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দরপে র লটারী িব ি

এত ারা িন বিণত দরপে  অংশ হণকারী কাদারগেণর অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, খা  অিধদ েরর রাজ  ও বােজেটর আওতায়
মরামত ও র ণােব ণ কাজ বা বায়েনর িনিম  চলিত ২০২১-২০২২ অথ বছের আ িলক খা  িনয় ক, ঢাকা দ র হেত e-GP
System-এ সীিমত দরপ  প িত(LTM) অ সরেণ িন বিণত ০৬(ছয়)  দরপ  অহবান করা হেয়েছ:

Sl. N Tender ID, 
Package No.

Description of works Tender Closing & 
Opening (date & 

time)
1 630939

RCF Dhaka/01
Repair of OCLSD Quarter, ASI Quarter & 
Twin Darwan Quarter-1-2 with ancillary 
facilities at Rajbari Sadar LSD, Rajbari.

22-Dec-2021
12:00

2 630949
RCF Dhaka/02

Repair of OCLSD office building with 
ancillary facilities at Polash LSD, 
Norsingdi.

22-Dec-2021
12:30

3 630952
RCF Dhaka/03

Repair of food godown FS-1(1000 MT), 
OCLSD Quarter, Twin Darwan Quarter & 
Re-construction of RCC road with 
ancillary facilities at Sonargoan LSD, 
Narayangonj.

22-Dec-2021
13:00

4 630955
RCF Dhaka/04

Repair of food godown FS-3 & 4 (500 MT 
each) with ancillary facilities at Ghorasal 
LSD, Norsingdi.

22-Dec-2021
13:30

5 630956
RCF Dhaka/05

Repair of food godown (FS-1, 2, 3, 500 MT 
each) & Boundary wall with ancillary 
facilities at Shibchar LSD, Madaripur.

22-Dec-2021
14:00

6 630957
RCF Dhaka/06

Re-construction of Approach road with 
ancillary facilities at Sindhiyaghat LSD, 
Gopalgonj.

22-Dec-2021
14:30

বিণত দরপ স েহর েত াক েত Reponsive সবিন  দরদাতা একািধক হওয়ায় লটারীর মা েম একজন Reponsive সবিন
দরদাতা িনবাচন করার লে  আগামী ০৬/০১/২০২২ তািরখ সকাল ১১:০০ ঘ কায় িন া রকারীর ত াবধােন অিফসকে  দরপ

ায়ন কিম র (TEC) সদ  এবং দরদাতাগেণর উপি িতেত e-GP System-এ লটারী অ ি ত হেব। দরপে  অংশ হণকারী
সকল কাদারী িত ানেক যথাসমেয় উপি ত থাকার জ  অ েরাধ করা হেলা।

৪-১-২০২২
তপন মার দাস

আ িলক খা  িনয় ক

১



সদয় অবগিত/অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক ( ড-১), খা  অিধদ র
২) আ িলক খা  িনয় ক, চ াম/রাজশাহী/ লনা/বিরশাল/িসেলট/রং র/ময়মনিসংহ। িব ি  ওেয়বসাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা
হেলা।
৩) ত াবধায়ক েকৗশলী, িনমাণ ও র ণােব ণ ইউিনট (িসএমইউ), খা  অিধদ র
৪) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র। িব ি  খা  অিধদ েরর ওেয়বসাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা
হেলা।
৫) জনাব ..............................., সদ /সদ  সিচব, দরপ  ায়ন কিম (TEC)। লটারী কায েম উপি ত থাকার জ  অ েরাধ
করা হেলা।
৬) উ মান সহকারী, আ িলক খা  িনয় েকর দ র, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, ঢাকা। িব ি  অ  দ েরর ওেয়বসাইেট

কােশর জ  অ েরাধ করা হেলা।
৭) না শ বাড, অ  দ র।
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