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িবষয:় কােটশনকােটশন   দােনরদােনর   অ েরাধঅ েরাধ   াপনাপন  (RFQ)  (RFQ) প িতেতপ িতেত  Webcam, Digipod 5.8 Feet Webcam, Digipod 5.8 Feet
Camera Tripod (Stand),  Multimedia Speaker andCamera Tripod (Stand),  Multimedia Speaker and
Microphone with Stand Microphone with Stand য়য়//সরবরােহরসরবরােহর   নঃদরপনঃদরপ   িব িিব ি ।।

RFQ No-41/2021-2022RFQ No-41/2021-2022

‘‘ঢাকা প ী বি ৎ সমিত-৩’’ আওতায় সদর দ রসহ সকল জনাল ও সাব- জানাল অিফেসর জ  িনে  বিণত ছক ও
শতাবলী অ সাের Webcam ,Webcam , Digipod 5.8 Feet Camera Tripod
(Stand),Multimedia Speaker and Microphonewith Stand য়/সরবরাহের িনিমে অ
পিবস এর িনজ  তহিবেলর আওতায় কােটশন দােনর অ েরাধ াপন (RFQ) প িতেত বাংলােদশী ত
সরবরাহকারী িত ােনর িনকট হইেত িত ােনর িনজ  লটার হড ােড সীল মাহর ত  আিথক ও কািরগরী
দর াব (একক এবং সবেমাট) সহ  নঃদরপ  আহবান করা যাে :

SL
No Description  Specification Unit QTY Unit 

Price
Total 
Price

 SpecificationSpecification   
ofof Webcam : Webcam :

Brand Internationally 
Reputed Brand

Model
To be 
Mentioned by 
bidder

Country of 
Origin

To be 
Mentioned by 
bidder
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01 WebcamWebcam

Supported 
Operating 
System

Windows 7, 8, 
8.1, 10 or Later, 
Mac OS 10.6 or 
Later, Linux OS 
2.6 or Later, 
Chrome OS 6.0 
or Later, 
Android V6.0 or 
Later

Unit 19

USB Type USB 2.0

Physical 
Description

ColorBlack, 
Dimensions 
(WxHxD)
39 x 56 x 60mm

Additional 
Info

Full HD 1080P, 
Compact 
Design, Built-in 
Microphone, 
Anti-glare 
Coating, 
Superior Low-
light 
Performance, 
Intelligent 
Multisampling, 
Fold-and-go, 
Plus-swivel 
DesignOthers
Focus Type: 
Fixed Focus

Specificat io nSpecificat io n  Digipo d 5.8 Digipo d 5.8  
Feet  Camera T ripo dFeet  Camera T ripo d   
(St and)(St and)

Brand Internationally 
Reputed Brand

Model
To be 
Mentioned by 
bidder

Country of 
Origin

To be 
Mentioned by 
bidder

২



02

Digipo dDigipo d   
5.8 Feet5.8 Feet   
CameraCamera  
T ripo dT ripo d   
(St and)(St and)

Portable

This tripod is 
ideal for 
photographers 
who are looking 
for a 
lightweight and 
versatile 
tripodExtended 
up to 1700 
mm./5.6 Feet. 
and collapses to 
615mm./2 Feet. 
makes it ultra 
compact in 
size. 

Unit 10

3-Section, 
Lever-Lock 
Legs

The 3-section 
legs of the 
tripod make it 
extremely 
compact, which 
also reduces 
the closed 
length of this 
tripod- a boon 
for any 
traveling 
photographer.
 The more 
comfortable 
and stronger 
single-handed 
grip of the leg 
locks. They also 
offer more 
powerful 
locking of each 
section, 
meaning the 
tripod is more 
stable
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3-Way Head

This compact 
tripod comes 
with an 
updated three-
way photo head 
which is ideal 
for precise 
framing. Full 
panoramic 
becomes more 
easier with its 
360-degree 
swivel function. 
Changing the 
orientation of 
the camera 
from portrait 
to landscape 
will never be an 
issue again

Addit io nalAddit io nal   
InfoInfo

Full HD 1080P, 
Compact 
Design, Built-in 
Microphone, 
Anti-glare 
Coating, 
Superior Low-
light
 Performance, 
Intelligent
 Multisampling, 
Fold-and-go, 
Plus-swivel 
Design
Others
Focus Type: 
Fixed Focus

03
(2:1) 

Multimedia
Speaker

Specificat io nSpecificat io n   
o f o f  Mult imidia Speaker Mult imidia Speaker

Unit 16

Brand Internationally 
Reputed Brand

Model
To be 
Mentioned by 
bidder

Country of 
Origin

To be 
Mentioned by 
bidder

Type 2.1-Multimedia
S/N Ratio >70dB
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Drive Units- 
Speaker

 (Woofer) 5.25 
inch,
 (Satellite) 3 
inch

Warranty 1 Years (Full).

