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কােটশন িব ি / না শ

িবষয:় ব াংলােদশবাংলােদশ   পযটনপযটন   করেপােরশনকরেপােরশন   এরএর   বতমানবতমান ,  ,  া িবতািবত   ওও  িনিমতিনিমত   ইউ িনটস েহরইউিনটস েহর   িভিজ িবিলিভিজ িবিল
বাড়ােনারবাড়ােনার   লেলে  Promo  Promo তরীতরী  করাকরা   এবংএবং  চারচার   কায মকায ম   হণহণ   স িকতস িকত।।

বাংলােদশ পযটন করেপােরশন এর বতমান, ািবত ও িনিমত  ইউিনটস েহর িভিজিবিল  বাড়ােনার লে  Promo তরী
করা এবং চার কায ম হেণর জ  এক  Aftereffect animation Promo তরী করা হেব। িনিমত  েমা
মাননীয় ধানম ীর কাযালেয়র িবপরীেত, ফামেগইট, শাহবাগ, কাকরাইল, সিচবালেয়র িবপরীেত এবং জাতীয় স াব, ঢাকা
এর সামেন যথাযথ ক পে র অ েমাদন সােপে  দশন করা হেব। এ লে  দেশর াতনামা Production House

িত ান থেক সীলেমাহর ত খােম কােটশন আহবান করা যাে ।

শতািদ স িলত কােটশন িসিডউল ধান কাযালেয়র জনসংেযাগ িবভাগ থেক আগামী ১১ এি ল ২০১৯ তািরখ  বলা ১১:০০টা
পয  সং হ করা যােব। 

শতাবলীঃ
১।উ  কােজর জ  কােটশন দািখলকারী িত ানেক অব ই হালনাগাদ ড লাইেস , ভ াট ও আয়কর িনব ন সনদপে র
সত ািয়ত ফেটাকিপ দািখল করেত হেব।
২। ইেতা েব সরকাির িত ােন ড েম রী/Promo তরী/িনমাণ করা হেয়েছ এমন িত ান দরপ  দািখল করেত পারেব। 
৩।  সংি  কােজ কমপে  ৩ বছেরর অিভ তা থাকেত হেব।
৪। সংি  িত ােন এ ধরেণর কাজ করা ি র কমপে  বাংলােদেশ ১০ বছর াতনামা িমিডয়া হাউেজ কােজর অিভ তা
থাকেত হেব। 
৫। সংি  ি র কাজ দেশর যেকান টিলিভশন চ ােনেল কমপে  একটানা ৫ বছর চািরত হেয়েছ এমন িত ান দরপ
দািখল করেত পারেব। 
৬।  সংি  িত ােনর য ি  েমা তরী/িনমাণ করেব তার উি িখত িমক ৪ ও ৫ এর শতাবলী অ যায়ী িনেজ কাজ করার

মাণক থাকেত হেব। 
৭। যথাযথ ক পে র অ েমাদন সােপে  িনমাণ ত েমা মাননীয় ধানম ীর কাযালেয়র িবপরীেত, ফামেগইট, শাহবাগ,
কাকরাইল, সিচবালেয়র িবপরীেত এবং জাতীয় স াব, ঢাকা এর সামেন দশন করার যা তা ও দ তা থাকেত হেব।
৮। সকল দরপ  আগামী ১১ এি ল ২০১৯  তািরখ বলা ১২◌ঃ০০ ঘ কা পয  অ  সং ার জনসংেযাগ িবভােগ রি ত ট ার
বাে  দর াব দািখল করা যােব এবং ঐ িদনই বলা ১২◌ঃ৩০ ঘ কার সময় দরদাতােদর উপি িতেত (যিদ কহ উপি ত
থােকন) দর াব খালা হেব।  
৯। ক প  কান কারণ দশােনা িতেরেক য কান বা সকল দর াব হণ অথবা বািতল করার মতা সংর ণ কেরন।
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আিমর হােসন তা কদার
১



মহা ব াপক

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) ব াপক, আইিস  িবভাগ, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
২) উপ ব াপক, জনসংেযাগ িবভাগ, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
৩) িনবাহী কমকতা , িবপণন িবভাগ, বাংলােদশ পযটন করেপােরশন
৪) না শ বাড , ধান কাযালয়, ৮৩-৮৮ বীর উ ম এ ক খ কার সড়ক, মহাখালী বা/এ, ঢাকা।
৫) না শ বাড, িডএফও, ৮৩-৮৮ বীর উ ম এ ক খ কার সড়ক, মহাখালী বা/এ, ঢাকা।
৬) না শ বাড, হােটল অবকাশ, ৮৩-৮৮ বীর উ ম এ ক খ কার সড়ক, মহাখালী বা/এ, ঢাকা।
৭) না শ বাড, এনএইচ আই, ৮৩-৮৮ বীর উ ম এ ক খ কার সড়ক, মহাখালী বা/এ, ঢাকা।
৮) না শ বাড, বাংলােদশ িরজম বাড, ১, িম  রাড, ঢাকা।
৯) না শ বাড, বাংলােদশ চলি  কাশনা অিধদ র, বইলী রাড, ঢাকা।
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