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জরুরি ক্রয়েি টেন্ডাি ট ায়েশন তথা দিপত্র আমন্ত্রণ রিজ্ঞরি - ৫ 

URGENT PURCHASE TENDER CUM QUOTETION INVITATION NOTICE - 5 
 

রিষে : “  যায়মিা, রিত্রগ্রহণ & সম্প্রিািণ ” (CAMERA, PHOTO SHOOTING & CASTING) পরিয়ষিা সিিিাহ  

(রিস্তারিত রিিিণ  “তারি া E” -য়ত দ্রষ্টিয) 

িযয়েি সয়িবাচ্চ সীমা:  ৯৫,০০০/- ো া (পঁচানব্বই হাজার টাকা মাত্র), 

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

 
এিদ্বারা চাঁপাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েি এলাকা সহ িারয়কশ্বর থানা িথা হুগতল জজলার সকল বাবযসােীয়ের উয়েয়যয জানায়না যায়ে জয রবীন্দ্র মহাতবেযালে, চাঁপাডাঙ্গা, 
হুগতল - এর স্বর্ণ-জেন্তী উৎসব উপলয়যয উপতর-উতিতিি তবষয়ের দ্রবয/য়সবা -এর জরুতর ক্রে সরবরায়হর প্রয়োজন হয়েয়ে। আগ্রহী সরবরাহকারী বযবসােী িথা 
তবয়ক্রিা/ঠিকাোর/তডলার ইিযাতে - সকলয়ক মুিবদ্ধ িায়ম িায়ের তনতেণ ষ্ট েরপত্র কয়লজ অতিয়স বা কয়লয়জর জটন্ডার বয়ে ০৩/১১/২০২২ তারিখ (িৃহঃস্পরতিাি) 
দুপুি ১:৩০ রমরনে এর ময়যয জমা করার জনয অনুয়রায করা হয়ে। সকল আগ্রহী েরপত্র প্রোনকারী িার তনতেণ ষ্ট েরপয়ত্র প্রতিটি তবষয়ের মূলয/ভাড়া/োম পৃথক পৃথক 
ভায়ব সুস্পষ্ট কয়র উয়িি কয়র জেয়বন এবং সরবরায়হর জমাট মূলয/ভাড়া/োম কয়লয়জর তনযণাতরি উপতর উতিতিি বযয়ের সয়বণাচ্চ সীমার তনয়চ বা কম হয়ি হয়ব।   
 
সকল েরপত্র প্রোনকারীয়ক উপতর-উতিতিি তবষয়ের দ্রবয/য়সবা সরবরাহ েরপত্র-আহ্ববানকারীর দ্বারা তনযাতরি তনতেণ ষ্ট স্থায়ন সম্পন্ন করয়ি হয়ব। উক্ত সরবরায়হর অপণর্ 
মূলয-এর ময়যযই সরবরায়হর জডতলভাতর বযয়ের কস্ট উতিতিি তবষয়ের সরবরাহকারীয়কই বহন করয়ি হয়ব। এয়যয়ত্র েরপত্র প্রোনকারীয়ক িার অপণর্ মূলয-এর ময়যযই 
তনতেণ ষ্ট েরপয়ত্র উতিতিি োম বা মূয়লযর বা ভাড়ার সায়থ যুক্ত কয়র অথবা েরপয়ত্র পৃথকভায়ব সরবরায়হর জডতলভাতর কস্ট স্পষ্ট উয়িি কয়র েরপত্র জমা করয়ি হয়ব। 
সবণতনন্ম আয়নণস্ট মাতন ১০০০/- (এক হাজার টাকা মাত্র) তনযণাতরি হয়লও, কয়লজ কিৃণ পয প্রতিটি তবষয়ের জযয়ত্র পৃথক পৃথক ভায়ব (য়কস জিা জকস জবতসয়স) আয়নণস্ট 
মতন এর পতরমান তনযণারর্ করয়ি পারয়ব। কয়লজ কিৃণ পয চাইয়ল জকন তনতেণ ষ্ট তবষয়ের জযয়ত্র (য়কস জিা জকস জবতসয়স) সবণতনন্ম আয়নণস্ট মাতন জমার যিণ  জথয়ক 
এয়েম্পট বা যিণ মুক্ত করয়ি পারয়ব। 
 
েরপয়ত্র প্রোয়ন ও জটন্ডার জকায়টযয়ন আগ্রহী সকল অংযগ্রহর্কারী বাবযসােীগর্য়ক জকায়টযন িথা েরপত্র জিালার উপতর উতিতিি তনতেণ ষ্ট সমে ও িাতরয়ি কয়লজ-
অতিয়স উপতস্থি থাকয়ি এবং েরপত্র জিালাে অংযগ্রহর্ করয়ি আসয়ি অনুয়রায করা হয়ে। এয়যয়ত্র িায়ের আসা-যাওোর জকান বযে বা পাতরশ্রতমক েরপত্র 
আহ্ববানকারী (রবীন্দ্র মহাতবেযালে) বহন করয়ব না। েরপয়ত্র অংযগ্রহর্কারীয়ের এও জানান হয়ে জয - তবজেী সরবরাহকারী তনবণাচয়ন সবণতনন্ম েরসহ অনযানয গুর্গি 
তবষে জযমন একই যরয়র্র সমমূয়লযর কাজ বা িার জবতয মূয়লযর কাজ করার “পূবণ-কায়জর অতভজ্ঞিা”, সংতিষ্ট তবষয়ে কায়জর উপর “চাঁপাডাঙ্গা এলাকাে সরবরাহকারীর 
সুনাম” এবং কাজ সমূ্পর্ণ করার পতরকল্পনা বা নকযা বা উপস্থাপয়নর গুর্গি মান ইিযাতের উপর তবচার করা হয়ব।  উপয়রাক্ত কারয়র্ পুয প্রাইস বা ডাতম্পং প্রাইস 
(অয়হিুক োম জবতয বা কম) রািা অংযগ্রহর্কারীর েরপত্র বাতিল বয়ল গর্য করা হয়ব।  
 
