ইনেভ েম

কেপােরশন অব বাংলােদশ

ধান কাযালয়, ৮, রাজউক অ ােভিনউ, ঢাকা।
িকউরেম

এ কমন সািভস িডপাটেম
তািরখঃ ১১ অে াবর, ২০১৮
দরপ িব ি

দরপ নং- ০৫/২০১৮-১৯
ইনেভ েম

কেপােরশন অব বাংলােদশ এর জন ২০১৯ সােলর ওয়াল ক ােল ার, নাট বু ক ও পেকট ডােয়ির মু ণ এবং

কৃত মু ণকারী

সরবরােহর জন

িত ান এর িনকট হেত সীলেমাহরকৃত দরপ আহবান করা যাে । দরপে র িব ািরত বণনা িন

০১।

ম ণালয়ঃ

অথ ম ণালয়।

০২।

সং াহক স ার নামঃ

ইনেভ েম

০৩।

তহিবেলর উৎসঃ

িনজ তহিবল।

০৪।

দরপ সং হ প িতঃ

উ ু

দরদাতােদর যাগ তাঃ

মু েণর

০৫।

পঃ

কেপােরশন অব বাংলােদশ (আইিসিব)।

দরপ প িত।
ড লাইেস ধারী এবং বাংলােদশ মু ণ িশ

ে

সিমিতর সদস পদসহ িনজ

ছাপাখানার মািলক হেত হেব।
০৬।

কােজর িববরণঃ

সংি

দরপ

তফিসেল বিণত

িসিফেকশন অনু যায়ী কেপােরশেনর জন ২০১৯ সােলর ওয়াল

ক ােল ার, নাট বু ক ও পেকট ডােয়ির মু ণপূ বক সরবরাহকরণ।
০৭।

দরপ তফিসল

াি র

ানঃ
০৮।

িকউরেম

এ

কমন সািভস িডপাটেম , ইনেভ েম

কেপােরশন অব বাংলােদশ (আইিসিব),

ধান কাযালয়, িবিডিবএল ভবন ( লেভল-১৭), ৮, রাজউক অ ােভিনউ, ঢাকা-১০০০।

দরপ তফিসল িব েয়র

২৫.১০.২০১৮ পয

(অিফস চলাকালীন)।

তািরখঃ
০৯।

দরপ দািখল ও খালার
ানঃ

িকউরেম

এ

কমন সািভস িডপাটেম , ইনেভ েম

কেপােরশন অব বাংলােদশ (আইিসিব),

ধান কাযালয়, িবিডিবএল ভবন ( লেভল-১৭)
৮, রাজউক অ ােভিনউ, ঢাকা।

১০।

দরপ দািখেলর তািরখ

২৮.১০.২০১৮, বলা-১১.৩০ ঘিটকার মেধ ।

ও সময়ঃ
১১।

দরপ বা

খালার

২৮.১০.২০১৮, বলা-১১.৪৫ ঘিটকায়।

তািরখ ও সময়ঃ
১২।

দরপ তফিসেলর মূ ল ঃ

১৩।

আেন মািনঃ

িত সট নগদ ১,০০০.০০ (এক হাজার) টাকা (অেফরতেযাগ )।
উ ৃ ত দেরর ২.৫% পিরমাণ অথ “ইনেভ েম

কেপােরশন অব বাংলােদশ” এর অনু কূেল ইসু কৃত

য কান তফিসিল ব াংেকর প-অডার।
১৪।

দরপ আ ানকারী
অিফেসর নাম ও িঠকানাঃ

িকউরেম
(আইিসিব),

অা

কমন সািভস িডপাটেম , “ইনেভ েম

কেপােরশন অব বাংলােদশ”

ধান কাযালয়, িবিডিবএল ভবন ( লেভল-১৭), ৮, রাজউক অ ােভিনউ, ঢাকা-১০০০।

টিলেফানঃ ৯৫৬৮৬৫৫
১৫।

িবেশষ িনেদশাবলীঃ
(ক) কান কারণ দশােনা ব িতেরেক যেকান বা সকল দরপ
(খ) পাবিলক

িকউরেম

আইন-২০০৬ এবং পাবিলক

(গ) অিনবাযকারণবশতঃ িনধািরত িদেন দরপ

হণ বা বািতল করার

িকউরেম

মতা কতৃপ

সংর ণ কের।

িবিধমালা-২০০৮ অনু যায়ী দরপ মূ ল ায়ন করা হেব।

হণ ও খালা স ব না হেল পরবতী কাযিদবেস একই সময় দরপ

খালার তািরখ িহেসেব গণ হেব।
মাঃ গালাম র ানী
সহকারী মহাব ব াপক

দািখল ও

