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জরুরি ক্রয়েি টেন্ডাি ট ায়েশন তথা দিপত্র আমন্ত্রণ রিজ্ঞরি - ১ 

URGENT PURCHASE TENDER CUM QUOTETION INVITATION NOTICE - 1 
 

রিষে : “ আয় া স্বজা ” (Lighting) সিিিাহ (রিস্তারিত রিিিণ  “তার  া A” -য়ত দ্রষ্টিয) 

িযয়েি সয়িবাচ্চ সীমা:  ৯৯,০০০/- ো া (নিরািব্বই হাজার টাকা মাত্র), 

আয়নবস্ট মারন জমা : নূনযতম ১০০০/-  ো া (এক হাজার টাকা মাত্র), 
ট ায়েশন তথা দিপত্র টখা াি সমে ও তারিখ:  ০৩/১১/২০২২ (বৃহঃস্পনিবার) দুপুি ১:৩০ রমরনে। 

 
এিদ্বারা চাাঁ পাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েি এলাকা সহ িারয়কশ্বর থািা িথা হুগনল জজলার সকল বাবযসােীয়ের উয়েয়যয জািায়িা যায়ে জয রবীন্দ্র মহানবেযালে, চাাঁ পাডাঙ্গা, 
হুগনল - এর স্বর্ণ-জেন্তী উৎসব উপলয়যয উপনর-উনিনিি নবষয়ের দ্রবয/য়সবা -এর জরুনর ক্রে সরবরায়হর প্রয়োজি হয়েয়ে। আগ্রহী সরবরাহকারী বযবসােী িথা 
নবয়ক্রিা/ঠিকাোর/নডলার ইিযানে - সকলয়ক মুিবদ্ধ িায়ম িায়ের নিনেণ ষ্ট েরপত্র কয়লজ অনিয়স বা কয়লয়জর জটন্ডার বয়ে ০৩/১১/২০২২ তারিখ (িৃহঃস্পরতিাি) 

দুপুি ১:৩০ রমরনে এর ময়যয জমা করার জিয অিুয়রায করা হয়ে। সকল আগ্রহী েরপত্র প্রোিকারী িার নিনেণ ষ্ট েরপয়ত্র প্রনিটি নবষয়ের মূলয/ভাড়া/োম পৃথক পৃথক 
ভায়ব সুস্পষ্ট কয়র উয়িি কয়র জেয়বি এবং সরবরায়হর জমাট মূলয/ভাড়া/োম কয়লয়জর নিযণানরি উপনর উনিনিি বযয়ের সয়বণাচ্চ সীমার নিয়চ বা কম হয়ি হয়ব।   
 
সকল েরপত্র প্রোিকারীয়ক উপনর-উনিনিি নবষয়ের দ্রবয/য়সবা সরবরাহ েরপত্র-আহ্ববািকারীর দ্বারা নিযানরি নিনেণ ষ্ট স্থায়ি সম্পন্ন করয়ি হয়ব। উক্ত সরবরায়হর অপণর্ 
মূলয-এর ময়যযই সরবরায়হর জডনলভানর বযয়ের কস্ট উনিনিি নবষয়ের সরবরাহকারীয়কই বহি করয়ি হয়ব। এয়যয়ত্র েরপত্র প্রোিকারীয়ক িার অপণর্ মূলয-এর ময়যযই 
নিনেণ ষ্ট েরপয়ত্র উনিনিি োম বা মূয়লযর বা ভাড়ার সায়থ যুক্ত কয়র অথবা েরপয়ত্র পৃথকভায়ব সরবরায়হর জডনলভানর কস্ট স্পষ্ট উয়িি কয়র েরপত্র জমা করয়ি হয়ব। 
সবণনিন্ম আয়িণস্ট মানি ১০০০/- (এক হাজার টাকা মাত্র) নিযণানরি হয়লও, কয়লজ কিৃণ পয প্রনিটি নবষয়ের জযয়ত্র পৃথক পৃথক ভায়ব (য়কস জিা জকস জবনসয়স) আয়িণস্ট 
মনি এর পনরমাি নিযণারর্ করয়ি পারয়ব। কয়লজ কিৃণ পয চাইয়ল জকি নিনেণ ষ্ট নবষয়ের জযয়ত্র (য়কস জিা জকস জবনসয়স) সবণনিন্ম আয়িণস্ট মানি জমার যিণ  জথয়ক 
এয়েম্পট বা যিণ মুক্ত করয়ি পারয়ব। 
 
েরপয়ত্র প্রোয়ি ও জটন্ডার জকায়টযয়ি আগ্রহী সকল অংযগ্রহর্কারী বাবযসােীগর্য়ক জকায়টযি িথা েরপত্র জিালার উপনর উনিনিি নিনেণ ষ্ট সমে ও িানরয়ি কয়লজ-
অনিয়স উপনস্থি থাকয়ি এবং েরপত্র জিালাে অংযগ্রহর্ করয়ি আসয়ি অিুয়রায করা হয়ে। এয়যয়ত্র িায়ের আসা-যাওোর জকাি বযে বা পানরশ্রনমক েরপত্র 
আহ্ববািকারী (রবীন্দ্র মহানবেযালে) বহি করয়ব িা। েরপয়ত্র অংযগ্রহর্কারীয়ের এও জািাি হয়ে জয - নবজেী সরবরাহকারী নিবণাচয়ি সবণনিন্ম েরসহ অিযািয গুর্গি 
নবষে জযমি একই যরয়র্র সমমূয়লযর কাজ বা িার জবনয মূয়লযর কাজ করার “পূবণ-কায়জর অনভজ্ঞিা”, সংনিষ্ট নবষয়ে কায়জর উপর “চাাঁ পাডাঙ্গা এলাকাে সরবরাহকারীর 
সুিাম” এবং কাজ সমূ্পর্ণ করার পনরকল্পিা বা িকযা বা উপস্থাপয়ির গুর্গি মাি ইিযানের উপর নবচার করা হয়ব।  উপয়রাক্ত কারয়র্ পুয প্রাইস বা ডানম্পং প্রাইস 
(অয়হিুক োম জবনয বা কম) রািা অংযগ্রহর্কারীর েরপত্র বানিল বয়ল গর্য করা হয়ব।  
 
