
ফার্ল িক ক্রয় র্যকল্পনা ২০২০-২১ অথ িফছয 

ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ: স্বাস্থ্য র্ক্ষা ও র্যফায কল্যাণ র্ফবাগ 

ক্রয়কাযী কর্তিক্ষক্ষয নাভ ও ককাড: স্বাস্থ্য র্ক্ষা ও র্যফায কল্যাণ র্ফবাগ, ৫৯-১৬২  

গ্রু-ক 

 

৩২১১১০২-র্যষ্কায র্যচ্ছন্নতা াভগ্রী 

ক্রর্ভক ভারাভার/দ্রব্যার্দ ইউর্নট ও 

র্যভাণ 

ক্রয় দ্ধর্ত চুর্ি 

অনুক্ষভাদনকাযী 

কর্তিক্ষ 

অক্ষথ িয  

উৎস্য 

প্রাক্কর্রত 

একক দয 

প্রাক্কর্রত 

কভাট মূল্য 

ভয় দযত্র 

আফান 

দযত্র 

উন্ুিকযণ 

দযত্র 

মূল্যায়ন 

অনুক্ষভাদন NOA  চুর্ি 

স্বাক্ষয 

চুর্ি স্বাক্ষক্ষযয 

কভাট ভয় 

কাম িম্পাদক্ষনয 

ভয় 

০১. র্ফর্বন্ন দপ্তক্ষযয ভারাভার 

উঠাক্ষনা-নাভাক্ষনা কটায রুভ 

কথক্ষক ভারাভার স্থ্ানান্তয, 

এ র্ফবাক্ষগয কক্ষমূ 

র্যষ্কায-র্যচ্ছন্নকযণ 

চার্দায 

র্বর্িক্ষত 

প্রক্ষয়াজন 

অনুাক্ষয 

CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB  ৫,০৫০০০

০  

াঁচ রক্ষ 

ঞ্চা 

াজায 

        ৩০ কভ ২০২১ 

এয ভক্ষে  

 

গ্রু-খ 

৩২১১১০৬-আপ্যায়ন ব্যয় 

ক্রভ ভারাভার/দ্রব্যার্দ ইউর্নট ও 

র্যভাণ 

ক্রয় দ্ধর্ত চুর্ি 

অনুক্ষভাদনকাযী 

কর্তিক্ষ 

অক্ষথ িয  

উৎস্য 

প্রাক্কর্রত 

একক 

দয 

প্রাক্কর্রত 

কভাট মূল্য 

ভয় দযত্র 

আফান 

দযত্র 

উন্ুিকযণ 

দযত্র 

মূল্যায়ন 

অনুক্ষভাদন NOA  চুর্ি স্বাক্ষয চুর্ি স্বাক্ষক্ষযয 

কভাট ভয় 

কাম িম্পাদক্ষনয 

ভয় 

০১ স্বাস্থ্য র্ক্ষা ও র্যফায কল্যাণ 

র্ফবাক্ষগ র্ফর্বন্ন ভক্ষয় অনুর্িত 

বায় আপ্যায়ন, ভোহ্নক্ষবাজ 

ইতযার্দ 

চার্দায 

র্বর্িক্ষত 

প্রক্ষয়াজন 

অনুাক্ষয 

CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB  ৫৫,০০০০০  

ঞ্চান্ন রক্ষ 

        ৩০ কভ ২০২১ 

এয ভক্ষে 

 

 

 

 

 



 

গ্রু-গ 

৩২১১১১৭-ইন্টাযক্ষনট/পযাক্স/কটক্ষরক্স 

ক্রভ ভারাভার/দ্রব্যার্দ ইউর্নট ও 

র্যভাণ 

ক্রয় দ্ধর্ত চুর্ি 

অনুক্ষভাদনকাযী 

কর্তিক্ষ 

অক্ষথ িয  

উৎস্য 

প্রাক্কর্রত 

একক 

দয 

প্রাক্কর্রত 

কভাট মূল্য 

ভয় দযত্র 

আফান 

দযত্র 

উন্ুিকযণ 

দযত্র 

মূল্যায়ন 

অনুক্ষভাদন NOA  চুর্ি স্বাক্ষয চুর্ি স্বাক্ষক্ষযয 

কভাট ভয় 

কাম িম্পাদক্ষনয 

ভয় 

০১ ইন্টাযক্ষনট, পযাক্স রাইন 

ংক্ষমাগ, কভযাভত ও 

ম্প্রাযণ 

চার্দায 

র্বর্িক্ষত 

প্রক্ষয়াজন 

অনুাক্ষয 

OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB  ৩৩,০০০০

০  

কতর্ত্র রক্ষ 

        ৩০ কভ ২০২১ 

এয ভক্ষে 

 

গ্রু-ঘ 

৩২১১১২৭-ফইত্র ও াভর্য়কী 

ক্রভ ভারাভার/দ্রব্যার্দ ইউর্নট ও 

র্যভাণ 

ক্রয় দ্ধর্ত চুর্ি 

অনুক্ষভাদনকাযী 

কর্তিক্ষ 

অক্ষথ িয  

উৎস্য 

প্রাক্কর্রত 

একক 

দয 

প্রাক্কর্রত 

কভাট মূল্য 

ভয় দযত্র 

আফান 

দযত্র 

উন্ুিকযণ 

দযত্র 

মূল্যায়ন 

অনুক্ষভাদন NOA  চুর্ি স্বাক্ষয চুর্ি স্বাক্ষক্ষযয 

কভাট ভয় 

কাম িম্পাদক্ষনয 

ভয় 

০১ স্বাস্থ্য র্ক্ষা ও র্যফায কল্যাণ 

র্ফবাক্ষগয রাইক্ষের্য কক্ষর 

ংযক্ষক্ষণয জন্য র্ফর্বন্ন 

যকক্ষভয ফইত্র ও াভর্য়কী 

চার্দায 

র্বর্িক্ষত 

প্রক্ষয়াজন 

অনুাক্ষয 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB  ১১,০০০০০  

এগাক্ষযা 

রক্ষ 

        ৩০ কভ ২০২১ 

এয ভক্ষে 

 

