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বাংলােদশ জাতীয় জা ঘর  
শাহবাগ, ঢাকা-১০০০ 

 

 

বাজাজা. ট ার নং-০৬(১২/১)/২০১৭-২০১৮       তািরখ: ১৩-১১-২০১৭ 

দরপ  িব ি  
 

1.  ম ণালয়/িবভাগ সং িত িবষয়ক ম ণালয় 
2. সং া বাংলােদশ জাতীয় জা ঘর, ঢাকা 
3. য জ  দরপ  আহবান বাংলােদশ জাতীয় জা ঘেরর েসস অেটােমশেনর জ  স  টওয় ার তির ও 

সং াপন কাজ।   
4. দরপ  আহবােনর তািরখ ১৩/১১/২০১৭ ি া    
5. সং হ প িত OSTEM (এক ধাপ ই খাম প িত) 
6. দরপ  দািখেলর ান, তািরখ ও 

সময় 
বাংলােদশ জাতীয় জা ঘর, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০ 
 ২৯/১১/২০১৭ তািরখ অিফস চলাকালীন বলা ১২.০০ ঘ কা পয ।   

7. দরপ  খালার ান, তািরখ ও সময় বাংলােদশ জাতীয় জা ঘর বাড অব াি জ সভাক ,  
২৯/১১/২০১৭ তািরখ, বলা ১.০০ ঘ কা 

8. দরপ  দিলল াি র কানা দরপ  দিলল জা ঘেরর ওেয়বসাইট থেক ডাউনেলাড কের িনেত হেব।  
(website www.bangladeshmuseum.gov.bd/site/index.php/tender-notice  

9. দরদাতার যা তা 
 

যা  স  টওয় ার তির, সং াপন ও সংি  সবা দানকারী সং া দরপ  িতেযািগতায় 
অংশ হণ করেত পারেব। দরপে র সােথ হাল নাগাদ ড লাইেস , ভ াট িনব ন সনদপ , 
আয়কর পিরেশােধর সনদপ সহ দরপ  দিলেল বিণত সকল সনদপ  থম িণর গেজেটড 
কমকতা ক ক সত ািয়ত কের দরপে র সােথ দািখল করেত হেব। অস ণ দরপ  বািতল বেল 
গ  হেব। 
 

ক)  উ তদেরর ৩% জামানত িহেসেব প-অডার দান করেত হেব।  
 

খ) দরপ  দিলেল ( ট ার িশিডউেল) বিণত দিলল প , জীবন া , ন না ইত ািদ দরপে র 
সােথ আবি কভােব দািখল করেত হেব যা না হেল দরপ  সরাসির বািতল করা হেব। 

10. দরপ  আহবানকারী কমকতার পিরচয় ও 
যাগােযাগ 

মা. শওকত নবী 
সিচব 
বাংলােদশ জাতীয় জা ঘর, শাহবাগ, ঢাকা -১০০০ 
ফান : ৯৬৭৪৭৯৬, ফ া : ৮৮-০২-৯৬৬৭৩৮১ 

e-mail : secretary@bnm.gov.bd 
ওেয়ব সাইট: www.bangladeshmuseum.gov.bd 

11. সাধারণ শতাবিল : 
ক)  িনজ  ি ত লটারেহেড দরপ  দািখল করেত হেব।  
খ) িপিপ আর ২০০৮ ও সংেশাধীত িবধানাবিল- ২০১৩ েযাজ । একই সােথ সংি  া াড ট ার ড েমে র 

শতাবিল েযাজ  হেব। 
গ) দরপ  ায়ন কিম র পািরশ ও যথাযথ ক প  ক ক অ েমাদন পাওয়ার পর কাযােদশ দান করা হেব। 
ঙ) দরপ  দিলল ও Terms of Reference (TOR) অ সরণ কের কাজ স াদন করেত হেব।  
চ)  সফল দরদাতা িনজ উে ােগ যাবতীয় ত  সং হ কের কাজ স াদন করেব।  
ছ) জা ঘর ক প  সকল বা যেকান  দরপ  হণ বা বািতল করার মতা সংর ণ কের। 
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বাংলােদশ জাতীয় জা ঘর 

শাহবাগ, ঢাকা-১০০০। 
 

দরপে র শতাবিল  
 

 

১।   ক প  কােনা প কারণ দশােনা িতেরেক যেকান বা সকল দরপ  হণ বা বািতল করার মতা সংর ণ কের। দরপ  
দাতা জা ঘর ক পে র যেকান িস া  মেন িনেত বা  থাকেব। 