অনযানয শতব ািিী:  

১) েরপত্র প্রোনকারীয়ক েরপয়ত্রর সায়থ িার তনতেণ ষ্ট বযবসায়ের যংসাপয়ত্রর (লাইয়সয়ের) কতপ জমা তেয়ি হয়ব, ২) বযাঙ্ক জচয়কর মাযযয়ম সরবরায়হর মূলয জনবার জনয সরবরাহকারীর 
প্রতিষ্ঠায়নর নায়ম অথবা প্রতপটয়রর (প্রোনকারীর) নায়ম বযাঙ্ক একাউন্ট থাকয়ি হয়ব, ৩) সরবরাহকারীয়ক ঋর্-য়িলাতপ হওো  চলয়ব না, ৪) উপতর-উতিতিি আয়নণস্ট মাতন কায়জর 
তসতকউতরটি তহসায়ব কয়লজ অতিয়স জমা কয়র তনবণাতচি সরবরাহকারীয়ক কয়লজ অতিস জথয়ক ওোকণ  অডণ ার সংগ্রহ করয়ি হয়ব, ৫) জমাকৃি আয়নণস্ট মাতন জকবলমাত্র কাজ সমূ্পর্ণ 
হয়লই জিরি জেওো হয়ব, নয়চৎ জিরিয়যাগয নে, ৬) েরপত্র আহ্ববানকারীর জেওো তনতেণ ষ্ট সময়ের ময়যয উতিতিি তবষয়ের সরবরাহ সমূ্পর্ণ করয়ি হয়ব, ৭) তনতেণ ষ্ট প্রতিষ্ঠান জথয়ক 
সমমূয়লযর বা িার জবতয মূয়লযর পূবণ-কায়জর যংসাপত্র (য়পয়মন্ট রতযে কিয়নাই যংসাপত্র তহসায়ব তবয়বচয হয়ব না), ৮) েরপত্র প্রোনকারীর তনজ নায়ম PAN CARD NUMBER থাকা 
আবতযযক, ৯) সরকাতর প্রতিষ্ঠায়নর সায়থ বযবসায়ের অননয সরকাতর আইন, তনেম ও যিণ াবলী প্রয়যাজয), এবং ১০)  তবস্তাতরি জানয়ি কয়লজ ওয়েবসাইট জেিুন  
www.rabindramahavidyalaya.org । 
 
আগ্রহী সকল অনযানয সরবরাহকারী বযবসােী সহ রবীন্দ্র মহাতবেযালে-এর েরপত্র আহ্ববানকারীর িথযপুতি জথয়ক সংগৃতহি তনয়ন্মর তবয়ক্রিা/ঠিকাোর/তডলার-
জেরয়কও েরপত্র প্রোয়ন উৎসাতহি িথা েরপত্র প্রোন-এ আহব্বান করা হয়ে।   
 ক) Saraswati Studio, Prop. Mr. Biswajit Samanta (Mb. 9732523887; 8100679569), Champadanga (Power House Opposite), Hooghly; 
 ি) Rani Photo Studio, Ph-8250483954, Champadanga (Opposite Rathtala), 1st Floor, Hooghly; 
 গ) Computer World, Prop. Sourabh Khan (Ph. No. 8617630363), Amtala, Tarakeshwar, Hooghly.; and 
 ঘ)  Sarkar Video, Vision- 9733742905, Address- Champadanga, Tarakeshwar, Hooghly. 
 

অধ্যক্ষ 

রবীন্দ্র মহাতবেযালে,  
চাঁপাডাঙ্গা, হুগতল 

RABINDRA MAHAVIDYALAYA
     Champadanga, Hooghly

Date-26.10.2022

http://www.rabindramahavidyalaya.org/
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তারি া E:  

“ যায়মিা, রিত্রগ্রহণ & সম্প্রিািণ ” (CAMERA, PHOTO SHOOTING & CASTING) পরিয়ষিা সিিিায়হি রিস্তারিত রিিিণ   

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

 

CAMERA, PHOTO SHOOTING & CASTING: 

 

1. Full HD Live Set-up with 50” L.E.D T.V – 4 PC along with standard accessories;  

2. Facebook and You Tube Live - SHOOTING & CASTING; 

3. L.E.D Wall 8 X 12 Feet – 1 pc; 

4. Panasonic UX90 4K – 1 pc; 

5. Panasonic P.V.100 – 1 pc; 

6. Drone Camera (DJI Pattern 4) – 1 pc; 

7. Nikon Full Frame 750 Still Camera – 1 pc; 

8. The College will NOT be responsible for Charging Facility and the bidder should have their own 

charging provisions and necessary electric power cable extensions, if required.   
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                   Principal  
Rabindra Mahavidyalaya,  

