আই স এ আয- কেন্দ্রীয় াট ও যমাগী তন্তু অনুন্ধান ংস্থা
(বাযতীয় েৃসল অনুন্ধান সযলদ)
ফযাযােুয, নীরগঞ্জ, েরোতা - ৭০০০১২০
ফাই নং- 21-01/P&S/2017-18

তাররখ: 11-04-2018

-: টেন্ডার টনাটি নং ০৩/২০১৮-১৯ :এতদ্বারা ককক জানাকনা যাইকতকে টয, এই কৃ র গকবণাগাকর উৎপারিত রনম্নররখত আনুভাসনে ৭,৬২৫
(াত াজায ছয়ত ঁসি) কেসজ সফসবন্ন ধযযেয পাইফায (আঁ) রবক্রকের জনয িরপত্র আহ্বান করা ইকতকে:

১)
২)
৩)
৪)

জুে ফাইবার - ৬,২৫৯ টকরজ
টমস্তা ফাইবার - ১,০৬৭ টকরজ
ানকম্প ফাইবার - ২৬৯ টকরজ
রতর ফাইবার - ৩০ টকরজ

আগ্রী টক্রতাগণ তাাকির ির রনর্ধাররত ফমধ-এ পূরণ কররো িরপত্র মুখবন্ধ খাকম আগামী ০৫-০৫-২০১৮
তাসযযে কফরা ১ টায মকর্য ক্রে ও ভান্ডার রবভাকগ রাখা টেন্ডার ড্রপ বাকের মকর্য জমা কররকত পাকরন। িরপত্র
জমা রিবার রনর্ধাররত ফমধ কারী প্রলারনক আরর্কাররক (ভান্ডার) ও অরফকর ওকেবাইে www.crijaf.org.in
ইকত পাওো যাইকব।
১) টয বযরির/বযরিগকণর ির কবধাচ্চ এবং গ্রণকযাগয ইকব রতরন/তাারা টক্রতা রাকব রবকবরিত ইকবন এবং
এই বযাপাকর কতৃধ পকের রদ্ধান্তই িূ ড়ান্ত বরো গণয ইকব।
২) প্রকতযক িরপত্র জমাকারীকক িরপকত্রর রত তাার পররিে প্রমান রিকত ইকব। পররিে পত্র রবীন টকাকনা
িরপত্র গ্রায ইকব না। পররিে পত্র রাকব আর্ার কা্ধ, টভাোর কা্ধ, ড্রাইরভং াইকন্স (কয টকাকনা একটি)গ্রায
ইকব। প্রকতযক িরপত্র জমাকারীকক তাার টফান নং /কমাবাই নং রিকত ইকব।
৩) পররিাক, আই. র. এ. আর. - রক্রজাফ এই টেন্ডারটির আংরলক বা ম্পূণধ প্ররক্রো বারত করার অরর্কারী।
উকেখয, টয বযরি/ বযারিগন টক্রতা রাকব রবকবরিত ইকবন রতরন/তাাঁারা ফাইবাকরর ক্রেমূয এককত্র
অরফক জমা কররক তকবই রতরন/তাাঁারা ওই ফাইবার ইো যাইবার োড়পত্র পাইকবন এবং রতরন/তাাঁারা আপন
পররবকনর বযবস্থা কররো ফাইবার ইো যাইকবন।

রবিঃ দ্রিঃ

দযত্র জভা সদফায কল তাসযে ০৫-০৫-২০১৮ তাসযযে কফরা ১ টায ভযধয ।
দযত্র েুসরফায তাসযে ০৫-০৫-২০১৮ কফরা ৩ কট।
োযী প্রাসনে অসধোসযে (বান্ডায)
আইসএআয – ক্রাইজাপ

রবরভন্ন স্থাকন রবতরণ :
১) ক্রাইজাফ ১ নং টগে।
২) ক্রাইজাফ নথধ ফামধ টগে।
৩) স্থানীে টপাস্ট অরফ।
৪) স্থানীে বযাঙ্ক।
৫) স্থানীে পঞ্চাকেত।
৬) স্থানীেবা স্টযান্ড।
৭) খামার প্রবন্ধক, ক্রাইজাফ টক অনুকরার্ করা কে টয রতরন টযন এই টনাটিল উপরুি ক স্থাকন প্রিরলধত ককরন।
৮) ভারপ্রাপ্ত আরর্কাররক,AKMU, ক্রাইজাফকক অনুকরার্ করা কে টয রতরন এই টনাটিল ওকেবাইে : www.crijaf.org.in এ
আপকা্ ককরন।

কটন্ডায কনাটি নং ০৩/২০১৮-১৯
---: রবরভন্ন র্রকণর ফাইবার (আাঁল) ক্রে কররবার জনয িরপত্র :--ক্ররমক

রববরণ

নং

দয
প্রসত কেসজ

সযভাে
(কেসজ)

(টাোয়)

(আনুভাসনে)

১.

জুট পাইফায

৬,২৫৯.০০

২.

কভস্তা পাইফায

১,০৬৭.০০

৩.

ানযম্প পাইফায

৪.

সতস পাইফায

কভাট দয
(টাোয়)

২৬৯.০০
৩০.০০

িরপত্র জমাকারীর নাম:……………………………………………………………………
ঠিকানা: …………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
টফান নং /কমাবাই নং …………………………………………………………………………..
পররিে পত্র নং …………………………………………………………………………………

িরপত্র জমাকারীর স্বাের …………………………………………………………………………………

