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ট্রেড িং কর্ পোরেশন অব বোিংলোরেশ (টিডিডব) 

টিডিডব ভবন, কোওেোন বোজোে, ঢোকো-1215 

www.tcb.gov.bd 

 

বোডিডজিক ডবভোগ 

 
 

 

উন্মুক্ত েে্ত্র ডবজ্ঞডি (জোতীয়) 

                                                            30,00,000 (±5%) ডলটোে ্ডেরশোডিত িয়োডবন ট্রতল   

1 মন্ত্রিোলয়/ডবভোগ বোডিজি মন্ত্রিোলয় 

2 এরজডি ট্রেড িং কর্ পোরেশন অব বোিংলোরেশ (টিডিডব) 

3 ক্রয়কোেীে নোম প্রিোন কম পকতপো (বোডিডজিক), টিডিডব, ঢোকো 

4 ক্রয়কোেীে ট্রকো  প্রর োজি নরে 

5 ক্রয়কোেীে ট্রজলো ঢোকো 

6 েে্ত্র আহ্বোনকৃত ্ণ্য ্ডেরশোডিত িয়োডবন ট্রতল  

7 আহ্বোনকোেীে ট্রেফোরেি নিং 26.05.0000.016.08.213.21.1943  

8 তোডেখ 15-11-2021 

মূল তথ্য 

9 ক্রয় ্দ্ধডত উন্মুক্ত েে্ত্র ্দ্ধডত (জোতীয়) 

তেডবল তথ্য 

10 বোরজট এবিং তেডবরলে উৎি টিডিডব’ে ডনজস্ব তেডবল 

ডবরশষ তথ্য 

11  প্যোরকজ নিং টিডিডব/আইএমড্-27/্ডেরশোডিত িয়োডবন ট্রতল/2021-22 

12  প্যোরকরজে নোম ্ডেরশোডিত িয়োডবন ট্রতল  

13 েে্ত্র প্রকোরশে তোডেখ 16-11-2021 

 তোডেখ িময় 

14 েে্ত্র েডলল/ডিড উল ডবডক্রে ট্রশষ তোডেখ ও িময় 21-12-2021 অ্েোহ্ন 05.00 টো   

15 েে্ত্র েডলল/ডিড উল েোডখল কেোে ট্রশষ তোডেখ ও িময়  22-12-2021 ট্রবলো 12:00 টো  

16 েে্ত্র েডলল/ডিড উল ট্রখোলোে তোডেখ ও িময় 22-12-2021 অ্েোহ্ন  12:15 টো 

17 নোম এবিং অডফরিে ঠিকোনো ঠিকোনো 

 সয়াবিন তেলের দরপত্র দবেে/বসবিউে িান পালশ ে িবণ েে ব্াাংক ও 

অবিস তেলক ক্রয় করা যালি। 

(1) ট্রিোনোডল ব্োিংক ডলিঃ, কোওেোন বোজোে শোখো, টিডিডব ভবন, ঢোকো (2) েোস্ট ব্োিংক ডলিঃ, কোওেোন বোজোে শোখো, ঢোকো এবিং (3) অর্ প ও 

ডেিোব শোখো, টিডিডব প্রিোন কো পোলয়, ঢোকো। 

 -েে্ত্র েডলল/ডিড উল গ্রেরিে স্থোন টিডিডব’ে অভির্ পনো কক্ষ, টিডিডব ভবন, কোওেোন বোজোে, ঢোকো-1215 

 -েে্ত্র েডলল/ডিড উল উন্মুক্তকেি/রখোলোে স্থোন িভোকক্ষ, টিডিডব 

েেেোতোে জন্য তথ্য 

18 েেেোতোে ট্র োগ্যতো প্রকৃে সরিরাহকারী প্রবেষ্ঠান। বিস্তাবরে শেেসমূহ দরপত্র দবেে/বসবিউলে উলেখ করা আলে। 

19 পলের সাংবিপ্ত বিিরণ 30,00,000 (±5%) (ডত্রশ লক্ষ) ডলটোে িয়োডবন ট্রতল 2 ডলটোে ট্র্ট ট্রবোতরল 

আাংবশক পবরমান পে সরিরালহর দরপ্রস্তাি গ্রহণলযাগ্য। বিস্তাবরে শেেসমূহ দরপত্র দবেে/ বসবিউলে উলেখ করা আলে। 
20 েে্ত্র েডলল/ডিড উরলে মূল্য  িয়োডবন ট্রতরলে েে্ত্র ডিড উরলে মূল্য 5,000/- (্াঁচ েোজোে) টোকো মোত্র। 

 লট নিং েট সনাক্তকরণ ্ণ্য িেবেোরেে স্থোন েে্ত্র জোমোনরতে ্ডেমোন (টোকো) িেবেোরেে িময় 

ডনম্নডলডখত স্থোরন টিডিডব’ে গুেোরম  

21 1. ্ডেরশোডিত িয়োডবন 

ট্রতল   

  