গ্রু-ঙ 

৩২৪৩১০১-কক্ষরার, ওক্ষয়র ও লুর্েক্ষকন্ট 

ক্রভ ভারাভার/দ্রব্যার্দ ইউর্নট ও 

র্যভাণ 

ক্রয় দ্ধর্ত চুর্ি 

অনুক্ষভাদনকাযী 

কর্তিক্ষ 

অক্ষথ িয  

উৎস্য 

প্রাক্কর্রত 

একক 

দয 

প্রাক্কর্রত 

কভাট মূল্য 

ভয় দযত্র 

আফান 

দযত্র 

উন্ুিকযণ 

দযত্র 

মূল্যায়ন 

অনুক্ষভাদন NOA  চুর্ি স্বাক্ষয চুর্ি স্বাক্ষক্ষযয 

কভাট ভয় 

কাম িম্পাদক্ষনয 

ভয় 

০১ স্বাস্থ্য র্ক্ষা ও র্যফায কল্যাণ 

র্ফবাক্ষগয প্রার্নক কাক্ষজ 

ব্যফহৃত কভাটয মানফাক্ষনয 

জ্বারানী যফযা 

চার্দায 

র্বর্িক্ষত 

প্রক্ষয়াজন 

অনুাক্ষয 

CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB  ৮৮,০০০০০  

আটার্ 

রক্ষ  

        ৩০ কভ ২০২১ 

এয ভক্ষে  

 



গ্রু-চ 

৩২৫৫১০১-কর্ম্পউটায াভগ্রী 

 

ক্রভ ভারাভার/দ্রব্যার্দ ইউর্নট ও 

র্যভাণ 

ক্রয় দ্ধর্ত চুর্ি 

অনুক্ষভাদনকাযী 

কর্তিক্ষ 

অক্ষথ িয  

উৎস্য 

প্রাক্কর্রত 

একক দয 

প্রাক্কর্রত 

কভাট মূল্য 

ভয় দযত্র 

আফান 

দযত্র 

উন্ুিকযণ 

দযত্র 

মূল্যায়ন 

অনুক্ষভাদন NOA  চুর্ি 

স্বাক্ষয 

চুর্ি স্বাক্ষক্ষযয 

কভাট ভয় 

কাম িম্পাদ

কনয ভয় 

১ র্প্রন্টায ৫০ e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ২৬,০০০ ১৩,০০০০০ তার্যখ ২৯ র্ডক্ষম্বয 

২০২০ 

১৪ কপব্রু: 

২০২১ 

০১ ভাচ ি 

২০২১ 

০৪ ভাচ ি 

২০২১ 

০৯ ভাচ ি 

২০২১ 

০৬ এর্প্রর  

২০২১ 

- - 

ভয় ০০ ৫০ ১৩ ০৩ ০৪ ২৮ ৯৮ ৯০ 

 স্ক্যানায ৫০ e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ১০,০০০ ৫,০০০০০ 

 কটানায (পক্ষটাকর্, 

র্প্রন্টায, পযাক্স) 

৫০০ e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ১০,০০০ ৫০,০০০০০ 

 পযাক্সক্ষভর্ন ০২  e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ২৫,০০০ ৫০,০০০ 

 কী-কফাড ি ৫০ e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ১৫০০ ৭৫,০০০ 

 ভাউ ১০০ e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ৫০০ ৫০,০০০ 

 ইউর্এ ১০০ e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ৫০০০ ৫,০০,০০০ 

 ভার্িপ্ল্যাগ ১০০  e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ১২০০ ১,২০,০০০ 

 কনড্রাইব ৫০০  e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ১৫০০ ৭৫,০০০০ 

 এর্ন্টবাইযা ২০০  e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ১৫০০ ৩,০০,০০০ 

 যাউটায ২০ e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ২৭০০ ৫৪,০০০ 

         ম ১০০ e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ৫০০০ ৫,০০০০০ 



          ১০০ e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ২৫০০ ২৫০০০০         

কভাট মূল্য= ৮৭,০৬৫০০ 

াতার্ 

রক্ষ ছয় 

াজায 

াঁচত 

 

 

গ্রু-ছ 

৪১১২১০২-কর্ম্পউটায ও আনুলর্িক 

ক্রভ ভারাভার/দ্রব্যার্দ ইউর্নট ও 

র্যভাণ 

ক্রয় দ্ধর্ত চুর্ি 

অনুক্ষভাদনকাযী 

কর্তিক্ষ 

অক্ষথ িয  

উৎস্য 

প্রাক্কর্রত 

একক 

দয 

প্রাক্কর্রত 

কভাট মূল্য 

ভয় দযত্র 

আফান 

দযত্র 

উন্ুিকযণ 

দযত্র 

মূল্যায়ন 

অনুক্ষভাদন NOA  চুর্ি স্বাক্ষয চুর্ি স্বাক্ষক্ষযয 

কভাট ভয় 

কাম িম্পাদক্ষনয 

ভয় 

০১ কর্ম্পউটায ২০ e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ৮০,০০০ ১৬০,০০০ তার্যখ ২৯ 

র্ডক্ষম্বয 

২০২০ 

১৪ কপব্রু: 

২০২১ 

০১ ভাচ ি 

২০২১ 

০৪ ভাচ ি 

২০২১ 

০৯ ভাচ ি 

২০২১ 

০৬ এর্প্রর  

২০২১ 

- - 

        ভয় ০০ ৫০ ১৩ ০৩ ০৪ ২৮ ৯৮ ৯০ 

 ল্যাট ০২ e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ৮০,০০০ ১,৬০,০০০ 

        

 পক্ষটাকর্ কভর্ন ০১ e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ২,৪০,০০

০ 

২,৪০,০০০ 

        

       ম   

   = 

২০,০০০০০ 

       

 

 

