
 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ ককন্দ্র 

ভূমি িন্ত্রণালয়  

৩/এ নীলদক্ষত, কাটাবন ঢাল,ঢাকা।  

www.latc.gov.bd 

      

স্মারক নম্বর- ৩১.০৪.০০০০.০০০.৩৮.০০১.২০১৭-৮৫     তামরখ : 
১৬ মাঘ, ১৪২৪  বঙ্গাব্দ    

 ২৯ জানুয়ারর, ২০১৮ মরিঃ 

 

মবষয়  : ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ ককদন্দ্রর জন্য রিরিন্ন করিউটার যন্ত্াাংশ সরিরাহের কার্ যাদেশ।  

 

সূত্র : ৩১.০৪.০০০০.০০০.৩৮.০০১.২০১৭-৪৩/১ , তামরখ : ১৭/০১/২০১৮ মরিঃ 

 

 

  ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ ককদন্দ্রর জন্য রিরিন্ন কমিউটার যন্ত্াাংশ ক্রহয়র মনমিত্ত েরপত্র ককাদটশন আহবান করা হদল 

আপনার প্রমতষ্ঠান কর্তযক োমখলকৃত সব যদিাট ের (ভ্যাটসহ) ২,১০,৩৫০.০০/- (দুই লক্ষ দশ োজার রিনশি পঞ্চাশ) টাকা 

সব যমনম্ন ও গ্রহনদর্াগ্য হওয়ায় েরপত্র মূল্যায়ণ কমিটির সুপামরদশর আদলাদক ক্রয় অনুদিােনকারী কর্তপক্ষ ক্রয় প্রস্তাব অনুদিােন 

কদরন। তৎদপ্রমক্ষদত মনম্নবমন যত শতযাবলী পমরপালন স্বাহপহক্ষ মনদম্নাক্ত করিউটার যন্ত্াাংশ সরবরাদহর কার্ যাদেশ প্রোন করা 

হদলা। 

ক্রিঃ সরঞ্জাদির নাি ও মববরন পমরিান একক মূল্য কিাট মূল্য 

১ Supply of Wi-Fi Router  ৩wU 5400.00 16200.00 

২ Supply of 1200VA UPS 10wU 6000.00 6000.00 

৩ Supply of 1500VA UPS   5wU 8850.00 44250.00 

৪ Supply of  Scanner (A4 Size) 7wU 5500.00 38500.00 

৫ Supply of Scanner (Legal Size) 1wU 38500.00 38500.00 

৬ Supply of Network Connector Puncher 1wU 2000.00 2000.00 

৭ Supply of Network Cable Tester 1wU 1500.00 1500.00 

৮ Supply of HDMI Cable 15Meter  4wU 2350.00 9400.00 

সব যদিাট মূল্য (ভ্যাটসহ) : 2,10,350.00 
     

                                                          কথায় : দুই লক্ষ দশ োজার রিনশি পঞ্চাশ টাকা িাত্র।                   

শতযাবলীিঃ                     

১। কার্ যাদেশ প্রোদনর তামরখ হদত ১৫ (পদনর) মেদনর িদে বমণ যত করিউটার যন্ত্াাংশ সরবরাহ করদত হদব।  

২। বমণ যত যন্ত্াাংশ সরিরাহের পর ০৩ (মতন) কমপ মবল ও চালান জিা প্রোন করদত হদব।   

৩। সরবরাহকৃত িালািাল ক্রয়কারীর মনয়ন্ত্রদন পমরবীক্ষন পূব যক গ্রহন করা হদব। 

৪। সরবরাহকৃত িালািাদলর গুনগত/সাংখ্যাগত ক্রুটি থাকদল তা সরবরাহকারীদক মনজ অথ য ব্যদয় পমরবতযন / সাংদশাধন  

     কদর মেদত হদব। 

৫।  সরবরাহকারীদক সকল প্রকার কর, ভ্যাট ও অন্যান্য চাজয সাংক্রান্ত ব্যয় বহন করদত হদব। 

৬। েরপত্র ককাদটশদন োমখলকৃত কামরগমর মবমনদে যশ (Technical Specification) ও কার্ যাদেদশ বমন যত িালািাদলর  

    ককান প্রকার পমরবতযন / সাংদশাধন গ্রহণ কর্াগ্য হদব না। 

 

চলিান পাতা-০২ 
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পাতা-০২ 

 

৭। বমন যত িালািাল সরবরাদহ ব্যথ য হদল বা সরবরাদহ ককান দুনীমত/ অননমতকতা ধরা পড়দল ক্রয়কারী সরবরাহকারীদক  

    মলমখত কনাটিশ মেদত পাদরন অথবা কার্ যাদেশ আাংমশক/ সম্পূণ য বামতল করদত পাদরন।  

৮। মবল হদত মবমধ কিাতাদবক ভ্যাট কতযন করা হদব।  

৯। মবল এমজ অমিস হদত পাস হওয়ার পর সরবরাহকারীর নাদি কচক প্রোন করা হদব। 

 

 

 

 

 

   

 

স্মারক নম্বর- ৩১.০৪.০০০০.০০০.৩৮.০০১.২০১৭-৮৫/১(৭)    তামরখ : 
১৬ মাঘ, ১৪২৪  বঙ্গাব্দ    

 ২৯ জানুয়ারর, ২০১৮ মরিঃ 

সেয় জ্ঞাতাদথ য/জ্ঞাতাদথ য : 

১।  সমচব, ভূমি িন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সমচবালয়, ঢাকা। 

২। উপ-পমরচালক(প্রশাসন), ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ ককন্দ্র, ঢাকা। 

৩। প্রধান মহসাব রক্ষণ কি যকতযা, ভূমি িন্ত্রণালয়, ৭১ পুরানা পল্টন, ঢাকা।  

৪। মহসাব রক্ষক, ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ ককন্দ্র, ঢাকা।  

৫। কমিউটার অপাদরটর, ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ ককন্দ্র, ঢাকা ( ওদয়ব সাইদট কার্ যাদেশটি প্রকাদশর জন্য)।  

৬। মবল কমপ  । 

৭। অমিস কমপ।       

                                                                               

 

 

(দিাহাম্মে শাদহে সবুর) 

পমরচালক (যুগ্ম-সমচব) 

 

মে আইটি সমলউশন 

৭১, মিরপুর করাড, (ল্যাবদরটমর করাড), 

ঢাকা 

  

(ম োহোম্মদ শোহহদ সবুর) 

পররচলক(যুগ্ম-সরচব) 

ম োনঃ  ৯৬৬২৩৫৫ 

 যোক্সঃ  ৫৮৬১৩১২৫ 

ইহ ইলঃ drlatc@gmail.com 
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