1.    ঢোকো 
2. চট্টগ্রোম 

3. খুলনো 

4. েোজশোেী 

5. েিংপুে 

6. বডেশোল 

7. ট্রমৌলভীবোজোে 

8. ময়মনডিিংে 

9. কুডমল্লো 
10. মোেোেীপুে 

11. ডিনোইেে 
12. বগুড়ো 

িয়োডবন ট্রতল- 85,00,000/- (পঁচোডশ লক্ষ) টোকো মোত্র  

 

েে্ত্র জোমোনত ট্র্-অ পোে/ব্োিংক ড্রোফট/ব্োিংক গ্যোেোডি আকোরে েোডখল কেরত েরব। 

িফল েেেোতোগিরক 5 শতোিংশ ডেরিরব ্োেফেরমি ডিডকউডেটি (কো পিম্পোেন 

জোমোনত) ট্র্-অ পোে/ব্োিংক ড্রোফট/ব্োিংক গ্যোেোডি এে মোধ্যরম প্রেোন কেরত েরব।  

আিংডশক ্ডেমোন ্ণ্য িেবেোে প্রস্তোরবে ট্রক্ষরত্র েে্ত্র জোমোনত আনু্োডতক েোরে 

ডনি পোডেত েরব। 

 িয়োডবন ট্রতল 10-02-2022 তোডেরখে মরধ্য িম্পূি প 

্ণ্য িেবেোে কেরত েরব। 
 

(এলডি/ঋি্ত্র িিংরশোিন এবিং িেবেোরেে জন্য অডতডেক্ত 

িময়িে)। 

েে্ত্র গ্রেিকোেীে ডববেি 

22 েে্ত্র আহ্বোনকোেীে নোম ট্রমোিঃ ট্রশখোবুে েেমোন  

23 েে্ত্র আহ্বোনকোেীে ্েম পোেো প্রিোন কম পকতপো (বোডিডজিক), টিডিডব, ঢোকো 

24 েে্ত্র আহ্বোনকোেীে ঠিকোনো টিডিডব প্রিোন কো পোলয়, ট্রেড িং কর্ পোরেশন অব বোিংলোরেশ (টিডিডব), কোওেোন বোজোে, ঢোকো। 

25 েে্ত্র আহ্বোনকোেীে ট্র োগোর োরগে জন্য ট্রটডলরফোন নিং ট্রটডলরফোন নিং. 02-8180074 ফিোক্স নিং.880-2-8180057 ই-ট্রমইল: tcb@tcb.gov.bd, tcbimp@tcb.gov.bd   

26 ডবরশষ ডনরে পশনো 

ক) এ েে্ত্র ড্ড্আে-2008 অনু োয়ী ্ডেচোডলত েরব। 

খ) েে্ত্র িিংক্রোন্ত  োবতীয় শতপোবলী এবিং ্রণ্যে ডববেি েে্ত্র েডলরল/ডিড উরল বডি পত আরে। 

গ) অিম্পূি প, শতপযুক্ত এবিং ডবকল্প েে্ত্র ট্রকোন প্রকোে ডবরবচনোয় আিরব নো। 

ঘ) ট্রকোন কোেি েশ পোরনো েোড়োই ট্র  ট্রকোন েে্ত্র িম্পূি প/আিংডশকভোরব গ্রেি ডকিংবো বোডতরলে ক্ষমতো কর্তপ্ ক্ষ িিংেক্ষি করেন। 

ঙ) ট্রকোন েেেোতো ট্রনোটিডফরকশন অব এিোওয়ো প (এনওএ) ্োওয়োে ্ে  র্োিমরয় ্োেফেরমি ডিডকউডেটি (কো পিম্পোেন জোমোনত) প্রেোন নো কেরত ্োরেন তোেরল তোে েোডখলকৃত েে্ত্র বোডতল বরল গন্য েরব  

এবিং েে্ত্র জোমোনত বোরজয়োি েরব। 

চ) ট্রকোন কোেিবশতিঃ পূরব প ট্রনোটিডফরকশন অব এিোওয়ো প (এনওএ) ্োওয়োে ্ে ট্রকোন েেেোতো  র্োিমরয় ্োেফেরমি ডিডকউডেটি (কো পিম্পোেন জোমোনত) প্রেোরন ব্র্ প েরল অর্বো পূরব প ট্রকোন েেেোতোে ্োেফেরমি 

ডিডকউডেটি (কো পিম্পোেন জোমোনত) আিংডশক বো িম্পূি পরূর্ বোরজয়োি েরয় র্োকরল, তোেরল ডতডন েে্রত্র অিংশগ্রেি কেরত ্োেরবন নো। 

 
   

(ট্রমোিঃ ট্রশখোবুে েেমোন) 
 

প্রিোন কম পকতপো (বোডিডজিক) 

ট্রেড িং কর্ পোরেশন অব বোিংলোরেশ 
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