িদ িসিকউির ি ি ং করেপােরশন (বাংলােদশ) িলঃ
গাজী র -১৭০৩।
Website: www.spcbl.org.bd.
E-mail: info@spcbl.org.bd.

পাষাকািদ সলাইেয়র দরপ িব ি
করেপােরশেনর কমকতা ও কমচারীেদর পাষাকািদ সলাইেয়র জ
ত দিজ/েপাষাক সলাইকারী িত ােনর িনকট হেত
সীলেমাহর ত দরপ আহবান করা যাে । ব াপনা পিরচালক, িদ িসিকউির ি ি ং করেপােরশন (বাংলােদশ) িলঃ বরাবের
গাজী র অিফস অথবা ঢাকা িলয়ােজ অিফস বাংলােদশ াংেকর সংল ী ভবন-১, ৮ম তলায় ১৯/০২/২০১৯ তািরখ িবকাল ৪.০০ টার
মে িনধািরত বাে দরপ দািখল করা যােব অথবা ডাকেযােগ িকংবা িরয়ার সািভেসও িনধািরত সমেয়র মে উে িখত কানায়
পৗঁছােনা যােব; িনধািরত সমেয়র পের া দরপ ঐ অব ােতই ফরত দয়া হেব। পরবত কাযিদবেস (২০/০২/২০১৯ তািরেখ)েবলা
১১.০০ ঘ কায় দরদাতােদর সামেন (যিদ কহ উপি ত থােকন) দািখল ত দরপ
গাজী র কাযালেয় খালা হেব। এক দরপে র
িবপরীেত একজন দিজ/েপাষাক সলাইকারী িত ান এক দর াব/অফার দািখল করেত পারেবন। দরপ স িকত িনয়ম ও শতািদ
স িলত িসিডউল উে িখত ান ’ থেক ১০০.০০ (একশত) টাকার িবিনমেয় রিববার থেক হ িতবার বলা ১০.০০ টা থেক িবকাল
৪.০০ টা পয সংিশ দরদাতা িত ােনর ােড আেবদেনর িবপরীেত ২২/০১/২০১৯ হেত ১৪/০২/২০১৯ তািরখ পয য় করা যােব।
অপরিদেক করেপােরশেনর ওেয়ব সাইট থেক দরপ িসিডউল ডাউনেলাড কেরও তা ারা দরপে অংশ হণ করা যােব; এে ে
িলয়ােজ অিফস বা করেপােরশেনর ক াশ কাউ াের িসিডউল য় বাবত ১০০/-(একশত) টাকা জমা দয়ার রিশদসহ বা ১০০/- টাকার
চক/ প-অডার/িডিড (নগায়ন হওয়া সােপে দরপ হণেযা হেব) দরপ দািখেলর সময় তা সং কের দয়া যােব। দরপে র সােথ
আেন মািন িহেসেব উ ত ে র ৩% াংক াফট/েপ-অডার/ ইিরেভােকবল াংক ারাি আকাের জমা িদেত হেব। আেন মািন ও
িসিডউল েয়র রিশদ/েচক/িডিড ছাড়া কান দরপ হণেযা হেব না। করেপােরশেনর হ র ােথ ক প কান প কারণ দশােনা
িতেরেকই য কান দরপ বািতল অথবা হণ করার মতা সংর ন কেরন।

(রিশদ আহেমদ)
মহা ব াপক( া: য়-িব য়)
ফান ৮৮-০২-৯২০৫১০৩
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