২।   তহিবল াি  থাকা সােপে  কাযােদশ জারী করা হেব। তহিবল না পাওয়া গেল য় ি য়া বািতল করা হেব।  
৩।   দরপ  ড েমে র সে  সং  দরপে র িব ি /দরপে র শতাবলী/িসিডউেলর শত, TOR ও িনয়মাবিল দরপে র অংশ 

িহসােব গ  হেব। সংি  সকল কাগেজ অব ই দরদাতার া র ও িসলেমাহর  কের দািখল করেত হেব। 
৪।   দরপে র শত ও িনয়মাবিল যথাযথভােব পািলত না হেল সংি  দরপ  বািতল বেল গ  হেব। 
৫।  সফল দরদাতা কাযােদশ াি র ৫(প চ) িদেনর মে  ৳৩০০/- (িতনশত) টাকা ে র নন- িডিশয়াল াে  বাংলােদশ 

জাতীয় জা ঘর ক পে র সােথ ি প  া র এবং ি েকট দরপ  দািখল করেবন। 
৬।  দািখল ত দরপে  দর অংেক এবং কথায় অব ই উে খ করেত হেব।  

৭।   এই শত ও িনয়মাবিলর িশট দরদাতার া র ও িসলেমাহরসহ অব ই কােটশেনর সে  দািখল করেত হেব। 
৮।   অ /কাটাকা  দরপ  বািতল বেল গ  হেব। 
৯।    কাযােদশ াি র পর িনধািরত সমেয়র মে  কাজ করেত থ হেল কাযােদশ বািতল করা হেব। এ ে  সংি  কাদােরর 

কােনা প আপি  আইনগতভােব বধ বেল িবেবিচত হেব না। 
১০।    সফল দরপ দাতােক দািখল ত দেরর ১০% জামানত িহসােব সিচব, বাংলােদশ জাতীয় জা ঘর বরাবর প-অডার দািখল 

করেত হেব।  

১১।    বাংলােদশ জাতীয় জা ঘেরর েসস অেটােমশেনর জ  সফটওয় ার তির ও সং াপন কােজর েয়াজেন দরদাতা িত ােনর 
িতিনিধ বা টকিনিশয়ান/সফটওয় ার ইি িনয়ার কািরগির বা সফটওয় ার তির িবষয়ক েয়াজনীয় ত  জাতীয় জা ঘেরর 

আইিস  শাখা ধােনর িনকট অিফস চলাকালীন সমেয় এেস জেন িনেত পারেবন।  

১১।  এক ধাপ ই খাম প িতেত দরপ  দািখল করেত হেব। ভতেরর ও বাইেরর খােম িনে া ভােব িচি তকরণ থাকেত 
হেব : 

 এক  বড় খােমর মে  '  খাম ভতের থাকেব এক েত থাকেব টকিনক াল ট ার যার খােমর উপর িলখা থাকেব 
' টকিনক াল েপাজাল' অপর েত থাকেব ফাইনানিশয়াল ট ার যার খােমর উপের িলখা থাকেব 'ফাই ানিশয়াল 

েপাজাল।। বড় খােমর উপর ভতেরর খােমর িবষয়সহ অ া  িচি তকরণ ত  িলখা থাকেব। খাম েলার খ ব  
থাকেব।  

 
 

 
দরদাতার িসলেমাহর  

া র  
আইিস  শাখা ধান 

বাংলােদশ জাতীয় জা ঘর। 
সিচব 

বাংলােদশ জাতীয় জা ঘর। 
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১৪। দরপ  দািখলকারীর িন  বিণত যা তা থাকেত হেব : 

  (ক) সাধারণ যা তা : 
1. হাল নাগাদ ড লাইেস  থাকেত হেব।  
2. VAT রিজে শন সা িফেকট  এর সােথ BIN এর সত ািয়ত কিপ।  
3. জাতীয় পিরচয় প  থাকেত হেব।   
4. ই- ন সা িফেকট থাকেত হেব। 
5. ২০১৬-২০১৭ সােলর ইনকাম া  ি য়াের  সা িফেকট থাকেত হেব।  

(খ) িবেশষ যা তা :  
1. দরপ  দািখলকারীর সরকাির বা ায় শািসত সং ার সে  বসােয়র কমপে  ৩(িতন) বছেরর অিভ তা থাকেত হেব।  
2. দরপ  দািখলকারীর অ ত ৫(প চ) ল  টাকা াংেক জমা থাকেত হেব।  
3. দরপ  দািখলকাির অ প কােজর ন না দরপে র সােথ িসিড/িডিভিডেত বা URL Address দােনর যা তা থাকেত 

