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িবষয:় িবআরিডিবিবআরিডিব   িব িভিবিভ   জলাজলা   দ েররদ েরর   জজ   অিফসঅিফস   সর ামা িদসর ামা িদ //মালামালমালামাল   েয়রেয়র   শাস িনকশাসিনক  অ েমাদনঅ েমাদন ।।

       উপ  িবষেয়র ি েত িবিভ  জলা দ েরর অিফস সর ামািদ/মালামাল েয়র লে  জলা য় কিম র
পািরশসহ াব রণ করা হেয়েছ। জলা য় কিম র পািরেশর আেলােক িপিপআর-২০০৮ এর ১১(২)(ক)

মাতােবক -  জলার নােমর পাে  িনে র বণনা যায়ী অিফস সর ামািদ/মালামাল েয়র িনিম  অথ েয়র
অ েমাদন দয়া হেলা:

ম জলার নাম মালামােলর িববরণ (মেডলসহ) সং া
অ েমািদত 

 (ভ াট 
আই সহ)

অ েমািদত িত ােনর নাম

১. রাজশাহী ফেটাকিপয়ার মিশন 
(Canon iR 1435) ১ ৮০০০০/- িপে লস কি উটার, টার রাড, 

রাজশাহী

২. মেহর র ড টপ কি উটার 
(HP Pro Desk 400 G4) ১ ৪৯৯৭০/- কি উটার মট, িজএম টাওয়ার, 

বাস া , মহের র

৩. চ াম

াপটপ কি উটার 
(HP 15-bs 147TU) ১ ৪৮৩০০/- কি উটার িভেলজ, িজইিস 

মাড়, চ ামফেটাকিপয়ার মিশন 
(Canon iR 1435) ১ ৭৮৭৫০/-

৪. লনা ফেটাকিপয়ার মিশন 
(Canon iR 1435) ১ ৮০,০০০/- ারা িলিমেটড, ৩, কিডএ 

এিভিনউ, লনা

৫. গাপালগ াপটপ কি উটার 
(Dell Vostro-3568)

১ ৫০,০০০/- াশনাল কি উটার সািভস, 
বীণাপািণ ল মাড়, গাপালগ

৬. পাবনা ফেটাকিপয়ার মিশন 
(Canon iR 1435) ১ ৭৯৮০০/-

Toggi Service Limited, 
Gulshan Centre, Gulshan-

2, Dhaka.

৭. ঝালকাঠী

াপটপ কি উটার 
(Dell Inspiration-3576)

১ ৫০,০০০/- ARK Computer Systemd, 
City Market, Sadar Road, 

Barishalমাি িমিডয়া েজ র ি নসহ 
Hitachi CP-EX3051WN) ১ ৫০,০০০/-

৮. বর না মাি িমিডয়া েজ র ি নসহ 
Hitachi CP-X3042WN) ১ ৫০,০০০/- Computer Zon, Sher-e-

Bangla Road, Barguna

৯. ফিরদ র

াপটপ কি উটার 
(HP 15-DA0028TU) ১ ৪৯৯৫০/-

িসএনএস কি উটার, ফিরদ রমাি িমিডয়া েজ র ি নসহ 
(Hitachi CP-EX3051WN) ১ ৪৯৯৬০/-

১১. নও া

াপটপ কি উটার 
(Dell Vostro-3568)

১ ৫০,০০০/- Tasnuva Computer, Gaja 
Society Market, Main 

Road, Naogaonড টপ কি উটার  
(HP Prodesk 400 G4) ১ ৫০,০০০/-

১



১২. ন েকানা

াপটপ কি উটার 
(Dell Vostro-3568)

১ ৫০,০০০/- Regency Technologies, 
Rashid Market, 

Netrokonaমাি িমিডয়া েজ র ি নসহ 
Hitachi CP-X3042WN) ১ ৫০,০০০/-

১৩. প য়াখালী

াপটপ কি উটার 
(HP Pavilion 15 Cu006tu)

১ ৫০,০০০/-

টক াট, টাউন ল রাড, 
প য়াখালী

মাি িমিডয়া েজ র ি নসহ 
(Epson EB-X05.3300) ১ ৪৯,৮০০/-

ফেটাকিপয়ার মিশন 
(Canon iR 1435) ১ ৭৯৩০০/-

         ক পে র অ েমাদন েম ইহা অবিহত করা হেলা।

১৭-৬ -২০ ১৯

উপপিরচালক, িবআরিডিব, জলাদ র, 
রাজশাহী/ মেহর র/চ াম/ লনা/ গাপালগ /পাবনা/ঝালকাঠী/বর না/ফিরদ র/নও া/ ন েকানা/প য়াখালী।

মাহা: দেলায়ার হােসন
উপপিরচালক

ারক ন র: ৪৭.৬২.০০০০.২১০.০৭.০০৪.১৮.১২৬/১(৫) তািরখ: ৩০ জ  ১৪২৬
১৩ ন ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) উপপিরচালক (বােজট/িহসাব), িবআরিডিব, ঢাকা।
২) মহাপিরচালক মেহাদেয়র একা  সিচব, িবআরিডিব, ঢাকা।
৩) উপপিরচালক ( া ািমং), িবআরিডিব, ঢাকা (ওেয়ব সাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা হ’ল)।
৪) পিরচালক ( শাসন) মেহাদেয়র একা  সহকারী, িবআরিডিব, ঢাকা।

১৭-৬ -২০ ১৯

মাঃ তাির র রহমান 
সহকারী পিরচালক

২


