
এসপিপসপি/ক্রঃপিঃ/স্থঃ ক্রয়/ / /(১৭-১৮)/২০১৭-                 

সকল প্রপিষ্ঠথনের ঠিকথেথ অির িথিথয়

--------------------------------

--------------------------------

দরিত্র েং িথপলকথভূক্ত/ /২০১৭-২০১৮

পিষয়ঃ ধরনের পিপিধ মথলথমথল সরিরথনের দরিত্র পসপিউল ক্রনয়র আমন্ত্রে িত্র।

‘দরিনত্রর মূল পেনদে শথিলী’

১।  দরিনত্রর মূলয ঃঃ  প্রপিটি টথঃ ২৫/-(িঁপিশ) মথত্র।

২।  দরিত্র পিপক্রর সেথে ঃঃ  করনিথনরশনের গথজীিুরস্ কথর্েথলনয়র অর্ে ও পেসথি পিভথগ অর্িথ 

িথংলথনদশ িযথংনকর সংলগ্নী ভিে-১, ৮ম িলথ, ঢথকথস্ পলয়থনজথঁ অপিস। 

 

৩।  দরিত্র পিপক্রর িথপরখ                     ঃঃ  / /২০১৭ িথপরখ থর্নক / /২০১  িথপরখ ির্েন্ত।

৪।   দরিত্র পিপক্রর সময় ঃঃ   রপিিথর েনি িৃেস্পপিিথর থিলথ ৯.০০ ঘটিকথ থর্নক পিকথল ৩.৩০ ঘটিকথ 

ির্েন্ত 

                                                             

৫।  দরিত্র জমথ থদওয়থর থশষ িথপরখ, 

  সময় ও  ঃঃ  করনিথনরশনের গথজীিুরস্ কথর্েথলনয় অর্িথ িথংলথনদশ িযথংনকর সংলগ্নী 

ভিে-১, ৮ম িলথ, ঢথকথস্ পলয়থনজথঁ অপিনস / /২০১  িথপরখ 

পিকথল ৩.৩০ ঘটিকথ ির্েন্ত। 

 

৬।  দরিত্র থখথলথর িথপরখ, সময় ও সেথে ঃঃ করনিথনরশনের গথজীিুরস্ কথর্েথলনয় / /২০১  িথপরখ সকথল 

১১.০০ ঘটিকথ। 

                                                                                                                উি-িযিস্থিক (স্থেীয় ক্রয়)

Website: www.spcbl.org.bd 



২০১৭-২০১৮ অর্ে িছনরর জেয িথপলকথভূক্ত প্রপিষ্ঠথে।

০১। থমসথসে ওয়থর্ল্ে  কপিউটথর এন্ড থটকনেথলপজস, িথলুকদথর টথওয়থর, পিআইপিপস িথজথর, গথজীিুর। 

      থমথিথঃ ০১৭১১৩৭৭৪৯০

০২। থমসথসে পিসপমল্ল  থেি পলংক ইন্টথরেযথশেথল, ৪৯, িূিে থিজিুরী িথজথর, থিজগথও, ঢথকথ। 

      ই-থমইল:  থমথিথ ঃঃ ০১৯৩৩৫৮৬৩৩০ 

০৩। থমসথসে এস এ ইন্টথরেযথশেথল, থেওয়থজ মথনকে ট, পশমুলিলী, গথজীিুর । থমথিথ ঃঃ ০১৯১১৩৯২০৮৭

০৪। থমসথসে এস টি ইন্টথরেযথশেথল, ২৮৪, িথিুপলয়থ, গথজীিুর পসটি করনিথনরশে, গথজীিুর। 

      থমথিথ ঃঃ ০১৯৪১০৮৯২০০, ০১৯২৭৩৭০৪৬৬

০৫। থমসথসে আলম এন্টথরপ্রথইজ, ৪/২ িেগ্রথম থরথি, ওয়থরী, ঢথকথ। থমথিথঃ ০১৯১১৪২৮১৬৭

০৬। থমসথসে আঁপখ এন্টথরপ্রথইজ, কনলজ থগট, ১২৭/৪, পিওএি, গথজীিুর-১৭০৩। থমথিথঃ ০১৭১৫৩২১৯৪৭

