
দরপত্র বিজ্ঞবি 

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় 

১ ক্রয়কারীর নাম প্রশাসক, ককন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় 

২ কে দরপত্রের জন্য বিজ্ঞবি  
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালত্রয়র ককন্দ্রীয় গ্রন্থাগাত্ররর জন্য আন্তজজাবিক প্রকাশনার 

পুস্তক ক্রয় (২০২০-২০২১) 

৩ বিজ্ঞবির সূে নং রাবি/গ্রন্থা/সংগ্রহ/২০২০-২০২১/বিত্রদশী িই/০১ 

৪ িাবরখ ১৬ কসত্রেম্বর ২০২১ 

মূল িথ্য 

৫ ক্রয় পদ্ধবি উনু্মক্ত দরপে পদ্ধবি  

অর্ জায়ন িথ্য 

৬ িাত্রজট ও অর্ জায়ন উৎস রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালত্রয়র আিিজক িাত্রজত্রটর সংবিষ্ট খাি 

বিত্রশষ িথ্য 

৭ দরপে প্যাত্রকজ নং রাবি/গ্রন্থা/সংগ্রহ/ ওটিএম-০১  

৮ দরপে প্যাত্রকজ এর নাম আন্তজজাবিক প্রকাশনার পুস্তক ক্রয় (২০২০-২০২১) 

৯ দরপে প্রকাত্রশর িাবরখ ও সময় িাবরখ ১৬ কসত্রেম্বর ২০২১ সময় সকাল ৯০০ টা 

১০ দরপে বিবক্রর সি জত্রশষ িাবরখ িাবরখ ০৫ অত্রটাির ২০২১, অবিস চলাকালীন পে জন্ত 

১১ দরপে দাবখত্রলর সি জত্রশষ  িাবরখ ও সময় িাবরখ ০৭ অত্রটাির ২০২১ সময় সকাল ১১০০ টা 

১২ 

দরপে উনু্মক্তকরত্রনর িাবরখ ও সময় িাবরখ ০৭ অত্রটাির ২০২১ সময় দুপর ১২০০ টা 

[দ্রঃ ককান কারত্রে দরপে দাবখত্রলর সি জত্রশষ  িাবরত্রখ বিশ্ববিদ্যালয় িন্ধ র্াকত্রল পরিিী লভ্য কম জবদিত্রস বনবদ জষ্ট সময় পে জন্ত 

দরপে দাবখল করা োত্রি এিং ঐ বদনই বনবদ জষ্ট সমত্রয় দরপে উনু্মক্ত করা হত্রি।] 

১৩ 

অবিস(সমূহ) এর নাম ও ঠিকানা ঠিকানা  

দরপে 

দবলল 

বিক্রয় 

প্রশাসত্রকর দির, ককন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, র্ানা- মবিহার, রাজশাহী-৬২০৫।  

[অগ্রেী ব্াংক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কত্রপ জাত্ররট শাখার বহসাি নং-০২০০০০২৩৮৫৩৩০, “গ্রন্থাগার বিবিধ 

িহবিল”-এ দরপে দবলত্রলর মূল্য িািদ ছয় শি (৬০০) টাকা এিং কুবরয়ার ও আনুষবিক খরচ িািদ দুই শি 

(২০০) টাকা সহ কমাট আট শি (৮০০) টাকা জমা বদয়া জমার রবশত্রদর কবপ সহ অনুর োধ-পে বদত্রল কুবরয়ার 

কোত্রগও দরপে দবলল কপ্ররে করা োত্রি, িত্রি এরূপ অনুত্ররাধ দরপে বিবক্রর সি জত্রশষ িাবরত্রখর কমপত্রে বিন বদন 

পূত্রি জ কপ ৌঁছাত্রি হুত্রি। দরপে দবলত্রলর পুস্তক িাবলকার বপবিএি কবপ ও একটি এত্রেল শীট রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় 

ককন্দ্রীয় গ্রন্থাগাত্ররর ওত্রয়িসাইট কর্ত্রক িাউনত্রলাি করা োত্রি] 

দরপে দবলল বিক্রয়, ক্রয় ও বিিরত্রে ককান শিজ প্রত্রোজয নয় 

 দরপে দবলল গ্রহে ককাষাধ্যে দির, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-৬২০৫ 

দরপে দবলল উনু্মক্তকরে ককাষাধ্যে দির, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-৬২০৫ 

১৪ 
দরপেদািার সংবেি কোগ্যিা ও 

উপযুক্তিা  

িাংলাত্রদত্রশ বনিবন্ধি প্রকৃি পুস্তক বিত্রক্রিা/সরিরাহকারী োঁর বিগি ০৫ িছত্ররর 

মত্রধ্য ন্যযনিম ৫,০০,০০০ (পাঁচ লে) টাকা মূত্রল্যর কমপত্রে ০১ টি চুবক্ত 

সিলিার সত্রি সমাি করার ন্যযনিম সুবনবদ জষ্ট অবভ্জ্ঞিা আত্রছ। 

১৫ পণ্যর সংবেি বিিরে  
আন্তজজাবিক প্রকাশনার উচ্চ মাত্রনর কাগত্রজ ছাপা উন্নি িাঁধাই-এর সি জত্রশষ 

সংস্করত্রনর সম্পুে জ নতুন ও অব্িহৃি মূল পুস্তক । 

১৬ সংবিষ্ট কসিার সংবেি বিিরত্রের  
সরিরাহকারীর বনজ খরত্রচ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালত্রয়র ককন্দ্রীয় গ্রন্থাগাত্ররর সংগ্রহ 

শাখায় কপ ৌঁছাত্রনা । 

১৭ দরপে দবলত্রলর মূল্য (টাকা) ৬০০ (ছয় শি) টাকা মাে 

১৮ দরপে আহ্বানকারী কম জকিজার নাম প্রশাসক 

১৯ দরপে আহ্বানকারীর পদবি প্রশাসক 

২০ দরপে আহ্বানকারী কম জকিজার ঠিকানা ককন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী - ৬২০৫ 

২১ দরপে আহ্বানকারীর সত্রি কোগাত্রোগ কিান নং - ০৭২১ ৭১১০৬৪ ই-ত্রমইল - ad_rucl@ru.ac.bd 

২২ সকল দরপে িা দরপে প্রবক্রয়া িাবিল করার অবধকার ক্রয়কারী সংরেে কত্রর।  

 