অনযানয শতব াি ী:  

১) েরপত্র প্রোিকারীয়ক েরপয়ত্রর সায়থ িার নিনেণ ষ্ট বযবসায়ের যংসাপয়ত্রর (লাইয়সয়ের) কনপ জমা নেয়ি হয়ব, ২) বযাঙ্ক জচয়কর মাযযয়ম সরবরায়হর মূলয জিবার জিয সরবরাহকারীর 

প্রনিষ্ঠায়ির িায়ম অথবা প্রনপটয়রর (প্রোিকারীর) িায়ম বযাঙ্ক একাউন্ট থাকয়ি হয়ব, ৩) সরবরাহকারীয়ক ঋর্-য়িলানপ হওো  চলয়ব িা, ৪) উপনর-উনিনিি আয়িণস্ট মানি কায়জর 

নসনকউনরটি নহসায়ব কয়লজ অনিয়স জমা কয়র নিবণানচি সরবরাহকারীয়ক কয়লজ অনিস জথয়ক ওোকণ  অডণ ার সংগ্রহ করয়ি হয়ব, ৫) জমাকৃি আয়িণস্ট মানি জকবলমাত্র কাজ সমূ্পর্ণ 

হয়লই জিরি জেওো হয়ব, িয়চৎ জিরিয়যাগয িে, ৬) েরপত্র আহ্ববািকারীর জেওো নিনেণ ষ্ট সময়ের ময়যয উনিনিি নবষয়ের সরবরাহ সমূ্পর্ণ করয়ি হয়ব, ৭) নিনেণ ষ্ট প্রনিষ্ঠাি জথয়ক 

সমমূয়লযর বা িার জবনয মূয়লযর পূবণ-কায়জর যংসাপত্র (য়পয়মন্ট রনযে কিয়িাই যংসাপত্র নহসায়ব নবয়বচয হয়ব িা), ৮) েরপত্র প্রোিকারীর নিজ িায়ম PAN CARD NUMBER থাকা 

আবনযযক, ৯) সরকানর প্রনিষ্ঠায়ির সায়থ বযবসায়ের অিিয সরকানর আইি, নিেম ও যিণ াবলী প্রয়যাজয), এবং ১০)  নবস্তানরি জািয়ি কয়লজ ওয়েবসাইট জেিুি  

www.rabindramahavidyalaya.org । 

 
আগ্রহী সকল অিযািয সরবরাহকারী বযবসােী সহ রবীন্দ্র মহানবেযালে-এর েরপত্র আহ্ববািকারীর িথযপুনি জথয়ক সংগৃনহি নিয়ন্মর নবয়ক্রিা/ঠিকাোর/নডলার-য়েরয়কও 
েরপত্র প্রোয়ি উৎসানহি িথা েরপত্র প্রোি-এ আহব্বাি করা হয়ে।   
 ক) Maji Electric (Ph No: 9732089473), Binogram, Sahachowk, Champadanga, Hooghly; 

 ি) Durga Mata Electric (Ph No: 8670171967), Notungram, Tarakeshwar, Hooghly; 

 গ) Samanta Electric, (Ph No: 9732482122), Champadanga, Hooghly; and 

 ঘ)  Chandanagar Pixal and  Led Lights, (Ph. No: 7947430854) Bagbazar, Candanagar, Hoghly. 
অধ্যক্ষ 

রবীন্দ্র মহানবেযালে,  
চাাঁ পাডাঙ্গা, হুগনল 

 RABINDRA MAHAVIDYALAYA
     Champadanga, Hooghly

Date-26.10.2022Date-26.10.2022
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তার  া A: “ আয় া স্বজা ” (Lighting) সিিিায়হি রিস্তারিত রিিিণ   

(দিপত্র সিিিাহ ািী রনজ দ্বােীয়ে  মবস্থ  পরিদশবন  য়ি ট ায়েশন টদয়িন) 

 

 
1. Light set - 2pc, 
2. Chain lights on both side of the College Road, 
3. Metal halogen - 40 pc, 
4. Stage light, 
5. Fixed Chain on College Building Roofs, 
6. Lights on the Subway of the College, 
7. Tube light - 100 pc, 
8. DIGI Machine - 2 pc / sets, and 
9. Lights in the College Program Stall - 10 pc. 
10. Best Quality (whether mentioned or not) and ISI marked brands should be maintained for all supply of all 
goods and services as far as possible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                   Principal  
Rabindra Mahavidyalaya,  

Champadanga, Hooghly 

রিয়শষ দ্রষ্টিয: নবস্তানরি জািয়ি কয়লজ ওয়েবসাইট জেিুি  www.rabindramahavidyalaya.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RABINDRA MAHAVIDYALAYA
     Champadanga, Hooghly

Date-26.10.2022

http://www.rabindramahavidyalaya.org/
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জরুরি ক্রয়েি টেন্ডাি ট ায়েশন তথা দিপত্র আমন্ত্রণ রিজ্ঞরি - ২ 

URGENT PURCHASE TENDER CUM QUOTETION INVITATION NOTICE - 2 
 

রিষে : “ সাউন্ড রসয়স্টম ” (SOUND SYSTEM) সিিিাহ (রিস্তারিত রিিিণ  “তার  া B” -য়ত দ্রষ্টিয) 

