ক্যান্টিন পন্টিচালনাি দিপত্র ন্টিজ্ঞন্টি
০১। ন্টিমান িাাংলাদদশ এয়ািলাইন্স ন্টলিঃ এি ঢাক্াস্থ হযিত শাহজালাল আন্তজজান্টতক্ ন্টিমান িন্দি এলাক্ায় অিন্টস্থত
জ
জ
ন্টিমান স্টাফ ক্যান্টিন (৪৬৪৫ ির্ফুট),
ন্টিএটিন্টি ক্যান্টিন (৮৭৪ ির্ফুট)
ও প্রদক্ৌশল হযাাংর্াি ক্যান্টিন (টি-রুম) (৩৬০
জ
জ
ির্ফুট)
এিাং চট্টগ্রামস্থ ষ ালশহদি অিন্টস্থত ন্টিটি অন্টফি ক্যান্টিন (১৭৫০ ির্ফুট)
ও শাহ আমানত আন্তজজান্টতক্ ন্টিমান
জ
িন্দি এলাক্ায় অিন্টস্থত ন্টিমান ভিন ক্যযন্টিন (২৩০০ ির্ফুট)
০৩ (ন্টতন) িছি ষময়াদদ চুন্টি ন্টভন্টিদত পন্টিচালনাি জন্য
িিক্ািী/আধা-িিক্ািী/ স্বায়িশান্টিত/িহুজান্টতক্ ষক্াম্পানী/স্বনামধন্য ষিিিক্ািী প্রন্টতষ্ঠাদন ক্মপদে ৪০০ (চািশত )
জদনি ক্যান্টিন/ক্যাটান্টিাং িান্টভিজ পন্টিচালনায় ন্যযনতম ০৩ (ন্টতন) িছদিি অন্টভজ্ঞতা িম্পন্ন অথিা ১০০০ (এক্ হাজাি )
জ আয়তদনি ২০০( দুইশত) জন িিাি ব্যিস্থা িম্বন্টলত ০৩(ন্টতন)িছদিি অন্টভজ্ঞতািম্পন্ন ষিদতোঁিা/ক্যাটান্টিাং িান্টভিজ
ির্ফুট
পন্টিচালনাক্ািী ঠিক্াদািী প্রন্টতষ্ঠাদনি ন্টনক্ট হদত আলাদাভাদি এক্ খাম পদ্ধন্টতদত িীল ষমাহিকৃত দিপত্র আহ্বান ক্িা
যাদছিঃ
প্যাদক্জ-১:
ন্টিমান স্টাফ ক্যান্টিন:
o ন্টিমান স্টাফ ক্যান্টিন এক্ক্ ঠিক্াদাি প্রন্টতষ্ঠান দ্বািা পন্টিচান্টলত হদি। উি ক্যান্টিদনি জন্য
আলাদাভাদি দিপদত্র অাংশ গ্রহণ ক্িদত হদি।
o আর্ামী ০৮-০৩-২০২১ন্টরিঃ তান্টিখ পয জন্ত ন্টনজস্ব ষলটািদহড প্যাদড ঢাক্া ন্টিমান স্টাফ ক্যান্টিন এি জন্য
আদিদনপূি জক্ ১০০০/-(এক্ হাজাি) টাক্া জমাদান িাদপদে (অদফিতদযাগ্য)ন্টিতান্টিত তথ্য/শতজ
িম্বন্টলত দিপত্র/ন্টিন্টডউল ন্টিমাদনি প্রধান ক্ায জালয়, “িলাক্া ভিন”, কুন্টম জদটালা, ঢাক্া-১২২৯ এি ক্যাশ
এন্ড ব্যাাংন্টক্াং শাখা হদত অন্টফি চলাক্ালীন িক্ল ক্ায জন্টদিদি ক্রয় ক্িা যাদি।
প্যাদক্জ-২:
o ন্টিএটিন্টি ক্যান্টিন ও প্রদক্ৌশল হযাাংর্াি ক্যান্টিন (টি-রুম) এক্ই ঠিক্াদাি দ্বািা পন্টিচান্টলত হদি ন্টিধায়
এক্ই প্রন্টতষ্ঠান উি ক্যান্টিনদ্বদয়ি জন্য দিপদত্র অাংশ গ্রহণ ক্িদি।
o আর্ামী ০৮-০৩-২০২১ন্টরিঃ তান্টিখ পয জন্ত ন্টনজস্ব ষলটািদহড প্যাদড ন্টিএটিন্টি ক্যান্টিন ও প্রদক্ৌশল
হযাাংর্াি ক্যান্টিন (টি-রুম) এি জন্য আদিদনপূি জক্ ১০০০/-(এক্ হাজাি) টাক্া জমাদান িাদপদে
(অদফিতদযাগ্য) ন্টিতান্টিত তথ্য/শতজ িম্বন্টলত দিপত্র/দটন্ডাি ন্টিন্টডউল ন্টিমাদনি প্রধান ক্ায জালয়,
“িলাক্া ভিন”, কুন্টম জদটালা, ঢাক্া-১২২৯ এি ক্যাশ এন্ড ব্যাাংন্টক্াং শাখা হদত অন্টফি চলাক্ালীন িক্ল
ক্ায জন্টদিদি ক্রয় ক্িা যাদি। এখাদন ন্টিদশ ভাদি উল্লেখ্য প্যাল্লেজ-১ ও প্যাল্লেজ-২-এ উল্লেখিত
