
জীবনের জন্য ববজ্ঞাে 

 

’শেখ হাবিোর দে শে, 

িব মানুনের উন্নয়ে’ 

বাাংলানদে ববজ্ঞাে ও বেল্প গনবেণা পবরেদ (বববিএিআইআর) 

BANGLADESH COUNCIL OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH (BCSIR) 

 

ড. কুদরত-এ-খুদা িড়ক, ধােমবি, ঢাকা-1205, বাাংলানদে 

Dr. Qudrat-I-Khuda Road, Dhanmondi, Dhaka-1205 

Fax : 880-2-8613022, Web site: www.bcsir.gov.bd 

 

 

 

কম্পিউটার ও এক্সেসম্পরজ এবং অম্পিস সরঞ্জাম ক্রক্সের Rb¨ `icÎ weÁwß 
1| gš¿Yvjq/wefvM weÁvb I cÖhyw³ gš¿Yvjq 

2| msMÖvnK mË¡vi bvg Òজিন োজিক গনেষণোগোর স্থোপ Ó  kxl©K cÖKí, wewmGmAvBAvi গক্সবষণাগার,XvKv 

3| †h Kv‡Ri Rb¨ `icÎ Avnevb  কম্পিউটার ও এক্সেসম্পরজ এবং অম্পিস সরঞ্জাম 

4| `icÎ Avnev‡bi m~Î I ZvwiL ৩৯.০২.০০০০.০৩২.১৪(৫০১২).০০৩.২০১৮/০৩  ZvwiL: ২০/০২/201৮ wLªt 

5| µq/msMÖn c×wZ I Znwe‡ji Drm Db¥y³ `icÎ c×wZ, মূলধন ^ LvZ | 

6| `icÎ wewµi †kl ZvwiL 19/03/2018 Bs  ZvwiL Awdm PjvKvjxb mgq ch©š— 

7| `icÎ MÖn‡Yi †kl ZvwiL I mgq 20/03/2018 Bs ZvwiL mKvj 11:00 NwUKv 

8| `icÎ †Lvjvi ZvwiL I mgq 20/03/2018 Bs ZvwiL mKvj 11:30 NwUKv 

9| `icÎ wewµ/MªnY/†Lvjvi ¯’v‡bi bvg I wVKvbv cÖKí cwiPvj‡Ki Kvh©vjq, wUmy¨ K¨vjPvi †mKkb, wewmGmAvBAvi গক্সবষণাগার, ঢাকা,  
W.Kz`ivZ-G-Ly`v moK, avbgwÛ, XvKv-1205| 

10| `i`vZvi †hvM¨Zv nvjbvMv` †UWª jvB‡mÝ, f¨vU mb`, AvqKi mb`, e¨vsK mb‡`i Qvqvwjwc Ges 

Avbylw½K WKz‡g›U| 

11| gvjvgv‡ji msw¶ß weeiY ডেস্কটপ কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ম্পিন্টার, স্কযানার, িক্সটাকম্পপ ডমম্পিন, মাম্পিম্পমম্পেো ডিাক্সজক্টর, 

সাউন্ড ম্পসক্সেম, ডমগা ডিান, ভক্সেস ডরকে ডার। 

12| Avbylw½K Ab¨vb¨ †mevi weeiY দরপক্সের ম্পিম্পেউল অনুযােী 

13| `icÎ `wj‡ji g~j¨ Uv- 1000/- (A‡diZ‡hvM¨) bM` g~‡j¨ 

c¨v‡KR Abyhvqx j‡Ui cwiwPwZ 

14| 

jU bs msw¶ß weeiY দরপে RvgvbZ mieiv‡ni mgqmxgv 

01 

ডেস্কটপ কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ম্পিন্টার, স্কযানার, 

িক্সটাকম্পপ ডমম্পিন, মাম্পিম্পমম্পেো ডিাক্সজক্টর, সাউন্ড 

ম্পসক্সেম, ডমগা ডিান, ভক্সেস ডরকে ডার। 

৬০,000/-     ৪ mßvn 

15| msMÖvnK mË¡v †h †Kvb `icÎ MÖnY ev evwZ‡ji ¶gZv msi¶Y K‡ib| 

                                                                                                                       

