
 

 

 

চিত্তরঞ্জন কটন চিলে চিত্তরঞ্জন টটক্সটাইে পল্লী স্থাপলনর েলযে চিল্প প্লট 

চিক্রলের পূণঃ দরপত্র চিজ্ঞচি। 

 

 িাাংোলদি টটক্সটাইে চিেস করলপালরিন (চিটিএিচস) চিটিএিচস ভিন 

(৩ে তো),৭-৯, কাওরান িাজার, ঢাকা এর চনেন্ত্রণাধীন চিত্তরঞ্জন কটন 

চিলে চিত্তরঞ্জন টটক্সটাইে পল্লী স্থাপলনর চনচিত্ত প্রথি পর্ যালে চিচভন্ন 

সাইলজর ১০টি চিল্প প্লট ‘টর্খালন টর্ অিস্থাে আলে চভচত্তলত’ চিক্রলের 

েলযে আগ্রহী ব্যচি/ প্রচতষ্ঠান/প্রিাসী িাাংোলদিী চিচনলোগকারীলদর চনকট 

হলত সীেলিাহরকৃত দরপত্র আহিান করা র্ালে। 
 

দরপত্র চসচিউে প্রচত টসট  ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা িাত্র 

(অলেরতলর্াগ্য) মূলে (১) উপ-সচিি, টিসরকারীকরণ/চিরাষ্ট্রীেকরণ িাখা, 

িস্ত্র ও পাট িন্ত্রণােে, কয নাং-১১২৫,ভিন নাং-৬(১২তো), িাাংোলদি 

সচিিােে, ঢাকা (২) প্রধান চহসাি রযক, িাাংোলদি টটক্সটাইে চিেস 

কলপ যালরিন, চিটিএিচস ভিন (৩ে তো),৭-৯, কাওরান িাজার, ঢাকা (৩) 

চিটিএিচস চেোলজোঁ অচেস, আচিন টটক্সটাইেস্ চেঃ, ট ােিহর, িট্টগ্রাি 

(৪) টজো প্রিাসক, নারােনগঞ্জ এর দির এিাং (৫) চিত্তরঞ্জন কটন চিেস, 

টগাদনাইে, নারােণগঞ্জ হলত প্রচত চদন অচেস িোকােীন সিলে 

২৩.১১.২০১৫ তাচরখ পর্ যন্ত  ক্রে করা র্ালি।   
 

দরপত্র (১) উপ-সচিি,টিসরকারীকরণ/চিরাষ্ট্রীেকরণ িাখা,িস্ত্র ও পাট 

িন্ত্রণােে, কয নাং-১১২৫,ভিন নাং-৬(১২ তো),িাাংোলদি সচিিােে, 

ঢাকা (২) টজো প্রিাসক, নারােণগঞ্জ (৩) প্রধান প্রলকৌিেী(অচতঃদাচেত্ব), 

িাাংোলদি টটক্সটাইে চিেস কলপ যালরিন, চিটিএিচস ভিন (৩ে তো),       

৭-৯,কাওরান িাজার, ঢাকা (৪) চিত্তরঞ্জন কটন চিেস, টগাদনাইে, 

নারােণগলঞ্জ রচযত টটন্ডার িালক্স ২৪.১১.২০১৫ তাচরখ টিো ১২-০০ 

ঘটিকা পর্ যন্ত গ্রহণ করা হলি। একই চদন টিো ১২-৩০ ঘটিকাে উলল্লচখত 

সকে স্থালনই উপচস্থত দরদাতালদর সািলন(র্চদ টকহ উপচস্থত থালকন) 

দরপত্র িাক্স টখাো হলি এিাং ২৫.১১.২০১৫ তাচরখ টিো ১২-০০ ঘটিকাে 

চিটিএিচস ভিন, ২ে তো, টিাি য কলয উপচস্থত দরদাতালদর সািলন(র্চদ 

টকহ উপচস্থত থালকন) সীেলিাহরকৃত দরপত্র খাি টখাো হলি। 
 

দরপলত্রর সলে জািানত চহসালি উদ্ধৃত মূলের ১০% (িতকরা দি ভাগ) 

অথ য চিটিএিচস’র অনুকূলে টর্ টকান চসচিউে ব্যাাংক হলত চিচি/ টপ-অি যার 

এর িাধ্যলি জিা চদলত হলি। প্রিাসী িাাংোলদিী চিচনলোগকারীগণ অথিা 

তালদর বিধ প্রচতচনচধগণ দরপত্র দাচখে করলত পারলিন। দরপলত্রর 

চিস্তাচরত িতযািেী ও তেচসে দরপলত্রর চসচিউলের সলে পাওো র্ালি। 

র্থার্থ জািানত োড়া দরপত্র দাচখে করলে তা িাচতে িলে গণ্য হলি। 
 

চিটিএিচস কর্তযপয টকান কারণ দি যালনা ব্যচতলরলক টর্ টকান দরপত্র গ্রহণ 

অথিা টর্ টকান িা সকে দরপত্র িাচতে করার অচধকার সাংরযণ কলরন। 

 

                                                         (টিাঃ আলনাোরুে হক) 

                                                    প্রধান প্রলকৌিেী (অচতঃদাচেত্ব)                                                                  

                                                            চিটিএিচস, ঢাকা।                                                                                           

                                                                                                                                                                
 


