
 

গণপ্রজষতন্ত্রহ বষাংষদেল রকষর 
 সলক্ষষ মন্ত্রণষয় 

    বষাংষদেল ইউদেদকষ জষতহয় কসমলে (সবএেসইউ) 
    ১, জসর রষয়ষে ররষড, পষলহ-েহদক্ষত, ঢষকষ-১২০৫ 

েরপত্র সবজ্ঞসি 
১ মন্ত্রণষয়/সবভষগ সলক্ষষ মন্ত্রণষয় 
২ াংস্থষ বষাংষদেল ইউদেদকষ জষতহয় কসমলে (সবএেসইউ) 
৩ াংগ্রষক ত্তষর েষম রডপুসি রদেিষসর রজেষদর,বষাংষদেল ইউদেদকষ জষতহয় কসমলে (সবএেসইউ), ঢষকষ। 
৪ যষ েদয়র জেয সবজ্ঞসি ১২ সদির মষইদেষবষএবাং একসি রমষিরষইদক 
৫ সবজ্ঞসির সূত্র োং ও তষসরখ োং-৩৭.১৮.০০০০.০৩.০২৬.০০৫.১৮-১০৪, তষসরখ: ০২/০৪/২০১৯ সিস্টষব্দ 
৬ াংগ্র পদ্ধসত, বষদজি উন্মুক্ত েরপত্র পদ্ধসত, রষজস্ব বষদজশি 
৭ রিন্ডষর পযষদকজ োং ও েষম সভএইচএ-০১ ও সভএইচএ-০২ 
৮ েরপত্র সবজ্ঞসি প্রকষদলর তষসরখ ০৪/০৪/২০১৯সিস্টষব্দ 
৯ েরপত্র সবেদয়র রল তষসরখ ২৮/০৪/২০১৯সিস্টষব্দ (সবকষ ৫.০০ সমসেি) 
১০ েরপত্র বদের তষসরখ তষসরখ: ২৯/০৪/২০১৯সিস্টষব্দ, ময়- সবকষ ৩.৩০সমসেি 
১১ েরপত্র েস সবসের স্থষে  সবএেসইউ, বযষেদবই ভবে, (৪র্থ তষ), ১ জসর রষয়ষে ররষড, েহদক্ষত-পষলহ ঢষকষ-১২০৫। 

েরপত্র গ্রদণর স্থষে/েিদরর েষম সবএেসইউ, বযষেদবই ভবে, (৪র্থ তষ), ১ জসর রষয়ষে ররষড, েহদক্ষত-পষলহ ঢষকষ-১২০৫। 
১২ েরপত্র রখষষর স্থষে/তষসরখ/ময় সবএেসইউ, বযষেদবই ভবে, (৪র্থ তষ), ১ জসর রষয়ষে ররষড, েহদক্ষত-পষলহ ঢষকষ-১২০৫, 

ময়-সবকষ ৩.৩৫সমসেি, তষসরখ: ২৯/০৪/২০১৯সিস্টষব্দ 
প্রষক রিন্ডষর ভষ প্রদজষযয েয় 

১৩ েরেষতষর রযষগযতষ রেদলর ক রযষগয েরেষতষর জেয উন্মুক্ত (রিন্ডষর ডষিষসলদি সেদেসলত বযতহত) 
১৪ পদণযর াংসক্ষি সববরণ সেদে বসিত েসমক- অনুযষয়হ 
১৫ পযষদকজ োং যষেবষদের সববরণ পসরমষণ রিন্ডষর সসকউসরসি েরপত্র েসদর মূয কষদজর ময়হমষ 

সভএইচএ-০১ মষইদেষবষ               ০১ সি ১,০৭,৫০০/-িষকষ ২,০০০/-িষকষ দবষচ্চ ৩০ সেে 

সভএইচএ-০২ রমষিরষইদক ০১ সি ২৮০০০/-িষকষ ১,০০০/-িষকষ দবষচ্চ  ৩০ সেে 

রিন্ডষর সসকউসরসি এবাং েরপত্র েসদর মূয (অদেরতদযষগয) রপ-অর্ডষর/ বযষাংক ড্রষেি এর মষধ্যদম বষাংষদেদলর রয রকষে সসডউ বযষাংক 
দত ‘‘বষাংষদেল ইউদেদকষ জষতহয় কসমলে”এর অনুকূদ রপ্ররণ করদত দব। 

১৬ েরপত্র আবষেকষরহর েষম ও  পেবহ রমষোঃ মেজুর রষদে, রডপুসি রদেিষসর রজেষদর,বষাংষদেল ইউদেদকষ জষতহয় কসমলে, ঢষকষ। 
১৭ েরপত্র আবষেকষরহর সিকষেষ সবএেসইউ, বযষেদবই ভবে (৪র্থ তষ), ১, জসর রষয়ষে ররষড, েহদক্ষত-পষলহ, ঢষকষ। 
১৮ েরপত্র আবষেকষরহর সবস্তষসরত 

রযষগষদযষদগর সিকষেষ 
ওদয়বষইি : www.bncu.gov.bd 
ইদমই : natcombd@yahoo.com 

১৯ কর্তৃপক্ষ রকষদেষ কষরণ ের্শষদেষ বযসতদরদক রয রকষে/ক েরপত্র গ্রণ বষ বষসত ও পদণযর পসরমষণ হ্রষ/বৃসদ্ধ করষর ক্ষমতষ াংরক্ষণ কদরে। 
 

 

 

 

স্বষক্ষসরতরমষোঃ মেজুর রষদে 
রডপুসি রদেিষসর রজেষদর                 

বষাংষদেল  ইউদেদকষ জষতহয় কসমলে 
(সবএেসইউ) 

 

http://www.bncu.gov.bd/
mailto:natcombd@yahoo.com