গ্রু-জ 

৩২৫৫১০৪-টযাম্প ও র্র 

ক্রভ ভারাভার/দ্রব্যার্দ ইউর্নট ও 

র্যভাণ 

ক্রয় দ্ধর্ত চুর্ি 

অনুক্ষভাদনকাযী 

কর্তিক্ষ 

অক্ষথ িয  

উৎস্য 

প্রাক্কর্রত 

একক 

দয 

প্রাক্কর্রত 

কভাট মূল্য 

ভয় দযত্র 

আফান 

দযত্র 

উন্ুিকযণ 

দযত্র 

মূল্যায়ন 

অনুক্ষভাদন NOA  চুর্ি স্বাক্ষয চুর্ি স্বাক্ষক্ষযয 

কভাট ভয় 

কাম িম্পাদক্ষনয 

ভয় 

০১ কডা াখায় ব্যফাক্ষযয 

র্নর্ভি ার্ব ি টযাম্প এফং 

কভ িকতিাক্ষদয র্র/প্যাড 

ইতযার্দ  

চার্দায 

র্বর্িক্ষত 

প্রক্ষয়াজন 

 

CASH 

PURCHASE  

 

HOPE 

 

GOB 

 ৩,৩০০০০ 

র্তন রক্ষ 

র্ত্র াজায 

        ৩০ কভ ২০২১ 

এয ভক্ষে  



অনুাক্ষয 

   

গ্রু-ঝ 

অন্যান্য ভর্নার্য-৩২৫৫১০৫ 

ক্রভ ভারাভার/দ্রব্যার্দ ইউর্নট ও 

র্যভাণ 

ক্রয় দ্ধর্ত চুর্ি 

অনুক্ষভাদনকাযী 

কর্তিক্ষ 

অক্ষথ িয  

উৎস্য 

প্রাক্কর্র

ত একক 

দয 

প্রাক্কর্রত কভাট 

মূল্য 

ভয় দযত্র 

আফান 

দযত্র 

উন্ুিকযণ 

দযত্র 

মূল্যায়ন 

অনুক্ষভাদন NOA  চুর্ি 

স্বাক্ষয 

চুর্ি স্বাক্ষক্ষযয 

কভাট ভয় 

কাম িম্পাদ

কনয ভয় 

১. 

 

অপক্ষট কায এ৪, 

৮০ গ্রাভ, থাইল্যান্ড 

ইনক্ষটক কাটুন 

২৫০০ যীভ e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ৫২০/- ১৩,০০,০০০.০ তার্যখ ২৯ র্ডক্ষম্বয 

২০২০ 

১৪ কপব্রু: 

২০২১ 

০১ ভাচ ি 

২০২১ 

০৫ ভাচ ি 

২০২১ 

০৯ ভাচ ি 

২০২১ 

০৬ এর্প্রর  

২০২১     

- - 

ভয় ০০ ৫০ ১৩ ০৪ ০৩ ২৮ ৯৮ ৯০ 

৩ এযাক্ষযার ৪৭৫ এভএর, 

এর্আই  

৪০০টি e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ৪০০/- ১,৬০,০০০.০০ 

৪ এয়াযক্ষেনায (প্যার্য, 

৩০০ এভএর) 

৩০০টি e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ২৪০/-  ৭২,০০০.০০ 

৫ অক্ষডার্নর (থাইল্যান্ড, 

৫০ গ্রাভ) 

৩০০টি e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ৫০/- ১৫,০০০.০০ 

৬ কর্রং কফর ৫০টি e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ৩০০/- ১৫০০০.০০ 

৭ রাক্স াফান (১০০ গ্রাভ) ৪০০টি e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ৩৫/- ১৪,০০০.০০  

৮ হুইর াফান ১৩০ গ্রাভ ২০০টি e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ২৪/- ৪৮০০.০০ 

৯ বীভফায ফড়, ৩২৫ গ্রাভ ১৫০টি e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ৪০/- ৬০০০.০০ 

১০ বীভ র্রকুইড (৫০০ 

এভএর) 

১০০ কফাতর e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ১২০/- ১২০০০.০০  

১১ াযর্ক ৫০০ এভএর 

কদর্  

১৫০ টি e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ১৩০/- ১৯,৫০০.০০ 

১২ 

১২ 

টয়ক্ষরট কায 

(ফসুন্ধযা,াদা,ফড়) 

টয়ক্ষরট কায 

(ফসুন্ধযা,াদা,ফড়) 

১৫০০ কযার 

১৫০০ কযার 

e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE 

HOPE 

GOB 

GOB 

২২/- 

২২/- 

৩৩,০০০.০০ 

৩৩,০০০.০০ 

১৩ টিসুয ক১২০ র্ x ২ ২০০০ ফক্স e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ৬২/- ১,২৪,০০০.০০ 



প্ল্াই),ফড় ফক্স) 

১৪ াইরট াইন কন র্ব-

৫, জাান 

৫০০টি e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ১৩০/- ৬৫,০০০.০০ 

১৫ াইরট াই কটকক্ষয়ন্ট 

(র্ব-৭ র্গ্র,জাান, 

বুজ, রার, নীর, 

কাক্ষরা) 

৫০০টি e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ১৩০/-  ৬৫,০০০.০০ 

১৬ ফরক্ষন-ম্যাটাক্ষডায, 

আই-টিন, (ওক্ষয়র কজর) 

২৫০ ফক্স 

(এক  

ফক্স=০৬ টি) 

e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB প্রর্তফক্স 

৮০/- 

২০,০০০.০০ 

১৭ ফরক্ষন (ম্যাটাডায 

াইস্কুর) 

৫০০ প্যাক্ষকট 

(এক 

প্যাক্ষকট=১২ 

টি) 

e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB প্রর্তপ্যা

ককট  

৭৫/- 

৩৭৫০০.০০ 

১৮ ফরক্ষন (র্রংক 

স্লাইচায) 

১৫০ ফক্স (এক 

ফক্স=০৫ টি) 

e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ৮০/- ১২,০০০.০০     

১৯ ভাকিায কন (কপফায 

কযার াইরাইটায 

ভাকিায ) 