Champadanga, Hooghly 

রিয়শষ দ্রষ্টিয: তবস্তাতরি জানয়ি কয়লজ ওয়েবসাইট জেিুন  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 - ৬ 

URGENT PURCHASE TENDER CUM QUOTETION INVITATION NOTICE - 6 
 
রিষে : “ফুিস্বজ ও ফুিস্বজরস ” (FLOWER & FLORIST SRVICES) পরিয়ষিা সিিিাহ (রিস্তারিত রিিিণ  “তারি া F ” -য়ত দ্রষ্টিয) 

িযয়েি সয়িবাচ্চ সীমা:  ২০,০০০/- ো া (কুতড় হাজার টাকা মাত্র), 

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

 
এিদ্বারা চাঁপাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েি এলাকা সহ িারয়কশ্বর থানা িথা হুগতল জজলার সকল বাবযসােীয়ের উয়েয়যয জানায়না যায়ে জয রবীন্দ্র মহাতবেযালে, চাঁপাডাঙ্গা, 
হুগতল - এর স্বর্ণ-জেন্তী উৎসব উপলয়যয উপতর-উতিতিি তবষয়ের দ্রবয/য়সবা -এর জরুতর ক্রে সরবরায়হর প্রয়োজন হয়েয়ে। আগ্রহী সরবরাহকারী বযবসােী িথা 
তবয়ক্রিা/ঠিকাোর/তডলার ইিযাতে - সকলয়ক মুিবদ্ধ িায়ম িায়ের তনতেণ ষ্ট েরপত্র কয়লজ অতিয়স বা কয়লয়জর জটন্ডার বয়ে ০৩/১১/২০২২ তারিখ (িৃহঃস্পরতিাি) 
দুপুি ১:৩০ রমরনে এর ময়যয জমা করার জনয অনুয়রায করা হয়ে। সকল আগ্রহী েরপত্র প্রোনকারী িার তনতেণ ষ্ট েরপয়ত্র প্রতিটি তবষয়ের মূলয/ভাড়া/োম পৃথক পৃথক 
ভায়ব সুস্পষ্ট কয়র উয়িি কয়র জেয়বন এবং সরবরায়হর জমাট মূলয/ভাড়া/োম কয়লয়জর তনযণাতরি উপতর উতিতিি বযয়ের সয়বণাচ্চ সীমার তনয়চ বা কম হয়ি হয়ব।   
 
সকল েরপত্র প্রোনকারীয়ক উপতর-উতিতিি তবষয়ের দ্রবয/য়সবা সরবরাহ েরপত্র-আহ্ববানকারীর দ্বারা তনযাতরি তনতেণ ষ্ট স্থায়ন সম্পন্ন করয়ি হয়ব। উক্ত সরবরায়হর অপণর্ 
মূলয-এর ময়যযই সরবরায়হর জডতলভাতর বযয়ের কস্ট উতিতিি তবষয়ের সরবরাহকারীয়কই বহন করয়ি হয়ব। এয়যয়ত্র েরপত্র প্রোনকারীয়ক িার অপণর্ মূলয-এর ময়যযই 
তনতেণ ষ্ট েরপয়ত্র উতিতিি োম বা মূয়লযর বা ভাড়ার সায়থ যুক্ত কয়র অথবা েরপয়ত্র পৃথকভায়ব সরবরায়হর জডতলভাতর কস্ট স্পষ্ট উয়িি কয়র েরপত্র জমা করয়ি হয়ব। 
সবণতনন্ম আয়নণস্ট মাতন ১০০০/- (এক হাজার টাকা মাত্র) তনযণাতরি হয়লও, কয়লজ কিৃণ পয প্রতিটি তবষয়ের জযয়ত্র পৃথক পৃথক ভায়ব (য়কস জিা জকস জবতসয়স) আয়নণস্ট 
মতন এর পতরমান তনযণারর্ করয়ি পারয়ব। কয়লজ কিৃণ পয চাইয়ল জকন তনতেণ ষ্ট তবষয়ের জযয়ত্র (য়কস জিা জকস জবতসয়স) সবণতনন্ম আয়নণস্ট মাতন জমার যিণ  জথয়ক 
এয়েম্পট বা যিণ মুক্ত করয়ি পারয়ব। 
 
েরপয়ত্র প্রোয়ন ও জটন্ডার জকায়টযয়ন আগ্রহী সকল অংযগ্রহর্কারী বাবযসােীগর্য়ক জকায়টযন িথা েরপত্র জিালার উপতর উতিতিি তনতেণ ষ্ট সমে ও িাতরয়ি কয়লজ-
অতিয়স উপতস্থি থাকয়ি এবং েরপত্র জিালাে অংযগ্রহর্ করয়ি আসয়ি অনুয়রায করা হয়ে। এয়যয়ত্র িায়ের আসা-যাওোর জকান বযে বা পাতরশ্রতমক েরপত্র 
আহ্ববানকারী (রবীন্দ্র মহাতবেযালে) বহন করয়ব না। েরপয়ত্র অংযগ্রহর্কারীয়ের এও জানান হয়ে জয - তবজেী সরবরাহকারী তনবণাচয়ন সবণতনন্ম েরসহ অনযানয গুর্গি 
তবষে জযমন একই যরয়র্র সমমূয়লযর কাজ বা িার জবতয মূয়লযর কাজ করার “পূবণ-কায়জর অতভজ্ঞিা”, সংতিষ্ট তবষয়ে কায়জর উপর “চাঁপাডাঙ্গা এলাকাে সরবরাহকারীর 
সুনাম” এবং কাজ সমূ্পর্ণ করার পতরকল্পনা বা নকযা বা উপস্থাপয়নর গুর্গি মান ইিযাতের উপর তবচার করা হয়ব।  উপয়রাক্ত কারয়র্ পুয প্রাইস বা ডাতম্পং প্রাইস 
(অয়হিুক োম জবতয বা কম) রািা অংযগ্রহর্কারীর েরপত্র বাতিল বয়ল গর্য করা হয়ব।  
 
