প্রধাে োর্ ডালয়, রাজিাহী।
সZতার সোে বিেল্প সেই, দুেীবতর সাকে আকপাষ েকহ।
সহজ িকতড কৃবষ ঋণ, িদকল র্াকি সিার বদে।

তথ্য ও সর্াগাকর্াগ প্রযুবি বিিাগ
www.rakub.org.bd

“মুবজিিকষ ডর প্রবতশ্রুবত
রাজিাহী কৃবষ উন্নয়ে ব্যাাংকের অগ্রগবত”

Annual Procurement Plan (APP) for Fiscal Year: 2022-2023
ক্রঃ

প্যাকেজ/লকের বিিরণ

(০১)

Supply,
Installation,
Commissioning of High End
Servers for the automation
system of Rajshahi Krishi
Unnayan Bank.

(০২)

Supply,
Installation,
Commissioning
&
Implementation of Network &
Cyber Security Systems and its
related services for Rajshahi
Krishi Unnayan Bank.

(০৩)

(০৪)

Supply,
Installation,
Commissioning
&
Implementation
of
Active
Directory, Mail Server and its
related services for Rajshahi Krishi
Unnayan Bank.
Supply,
Commissioning
&
Implementation
of
License
Renewal for all Network devices
and Security Systems installed at
RAKUB Data center.

দরপত্র আহিাকের
সম্ভাব্য তাবরখ

প্রাক্কবলত ব্যয় (োো) ও খাত

ক্রয় প্রবক্রয়ার ধরণ

(30,00,000.00 ×25+ 30,00,000.00)=
7,80,00,000.00
(সাত সোটি আবি লক্ষ োো)
েবিউোর হার্ ডওয়যার ক্রয় (১৩৪/৩-এ)

OTM পদ্ধবতকত

(5,00,00,000.00 +1,00,00,000.00)=
6,00,00,000.00
(ছয় সোটি োো মাত্র)
েবিউোর হার্ ডওয়যার ক্রয় (১৩৪/৩-এ) +
ও েবিউোর সফেওয়যার (১৩৪/৩-বি)

OTM পদ্ধবতকত

অকটাির’ ২০২২

(5,00,00,000.00)=
(পাঁচ সোটি োো মাত্র)
েবিউোর সফেওয়যার (১৩৪/৩-বি)

OTM পদ্ধবতকত

সসকেম্বর’ ২০২২

(5,50,00,000.00 + 50,00,000)=
6,00,00,000.00
(ছয় সোটি োো মাত্র)
েবিউোর হার্ ডওয়যার সমইেকেন্যান্স (১৩৩/১৯)
+ ও সফেওয়যার সমইেকেন্যান্স (১৩৩/১৯-বি)

OTM পদ্ধবতকত

সসকেম্বর’ ২০২২

অকটাির’ ২০২২

(০৫)

Supply of Bulk Short Message
Service (SMS) at Rajshahi Krishi
Unnayan Bank, Head Office,
Rajshahi.

আগষ্ট’ ২০২২

24,00,000.00
ইন্টারকেে এন্ড র্াো োকেবটবিটি (১৩৩/২৩-বস)

OTM পদ্ধবতকত /
ম্যানুয়াল পদ্ধবতকত

(০৬)

Supply,
Installation,
Commissioning
&
Implementation
of
ATM
infrastructure, NPSB system with
Debit card and its related services
for Rajshahi Krishi Unnayan Bank.

জানুয়ারী’ ২০২৩

(1,30,00,000.00 + 2,00,00,000.00)=
3,30,00,000.00
(বতে সোটি বত্রি লক্ষ োো মাত্র)
েবিউোর হার্ ডওয়যার ক্রয় (১৩৪/৩-এ)
+ ও েবিউোর সফেওয়যার (১৩৪/৩-বি)

OTM পদ্ধবতকত /
ম্যানুয়াল পদ্ধবতকত

(০৭)

Supply,
installation
&
commissioning of Brand MICR
scanner, Laser Printer related
services
for
the
selected
Branches/Offices to implement
BACH system in Rajshahi Krishi
Unnayan Bank.

জানুয়ারী’ ২০২৩

(3,75,00,000.00) =
3,75,00,000.00
(বতে সোটি পচাত্তর লক্ষ োো মাত্র)
েবিউোর হার্ ডওয়যার ক্রয় (১৩৪/৩-এ)

OTM পদ্ধবতকত

(০৮)

Supply,
installation
&
commissioning of Point of Sale
(POS) machine and its related
services
for
the
selected
Branches/Offices in Rajshahi
Krishi Unnayan Bank

সফব্রুয়ারী’ ২০২৩

(1,25,00,000.00) =
1,25,00,000.00
(এে সোটি পঁবচি লক্ষ োো মাত্র)
েবিউোর হার্ ডওয়যার ক্রয় (১৩৪/৩-এ)

OTM পদ্ধবতকত
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ক্রঃ

প্যাকেজ/লকের বিিরণ

(০৯)

Selection
of
Software
Developing/Software
Solution
Providing Firm for Supply,
Installation, Customization and
Implementation
of
Mobile
Financial Services (MFS) and its
related services with Capacity
building of Bank’s Designated
Personnel

(১০)

Supply,
installation
&
commissioning of Security Systems
for Mobile banking and its related
services in Rajshahi Krishi Unnayan
Bank.