২০০টি e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ৫৫/- ১১০০০.০০     

২০ কাঠ কর্ন্পর (কপফায 

কযাক্ষর, ২ র্ফ), 

৩০০টি (প্রর্ত 

প্যাক্ষকট=১২ 

টি) 

e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB প্রর্ত 

প্যাক্ষকট 

১৭০/- 

৫১,০০০.০০  

২১ কর্ন্পর কাটায 

(গুডরাক ামুযাই 

া িনায) 

৮০টি e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ১০/-  ৮০০.০০ 

২২ টযারায কভর্ন 

(ফড়,কযাংগারু, এন-৪৫, 

ইর্ন্ডয়া) 

১০০টি e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ১৯০/- ১৯,০০০.০০ 

২৩ টযারায র্ন (ফড়, 

২৪/৬, কযাংগারু, 

ইর্ন্ডয়া) 

১০০০টি e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ৩০/-  ৩০,০০০.০০ 

২৪ াঞ্চ কভর্ন (একর্ছদ্র, 

কযাংগারু) 

১০০টি e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ১৩৫/- ১৩,৫০০.০০ 

২৫ াঞ্চ কভর্ন (দুই র্ছদ্র, ৬০টি e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ১৩০/- ৭৮০০.০০ 



কযাংগারু) 

২৬ ইক্ষযজায (নটযাজ) ১৫০টি e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ২৫/- ৩৭৫০.০০          

২৭ স্ক্চ কট 

(ফড়,Scotia 

Transparent 

Packaging 50 

mtr Tape) 

২০০টি e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ৪০/- ৮,০০০.০০ 

২৮ কভাভফার্ত (ফড়, কদী) ৫০টি e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ১০/- ৫০০.০০ 

২৯ র্দয়ারাই (ফড়,পায়ায 

ফক্স ) 

২০ ফক্স (এক 

ফাক্স =১২ 

র্) 

e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB প্রর্তফক্স 

২৫/- 

৫০০.০০ 

৩০ গারা (উন্নতভাক্ষনয) ৫০ ফক্স e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ৪৫/- ২২৫০.০০ 

৩১ যান্ডওয়া (২০০ 

এভএর 

রাইপফয়/কডটর/স্যাবর

ন) 

৩০০ টি e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ১১০/- ৩৩,০০০.০০ 

৩২ Glue Stick 

(FeviStik) 

ককার্যয়ান 

৯০ টি e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ৫৫/- ৪,৯৫০.০০ 

৩৩  ি টযাম্প প্যাড 

(থাইল্যান্ড) 

১৫০ টি e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ১৫০/- ২২,৫০০.০০ 

৩৪ ডাক পাইর (ডাফর 

র্ি পাইর) 

১০০ টি e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ৭০/- ৭,০০০.০০ 

৩৫ লুদ খাভ (১০
”
x 

৪
”
উন্নতভাক্ষনয) 

১,২০০ টি e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ২/- ২,৪০০.০০ 

৩৬ খাভ (১০
”
x 

৪
”
উন্নতভাক্ষনয) 

৫,০০০ টি e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ২/- ১০০০০.০০ 

৩৭ ৫০০ পৃিায কযর্জষ্ট্রায 

(রুর টানা পৃিা 

নম্বয) 

২০০ টি e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ৬০০/- ১,২০,০০০.০০ 

৩৮ ৩০০ পৃিায কযর্জষ্ট্রায 

(রুর টানা পৃিা 

১৫০ টি e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ৪০০/- ৬০,০০০.০০ 



নম্বয) 

৩৯ টীক্ষরয কস্ক্র ১৫০ টি e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ৫০/- ৭,৫০০.০০        

৪০ কার্িঁ ৮০ টি e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ১২০/- ৯৬০০.০০ 

৪১ ছুর্য (তাইওয়ান) ৮০ টি e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ৩৫/- ২৮০০.০০ 

৪২ ঝুর্ড় (প্ল্ার্টক, 

আযএপএর) 

১০০ টি e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ৭৫/- ৭৫০০.০০ 

৪৩ কায ওক্ষয়ট 

(চাযক্ষকানা, াথক্ষযয) 

১৫০ টি e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ১২৫/- ১৮৭৫০.০০ 

৪৪ সুতায গুটি (কদী, াদা 

ফড়) 

১০০ কযার e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ৩৫/- ৩৫০০.০০  

৪৫ ট্যাগ (ট ি াইজ, ১০০ 

টিয ফার্ন্ডর) 

১৫০ ফার্ন্ডর e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ৬০/- ৯০০০.০০ 

৪৬ ডাটায কাড় (৩২ র্ভ. 

X ১৮র্ভ. সূর্ত, 

উন্নতভাক্ষনয) 

৮০০ টি e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ৪০/- ৩২০০০.০০ 

৪৭ কজভ র্ি (যর্ঙন, 

চায়না, প্রর্ত ফক্ষক্স ১০০ 

টি) 

২০০ ফক্স e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ২০/- ৪০০০.০০ 

৪৮ পাইর কবায 

(উন্নতভাক্ষনয ৪ যক্ষঙয, 

নমুনা অনুমায়ী) 

২৫০০টি e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ৪৫/- ১,১২,৫০০.০০ 

৪৯ র্পতা (চওড়া-২.৫৪ 

ক.র্ভ x ৪৫ র্ভ. াদা) 

২০০ কযার e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ৬৫/- ১৩০০০.০০  

৫০ কর্ন্পর ব্যাটাযী 

(AAানরাইট) 

৫০০টি e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ১৪/- ৭০০০.০০ 

৫১ ইউর্ন কাক্ষযকন কন 

(জাান) 

৭০টি e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ১১৫/- ৮০৫০.০০ 

৫২ প্ল্ার্টক পাইর কবায 

(এ-৪) 

৮০০ টি e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ৮/- ৬৪০০.০০ 

৫৩ প্ল্ার্টক পাইর কবায ৫০০ টি e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ১২/- ৬,০০০.০০ 



(এ-৬) 

৫৪ আঠাযুি যর্ঙন র্স্ল 

প্যাড (৪
”
x ৪

”
) 

১৫০ টি e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ৪৫/-        

৫৫ র্স্ল প্যাড 

(াদা/যর্ঙন/রার ৪
”
x 

৪
”
) 