                                                                                                   (েঃ ডমাঃ ডসম্পলম খান) 

                                                                                                      cÖKí cwiPvjK 

                                                                                                      †dvb: ০১৭১২২০১৫০৪ 
 



জীবনের জন্য ববজ্ঞাে 

 

’শেখ হাবিোর দে শে, 

িব মানুনের উন্নয়ে’ 

বাাংলানদে ববজ্ঞাে ও বেল্প গনবেণা পবরেদ (বববিএিআইআর) 

BANGLADESH COUNCIL OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH (BCSIR) 

 

ড. কুদরত-এ-খুদা িড়ক, ধােমবি, ঢাকা-1205, বাাংলানদে 

Dr. Qudrat-I-Khuda Road, Dhanmondi, Dhaka-1205 

Fax : 880-2-8613022, Web site: www.bcsir.gov.bd 

 

 

 

 

ল্যবক্সরটরী যন্ত্রপাম্পি (এোর কুলার) ক্রক্সের Rb¨ `icÎ weÁwß 
1| gš¿Yvjq/wefvM weÁvb I cÖhyw³ gš¿Yvjq 

2| msMÖvnK mË¡vi bvg Òজিন োজিক গনেষণোগোর স্থোপ Ó  kxl©K cÖKí, wewmGmAvBAvi 

গক্সবষণাগার,XvKv 

3| †h Kv‡Ri Rb¨ `icÎ Avnevb  ল্যবক্সরটরী যন্ত্রপাম্পি (এোর কুলার) 

4| `icÎ Avnev‡bi m~Î I ZvwiL ৩৯.০২.০০০০.০৩২.১৪(৫০১২).০০৩.২০১৮/০৪  ZvwiL: ২০/০২/201৮ wLªt 

5| µq/msMÖn c×wZ I Znwe‡ji Drm Db¥y³ `icÎ c×wZ, মূলধন ^ LvZ | 

6| `icÎ wewµi †kl ZvwiL 20/03/2018 Bs  ZvwiL Awdm PjvKvjxb mgq ch©šÍ 

7| `icÎ MÖn‡Yi †kl ZvwiL I mgq 21/03/2018 Bs ZvwiL mKvj 10:30 NwUKv 

8| `icÎ †Lvjvi ZvwiL I mgq 21/03/2018 Bs ZvwiL mKvj 11:00 NwUKv 

9| `icÎ wewµ/MªnY/†Lvjvi ¯’v‡bi bvg I wVKvbv cÖKí cwiPvj‡Ki Kvh©vjq, wUmy¨ K¨vjPvi †mKkb, wewmGmAvBAvi 

গক্সবষণাগার, ঢাকা,  W.Kz`ivZ-G-Ly`v moK, avbgwÛ, XvKv-1205| 

10| `i`vZvi †hvM¨Zv nvjbvMv` †UWª jvB‡mÝ, f¨vU mb`, AvqKi mb`, e¨vsK mb` Qvqvwjwc 

Ges Avbylw½K WKz‡g›U| 

11| gvjvgv‡ji msw¶ß weeiY ল্যবক্সরটরী যন্ত্রপাম্পি (এোর কুলার) 

12| Avbylw½K Ab¨vb¨ †mevi weeiY দরপক্সের ম্পিম্পেউল অনুযােী 

13| `icÎ `wj‡ji g~j¨ Uv- 1000/- (A‡diZ‡hvM¨) bM` g~‡j¨ 

c¨v‡KR Abyhvqx j‡Ui cwiwPwZ 

14| 

jU bs msw¶ß weeiY দরপে RvgvbZ mieiv‡ni mgqmxgv 

01 ল্যবক্সরটরী যন্ত্রপাম্পি (এোর কুলার) ৫০,000/-    ৪ mßvn 

15| msMÖvnK mË¡v †h †Kvb `icÎ MÖnY ev evwZ‡ji ¶gZv msi¶Y K‡ib| 

                                                                                                                       

