
পিপি২ 

দরপত্র বিজ্ঞবি 

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় 

১ gš¿Yvjq/wefvM wkÿv gš¿Yvjq 

২ G‡RwÝ ivRkvnx wek¦we`¨vjq 

৩ ক্রয়কারীর নাম mfvcwZ, bvU¨Kjv wefvM, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় 

৪ µqKvixi †Rjv ivRkvnx 

5 †h দরপত্রত্রর জন্য বিজ্ঞবি n‡q‡Q 
bvU¨Kjv wefv‡Mi †iKwW©s (AwWI) ÷zwWIi Rb¨ cÖ‡qvRbxq hš¿cvwZ I 

miÄvgvw` mieivnKiY KvR (২০২1-২০২2) 

6 বিজ্ঞবির সূত্র নং ivwe.bvU¨/2021-22/hš¿cvwZ I miÄvgvw`/IwUGg-02 

7 তাবরখ 15 Ryb 2022 

মূল তথ্য 

8 ক্রয় পদ্ধবত উন্মুক্ত দরপÎ পদ্ধবত  

অর্ থায়ন তথ্য 

9 িাত্রজট ও অর্ থায়ন উৎস ২০২1-২০২2 অর্ থ িছত্রর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালত্রয়র আিতথক িাত্রজত্রটর সংবিষ্ট খাত 

বিত্রশষ তথ্য 

10 দরপÎ প্যাত্রকজ নং রাবি.bvU¨/÷zwWI-hš¿cvwZ/ওটিএম-০2 

11 দরপÎ প্যাত্রকজ এর নাম †iKwW©s ÷zwWIi hš¿cvwZ I miÄvgvw` ক্রয় (২০২১-২০২২) 

12 দরপÎ প্রকাত্রশর তাবরখ ও সময় তাবরখ: ১5 Ryb, ২০২2 সময়: সকাল ৯:০০ টা 

১3 

দরপÎ বিবক্রর সি থত্রশষ তাবরখ 

[দরপত্র দাবখত্রলর সি থত্রশষ বদত্রনর পূি থ বদন 

পর্ থন্ত] 

তাবরখ: 28 Ryb ২০২2, (অবিস চলাকালীন সময় পর্ থন্ত) 

14 দরপÎ দাবখত্রলর সি থত্রশষ  তাবরখ ও সময় তাবরখ: 29 Ryb ২০২2 সময়: সকাল ১১:০০ টা 

15 

দরপত্র উন্মুক্তকর‡Yর তাবরখ ও সময় তাবরখ: 29 Ryb ২০২2 সময়: দুপর ১২:০০ টা 

[দ্রঃ ককান কারত্রে দরপÎ দাবখত্রলর সি থত্রশষ তাবরত্রখ বিশ্ববিদ্যালয় িব্ধ র্াকত্রল পরিতী লভ্য কম থবদিত্রস বনবদ থষ্ট সময় পর্ থন্ত দরপÎ দাবখল করা 

র্াত্রি এিং ঐ বদনই বনবদ থষ্ট সমত্রয় দরপÎ উন্মুক্ত করা হত্রি।] 

16 

অবিস (সমূহ) এর নাম ও ঠিকানা ঠিকানা:  

- দরপÎ দবলল বিক্রয় 

Awdm Kÿ, bvU¨Kjv wefvM, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, র্ানা- মবতহার, রাজশাহী-

৬২০৫। [অগ্রেী ব্াংক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কত্রপ থাত্ররট শাখার বহসাি নং-

0200002714489Ôwewea wnmve bvU¨KjvÕ Znwej-এ দরপত্র দবলত্রলর মূল্য িািদ 

GK nvRvi (10০০) টাকা এিং কুবরয়ার ও আনুষবিক খরচ িািদ দুই শত (২০০) টাকা 

সহ কমাট GK nvRvi ỳBkZ (12০০) টাকা জমা বদয়া জমার রবশত্রদর কবপ সহ 

অনুর োধ-পত্র বদত্রল কুবরয়ার কর্াত্রেও দরপত্র দবলল কপ্ররে করা র্াত্রি, তত্রি এরূপ অনুত্ররাধ 

