
          
 

            
ফাাংরাদদ লরাক  কারুশল্প পাউদে 

লানাযগা, নাযায়ণগঞ্জ 

াংস্কৃশত শফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

                  www.sonargaonmuseum.gov.bd 

স্মাযক নাং: ৪৩.২৮.০০০০.১১৯.১৪.১০৭৭.২০.৩৮                                                           তাশযখ: ০১ লপব্রুয়াশয ২০২০ শি: 

 
 

আউটদাশাং দ্ধশতদত জনফর যফযাদয শফজ্ঞশি 
 

১. ভন্ত্রণারয় শফবাগ  : াংস্কৃশত শফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

২. ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা : ফাাংরাদদ লরাক  কারুশল্প পাউদেন  

৩. জনফর াংগ্রকাযী কর্তৃক্ষ : শযচারক, ফাাংরাদদ লরাক  কারুশল্প পাউদেন 

৪. দযত্র আহ্বাদনয শফলয়  : আউটদাশাৃং এয ভাধ্যদভ জনফর শনদয়াদগয জন্য যকায কর্তকৃ অনুদভাশদত লযশজস্টাড ৃ লকাম্পানী/প্রশতষ্ঠান 

ফাছাইকযণ। আগ্রী লকাম্পানী/প্রশতষ্ঠানদক কর রদট অাংগ্রণ কযদত দফ।  
   দদয নাভ দ 

াংখ্যা 

কামাৃরয়/ প্রশতষ্ঠাদনয 

নাভ 

শক্ষাগত লমাগ্যতা ফয় ীভা লফতন লগ্রড/ 

াকুল্য মূল্য 

 রট-১ : ১। ড্রাইবায  ০১ ফাাংরাদদ লরাক  

কারুশল্প পাউদেন 

লানাযগাঁ, নাযায়ণগঞ্জ 

লকান স্বীকৃত লফাড ৃদত অন্যূন 

এএশ অথফা ভভাদনয যীক্ষায 

উত্তীণৃ বাযী মানফান চারাদনায 

রাইদন্স প্রাি দত দফ। ল াংদগ  

অন্যূন ৩ (শতন )ফৎদযয ফাস্তফ 

অশবজ্ঞতা থাকদত দফ। 

১৮ লথদক 

৬০ ফছয  

১৭,৬৩০/- 

 রট-২ : ২। অশপ ায়ক ০১  

ঐ 

লকান স্বীকৃত লফাড ৃদত অন্যূন 

এএশ অথফা ভভাদনয যীক্ষায 

উত্তীণ ৃদত দফ। 

১৮ লথদক 

৬০ ফছয  

১৬,১৩০/- 

৫. শনদয়াদগয ছাড়ত্র নম্বয : াংস্কৃশত শফলয়ক ভন্ত্রণারয় স্মাযক নাং: ৪৩.০০.০০০০.১১৮.১৪.০০৩.১৯   তাশযখ ০৮ জুরাই ২০১৯ শি:  

৬. দযত্র আহ্বাদনয দ্ধশত  : OTM (Open Tender Method) 

৭. ফাদজট  তশফদরয উৎ : শজশফ (যাজস্ব) 

৮. লকাম্পানী/প্রশতষ্ঠাদনয লমাগ্যতা 

 জনফর যফযাদয 

অশবজ্ঞতা  

: ক. ারনাগাদ নফায়নকৃত লেড রাইদন্স (আউটদাশাৃং জনফর যফযাদয), বূাট  আয়কয প্রদাদনয দযত্র 

(ারনাগাদ)।  
খ. আগ্রী প্রশতষ্ঠানমূদয কভদক্ষ ০৩ (শতন) ফছদয শফশবন্ন যকাশয/যাষ্ট্রায়ত্ত/শফদদশ/শভন/যকাশয প্রকদল্প জনফর 

