
 

 
সংয োজনী-১ (ক)-১ 

প্রাথমিক ও গণমিক্ষা িন্ত্রণালয়ের ক্রয় পরিকল্পনো 

 
মন্ত্রণোলয়/রিভোগ প্রোথরমক ও গণরিক্ষো মন্ত্রণোলয় 

 

 
সংস্থো প্রোথরমক ওগণরিক্ষো মন্ত্রণোলয় 

 
ক্রয়কোিী এনটিটিি  ককোড ১২৪০১01-৪১১২২০২ 

           

  

প্যযকজ নং 
 ক্রযয়ি জন্য প্যযকযজি িণ ণনো 

পণ্য  
একক পরিমোন 

ক্রয় পদ্ধরি 

এিং ধিন 

ক্রয় 

অনুযমোদনকোিী 

কর্তণপক্ষ 

অযথ ণি 

উৎস 

প্রোক্করলি ব্যয়  

(লক্ষ টোকো) 

সম্ভোব্য িোরিখ 

দিপত্র আহিোন চুরি স্বোক্ষি 

চুরিঅনু োয়ী 

সম্পোদযনি কিষ 

িোরিখ 

1  2  3   5  6  7  8  9  10  11  

MoPME/2019-

2020/GD-1 

কম্পিউটার  সংখ্যা ০৮ 

ই-ম্পিম্পি সম্পিব মহ াদয় 
 

ম্পিওম্পব ১৮.০০ ১৫ ডিসেম্বর, ২০১৯ ০১ জানুয়াডর, ২০২০ ০১ ফেব্রুয়াডর, ২০২০ 

ল্যাপটপ  সংখ্যা ০২ 

ম্পিন্টার সংখ্যা ১০ 

স্ক্যানার সংখ্যা ৬ 

রাউটার সংখ্যা ৮ 

অ্যাম্পন্ট ভাইরাস (কহি পাহরট 

কযাসিারম্পস্ক্) ১ বছর মময়াদী 
সংখ্যা ১২০ 

ক্রয়কৃি পযণ্যি কমোট মূল্য           ১৮.০০       

 

  



 

 
সংয োজনী-১ (ক)-২ 

প্রাথমিক ও গণমিক্ষা িন্ত্রণালয়ের ক্রয় পরিকল্পনো 

 
মন্ত্রণোলয়/রিভোগ প্রোথরমক ও গণরিক্ষো মন্ত্রণোলয় 

 

 
সংস্থো প্রোথরমক ওগণরিক্ষো মন্ত্রণোলয় 

 
ক্রয়কোিী এনটিটিি  ককোড ১২৪০১01-3258108 

           

  

প্যযকজ নং 
 ক্রযয়ি জন্য প্যযকযজি িণ ণনো 

পণ্য  
একক পরিমোন 

ক্রয় পদ্ধরি 

এিং ধিন 

ক্রয় 

অনুযমোদনকোিী 

কর্তণপক্ষ 

অযথ ণি 

উৎস 

প্রোক্করলি ব্যয়  

(লক্ষ টোকো) 

সম্ভোব্য িোরিখ 

দিপত্র আহিোন চুরি স্বোক্ষি 

চুরিঅনু োয়ী 

সম্পোদযনি কিষ 

িোরিখ 

1  2  3   5  6  7  8  9  10  11  

MoPME/2019-

2020/GD-2 

মন্ত্রণালসয়র কডরসিার েজ্জা 

করণ 
- - ই-ম্পিম্পি সম্পিব মহ াদয় 

 
ম্পিওম্পব ৬৫.০০ ১৫ অসটাবর, ২০১৯ ১৫ নসেম্বর, ২০১৯ ১৫ ডিসেম্বর, ২০১৯ 

ক্রয়কৃি পযণ্যি কমোট মূল্য           ৬৫.০০       

 

  



 

সংয োজনী-১ (ক)-৩ 

প্রাথমিক ও গণমিক্ষা িন্ত্রণালয়ের ক্রয় পরিকল্পনো 

 
মন্ত্রণোলয়/রিভোগ প্রোথরমক ও গণরিক্ষো মন্ত্রণোলয় 

 

 
সংস্থো প্রোথরমক ওগণরিক্ষো মন্ত্রণোলয় 

 
ক্রয়কোিী এনটিটিি  ককোড ১২৪০১01-3255105 

           