িযয়েি সয়িবাচ্চ সীমা: ৯০,০০০/- ো া (িব্বই হাজার টাকা মাত্র), 

আয়নবস্ট মারন জমা : নূনযতম ১০০০/-  ো া (এক হাজার টাকা মাত্র), 
ট ায়েশন তথা দিপত্র টখা াি সমে ও তারিখ:  ০৩/১১/২০২২ (বৃহঃস্পনিবার) দুপুি ১:৩০ রমরনে। 

 
এিদ্বারা চাাঁ পাডাঙ্গা  গ্রাম পঞ্চায়েি এলাকা সহ িারয়কশ্বর থািা িথা হুগনল জজলার সকল বাবযসােীয়ের উয়েয়যয জািায়িা যায়ে জয রবীন্দ্র মহানবেযালে, চাাঁ পাডাঙ্গা , 
হুগনল - এর স্বর্ণ-জেন্তী উৎসব উপলয়যয উপনর-উনিনিি নবষয়ের দ্রবয/য়সবা -এর জরুনর ক্রে সরবরায়হর প্রয়োজি হয়েয়ে। আগ্রহী সরবরাহকারী বযবসােী িথা 
নবয়ক্রিা/ঠিকাোর/নডলার ইিযানে - সকলয়ক মুিবদ্ধ িায়ম িায়ের নিনেণ ষ্ট েরপত্র কয়লজ অনিয়স বা কয়লয়জর জটন্ডার বয়ে ০৩/১১/২০২২ তারিখ (িৃহঃস্পরতিাি) 

দুপুি ১:৩০ রমরনে এর ময়যয জমা করার জিয অিুয়রায করা হয়ে। সকল আগ্রহী েরপত্র প্রোিকারী িার নিনেণ ষ্ট েরপয়ত্র প্রনিটি নবষয়ের মূলয/ভাড়া/োম পৃথক পৃথক 
ভায়ব সুস্পষ্ট কয়র উয়িি কয়র জেয়বি এবং সরবরায়হর জমাট মূলয/ভাড়া/োম কয়লয়জর নিযণানরি উপনর উনিনিি বযয়ের সয়বণাচ্চ সীমার নিয়চ বা কম হয়ি হয়ব।   
 
সকল েরপত্র প্রোিকারীয়ক উপনর-উনিনিি নবষয়ের দ্রবয/য়সবা সরবরাহ েরপত্র-আহ্ববািকারীর দ্বারা নিযানরি নিনেণ ষ্ট স্থায়ি সম্পন্ন করয়ি হয়ব। উক্ত সরবরায়হর অপণর্ 
মূলয-এর ময়যযই সরবরায়হর জডনলভানর বযয়ের কস্ট উনিনিি নবষয়ের সরবরাহকারীয়কই বহি করয়ি হয়ব। এয়যয়ত্র েরপত্র প্রোিকারীয়ক িার অপণর্ মূলয-এর ময়যযই 
নিনেণ ষ্ট েরপয়ত্র উনিনিি োম বা মূয়লযর বা ভাড়ার সায়থ যুক্ত কয়র অথবা েরপয়ত্র পৃথকভায়ব সরবরায়হর জডনলভানর কস্ট স্পষ্ট উয়িি কয়র েরপত্র জমা করয়ি হয়ব। 
সবণনিন্ম আয়িণস্ট মানি ১০০০/- (এক হাজার টাকা মাত্র) নিযণানরি হয়লও, কয়লজ কিৃণ পয প্রনিটি নবষয়ের জযয়ত্র পৃথক পৃথক ভায়ব (য়কস জিা জকস জবনসয়স) আয়িণস্ট 
মনি এর পনরমাি নিযণারর্ করয়ি পারয়ব। কয়লজ কিৃণ পয চাইয়ল জকি নিনেণ ষ্ট নবষয়ের জযয়ত্র (য়কস জিা জকস জবনসয়স) সবণনিন্ম আয়িণস্ট মানি জমার যিণ  জথয়ক 
এয়েম্পট বা যিণ মুক্ত করয়ি পারয়ব। 
 
েরপয়ত্র প্রোয়ি ও জটন্ডার জকায়টযয়ি আগ্রহী সকল অংযগ্রহর্কারী বাবযসােীগর্য়ক জকায়টযি িথা েরপত্র জিালার উপনর উনিনিি নিনেণ ষ্ট সমে ও িানরয়ি কয়লজ-
অনিয়স উপনস্থি থাকয়ি এবং েরপত্র জিালাে অংযগ্রহর্ করয়ি আসয়ি অিুয়রায করা হয়ে। এয়যয়ত্র িায়ের আসা-যাওোর জকাি বযে বা পানরশ্রনমক েরপত্র 
আহ্ববািকারী (রবীন্দ্র মহানবেযালে) বহি করয়ব িা। েরপয়ত্র অংযগ্রহর্কারীয়ের এও জািাি হয়ে জয - নবজেী সরবরাহকারী নিবণাচয়ি সবণনিন্ম েরসহ অিযািয গুর্গি 
নবষে জযমি একই যরয়র্র সমমূয়লযর কাজ বা িার জবনয মূয়লযর কাজ করার “পূবণ-কায়জর অনভজ্ঞিা”, সংনিষ্ট নবষয়ে কায়জর উপর “চাাঁ পাডাঙ্গা  এলাকাে সরবরাহকারীর 
সুিাম” এবং কাজ সমূ্পর্ণ করার পনরকল্পিা বা িকযা বা উপস্থাপয়ির গুর্গি মাি ইিযানের উপর নবচার করা হয়ব।  উপয়রাক্ত কারয়র্ পুয প্রাইস বা ডানম্পং প্রাইস 
(অয়হিুক োম জবনয বা কম) রািা অংযগ্রহর্কারীর েরপত্র বানিল বয়ল গর্য করা হয়ব।  
 
