cwiPvj‡Ki Kvh©vjq (‡bUIqvwK©s GÛ AvBwU)
ewikvj wek¦we`¨vjq, ewikvj

বরিশাল রবশ্বরবদ্যালয়েি উপাচার্য ময় াদ্য়েি বাসভবন সংলগ্ন মূ ল গেইট রিরিটাল পদ্ধরিয়ি প্রয়বশ রনেন্ত্রণ এবং বঙ্গবন্ধু ল, গশয়িবাংলা ল ও
ক্যাম্পায়সি অভযন্তয়ি প্রয়োিনীে রবরভন্ন স্থায়ন আইরপ ক্যায়মিা স রসরক্উরিরট সািভাইয়লন্স রসয়েম স্থাপন ক্ায়িি দরপত্র বিজ্ঞবি।

01
02
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05
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07

gš¿bvj‡qi bvg
G‡RwÝ
µqKvix mË¡vi bvg
µqKvix mË¡vi †Rjv
`icÎ AvnŸv‡bi m~Î I ZvwiL
µq c×wZ
ev‡RU I Znwe‡ji Drm

08 `ic‡Îi c¨v‡K‡Ri bvg

wkÿv gš¿bvjq
wek¦we`¨vjq gÄyix Kwgkb/ ewikvj wek¦we`¨vjq
ewikvj wek¦we`¨vjq
ewikvj
¯§viK bs-weBD/AvBwU/ওবিএম/এবিআইবি/২০২০-২১/Gm-১৪/Gb-৬১

Db¥y³ `icÎ c×wZ (OTM)
ivR¯^ Znwej
ewikvj wek^we`¨vj‡qi উপাচার্য মহ াদহের িািভিন িংলগ্ন মূ ল গেইি বিবিিাল
পদ্ধবিহি প্রহিশ বনেন্ত্রণ এিং িঙ্গিন্ধু

ল, গশহরিাংলা

ল ও ক্যাম্পাহির অভযন্তহর

প্রহোিনীে বিবভন্ন স্থাহন আইবপ ক্যাহমরা ি বিবক্উবরবি িারভাইহলন্স বিহেম স্থাপন।
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`icÎ weµ‡qi me©‡kl ZvwiL I mgq
`icÎ Rgv`v‡bi me©‡kl ZvwiL I mgq
`icÎ †Lvjvi ZvwiL I mgq
`icÎ weµq I Rgv`v‡bi Awdm

13 `icÎ ‡Lvjvi ¯’vb
14 `icÎ `vZvi †hvM¨Zv

15 `ic‡Îi g~j¨
16 `ic‡Îi RvgvbZ

২১/১১/২০২১

‡ejv 12.00 NwUKv ch©šÍ|
২২/১১/২০২১ ‡ejv 1২.00 NwUKv ch©šÍ|
২২/১১/২০২১ ‡ejv 02.00 NwUKv|
‡bUIqvwK©s GÛ AvBwU Awdm, ewikvj wek¦we`¨vjh, KY©KvVx, ewikvj-8200|
`icÎ weÁwß cÖKv‡ki ZvwiL n‡Z `icÎ MÖn‡bi †kl ZvwiL ch©šÍ †h †Kvb w`b Awdm
PjvKvjxb mgq nv‡Z nv‡Z, mvaviY WvK‡hv‡M ev Kzwiqvi WvK‡hv‡M mswkøó Awd‡m iwÿZ
ev‡· `icÎ `vwLj Kiv hv‡e| (`icÎ Aek¨B mswkøó cÖwZôv‡bi Lv‡g mxj Mvjvhy³ n‡Z
n‡e)|
‡bUIqvwK©s GÛ AvBwU Awdm, ewikvj wek¦we`¨vjh, KY©KvVx, ewikvj-8200|
mswkøó Kv‡Ri nvjbvMv` (K) †UªW jvB‡mÝ (L) AvqKi mvwU©wdKU
(M) e¨vsK mj‡fwÝ mvwU©wd‡KU (N) f¨vU †iwR‡÷ªkb mvwU©wd‡KU (‡gqv`hy³) (O)
AwfÁZvi mvwU©wd‡KU (IqvK© AW©vimn) (P) bvMwiKZ¡ mvwU©wd‡KU
500/- (cuvPkZ) UvKv (A‡diZ‡hvM¨)
১৫০,০০০/- (এক্ লক্ষ পঞ্চাশ ািার) (‡diZ‡hvM¨)
ewikvj wek^we`¨vj‡qi উপাচার্য মহ াদহের িািভিন িংলগ্ন মূ ল গেইি বিবিিাল পদ্ধবিহি
প্রহিশ বনেন্ত্রণ এিং িঙ্গিন্ধু ল, গশহরিাংলা ল ও ক্যাম্পাহির অভযন্তহর প্রহোিনীে

17 Kv‡Ri mswÿß weeiY

বিবভন্ন স্থাহন আইবপ ক্যাহমরা ি বিবক্উবরবি িারভাইহলন্স বিহেম স্থাপন।

18 `icÎAvnŸvbKvix Kg©KZ©vi wVKvbv
19 we‡kl wb‡`©kbv

cwiPvjK, ‡bUIqvwK©s GÛ AvBwU Awdm, ewikvj wek¦we`¨vjh, ewikvj|
K) `ic‡Îi RvgvbZ wn‡m‡e Ò‡UªRvivi, ewikvj wek¦we`¨vjqÓ †mvbvjx e¨vsK, ewikvj
wek¦we`¨vjq kvLv, ewikvj Gi AbyK~‡j e¨vsK WªvdU/ †c-AW©vi Rgv w`‡Z n‡e|
L) `ic‡Îi g~j¨ †mvbvjx e¨vsK, ewikvj wek¦we`¨vjq kvLv, ewikvj Gi wnmve bsSND-04 G Rgv c~e©K `icÎ msMÖn Ki‡Z n‡e|
M) Av‡jvP¨ `icÎ The Public Procurement Rules-2008 †gvZv‡eK cwiPvwjZ n‡e|
N) Zdwmj e¨vsK KZ…©K nvjbvMv` Avw_©K ¯^”QjZvi mvwU©wd‡KU (30Ryb 202১ Gi c‡i
Bmy¨K…Z n‡Z n‡e)|
O) `ic‡Îi mv‡_ µwgK bs-14 G ewY©Z cÖ‡qvRbxq `wjj I KvMRcÎvw` mshy³ Ki‡Z
n‡e|
P) KZ…©cÿ †Kvb KviY `k©v‡bv e¨wZ‡i‡K †h†Kvb `icÎ MÖnY ev evwZj ev `ic‡Îi
kZ© cwieZ©b I cwiea©b Kivi ÿgZv msiÿY K‡ib|
¯^v/cwiPvjK
‡bUIqvwK©s GÛ AvBwU
ewikvj wek¦we`¨vjq
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