
িদ িসিকউির  ি ি ং করেপােরশন (বাংলােদশ) িলঃ, 
গাজী র-১৭০৩। 

 

করেপােরশেন CCTV Camera along with NVR and other related items Supply,  
Installation, Testing, Commissioning কােজ আ ান ত ট ার নং-০৫/২০১৯-২০২০,  

খালার তািরখ-২৪/০৯/২০১৯ এর িবপরীেত অ ি ত ি -িবড সভার কাযিবরণী সংেগ।  
 
 

০৫/০৯/২০১৯ তািরখ সকাল ১১.০০ টায় শখ আিজ ল হক, ব াপনা পিরচালক, এস.িপ.িস.িব.এল, গাজী েরর সভাপিতে  
করেপােরশেনর বাড ম িশেরানােম উে িখত িবষেয় ট ার নং-০৫/২০১৯-২০২০, খালার তািরখ-২৪/০৯/২০১৯ এর ২৫ নং ধারায় 
বিণত িসিডউল অ যায়ী এক ি -িবড সভা অ ি ত হয়। উ  সভায় সংি  ট ার িসিডউেল বিণত মালামাল ও িসিফেকশন 
তরী/ বহারকারী িহসােব িনে  বিণত কমকতাগন উপি ত িছেলন : 

 

১।   জনাব মা: জািমল আখতার শাহজাদা,       অিতির  ধান েকৗশলী, এসিপিসিবএল। 
২।   জনাব মা: আ র রউফ,                        উপ-মহা ব াপক (িনরাপ া), এসিপিসিবএল। 
৩।   জনাব কামাল আহেমদ,                         িসে মস এনািল , এসিপিসিবএল। 
৪।   জনাব মা: আশরাফ আলী,                      উপ- ব াপক (িনরাপ া), এসিপিসিবএল। 
 

এছাড়া দরপে  অংশ হেন আ হী িত ানস েহর তরফ হেত িনে  বিণত িতিনিধগন উ  সভায় উপি ত িছেলন : 
 

১।   জনাব র আলম নািহদ,                         ি গার অেটােমশন এ  ইি িনয়ািরং স শন িল:, ঢাকা। 
২।   জনাব মা: রািকব হােসন,                                        -ঐ-। 
৩।   জনাব মা: আছা ামান জািহদ,                                -ঐ-। 
৪।   জনাব মা: তােহর-উজ-জামান,                ােবড অেটােমশন িল:, ঢাকা।                         
৫।   জনাব আ ল হািলম শখ,                                         -ঐ-। 
৬।   জনাব মাজহা ল ইসলাম অিশম,                                 -ঐ-। 
৭।   জনাব মা: ইয়া ব,                               এএসেক িডিজটাল িসিকউির জ, ঢাকা। 
৮।   জনাব মা: শািহ র রহমান,                     নীকম, ঢাকা। 
৯।   জনাব মা: কতার আলম,                      ইিজ অেটােমশন িল:, ঢাকা। 
১০।  জনাব মা: মিনর হােসন,                                        -ঐ-। 
১১।  জনাব ইি িনয়ার নািছর উি ন সাহান,       ইউিনফাইড টকেনালিজস িল:, ঢাকা।  
 

সভাপিত ি -িবড সভায় উপি ত সকলেক াগত জািনেয় ট াের অংশ হেন আ হী িত ানস েহর িতিনিধগন- ক আেলাচ  ট ার 
িসিডউেলর টকিনক াল িসিফেকশন ও শতাবলী স েক তােদর িজ ািসত কান িবষয় থাকেল তা সভায় উ াপেনর আ ান জানান। 
এ াপাের উপি ত িবিভ  িত ােনর িতিনিধগন ট ার িসিডউেলর িবিভ  শত ও িসিফেকশন স েক তােদর িজ ািসত 
িবষয়স হ উ াপন কেরন এবং তা িনেয় সভায় উপি ত করেপােরশেনর কমকতাগেনর সােথ উ  িতিনিধেদর িব ািরত আলাপ 
আেলাচনার পর সকেলর স িত েম সংি  ট ার িসিডউেলর টকিনক াল িসিফেকশন অংেশ িনে  বিণত ধারাস েহ সংেশাধনী 
আনয়েনর িস া  হীত হয় :  
 

Sl. 
No 

Clause & page of 
Tender Schedule 

Existing condition of the Tender 
Schedule 

Amendment & addition at pre-bid meeting 

1. D – page- 06 
  

Product Specification sl. 08 
Quantity- 30 Pairs 

Product Specification sl. 08 
Quantity- 15 pairs 

2. D – page- 06 
 

Product Specification sl. 11 
Quantity- 08 Units 

Product Specification sl. 11 
Quantity- 10 Units 

3. D – page- 06 
 

Product Specification sl. 14 
Quantity- 1200 meters 

Product Specification sl. 14 
Quantity- 4000 meters 

4. D – page- 06 
 

Product Specification sl. 16 
8 Core (Minimum) Optical Fiber 
Cable, Non Armored, Single Mode 

Product Specification sl. 16 
6 Core (Minimum) Optical Fiber Cable, Non 
Armored, Single Mode 

5. D – page- 07 
 

Product Specification sl. 25 
Quantity- 09 Units 

Product Specification sl. 25 
Quantity- 10 Units 

6. D – page- 07 
 

Nil Product Specification addition sl. 26 
8-Port Gigabite PoE with 2 SFP Managed Switch 
BRAND: Internationally reputed brand; Bidder 
has to mention 
Model: Bidder has to mention  
Origin: Bidder has to mention 
WARRANTY: One year full (Replacement & 
Service) warranty 
Quantity -02 Units  

  
উপেরা  সংেশাধনীস হ Revised e-Tender িহসােব েবা  িসিডউল অ যায়ী ওেয়বসাইেট-এ Upload করা হেব এবং েবা  e-
Tender   বািতল করা হেব। এ ছাড়া ি -িবড সভার অ  কাযিববরণী  সংি  ট ার িসিডউেলর অিবে  অংশ িহেসেব িবেবিচত 
হেব। সভায় উপি ত িবিভ  িত ানস েহর িতিনিধগেনর আর কান আেলাচ /িজ ািসত িবষয় না থাকায় সভাপিত উপি ত সকলেক 
ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরণ।   
 

                                                                                                        ( শখ আিজ ল হক) 
                                                                                                         ব াপনা পিরচালক 

                                                                                                          এস.িপ.িস.িব.এল, গাজী র 