অনযানয শতব ািিী:  

১) েরপত্র প্রোনকারীয়ক েরপয়ত্রর সায়থ িার তনতেণ ষ্ট বযবসায়ের যংসাপয়ত্রর (লাইয়সয়ের) কতপ জমা তেয়ি হয়ব, ২) বযাঙ্ক জচয়কর মাযযয়ম সরবরায়হর মূলয জনবার জনয সরবরাহকারীর 

প্রতিষ্ঠায়নর নায়ম অথবা প্রতপটয়রর (প্রোনকারীর) নায়ম বযাঙ্ক একাউন্ট থাকয়ি হয়ব, ৩) সরবরাহকারীয়ক ঋর্-য়িলাতপ হওো  চলয়ব না, ৪) উপতর-উতিতিি আয়নণস্ট মাতন কায়জর 

তসতকউতরটি তহসায়ব কয়লজ অতিয়স জমা কয়র তনবণাতচি সরবরাহকারীয়ক কয়লজ অতিস জথয়ক ওোকণ  অডণ ার সংগ্রহ করয়ি হয়ব, ৫) জমাকৃি আয়নণস্ট মাতন জকবলমাত্র কাজ সমূ্পর্ণ 

হয়লই জিরি জেওো হয়ব, নয়চৎ জিরিয়যাগয নে, ৬) েরপত্র আহ্ববানকারীর জেওো তনতেণ ষ্ট সময়ের ময়যয উতিতিি তবষয়ের সরবরাহ সমূ্পর্ণ করয়ি হয়ব, ৭) তনতেণ ষ্ট প্রতিষ্ঠান জথয়ক 

সমমূয়লযর বা িার জবতয মূয়লযর পূবণ-কায়জর যংসাপত্র (য়পয়মন্ট রতযে কিয়নাই যংসাপত্র তহসায়ব তবয়বচয হয়ব না), ৮) েরপত্র প্রোনকারীর তনজ নায়ম PAN CARD NUMBER থাকা 

আবতযযক, ৯) সরকাতর প্রতিষ্ঠায়নর সায়থ বযবসায়ের অননয সরকাতর আইন, তনেম ও যিণ াবলী প্রয়যাজয), এবং ১০)  তবস্তাতরি জানয়ি কয়লজ ওয়েবসাইট জেিুন  

www.rabindramahavidyalaya.org । 

 
আগ্রহী সকল অনযানয সরবরাহকারী বযবসােী সহ রবীন্দ্র মহাতবেযালে-এর েরপত্র আহ্ববানকারীর িথযপুতি জথয়ক সংগৃতহি তনয়ন্মর তবয়ক্রিা/ঠিকাোর/তডলার-য়েরয়কও 
েরপত্র প্রোয়ন উৎসাতহি িথা েরপত্র প্রোন-এ আহব্বান করা হয়ে।   
ক) Joyguru Pushpalay and Doshokorma Bhandar, Ph Number- 9434828677 ; 7872249491 ; 
ি) Pijush Dey, Ph N0-7001532314; 
গ) Ambika Flowers, Tarakeswar, Hooghly. Ph. No. – Not Available. (Details got from Online Search); 
ঘ) Dashakarma Bhandar, Gourhati, Hooghly, Ph. No. – Not Available. (Details got from Online Search). 
 

অধ্যক্ষ 

রবীন্দ্র মহাতবেযালে,  
চাঁপাডাঙ্গা, হুগতল 

RABINDRA MAHAVIDYALAYA
     Champadanga, Hooghly

Date-26.10.2022

http://www.rabindramahavidyalaya.org/
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তারি া F: “ফুিস্বজ ও ফুিস্বজরস ” (FLOWER & FLORIST SRVICES) পরিয়ষিা সিিিায়হি রিস্তারিত রিিিণ  

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

 

FLOWER & FLORIST SRVICES: 

 

1. Main Gate (Front Gate) decoration with artificial flowers. 

2. College Gate decoration with artificial flowers. 

3. Stairs of main building between women’s cell and room No 6 decoration with artificial flowers. 

4. Decoration of Room No. 2-6 with artificial flowers (Gate of these rooms) 

5. Stage decoration with artificial flowers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                   Principal  
Rabindra Mahavidyalaya,  

Champadanga, Hooghly 

রিয়শষ দ্রষ্টিয: তবস্তাতরি জানয়ি কয়লজ ওয়েবসাইট জেিুন  www.rabindramahavidyalaya.org  
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জরুরি ক্রয়েি টেন্ডাি ট ায়েশন তথা দিপত্র আমন্ত্রণ রিজ্ঞরি - ৭  

URGENT PURCHASE TENDER CUM QUOTETION INVITATION NOTICE - 7 
 

রিষে : “টখিাধু্িাি যন্ত্রপারত/সিঞ্জাম ” (SPORTS EQUIPMENT) সিিিাহ  

(রিস্তারিত রিিিণ “তারি া G ” দ্রষ্টিয) 

