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এসিপিসিব/ ঃিবঃ/ াঃ য়/তালিকা/১৪/(১৭-১৮)/২০১৮/১৮৮০-১৮৯৯,                       তারিখ 
:০৯/০৪/২০১৮ 
 
সকল িত ােনর কানা অপর পাতায় 
-------------------------------- 
-------------------------------- 
 

 

দরপ  নং তািলকা /১৪/২০১৭-২০১৮ 
 

 
িবষয়ঃ ০৩ ধরেণর িবিবধ মালামাল সরবরােহর দরপ  িসিডউল েয়র আম ণ প । 

 
‘দরপে র ল িনেদশাবলী’ 

 
১।  দরপে র  ◌ঃ  িত  টাঃ ২৫/-( িচশ) মা । 
 
২।  দরপ  িবি র সহান ◌ঃ  করেপােরশেনর গাজী র  কাযালেয়র অথ ও িহসাব িবভাগ 

অথবা বাংলােদশ াংেকর সংল ী ভবন-১, ৮ম তলা, ঢাকা  
িলয়ােজ  অিফস। 

 
৩।  দরপ  িবি র তািরখ                     ◌ঃ  ১০/০৪/২০১৮ তািরখ থেক ২৩/০৪/২০১৮ তািরখ পয । 
 
৪।   দরপ  িবি র সময় ◌ঃ   রিববার হেত হ িতবার বলা ৯.০০ ঘ কা থেক িবকাল 

৩.৩০ ঘ কা পয  
                                                             
৫।  দরপ  জমা দওয়ার শষ তািরখ, 
  সময় ও স্থান ◌ঃ  করেপােরশেনর গাজী র  কাযালেয় অথবা বাংলােদশ াংেকর 

সংল ী ভবন-১, ৮ম তলা, ঢাকা  িলয়ােজ  অিফেস 
০৬/০৫/২০১৮ তািরখ িবকাল ৩.৩০ ঘ কা পয । 

 
৬।  দরপ  খালার তািরখ, সময় ও সহান ◌ঃ করেপােরশেনর গাজী র  কাযালেয় ০৭/০৫/২০১৮ তািরখ 

সকাল ১১.০০ ঘ কা। 
 
 
                                                                                                          উপ- ব াপক ( ানীয় য়) 
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২০১৭-২০১৮ অথ বছেরর জ  তািলকা  িত ান। 
 

০১। মসাস ওয়া  কি উটার এ  টকেনালিজস, তা কদার টাওয়ার, িবআইিডিস বাজার, গাজী র।  
      E-mail: munna577@gmail.com মাবাঃ ০১৭১১৩৭৭৪৯০ 
 

০২। মসাস িবসিম াহ ড িলংক ই ার াশনাল, ৪৯, ব তজ রী বাজার, তজগাও, ঢাকা।  
      ই- মইল: razibhossain28@yahoo.com  মাবা ◌ঃ ০১৯৩৩৫৮৬৩৩০  
 

০৩। মসাস এস এ ই ার াশনাল, নওয়াজ মােকট, িশ লতলী, গাজী র । মাবা ◌ঃ ০১৯১১৩৯২০৮৭ 
       E-mail: mdamzaznawaz@gmail.com 
 

০৪। মসাস এস  ই ার াশনাল, ২৮৪, চা িলয়া, গাজী র িস  করেপােরশন, গাজী র।  
      E-mail: stratonbd@gmail.com মাবা ◌ঃ ০১৯৪১০৮৯২০০, ০১৯২৭৩৭০৪৬৬ 
 

০৫। মসাস আলম এ ার াইজ, ৪/২ বন াম রাড, ওয়ারী, ঢাকা। মাবাঃ ০১৯১১৪২৮১৬৭ 
       E-mail : msalamenterprise0@gmail.com 
 

০৬। মসাস িখ এ ার াইজ, কেলজ গট, ১২৭/৪, িবওএফ, গাজী র-১৭০৩। মাবাঃ ০১৭১৫৩২১৯৪৭ 

০৭। মসাস নওয়াজ এ ার াইজ, নওয়াজ মােকট, িশ লতলী, গাজী র। মাবা ◌ঃ ০১৯১১-৩৯২০৮৭ 
       E-mail: mdamzaznawaz@gmail.com 
 