২৫০ টি e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ৪৫/-  ১১,২৫০.০০ 

৫৬ কর্ন্পর ব্যাটার্য (কছাট, 

AAAাইজ) 

১৫০ টি e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ১৪/- ২১০০.০০ 

৫৭ আঠাযুি র্স্ল (২.৫০ 

ইর্ঞ্চ x ২.৫০ ইর্ঞ্চ) 

১০০ টি e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ৪৫/- ৪৫০০.০০ 

৫৮ খাভ (এ-৪ খাকী, 

উন্নতভাক্ষনয) 

১৫০০ টি e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ৪/-   

৫৯ পাইর খাভ (খাকী, 

উন্নতভাক্ষনয) 

১৫০০ টি e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ৬/- ৯০০০.০০  

৬০ র্ন র্যমুবায ১০০ টি e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ৪৫/- ৪৫০০.০০ 

৬১ কপ্রাগ্রাভ টযান্ড (এ-৪) ১০০ টি e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ৪৫০/-  ৪৫,০০০.০০ 

৬২ এর্ন্ট কাটায ১৫০ টি e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ৬৫/- ৯৭৫০.০০  

৬৩ র্যক্ষভাট কর্ন্পর ব্যাটার্য ৩০০ টি e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE  ১৪/- ৪২০০.০০ 

৬৪ াঞ্চ র্ি কপাল্ডায (এ-

৪) 

৪০০ টি e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ১৬/- ৬৪০০.০০ 

৬৫ াঞ্চ র্ি কপাল্ডায (এ-

৬) 

১৫০ টি e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE  

HOPE GOB ১৮/- ২৭০০.০০ 

৬৬ ফাইর্ন্ডং র্ি (কছাট) ২০০ টি e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ৮/- ১৬০০.০০ 

৬৭ ফাইর্ন্ডং র্ি (ভাঝার্য) ২০০ টি e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ১০/- ২০০০.০০ 

৬৮ ফাইর্ন্ডং র্ি (ফড়) ১৫০ টি e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ১২/- ১৮০০.০০ 

৬৯ গাড ি পাইর ২০০ টি e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ৬৫/- ১৩০০০.০০ 

৭০ খাভ (এ-৬, খাকী) ৬০০ টি e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ৬/- ৩৬০০.০০ 



৭১ টযারায কভর্ন 

(কছাট, কযািারু, 

ইর্ন্ডয়া) 

২০০ টি e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ১৪০/-  ২৮,০০০.০০          

৭২ টযারায র্ন (কছাট, 

কযািারু, ইর্ন্ডয়া) 

৪০০ ফক্স e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ২৫/- ১০,০০০.০০ 

৭৩ টযারায র্ন 

(ফড়,২৩/২০) 

৫০০ ফক্স e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ২৮/- ১৪০০০.০০  

৭৪ কর্ব র্ডউটি টযারায 

কভর্ন 

৫০ টি e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

HOPE GOB ৩২০০/- ১৬০,০০০.০০ 

৭৫ টযারায র্ন (কর্ব 

র্ডউটি) 

১০০ ফক্স e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE  

HOPE  GOB  ১২০/- ১২,০০০/-  

কভাট মূল্য= ৩৭,৭৪,৫০০ 

াইর্ত্র রক্ষ 

চুয়ািয াজায 

াঁচত  

 

  



গ্রু-ঞ 

আফাফত্র-৪১১২৩১৪ 

 

ক্রভ ভারাভার/দ্রব্যার্দ ইউর্নট ও 

র্যভাণ 

ক্রয় দ্ধর্ত চুর্ি 

অনুক্ষভাদনকাযী 

কর্তিক্ষ 

অক্ষথ িয  

উৎস্য 

প্রাক্কর্রত 

একক দয 

প্রাক্কর্রত 

কভাট মূল্য 

ভয় দযত্র 

আফান 

দযত্র 

উন্ুিকযণ 

দযত্র 

মূল্যায়ন 

অনুক্ষভাদন NOA  চুর্ি স্বাক্ষয চুর্ি স্বাক্ষক্ষযয 

কভাট ভয় 

কাম িম্পাদক্ষনয 

ভয় 

০১. আরর্ভযা (কভ িকতিা, এও/র্ও 

াখা ) 

০৮ e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE  

 

HOPE 

 

GOB 

৩৫,০০০.০০  ২,৮০,০০০  তার্যখ ২৯ 

র্ডক্ষম্বয 

২০২০ 

১৪ কপব্রু: 

২০২১ 

০১ ভাচ ি 

২০২১ 

০৫ ভাচ ি 

২০২১ 

০৯ ভাচ ি 

২০২১ 

০৬ এর্প্রর  

২০২১ 

- - 

ভয় ০০ ৫০ ১৩ ০৪ ০৩ ২৮ ৯৮ ৯০ 

০২. পাইর য যাক (কভ িকতিা, 

এও/র্ওক্ষদয জন্য) 

০৮ e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE  

 

HOPE 

 

GOB 

২০,০০০.০০  ১,৬০,০০০ 

০৩. বুক করপ ০৫ e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE  

 

HOPE 

 

GOB 

২৫,০০০.০০  ১,২৫,০০০ 

০৪. বা কক্ষক্ষয কটর্ফর ২ e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE  

 

HOPE 

 

GOB 

৮০,০০০  ১,৬০,০০০ 

০৫. কটায রুক্ষভয জন্য য যাক ৩ e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE  

 

HOPE 

 

GOB 

৫০,০০০  ১৫,০০০০ 

০৬. বা কক্ষক্ষয জন্য কচয়ায ১০ e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE  

 

HOPE 

 

GOB 

১০,৫০০  ১,০৫,০০০ 

০৭. রাইক্ষেযী রুক্ষভয জন্য য যাক ০৩ e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE  

 

HOPE 

 

GOB 

৬০,০০০  ১,৮০,০০০ 

০৮. রাইক্ষেযী রুক্ষভয জন্য আরভাযী ০৩ e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE  

 

HOPE 

 

