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�� নং◌ঃ-৩৬.০৫.০৩০.০১.০০.১১৭.২০১৫                                                                      তািরখঃ ০৩-০৪-২০১৬ ি�ঃ 
 

‘‘দরপ� িব�ি�’’ 
 

১। ফা� বা তহিবেলর উৎসঃ  িবএস�আই এর রাজ� বােজট।   

২। �ট�ার �ােকজ নং◌ঃ  ৩৬.০৫.০৩০.০১.০০.১১৭.২০১৫    

৩। আহবান�ত �ট�ােরর �� নং ও 
তািরখঃ 

 ৩৬.০৫.০৩০.০১.০০.১১৭.২০১৫; তািরখঃ ০৩-০৪-২০১৬ ি�ঃ। 
 
 ৪। �ট�ােরর নামঃ 

 
 
 

 িবএস�আই �ধান কাযালয় রসায়ন পরী� �ণ উইং এর �ােবর জ�   
Lot-1: ৩৩ �কার CRM/Chemical/Reagent            
Lot-2: মাইে�াবােয়ালজী �ােবর জ� ২২ �কার Reagent/Media 
Lot-3: Graphite Tube/Test-Kits �য়। 

৫। �ট�ার ড�েম�/দরপ� িসিডউেলর 
��ঃ 

 

 ৫০০.০০ (�াচ শত) টাকা মা�।   
 

৬। �ট�ার িসিকউির�/আেন� মািনর �
পিরমাণ ◌ঃ 

 Lot: 1-৩০,০০০.০০ (ি�শ হাজার) টাকা মা� (‘‘িবএস�আই, ঢাকা’’ 
এর অ��েল)। 
Lot: 2-৪,০০০.০০ (চার হাজার) টাকা মা� (‘‘িবএস�আই, ঢাকা’’ এর 
অ��েল)। 
Lot: 3-৬,০০০.০০ (ছয় হাজার) টাকা মা� (‘‘িবএস�আই, ঢাকা’’ এর 
অ��েল)। 

৭। দরপ� িসিডউল/�ট�ার ড�েম� 
িব�য়কারী  �িত�ােনর নাম ও 
�কানাঃ 

 ওয়ান �প সািভস �স�ার� , বাংলােদশ ��া�াডস এ� �টি�ং �
ই���উশন, মান ভবন, ১১৬/ক, �তজ�াও িশ� এলাকা, ঢাকা-১২০৮। 

৮। দরপ� �হণকারী �িত�ােনর নাম ও 
�কানাঃ 

 �চয়ার�ান, �ট�ার ওেপিনং কিম�,  
বাংলােদশ  ��া�াডস এ� �টি�ং ই���উশন� , 
মান ভবন, ১১৬/ক, �তজ�াও িশ� এলাকা, ঢাকা-১২০৮।    

৯। দরপ� িব�েয়র  �শষ তািরখ ও 
সময়ঃ 

 ১৯-০৪-২০১৬ ি�ঃ অিফস চলাকালীন সময় পয ��। 

১০। দরপ� জমাদােনর তািরখ ও সময়ঃ  িসিডউল �েয়র তািরখ হেত ২০-০৪-২০১৬ ি�ঃ �বলা ১১-২৫ ঘ�কা 
পয ��। 

১১। দরপ� �খালার তািরখ ও সময়        
◌ঃ 

 ২০-০৪-২০১৬ ি�ঃ �বলা ১১-৩০ ঘ�কা । 

১২। দরপ� জমাদােনর �ানঃ  খােমর উপর �ট�ােরর নাম িলিপব�করণ �বক সীলগালা�� কিরয়া �
দরপ� বাংলােদশ ��া�াডস এ� �টি�ং ই���উশন� ,ঢাকা এর ওয়ান 
�প সািভস �স�াের�  রি�ত �ট�ার বাে� দরপ� দািখল কিরেত হইেব। 

১৩। িবেশষ ���ঃ  �কান কারণ দশােনা �� িতেরেক ক�প� �য �কান অথবা সকল দরপ� �
িসিডউল �হণ/বািতল করার �মতা সংর�ণ কেরন। 

 
(�মাঃ তােহর জািমল) 

উপ-পিরচালক (�শাসন-২) 
 


