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দরপে র লটাির িব ি

এত ারা খাদ  অিধদ রাধীন দরপে  অংশ হণকারী িঠকাদারগেণর অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, খাদ
অিধদ েরর রাজ  বােজেটর আওতায় মরামত ও র ণােব ণ কাজ বা বায়েনর িনিম  e-GP system-এ
সীিমত দরপ  প িত (LTM) অ সরেণ িনে া  ০৩ (িতন) িট দরপ  আ ান করা হয়-

ঃ নং ট ডার আইিড
 ও প ােকজ নং

কােজর নাম দরপ  
উ ু করেণর 

তািরখ

া  
দরপে র 
সংখ া

TEC কতকৃ 
িনবািচত 

Technically 
Responsive 

দরদাতার 
সংখ া

TEC কতকৃ 
িনবািচত 

Technically 
Non-

Responsive 
দরদাতার 

সংখ া
০১ Tender ID 

: 435304
Package No. :
2019-0/CFBSL/ 
Maintenance/01

Repair of Food 
Godown with 

ancillary Facilities 
at Ranogopaldi 
LSD, Dashmina, 

Patuakhali.

২৫/০৩/২০ ১৪৫ ১৪২ ০৩

০২

Tender ID : 
436528
Package No. :
2019-0/CFBSL/ 
Maintenance/02

Repair of Food 
Godown with 

ancillary Facilities 
at Amtoli LSD, 

Amtoli, Barguna.

১৩/০৪/২০ ৯৯ ৯৬ ০৩

০৩

Tender ID : 
437017
Package No. :
2019-0/CFBSL/ 
Maintenance/03

Reconstruction of 
Conference Room 

at Office of the 
Regional 

Controller of Food, 
Barishal.

১৩/০৪/২০ ৯৭ ৯৬ ০১

বিণত দরপ েলােত একািধক Responsive সবিন  দরদাতা হওয়ায় লটািরর মাধ েম দরপ  িভি ক একজন
 কের Responsive সবিন  দরদাতা িনবাচন করার লে  আগামী ১১/০৫/২০২০ ি ঃ তািরখ সামবার বলা
১২-০০ ঘিটকায় িন া রকারীর (আ িলক খাদ  িনয় ক, বিরশাল ও সভাপিত, দরপ  মলূ ায়ণ কিমিট) অিফস
কে  দরপ  মলূ ায়ণ কিমিটর (TEC) সকল সদ  ও দরদাতাগেণর উপি িতেত e-GP System- এ লটাির

১



অ ি ত হেব। দরপে র অংশ হণকারী সকল িঠকাদারী িত ােনর মািলক/ িতিনিধেক ঐ িদন যথাসমেয়
উপি ত থাকার জ  অ েরাধ করা হেলা। 

৬-৫-২০২০
মাহা দ ফা ক হােসন
আ িলক খাদ  িনয় ক

ইেমইল: rcf.bsl@dgfood.gov.bd

সদয় অবগিত/অবগিত কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, খাদ  অিধদ র
২) পিরচালক, পিরদশন, উ য়ন ও কািরগরী সবা িবভাগ, খাদ  অিধদ র
৩) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খাদ  অিধদ র- িব ি িট খাদ  অিধদ েরর
ওেয়বসাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা হেলা
৪) জনাব ফিণ ভষূণ দব নাথ, আ িলক র ণােব ণ েকৗশলী ও সদ  সিচব, দরপ  মলূ ায়ণ কিমিট,
আ িলক খাদ  িনয় েকর কাযালয়, বিরশাল- দরদাতাগণেক মাবাইল/ টিলেফােনর মাধ েম লটাির
অ ােনর িনধািরত তািরখ ও সময় স েক অবিহত করার জ  অ েরাধ করা হেলা
৫) জনাব মাঃ কাম ল ইসলাম, সহকারী েকৗশলী, িশ া েকৗশল িবভাগ, বিরশাল ও সদ , দরপ
মলূ ায়ণ কিমিট
৬) নািটশ বাড, অ  দ র

২


