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�ারক ন�র: ৫৬.০৪.০০০০.০০১.২০.০৮২.২১.১৭৭৭ তািরখ: 
 

২২ িডেস�র ২০২১

৭ �পৗষ ১৪২৮

িবষয়: ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র ক��ক বা�বায়নাধীন “�শখ রােসল িডিজটাল �াব �াপন (২য় পয �ায়)” শীষ �ক �কে�র আওতায়

বিরশাল িবভােগর অ�গ �ত �ভালা �জলার জ� িনব �ািচত িশ�া �িত�ােন �াবক� �রেনােভশন ও ইে�িরয়র িডজাইন বা�বায়ন
সং�া� কােজর জ� বরা� �দান।

      উপ� �� িবষয় ও �ে�র ��ি�েত জানােনা যাে� �য, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র ক��ক বা�বায়নাধীন “�শখ রােসল িডিজটাল �াব �াপন (২য় পয �ায়)”
�কে�র আওতায় সারােদেশ িনব �ািচত ৫০০০ � িশ�া �িত�ােন “�শখ রােসল িডিজটাল �াব” �াপেনর জ� �াবক� �রেনােভশন ও ইে�িরয়র িডজাইন বা�বায়ন

সং�া� কােজর জ� �িত� িনব �ািচত িশ�া �িত�ােনর বরাবর ভ�াট/�া� সহ �মাট ৬৫,০০০/- (�য়ষি� হাজার) টাকা �দােনর সং�ান রেয়েছ।

২।             চলিত ২০২১-২২ অথ �বছেরর ৪১১২৩১৪ অথ �ৈনিতক �কাড হেত িনব �ািচত িশ�া �িত�ােনর �াবক� �রেনােভশন ও ইে�িরয়র িডজাইন বা�বায়ন সং�া�

কােজর জ� আসবাবপ� �য়খাত হেত বিরশাল িবভােগর অ�গ �ত �ভালা �জলার জ� িনব �ািচত ৬৫ � িনব �ািচত িশ�া �িত�ােনর �িত� �িত�ােনর জ� ভ�াট/�া�

সহ �মাট ৬৫,০০০/-(�য়ষি� হাজার) টাকা হাের সব �েমাট ৬৫×৬৫০০০=৪২,২৫,০০০/- (িবয়াি�শ ল� �িচশ হাজার) টাকা �েয়র ম�ির/অথির� সংি��

উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর িবপরীেত �দান করা হেয়েছ। অথ � �েয়র ��ে� িনে�া� শত�াবলী �েযাজ� হেব।

শত�াবলী:
১। অথ � �েয়র ��ে�  The Public Procurement Rules-2008  সহ যাবতীয় আিথ �ক িবিধ-িবধান  Financial
Propriety যথাযথভােব অ�সরণ করেত হেব।

২। িবল ভাউচার িদেয় �ধান িহসাবর�ণ কম �কত�া এবং সংি�� িবভাগ/�জলা/উপেজলা িহসাবর�ণ কম �কত�া কায �ালেয় ২৮/০২/২০২২ তািরেখর মে� অথ �

উে�ালন করেত হেব।

৩। কায � সমাি� �শেষ অ�িয়ত অথ � (যিদ থােক) িবিধ �মাতােবক সমপ �ণ করেত হেব এবং সং�� ছক �মাতােবক কাজ সমাি� ও �েয়র �ত�য়ন সংি�� �জলা
�শাসক/উপেজলা িনব �াহী অিফসার ক��ক আবি�কভােব �ক� পিরচালেকর কায �ালেয় ১০/০৩/২০২২ তািরেখর মে� ��রণ করেত হেব।

সং�ি�: 
 

(ক) �ভালা জ� িনব �ািচত িশ�া �িত�ােনর তািলকা।
 

(খ) ন�না �ত�য়ন প�।
 

(গ) বরা��ত অেথ �র িবভাজন।
 

২৩-১২-২০২১

িবতরণ :

১) উপেজলা িনব �াহী অিফসার, উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর কায �ালয়, 

উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর কায �ালয়, �ভালা সদর, �ভালা 
 

২) উপেজলা িনব �াহী অিফসার, উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর কায �ালয়, 

�মাঃ �রজাউল মাক�দ জােহদী

�ক� পিরচালক (অিতির� দািয়�)
�ফান: ০২-৫৫০০৬৮২৬

ফ�া�: ০২-৫৫০০৬৮২৬

ইেমইল: pdsrdl@doict.gov.bd



�দৗলতখান, �ভালা

৩) উপেজলা িনব �াহী অিফসার, উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর কায �ালয়, 

�বারহানউি�ন, �ভালা
 ৪) উপেজলা িনব �াহী অিফসার, উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর কায �ালয়, 

ত�মি�ন, �ভালা

৫) উপেজলা িনব �াহী অিফসার, উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর 

কায �ালয়,লালেমাহন,�ভালা
৬) উপেজলা িনব �াহী অিফসার (অিতির� দািয়�), উপেজলা িনব �াহী 

অিফসােরর দ�র, উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর কায �ালয়, মন�রা, 

�ভালা
 

৭) উপেজলা িনব �াহী অিফসার,  উপেজলা িনবাহ� অিফসােরর কায �ালয়, 
চরফ�াশন, �ভালা

 

�ারক ন�র: ৫৬.০৪.০০০০.০০১.২০.০৮২.২১.১৭৭৭/১(১৩) তািরখ: 
 

৭ �পৗষ ১৪২৮

২২ িডেস�র ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

 
১) মহাপিরচালক (অিতির� দািয়�), মহাপিরচালেকর কায �ালয়, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র

 ২) �জলা �শাসক, �জলা �শাসেকর কায �ালয়, �ভালা
 

৩) উপ �ক� পিরচালক (সাধারন) (অিতির� দািয়�), �ক� পিরচালেকর দ�র , �শখ রােসল িডিজটাল �াব �াপন (২য় পয �ায়)

৪) উপ �ক� পিরচালক (কািরগির) (অিতির� দািয়�), �ক� পিরচালেকর দ�র , �শখ রােসল িডিজটাল �াব �াপন (২য় পয �ায়)

৫) মাননীয় �িতম�ীর একা� সিচব, �িতম�ীর দ�র , ত� ও �যাগােযাগ ��ি� িবভাগ (�িতম�ী মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�)
 ৬) িসিনয়র সিচেবর একা� সিচব (অিতির� দািয়�), িসিনয়র সিচেবর দ�র, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� িবভাগ (িসিনয়র সিচব

মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�)

৭) ওেয়বসাইট এ�াডিমিনে�টর, িসে�ম ও �িশ�ণ, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র (প�� অিধদ�েরর ওেয়বসাইেট আপেলােডর

অ�েরাধসহ)
 ৮) ��া�ামার (অিতির� দািয়�), ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র, �ভালা

 
৯) সহকারী ��া�ামার, উপেজলা কায �ালয় (সকল), ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র, �ভালা

১০) �ধান িহসাব র�ণ কম �কত�া, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� িবভাগ, িহসাব ভবন, �স�নবািগচা, ঢাকা ১০০০।
 

১১) উপেজলা িহসাবর�ণ কম �কত�া, উপেজলা কায �ালয় (সকল), �ভালা
 ১২) উপেজলা মা�িমক িশ�া অিফসার (সকল), �ভালা

 
১৩) �ধান িশ�ক/অ��, িনব �ািচত িশ�া �িত�ান, �ভালা

২৩-১২-২০২১

�মাঃ �রজাউল মাক�দ জােহদী 
 �ক� পিরচালক (অিতির� দািয়�)