                                                                                                   (েঃ ডমাঃ ডসম্পলম খান) 

                                                                                                      cÖKí cwiPvjK 

                                                                                                      †dvb: ০১৭১২২০১৫০৪ 



জীবনের জন্য ববজ্ঞাে 

 

’শেখ হাবিোর দে শে, 

িব মানুনের উন্নয়ে’ 

বাাংলানদে ববজ্ঞাে ও বেল্প গনবেণা পবরেদ (বববিএিআইআর) 

BANGLADESH COUNCIL OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH (BCSIR) 

 

ড. কুদরত-এ-খুদা িড়ক, ধােমবি, ঢাকা-1205, বাাংলানদে 

Dr. Qudrat-I-Khuda Road, Dhanmondi, Dhaka-1205 

Fax : 880-2-8613022, Web site: www.bcsir.gov.bd 

 

 

 

 

গক্সবষণাগার ও অম্পিস আসবাবপে ক্রক্সের Rb¨ `icÎ weÁwß 

1| gš¿Yvjq/wefvM weÁvb I cÖhyw³ gš¿Yvjq 

2| msMÖvnK mË¡vi bvg Òজিন োজিক গনেষণোগোর স্থোপ Ó  kxl©K cÖKí, wewmGmAvBAvi 

গক্সবষণাগার,XvKv 

3| †h Kv‡Ri Rb¨ `icÎ Avnevb  গক্সবষণাগার ও অম্পিস আসবাবপে ক্রে 

4| `icÎ Avnev‡bi m~Î I ZvwiL ৩৯.০২.০০০০.০৩২.১৪(৫০১২).০০৩.২০১৮/০৫  ZvwiL: ২০/০২/২০১৮ wLªt 

5| µq/msMÖn c×wZ I Znwe‡ji Drm Db¥y³ `icÎ c×wZ, মূলধন LvZ | 

6| `icÎ wewµi †kl ZvwiL 21/03/2018 Bs  ZvwiL Awdm PjvKvjxb mgq ch©šÍ 

7| `icÎ MÖn‡Yi †kl ZvwiL I mgq 22/03/2018 Bs ZvwiL mKvj 11:00 NwUKv 

8| `icÎ †Lvjvi ZvwiL I mgq 22/03/2018 Bs ZvwiL mKvj 11:30 NwUKv 

9| `icÎ wewµ/MªnY/†Lvjvi ¯’v‡bi bvg I wVKvbv cÖKí cwiPvj‡Ki Kvh©vjq, wUmy¨ K¨vjPvi †mKkb, wewmGmAvBAvi 

গক্সবষণাগার, ঢাকা,  W.Kz`ivZ-G-Ly`v moK, avbgwÛ, XvKv-1205| 

10| `i`vZvi †hvM¨Zv nvjbvMv` †UWª jvB‡mÝ, f¨vU mb`, AvqKi mb`, e¨vsK mb` 

Qvqvwjwc Ges Avbylw½K WKz‡g›U| 

11| gvjvgv‡ji msw¶ß weeiY গক্সবষণাগার ও অম্পিস আসবাবপে 

12| Avbylw½K Ab¨vb¨ †mevi weeiY দরপক্সের ম্পিম্পেউল অনুযােী 

13| `icÎ `wj‡ji g~j¨ Uv- 1000/- (A‡diZ‡hvM¨) bM` g~‡j¨ 

c¨v‡KR Abyhvqx j‡Ui cwiwPwZ 

14| 

jU bs msw¶ß weeiY দরপে RvgvbZ mieiv‡ni mgqmxgv 

01 গক্সবষণাগার ও অম্পিস আসবাবপে ক্রে ১২০,000/-     ৮ mßvn 

15| msMÖvnK mË¡v †h †Kvb `icÎ MÖnY ev evwZ‡ji ¶gZv msi¶Y K‡ib| 

                                                                                                                       

                                                                                                   (েঃ ডমাঃ ডসম্পলম খান) 

                                                                                                      cÖKí cwiPvjK 

                                                                                                      †dvb: ০১৭১২২০১৫০৪ 
 


