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নম্বর-০৫.৮৭.০০০০.০০০.০৭.০২০.২১-১৭৩০                                                                                        তাররখ:  
 

উন্মকু্ত েরপত্র রবজ্ঞরি (ফ্রেমওয়াকয) 
 

পাবরলক প্ররকউরদমন্ট আইন ২০০৬ ও পাবরলক প্ররকউরমেন্ট রবরিমালা ২০০৮ (সংশ োধনীসহ) অনুসরশে সরকারর কম যচারী হাসপাতাদল 

কদরানা ফ্ররাগীদের রচরকৎসাদসবায় জরুরর পরররিরত রবদবচনায় ২০২১-২০২২ অর্ যবছদর নন-ইরিরসএল ঔষি ক্রয়/সরবরাদহর লদে প্রকৃত 

ব্যবসায়ী/সরবরাহকারী/প্রস্তুতকারী প্ররতষ্ঠাদনর রনকট হদত রসলদমাহরকৃত খাদম েরপত্র োরখদলর জন্য উনু্মক্ত েরপত্র আহবান করা র্াদে। 

উনু্মক্ত েরপত্র সাংক্রান্ত তথ্যারে রনম্নরূপ:- 

ক্র. রবষয় রবস্তাররত রববরণ 

১. মন্ত্রণালয়/রবভাদগর নাম জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সরচবালয়, ঢাকা।  

২. সাংগ্রাহকারী প্ররতষ্ঠান  সরকারর কম যচারী হাসপাতাল, ফুলবারিয়া, ঢাকা।  

৩. সাংগ্রাহদকর নাম পররচালক, সরকারর কম যচারী হাসপাতাল, ফুলবারিয়া, ঢাকা।  

৪. সাংগ্রাহক সাংরিষ্ট ফ্রকাি  অপাদরশন ফ্রকাি-১০৭০১০২১০০৭২০, প্রারতষ্ঠারনক ফ্রকাি-১০৭০১০২।  

৫. পদের রববরণ নন-ইরিরসএল ঔষি ক্রয়/সরবরাহ। 

৬. েরপত্র আহবাদনর তাররখ ২৫.০৮.২০২১ রি. 

৭. সাংগ্রহ পদ্ধরত উনু্মক্ত েরপত্র (ফ্রেমওয়াকয)।  

৮. বাদজট ও টাকার উৎস রাজস্ব খাত (রজওরব)।  

৯. রসরিউল রবক্রদয়র তাররখ ও 

সময় 

২৬.০৮.২০২১ রি. হদত ০৫.০৯.২০২১ রি. তোররখ পর্ যন্ত সরকারর ছুটির রেন ব্যতীত অরিস 

চলাকারলন সময় অর্ যাৎ সকাল ৮.০০ হদত ফ্রবলা ০২ টা ৩০ রমরনট পর্ যন্ত। 

১০. েরপত্র রসরিউল রবক্রদয়র 

িান 

কযাশ শাখা (পুরাতন ভবদনর রনচতলা) সরকারর কম যচারী হাসপাতাল, ফুলবারিয়া, ঢাকা। 

১১. েরপত্র রসরিউল মূল্য 

(অদিরতদর্াগ্য) ও 

জামানদতর (ফ্রিরৎদর্াগ্য) 

পররমান 

েরপত্র রসরিউল মূল্য বাবে পররচালক, সরকারর কম যচারী হাসপাতাল, ফুলবারিয়া, ঢাকার অনুকূদল 

বোংলোশে  ব্োংক বো মর্শকোন তফরসরল ব্োংক হশত ১০০০/- (এক হোজোর) টোকো ফ্রেজারর চালাদনর 

মাধ্যদম রনি যাররত খাদত (ফ্রকাি নাং-১-০৭০১-০০০৩-২৩৬৬) (অদিরতদর্াগ্য) জমা রেদয় চালাদনর 

মূলকরপ কযাশ শাখায় জমা/োরখল কদর েরপত্র রসরিউল সাংগ্রহ করদত হদব।  

েরপদত্রর সাদর্ জামানত বাবে (ফ্রিরতদর্াগ্য) মর্ মকোন সরকোরর তফরসরল ব্োংক হদত পররচালক, 

