
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 

 

 

 

 

 

বাাংলাদেশ ককাস্ট গার্ ড বাহিনী 

উন্মুক্ত েরপত্র হবজ্ঞহি 

 

১। মন্ত্রণালয়/হর্হিশন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। 

২। সাংস্থা বাাংলাদেশ ককাস্ট গার্ ড বাহিনী। 

৩। েরপত্র আিবায়ক মিাপহরচালক, বাাংলাদেশ ককাস্ট গার্ ড বাহিনী, আগারগাঁও প্রশাসহনক এলাকা, কশর-ই-

বাাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।  ৪। েরপত্র আহ্বায়দকর কজলা 

৫। েরপদত্রর হবষয়বস্তু ০১ লট হবহশষ্ট বাাংলাদেশ ককাস্ট গার্ড বাহিনীর ০৯ টি জািাজ ও হবহসহজ কবইস কিালা-এর কহমশহনাং 

অনুষ্ঠান উপলদে কহমশহনাং কিনুুর সাজসজ্জা (হর্হজটাল) এবাং সাউন্ড হসদস্টম িাড়া/ ক্রয় করণ। 

৬। েরপত্র হবজ্ঞহি নম্বর ও তাহরখ ৪৪.০৮.২৬৮০.০০৫.০২.০০১.১৯.৩২৯ তাহরখ ০৬ অদটাবর ২০১৯। 

গুরুত্বপুন ড তথ্যাহে 

৭। ক্রদয়র পদ্ধহত উন্মুক্ত েরপত্র পদ্ধহত। (Open Tender Method) 

ফান্ড তথ্যাহে 

৮। বাদজট এবাং তিহবদলর উৎস গণপ্রজাতন্ত্রী  বাাংলাদেশ সরকার । 

হবশে তথ্যাহে 

৯। েরপত্র প্যাদকদজর নাং প্রদ াজু নদি 

১০। েরপত্র প্যাদকদজর নাম ০১ লট হবহশষ্ট বাাংলাদেশ ককাস্ট গার্ড বাহিনীর ০৯ টি জািাজ ও হবহসহজ কবইস কিালা-এর কহমশহনাং 

অনুষ্ঠান উপলদে কহমশহনাং কিনুুর সাজসজ্জা (হর্হজটাল) এবাং সাউন্ড হসদস্টম িাড়া/ ক্রয় করণ। 

১১। েরপত্র প্রকাদশর তাহরখ ০৮ অদটাবর ২০১৯ 

১২। েরপত্র তফহসল হবহক্রর কশষ তাহরখ ২১ অদটাবর ২০১৯ (ছুটির হেন ব্যাহতত) 

১৩। েরপত্র তফহসল জমা কেওয়ার কশষ তাহরখ ২২ অদটাবর ২০১৯, দুপুর ১২০০ ঘটিকা প ডন্ত  

১৪। েরপত্র কখালার তাহরখ ও সময় ২২ অদটাবর ২০১৯, দুপুর ১২৩০ ঘটিকা প ডন্ত  

১৫। অহফদসর নাম ও ঠিকানা পহরচালক আইটি ও ক াগাদ াগ পহরেির, সের েির, বাাংলাদেশ ককাস্ট গার্ ড বাহিনী,  

আগারগাঁও প্রশাসহনক এলাকা, কশর-ই-বাাংলা নগর,  ঢাকা-১২০৭। 

 

১৬। েরপত্র হবক্রদয়র ঠিকানা (অন্যান্য) 

১৭। েরপত্র জমা কেওয়ার ঠিকানা 

১৮। েরপত্র কখালার ঠিকানা 

১৯। হপ্র-কটন্ডার হমটিাংদয়র ¯িান,তাহরখ ও সময় প্রদ াজু নদি 

েরপদত্রর তথ্য 

২০। েরপত্র অাংশগ্রিদণর ক াগ্যতা এই ধরদনর পন্য সরবরাি এবাং কা ড সম্পােদনর জন্য আহথ ডক ও হবহধবদ্ধ ক াগ্যতা 

থাকদত িদব। 

২১। পদের সাংহেি বণ ডনা ০১ লট হবহশষ্ট বাাংলাদেশ ককাস্ট গার্ড বাহিনীর ০৯ টি জািাজ ও হবহসহজ কবইস কিালা-এর কহমশহনাং 

অনুষ্ঠান উপলদে কহমশহনাং কিনুুর সাজসজ্জা (হর্হজটাল) এবাং সাউন্ড হসদস্টম িাড়া /ক্রয় করণ। 

২২। েরপদত্রর মূল্য  টাকা ১০০০/০০ ( টাকা এক িাজার মাত্র) অদফরৎ ক াগ্য। 

২৩। লট 

নাং 

লট পহরহচহত েরপত্র  জামানত  লট নাং 

 

১। 

 

০১ লট হবহশষ্ট বাাংলাদেশ ককাস্ট গার্ড 

বাহিনীর ০৯ টি জািাজ ও হবহসহজ কবইস 

কিালা-এর কহমশহনাং অনুষ্ঠান উপলদে 

কহমশহনাং কিনুুর সাজসজ্জা (হর্হজটাল) 

এবাং সাউন্ড হসদস্টম িাড়া/ক্রয় করণ। 

১,০০,০০০/০০ ০৮ সিাি (চুহক্ত পত্র স্বােদরর পর িদত) 

েরপত্র আিবায়দকর হবশে হববরণ 

২৪। আিবায়দকর নাম, পেহব এবাং কফান নম্বর মিাপহরচালক, বাাংলাদেশ ককাস্ট গার্ ড বাহিনী, আগারগাঁও প্রশাসহনক এলাকা,  

কশর-ই-বাাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। ২৫। আিবায়দকর ঠিকানা 

২৬। দুরালাপনী কফান নাং- ০১৭৬৬-৬৯০১২২ 

২৭। ফুাক্স ফুাক্স নাং- ০২-৮১৮১২৭৬ 

২৮। হবদশষ হনদে ডশাবলী ক। ককাস্ট গার্ ড কর্তডপে ককান কারণ েশ ডাদনা ব্যহতদরদক ক  ককান েরপত্র গ্রিণ বা বাহতল অথবা 

সকল েরপত্র বাহতল করার অহধকার সাংরেণ কদরন। 

খ।  মুদ্রণজহনত ক্রটি অথবা অন্য ককান কারদণ  হে ককান ধরদনর সদেদির উদদ্রক িদয় থাদক 

কসদেদত্র “পাবহলক প্রহকউরদমন্ট হবহধমালা ২০০৮’’ প্রদ াজু িদব। 

গ।  অহনবা ড কারণ বশতঃ কটন্ডার র্কুদমন্ট হবক্রয়, কটন্ডার র্কুদমন্ট জমাোন এবাং কখালার 

তাহরখ হবহিত িদল তা পরবতী কা ড হেবদস হবজ্ঞহিদত উদেহখত সমদয় অনুহষ্ঠত িদব। 

ঘ। হবল োহখদলর সমদয় NBR কর্তডক ধা ড িাদর VAT এবাং IT কতডন করা িদব। 

ঙ। বাাংলদেশ ককাস্ট গার্ ড বাহিনীর ওদয়বসাইট (www.coastguard.gov.bd) িদত 

র্াউনদলার্ কৃত TDS হসহর্উল ক্রদয়র রহশে সিকাদর গ্রিণদ াগ্য। 

 

 

 

 

                                                                                                      পহরচালক আইটি ও ক াগাদ াগ পহরেির 

                                                                                                      পদে মিাপহরচালক 

 


