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০৬ ফ যা়ির ২০২২

২৩ মাঘ ১৪২৮

িবষয:় কাযােদশকাযােদশ

জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড)-এর গত ১৬.০১.২০২২ তািরেখর কােটশন িব ি  ও ২৩.০১.২০২২
তািরেখ অ ি ত ে  েয়র জ  দরপ  ায়ন কিম  (TEC)’র পািরেশর ি েত এনএিপিড’র ডরিমটিরর
৭ম তলায় ০৮  এিস কে র (ক  নং ৬০১-৬০৮) জানালায় Transparent কাপেড়র পদা, আ ষি ক মালামাল
(ন না মাতােবক) সরবরাহ ও িত াপেনর লে  (মালামাল সরবরাহ বাবদ ভ াট ও আই সহ ২,৭৩,১৮০.০০+ পদা
সলাই ও িফ ং ম ির ভ াট ও আই  িতত ২৫,৩২০.০০) সবেমাট= ২,৯৮,৫০০.০০ ( ই ল  আটান ই হাজার
াচশত) টাকায় িন বিণত শেত িনেদশ েম কাযােদশ দান করা হেলাঃ 

শতাবলীঃশতাবলীঃ
(১) কাযােদশ াি র ১০ (দশ) কমিদবেসর মে  মালামাল (ন না মাতােবক) সরবরাহ বক িত াপন
করেত হেব;

(২) এনএিপিড’র সহকারী পিরচালক, সহেযাগী িশ ক-২ ও ডরিমটির পািরনেটনেড  উ  কাজ েঝ
িনেবন এবং ােদর ত য়েনর িভি েত িবল পিরেশাধ করা হেব;

(৩) মালামাল সরবরাহ হেত ভ াট ও আই  কতন করা হেব, তেব ম ির হেত ভ াট ও আই  কতন করা
হেব না।

                 (৪) এ য় ডরিমটির খাত হেত িনবাহ করা হেব। 

৬-২-২০২২

M/S. B.S.H INTERNATIONAL, 
Proprietor

মাঃ মঈ ল হাসান চৗ রী
উপপিরচালক

ফান: ০২২২৩৩৬০৩৫৫
ইেমইল: ddadmin@napd.gov.bd

ারক ন র: ২০.০৭.০০০০.০০৫.০৪.০১২.১৬.২২/১(১০) তািরখ: ২৩ মাঘ ১৪২৮
০৬ ফ যা়ির ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, শাসন ও অথ অ িবভাগ, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড)
২) সহকারী পিরচালক, শাসন ও অথ অিধশাখা, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড)

১



৩) মহাপিরচালেকর াফ অিফসার (অিতির  দািয় ), মহাপিরচালক-এর দ র, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন
একােডিম (এনএিপিড)
৪) সহেযাগী িশ ক-২, িশ ণ-২ শাখা, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড)
৫) সহকারী া ামার, আইিস  শাখা, (এনএিপিড), ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ।
৬) কয়ার টকার, সাধারণ সবা শাখা, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড)
৭) পািরনেটনেড , ডরিমটরী শাখা, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড)
৮) িহসাবর ণ কমকতা, অথ ও িহসাব শাখা, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড)
৯) ি গত সহকারী, অিতির  মহাপিরচালক-এর দ র, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড)
১০) ার িকপার, শাসন শাখা, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড)
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এ. . এম. মাতাহার হােসন 

িনবাহী কমকতা
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