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উপ  িবষেয় িনেদশ েম জানােনা যাে  য, সরকাির আবাসন পিরদ ের ২০২২-২০২৩ অথ বছের িন বিণত শনারী
মালামাল েয়র জ  আ হী বাংলােদেশর ত নাগিরক/ িত ােনর িনকট হেত সীলেমাহর ত খােম দরপ  আহবান
করা যাে ।
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1. Offset Paper 
(Legal) 80gsm Pcket 200

2. Ball pen Ordinary Black Pcs 400
3. V-5 Pen Pilot  Hi techpoint , grip Pcs 40
4. Gum Dry, steadlar Pcs 50
5. Tag Bundle Pcs 60
6. Marker pen Parmanent Pcs 50
7. File/Binding 

Clip As per sample Pcs 50
8. V-7 pen (black) Pilot  Hi techpoint , grip Pcs 25
9. V-7 pen (red) Pilot  Hi techpoint , grip Pcs 25
10. V-7 pen (green) Pilot  Hi techpoint , grip Pcs 25
11. V-7 pen (blue) Pilot  Hi techpoint , grip Pcs 25
12. Harpick 01 ltr Pcs 30
13. Savlon 01 ltr Pcs 10
14. Vim liquid 500 ml Pcs 40
15. Handwash 250 ml Pcs 50
16. Soap (Wheel) Soap bar small Pcs 40
17. Bleching 

Powder Packet 500 ml Pcs 5
18. Hand Sanitizer Hexol-250ml Pcs 50
19. Musk Sergical (50pcs=1box) box 50
20. Vixol 1ltr Pcs 25
21. Facial Tissue 120X2ply Box Box 400
22. Toilet  t issue 19.5gsm, 172X2ply Roll 500
23 Airfreshner 300ml Pcs 80
24. Aerosol 500ml Pcs 50
25. Glass Cleaner Mr. Brasso Pcs 40

আ হী দরদাতাগণ আগামী ১২/১০/২০২২ তািরখ রাজঃ ধবার, বলা ২.৩০ ঘ কা পয  বাংলােদশ সিচবালয় দশনাথ
১



গেট সংরি ত দরপ  বাে  দরপ  দািখল করেত পারেবন। উ  তািরখ বলাঃ ৩.০০ ঘ কায় উপি ত দরদাতােদর
স ুেখ (যিদ কহ উপি ত থােকন) দরপ  স হ খালা হেব। আ হী িত ােনর অংশ হেণর জ  তার িনজ  অিভ তা
(যিদ থােক), হালনাগাদ ড লাইেস , আয়কর রিজে শন/ আইএন ন র-এর মাণপ , ভ াট রিজে শন সা িফেকট
এর কিপসহ দরপ / কােটশন দািখল করেত হেব।

য কান কােটশন হণ, পিরমাজন ও বািতেলর মতা ক প  সংর ণ কেরন। 
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আ া -আল- নামান
সহকারী পিরচালক

ফান: ০২-৫৫১০০৯১৭
ফ া : +৮৮০২৯৫৪৬৪৬৩

ইেমইল:
adminsec@doga.gov.bd

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সহকারী পিরচালক, আইিস  শাখা, সরকারী আবাসন পিরদ র
২) পিরচালেকর ি গত সহকারী, পিরচালেকর দ র, সরকারী আবাসন পিরদ র
৩) অিতির  পিরচালেকর ি গত সহকারী, অিতির  পিরচালেকর দ র, সরকারী আবাসন পিরদ র
৪) অিফস েড , আইিস  শাখা, সরকারী আবাসন পিরদ র
৫) না শ বাড সিচবালেয়র ১ ন র গইট, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৬) এ িজ িব না শ বাড,, স ন বািগচা, ঢাকা।
৭) বাংলােদশ াংক না শ বাড, ঢাকা।
৮) িজিপও না শ বাড, ঢাকা।
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