যফযাদয অশবজ্ঞতা থাকদত দফ।  
গ. লটোয ডকুদভদে উশিশখত প্রশতষ্ঠান  প্রস্তাশফত জনফর যফযাদয অন্যান্য লমাগ্যতা।  
ঘ. দতালজনক ব্যফস্থানা লমাগ্যতা এফাং রশজশিক াভথ।ৃ  
ঙ. যকায অনুদভাশদত জনফর যফযাদয আউটদাশাৃং প্রশতষ্ঠান দত দফ।  

৯. দযত্র গ্রদনয স্থান, তাশযখ  

ভয়  

: ১। ফাাংরাদদ লরাক  কারুশল্প পাউদেন,  শাফ াখা, আশভনপুয, লানাযগাঁ, নাযায়ণগঞ্জ।  
২। গ্রন্থাগায অশধদিয, াফাগ, ঢাকা।  

১০. দযত্র জভাদাদনয স্থান  : ১। ফাাংরাদদ লরাক  কারুশল্প পাউদেন,  শাফ াখা, আশভনপুয, লানাযগাঁ, নাযায়ণগঞ্জ।  
২। গ্রন্থাগায অশধদিয, াফাগ, ঢাকা।  

১১. দযত্র দাশখদরয লল তাশযখ 

 ভয়  

:  ১৭ লপব্রুয়াশয ২০২০ লফরা ২:০০টা মতৃ 

১২. দযত্র লখারায তাশযখ  ভয়  : ১৭ লপব্রুয়াশয ২০২০ লফরা ২:৩০ শভ: 

১৩. শশকউশযটি ভাশন  : ৫০,০০০.০০ (ঞ্চা াজায টাকা)  

১৪. দযত্র তপশদরয মূল্য  : আগাভী ০২ লপব্রুয়াশয ২০২০ তাশযখ লথদক ১৬ লপব্রুয়াশয ২০২০ তাশযখ 

১৫. জনফর যফযাদয ভয়  : চুশি ম্পাদদনয ১৫ (দনয) শদদনয ভদধ্য।  
১৬. চুশিয লভয়াদকার  : ১ (এক) ফছয  

১৭. দযত্র আফানকাযী 

কভকৃতাৃয নাভ  দফী  

: জনাফ লভা: আব্দুর ভান্নান ইশরয়া   

অশতশযি শচফ, াংস্কৃশত শফলয়ক ভন্ত্রণারয়  

 প্রকল্প শযচারক  

“ফাাংরাদদ লরাক  কারুশল্প পাউদেদনয জাদুঘয বফ ম্প্রাযণ এফাং অন্যান্য লবৌত অফকাঠাদভা শনভাৃণ”  

১৮. লমাগাদমাগ  : ০৯৬০৪০০০৭৭৭ 

১৯. াংযশক্ষত ক্ষভতা  : কর্তৃক্ষ লম লকান আদফদন গ্রণ অথফা কর/লম লকান জনফর াংগ্র প্রশিয়া ফাশতর কযায ক্ষভতা াংযক্ষণ কদযন।  
 

 

 

 

http://www.sonargaonmuseum.gov.bd/


 

তাৃফরী  

 

১. জনফর যফযাদয লক্ষদত্র প্রশতটি দদয শফযীদত ভাশক লফতন স্থানীয় টাকায় উদিখ কযদত দফ এফাং শরগারা কযা খাদভয উয স্পিবাদফ Out 

Sourcing ব্দটি শরখদত দফ।  
২. চূড়াতবাদফ শনফাৃশচত প্রশতষ্ঠানদক শনজ উদযাদগ াংগৃীত ৩০০ (শতনত) টাকা মূদল্যয নন জুশডশয়ার স্টূাদম্প ফাাংরাদদ লরাক  কারুশল্প পাউদেদনয 