 

িযয়েি সয়িবাচ্চ সীমা:  :  ৩০,০০০/- ো া (তত্রয হাজার টাকা মাত্র), 

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

 
এিদ্বারা চাঁপাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েি এলাকা সহ িারয়কশ্বর থানা িথা হুগতল জজলার সকল বাবযসােীয়ের উয়েয়যয জানায়না যায়ে জয রবীন্দ্র মহাতবেযালে, চাঁপাডাঙ্গা, 
হুগতল - এর স্বর্ণ-জেন্তী উৎসব উপলয়যয উপতর-উতিতিি তবষয়ের দ্রবয/য়সবা -এর জরুতর ক্রে সরবরায়হর প্রয়োজন হয়েয়ে। আগ্রহী সরবরাহকারী বযবসােী িথা 
তবয়ক্রিা/ঠিকাোর/তডলার ইিযাতে - সকলয়ক মুিবদ্ধ িায়ম িায়ের তনতেণ ষ্ট েরপত্র কয়লজ অতিয়স বা কয়লয়জর জটন্ডার বয়ে ০৩/১১/২০২২ তারিখ (িৃহঃস্পরতিাি) 
দুপুি ১:৩০ রমরনে এর ময়যয জমা করার জনয অনুয়রায করা হয়ে। সকল আগ্রহী েরপত্র প্রোনকারী িার তনতেণ ষ্ট েরপয়ত্র প্রতিটি তবষয়ের মূলয/ভাড়া/োম পৃথক পৃথক 
ভায়ব সুস্পষ্ট কয়র উয়িি কয়র জেয়বন এবং সরবরায়হর জমাট মূলয/ভাড়া/োম কয়লয়জর তনযণাতরি উপতর উতিতিি বযয়ের সয়বণাচ্চ সীমার তনয়চ বা কম হয়ি হয়ব।   
 
সকল েরপত্র প্রোনকারীয়ক উপতর-উতিতিি তবষয়ের দ্রবয/য়সবা সরবরাহ েরপত্র-আহ্ববানকারীর দ্বারা তনযাতরি তনতেণ ষ্ট স্থায়ন সম্পন্ন করয়ি হয়ব। উক্ত সরবরায়হর অপণর্ 
মূলয-এর ময়যযই সরবরায়হর জডতলভাতর বযয়ের কস্ট উতিতিি তবষয়ের সরবরাহকারীয়কই বহন করয়ি হয়ব। এয়যয়ত্র েরপত্র প্রোনকারীয়ক িার অপণর্ মূলয-এর ময়যযই 
তনতেণ ষ্ট েরপয়ত্র উতিতিি োম বা মূয়লযর বা ভাড়ার সায়থ যুক্ত কয়র অথবা েরপয়ত্র পৃথকভায়ব সরবরায়হর জডতলভাতর কস্ট স্পষ্ট উয়িি কয়র েরপত্র জমা করয়ি হয়ব। 
সবণতনন্ম আয়নণস্ট মাতন ১০০০/- (এক হাজার টাকা মাত্র) তনযণাতরি হয়লও, কয়লজ কিৃণ পয প্রতিটি তবষয়ের জযয়ত্র পৃথক পৃথক ভায়ব (য়কস জিা জকস জবতসয়স) আয়নণস্ট 
মতন এর পতরমান তনযণারর্ করয়ি পারয়ব। কয়লজ কিৃণ পয চাইয়ল জকন তনতেণ ষ্ট তবষয়ের জযয়ত্র (য়কস জিা জকস জবতসয়স) সবণতনন্ম আয়নণস্ট মাতন জমার যিণ  জথয়ক 
এয়েম্পট বা যিণ মুক্ত করয়ি পারয়ব। 
 
েরপয়ত্র প্রোয়ন ও জটন্ডার জকায়টযয়ন আগ্রহী সকল অংযগ্রহর্কারী বাবযসােীগর্য়ক জকায়টযন িথা েরপত্র জিালার উপতর উতিতিি তনতেণ ষ্ট সমে ও িাতরয়ি কয়লজ-
অতিয়স উপতস্থি থাকয়ি এবং েরপত্র জিালাে অংযগ্রহর্ করয়ি আসয়ি অনুয়রায করা হয়ে। এয়যয়ত্র িায়ের আসা-যাওোর জকান বযে বা পাতরশ্রতমক েরপত্র 
আহ্ববানকারী (রবীন্দ্র মহাতবেযালে) বহন করয়ব না। েরপয়ত্র অংযগ্রহর্কারীয়ের এও জানান হয়ে জয - তবজেী সরবরাহকারী তনবণাচয়ন সবণতনন্ম েরসহ অনযানয গুর্গি 
তবষে জযমন একই যরয়র্র সমমূয়লযর কাজ বা িার জবতয মূয়লযর কাজ করার “পূবণ-কায়জর অতভজ্ঞিা”, সংতিষ্ট তবষয়ে কায়জর উপর “চাঁপাডাঙ্গা এলাকাে সরবরাহকারীর 
সুনাম” এবং কাজ সমূ্পর্ণ করার পতরকল্পনা বা নকযা বা উপস্থাপয়নর গুর্গি মান ইিযাতের উপর তবচার করা হয়ব।  উপয়রাক্ত কারয়র্ পুয প্রাইস বা ডাতম্পং প্রাইস 
(অয়হিুক োম জবতয বা কম) রািা অংযগ্রহর্কারীর েরপত্র বাতিল বয়ল গর্য করা হয়ব।  
 