হেব। 
4. দরপ  দািখলকািরর বতন  একজন দ  া ামার থাকেত হেব।    
5. দরপ  দািখলকািরর বতন  একজন দ  ওেয়বেডেভলপার থাকেত হেব।    
6. বিসস ম ার হেত হেব।  

১৫।    দরপ  দািখলকারীেক িনে া  দিললপ  দািখল করেত হেব। চািহদামত িনে া  কান এক  দিলল দািখেল থ হেল বা 
কান ল ও জাল দিলল মাণ হেল ট ার অেযা  িহসােব গ  হেব।   

1. হালনাগাদ ড লাইেসে র সত ািয়ত কিপ।   
2. সত ািয়ত VAT রিজে শন সা িফেকট  (BIN) এর সত ািয়ত কিপ।  
3. দরদাতা িত ােনর মািলক বা এম.িড'র জাতীয় পিরচয় পে র সত ািয়ত কিপ। 
4. ই- ন সা িফেকেটর সত ািয়ত কিপ। 
5. ২০১৬-২০১৭ সােলর ইনকাম া  ি য়াের  সা িফেকেটর সত ািয়ত কিপ।  
6. সা িফেকট  অব ইনকেপােরশন (িলিমেটড ক ািনর ে ) সত ািয়ত কিপ। 
7. দরপ  দািখলকারীর সরকাির বা ায় শািসত সং ার সে  বসােয়র কমপে  ৩(িতন) বছেরর অিভ তার 

দিলল/সনদপে র সত ািয়ত অ িলিপ ( ট ার কােশর ব থেক বছর িহসাব করা হেব)।  
8. দরপ  দািখলকারীর অ তঃ ৫(প চ) ল  টাকা াংেক জমা থাকার াংক সা িফেকট বা াংক িডট সা িফেকট 

ট ােরর সােথ দািখল করেত হেব। তা অব ই ট ার কােশর তািরখ থেক ট ার জমা দয়ার মে  হেত হেব। সকল 
সনদ থম িণর কমকতা ারা সত ািয়ত হেত হেব। সত ায়নকারী কমকতার ফান ন র ও মাবাইল ন র উে খ থাকেত 
হেব।   

9. সকল দিলেল দরদাতা িত ােনর িসলেমাহর ও া র থাকেত হেব।  
10. সংি  কােজর ন নার সফটকিপ িসিড/িডিভিডেত দরপ  দিলেলর সােথ দািখল করেত হেব অথবা অনলাইন িডেভলপ করা 

হেল তার URL Address িদেত হেব। উ  ন না ায়ন কিম  ক ক দশন বক দরপে র কািরগির ায়ন ড়া  
করা হেব।  

11. দরপ  দািখলকারীর বতন  একজন দ  া ামার এর জীবন া  দািখল করেত হেব।   
12. দরপ  দািখলকারীর বতন  একজন দ  ওেয়বেডেভলপার এর জীবন া  দািখল করেত হেব।    
13. বিসস ম ার সদ পেদর সনদ দািখল করেত হেব।  

 
দরদাতার সীলেমাহর 

া র 
আইিস  শাখা ধান 

বাংলােদশ জাতীয় জা ঘর। 
সিচব 

বাংলােদশ জাতীয় জা ঘর। 
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TOR (Terms of Reference) 

বাংলােদশ জাতীয় জা ঘেরর েসস অেটােমশেনর জ  স  টওয় ার তির ও সং াপন কােজর TOR িনে া ভােব উপ াপন করা হেলা : 

(1) Online Hall Booking, Invoicing and Approval System of Bangladesh National Museum. 
বাংলােদশ জাতীয় জা ঘেরর ধান িমলনায়তন, কিব িফয়া কামাল িমলনায়তন, িসেনে  হল, নিলনীকা  ভ শালী দশনী 