শত জনফর যফযাদয চুশিত্র ম্পন্ন কযদত দফ। লকান ব্যশিয নাদভ শনদয়াগত্র ইস্যূ কযা দফ না।  
৩. কামাৃদদপ্রাি প্রশতষ্ঠাদনয ভাশক কশভন দত শফশধ লভাতাদফক বূাট, ট্যাক্স  অন্যান্য কয চাজৃ (প্রদমাজূ লক্ষদত্র) কতনৃ কযদত দফ।  
৪. যফযাকৃত জনফদরয লফতন যকাশয নীশতভারায় উশিশখত লফতদনয কভ দত াযদফ না।  
৫. দযত্রকাযীদক তাদদয দযদত্র প্রশতটি দদয শফযীদত চাশত যকায কর্তকৃ শনধাৃশযত লফতন উদিখ পূফকৃ শফফযণীয ভাধ্যদভ শনজ শনজ প্রশতষ্ঠাদনয লরটায 

প্যাদড অশতশযি শচফ, াংস্কৃশত শফলয়ক ভন্ত্রণারয়  প্রকল্প শযচারক “ফাাংরাদদ লরাক  কারুশল্প পাউদেদনয জাদুঘয বফন ম্প্রাযণ এফাং অন্যান্য 

লবৌত অফকাঠাদভা শনভাৃণ” লানাযগাঁ, নাযায়ণগঞ্জ এয ফযাফদয দাশখর কযদত দফ।  
৬. কামাৃদদ প্রাি প্রশতষ্ঠাদনয প্রস্তাশফত প্রাথীদদয ভদধ্য দত কর্তৃক্ষ লভৌশখক যীক্ষা গ্রদণয ভাধ্যদভ শুধুভাত্র উযুি প্রাথী মাচাই-ফাছাই কযদফন।  
৭. কামাৃদদ প্রাি প্রশতষ্ঠানদক Performance Security ফাফদ ০১ ফছদযয লভাট মূদল্যয ১০% াদয ব্যাাংক গ্যাযাশে প্রদান কযদত দফ।  
৮. এই শনদয়াদগয লক্ষদত্র যকায কর্তকৃ জাযীকৃত Out Sourcing াংিাত যকাশয নীশতভারা প্রদমাজূ দফ।  
৯. দযত্র দাশখরকাযী প্রশতষ্ঠানদক অফশ্যই যকায কর্তকৃ শনধাৃশযত লফতন অনুমায়ী দযত্র দাশখর কযদত দফ। লকান িদভই শনধাৃশযত লফতন  অন্যান্য 

সুশফধাশদয কভ প্রস্তাফ কযা মাদফ না। Out Sourcing প্রশতষ্ঠান শফশধ লভাতাদফক কশভন দাফী কযদত াযদফন।  
১০. আউটদাশাৃং এয ভাধ্যদভ শনদয়াশজত জনফরদক অশপদয দদনশিন দাশয়ত্ব ারদনয াাাশ ছুটিয শদদন শকাংফা অশপ ভদয়য আদগ ফা দয অশতশযি 

ভয় দাশয়ত্ব ারন কযদত দফ।  
১১. আউট লাশাৃং এয ভাধ্যদভ শনদয়াশজত জনফদরয লফতন  অন্যান্য সুশফধাশদ তাদদয স্ব স্ব ব্যাাংক শদদফ যাশয জভা দফ।  
১২. উি শফজ্ঞশিটি ফাাংরাদদ লরাক  কারুশল্প পাউদেদনয দয়ফ াইদট www.sonargaonmuseum.gov.bd ায় মাদফ।  
১৩. কর্তৃক্ষ লকান কাযণ দাৃদনা ব্যশতদযদখ শফনা লনাটিদ দযত্র শফজ্ঞশি স্থশগত অথফা দযদত্রয লম লকান ত ৃফাশতর কশযফায ক্ষভতা াংযক্ষণ কদযন।  
 

 

 

 

                         স্বাক্ষশযত/- 
 
 

লভা: আব্দুর ভান্নান ইশরয়া 

অশতশযি শচফ, াংস্কৃশত শফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

 প্রকল্প শযচারক 

“ফাাংরাদদ লরাক  কারুশল্প পাউদেদনয জাদুঘয বফ ম্প্রাযণ 

এফাং অন্যান্য লবৌত অফকাঠাদভা শনভাৃণ” ীলকৃ প্রকল্প 

 

http://www.sonargaonmuseum.gov.bd/

