
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

জুট ডাইভারসসসিদকশন প্রদ াশন সসন্টার (সজসডসিসস) 

বস্ত্র ও িাট  ন্ত্রণালয় 

১৪৫,  সনপুরীিাড়া, সতজগাঁও, ঢাকা-১২১৫। 

ঢাকা আন্তজজাসতক বাসণজয স লা-২০১৯ এ সজসডসিসস’র  

প্যাসভসলয়ন সন জাদণর জন্য েরিত্র সবজ্ঞসি। 

 

সূত্রঃ ২৪.০৯.০০০০.০০০.২৫.৩৭৬.১৮.                                                      তাসরখঃ ০৯-১২-২০১৮ইাং 

০১। কাদজর সববরণ: ঢাকা আন্তজজাসতক বাসণজয স লা-২০১৯-এ জুট ডাইভারসসসিদকশন প্রদ াশন সসন্টার (সজসডসিসস) এর 

জন্য বরাদ্দকৃত স্থাদন টান জসক িদ্ধসতদত ৫০×৫০ বগ জফুট আয়তদনর ১টি প্যাসভসলয়ন সন জাণ করদত হদব। প্যাসভসলয়নটি  

জুদটর সটকচার সেদয় সভতদর ৮‘× ৮‘ আয়তদনর ক দবশী ২৫/২৬ টি স্টল ততরী করদত হদব (েরিদত্রর সাদে ডাস  জ া 

সেদত হদব)। সিসিউলের িালে জেসিসিসি জেলে িাসির জেচ িরবরাহ েরা হলব। 

০২। আদন জস্ট  াসনঃ েরিত্র মূদের ২.৫% সি-অড জাদরর  াধ্যদ   EECC  CCoommppeexx  JJuuttee  SSeeccttoorr--JJDDPPCC  অনুকূদল  জ া জ া 

সেদত হদব।সেদত হদব। 

০৩। েরোতা প্রসতষ্ঠাদনর স াগ্যতাঃেরোতা প্রসতষ্ঠাদনর স াগ্যতাঃ  ঢাকা আন্তজজাসতক বাসণজয স লায় ন্যযনত  ৫ বৎসর প্যাসভসলয়ন সন জাদণর অসভজ্ঞতা 

সম্পন্ন প্রসতষ্ঠান েরিদত্র অাংশগ্রহদণর জন্য সবদবসচত হদব। 

০৪। সসসডউল সবসরঃ েরিত্র সসসডউল আগা ী ১১-১২-২০১৮ তাসরখ হদত ১৮-১২-২০১৮ তাসরখ ি জন্ত অসিস চলাকালীন 

সকাল ০৯.০০ টা সেদক সবকাল  ০৫.০০ টা ি জন্ত সজসডসিসস’র সহসাব শাখা সেদক অ-সিরৎ স াগ্য ১,০০০/০০ (এক 

হাজার) টাকার সবসন দয় রয় করা  াদব। উদেখ্য, সসসডউল আগা ী উদেখ্য, সসসডউল আগা ী ১৮১৮--১২১২--২০১৮ ২০১৮ তাসরখ দুপুর তাসরখ দুপুর ১২.০০ ১২.০০ টা ি জন্ত রয় করা টা ি জন্ত রয় করা 

 াদব। াদব।  

০৫। েরিত্র জ াঃ আগা ী  ১৮-১২-২০১৮ তাসরখ দুপুর ২.৩০ টার  দধ্য সজসডসিসস কা জালদয়র প্রশাসন শাখায় রসিত েরিত্র 

বাদে জ া সেয়া  াদব। 

০৬। েরিত্রবে সখালাঃ আগা ী ১৮-১২-২০১৮ তাসরখ সবকাল ৩.০০ টায় েরোতাদের উিসস্থসতদত ( সে সকউ উিসস্থত 

োদকন) েরিত্রবে সখালা হদব।  

০৭। প্যাসভসলয়ন হস্তান্তরঃ  আগা ী ০৭-০১-২০১৯ তাসরখ সবকাল ৫.০০ টার  দধ্য কা জাদেশ অনু ায়ী প্যাসভসলয়দনর সকল 

সন জাণ কাজ সম্পন্ন কদর সজসডসিসস কর্তজিদির সনকট প্যাসভসলয়ন হস্তান্তর করদত হদব। 

০৮। সেড লাইদসন্স, ভযট, ট্যাে সাংরান্ত হালনাগাে সনে, জাতীয় িসরচয় িদত্রর সতযাসয়ত িদটাকসি, অসভজ্ঞতা সনে ও 

দুইকসি িাসদিাট জ সাইদজর ছসব েরিদত্রর সাংদগ জ া সেদত হদব। 

০৯। কর্তজিি সব জসনম্ন েরিত্র গ্রহদণ বাধ্য নদহ এবাং সকান প্রকার কারণ েশ জাদনা ব্যাসতদরদক স  সকান েরিত্র বা সকল েরিত্র 

আাংসশক বা পুদরাপুসর বাসতল করার ি তা কর্তজিি সাংরিণ কদরন। 

১০। সবস্তাসরত তদের জন্য সজসডসিসসর প্রশাসন শাখায় স াগাদ াগ করার জন্য অনুদরাধ করা হদলা। 

  

 

স া:  ঈনুল হক 

িসরচালক (সিএ আই) 
 

 

 