অনযানয শতব ািিী:  

১) েরপত্র প্রোনকারীয়ক েরপয়ত্রর সায়থ িার তনতেণ ষ্ট বযবসায়ের যংসাপয়ত্রর (লাইয়সয়ের) কতপ জমা তেয়ি হয়ব, ২) বযাঙ্ক জচয়কর মাযযয়ম সরবরায়হর মূলয জনবার জনয সরবরাহকারীর 
প্রতিষ্ঠায়নর নায়ম অথবা প্রতপটয়রর (প্রোনকারীর) নায়ম বযাঙ্ক একাউন্ট থাকয়ি হয়ব, ৩) সরবরাহকারীয়ক ঋর্-য়িলাতপ হওো  চলয়ব না, ৪) উপতর-উতিতিি আয়নণস্ট মাতন কায়জর 
তসতকউতরটি তহসায়ব কয়লজ অতিয়স জমা কয়র তনবণাতচি সরবরাহকারীয়ক কয়লজ অতিস জথয়ক ওোকণ  অডণ ার সংগ্রহ করয়ি হয়ব, ৫) জমাকৃি আয়নণস্ট মাতন জকবলমাত্র কাজ সমূ্পর্ণ 
হয়লই জিরি জেওো হয়ব, নয়চৎ জিরিয়যাগয নে, ৬) েরপত্র আহ্ববানকারীর জেওো তনতেণ ষ্ট সময়ের ময়যয উতিতিি তবষয়ের সরবরাহ সমূ্পর্ণ করয়ি হয়ব, ৭) তনতেণ ষ্ট প্রতিষ্ঠান জথয়ক 
সমমূয়লযর বা িার জবতয মূয়লযর পূবণ-কায়জর যংসাপত্র (য়পয়মন্ট রতযে কিয়নাই যংসাপত্র তহসায়ব তবয়বচয হয়ব না), ৮) েরপত্র প্রোনকারীর তনজ নায়ম PAN CARD NUMBER থাকা 
আবতযযক, ৯) সরকাতর প্রতিষ্ঠায়নর সায়থ বযবসায়ের অননয সরকাতর আইন, তনেম ও যিণ াবলী প্রয়যাজয), এবং ১০)  তবস্তাতরি জানয়ি কয়লজ ওয়েবসাইট জেিুন  
www.rabindramahavidyalaya.org ।  
 
আগ্রহী সকল অনযানয সরবরাহকারী বযবসােী সহ রবীন্দ্র মহাতবেযালে-এর েরপত্র আহ্ববানকারীর িথযপুতি জথয়ক সংগৃতহি তনয়ন্মর তবয়ক্রিা/ঠিকাোর/তডলার-য়েরয়কও 
েরপত্র প্রোয়ন উৎসাতহি িথা েরপত্র প্রোন-এ আহব্বান করা হয়ে।   
ক) Bappa Sports, E2/7,Dr.B.C.Roy Market, Maidan Market, Kolkata, Mob-9831704580; 
ি) Euro Sports, Dr. B.C. Roy Market, Maidan Market, Kolkata, Mob-8240918530; 
গ) Astha Enterprise, Joyrampur, Howrah, Mob-9143083046; 
ঘ) New Milon Sports, B 2/11, Dr.B.C.Roy Market, Maidan Market, Kolkata, Mob-9143286638; 
 

অধ্যক্ষ 

রবীন্দ্র মহাতবেযালে,  
চাঁপাডাঙ্গা, হুগতল 

RABINDRA MAHAVIDYALAYA
     Champadanga, Hooghly

Date-26.10.2022

http://www.rabindramahavidyalaya.org/
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তারি া G : “টখিাধু্িাি যন্ত্রপারত/সিঞ্জাম ” (SPORTS EQUIPMENT)-এি রিস্তারিত রিিিণ   

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

 

SPORTS EQUIPMENT: 

1.Winner Trophy/Memento with 50 years Golden Jubilee Hologram (Rs 100 each) -17 pcs. 

2. Runners Trophy/Memento with 50 years golden jubilee hologram (Rs 80 each)- 17 pcs. 

3. Pen (Rs 10 each)-60 pcs  

4. Shuttle Cork (Company Yonex Mavis 350) - 3 boxes. 

5.Badminton Racket-(U-ning) - total 8 pcs 

6. Football (COSCO, MILANO)- 6 pcs 

7. Football Net Nylon (good quality) - 1pair. 

8. Marble Dust - 3 packets. 

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: তবস্তাতরি জানয়ি কয়লজ ওয়েবসাইট জেিুন  www.rabindramahavidyalaya.org  
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জরুরি ক্রয়েি টেন্ডাি ট ায়েশন তথা দিপত্র আমন্ত্রণ রিজ্ঞরি - ৮ 

URGENT PURCHASE TENDER CUM QUOTETION INVITATION NOTICE - 8 
 
রিষে : “ ফুড ও রিয়েশয়মন্ট ” (FOOD AND REFRESHMENT - LUNCH) সিিিাহ (রিস্তারিত রিিিণ “তারি া H ” দ্রষ্টিয) 

 