অনযানয শতব াি ী:  

১) েরপত্র প্রোিকারীয়ক েরপয়ত্রর সায়থ িার নিনেণ ষ্ট বযবসায়ের যংসাপয়ত্রর (লাইয়সয়ের) কনপ জমা নেয়ি হয়ব, ২) বযাঙ্ক জচয়কর মাযযয়ম সরবরায়হর মূলয জিবার জিয সরবরাহকারীর 

প্রনিষ্ঠায়ির িায়ম অথবা প্রনপটয়রর (প্রোিকারীর) িায়ম বযাঙ্ক একাউন্ট থাকয়ি হয়ব, ৩) সরবরাহকারীয়ক ঋর্-য়িলানপ হওো  চলয়ব িা, ৪) উপনর-উনিনিি আয়িণস্ট মানি কায়জর 

নসনকউনরটি নহসায়ব কয়লজ অনিয়স জমা কয়র নিবণানচি সরবরাহকারীয়ক কয়লজ অনিস জথয়ক ওোকণ  অডণ ার সংগ্রহ করয়ি হয়ব, ৫) জমাকৃি আয়িণস্ট মানি জকবলমাত্র কাজ সমূ্পর্ণ 

হয়লই জিরি জেওো হয়ব, িয়চৎ জিরিয়যাগয িে, ৬) েরপত্র আহ্ববািকারীর জেওো নিনেণ ষ্ট সময়ের ময়যয উনিনিি নবষয়ের সরবরাহ সমূ্পর্ণ করয়ি হয়ব, ৭) নিনেণ ষ্ট প্রনিষ্ঠাি জথয়ক 

সমমূয়লযর বা িার জবনয মূয়লযর পূবণ-কায়জর যংসাপত্র (য়পয়মন্ট রনযে কিয়িাই যংসাপত্র নহসায়ব নবয়বচয হয়ব িা), ৮) েরপত্র প্রোিকারীর নিজ িায়ম PAN CARD NUMBER থাকা 

আবনযযক, ৯) সরকানর প্রনিষ্ঠায়ির সায়থ বযবসায়ের অিিয সরকানর আইি, নিেম ও যিণ াবলী প্রয়যাজয), এবং ১০)  নবস্তানরি জািয়ি কয়লজ ওয়েবসাইট জেিুি  

www.rabindramahavidyalaya.org । 

 
আগ্রহী সকল অিযািয সরবরাহকারী বযবসােী সহ রবীন্দ্র মহানবেযালে-এর েরপত্র আহ্ববািকারীর িথযপুনি জথয়ক সংগৃনহি নিয়ন্মর নবয়ক্রিা/ঠিকাোর/নডলার-য়েরয়কও 
েরপত্র প্রোয়ি উৎসানহি িথা েরপত্র প্রোি-এ আহব্বাি করা হয়ে।   
ক) Saraswati Sound, Ph No- 9332016197, 8101474803, Tarakeshwar Notungram (Dakshin Para), Tarkeshwar, Hooghly; 
ি) New Sanat Mike service, Prop-Pintu Samanta, Ph No- 9649374803, Binogram,Hooghly; 
গ) New Kalimata Mike Service, Ph No- 9434125301, Binogram, Durgatala, Hooghly; and 
ঘ) Shivam Sound, Ph Number- 9836468772, Champadanga, Tarakeshwar, Hooghly. 

অধ্যক্ষ 

রবীন্দ্র মহানবেযালে,  
চাাঁ পাডাঙ্গা , হুগনল 
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তার  া B: “ সাউন্ড রসয়স্টম ” (SOUND SYSTEM) সিিিায়হি রিস্তারিত রিিিণ  

(দিপত্র সিিিাহ ািী রনজ দ্বােীয়ে  মবস্থ  পরিদশবন  য়ি ট ায়েশন টদয়িন) 

 

1. Box 3 stoke – 4 pc.; 

2. Double Base - 4 pc.; 

3. Single Base - 4 pc.; 

4. Double Top - 4 pc.; 

5. Sound Monitor Box - 4 pc.; 

6. Single 12 - inch box - 4 pc.; 

7. Chordless Mike - 4 pc.; 

8. General Mike (চং) - 20 pc.; 

9. Microphone - 20 pc.; 

10. Microphone Stand – 12 pc.; 

11. All other necessary equipment to the machines related to Sound as required for covering the Play 

Ground of the College. 

12. Best Quality AHUZA brand (whether mentioned or not) compulsorily and other ISI marked brands 

(if AHUZA is not in supply) should be maintained for all supply of all goods and services as far as 

possible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                   Principal  
Rabindra Mahavidyalaya,  

Champadanga, Hooghly 

রিয়শষ দ্রষ্টিয: নবস্তানরি জািয়ি কয়লজ ওয়েবসাইট জেিুি  www.rabindramahavidyalaya.org  
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জরুরি ক্রয়েি টেন্ডাি ট ায়েশন তথা দিপত্র আমন্ত্রণ রিজ্ঞরি - ৩  

URGENT PURCHASE TENDER CUM QUOTETION INVITATION NOTICE - 3 
 

রিষে : “টেয় ায়িেি - টস্টজ, ষ্ট  ও টেে ” (DECORATOR – STAGE, STALL & GATE ) সিিিাহ  

(রিস্তারিত রিিিণ “তার  া C” দ্রষ্টিয) 

 

িযয়েি সয়িবাচ্চ সীমা:  ৯৯,০০০/- ো া (নিরািব্বই হাজার টাকা মাত্র), 

আয়নবস্ট মারন জমা : নূনযতম ১০০০/-  ো া (এক হাজার টাকা মাত্র), 
ট ায়েশন তথা দিপত্র টখা াি সমে ও তারিখ:  ০৩/১১/২০২২ (বৃহঃস্পনিবার) দুপুি ১:৩০ রমরনে। 