GOB 

৭০,০০০  ২,১০,০০০ 

০৯. কাপাক্ষট ০৫ e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE  

 

HOPE 

 

GOB 

৬০,০০০ ৩,০০০০০ 

১০. কচয়ায (কভ িকতিাক্ষদয ফায জন্য) ১০ e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE  

 

HOPE 

 

GOB 

২৫,০০০.০০  ২,৫০,০০০ 

১১. কচয়ায (এও/র্ওক্ষদয ফায জন্য) ১০ e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

  ১৫,০০০.০০  ১,৫০,০০০ 



PURCHASE  HOPE GOB 

১২. কচয়ায (কভ িকতিাক্ষদয াভক্ষন 

ফায জন্য) 

২০ e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE  

 

HOPE 

 

GOB 

১০,০০০.০০  ২,০০০০০         

১৩. কচয়ায (এও/র্ওক্ষদয াভক্ষন 

ফায জন্য) 

২০ e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE  

 

HOPE 

 

GOB 

৭৫০০.০০  ১,৫০,০০০ 

১৪. কচয়ায (কটক্ষনা/ কর্ম্পউটায 

অাক্ষযটয ও অর্প ায়ক) 

২০ e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE  

 

HOPE 

 

GOB 

৭৫০০.০০  ১,৫০,০০০ 

১৫. পাইর ককর্ফক্ষনট (কভ িকতিা, 

এও/র্ও ও াখা) 

১০ e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE  

 

HOPE 

 

GOB 

১৫,০০০.০০  ১,৫০,০০০ 

১৬. া-দানী ৩০  e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE  

 

HOPE 

 

GOB 

৫,০০০.০০   ১,৫০,০০০  

১৭. কদয়ার আয়না ১০  e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE  

 

HOPE 

 

GOB 

৮,০০০.০০  ৮০,০০০ 

১৮. কছাট কটর্ফর (অর্প ায়কক্ষদয 

জন্য) 

২৫ e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE  

 

HOPE 

 

GOB 

১০,০০০.০০  ২,৫০০০০ 

১৯. কটর্ফর (কভ িকতিাক্ষদয জন্য) ১০  e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE  

 

HOPE 

 

GOB 

৪০,০০০.০০  ৪,০০০০০ 

২০. কটর্ফর (এও/র্ওক্ষদয জন্য) ১০  e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE  

 

HOPE 

 

GOB 

২০,০০০.০০  ২,০০০০০ 

২১. াইডড্রয়ায (কভ িকতিাক্ষদয জন্য) ১০  e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE  

 

HOPE 

 

GOB 

২৫০০০.০০  ২,৫০,০০০ 

২২. াইড ড্রয়ায (এও/র্ওক্ষদয জন্য) ১০  e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE  

 

HOPE 

 

GOB 

২০০০০.০০  ২,০০০০০ 

২৩. কর্ম্পউটায কটর্ফর (কভ িকতিাক্ষদয 

জন্য) 

৩০ e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE  

 

HOPE 

 

GOB 

২০০০০.০০  ৬,০০০০০ 



২৪. কর্ম্পউটায কটর্ফর (এও/র্ওক্ষদয 

জন্য) 

১০  e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE  

 

HOPE 

 

GOB 

২০,০০০.০০  ২,০০০০০          

২৫. কর্ম্পউটায কটর্ফর (কটক্ষনা/ 

কর্ম্পউটায অাক্ষযটযক্ষদয) 

২০  e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE  

 

HOPE 

 

GOB 

২০,০০০.০০  ৪,০০০০০   

কভাট মূল্য= ৬১,০০০০০ 

একলর্ি 

রক্ষ 

 

 

 

গ্রু-ট 

৪১১২৩১০-অর্প যঞ্জাভার্দ 

ক্রভ ভারাভার/দ্রব্যার্দ ইউর্নট ও 

র্যভাণ 

ক্রয় দ্ধর্ত চুর্ি 

অনুক্ষভাদনকাযী 

কর্তিক্ষ 

অক্ষথ িয  

উৎস্য 

প্রাক্কর্রত 

একক 

দয 

প্রাক্কর্রত 

কভাট মূল্য 

ভয় দযত্র 

আফান 

দযত্র 

উন্ুিকযণ 

দযত্র 

মূল্যায়ন 

অনুক্ষভাদন NOA  চুর্ি স্বাক্ষয চুর্ি স্বাক্ষক্ষযয 

কভাট ভয় 

কাম িম্পাদক্ষনয 

ভয় 

০১ পযান, কনভক্ষপ্ল্ট, কটর্রক্ষপান 

কট, কক্রাকার্যজ অন্যান্য 

অর্প যঞ্জাভার্দ 

চার্দায 

র্বর্িক্ষত 

প্রক্ষয়াজন 

অনুাক্ষয 

 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

 

HOPE 

 

GOB 

 ২৭,৫০০০০ 

       

রক্ষ ঞ্চা 

াজায  

         ৩০ কভ ২০২১ 

এয ভক্ষে  

 

  



গ্রু-ঠ 

কভাটযমান-৪১১২১০১ 

ক্রভ ভারাভার/দ্রব্যার্দ ইউর্নট ও 

র্যভাণ 

ক্রয় দ্ধর্ত চুর্ি 

অনুক্ষভাদনকাযী 

কর্তিক্ষ 

অক্ষথ িয  

উৎস্য 

প্রাক্কর্রত 

একক 

দয 

প্রাক্কর্রত কভাট 

মূল্য 

ভ

য় 

দযত্র 

আফান 

দযত্র 

উন্ুিকযণ 

দযত্র 

মূল্যায়ন 

অনুক্ষভাদন NOA  চুর্ি স্বাক্ষয চুর্ি স্বাক্ষক্ষযয 

কভাট ভয় 

কাম িম্পাদক্ষনয 

ভয় 

০১ স্বাস্থ্য র্ক্ষা ও র্যফায কল্যাণ 

র্ফবাক্ষগ প্রার্নক কাক্ষজ 

ব্যফাক্ষযয জন্য কভাটযমান ক্রয় 

চার্দায 

র্বর্িক্ষত 

প্রক্ষয়াজন 

অনুাক্ষয 

 