িযয়েি সয়িবাচ্চ সীমা:  ৯৫,০০০/- ো া (পঁচানব্বই হাজার টাকা মাত্র), 

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

 
এিদ্বারা চাঁপাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েি এলাকা সহ িারয়কশ্বর থানা িথা হুগতল জজলার সকল বাবযসােীয়ের উয়েয়যয জানায়না যায়ে জয রবীন্দ্র মহাতবেযালে, চাঁপাডাঙ্গা , 
হুগতল - এর স্বর্ণ-জেন্তী উৎসব উপলয়যয উপতর-উতিতিি তবষয়ের দ্রবয/য়সবা -এর জরুতর ক্রে সরবরায়হর প্রয়োজন হয়েয়ে। আগ্রহী সরবরাহকারী বযবসােী িথা 
তবয়ক্রিা/ঠিকাোর/তডলার ইিযাতে - সকলয়ক মুিবদ্ধ িায়ম িায়ের তনতেণ ষ্ট েরপত্র কয়লজ অতিয়স বা কয়লয়জর জটন্ডার বয়ে ০৩/১১/২০২২ তারিখ (িৃহঃস্পরতিাি) 
দুপুি ১:৩০ রমরনে এর ময়যয জমা করার জনয অনুয়রায করা হয়ে। সকল আগ্রহী েরপত্র প্রোনকারী িার তনতেণ ষ্ট েরপয়ত্র প্রতিটি তবষয়ের মূলয/ভাড়া/োম পৃথক পৃথক 
ভায়ব সুস্পষ্ট কয়র উয়িি কয়র জেয়বন এবং সরবরায়হর জমাট মূলয/ভাড়া/োম কয়লয়জর তনযণাতরি উপতর উতিতিি বযয়ের সয়বণাচ্চ সীমার তনয়চ বা কম হয়ি হয়ব।   
 
সকল েরপত্র প্রোনকারীয়ক উপতর-উতিতিি তবষয়ের দ্রবয/য়সবা সরবরাহ েরপত্র-আহ্ববানকারীর দ্বারা তনযাতরি তনতেণ ষ্ট স্থায়ন সম্পন্ন করয়ি হয়ব। উক্ত সরবরায়হর অপণর্ 
মূলয-এর ময়যযই সরবরায়হর জডতলভাতর বযয়ের কস্ট উতিতিি তবষয়ের সরবরাহকারীয়কই বহন করয়ি হয়ব। এয়যয়ত্র েরপত্র প্রোনকারীয়ক িার অপণর্ মূলয-এর ময়যযই 
তনতেণ ষ্ট েরপয়ত্র উতিতিি োম বা মূয়লযর বা ভাড়ার সায়থ যুক্ত কয়র অথবা েরপয়ত্র পৃথকভায়ব সরবরায়হর জডতলভাতর কস্ট স্পষ্ট উয়িি কয়র েরপত্র জমা করয়ি হয়ব। 
সবণতনন্ম আয়নণস্ট মাতন ১০০০/- (এক হাজার টাকা মাত্র) তনযণাতরি হয়লও, কয়লজ কিৃণ পয প্রতিটি তবষয়ের জযয়ত্র পৃথক পৃথক ভায়ব (য়কস জিা জকস জবতসয়স) আয়নণস্ট 
মতন এর পতরমান তনযণারর্ করয়ি পারয়ব। কয়লজ কিৃণ পয চাইয়ল জকন তনতেণ ষ্ট তবষয়ের জযয়ত্র (য়কস জিা জকস জবতসয়স) সবণতনন্ম আয়নণস্ট মাতন জমার যিণ  জথয়ক 
এয়েম্পট বা যিণ মুক্ত করয়ি পারয়ব। 
 
েরপয়ত্র প্রোয়ন ও জটন্ডার জকায়টযয়ন আগ্রহী সকল অংযগ্রহর্কারী বাবযসােীগর্য়ক জকায়টযন িথা েরপত্র জিালার উপতর উতিতিি তনতেণ ষ্ট সমে ও িাতরয়ি কয়লজ-
অতিয়স উপতস্থি থাকয়ি এবং েরপত্র জিালাে অংযগ্রহর্ করয়ি আসয়ি অনুয়রায করা হয়ে। এয়যয়ত্র িায়ের আসা-যাওোর জকান বযে বা পাতরশ্রতমক েরপত্র 
আহ্ববানকারী (রবীন্দ্র মহাতবেযালে) বহন করয়ব না। েরপয়ত্র অংযগ্রহর্কারীয়ের এও জানান হয়ে জয - তবজেী সরবরাহকারী তনবণাচয়ন সবণতনন্ম েরসহ অনযানয গুর্গি 
তবষে জযমন একই যরয়র্র সমমূয়লযর কাজ বা িার জবতয মূয়লযর কাজ করার “পূবণ-কায়জর অতভজ্ঞিা”, সংতিষ্ট তবষয়ে কায়জর উপর “চাঁপাডাঙ্গা  এলাকাে সরবরাহকারীর 
সুনাম” এবং কাজ সমূ্পর্ণ করার পতরকল্পনা বা নকযা বা উপস্থাপয়নর গুর্গি মান ইিযাতের উপর তবচার করা হয়ব।  উপয়রাক্ত কারয়র্ পুয প্রাইস বা ডাতম্পং প্রাইস 
(অয়হিুক োম জবতয বা কম) রািা অংযগ্রহর্কারীর েরপত্র বাতিল বয়ল গর্য করা হয়ব।  
 
অনযানয শতব ািিী:  