সরকারর কম যচারী হাসপাতাল, ঢাকার অনুকূদল ২,০০,০০০/- (দুই লে) টাকার ফ্রপ-অি যার/ব্যাাংক 

ড্রািট (ফ্রিরতদর্াগ্য) োরখল করদত হদব। োরখলকৃত ফ্রপ-অি যার/ব্যাাংক ড্রািট রনি যাররত সময় অদন্ত 

সাংরিষ্ট প্ররতষ্ঠান/মদনানীত প্ররতরনরির রনকট রবরি ফ্রমাতাদবক ফ্রিরত ফ্রেয়া হদব।  

১২. েরপত্র রসরিউল জমাোদনর 

তাররখ ও সময় 

০৬.০৯.২০২১ রি.তাররখ সকাল ৯.০০ টা হদত ফ্রবলা ১২.০০ টা পর্ যন্ত । 

১৩. েরপত্র জমাোদনর িান সরকারর কম যচারী হাসপাতাদলর পুরাতন ভবদনর ১১৭ নাং কদের সামদনর বারান্দায় ররেত 

েরপত্র বাদে।  

১৪. েরপত্র ফ্রখালার তাররখ ও 

সময় 

০৬.০৯.২০২১ রি.তাররখ ফ্রবলা ১২টা ৩০রমরনট । ঐ রেন েরোতা অর্বা তার মদনানীত প্ররতরনরির 

উপরিরতদত (র্রে ফ্রকউ উপরিত র্াদকন) েরপত্র ফ্রখালা হদব। পরবতীদত ফ্রকান আপরি গ্রহণদর্াগ্য 

হদব না।  

১৫. েরপত্র ফ্রখালার িান উপপররচালদকর কক্ষ, সরকারর কম যচারী হাসপাতাল, ঢাকা।  

১৬. েরোতার ফ্রর্াগ্যতা েরপত্র রসরিউশলর সোশে সরবরাহকৃত তিরসদল উরিরখত  তযোবলী প্রশর্োজয।  

১৭. রবদশষ রনদে যরশকা ফ্রকান কারণ েশ যাদনা ব্যরতদরদক ফ্রর্দকান/সকল েরপত্র গ্রহণ/বারতল/সাংদশািদনর েমতা কর্তযপে 

সাংরেণ কদর । এ ব্যাপাদর কর্তযপদের রসদ্ধান্তই চূিান্ত বদল রবদবরচত হদব। েরপত্রোতার ফ্রকান 

আপরি গ্রহণদর্াগ্য হদব না।  

১৮. অনুসরণীয় রবরি-রবিান পাবরলক প্ররকউরদমন্ট আইন ২০০৬ ও পাবরলক প্ররকউরদমন্ট রবরিমালা ২০০৮ এবং সংশ োরধত 

আইন ও রবরধেোলো ২০১৯ অনুসরশে সাংরিষ্ট সকল রবরি অবশ্যই প্ররতপালন করা হদব। েরপত্র 

সাংক্রান্ত রবস্তাররত তথ্য সরবরাহকৃত তিরসদল পাওয়া র্াদব। 

১৯. েরপত্র আহবানকারীর 

পেরব, ঠিকোনো ও েোপ্তররক 

মফোন নম্বর 

পররচালক, সরকারর কম যচারী হাসপাতাল, ফুলবারিয়া, ঢাকা-১০০০।   

ফ্রিান: ০২-২২৩৩৮৬৭০৮ 

 

  ২। েরপত্র রসরিউল ক্রয় সাংক্রান্ত রবস্তাররত তথ্যারে সরকারর কম যচারী হাসপাতাদলর উপপররচালক/কযাশ শাখা হদত সাংগ্রহ করা র্াদব। 

স্বােররত- 

(মুহঃ মাহবুবর রহমান) 

অরতররক্ত সরচব ও পররচালক 

ফ্রিান নাং- ০২-২২৩৩৮৬৭০৮ 

geh@mopa.gov.bd 

১০ ভাদ্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ 

২৫ আগস্ট ২০২১ রিষ্টাব্দ 

 

mailto:geh@mopa.gov.bd

