
 

বাাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর সবার্ ড 

তথ্য মন্ত্রণালয়               

 

আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাঙ্গিসহ একটি ঙ্গিঙ্গিটাল ঙ্গসনেমা প্যানকি ক্রয় ও স্থাপে বিষয়ে 

প্রবিয়িদন 

 
 

• Package Name 

Supply, Installation, Testing & Commissioning of a (01 No.) Digital Cinema 

Package including necessary equipment on Turnkey Basis and Providing Training  

 (International Tender No. 15.59.0000.005. 07.003.17-1485, Date: 20-12-2017) 

 

• Scrabble Entertainment Ltd. [Valuable Techno Park (3rd Floor) Plot#53/1, 

Road#7, MIDC, Marol Andheri (E), Mumbai-400093, India]  Responsive মনম ে দরপত্র ও 

প্রস্তাব মূল্যায়ে কঙ্গমটি সব েসম্মঙ্গিক্রনম সুপাঙ্গরশ কনর। 

 

• মূল্যাঙ্গয়ি দরদািা প্রঙ্গিষ্ঠাে ঙ্গহনসনব Scrabble Entertainment Ltd, (Local Agent: Combined Trade 

International, 193/2, Fakirapool, Motijheel, Dhaka-1000. Bangladesh) িরাির ২৪-০৪-২০১৮ 

িাবরখ চুবি সম্পাদন ননাটিশ (NOA) জাবর করা হে। 

 

• Scrabble Entertainment Ltd এর সায়ে ২২-০৫-২০১৮ িাবরখ এ দপ্তয়রর চুবি স্বাক্ষবরি হে।  

 

• অগ্রহণয় াগ্য দরদািা প্রবিষ্ঠান UOMO INTERNATIONAL এর নপ্রাপ্রাইটর খন্দকার শবহদুল হক সংক্ষুব্ধ হয়ে 

পািবলক প্রবকউরয়েন্ট বিবিোলা ২০০৮ এর বিবি ৫৮ অনু ােী গঠিি CPTU’র বরবিউ প্যায়নল িরাির প্রয়োজনীে 

বনিন্ধন বি এিং বনরাপত্তা জাোনিসহ সীলাগালাযুি খায়ে ২৮-০৫-২০১৮ িাবরখ আবপল দায়ের কয়রন। 

 

• বরবিউ প্যায়নল আবপলটি “পািবলক প্রবকউরয়েন্ট বিবিোলা ২০০৮” এর বিবি ৫৯ অনু ােী বনস্পবত্ত না হওো প যন্ত চুবি 

সম্পাদয়নর ননাটিশ  (NOA) জাবর করা হয়ি বিরি োকার জন্য ৩০-০৫-২০১৮ িাবরখ এ দপ্তরয়ক অনুয়রাি জানান। 

 

• পরিিীয়ি ৩১-০৫-২০১৮ িাবরখ ক্রেকারী বহয়সয়ি িাংলায়দশ চলবিত্র নসন্সর নিায়ড যর িাইস নচোরম্যানয়ক ক্রে সংবিষ্ট 

দরপত্র, চুবিপত্র এিং অবিয় ায়গর বলবখি ব্যখাসহ ০৪-০৬-২০১৮ িাবরখ শুনানীর জন্য CPTU’র বরবিউ প্যায়নয়ল 

উপবিি োকার অনুয়রাি জানায়না হে। অবিয় াগকারীর দাবখলকৃি দরপত্রটি অগ্রহণয় াগ্য  (Non-responsive) হওোর 

ব্যাখ্যাসহ িাংলায়দশ চলবিত্র নসন্সর নিায়ড যর িাইস নচোরম্যান এিং ক্রে সংবিষ্ট অন্যান্য কে যকিযাগণ ০৪-০৬-২০১৮ 

িাবরখ CPTU’র বরবিউ প্যায়নয়ল উপবিি হন এিং দরপত্রটি অগ্রহণয় াগ্য  (Non-responsive) হওোর বলবখি 

ব্যাখ্যা বরবিউ প্যায়নয়ল তুয়ল িয়রন। 

 

• উিেপয়ক্ষর শুনানী শশনষ বরবিউ প্যায়নল ০৭-০৬-২০১৮ িাবরখ আয়দশ প্রদান কয়র (পিাকা-ক)। আয়দয়শ উবিবখি ৪টি 

বিষয়ের েয়ে উয়িয় াগ্য হয়লা: “In the result, the review appeal is accepted on merit 

and total work must be entrusted to the appeallant Complaint 

forthwith.” বিষেটি সদে অিগবি ও প্রয়োজনীে বদক বনয়দ যশনার জন্য ১২-০৬-২০১৮ িাবরখ HOPE 

(Head of the Procuring Entity) িরাির অে যাৎ প্রশাসবনক েন্ত্রণালয়ে নপ্ররণ করা হে। প্রশাসবনক 

েন্ত্রণালে নেয়ক ২৩-০৭-২০১৮ িাবরখ িবণ যি বডবজটাল বসয়নো প্যায়কজ ক্রে/আেদাবন ও িাপন বিষয়ে বরবিউ 

প্যায়নশলর ঙ্গসদ্ধানের আয়লায়ক পরিিী প্রয়োজনীে ব্যিিা গ্রহয়ণর জন্য বনয়দ যশনা প্রদান করা হে 

 



• বরবিউ প্যায়নয়লর ০৭-০৬-২০১৮ িাবরয়খর আয়দয়শর উপর গ্রহণয় াগ্য দরদািা Scrabble Entertainment 

Ltd এর Local Agent Khondaker Efson, Proprietor, COMBINED TRADE 

INTERNATIONAL, 4
th
 Floor, Siddique Mansion, 193/2 Fakirapool, 

Motijheel, Dhaka-1000. এর পয়ক্ষ Barrister-at-Law and Advocate 

Mohammad Shazzadul Islam িাংলায়দশ সুবপ্রে নকাট য এর হাইয়কাট য বিিায়গ বরট বপটিশন (Writ 

Petition No: 100019 of 2018) দায়ের কয়র । উি বরট বপটিশয়ন িলা হয়েয়ে Advised not to 

take any further steps regarding the matter till disposal of the case 

showing due respect and honour to the apex court of the country. এ বিষয়ে 

পরিিী প্রয়োজনীে ব্যিিা গ্রহয়ণর জন্য ৮-৮-২০১৮ িাবরয়খর পয়ত্রর োেয়ে প্রশাসবনক েন্ত্রণালে নেয়ক এ দপ্তরয়ক 

বনয়দ যশনা প্রদান করা হে 

 

• সুপ্রীে নকায়ট যর হাইয়কাট য বডবিসন ৭-০৮-২০১৯ বরট বপটিশন এর শুনানী গ্রহন কয়র CPTU এর order-নক 

পরিিী ৬ োয়সর জন্য িবগিায়দশ বদয়ে বনম্নিবণ যি েিােি নদে  

 

“Subject to the disposal of the rule, the operation of the judgement and order dated 

07-06-2019 passed in review appeal no 036  2018 by the Review Panel No. 1, the 

CPTU, IMED, Min istry of Planning, accepting the appeal be stayed for a period of 

06 (six) months from date and the parties are hereby directed to maintain status-quo 

in respect of position of the subject work for a period of 06 months from the date.” 

 

• পরিিীয়ি সুপ্রীে নকায়ট যর হাইয়কাট য বডবিসন নেয়ক নকায়না বনয়দ যশনা পাওো না  াওোে ক্রে প্রবক্রোটি অদ্যািবদ 

িবগি রয়েয়ে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