04
Microphone 
with Stand

Specificat io nSpecificat io n   
o fMicro pho neo fMicro pho ne wit h St andwit h St and ::

Unit 19

Brand Internationally 
Reputed Brand

Model To be 
Mentioned by 
bidder

Country of 
Origin

To be 
Mentioned by 
bidder

Microphone 
Type

Vertical 
MicroPhone

Frequency 
Range

50Hz-160KHz

Sensitivity -36dB 2dB
Cable 2.5 meter
Warranty 1 Years (Full).

T o t al =T o t al =

শতাবলীঃশতাবলীঃ
০১।  আ হী দরপ  দাতা আগামী ০৭/০৩/২০২২ি ঃ তািরখ সকাল ১১:০০ ঘ কার মে  সীলেমাহর ত দরপ  ঢাকা প ী
িব ৎ সিমিত-৩, গ া, সাভার, ঢাকা-১২২৯ এরং পিরচালক, পিবস মিনটিরং ও ঃ 
পঃ ( কঃঅঃ) পিরদ র, বাপিবেবাড, জায়ার সাহারা, িন , িখলে ত, ঢাকায় রি ত ট ার বাে  দরপ  দািখল
করেত পারেবন। িনধািরত সময় উ ীণ হওয়ার পর কান অব ােতই দরপ  হণ করা হেব না।

০২। া  দরপ  স হ  ঢাকা প ী িব ৎ সিমিত-৩, গ া, সাভার, ঢাকা-১২২৯ এবং পিরচালক, পিবস মিনটিরং ও ঃ
পঃ ( কঃঅঃ) পিরদ র, বাপিবেবাড, জায়ার সাহারা, িন , িখলে ত, ঢাকায় আগামী ০৭/০৩/২০২২ ি ঃ তািরখ
বলা ১১:০৫ ঘ কার সময় উপি ত দরপ / িতিনিধর স ুেখ (যিদ কহ উপি ত থােকন) খালা হেব।

