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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

িনব �াহী পিরচালেকর কায �ালয় 
 

�লা উ�য়ন �বাড � 
 �িকউরেম� শাখা 
 

খামারবািড়, ফাম �েগট, ঢাকা-১২১৫।

www.cdb.gov.bd

�িষই স�ি�

 

 

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১১১.৯৯.১৫৬.১৬.২২৬ তািরখ: 

২১ �ন ২০২২

৭ আষাঢ় ১৪২৯

িবষয়: ২ (�ই) � ফেটাকপিয়ার সরবরােহর কায �ােদশ �দান �সংেগ।
��: অ� দ�েরর িব�ি� নং- ১৩৭, তািরখঃ ১৯/০৫/২০২২ ি�ঃ এবং ইিজিপ আইিড নং- ৭০১১৬৬।

        ��� �ারেক আহবান�ত �কােটশন িব�ি�র পিরে�ি�েত অ� দ�েরর জ� ২ (�ই) � ফেটাকপিয়ার �য়/সরবরােহর িনিমে� গত

০৬/০৬/২০২২ ি�ঃ তািরেখ আপনার �িত�ান ক��ক দািখল�ত দরপে� উ�ত সব �েমাট �� টাকা = ১,৪৯,০০০.০০২/- (এক ল� উনপ�াশ
হাজার দশিমক �� �� �ই) মা� দরপ� ��ায়ন কিম�র �পািরেশর িভি�েত ক��প� ক��ক অ�েমািদত হয়। �স ��ি�েত সব �েমাট ��

টাকা = ১,৪৯,০০০.০০২/- (এক ল� উনপ�াশ হাজার দশিমক �� �� �ই) এর মে� দরপ� তফিসেল উি�িখত শত�াবলী �মাতােবক

এতদসংে� সং�� ��িসিফেকশন িবিশ� ২ (�ই)� ফেটাকপিয়ার অ� দ�ের সরবরাহ �দয়ার জ� কায �ােদশ �দান করা হেলা।

     কায �ােদশ ই��র ০৭ (সাত) িদেনর মে� সং�� ��িসিফেকশন িবিশ� ২ (�ই)� ফেটাকপিয়ার িনজ খরেচ অ� দ�ের সরবরাহ করার

জ� অ�েরাধ করা হেলা। িনধ �ািরত সমেয়র মে� কায �ােদশ অ�যায়ী সং�� ��িসিফেকশন িবিশ� ২ (�ই)� ফেটাকপিয়ার সরবরােহ �থ �

হেল কায �ােদশ বািতল বেল গ� হেব। উে�িখত সাম�ী সরবরােহর কাজ স�াদেনর পর ০৩ (িতন) কিপ িবল িন��া�রকারী বরাবর দািখল

করেত হেব। িবেলর টাকা �ধান িহসাব র�ণ কম �কত�া, �িষ ম�ণালয় ক��ক পাশ হওয়ার পর িবিধ �মাতােবক পিরেশাধ করা হেব।

২১-৬-২০২২

The Bangladesh Trade Way Corporation, 
Lucky Chamber 1st floor (Room no-33), 

89 Motijheel, C/A, Dhaka-1000.

�মাঃ আখতা��ামান

িনব �াহী পিরচালক (চলিত দািয়�)

�ফান: ৫৫০২৮৩৫৫
ইেমইল: ed@cdb.gov.bd

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১১১.৯৯.১৫৬.১৬.২২৬/১(৭) তািরখ: ৭ আষাঢ় ১৪২৯

২১ �ন ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

 ১) �ধান িহসাব র�ণ কম �কত�া, �িষ ম�ণালয়, িসিজএ ভবন, �স�নবািগচা, ঢাকা।
 

২) িসিনয়র িজিনং অিফসার, �িশ�ণ শাখা, �লা উ�য়ন �বাড � এবং আহবায়ক, মালামাল ও �সবা, সর�াম/য�পািত �হণ কিম�।

উপেরা� �িত�ান ক��ক সরবরাহ�ত ২ (�ই) � ফেটাকপিয়ার সং�� ��িসিফেকশন �মাতােবক �হন ও যাচাই�ব �ক �িতেবদন

�দােনর জ� অ�েরাধ করা হেলা।
 ৩) �লা উ�য়ন কম �কত�া, পিরক�না শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �

 
৪) �লা উ�য়ন কম �কত�া (অিতির� দািয়�), আইিস� শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �

৫) �শ ��ি�িবদ, �াবেরটির শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �
 

৬) িহসাবর�ণ কম �কত�া (চলিত দািয়�), িহসাব শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �
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৭) ��ার িকপার (অিতির� দািয়�), ��ার শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �। ��িসিফেকশেন বিণ �ত উপেরা� �িত�ান ক��ক

সরবরাহ�ত ২ (�ই) � ফেটাকপিয়ার কায �ােদশ �মাতােবক �েঝ �নয়ার জ� অ�েরাধ করা হেলা।
 

২১-৬-২০২২
সািবহা �রাকসানা 

 
�লা উ�য়ন কম �কত�া


