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দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগ্রাক্ষ্ের পটিয়ায় দুগ্ধ কারখানা স্থাপন প্রকল্প 

বাাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপােনকারী সমবায় ইউননয়ন নল: 

  দুগ্ধ ভবন: প্রধান কার্ যালয়  

১৩৯-১৪০ তেজগাঁও নশল্প এলাকা-ঢাকা-১২০৮ 

www.milkvita.org.bd 

 

স্মারক নাং-নমই/পউজ/চট্টগ্রাে-০৫(আউটদসানসাং)/২০১৫-২০২০/১৬১                                                                                     োনরখ : 

১৫ োঘ ১৪২৬

 ২৯ জানুয়াদ্ধর ২০২০
  

 

আউটক্ষ্্াদ্ধ্ যিং পিদ্ধিক্ষ্ি জনবল ্রবরাক্ষ্ের পুন: দরপত্র দ্ধবজ্ঞদ্ধি  

 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালদয়র পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় নবভাদগর অনিনস্থ বাাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপােনকারী সমবায় ইউননয়ন নল: (নমল্কনভটা) কর্তকৃ বাস্তবায়নািীন “দুগ্ধ উৎপাদন 

বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগ্রাক্ষ্ের পটিয়ায় দুগ্ধ কারখানা স্থাপন” শীর্ যক প্রকদল্প ননম্নবনণেৃ কাদজর জন্য অস্থায়ী নভনিদে েরপত্র নসনিউদল উদল্লনখে পদের নবপরীদে সবসৃাকুল্য তবেদন আউটদসানসাৃং পদ্ধনেদে 

জনবল সরবরাদের জন্য স্বীকৃে প্রনেষ্ঠাদনর ননকট েদে পুন: েরপত্র আেবান করা যাদে। 
 

১ তসবার প্রকৃনে টটকদ্ধনদ্ধশয়ান, টেদ্ধশন অপাক্ষ্রটর, অদ্ধি্ ্েকারী-কাে-কদ্ধিউটার অপাক্ষ্রটর, ল্যাব টটকদ্ধনদ্ধশয়ান, টটার দ্ধকপার, গাড়ী চালক, এেএলএ্এ্ (েরপত্র নসনিউদল 

নবস্তানরে উদল্লখ আদে) 

২ অদথরৃ উৎস নজওনব, উন্নয়ন বাদজট 

৩ েরপদত্রর িরণ উন্মুক্ত েরপত্র পদ্ধনে (OTM) 

৪ েরোোর তযাগ্যো জনবল সরবরােকারী প্রনেষ্ঠাদনর (১) োলনাগাে ববি তেি লাইদসন্স (২) োলনাগাে ভযাট তরনজদেশন সনেপত্র (৩) োলনাগাে আয়কর সনেপত্র (৪) ব্াাংক 

সলদভনন্স প্রেযয়ন পত্র (৫) সরকানর অনিদস জনবল সরবরাদের ৩ বেদরর অনভজ্ঞো (৬) কল-কারখানা ও প্রনেষ্ঠান পনরেশনৃ অনিেপ্তদরর তরনজদেশন সনেপত্র। 

৫ েরপত্র নসনিউদলর 

মূল্য 

৫০০/- (পাঁচশে) টাকা (অদিরৎ তযাগ্য) 

৬ েরপত্র জামানে ও 

ননরাপিা জামানে 

েরপত্র জামানে : তয তকান েিনসলভূক্ত ব্াাংক েদে ননম্নস্বাক্ষরকারীর অনুকুদল ৯৮,০০০/- (আটানব্বই োজার) টাকার ব্াাংক ড্রািট/দপ অিাৃর (দিরৎদযাগ্য) 

জমা নেদে েদব। 

ননরাপিা জামানে: ননবাৃনচে প্রনেষ্ঠাদনর সাদথ চুনক্ত স্বাক্ষদরর পূদব ৃসরবরােকারী প্রনেষ্ঠান কর্তকৃ নপনপআর ২০০৮ এর েিনসল ২ এর ২৭(১)  সরবরােকৃে 

জনবদলর জনপ্রনে ১ (এক) বেদরর সবসৃাকুদল্য প্রদেয় তবেদনর ১০% অথ ৃননরাপিা জামানে নেসাদব ব্াাংক ড্রািট/দপ অিাৃর ননম্ন স্বাক্ষরকারীর অনুকুদল জমা 

নেদে েদব। চুনক্তর তময়াে তশদে উক্ত জামানদের অথ ৃনবনাসুদে তিরৎ তেয়া েদব। 

৭ েরপত্র নসনিউল প্রানপ্ত 

ও গ্রেদণর স্থান স্থান 

প্রকল্প পনরচালক এর েপ্তর, “দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগ্রাক্ষ্ের পটিয়ায় দুগ্ধ কারখানা স্থাপন” শীেকৃ প্রকল্প, বাাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপােনকারী সমবায় ইউননয়ন 

নল:, দুগ্ধ ভবন : প্রিান কাযাৃলয়, ১৩৯-১৪০ তেজগাঁও নশল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮। 

৮ েরপত্র নসনিউল 

নবক্রয় শুরুর োনরখ 

ও সময় 

০৪/০২/২০২০, োনরখ অনিস চলাকালীন (সকাল : ৯.০০ টা েদে নবকাল : ০৫:০০ টা পযনৃ্ত) 

৯ েরপত্র নসনিউল 

নবনক্রর তশে োনরখ 

ও সময় 

১০/০২/২০২০, োনরখ অনিস চলাকালীন (নবকাল : ৫.০০টা পযনৃ্ত) 

১০ েরপত্র গ্রেদণর 

োনরখ ও সময়  

১১/০২/২০২০, ্কাল ০৯টা েক্ষ্ি ১২:৩০ দ্ধেদ্ধনট পর্ যন্ত। 

১১ েরপত্র তখালার স্থান, 

োনরখ ও  সময় 

বাাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপােনকারী সমবায় ইউননয়ন নল: (নমল্কনভটা), দুগ্ধ ভবন : প্রিান কাযাৃলয়, ১৩৯-১৪০ তেজগাঁও নশল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮। িাদ্ধরখ : 

১১/০২/২০২০, তবলা ০২:৩০ টা। 

১২ সাংরনক্ষে ক্ষমো এ েরপত্র The Public Procurement Act, 2006 & The Public Procurement Rules, 2008 (্িংক্ষ্শাদ্ধধি) দ্ধবদ্ধধোলা 

অনুর্ায়ী পদ্ধরচাদ্ধলি েক্ষ্ব এবিং টকান কারণ দশ যাক্ষ্না ব্যদ্ধিক্ষ্রক্ষ্ক ্িংগ্রােক ্ত্ত্বা এ টনাটিশ বাদ্ধিল বা পদ্ধরবিযন বা টর্ টকান বা ্কল দরপত্র গ্রেণ/প্রিোখান/বাদ্ধিল 

করার যেিা ্িংযণ কক্ষ্রন।  
 

 

 

 

 


