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২৫ অে াবর ২০১৮

১০ কািতক ১৪২৫

কােটশন আ ান

িবষয়: আরকাইভসআরকাইভস  ওও  াগারাগার  অিধদ েররঅিধদ েরর  জজ   ি টারি টার  টানারটানার  য়য়।।

এত ারা কৃত িঠকাদার/সরবরাহকারী িত ােনর িনকট হেত আরকাইভস ও াগার অিধদ েরর জ  ি টারি টার  টানারটানার
েয়র লে  সীলেমাহরকৃত খােম কােটশন আ ান করা যাে  । উ  কােজর তফিসল িবনামেূল  িন  া রকারীর

দ র/ ডসপাচ শাখা হেত িন  বিণত সময়সূিচ অ যায়ী সং হ করা যােব । 
. নং কােজর নাম কােটশন ন র কাজ স াদেনর সময়সীমা

১ ি টারি টার  টানারটানার য়য় ০৫ /২০১৮-২০১৯ ০৭ িদন

ান ও সময়সিূচ:

ক. দরপ  িসিডউল িবতরণ, হণ, 
উ ু করণ/ মলূ ায়েনর ান ও 
িঠকানা

আরকাইভস ও াগার অিধদ র, 
৩২, িবচারপিত এস.এম. মােশদ 
সরিণ, আগারগাঁও, শেরবাংলা নগর, 
ঢাকা-১২০৭।

খ. দরপ  িসিডউল িবতরেণর সময়সীমা ২৯/১০/২০১৮ িবকাল ৫.০০ টা 
পয

গ. দরপ  হেণর শষ তািরখ ও সময় ৩০/১০/২০১৮ তািরখ িবকাল ২.০০ 
টা পয

ঘ. দরপ  উ ু করণ, মলূ ায়েনর 
তািরখ ও সময়

৩০/১০/২০১৮ তািরখ িবকাল 
৩.০০টা

            

কােটশেনরকােটশেনর  শতাবিলশতাবিল::
১। কােটশেনর সােথ হালনাগাদ ড লাইেস , আয়কর পিরেশােধর ত য়নপ , ভ াট িনব ন সনদ এবং আিথক

লতা মােণ  
 ব াংেকর সনদপে র ত ািয়ত অ িলিপ জমা িদেত হেব।
২। দািবকৃত িবল হেত আয়কর ও ভ াট ( েযাজ  ে ) কতন করা হেব।
৩। দািখলকৃত দর বাজার দেরর সােথ সাম পণূ না হেল কােটশন বািতল বেল গণ  হেব।
৪। কােনা কারণ দশােনা ছাড়াই য কােনা দরপ  হণ বা বািতল করার মতা কতপৃ  সংর ণ কেরন।
৫। িসিডউেল বিণত ওয় ােরি টসহ  অ া  শত পালন করেত হেব।

১



২৮-১০-২০১৮

মহুা দ মসুিলম উি ন
িববিলও াফার

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক, আরকাইভস ও াগার অিধদ র
২) া ামার, আইিট শাখা, আরকাইভস ও াগার অিধদ র (ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)
৩) েনা াফার কাম-কি উটার অপােরটর, পিরচালক এর দ র, আরকাইভস ও াগার অিধদ র
(পিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )
৪) নািটশ বাড, আরকাইভস ও াগার অিধদ র,ঢাকা ।
৫) নািটশ বাড, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৬) নািটশ বাড, ধান িহসাব র ণ কমকতার কাযালয়, স নবািগচা, ঢাকা।
৭) নািটশ বাড, তথ  কিমশন, ত  ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
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