 
এিদ্বারা চাাঁ পাডাঙ্গা  গ্রাম পঞ্চায়েি এলাকা সহ িারয়কশ্বর থািা িথা হুগনল জজলার সকল বাবযসােীয়ের উয়েয়যয জািায়িা যায়ে জয রবীন্দ্র মহানবেযালে, চাাঁ পাডাঙ্গা , 
হুগনল - এর স্বর্ণ-জেন্তী উৎসব উপলয়যয উপনর-উনিনিি নবষয়ের দ্রবয/য়সবা -এর জরুনর ক্রে সরবরায়হর প্রয়োজি হয়েয়ে। আগ্রহী সরবরাহকারী বযবসােী িথা 
নবয়ক্রিা/ঠিকাোর/নডলার ইিযানে - সকলয়ক মুিবদ্ধ িায়ম িায়ের নিনেণ ষ্ট েরপত্র কয়লজ অনিয়স বা কয়লয়জর জটন্ডার বয়ে ০৩/১১/২০২২ তারিখ (িৃহঃস্পরতিাি) 

দুপুি ১:৩০ রমরনে এর ময়যয জমা করার জিয অিুয়রায করা হয়ে। সকল আগ্রহী েরপত্র প্রোিকারী িার নিনেণ ষ্ট েরপয়ত্র প্রনিটি নবষয়ের মূলয/ভাড়া/োম পৃথক পৃথক 
ভায়ব সুস্পষ্ট কয়র উয়িি কয়র জেয়বি এবং সরবরায়হর জমাট মূলয/ভাড়া/োম কয়লয়জর নিযণানরি উপনর উনিনিি বযয়ের সয়বণাচ্চ সীমার নিয়চ বা কম হয়ি হয়ব।   
 
সকল েরপত্র প্রোিকারীয়ক উপনর-উনিনিি নবষয়ের দ্রবয/য়সবা সরবরাহ েরপত্র-আহ্ববািকারীর দ্বারা নিযানরি নিনেণ ষ্ট স্থায়ি সম্পন্ন করয়ি হয়ব। উক্ত সরবরায়হর অপণর্ 
মূলয-এর ময়যযই সরবরায়হর জডনলভানর বযয়ের কস্ট উনিনিি নবষয়ের সরবরাহকারীয়কই বহি করয়ি হয়ব। এয়যয়ত্র েরপত্র প্রোিকারীয়ক িার অপণর্ মূলয-এর ময়যযই 
নিনেণ ষ্ট েরপয়ত্র উনিনিি োম বা মূয়লযর বা ভাড়ার সায়থ যুক্ত কয়র অথবা েরপয়ত্র পৃথকভায়ব সরবরায়হর জডনলভানর কস্ট স্পষ্ট উয়িি কয়র েরপত্র জমা করয়ি হয়ব। 
সবণনিন্ম আয়িণস্ট মানি ১০০০/- (এক হাজার টাকা মাত্র) নিযণানরি হয়লও, কয়লজ কিৃণ পয প্রনিটি নবষয়ের জযয়ত্র পৃথক পৃথক ভায়ব (য়কস জিা জকস জবনসয়স) আয়িণস্ট 
মনি এর পনরমাি নিযণারর্ করয়ি পারয়ব। কয়লজ কিৃণ পয চাইয়ল জকি নিনেণ ষ্ট নবষয়ের জযয়ত্র (য়কস জিা জকস জবনসয়স) সবণনিন্ম আয়িণস্ট মানি জমার যিণ  জথয়ক 
এয়েম্পট বা যিণ মুক্ত করয়ি পারয়ব। 
 
েরপয়ত্র প্রোয়ি ও জটন্ডার জকায়টযয়ি আগ্রহী সকল অংযগ্রহর্কারী বাবযসােীগর্য়ক জকায়টযি িথা েরপত্র জিালার উপনর উনিনিি নিনেণ ষ্ট সমে ও িানরয়ি কয়লজ-
অনিয়স উপনস্থি থাকয়ি এবং েরপত্র জিালাে অংযগ্রহর্ করয়ি আসয়ি অিুয়রায করা হয়ে। এয়যয়ত্র িায়ের আসা-যাওোর জকাি বযে বা পানরশ্রনমক েরপত্র 
আহ্ববািকারী (রবীন্দ্র মহানবেযালে) বহি করয়ব িা। েরপয়ত্র অংযগ্রহর্কারীয়ের এও জািাি হয়ে জয - নবজেী সরবরাহকারী নিবণাচয়ি সবণনিন্ম েরসহ অিযািয গুর্গি 
নবষে জযমি একই যরয়র্র সমমূয়লযর কাজ বা িার জবনয মূয়লযর কাজ করার “পূবণ-কায়জর অনভজ্ঞিা”, সংনিষ্ট নবষয়ে কায়জর উপর “চাাঁ পাডাঙ্গা  এলাকাে সরবরাহকারীর 
সুিাম” এবং কাজ সমূ্পর্ণ করার পনরকল্পিা বা িকযা বা উপস্থাপয়ির গুর্গি মাি ইিযানের উপর নবচার করা হয়ব।  উপয়রাক্ত কারয়র্ পুয প্রাইস বা ডানম্পং প্রাইস 
(অয়হিুক োম জবনয বা কম) রািা অংযগ্রহর্কারীর েরপত্র বানিল বয়ল গর্য করা হয়ব।  
 
অনযানয শতব াি ী:  