ালাির ও অ া  দশনী ক  ই ারেনেটর মা েম Online –এ িকং ও ভাড়া হেণর জ  Online Based Software 
তির ও সং াপন করেত হেব। যােত অনলাইেন য কউ হল িকং াটাস দখেত পারেব এবং িকং িদেত এবং িফ দােনর 
ব া থাকেব। হল সং া  যাবতীয় ত  অিডেটািরয়াম শাখা ও কািরগির পিরক না ও Business analytic structure, Basic 

outline and necessary text materials ইত ািদ আইিস  শাখায় যাগােযাগ কের পাওয়া যােব। জাতীয় জা ঘেরর হল িকং 
ও ভাড়া দান কায েমর সােথ সংগিত রেখ System Develop করেত হেব। এবং সমেয় সমেয় তা জা ঘের এেস দশন বক 
জা ঘর ক পে র স িত িনেয় িত  ধাপ স  করেত হেব। যােত কম ি য়ায় কােনা কার  না থােক।  

(2) Object Acquisitions and Accessioning Management System in Bangladesh National Museum 
 িবিভ  িবভাগ ও শাখার িনদশন সং হ ি য়ায় First Entry Accession Form রণ করা হয়। উ  ফরম কেয়ক  ধাপ 

হেয় মহাপিরচালক মেহাদেয়র অ েমাদেনর েয়াজন হয়। এক  ডাটােবস ও এ াি েকশনস সফটওয়ার তির কের 
অনলাইন/অফলাইন এ ই ারেনট/ইন ােনেটর মা েম কেয়ক  ধােপ যথাযথ অ েমাদেনর ব া রাখেত হেব। এই িসে মস 
জাতীয় জা ঘের ব ত First Entry Accession Form এর অ প ফরম তির কের অনলাইেন/অফলাইেন রণ কের 
অ েমাদেনর িত  ধােপ রেণর মা েম ত অ েমাদন হেণর ব া থাকেত হেব। এ িবষেয় যাবতীয় ত  রিজে শন শাখা 
ও কািরগির ত  আইিস  শাখা সরবরাহ করেব। ডাটােবস ও এ াি েকশনস তিরর ধােপ ধােপ জা ঘর ক পে র িনেদশনা িনেয় 
কাজ  স াদন করেত হেব।    

(3) Leave Application & Management System for Bangladesh National Museum Employees. 
 জাতীয় জা ঘেরর সকল পযােয়র কমকতা ও কমচারীর যাবতীয়  িবষয়ক আেবদন অনলাইেন ও অফলাইেন ই ারেনট ও 

ইন ােনট ব াপনায় ক পে র অ েমাদন হেণর ব া করেত হেব। যােত এক  ই-গভেন  ি য়ার অংশ িহেসেব এই 
প িত  বহার করা স ব হয়। এই প িত  তির করার ে  জাতীয় জা ঘেরর  ব াপনা প িত অ সরণ কের িত  
ধােপ অ েমাদন ও মতামত িলখার ব া অ ভ  কের স  টওয় ার  তির করেত হেব। এ িবষেয় শাসন শাখা থেক ত  
সং হ কের িনেত হেব। কািরগির িবষয়ক ত  আইিস  শাখা থেক সং হ করেত হেব।  

(৪) েয়াজনীয় ডাটােবসসহ উপ  এবং চািহদামেতা এ াি েকশন তির কের উ  ৩  মিডউল সমি ত ERP (Enterprise 
Resources Planning) গঠন করেত হেব। উে  য, এই ERP িসে মস এ েয়াজনমেতা মিডউল আকাের আেরা 
Application Service সং  করার েযাগ থাকেত হেব।  

(৫)  িমক ১ থেক ৩ এর সািভস েলা চা  করার ৩(িতন)মাস পয  টি ং িপিরয়ড িহেসেব গ  হেব। পরবত েত পাইলট েজ  
িহেসেব পরবত  ৯(মাস) পিরচািলত হেব। উ  সময়কাল অথাৎ ১(এক) বছর কাযােদশ া  িত ানেক মইন া  সািভস 
অ াহত রাখেত হেব। ১(এক) বছর পর উভয় পে র স িত েম মইন া  ি  স াদন করা যেত পাের।   

(৬)  সফটওয় ার েলা তির, ই টেলশন এবং টি ং িপিরয়ড স  করার পর পিরচালনার জ  সংি েদর িশ ণ দান করেত 
হেব। এছাড়া অ ত ৫(প চ) িদেনর Hands on Training দান করেত হেব।  

(৭) কাজ স াদেনর পর পরবত  ১(এক) বছর পয  তির ত সফটওয় ারস েহর ও ডাটােবেসর সকল কার BUGS বা  
সংেশাধন করেত হেব।  