০৩।দরপে র খােমর উপর া ের Webcam ,Webcam , Digipod 5.8 Feet Camera Tripod
(Stand), Multimedia Speaker and Microphonewith Stand সরবরােহর দরপ ” কথা  উে খ
কিরেতহইেব। দরপে  উ ত একক দর এবং মাট দর া ের িলিখেত হইেব। দরপে  কান কার কাটাকা ,
ঘষামাজা ও ইড বহার হণেযা  হইেব না।
০৪। অফার ত আইেটেমর িসিফেকশন িত ােনর িনজ  লটার হড ােড দািখল কিরেত হইেব।
০৫। অফার ত িসিফেকশেনর পে  Component এর ল Printed Catalog/Broucher অব ই
দািখল কিরেত হইেব।
০৬।সিমিতর দ  িসিফেকশন অ যায়ী ানীয় বাজাের না পাওয়া গেল দ  িসিফেকশেনর িবপরীেত উ ত
মেডল দান করা যাইেব, তেব এই ে  অফার ত মালামােলর যেথ  কািরগরী া া ( লনা লক িববরণীসহ)
থািকেত হইেব।
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০৭। দরপে র সিহত দািখল ত ে র কমপে  ৫০% ে র Webcam ,Webcam , Digipod 5.8 Feet Camera
Tripod (Stand),Multimedia Speaker and Microphonewith Stand সরবরােহর সে াষজনক
কমস াদেনর অিভ তা থািকেত হইেব। কাযােদশ দােনর েব দরপ  দািখলকারী িত ােনর দ  দিললািদ
সিমিত/বাপিবেবােডর িতিনিধ সেরজিমেন যাচাই কিরেত পািরেবন।
০৮। িনিদ  সমেয়র মে  মালামাল সরবরােহ থ হইল িত িদেনর িবলে র জ  পিরেশাধেযা  িবেলর উপর ১% এর
১১০ অংশ িহসােব জিরমানা কতন করা হইেব। কান িবেশষ কারেণ/পিরি িতেত দরদাতার অ েরােধর ি েত
সময়সীমা বিধত করা হেলও বিণতভােব জিরমানার অথ কতন করা হইেব এবং এ ধরেনর কতন কাযােদশ ে র ১০%
এর অিধক হইেবনা।
০৯। দরপে র সােথ চলিত বধ ড লাইেস , আয়কর ও ভ াট রিজে শন সনদ এবং াংক সলেভ ী (যিদ থােক)
সত ািয়ত কিপ সং  কিরেত হইেব । অস ণ দরপ  বািতল বেল গ  হইেব ।
১০। সে াষজনকভােব মালামাল সরবরােহর পর িত ানেক অ  সিমিত ক ক সরকারী িনয়ামা যায়ী ভ াট ও আয়কর
কতন বকএকাউ  পয়ী চেকর মা েম িবল পিরেশাধ করা হইেব। িবেলর সােথ সক চালান ৬.৩ অব ই দািখল করেত
হেব।
১১। সফল দরদাতােক কাযােদশ দােনর ১০(দশ) িদেনর মে  মালামাল িনজ খরেচ িনজ দািয়ে  ঢাকা প ী িব ৎ
সিমিত-৩ এর সদর দ ের পৗ ােত হইেব। 
১২। কাযােদশ দােনর ব পয  সিমিত য কান দরপ  হণ/ ত া ান অথবা দরপ  ি য়া বািতল অথবা সকল 
 দরপ  ত া ান করার অিধকার সংর ণ কের। 
১৩। ঢাকা পবিস-৩ কান ধরেনর কারণ দশােনা িতেরেক য কান দরপ  হণ অথবা বািতল করার অিধকার
সংর ণ কের।
১৪। য কান পিবস এ কােলা তািলকা  কান িত ােনর দািখল ত দরপ  বািতল বেল িবেবিচত হেব।
১৫। দরপে র শতাবলীেত উে খ নাই এমন কান ে  বাপিবেবা/পিবস ক পে র িস া  ড়া  বিলয়া গ  হইেব।

আপনার িব ,

৩-৩-২০ ২২

মাঃ হা ন
িসিনয়র জনােরল ােনজার

ফান: +8802224444776
ইেমইল: dhakapbs3@gmail.com

ন র: ২৭.১২.২৬৭২.৫৭১.০১.০৫০.২১.১৬৯/১(৯৯) তািরখ: ১৬ ফা ন ১৪২৮
০১ মাচ ২০২২

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) পিরচালক, পিবস মিনটিরং ও ব াপনা পিরচালন ( ক ীয় অ ল) পিরদ র, বাংলােদশ প ী িব তায়ন বাড
(িনধািরত তািরেখ দরপ  হণ ও খালার েয়াজনীয় ব া হেণর জ  সদয় অ েরাধ করা হেলা।)
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২) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  পিরদ র, বাংলােদশ প ী িব তায়ন বাড (িব ি  ওেয়ব সাইেট কােশর
েয়াজনীয় ব া হেণর জ  সদয় অ েরাধ করা হেলা।)

৩) জলা শাসক, ঢাকা।, .
৪) িলশ পার, ঢাকা।, .
৫) িসিনয়র জনােরল ােনজার/ জনােরল ােনজার, সকল পিবস
৬) উপেজলা িনবাহী কমকতা, সাভার/ধামরাই, ঢাকা।, .
৭) সহকারী েকৗশলী-১, িনবাহী েকৗশলীর কাযালয়, িনবাহী েকৗশলীর কাযালয়, ঢাকা (উ র), বাপিবেবা, সাভার
৮) সকল জানাল অিফস ও সাব- জানাল অিফস, ঢাকা পিবস-৩।
৯) িডিজএম ( টকিনক াল), িডিজএম (কািরগরী) িবভাগ, ঢাকা প ী িব ৎ সিমিত-৩
১০) এিজএম (অথ-িহসাব), অথ (িহসাব) িবভাগ, ঢাকা প ী িব ৎ সিমিত-৩
১১) মসাস---------------------------------।, .
১২) না শ বাড/ওেয়ব সাইট, ঢাকা পিবস-৩।, .
১৩) অিফস কিপ/মা ার কিপ।, .

৩-৩-২০ ২২

মাঃ হা ন
িসিনয়র জনােরল ােনজার
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