আই স এ আর- কেন্দ্রীয় পাট ও যযাগী তন্তু অনুন্ধান ংস্থা
(ভারতীয় েৃস অনুন্ধান পসরদ)
বযারােপুর, নীগঞ্জ, েোতা - ৭০০০১২০
ফাই নং- 21-01/P&S/2017-18

তাসরখ: 11-04-2018

-: কটন্ডার কনাটি নং ০২/২০১৮-১৯ :এতদ্বারা েযে জানাযনা যাইযতযে কয, এই েৃ স গযবণাগাযরর আনুমাসনে ২৪ কুইন্টা সরু ধান এবং
০১ কুইন্টা মভাটা ধান সবক্রযয়র জনয দরপত্র আহ্বান েরা ইযতযে।
আগ্রী কক্রতাগণ তাাযদর দর সনর্ধাসরত ফমধ-এ পূরণ েসরয়া দরপত্র মুখবন্ধ খাযম আগামী ০৫-০৫-২০১৮
তারিখে মফলা ১ টাি মযর্য ক্রয় ও ভান্ডার সবভাযগ রাখা কটন্ডার ড্রপ বাযের মযর্য জমা েসরযত পাযরন। দরপত্র
জমা সদবার সনর্ধাসরত ফমধ োরী প্রলাসনে আসর্োসরে (ভান্ডার) ও অসফযর ওযয়বাইট www.crijaf.org.in
ইযত পাওয়া যাইযব।
১) কয বযসির/বযসিগযণর দর যবধাচ্চ এবং গ্রণযযাগয ইযব সতসন/তাারা কক্রতা সাযব সবযবসিত ইযবন এবং
এই বযাপাযর েতৃধ পযের সদ্ধান্তই িূ ড়ান্ত বসয়া গণয ইযব।
২) প্রযতযে দরপত্র জমাোরীযে দরপযত্রর সত তাার পসরিয় প্রমান সদযত ইযব। পসরিয় পত্র সবীন কোযনা
দরপত্র গ্রায ইযব না। পসরিয় পত্র সাযব আর্ার োর্ধ, কভাটার োর্ধ, ড্রাইসভং াইযন্স (যয কোযনা এেটি)গ্রায
ইযব। প্রযতযে দরপত্র জমাোরীযে তাার কফান নং /যমাবাই নং সদযত ইযব।
৩) প্রযতযে দরপত্র জমাোরী ২৪ কুইন্টা রু র্ান এবং ০১ কুইন্টা কমাটা র্ান এেযত্র সনযত বার্য থাসেযবন।
৪) পসরিাে, আই. স. এ. আর. - সক্রজাফ এই কটন্ডারটির আংসলে বা ম্পূণধ প্রসক্রয়া বাসত েরার অসর্োরী।
উযেখয, কয বযসি/ বযাসিগন কক্রতা সাযব সবযবসিত ইযবন সতসন/তাাঁারা মস্ত র্াযনর এেসত্রত ক্রয়মূয
অসফয জমা েসরয তযবই সতসন/তাাঁারা ওই র্ান ইয়া যাইবার োড়পত্র পাইযবন এবং সতসন/তাাঁারা আপন
পসরবযনর বযবস্থা েসরয়া র্ান ইয়া যাইযবন।

সবিঃ দ্রিঃ

দিত্র জভা রদফাি মেষ তারিে ০৫-০৫-২০১৮ তারিখে মফলা ১ টাি ভখধে ।
দিত্র েুরলফাি তারিে ০৫-০৫-২০১৮ মফলা ৩ মট।
সহকািী প্রোসরনক অরধকারিক (বান্ডাি)
আইরসএআি – ক্রাইজাপ

সবসভন্ন স্থাযন সবতরণ :
১) ক্রাইজাফ ১ নং কগট।
২) ক্রাইজাফ নথধ ফামধ কগট।
৩) স্থানীয় কপাস্ট অসফ।
৪) স্থানীয় বযাঙ্ক।
৫) স্থানীয় পঞ্চাযয়ত।
৬)স্থানীয়বা স্টযান্ড।
৭) খামার প্রবন্ধে, ক্রাইজাফ কে অনুযরার্ েরা যে কয সতসন কযন এই কনাটিল উপরুি ে স্থাযন প্রদসলধত
েযরন।
৮) ভারপ্রাপ্ত আসর্োসরে,AKMU, ক্রাইজাফযে অনুযরার্ েরা যে কয সতসন এই কনাটিল ওযয়বাইট :
www.crijaf.org.inএ আপযার্ েযরন।

মটন্ডাি মনাটিস নং ০২/২০১৮-১৯
---: ২৪ কুইন্টা রু র্ান এবং ০১ কুইন্টা কমাটা র্ান এেযত্র ক্রয় েসরবার জনয দরপত্র :--ক্রসমে

সববরণ

দি
প্ররত কুইন্টাল

নং

রিভাণ
(কুইন্টাল)

মভাট দি
(টাকায়)

(টাকায়)
১.

সরু ধান

24.00

২.

মভাটা ধান

01.00
মভাট :-

মভাট টাকা কথায়:-

দরপত্র জমাোরীর নাম:……………………………………………………………………
ঠিোনা: …………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
কফান নং /যমাবাই নং …………………………………………………………………………..
পসরিয় পত্র নং …………………………………………………………………………………

দরপত্র জমাোরীর স্বাের …………………………………………………………………………………