েযাখিনসমুল্লের জন্য দরপত্র/টেন্ডার খসখিউল শুধুমাত্র খিমাল্লনর উপল্লরাখেখিত ঢাো অখিল্লস পাওয়া
যাল্লি।
প্যাদক্জ-৩:
চট্টগ্রাম ন্টিটি অন্টফি ক্যান্টিন ও ন্টিমান ভিন ক্যান্টিন:
o চট্টগ্রাম ন্টিটি অন্টফি ক্যান্টিন ও চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তজজান্টতক্ ন্টিমান িন্দি এলাক্ায় অিন্টস্থত
ন্টিমান ভিন ক্যান্টিনদ্বয় এক্ই ঠিক্াদাি প্রন্টতষ্ঠান দ্বািা পন্টিচান্টলত হদি ন্টিধায় এক্ই প্রন্টতষ্ঠান
চট্টগ্রাদমি ক্যান্টিনদ্বদয়ি জন্য দিপদত্র অাংশগ্রহণ ক্িদি।
o আর্ামী ০৮-০৩-২০২১ন্টরিঃ তান্টিখ পয জন্ত ন্টনজস্ব ষলটািদহড প্যাদড চট্টগ্রাম ন্টিটি অন্টফি ক্যান্টিন ও
চট্টগ্রাম ন্টিমান ভিন ক্যান্টিনদ্বদয়ি জন্য আদিদনপূি জক্ ১০০০/-(এক্ হাজাি)টাক্া জমাদান িাদপদে
(অদফিতদযাগ্য) ন্টিতান্টিত তথ্য/শতজ িম্বন্টলত দিপত্র/দটন্ডাি ন্টিন্টডউল ন্টিমান ভিন, ১/২, ন্টিন্টডএ
এন্টভন্টনউ, ষ ালশহি, চট্টগ্রাম এি অথ জ শাখা হদত ক্রয় ক্িা যাদি। এখাদন ন্টিদশ ভাদি উল্লেখ্য
চট্টগ্রামস্থ েযাখিনদ্বল্লয়র জন্য দরপত্র/টেন্ডার খসখিউল শুধুমাত্র উপল্লরাখেখিত চট্টগ্রাম খিমান অখিল্লস
পাওয়া যাল্লি।

০২।
আর্ামী ০৯-০৩-২০২১ন্টরিঃ তান্টিখ ষিলা ১৫:০০ ঘটিক্া পয জন্ত ঢাক্ায় অিন্টস্থত ন্টিমান ক্যান্টিন িমূদহি জন্য
ন্টিমান প্রধান ক্ায জালয়, িলাক্া ভিন, কুন্টমদজ টালা, ঢাক্া-১২২৯ এি অভযথ জনা ক্দে িন্টেত ন্টনধ জান্টিত িাদে দিপত্র/টেন্ডার
ন্টিন্টডউল জমা ষদয়া যাদি। ন্টিমাদনি চট্টগ্রাম অন্টফি ষথদক্ চট্টগ্রাম ন্টিমান ক্যান্টিনদ্বদয়ি জন্য ক্রয়কৃত দিপত্র/টেন্ডার
ন্টিন্টডউল ন্টিমান ভিন, ১/২, ন্টিন্টডএ এন্টভন্টনউ, ষ ালশহি, চট্টগ্রাম এি ষজলা ব্যিস্থাপদক্ি অন্টফি ক্দে িন্টেত ন্টনধ জান্টিত
িাদে দিপত্র/ টেন্ডার ন্টিন্টডউল জমা ষদয়া যাদি। এছাড়াও আগ্রহী দিদাতার্ণ কুন্টিয়াি িান্টভিজ /ডাক্দযাদর্ ব্যিস্থাপক্ ন্টশল্প
িম্পক্জ, ন্টিমান িাাংলাদদশ এয়ািলাইন্স ন্টলিঃ, ন্টিমান প্রধান ক্ায জালয়, িলাক্া ভিন, কুন্টম জদটালা, ঢাক্া-১২২৯ এি িিািি
দিপত্র ষপ্রিণ ক্িদত পািদিন। তদি দিপত্র অিশ্যই ন্টনধ জান্টিত তান্টিখ ও িমদয়ি মদে ন্টিমান প্রধান ক্ায জালদয় ষপৌৌঁছাদত
হদি। ন্টনধ জান্টিত িময় ও তান্টিদখি পি ষক্ান দিপত্র গ্রহণ ক্িা হদি না। দিপত্রিমূহ আর্ামী ১৫/০৩/২০২১ তান্টিখ ষিলা
১১:০০ ঘটিক্ায় ন্টমন্টন ক্নফাদিন্স রুম, ন্টিমান প্রধান ক্ায জালয়, িলাক্া ভিন, কুন্টম জদটালা, ঢাক্ায় ষটন্ডাি ক্ন্টমটি ক্র্তজক্
দিদাতার্দণি িম্মুদখ (যন্টদ ষক্হ উপন্টস্থত থাদক্ন) ষখালা হদি।
০৩।
ন্টিমান ক্র্তজপে ষক্ান ক্ািণ দশজাদনা ব্যন্টতদিদক্ ষয ষক্ান অথিা িক্ল দিপত্র গ্রহণ ন্টক্াংিা িান্টতল ক্িাি পূণ জ
অন্টধক্াি/েমতা িাংিেণ ক্দি।
ব্যিস্থাপক্ ন্টশল্প িম্পক্জ