OTM/ Direct 

Purchase 

 

HOPE 

 

GOB 

 ১০,০০০০০০০ 

দ ককাটি 

         ৩০ কভ ২০২১ 

এয ভক্ষে  

 

 

গ্রু-ড 

কভাটযমান (কভযাভত ও ংযক্ষণ)-৩২৫৮১০১ 

 

ক্রভ ভারাভার/দ্রব্যার্দ ইউর্নট ও 

র্যভাণ 

ক্রয় দ্ধর্ত চুর্ি 

অনুক্ষভাদনকাযী 

কর্তিক্ষ 

অক্ষথ িয  

উৎস্য 

প্রাক্কর্রত 

একক 

দয 

প্রাক্কর্রত কভাট 

মূল্য 

ভয় দযত্র 

আফান 

দযত্র 

উন্ুিকয

ণ 

দযত্র 

মূল্যায়ন 

অনুক্ষভা

দন 

NOA  চুর্ি স্বাক্ষয চুর্ি স্বাক্ষক্ষযয 

কভাট ভয় 

কাম িম্পাদক্ষনয 

ভয় 

০১ স্বাস্থ্য র্ক্ষা ও র্যফায কল্যাণ 

র্ফবাক্ষগয প্রার্নক কাক্ষজ 

ব্যফহৃত কভাটয মানফাক্ষনয 

কভযাভত ও র্টকবায 

র্যফতিন  

চার্দায 

র্বর্িক্ষত 

প্রক্ষয়াজন 

অনুাক্ষয 

 

e-GP/OTM/ 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

 

HOPE 

 

GOB 

 ৭৭,০০০০০  

াতািয রক্ষ  

         ৩০ কভ ২০২১ 

এয ভক্ষে  

 

গ্রু-ঢ 

কর্ম্পউটায (কভযাভত ও ংযক্ষণ)-৩২৫৮১০৩ 

ক্রভ ভারাভার/দ্রব্যার্দ ইউর্নট ও 

র্যভাণ 

ক্রয় দ্ধর্ত চুর্ি 

অনুক্ষভাদনকাযী 

কর্তিক্ষ 

অক্ষথ িয  

উৎস্য 

প্রাক্কর্রত 

একক 

দয 

প্রাক্কর্রত কভাট 

মূল্য 

ভয় দযত্র 

আফান 

দযত্র 

উন্ুিকয

ণ 

দযত্র 

মূল্যায়ন 

অনুক্ষভা

দন 

NOA  চুর্ি স্বাক্ষয চুর্ি স্বাক্ষক্ষযয 

কভাট ভয় 

কাম িম্পাদক্ষনয 

ভয় 

০১ স্বাস্থ্য র্ক্ষা ও র্যফায কল্যাণ 

র্ফবাক্ষগয কর্ম্পউটায, র্প্রন্টায, 

পযাক্স ও পক্ষটাকর্ কভর্ন 

ইতযার্দ কভযাভতকযণ  

চার্দায 

র্বর্িক্ষত 

প্রক্ষয়াজন 

অনুাক্ষয 

 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

 

HOPE 

 

GOB 

 ৮,৮০০০০ 

আট রক্ষ আর্ 

াজায 

         ৩০ কভ ২০২১ 

এয ভক্ষে  

 

 

 

 

 



 

গ্রু-ণ 

        -৩২১১১২০ 

ক্রভ ভারাভার/দ্রব্যার্দ ইউর্নট ও 

র্যভাণ 

ক্রয় দ্ধর্ত চুর্ি 

অনুক্ষভাদনকাযী 

কর্তিক্ষ 

অক্ষথ িয  

উৎস্য 

প্রাক্কর্রত 

একক 

দয 

প্রাক্কর্রত কভাট 

মূল্য 

ভয় দযত্র 

আফান 

দযত্র 

উন্ুিকয

ণ 

দযত্র 

মূল্যায়ন 

অনুক্ষভা

দন 

NOA  চুর্ি স্বাক্ষয চুর্ি স্বাক্ষক্ষযয 

কভাট ভয় 

কাম িম্পাদক্ষনয 

ভয় 

০১ স্বাস্থ্য র্ক্ষা ও র্যফায কল্যাণ 

র্ফবাক্ষগয            

     ম             

                        

           

চার্দায 

র্বর্িক্ষত 

প্রক্ষয়াজন 

অনুাক্ষয 

 

OTM /Direct 

Purchase / 

CASH 

PURCHASE 

 

HOPE 

 

GOB 

 ২২,০০০০০ 

ফাই রক্ষ  

         ৩০ কভ ২০২১ 

এয ভক্ষে  

 

 

 

গ্রু-ত 

                -৩২১১১২৫ 

ক্রভ ভারাভার/দ্রব্যার্দ ইউর্নট ও 

র্যভাণ 

ক্রয় দ্ধর্ত চুর্ি 

অনুক্ষভাদনকাযী 

কর্তিক্ষ 

অক্ষথ িয  

উৎস্য 

প্রাক্কর্রত 

একক 

দয 

প্রাক্কর্রত কভাট 

মূল্য 

ভয় দযত্র 

আফান 

দযত্র 

উন্ুিকয

ণ 

দযত্র 

মূল্যায়ন 

অনুক্ষভা

দন 

NOA  চুর্ি স্বাক্ষয চুর্ি স্বাক্ষক্ষযয 

কভাট ভয় 

কাম িম্পাদক্ষনয 

ভয় 

০১ স্বাস্থ্য র্ক্ষা ও র্যফায কল্যাণ 

র্ফবাক্ষগয র্নক্ষয়াগ র্ফজ্ঞর্প্ত, 

কটন্ডায র্ফজ্ঞর্প্ত  এ র্ফবাক্ষগয 

কমক্ষকান প্রচায ও প্রচাযণা 

চার্দায 

র্বর্িক্ষত 

প্রক্ষয়াজন 

অনুাক্ষয 

 