১) েরপত্র প্রোিকারীয়ক েরপয়ত্রর সায়থ িার নিনেণ ষ্ট বযবসায়ের যংসাপয়ত্রর (লাইয়সয়ের) কনপ জমা নেয়ি হয়ব, ২) বযাঙ্ক জচয়কর মাযযয়ম সরবরায়হর মূলয জিবার জিয সরবরাহকারীর 
প্রনিষ্ঠায়ির িায়ম অথবা প্রনপটয়রর (প্রোিকারীর) িায়ম বযাঙ্ক একাউন্ট থাকয়ি হয়ব, ৩) সরবরাহকারীয়ক ঋর্-য়িলানপ হওো  চলয়ব িা, ৪) উপনর-উনিনিি আয়িণস্ট মানি কায়জর 
নসনকউনরটি নহসায়ব কয়লজ অনিয়স জমা কয়র নিবণানচি সরবরাহকারীয়ক কয়লজ অনিস জথয়ক ওোকণ  অডণ ার সংগ্রহ করয়ি হয়ব, ৫) জমাকৃি আয়িণস্ট মানি জকবলমাত্র কাজ সমূ্পর্ণ 
হয়লই জিরি জেওো হয়ব, িয়চৎ জিরিয়যাগয িে, ৬) েরপত্র আহ্ববািকারীর জেওো নিনেণ ষ্ট সময়ের ময়যয উনিনিি নবষয়ের সরবরাহ সমূ্পর্ণ করয়ি হয়ব, ৭) নিনেণ ষ্ট প্রনিষ্ঠাি জথয়ক 
সমমূয়লযর বা িার জবনয মূয়লযর পূবণ-কায়জর যংসাপত্র (য়পয়মন্ট রনযে কিয়িাই যংসাপত্র নহসায়ব নবয়বচয হয়ব িা), ৮) েরপত্র প্রোিকারীর নিজ িায়ম PAN CARD NUMBER থাকা 
আবনযযক, ৯) সরকানর প্রনিষ্ঠায়ির সায়থ বযবসায়ের অিিয সরকানর আইি, নিেম ও যিণ াবলী প্রয়যাজয), এবং ১০)  নবস্তানরি জািয়ি কয়লজ ওয়েবসাইট জেিুি  
www.rabindramahavidyalaya.org ।  
 
আগ্রহী সকল অিযািয সরবরাহকারী বযবসােী সহ রবীন্দ্র মহানবেযালে-এর েরপত্র আহ্ববািকারীর িথযপুনি জথয়ক সংগৃনহি নিয়ন্মর নবয়ক্রিা/ঠিকাোর/নডলার-য়েরয়কও 
েরপত্র প্রোয়ি উৎসানহি িথা েরপত্র প্রোি-এ আহব্বাি করা হয়ে।   
ক) Joy Maha Prabhu Decorator, Ph-8001939938, Akhri, Sreerampur (Khejurtala), Hooghly; 
ি) Prabhabati Store and Decorator, Ph No-9434566852, Champadanga (Cinematala); 
গ) Mahaprabhu Decorators, Ph N0- 7908109960/9064602103, Champadanga, Hooghly; 
ঘ) Kalimata Decorators, Ph No- 9732969005, Beremul, Binogram, Hooghly; 
ঙ) New Kalimata Decorators, Ph No-9732592478, Naba Kumar Maji, Beremul, Binogram, Hooghly. 

অধ্যক্ষ 

রবীন্দ্র মহানবেযালে,  
চাাঁ পাডাঙ্গা , হুগনল 

RABINDRA MAHAVIDYALAYA
     Champadanga, Hooghly

Date-26.10.2022

http://www.rabindramahavidyalaya.org/
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তার  া C: “টেয় ায়িেি - টস্টজ, ষ্ট  ও টেে”  (DECORATOR – STAGE, STALL & GATE)-এি রিস্তারিত রিিিণ   

(দিপত্র সিিিাহ ািী রনজ দ্বােীয়ে  মবস্থ  পরিদশবন  য়ি ট ায়েশন টদয়িন) 

 

DECORATOR – STAGE, STALL & GATE: 

1.Wall Masking- 10 ft from the floor in Room No - 6. 

2.Book Stall in Room Numbers - 2, 3 & 4 (5 Stalls X 3 =15 in count): 15 Stalls 

3. Little Magazine Stall in front of Room No 1 to 6,  

- No. of Stalls - 15.  

- Including Wall Masking of 6ft in the Corridor from Room No. 1 to 6. 

4. Subway from Front Gate to Water Shade 

5. Gates of Room No. 2, 3, 4, and 6 

6. Post for Halogen - 6 (six) Overhead of the Subway from the Front Gate to College Gate 

7. Stage plus Dias – 56 X 35 feet including 2 Green Rooms. Height of the Gate should be 5ft. 

8. TORON or Gate:  

- No of Gates-3. 

- 1st gate - Near High Road 26 Number Bus Stand near the PNB ATM.  

- 2nd and 3rd gates - in the College Road (in front of the College and Infront of Ladies Hostel). 