০৭। থমসথসে থেওয়থজ এন্টথরপ্রথইজ, থেওয়থজ মথনকে ট, পশমুলিলী, গথজীিুর। থমথিথ ঃঃ ০১৯১১-৩৯২০৮৭

০৮। থমসথসে পমপল এন্টথরপ্রথইজ, িথড়ী েং-৪৫৭/৬, শথপন্তিথগ, পশমুলিলী, গথজীিুর। থমথিথঃ ০১৭২০৫১৭৯৬৮

০৯। থমসথসে রথয়েথে পিজনেস সথপভে স, পসপি-৩৪২, িিরেয়থিথড়থ, পিওএি, গথজীিুর।  থমথিথঃ ০১৮১১৫৬ ৫০৩৮ 

       E-mail: raihanbuisness@gmail.com 
 

১০। থমসথসে ট্রিিল-এস-থেিথসে, থসক্টর # ০৬ রথজউক অপিস, উত্তরথ, ঢথকথ। থিথেঃ ০১৮৪২৬২১১৮৯ 

        E-mail: nazrul11vision@gmail.com 
 

১১। থমসথসে মথ আনমেথ এন্টথরপ্রথইজ, িপিম ভূরুপলয়থ, জয়নদিিুর, গথজীিুর। থিথেঃ ০১৭১৮৭৯৮৯০৩,          

      থমথিথঃ ০১৬১৮৭৯৮৯০৩,  E-mail: amirhosenbabu@gmail.com 
       

১২। থমসথসে  মথ এন্টথরপ্রথইজ, কথউলপিয়থ, গথজীিুর। থিথেঃ ০১৯৬৬১০৩০১৪, ০১৭৩০১২১৯২৮ 

       E-mail: maidulslam@Yahoo.com 
 

১৩। থমসথসে গ্রীেলযথন্ড থটকনেথলপজস পলঃ, ২৬ শযথমলীিথগ, শযথমলী, ঢথকথ । 

        থিথেঃ ৫৮১৫১৭৯০, ৫৮১৫৫৪৮৭ 
      

১৪। থমসথসে আিু জথির, সথিলথ ভিে, মপিপিল, ঢথকথ। থিথেঃ ০১৭৫৫৭৬৯৩১৬

১৫। থমসথসে এইি আর কপিউটথরস, টনয়েপি সথর্কে লথর থরথি, মপিপিল, ঢথকথ। থিথেঃ ০২৯৫৬৭৯৬৯

১৬। থমসথসে মথসে পপ্রপন্টং এন্ড এনেসপরজ, দথরুস সথলথম আনকে ি, িুরথেথ িল্টে, ঢথকথ। থিথেঃ ১৭১০২৩৯৪৭৭
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-০২-

১৭। থমসথসে আেথদ মথপল্টনিে, মপেিুর, পমরিুর, ঢথকথ। থিথেঃ ০১৭৩৯ ০৬৫২৯০

১৮। থমসথসে এমনক এন্টথরপ্রথইনজস, প্রগপিসরেী, উত্তর িথড্ডথ, ঢথকথ। থিথেঃ ৯৮৫৭৩৯৫, ৯৮৪৭৬৩০

১৯। থমসথসে এপশয়থ কনন্টইেথর  পলঃ, থিথস্তথ, লথলিথগ, ঢথকথ। থিথেঃ ০১৭১১ ৬২৭৬১১

২০। থমসথসে সথলমথে িপলমথর ইন্ডথসট্রিজ, লথলিথগ, ঢথকথ। থিথেঃ ০১৬১১৫৬৪৮৭০
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