
দরপত্র আহ্বান বিজ্ঞবি 

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় 

 

 

১ মন্ত্রণালয়/বিভাগ বশক্ষা মন্ত্রনালয়  

২ এজজবি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়  

৩ ক্রয়কারীর নাম প্রশাসক, ককন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় 

৪ ক্রয়কারীর কজলা রাজশাহী 

৫ কে দরপজত্রর জন্য বিজ্ঞবি আহ্বান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালজয়র ককন্দ্রীয় গ্রন্থাগাজরর জন্য আন্তজজাবিক 

প্রকাশনার পুস্তক সরিরাহ (২০২১-২০২২) 

৬ বিজ্ঞবির সূত্র নং রাবি/গ্রন্থা/সংগ্রহ/২০২১-২০২২/বিজদশী িই/ওটিএম/০১ 

৭ িাবরখ  ৩১ মে, ২০২২ 

মূল িথ্য 

৮ ক্রয় পদ্ধবি উনু্মক্ত দরপত্র পদ্ধবি 

অর্ জায়ন িথ্য 

৯ িাজজট ও অর্ জায়ন উৎস রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালজয়র আিিজক িাজজজটর সংবিষ্ট খাি 

বনবদ জষ্ট িথ্য 

১০ দরপত্র প্যাজকজ নং রাবি/গ্রন্থা/সংগ্রহ/২০২১-২০২২/বিজদশী িই/ওটিএম/০১ 

১১ দরপত্র প্যাজকজ এর নাম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালজয়র ককন্দ্রীয় গ্রন্থাগাজরর জন্য আন্তজজাবিক 

প্রকাশনার পুস্তক সরিরাহ (২০২১-২০২২) 

১২ দরপত্র প্রকাজশর িাবরখ ৩১ মে, ২০২২ 

১৩ দরপত্র বিবক্রর সি জজশষ িাবরখ 

[দরপত্র দাবখজলর সি জজশষ বদজনর পূি জ বদন পে জন্ত] 

২০ জুন, ২০২২ 

১৪ দরপত্র দাবখজলর িাবরখ ও সময় িাবরখ সময় 

২১ জুন, ২০২২ সময়: সকাল ১১:০০ টা 

১৫ দরপত্র উনু্মক্তকরজণর িাবরখ ও সময় ২১ জুন, ২০২২ সময়: দুপর ১২:০০ টা 

১৬ অবিস(সমূহ) এর নাম ও ঠিকানা 

 - দরপত্র দবলল বিক্রয় 

[দরপত্র দবলল বিক্রয়, ক্রয় ও বিিরজণ ককান শিজ 

প্রজোজয নয়] 

অগ্রণী ব্াংক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কজপ জাজরট শাখার বহসাি নং-

০২০০০০২৩৮৫৩৩০, “গ্রন্থাগার বিবিধ িহবিল”-এ দরপত্র দবলজলর 

মূল্য িািদ দুই হাজার (২০০০) টাকা জমা বদজয় জমার রবশদ কদবখজয় 

প্রশাসজকর দির, ককন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, র্ানা- 

মবিহার, রাজশাহী-৬২০৫ কর্জক দরপত্র দবলল সংগ্রহ করা োজি।  

অর্িা, কুবরয়ার ও আনুষবিক খরচ িািদ দুই শি (২০০) টাকা সহ কমাট 

দুই হাজার দুইশি (২২০০) টাকা জমা বদমে জমার রবশজদর কবপ সহ 

অনুজরাধ-পত্র বদজল কুবরয়ার কোজগও দরপত্র দবলল কপ্ররণ করা োজি, িজি 

এরূপ অনুজরাধ দরপত্র বিবক্রর সি জজশষ িাবরজখর কমপজক্ষ বিন বদন পূজি জ 

কপ ৌঁছাজি হুজি। দরপত্র দবলজলর পুস্তক িাবলকার বপবিএি কবপ ও একটি 

এজেল শীট রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ককন্দ্রীয় গ্রন্থাগাজরর ওজয়িসাইট কর্জক 

িাউনজলাি করা োজি 

 - দরপত্র দবলল গ্রহণ ককাষাধ্যক্ষ দির, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-৬২০৫ 

 - দরপত্র দবলল উনু্মক্তকরন ককাষাধ্যক্ষ দির, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-৬২০৫ 

দরপত্রদািাজদর জন্য িথ্য 

১৭ দরপত্রদািার সংবক্ষি কোগ্যিা ও উপযুক্তিা  িাংলাজদজশ বনিবিি প্রকৃি পুস্তক বিজক্রিা/সরিরাহকারী োঁর বিগি ০৫ 

িছজরর মজধ্য ন্যযনিম ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা মূজল্যর কমপজক্ষ ০১ 

টি চুবক্ত সিলিার সজি সমাি করার ন্যযনিম সুবনবদ জষ্ট অবভজ্ঞিা আজছ। 

১৮ পমের সংবক্ষি বিিরণ  আন্তজজাবিক প্রকাশনার উচ্চ মাজনর কাগজজ ছাপা উন্নি িাঁধাই-এর 

সি জজশষ সংস্করজনর সম্পুণ জ নতুন ও অব্িহৃি মূল পুস্তক । 

১৯ সংবিষ্ট কসিার সংবক্ষি বিিরণ  সরিরাহকারীর বনজ খরজচ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালজয়র ককন্দ্রীয় গ্রন্থাগাজরর 

সংগ্রহ শাখায় কপ ৌঁছাজনা । 

২০ দরপত্র দবলজলর মূল্য (টাকা) ২০০০ (দুই হাজার) টাকা মাত্র। 

২১ দরপত্র আহিানকারী কে মকর্মার নাম প্রশাসক 

২২ দরপত্র আহিানকারী কে মকর্মার পদিী প্রশাসক 

২৩ দরপত্র আহিানকারী কে মকর্মার ঠিকানা ককন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-৬২০৫।  

২৪ দরপত্র আহিানকারী কে মকর্মার সজি কোগাজোজগর 

বিস্তাবরি িথ্য 

কিান নং.-০৭২১-৭১১০৬৪ ই-জমইল: ad_rucl@ru.ac.bd 

২৫ সকল দরপত্র িা দরপত্র প্রবক্রয়া িাবিল করার অবধকার ক্রয়কারী সংরক্ষণ কজর।  