9. Best Quality (whether mentioned or not) and ISI marked brands should be maintained for all supply 

of all goods and services as far as possible. 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                   Principal  
Rabindra Mahavidyalaya,  

Champadanga, Hooghly 

রিয়শষ দ্রষ্টিয: নবস্তানরি জািয়ি কয়লজ ওয়েবসাইট জেিুি  www.rabindramahavidyalaya.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RABINDRA MAHAVIDYALAYA
     Champadanga, Hooghly

Date-26.10.2022

http://www.rabindramahavidyalaya.org/
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জরুরি ক্রয়েি টেন্ডাি ট ায়েশন তথা দিপত্র আমন্ত্রণ রিজ্ঞরি - ৪  

URGENT PURCHASE TENDER CUM QUOTETION INVITATION NOTICE - 4 
 

রিষে : “ফারনবচাি ও থা াি সিঞ্জাম ভাড়া” (FURNITURE & LIVING ACESSORIES RENT) সিিিাহ  

(রিস্তারিত রিিিণ “তার  া D” দ্রষ্টিয) 

 

িযয়েি সয়িবাচ্চ সীমা:  ৫০,০০০/- ো া (পঞ্চায হাজার টাকা মাত্র), 

আয়নবস্ট মারন জমা : নূনযতম ১০০০/-  ো া (এক হাজার টাকা মাত্র), 
ট ায়েশন তথা দিপত্র টখা াি সমে ও তারিখ:  ০৩/১১/২০২২ (বৃহঃস্পনিবার) দুপুি ১:৩০ রমরনে। 

 
এিদ্বারা চাাঁ পাডাঙ্গা  গ্রাম পঞ্চায়েি এলাকা সহ িারয়কশ্বর থািা িথা হুগনল জজলার সকল বাবযসােীয়ের উয়েয়যয জািায়িা যায়ে জয রবীন্দ্র মহানবেযালে, চাাঁ পাডাঙ্গা , 
হুগনল - এর স্বর্ণ-জেন্তী উৎসব উপলয়যয উপনর-উনিনিি নবষয়ের দ্রবয/য়সবা -এর জরুনর ক্রে সরবরায়হর প্রয়োজি হয়েয়ে। আগ্রহী সরবরাহকারী বযবসােী িথা 
নবয়ক্রিা/ঠিকাোর/নডলার ইিযানে - সকলয়ক মুিবদ্ধ িায়ম িায়ের নিনেণ ষ্ট েরপত্র কয়লজ অনিয়স বা কয়লয়জর জটন্ডার বয়ে ০৩/১১/২০২২ তারিখ (িৃহঃস্পরতিাি) 

দুপুি ১:৩০ রমরনে এর ময়যয জমা করার জিয অিুয়রায করা হয়ে। সকল আগ্রহী েরপত্র প্রোিকারী িার নিনেণ ষ্ট েরপয়ত্র প্রনিটি নবষয়ের মূলয/ভাড়া/োম পৃথক পৃথক 
ভায়ব সুস্পষ্ট কয়র উয়িি কয়র জেয়বি এবং সরবরায়হর জমাট মূলয/ভাড়া/োম কয়লয়জর নিযণানরি উপনর উনিনিি বযয়ের সয়বণাচ্চ সীমার নিয়চ বা কম হয়ি হয়ব।   
 
সকল েরপত্র প্রোিকারীয়ক উপনর-উনিনিি নবষয়ের দ্রবয/য়সবা সরবরাহ েরপত্র-আহ্ববািকারীর দ্বারা নিযানরি নিনেণ ষ্ট স্থায়ি সম্পন্ন করয়ি হয়ব। উক্ত সরবরায়হর অপণর্ 
মূলয-এর ময়যযই সরবরায়হর জডনলভানর বযয়ের কস্ট উনিনিি নবষয়ের সরবরাহকারীয়কই বহি করয়ি হয়ব। এয়যয়ত্র েরপত্র প্রোিকারীয়ক িার অপণর্ মূলয-এর ময়যযই 
নিনেণ ষ্ট েরপয়ত্র উনিনিি োম বা মূয়লযর বা ভাড়ার সায়থ যুক্ত কয়র অথবা েরপয়ত্র পৃথকভায়ব সরবরায়হর জডনলভানর কস্ট স্পষ্ট উয়িি কয়র েরপত্র জমা করয়ি হয়ব। 
সবণনিন্ম আয়িণস্ট মানি ১০০০/- (এক হাজার টাকা মাত্র) নিযণানরি হয়লও, কয়লজ কিৃণ পয প্রনিটি নবষয়ের জযয়ত্র পৃথক পৃথক ভায়ব (য়কস জিা জকস জবনসয়স) আয়িণস্ট 
মনি এর পনরমাি নিযণারর্ করয়ি পারয়ব। কয়লজ কিৃণ পয চাইয়ল জকি নিনেণ ষ্ট নবষয়ের জযয়ত্র (য়কস জিা জকস জবনসয়স) সবণনিন্ম আয়িণস্ট মানি জমার যিণ  জথয়ক 
এয়েম্পট বা যিণ মুক্ত করয়ি পারয়ব। 
 
েরপয়ত্র প্রোয়ি ও জটন্ডার জকায়টযয়ি আগ্রহী সকল অংযগ্রহর্কারী বাবযসােীগর্য়ক জকায়টযি িথা েরপত্র জিালার উপনর উনিনিি নিনেণ ষ্ট সমে ও িানরয়ি কয়লজ-
অনিয়স উপনস্থি থাকয়ি এবং েরপত্র জিালাে অংযগ্রহর্ করয়ি আসয়ি অিুয়রায করা হয়ে। এয়যয়ত্র িায়ের আসা-যাওোর জকাি বযে বা পানরশ্রনমক েরপত্র 
আহ্ববািকারী (রবীন্দ্র মহানবেযালে) বহি করয়ব িা। েরপয়ত্র অংযগ্রহর্কারীয়ের এও জািাি হয়ে জয - নবজেী সরবরাহকারী নিবণাচয়ি সবণনিন্ম েরসহ অিযািয গুর্গি 
নবষে জযমি একই যরয়র্র সমমূয়লযর কাজ বা িার জবনয মূয়লযর কাজ করার “পূবণ-কায়জর অনভজ্ঞিা”, সংনিষ্ট নবষয়ে কায়জর উপর “চাাঁ পাডাঙ্গা  এলাকাে সরবরাহকারীর 
সুিাম” এবং কাজ সমূ্পর্ণ করার পনরকল্পিা বা িকযা বা উপস্থাপয়ির গুর্গি মাি ইিযানের উপর নবচার করা হয়ব।  উপয়রাক্ত কারয়র্ পুয প্রাইস বা ডানম্পং প্রাইস 
(অয়হিুক োম জবনয বা কম) রািা অংযগ্রহর্কারীর েরপত্র বানিল বয়ল গর্য করা হয়ব।  
 