০৮। মসাস িমিল এ ার াইজ, বাড়ী নং-৪৫৭/৬, শাি বাগ, িশ লতলী, গাজী র। মাবাঃ ০১৭২০৫১৭৯৬৮ 
       E-mail: raihanbuisness@gmail.com 
 

০৯। মসাস রায়হান িবজেনস সািভস, িসিব-৩৪২, চতরনয়াপাড়া, িবওএফ, গাজী র।  মাবাঃ ০১৮১১৫৬ ৫০৩৮ 

       E-mail: raihanbuisness@gmail.com 
 

১০। মসাস ি পল-এস- ডাস, স র # ০৬ রাজউক অিফস, উ রা, ঢাকা। ফানঃ ০১৮৪২৬২১১৮৯ 
        E-mail: nazrul11vision@gmail.com 
 

১১। মসাস মা আেমনা এ ার াইজ, পি ম িলয়া, জয়েদব র, গাজী র। ফানঃ ০১৭১৮৭৯৮৯০৩,          
      মাবাঃ ০১৬১৮৭৯৮৯০৩,  E-mail: amirhosenbabu@gmail.com 
       
১২। মসাস  মা এ ার াইজ, কাউলিতয়া, গাজী র। ফানঃ ০১৯৬৬১০৩০১৪, ০১৭৩০১২১৯২৮ 
       E-mail: maiduldu2000@gmail.com 
 

১৩। মসাস ীণ া  টকেনালিজস িলঃ, ২৬ ামলীবাগ, ামলী, ঢাকা ।  
       E-mail: mehedi.hasan@greenland-bd.com ফানঃ ৫৮১৫১৭৯০, ৫৮১৫৫৪৮৭  
      

১৪। মসাস আ  জাফর, সাপলা ভবন, মিতিঝল, ঢাকা। ফানঃ ০১৭৫৫৭৬৯৩১৬ 
        E-mail: postaabuzafor@gmail.com 
 

১৫। মসাস এইচ আর কি উটারস, টেয়নিব সা লার রাড, মিতিঝল, ঢাকা। ফানঃ ০২৯৫৬৭৯৬৯ 
        E-mail: hrcomputersbd@gmail.com 
 

১৬। মসাস মাস ি ি ং এ  এে সিরজ, দা স সালাম আেকড, রানা প ন, ঢাকা। ফানঃ ০১৭১০২৩৯৪৭৭ 
       E-mail: info@marsbd.co 
 
 
 

চলমান পাতা/০২ 
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পাতা/০২ 
 

১৭। মসাস আহাদ মাি েপ , মিন র, িমর র, ঢাকা। ফানঃ ০১৭৩৯ ০৬৫২৯০ 
       E-mail: info@ahadmultiplex.com 
 

১৮। মসাস এমেক এ ার াইেজস, গিতসরণী, উ র বা া, ঢাকা। ফানঃ ৯৮৫৭৩৯৫, ৯৮৪৭৬৩০ 
       E-mail: habib@emkayenterprise.com 
 

১৯। মসাস এিশয়া প্লাস্টিক কে ইনার  িলঃ, পা া, লালবাগ, ঢাকা। ফানঃ ০১৭১১ ৬২৭৬১১ 
       E-mail: asiaplasticcont@gmail.com 
 

২০। মসাস সালমান পিলমার ই াসি জ, লালবাগ, ঢাকা। ফানঃ ০১৬১১৫৬৪৮৭০ 
        E-mail: salmanpolymerind@gmail.com 

 
সদয় অবগিত ও পরবত  কায েমর জ  িরতঃ 
 
০১। ব াপক ( পস), এসিপিসিবএল, গাজী র 
      (বিণত সকল িত ান ক ক দ  ই- মইল এে েস আম নপ  রেণর জ ) 
০২। ব াপক (আই. ), এসিপিসিবএল, গাজী র 
      (বিণত সকল িত ােনর আম নপ  করেপােরশেনর ওেয়ব সাইেট কাশ করার জ ) 
 
 
 
 

উপ- ব াপক ( াঃ ঃ) 
 