(১১)

দরপত্র আহিাকের
সম্ভাব্য তাবরখ

প্রাক্কবলত ব্যয় (োো) ও খাত

জানুয়ারী’ ২০২৩

ক্রয় প্রবক্রয়ার ধরণ

4,00,00,000.00 =
4,00,00,000.00
(চার সোটি োো মাত্র)
েবিউোর সফেওয়যার (১৩৪/৩-বি)

OTM পদ্ধবতকত /
ম্যানুয়াল পদ্ধবতকত

জানুয়ারী’ ২০২৩

4,00,00,000.00 =
4,00,00,000.00
(চার সোটি োো মাত্র)
েবিউোর সফেওয়যার (১৩৪/৩-বি)

OTM পদ্ধবতকত /
ম্যানুয়াল পদ্ধবতকত

Selection
of
Software
Developing/Software
Solution
Providing Firm
for
Supply,
Installation, Customization and
Implementation of booth banking
and its related services with
Capacity building of Bank’s
Designated Personnel
Supply, Installation, Commissioning
& Implementation of Secondary
Physical Data Connectivity (2 Mbps
each) for Data Transmission from
RAKUB
DC
to
Selected
Branches/Offices of Rajshahi Krishi
Unnayan Bank.

জানুয়ারী’ ২০২৩

2,00,00,000.00 =
2,00,00,000.00
(দুই সোটি োো মাত্র)
েবিউোর সফেওয়যার (১৩৪/৩-বি)

OTM পদ্ধবতকত /
ম্যানুয়াল পদ্ধবতকত

বর্কসম্বর, ২০২২

(360 Branch × 5000 tk/month ×
12 month)
=2,16,00,000.00
(দুই সোটি সষাল লক্ষ োো মাত্র) ইন্টারকেে
এন্ড র্াো োকেবটবিটি (১৩৩/২৩-বস)

OTM পদ্ধবতকত

(১৩)

Supply, Installation, Commissioning
& Implementation of Security
Operation Center (SOC) and its
related services for Rajshahi Krishi
Unnayan Bank.

সসকেম্বর’ ২০২২

(5,00,00,000.00+ 5,00,00,000.00)
=10,00,00,000.00
(দি সোটি োো মাত্র)
েবিউোর হার্ ডওয়যার ক্রয় (১৩৪/৩-এ) +
ও েবিউোর সফেওয়যার (১৩৪/৩-বি)

OTM পদ্ধবতকত

(১৪)

Vulnerability
Assessment/Penetration
Testing (VAPT) and Cyber
Security Training of Rajshahi
Krishi Unnayan Bank

সসকেম্বর’ ২০২২

60,00,000.00
(ষাে লক্ষ োো মাত্র )
সফেওয়যার সমইেকেন্যান্স (১৩৩/১৯-বি)

OTM পদ্ধবতকত /
ম্যানুয়াল পদ্ধবতকত

(১৫)

for Quotation of Request
/Vulnerability
Assessment
Penetration Testing (VAPT) and
Cyber Security Training of
Rajshahi Krishi Unnayan Bank

ষান্মাবসে বিবত্তকত

(3,00,000.00 ×2)=

(১২)

6,00,000.00
(ছয় লক্ষ োো মাত্র )
সফেওয়যার সমইেকেন্যান্স (১৩৩/১৯-বি)**

(RFQ-01, RFQ-02)
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PPR-2008
অনুসরণপূি ডে
RFQM এর ম্যানুয়াল
পদ্ধবতকত

ক্রঃ

প্যাকেজ/লকের বিিরণ

দরপত্র আহিাকের
সম্ভাব্য তাবরখ

(১৬)

Supply,
Installation,
&
Commissioning
Computer
Hardware/Network accesories &
its Related Services at Rajshahi
Krishi Unnayan Bank, ICT
Department. (RFQ-01, RFQ-02,
RFQ-03, RFQ-04)

ষান্মাবসে
বিবত্তকত/চাবহদার
সপ্রবক্ষকত

(১৭)

Supply, Installation, Testing &
Commissioning
Computer
Stationary & its Related Services
at Rajshahi Krishi Unnayan Bank,
ICT Department.(RFQ-01, RFQ02)

ষান্মাবসে
বিবত্তকত/চাবহদার
সপ্রবক্ষকত

3,00,000.00 ×2)=
6,00,000.00
(ছয় লক্ষ োো)
েবিউোর সেিোরী(
ক্রয় (১৩৩/২১)

PPR-2008
অনুসরণপূি ডে
RFQM এর
ম্যানুয়াল পদ্ধবতকত

(১৮)

Supply, Installation, Testing &
Commissioning of Computer
Hardware Manintenace & its
Related Services at Rajshahi
Krishi Unnayan Bank, ICT
Department. (RFQ-01, RFQ-02)

ষান্মাবসে
বিবত্তকত/চাবহদার
সপ্রবক্ষকত

(3,00,000.00 ×2)=

PPR-2008
অনুসরণপূি ডে
RFQM এর
ম্যানুয়াল পদ্ধবতকত
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প্রাক্কবলত ব্যয় (োো) ও খাত

(3,00,000.00 ×4)=

12,00,000.00
(িার লক্ষ োো)
েবিউোর হার্ ডওয়যার ক্রয় (১৩৪/৩-এ)

6,00,000.00
(ছয় লক্ষ োো)
েবিউোর হার্ ডওয়যার সমইেকেন্যান্স (১৩৩/১৯)

ক্রয় প্রবক্রয়ার ধরণ

PPR-2008
অনুসরণপূি ডে
RFQM এর
ম্যানুয়াল পদ্ধবতকত
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