অনযানয শতব াি ী:  

১) েরপত্র প্রোিকারীয়ক েরপয়ত্রর সায়থ িার নিনেণ ষ্ট বযবসায়ের যংসাপয়ত্রর (লাইয়সয়ের) কনপ জমা নেয়ি হয়ব, ২) বযাঙ্ক জচয়কর মাযযয়ম সরবরায়হর মূলয জিবার জিয সরবরাহকারীর 
প্রনিষ্ঠায়ির িায়ম অথবা প্রনপটয়রর (প্রোিকারীর) িায়ম বযাঙ্ক একাউন্ট থাকয়ি হয়ব, ৩) সরবরাহকারীয়ক ঋর্-য়িলানপ হওো  চলয়ব িা, ৪) উপনর-উনিনিি আয়িণস্ট মানি কায়জর 
নসনকউনরটি নহসায়ব কয়লজ অনিয়স জমা কয়র নিবণানচি সরবরাহকারীয়ক কয়লজ অনিস জথয়ক ওোকণ  অডণ ার সংগ্রহ করয়ি হয়ব, ৫) জমাকৃি আয়িণস্ট মানি জকবলমাত্র কাজ সমূ্পর্ণ 
হয়লই জিরি জেওো হয়ব, িয়চৎ জিরিয়যাগয িে, ৬) েরপত্র আহ্ববািকারীর জেওো নিনেণ ষ্ট সময়ের ময়যয উনিনিি নবষয়ের সরবরাহ সমূ্পর্ণ করয়ি হয়ব, ৭) নিনেণ ষ্ট প্রনিষ্ঠাি জথয়ক 
সমমূয়লযর বা িার জবনয মূয়লযর পূবণ-কায়জর যংসাপত্র (য়পয়মন্ট রনযে কিয়িাই যংসাপত্র নহসায়ব নবয়বচয হয়ব িা), ৮) েরপত্র প্রোিকারীর নিজ িায়ম PAN CARD NUMBER থাকা 
আবনযযক, ৯) সরকানর প্রনিষ্ঠায়ির সায়থ বযবসায়ের অিিয সরকানর আইি, নিেম ও যিণ াবলী প্রয়যাজয), এবং ১০)  নবস্তানরি জািয়ি কয়লজ ওয়েবসাইট জেিুি  
www.rabindramahavidyalaya.org ।  
 
আগ্রহী সকল অিযািয সরবরাহকারী বযবসােী সহ রবীন্দ্র মহানবেযালে-এর েরপত্র আহ্ববািকারীর িথযপুনি জথয়ক সংগৃনহি নিয়ন্মর নবয়ক্রিা/ঠিকাোর/নডলার-য়েরয়কও 
েরপত্র প্রোয়ি উৎসানহি িথা েরপত্র প্রোি-এ আহব্বাি করা হয়ে।   
ক) Joy Maha Prabhu Decorator, Ph-8001939938, Akhri, Sreerampur (Khejurtala), Hooghly; 
ি) Prabhabati Store and Decorator, Ph No-9434566852, Champadanga (Cinematala); 
গ) Mahaprabhu Decorators, Ph N0- 7908109960/9064602103, Champadanga, Hooghly; 
ঘ) Kalimata Decorators, Ph No- 9732969005, Beremul, Binogram, Hooghly; 
ঙ) New Kalimata Decorators, Ph No-9732592478, Naba Kumar Maji, Beremul, Binogram, Hooghly. 

অধ্যক্ষ 

রবীন্দ্র মহানবেযালে,  
চাাঁ পাডাঙ্গা , হুগনল 

RABINDRA MAHAVIDYALAYA
     Champadanga, Hooghly

Date-26.10.2022

http://www.rabindramahavidyalaya.org/
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তার  া D: “ফারনবচাি ও থা াি সিঞ্জাম ভাড়া” (FURNITURE & LIVING ACESSORIES RENT)-এি রিস্তারিত রিিিণ   

(দিপত্র সিিিাহ ািী রনজ দ্বােীয়ে  মবস্থ  পরিদশবন  য়ি ট ায়েশন টদয়িন) 

 

FURNITURE & ACESSORIES RENT: 

 

1. Chair/Table/Carpet etc:  

a) VIP Chair – 50 pcs, 

b) PVC chair – 500 pcs, 

c) Podium -1 tpc, 

d) Table - 50 pc, 

e) Mirror - 2pcs, 

f) Bucket and Mug – 1 pc each, 

g) Carpet from Room No 1 - to Room No 6 on the College Corridor., 

h) Carpet from Front Gate to College Gate, 

I) Tea Table - 2pcs. 

2. Sitting Arrangement for Drawing Competition for 500 Students - (Tripol) 

3. Sleeping Arrangement for 20 People in Room no 71 (Bedding -Mattress, pillow, Mosquito net, 

Bed sheets.) 

4. Best Quality (whether mentioned or not) and ISI marked brands should be maintained for all supply 

of all goods and services as far as possible. 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                   Principal  
Rabindra Mahavidyalaya,  

Champadanga, Hooghly 

রিয়শষ দ্রষ্টিয: নবস্তানরি জািয়ি কয়লজ ওয়েবসাইট জেিুি  www.rabindramahavidyalaya.org  

 

 

 

RABINDRA MAHAVIDYALAYA
     Champadanga, Hooghly

Date-26.10.2022

http://www.rabindramahavidyalaya.org/



