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বাাংলাদেশ টেললদ াগাদ াগ লিয়ন্ত্রণ কলিশি (লবটিআরলি) এর োপ্তলরক কাদে ব্যবহাদরর Rb¨ 10 (`k) cÖKv‡ii gy`ªY mvgMÖx 

Qvcv‡bvc~e©K িরবরাদহর লিলিত্ত আগ্রহী ও অলিজ্ঞ gy`ªY mvgMÖx প্রস্তুতকারী প্রলতষ্ঠাদির লিকে হদত লিম্নবলণ িত শতিানু ায়ী 

লিেস্ব টলোর  টহড প্যাদড িীলদিাহরকৃত েরপত্র আহবাি করা  াদছেঃ 

 

1.  মন্ত্রণালয়/বিভাগ ডাক, টেললদ াগাদ াগ ও তথ্যপ্রযুলি িন্ত্রণালয়। 

2.  দরপত্র আহ্বানকারী প্রবিষ্ঠান বাাংলাদেশ টেললদ াগাদ াগ লিয়ন্ত্রণ কলিশি (লবটিআরলি)। 

3.  দরপত্রত্রর বিিরণ Kwgk‡bi Rb¨ 10 (`k) cÖKv‡ii gy`ªY mvgMÖx Qvcv‡bv msµvšÍ। 

4.  েরপত্র লবজ্ঞলপ্তর িাং ও তালরখ 14.32.0000.400.38.005.22.2161, তালরখেঃ ১২.০৯.২০২২ লরেঃ। 

5.  ক্রয় পদ্ধবি উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধবি ( Open Tendering Method) 

6.  িাত্রেট ও অর্ থায়ন উৎস লেওলব 

7.  দরপত্র বিবক্রর সি থত্রেষ িাবরখ ও সময় ২৬ টিদেম্বর, ২০২২ লরেঃ, লবকাল ০৩:০০ ঘটিকা ch©šÍ। 

8.  দরপত্র দাবখত্রলর সি থত্রেষ  িাবরখ ও 

সময় 

২৭ টিদেম্বর, ২০২২ লরেঃ, দুপুর ০১:০০ ঘটিকা ch©šÍ। 

9.  দরপত্র উন্মুক্তকরত্রণর িাবরখ ও সময় ২৭ টিদেম্বর, ২০২২ লরেঃ, দুপুর ০১:৩০ ঘটিকা ch©šÍ। 

10.  েরপত্র োলখদলর স্থাি বাাংলাদেশ টেললদ াগাদ াগ লিয়ন্ত্রণ কলিশি 

প্রশািি লবিাগ, আইইলব িবি (৬ষ্ঠ তলা), রিিা, ঢাকা-১০০০। 

11.  দরপত্রদািার সংবিপ্ত য াগ্যিার ও 

উপযুক্তিা 

েরোতা প্রলতষ্ঠাদির মুদ্রণ ও প্রকাশিা িাংক্রান্ত কাদের নূন্যতি 05 (পাঁচ) বছদরর 

বাস্তব অলিজ্ঞতা থাকদত হদব এবাং এরুপ িরকালর কাদের অলিজ্ঞতা িিে েরপদত্রর 

িাদথ োলখল করদত হদব। 

12.  পত্রের সংবিপ্ত বিিরণ ফাইল কিার, ফাইল ‡evW©,  খাি (টলোর, এ৪, ললগ্যাল িাইে), এলিআর ফরি 

এবাং লবটিআরলি’র লদগা িম্বললত ব্যাগ।  

13.  দরপত্র দবলত্রলর মূল্য (টাকা) ৫০০.০০ (পাঁচশত) োকা (অদফরতদ াগ্য)। 

14.  অন্যান্য শতিাবলী ক. `icÖ¯Íve Rgv`v‡bi mgq `i`vZv cÖwZôv‡bi nvjbvMv` †UªW jvB‡mÝ, 

AvqKi cÖZ¨qbcÎ, f¨vU †iwR‡÷ªkb mvwUwd‡KU, e¨vsK mj‡fwÝ 

mvwU©wd‡KU I AwfÁZvi mb`cÎ Rgv w`‡Z n‡e| 

খ. `vwLjK…Z `icÖ¯Ív‡ei mv‡_ cÖ¯ÍvweZ `‡ii 5% োকা েরপত্র RvgvbZ 

wnmv‡e wewUAviwmÕi AbyK~‡j e¨vsK WªvdU/†c-AW©v‡ii gva¨‡g 

(‡diZ‡hvM¨) Rgv w`‡Z n‡e| 

গ. েরপদত্রর িকল কা িক্রি পাবললক প্রলকউরদিন্ট লবলিিালা-২০০৮ টিাতাদবক 

পলরচাললত হদব। 

ঘ. wewUAviwm `icÎ `wj‡ji kZ©vejxi †h ‡Kvb cwieZ©b/cwiea©b/ms‡kvab 

Ki‡Z cv‡i|  

ঙ. `icÎ weÁwßwU wewUAviwmÕi I‡qemvBU www.btrc.gov.bd ‡Z 

cvIqv hv‡e| 

15.  ‡Kvb cÖKvi KviY `k©v‡bv e¨wZ‡i‡K wewUAviwm mKj `icÎ ev `icÎ cÖwµqv evwZj Kwievi AwaKvi msiÿY K‡i| 

 

 

 

       ¯̂vÿwiZ/- 

AvdZve †gvt iv‡k ỳj Iqv ỳ` 

cwiPvjK (cÖkvmb) 

evsjv‡`k †Uwj‡hvMv‡hvM wbqš¿Y Kwgkb 

‡dvb t 02-223351379| 

 

উন্মুি েরপত্র লবজ্ঞলপ্ত 

http://www.btrc.gov.bd/

