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     ১৭ আাঢ় ১৪২৮

    ০১ জুাই ২০২১
  

অরপ আদদ 

 

 

ফাাংরাদদ ডাটা সন্টায স াম্পারন রররভদটড (BDCCL) এয  ভ ম তমাদদয ডযদভটযীদত অফস্থাদনয জন্য রনদনাক্ত 

 তম তমাদদয নাদভয াদবম ফরণ মত ভাস্টায সফড এফাং াংযুক্ত ফাথরুভ/২য় সফড এফাং ড্রইাংরুভ াংরগ্ন ফাথরুভ ফযাদ্দ প্রদান  যা 

দরাঃ 

 

 

ক্র. নাং নাভ ও দফী 
ইউরনট 

নাং 

ভাস্টাযদফড এফাং াংযুক্ত 

ফাথরুভ 

২য় সফড এফাং ড্রইাংরুভ াংরগ্ন 

ফাথরুভ 

০১ 
জনাফ সভাঃ া আরভ 

 াযী ব্যফস্থা  (ইদররি যার) 
১০১ ম্পূণ ম ইউরনট 

০২ 
জনাফ ারফ সুফাইদ 

 াযী ব্যফস্থা  (ক্লাউড রর উরযটি) 

১০২ 

X 
ইউরনট নম্বয ১০২ এয ২য় সফড 

এফাং ড্রইাংরুভ াংরগ্ন ফাথরুভ 

০৩ 

সভাঃ রভনাজুর আদফদীন 

 াযী ব্যফস্থা  (ররবর) 

ইউরনট নম্বয ১০২ এয 

ভাস্টাযদফড এফাং াংযুক্ত 

ফাথরুভ 

X 

০৪ 
জনাফ সাবন ধয,  াযী ব্যফস্থা  

(ক্লাউড) 

১০৩ 

X 
ইউরনট নম্বয ১০৩ এয ২য় সফড 

এফাং ড্রইাংরুভ াংরগ্ন ফাথরুভ 

০৫ 

জনাফ শুবার াা,  াযী ব্যফস্থা  

(ক্লাউড) 

ইউরনট নম্বয ১০৩ এয 

ভাস্টাযদফড এফাং াংযুক্ত 

ফাথরুভ 

X 

০৬ 

জনাফ ীয  মুৎসুদ্দী,  াযী ব্যফস্থা  

(সনটওয়া ম) 

১০৪ 

ইউরনট নম্বয ১০৪ এয 

ভাস্টাযদফড এফাং াংযুক্ত 

ফাথরুভ 

X 

০৭ 
জনাফ সযজওয়ান ভামুদ,  াযী 

ব্যফস্থা  (ক্লাউড রর উরযটি) 
X 

ইউরনট নম্বয ১০৪ এয ২য় সফড 

এফাং ড্রইাংরুভ াংরগ্ন ফাথরুভ 

০৮ 

জনাফ এ. স . এভ. ররতফুর  রফয, 

ব্যফস্থা  (াওয়ায) 

২০১ 

ইউরনট নম্বয ২০১ এয 

ভাস্টাযদফড এফাং াংযুক্ত 

ফাথরুভ 

X 

০৯ 
জনাফ আযাফুয যভান,  াযী ব্যফস্থা  

(ক্লাউড রর উরযটি) 
X 

ইউরনট নম্বয ২০১ এয ২য় সফড 

এফাং ড্রইাংরুভ াংরগ্ন ফাথরুভ 

১০ 
চন্দন দ্বীা সঘাল তৃণা,  াযী ব্যফস্থা  

(NOC) 

২০২ 

X 
ইউরনট নম্বয ২০২ এয ২য় সফড 

এফাং ড্রইাংরুভ াংরগ্ন ফাথরুভ 

১১ 

জনাফ আযজুভান্দ লুৎপা,  াযী ব্যফস্থা  

(ক্লাউড) 

ইউরনট নম্বয ২০২ এয 

ভাস্টাযদফড এফাং াংযুক্ত 

ফাথরুভ 

X 

১২ 

জনাফ রফজয়া দা,  াযী ব্যফস্থা  

(ক্লাউড) 

২০৩ 

ইউরনট নম্বয ২০৩ এয 

ভাস্টাযদফড এফাং াংযুক্ত 

ফাথরুভ 

X 

১৩ 
জনাফ সজরযন নুযাত,  াযী ব্যফস্থা  

(NOC) 
X 

ইউরনট নম্বয ২০৩ এয ২য় সফড 

এফাং ড্রইাংরুভ াংরগ্ন ফাথরুভ 

১৪ 
জনাফ সভাঃ ইদয াদযায়ায, ব্যফস্থা  

(NOC) 
২০৪ ম্পূণ ম ইউরনট 

 

১/২ 
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০২। উদেখ্য সম,    

( ) এ    ক্ষ ফযাদ্দ প্রা গণ ড্রইাংরুভ ও যান্নাঘয সমৌথবাদফ ব্যফায  যদফন; 

(খ)  র ফযাদ্দ প্রা গণদ  ডযদভটযীয ভার  বাড়া ফাফদ এ    দক্ষয জন্য ৩,০০০/- এফাং ম্পূণ ম ইউরনট  

      প্র গণদ  ৬,৫০০/- রযদাধ  যদত দফ এফাং উা প্ররত ভাদ সফতন দত  তমন  যা দফ; এফাং 

(গ) রফদ্যযৎ রফর ফযাদ্দ প্রা গণ রনদজ ফন  যদফন।  

 

০৩। এ আদদ ০১ জুরাই, ২০২১ দত  াম ম য দফ।  

 

 

 

০১.০৭.২০২১ 

(আবু াঈদ সচৌধুযী) 

ব্যফস্থানা রযচার  

বাাংাদেল ডাো টন্টার টকাম্পালি ললমদেড (BDCCL) 

সপান: ৫৫০০৬৪৪১ (অ:) 

ডরলমেরী বরাদ্দ প্রাপকগণ 

ফাাংরাদদ ডাটা সন্টায স াম্পারন রররভদটড (BDCCL) 

 

 

 

২/২ 


