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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 

 
বাাংলাদেশ ককাস্ট গার্ ড  

উন্মুক্ত েরপত্র বব‘বি 

১। মন্ত্রণালয়/বর্বিশন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 

 ২। সাংস্থা  বাাংলাদেশ ককাস্ট গার্ ড 

৩। েরপত্র আহবায়ক পবরচালক লবজবস্টকস্, বাাংলাদেশ ককাস্ট গার্ ড। 
৪। েরপত্র আহবায়দকর ঠিকানা লবজবস্টকস্ পবরেির, বাাংলাদেশ ককাস্ট গার্ ড সের েির, আগারগাঁও প্রশাসবনক এলাকা, 

কশদরবাাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। 

৫। েরপদত্রর ববষয়বস্তু বববসবজএস সসয়ে নজরুল জাহাদজর কজনাদরটদরর জন্য VARICOMP DEVICE ক্রয়। 

৬। েরপত্র বব‘বি নম্বর ও তাবরখ ৪৪.০৪.২৬৮০.০৬০.০২.০০২.২০. ১৭৫৬ তাবরখ ১৪ অদটাবর ২০২০। 
৭। ক্রদয়র পদ্ধবত  উন্মুক্ত েরপত্র পদ্ধবত (Open tender Method)। 
৮। বাদজট এবাং তহববদলর উৎস গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার। 
৯। কটন্ডার প্যাদকজ নাং বজআর লগ(টিএস)-১৫ 

১০। েরপত্র প্যাদকদজর নাম বববসবজএস সসয়ে নজরুল জাহাদজর কজনাদরটদরর জন্য VARICOMP DEVICE ক্রয়। 
১১। েরপত্র প্রকাদশর তাবরখ ১৪ অদটাবর ২০২০। 

১২। েরপত্র তফবসল বববক্রর তাবরখ ১৪ অদটাবর ২০২০ হদত ছুটির বেন ব্যতীত প্রতযহ সকাল ০৮৩০ হদত দুপুর ১৪০০ ঘটিকায়। 

১৩। েরপত্র তফবসল বববক্রর কশষ তাবরখ ০৩ নদিম্বর ২০২০। 
১৪। েরপত্র তফবসল জমা কেওয়ার কশষ 

তাবরখ 
০৪ নদিম্বর ২০২০, দুপুর ১২০০ ঘটিকা। 

১৫। েরপত্র কখালার তাবরখ ও সময় ০৪ নদিম্বর ২০২০, দুপুর ১২৩০ ঘটিকা। 
১৬। অবফদসর নাম ও ঠিকানা   

লবজবস্টকস্ পবরেির (টিএস কার্ ডালয়), বাাংলাদেশ ককাস্ট গার্ ড সের েির, আগারগাঁও 

প্রশাসবনক এলাকা, কশদরবাাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। 
১৭। েরপত্র ববক্রদয়র ঠিকানা(অন্যান্য) 
১৮। েরপত্র জমা কেওয়ার ঠিকানা 
১৯। েরপত্র কখালার ঠিকানা 
২০। বপ্র-কটন্ডার বমটিাংদয়র স্থান, তাবরখ ও 

সময়  
প্রদর্াজয নদহ। 

২১। েরপত্র অাংশগ্রহদনর কর্াগ্যতা এই ধরদনর পন্য সরবরাহ এবাং কার্ ড সম্পােদনর জন্য নূন্যতম ০৩ বৎসদরর সাবব ডক কর্াগ্যতা 

থাকদত হদব। 

২২। পদের সাংবিি বণ ডনা বববসবজএস সসয়ে নজরুল জাহাদজর কজনাদরটদরর জন্য VARICOMP DEVICE ক্রয়। 

২৩। েরপদত্রর মূল্য(টাকায়) ৫০০/০০ (টাকা পাঁচশত মাত্র)(অদফরৎ কর্াগ্য)। 

২৪। লদটর আইদর্বিবফদকশন লট 

নাং 
স্থান েরপত্র জামানত কার্ ড সম্পােদনর সময় 

বজআর লগ (টিএস)-১৫ ০১ ঢাকা ৯,০০০/০০ ১০ সিাহ (চুবক্তপত্র স্বািদরর পর হদত) 

২৫। আহবায়দকর নাম  
লবজবস্টকস্ পবরেির (টিএস কার্ ডালয়), বাাংলাদেশ ককাস্ট গার্ ড সের েির, আগারগাঁও 

প্রশাসবনক এলাকা, কশদরবাাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। 
২৬। পেবী 
২৭। আহবায়দকর ঠিকানা 
২৮। দূরালাপনী কফান নাং -৮১৮১৮৭৩ 
২৯। ববদশষ বনদে ডশাবলী ক। ককাস্ট গার্ ড কর্তডপি ককান কারণ েশ ডাদনা ব্যবতদরদক কর্ ককান েরপত্র গ্রহণ বা বাবতল 

অথবা সকল েরপত্র বাবতল করার অবধকার সাংরিণ কদর। 

খ। অবনবার্ ড কারণ বশতঃ তফবসল ববক্রয়, কটন্ডার জমাোন এবাং কখালার তাবরখ বববিত হদল 

তা পরবতী কার্ ড বেবদস অনুবিত হদব। 

গ। মুদ্রণ জবনত ত্রুটি অথবা অন্য ককান কারদণ সদেদহর উদদ্রক হদল কসই কিদত্র পাববলক 

প্রবকউরদমি বববধমালা ২০০৮ প্রদর্াজয হদব। 

ঘ। ববল োবখদলর সমদয় NBR কর্তডক ধার্ ডকুত হাদর VAT এবাং IT কতডন করা হদব। 

ঙ। বসবর্উল ক্রদয়র রবশে সহকাদর ককাস্ট গার্ ড এর ওদয়বসাইট 

(www.coastguard.gov.bd) হদত র্াউনদলার্কৃত TDS গ্রহণদর্াগ্য। 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

পরিচালক লরিরিকস্ 

বাাংলাদেশ ককাি গার্ড  

 

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