CASH 

PURCHASE 

 

HOPE 

 

GOB 

 ১৬,৫০০০০ 

কলার রক্ষ 

ঞ্চা াজায  

         ৩০ কভ ২০২১ 

এয ভক্ষে  

 

 

গ্রু-থ 

      -৩২৫৬১০৬ 

ক্রভ ভারাভার/দ্রব্যার্দ ইউর্নট ও 

র্যভাণ 

ক্রয় দ্ধর্ত চুর্ি 

অনুক্ষভাদনকাযী 

কর্তিক্ষ 

অক্ষথ িয  

উৎস্য 

প্রাক্কর্রত 

একক 

দয 

প্রাক্কর্রত কভাট 

মূল্য 

ভয় দযত্র 

আফান 

দযত্র 

উন্ুিকয

ণ 

দযত্র 

মূল্যায়ন 

অনুক্ষভা

দন 

NOA  চুর্ি স্বাক্ষয চুর্ি স্বাক্ষক্ষযয 

কভাট ভয় 

কাম িম্পাদক্ষনয 

ভয় 

০১ স্বাস্থ্য র্ক্ষা ও র্যফায কল্যাণ 

র্ফবাক্ষগয ১৭-২০ কগ্রক্ষডয 

কভ িচাযীক্ষদয দাপ্তর্যক কাাক 

ও অন্যান্য আনুলর্িক ক্রয় 

চার্দায 

র্বর্িক্ষত 

প্রক্ষয়াজন 

অনুাক্ষয 

 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

 

HOPE 

 

GOB 

 ৬,৬০০০০ 

ছয় রক্ষ লাট 

াজায  

         ৩০ কভ ২০২১ 

এয ভক্ষে  

 

 



 

 

 

গ্রু-দ 

     -৩২৩১৩০১ 

ক্রভ ভারাভার/দ্রব্যার্দ ইউর্নট ও 

র্যভাণ 

ক্রয় দ্ধর্ত চুর্ি 

অনুক্ষভাদনকাযী 

কর্তিক্ষ 

অক্ষথ িয  

উৎস্য 

প্রাক্কর্রত 

একক 

দয 

প্রাক্কর্রত কভাট 

মূল্য 

ভয় দযত্র 

আফান 

দযত্র 

উন্ুিকয

ণ 

দযত্র 

মূল্যায়ন 

অনুক্ষভা

দন 

NOA  চুর্ি স্বাক্ষয চুর্ি স্বাক্ষক্ষযয 

কভাট ভয় 

কাম িম্পাদক্ষনয 

ভয় 

০১ স্বাস্থ্য র্ক্ষা ও র্যফায কল্যাণ 

র্ফবাগ কর্তিক আক্ষয়ার্জত কর 

প্রকায প্রর্ক্ষণ ফাফদ ব্যয় 

চার্দায 

র্বর্িক্ষত 

প্রক্ষয়াজন 

অনুাক্ষয 

 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

 

HOPE 

 

GOB 

 ১১০০০০০০ 

এ       দ  

    

         ৩০ কভ ২০২১ 

এয ভক্ষে  

 

 

 

 

গ্রু-ধ 

   ম   /       -৩২১১১১১ 

ক্রভ ভারাভার/দ্রব্যার্দ ইউর্নট ও 

র্যভাণ 

ক্রয় দ্ধর্ত চুর্ি 

অনুক্ষভাদনকাযী 

কর্তিক্ষ 

অক্ষথ িয  

উৎস্য 

প্রাক্কর্রত 

একক 

দয 

প্রাক্কর্রত কভাট 

মূল্য 

ভয় দযত্র 

আফান 

দযত্র 

উন্ুিকয

ণ 

দযত্র 

মূল্যায়ন 

অনুক্ষভা

দন 

NOA  চুর্ি স্বাক্ষয চুর্ি স্বাক্ষক্ষযয 

কভাট ভয় 

কাম িম্পাদক্ষনয 

ভয় 

০১ স্বাস্থ্য র্ক্ষা ও র্যফায কল্যাণ 

র্ফবাগ কর্তিক আক্ষয়ার্জত 

কর্ভনায কনপাক্ষযন্প ফাফদ 

ব্যয় 

চার্দায 

র্বর্িক্ষত 

প্রক্ষয়াজন 

অনুাক্ষয 

 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

 

HOPE 

 

GOB 

 ১,৩২,০০০০০ 

এক ককাটি 

ফর্ত্র রক্ষ  

         ৩০ কভ ২০২১ 

এয ভক্ষে  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

গ্রু-ন 

            -৩২১১১৩৫ 

ক্রভ ভারাভার/দ্রব্যার্দ ইউর্নট ও 

র্যভাণ 

ক্রয় দ্ধর্ত চুর্ি 

অনুক্ষভাদনকাযী 

কর্তিক্ষ 

অক্ষথ িয  

উৎস্য 

প্রাক্কর্রত 

একক 

দয 

প্রাক্কর্রত কভাট 

মূল্য 

ভয় দযত্র 

আফান 

দযত্র 

উন্ুিকয

ণ 

দযত্র 

মূল্যায়ন 

অনুক্ষভা

দন 

NOA  চুর্ি স্বাক্ষয চুর্ি স্বাক্ষক্ষযয 

কভাট ভয় 

কাম িম্পাদক্ষনয 

ভয় 

০১ স্বাস্থ্য র্ক্ষা ও র্যফায কল্যাণ 

র্ফবাক্ষগয ৩য় ও ৪থ ি কেণীয 

জনফর র্নক্ষয়াক্ষগয মাফতীয় 

কাম িক্রভ 

চার্দায 

র্বর্িক্ষত 

প্রক্ষয়াজন 

অনুাক্ষয 

 

RFQM/CASH 

PURCHASE 

 

HOPE 

 

GOB 

 ১,৩৭,২৫০০০ 

এক ককাটি 

াইর্ত্র রক্ষ 

র্িঁ াজায  

         ৩০ কভ ২০২১ 

এয ভক্ষে  

 

 

 