১) েরপত্র প্রোনকারীয়ক েরপয়ত্রর সায়থ িার তনতেণ ষ্ট বযবসায়ের যংসাপয়ত্রর (লাইয়সয়ের) কতপ জমা তেয়ি হয়ব, ২) বযাঙ্ক জচয়কর মাযযয়ম সরবরায়হর মূলয জনবার জনয সরবরাহকারীর 
প্রতিষ্ঠায়নর নায়ম অথবা প্রতপটয়রর (প্রোনকারীর) নায়ম বযাঙ্ক একাউন্ট থাকয়ি হয়ব, ৩) সরবরাহকারীয়ক ঋর্-য়িলাতপ হওো  চলয়ব না, ৪) উপতর-উতিতিি আয়নণস্ট মাতন কায়জর 
তসতকউতরটি তহসায়ব কয়লজ অতিয়স জমা কয়র তনবণাতচি সরবরাহকারীয়ক কয়লজ অতিস জথয়ক ওোকণ  অডণ ার সংগ্রহ করয়ি হয়ব, ৫) জমাকৃি আয়নণস্ট মাতন জকবলমাত্র কাজ সমূ্পর্ণ 
হয়লই জিরি জেওো হয়ব, নয়চৎ জিরিয়যাগয নে, ৬) েরপত্র আহ্ববানকারীর জেওো তনতেণ ষ্ট সময়ের ময়যয উতিতিি তবষয়ের সরবরাহ সমূ্পর্ণ করয়ি হয়ব, ৭) তনতেণ ষ্ট প্রতিষ্ঠান জথয়ক 
সমমূয়লযর বা িার জবতয মূয়লযর পূবণ-কায়জর যংসাপত্র (য়পয়মন্ট রতযে কিয়নাই যংসাপত্র তহসায়ব তবয়বচয হয়ব না), ৮) েরপত্র প্রোনকারীর তনজ নায়ম PAN CARD NUMBER থাকা 
আবতযযক, ৯) সরকাতর প্রতিষ্ঠায়নর সায়থ বযবসায়ের অননয সরকাতর আইন, তনেম ও যিণ াবলী প্রয়যাজয), এবং ১০)  তবস্তাতরি জানয়ি কয়লজ ওয়েবসাইট জেিুন  
www.rabindramahavidyalaya.org ।  
 
আগ্রহী সকল অনযানয সরবরাহকারী বযবসােী সহ রবীন্দ্র মহাতবেযালে-এর েরপত্র আহ্ববানকারীর িথযপুতি জথয়ক সংগৃতহি তনয়ন্মর তবয়ক্রিা/ঠিকাোর/তডলার-য়েরয়কও 
েরপত্র প্রোয়ন উৎসাতহি িথা েরপত্র প্রোন-এ আহব্বান করা হয়ে।   
ক) Sanjit Sarkar, Phone Number- 9734703893; 8250704996, Address: Not Available; 
ি) Dutta Caterer, Pinaki De, Phone Number-9735962836; 
গ) Tamal De, Ph No- 8145249194, Tarakeshwar, Sahapur; 
ঘ) Sajal Sadhukhan, Champadanga, Hooghly, Ph no-9332975236; 
ঙ) Sourav Maji, Ph No- 7908450399, Champadanga, Hooghly; 
চ) Supriyo Maji, Champadanga, Hooghly, Ph No-8001585918. 

অধ্যক্ষ 

রবীন্দ্র মহাতবেযালে,  
চাঁপাডাঙ্গা , হুগতল 

RABINDRA MAHAVIDYALAYA
     Champadanga, Hooghly

Date-26.10.2022

http://www.rabindramahavidyalaya.org/
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তারি া H: “ফুড ও রিয়েশয়মন্ট ” (FOOD AND REFRESHMENT - LUNCH)-এি রিস্তারিত রিিিণ   

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

 

FOOD AND REFRESHMENT (LUNCH): 
 

1. Day 1- (8.11.2022): 300 packets 

Non-Veg: Jeera Rice, Standard Size Chicken Kosha (3pc, 125gm/pc) with Plastic Containers.  

Veg Menu: Jeera Rice, Paneer Capsicum with Plastic Containers.  

 

2. Day 2- (9.11.2022): 200 packets 

Non-Veg: Chicken Biriyani with Standard Size 1pc Chicken & Potato with Plastic Containers. 

Veg menu: Veg-Fried rice / Chilli Paneer with Plastic Containers. 

 

3.Day 3- (10.11.2022): 240 packets 

Non-Veg: Standard Size 3pc Roti, Standard Size 3pc Chicken Kosha (125gms/pc) with Plastic 

Containers, 

Veg Menu- 3pc Roti Mixed Veg with Plastic containers. 

 

4. Day 4- (11.11.2022): 200 packets 

Non-Veg: Pulao and Chicken Kosha Standard Size 3pc (125gms/pc) with Plastic Containers. 

Veg Menu: Pulao/Malai Kopta with Plastic Containers. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                   Principal  
Rabindra Mahavidyalaya,  

Champadanga, Hooghly 

রিয়শষ দ্রষ্টিয: তবস্তাতরি জানয়ি কয়লজ ওয়েবসাইট জেিুন  www.rabindramahavidyalaya.org  

 

 

 

RABINDRA MAHAVIDYALAYA
     Champadanga, Hooghly

Date-26.10.2022

http://www.rabindramahavidyalaya.org/



