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            তীয় াথিমক িশ া উ য়ন কম িচর আওতায় ৫৫  িপ আই এর আইিস  াব এর জ  ােকজ
ন র িজিড ৬০৪.০১ (লট নং ১) এর অধীেন ৫৫০  ড টপ কি উটার েয়র িনিম  দরপ  আহবান করা হয়। এ

েয়র সকল ি য়া স  কের বিণত ড টপ কি উটারস হ সরবরােহর জ  ারা িলিমেটড- ক গত ০৭
সে র ২০১৭ তািরখ কাযােদশ দান করা হেয়েছ। ি  অ যায়ী িত ান  িত িপ আই-এ ১০  কের ৫৫

িপ আই-এ মাট ৫৫০  ড টপ কি উটার সরবরাহ করেব। এসকল ড টপ কি উটার হেণর জ  িত
িপ আইেত িন বিণত কিম  গঠন করা হেলা:

িমক নং কমকতার পদিব ও কম ল কিম েত পদবী
১. পািরনেটে  (সংি  িপ আই) সভাপিত
২. সহকারী জলা াথিমক িশ া অিফসার (সংি  জলার) সদ
৩. আইএমিড’র ১জন কমকতা সদ
৪. ই া র, কি উটার সােয়  (সংি  িপ আই) সদ -সিচব

২।          কিম র কাযপিরিধ িন প হেব :
    ড টপ কি উটার েলা ট ার ডেকােমে র Technical Specification অ যায়ী েঝ
িনেবন এবং আগামী িডেস র/১৭ হেত জা য়াির/১৮ এর মে  হণ শেষ মহাপিরচালক মেহাদয় বরাবর

িতেবদন রণ করেবন।
    কিম  েয়াজন মেন করেল পা বত  িপ আই এর ই া র, কি উটার সােয় েক সদ  িহেসেব
অ  করেত পােরন।
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ড. মা: আ  হনা মা ফা কামাল, এনিডিস
মহাপিরচালক
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অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইলঃ 
১) িবভাগীয় উপ-পিরচালক (সকল) , াথিমক িশ া।
২) িপ আই পার , .......................................
৩) একা  সিচব, মহাপিরচালেকর দ র, াথিমক িশ া অিধদ র
৪) একা  সিচব, অিতির  মহাপিরচালেকর দ র, াথিমক িশ া অিধদ র
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শখ সাঈ র রহমান
মইে েন  ইি িনয়ার
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