(৮) ি  স াদেনর পর থেক সবেমাট ৩০(ি শ) কাযিদবেস সফটওয় ার েলা তির, সং াপন ও কাযকর সািভস পিরচালনার ব া 
করেত হেব। সফটওয় ার েলা তির করেত হেব কাযােদশ া  িত ােন। েয়াজেন বাংলােদশ জাতীয় জা ঘের পরী া-িনরী া 
করাসহ ক প েক দশন করা যেত পাের। 

(৯) স  ও ণা  ইউজার া য়াল তির কের তা জাতীয় জা ঘের সরবরাহ করেত হেব। িশ ণ দােনর সময় উ  ইউজার 
া য়াল অ সরণ করেত হেব। 

(১০) ডাটােবসসহ েরা িসে মস  িডিভিডেত কিপ কের জাতীয় জা ঘেরর আইিস  শাখায় জমা িদেত হেব।  
(১১) েরা িসে মস র Source Code, Technical Flowchart and Software Requirements Specification (SRS) জাতীয় 

জা ঘেরর আইিস  শাখায় দািখল করেত হেব। 
(১২) বাংলােদশ জাতীয় জা ঘর Web Hosting Space এর ব া হণ করেব তেব ওেয়ব হাি ং এর কািরগির কাজ কাযােদশ া  

িত ানেক স াদন করেত হেব এবং এর সািবক িনরাপ া িনি ত করেব।   
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দরপ  তফিশল  
 

 

evsjv‡`k RvZxq Rv ỳNi 

kvnevM, XvKv-1000| 

 

Kv‡Ri bvg :  বাংলােদশ জাতীয় জা ঘেরর েসস অেটােমশেনর জ  স ওয় ার তির ও সং াপন কাজ। 

িমক কােজর িববরণ সং া একক  অংেক 
ও কথায় 

মাট টাকা 

১। Objective : 
 To avail Multi-Tiered ERP systems 

through web console and portal on 
mobile handsets, web services, etc. form 
online and offline.  

 To develop a super dynamic web apps 
system site for Bangladesh National 
Museum specially focuses on online and 
offline.  

 Develop an intranet/internet Multi-
Tiered ERP system solutions which will 
be consisting of 3 modules : 

৩  মিডউল িমেল 
১  ােকজ 

সং া   

 Modules to be develop and installation : 
(1) Online Hall Booking, Invoicing and 

Approval System of Bangladesh National 
Museum. 

(2) Object Acquisitions and Accessioning 
Management System in Bangladesh National 
Museum 

(3) Leave Application & Management System 
for Bangladesh National Museum Employees 

Software Systems :  
Each module development and modifications 
need a set of enhancement support pages with 
advanced information systems engineering to be 
produced  
 Application prototype (creative outline 

development) 
 Main and subpages (CSS, Java script, Ajax in 

high resolutions graphical format, on click 
action is redirect to home (necessary services, 
etc.)  

 Left Module-Dynamic Categories (services 
etc.) 

 Right Module (exclusive etc.) 
 Top Category etc.  
 Sitemap 
 Invoicing 
 Approval 
 Notifications through a Pop-up, Email or 

SMS  
 Scalable framework to future extension 
 Basic pages (about, contact, services etc.) 
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 GUI (Graphical user interface) reporting 
panel etc.  

 CMS (Content Management System) will be 
developed easier upgradation , upload 
contents, altered, changes etc.  

 Online or Offline data input.  
 Automated or manual input.    

 Software System : Module development 
and modifications update & maintain : 
Applicable for each of product module support 
package.  
Support pages production/development 
 Review of content of product support page 

package provided by Bangladesh National 
Museum. 

 Copy editing is needed to ensure consistency 
by Bangladesh National Museum. 

 modify 
 QC on all links provided  
 Necessary updates, which include : 

o Updating XML files (Admin Tool) 
o Updating graphics files 
o Updating Dropdown menus 
o Uploading and launching to development 

site. 

    

 Hosting works and Security issue : 
Related hosting works and all sorts of security 
issue shall have to be maintained by the bidder.  

    

 মাট টাকা =     

 
(শিহ র রহমান খান) 

সহকারী কীপার (জ) (চ.দা.) 
ও আইিস  শাখা ধান 

  

 ( মা. শওকত নবী) 
সিচব 

বাংলােদশ জাতীয় জা ঘর 

দরদাতার া র ও সীল ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ণ কানা ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
e¨vsK WªvdU/†c-AW©vi bs- --------------------------------------------, ZvwiL: -------------------- UvKv ----------------------- 

----------- 


