

১১। েরপত্র প্রকাদশর তাবরখ  ৩০ জানুয়াবর ২০২০ । 

১২। েরপত্র তফবসল বববক্রর তাবরখ  ৩০ জানুয়াবর ২০২০, দুপুর ১৪৩০ ঘটিকা হইদত (ছুটির বেন ব্যতীত সকাল ৮:৩০ ঘটিকা 

হদত দুপুর ২:৩০ ঘটিকা পর্ ডন্ত) । 

১৩। েরপত্র তফবসল বববক্রর কশষ তাবরখ ১৬ কফব্রুয়াবর ২০২০, দুপুর ১২০০ ঘটিকা পর্ ডন্ত । 

১৪। েরপত্র তফবসল Rgv †`Iqvi কশষ তাবরখ ১৭ কফব্রুয়াবর ২০২০, দুপুর ১২০০ ঘটিকা । 

১৫। েরপত্র কখালার তাবরখ ও সময় ১৭ কফব্রুয়াবর ২০২০, দুপুর ১২.৩০ ঘটিকা । 

১৬। অবফদসর নাম ও ঠিকানা অপাদরশান্স পবরেির, বাাংলাদেশ ককাস্ট গার্ ড সের েির, আগারগাঁও প্রশাসবনক এলাকা, 

কশর-ই-বাাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ । 

 

১৭। েরপত্র ববক্রদয়র ঠিকানা (অন্যান্য)  

১৮। েরপত্র জমা কেওয়া/ কখালার ঠিকানা  

১৯। বপ্র- কটন্ডার বমটিাংদয়র স্থান, তাবরখ ও 

সময় 

প্রদর্াজয নদহ। 

২০। েরপদত্র অাংশ গ্রহদণর কর্াগ্যতা  এই ধরদণর পণ্য এবাং কার্ ড সম্পােদনর জন্য আবথ ডক ও বববধবদ্ধ কর্াগ্যতা থাকদত হদব।   

২১। পদণ্যর সাংবিি বণ ডনা Killer Tomato with Accessories ক্রয়। (দটন্ডার র্কুদমদে উদেবখত বববনদে ডশ 

অনুর্ায়ী) । 

২২। েরপদত্রর মূল্য (টাকায়)  টাকা ৫০০/০০ (টাকা পাচঁশত মাত্র) অদফরতদর্াগ্য। 

২৩। লট 

নাং 

লট পবরবচবত / বববরণ পবরমাণ কটন্ডার 

বসবকউবরটি  

কার্ ড সমাধা  

 1 
 

Killer Tomato with 
Accessories 

০৬ wU ২৭,০০০/০০ ১২ সিাহ  

(চুবক্তপত্র স্বািদরর পর হদত) 

েরপত্র আহ্বায়দকর ববশে বববরণ 

২৪। আহ্বায়দকর নাম, পেবী এবাং কফান নম্বর মহাপবরচালক বাাংলাদেশ ককাস্ট গার্ ড, আগারগাঁও প্রশাসবনক এলাকা, 

 কশর-ই-বাাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ । 

 

২৫। আহ্বায়দকর ঠিকানা 

২৬। দুরালাপনী  কফান নাং- ০২-৮১৮১৬১৮ 

২৭। ববদশষ বনদে ডশাবলীীঃ  

ক। ককাস্ট গার্ ড কর্তডপি ককান কারণ েশ ডাদনা ব্যাবতদরদক কর্ ককান েরপত্র গ্রহণ বা বাবতল অথবা সকল েরপত্র বাবতল করার অবধকার 

সাংরিণ কদরন। 

খ। মুদ্রণজবনত ত্রুwU অথবা অন্য ককান কারদণ ককান ধরদণর সদেদহর উদদ্রক হদল įবে পাববলক প্রবকউরদমে করগুদলশন, ২০০৮’’ 

প্রদর্াজয হদব। 

M| অবনবার্ ড কারণ বশতীঃ কটন্ডার র্কুদমে ববক্রয়, কটন্ডার র্কুদমে জমাোন এবাং কখালার তাবরখ বববিত হদল তা পরবতী কার্ ড বেবদসর 

পূদব ডর উদেবখত সমদয় অনুবিত হদব।   

N| ববল োবখদলর সমদয় NBR কর্তডক ধার্ ডকৃত হাদর VAT Ges IT কতডন করা হদব।  

ঙ। বসবর্উল ক্রদয়র রবশে সহকাদর বাাংলাদেশ ককাস্ট গার্ ড এর ওদয়বসাইট (www.coastguard.gov.bd) হদত র্াউনদলার্কৃত 

TDS গ্রহণদর্াগ্য। 

 
 
 

 
 
 

 পবরচালক অপাদরশান্স 

 পদি মহাপবরচালক  

 

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