দরপÎ বিবক্রর সি থত্রশষ তাবরত্রখর কমপত্রে দুই বদন পূত্রি থ কপ ৌঁছাত্রত হত্রি। দরপÎ দবলত্রলর 

পুস্তক তাবলকার বপবিএি কবপ ও একটি এত্রেল শীট রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় 

http://www.ru.ac.bd/ ওত্রয়িসাইট কর্ত্রক িাউনত্রলাি করা র্াত্রি] 

দরপÎ দবলল বিক্রয়, ক্রয় ও বিতরত্রে ককান শত থ প্রত্রর্াজয নয় 

- দরপÎ দবলল গ্রহে ককাষাধ্যে দির, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-৬২০৫ 

- দরপÎ দবলল উন্মুক্তকরে ককাষাধ্যে দির, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-৬২০৫ 

17 দরপÎদাতার সংবেি কর্াগ্যতা ও উপযুক্ততা  

1. িাংলাত্রদত্রশ বনিবিত প্রকৃত পুস্তক বিত্রক্রতা/সরিরাহকারী র্াৌঁর বিেত ০৫ িছত্ররর মত্রধ্য 

b~b¨তম 8,০০,০০০ (AvU লে) টাকা মূত্রল্যর কমপত্রে ০১ টি চুবক্ত সিলতার সত্রি সমাি 

করার b~b¨Zg সুবনবদ থষ্ট অবভ্জ্ঞতা আত্রছ। 

2. nvjbvMv`K…Z f¨vU, U¨v·, A_ivB‡Rkb cÎ Ges †UªW jvB‡mÝ Gi mZ¨vwqZ Kwc| 

১৮ পণ্যর সংবেি বিিরে  

AvaywbK gvbm¤úbœ AwWI ÷ywWI wbg©v‡Yi Rb¨, AvšÍR©vwZKfv‡e L¨vwZ m¤úbœ 

eª¨v‡Ûi  D”PZi ¸YMZ gvbm¤úbœ hš¿cvwZ I miÄvg। 

১৯ সংবিষ্ট কসিার সংবেি বিিরত্রের  সরিরাহকারীর বনজ খরত্রচ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় bvU¨Kjv wefv‡M †cŠQv‡bv| 

২০ দরপÎ দবলত্রলর মূল্য (টাকা) 10০০ (GK nvRvi) টাকা মাত্র 

২১ `ic‡Îi †gqv` 120 (GKkZ wek) w`b 

22 `icÎ Rvgvb‡Zi cwigvY `ic‡Îi †gvU g~‡j¨i 2.5 fvM (mfvcwZ, bvU¨Kjv wefvM, †c-AW©vi/e¨vsK WªvdU)| 

23 `icÎ Rvgvb‡Zi †gqv` 90 (beŸB) w`b 

24 দরপÎ আহিানকারী কম থকত থার নাম mfvcwZ, bvU¨Kjv wefvM, ivRkvnx wek¦we`¨vjq| 

25 দরপÎ আহিানকারীর পদবি mfvcwZ 

26 দরপÎ আহিানকারী কম থকত থার ঠিকানা 

ˆmq` BmgvBj †nv‡mb wmivRx feb, Awdm Kÿ, bvU¨Kjv wefvM, রাজশাহী 

বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী - ৬২০৫ 

27 দরপÎ আহিানকারীর সত্রি কর্াোত্রর্াে 

†dvন নং– ০৭২১-711145,   

            01723247332 

ই-কমইল– theatre.ru26@gmail.com 
              drfaruqueru@gmail.com  

28 সকল দরপÎ িা দরপত্র প্রবক্রয়া িাবতল করার অবধকার ক্রয়কারীক সংরেে কত্রর।  

mailto:theatre.ru26@gmail.com