প্যযকজ নং 
 ক্রযয়ি জন্য প্যযকযজি িণ ণনো 

পণ্য  
একক পরিমোন 

ক্রয় পদ্ধরি 

এিং ধিন 

ক্রয় 

অনুযমোদনকোিী 

কর্তণপক্ষ 

অযথ ণি 

উৎস 

প্রোক্করলি ব্যয়  

(লক্ষ টোকো) 

সম্ভোব্য িোরিখ 

দিপত্র আহিোন চুরি স্বোক্ষি 

চুরিঅনু োয়ী 

সম্পোদযনি কিষ 

িোরিখ 

1  2  3   5  6  7  8  9  10  11  

MoPME/2019-

2020/GD-3 

িন্ত্রণালয়ের মিমিন্ন িাখার 

গুরুত্বপূণ ণ ফাইল স্ক্যান কয়র 

সংরক্ষণ 

পাতা ৪০০০০ আরএেডকউ েডিব মস াদয় ম্পিওম্পব ৩,০০ 
০৫ ফেসেমার, 

২০১৯ 

৩০ ফেসেম্বর, 

২০১৯ 
৩০ অসটাবর, ২০১৯ 

ক্রয়কৃি পযণ্যি কমোট মূল্য           
৩,০০ 

      

  



  

সংয োজনী-১ (ক)-৪ 

প্রাথমিক ও গণমিক্ষা িন্ত্রণালয়ের ক্রয় পরিকল্পনো 

 
মন্ত্রণোলয়/রিভোগ প্রোথরমক ও গণরিক্ষো মন্ত্রণোলয় 

 

 
সংস্থো প্রোথরমক ওগণরিক্ষো মন্ত্রণোলয় 

 
ক্রয়কোিী এনটিটিি  ককোড ১২৪০১01-৩২৫৫১০১ 

           

প্যযকজ নং 
 ক্রযয়ি জন্য প্যযকযজি িণ ণনো 

পণ্য  
একক পরিমোন 

ক্রয় পদ্ধরি 

এিং ধিন 

ক্রয় 

অনুযমোদনকোিী 

কর্তণপক্ষ 

অযথ ণি 

উৎস 

প্রোক্করলি ব্যয়  

(লক্ষ টোকো) 

সম্ভোব্য িোরিখ 

দিপত্র আহিোন চুরি স্বোক্ষি 
চুরিঅনু োয়ী 

সম্পোদযনি কিষ িোরিখ 

1  2  3   5  6  7  8  9  10  11  

MoPME/2019-

2020/GD-4 
কমিউটার ও কমিউটার সংমিষ্ট যন্ত্রাংি সংখ্যো 

 

 

- ই-ম্পিম্পি সম্পি3ব মহ াদয় ম্পিওম্পব ১৫,০০ ১৫ অসটাবর, ২০১৯ ১৫ নসেম্বর, ২০১৯ ১৫ ডিসেম্বর, ২০১৯ 

ক্রয়কৃি পযণ্যি কমোট মূল্য 15,০০    



 
 
 
 

সংয োজনী-১ (ক)-৫ 

প্রাথমিক ও গণমিক্ষা িন্ত্রণালয়ের ক্রয় পরিকল্পনো 

 
মন্ত্রণোলয়/রিভোগ প্রোথরমক ও গণরিক্ষো মন্ত্রণোলয় 

 

 
সংস্থো প্রোথরমক ওগণরিক্ষো মন্ত্রণোলয় 

 
ক্রয়কোিী এনটিটিি  ককোড ১২৪০১01-3255105 

           

প্যযকজ নং 

 ক্রযয়ি জন্য প্যযকযজি 

িণ ণনো 

পণ্য  

একক পরিমোন 
ক্রয় পদ্ধরি 

এিং ধিন 

ক্রয় 

অনুযমোদনকোিী 

কর্তণপক্ষ 

অযথ ণি উৎস 
প্রোক্করলি ব্যয়  

(লক্ষ টোকো) 

সম্ভোব্য িোরিখ 

দিপত্র আহিোন চুরি স্বোক্ষি 
চুরিঅনু োয়ী সম্পোদযনি 

কিষ িোরিখ 

1  2  3   5  6  7  8  9  10  11  

MoPME/2019-

2020/GD-5 
কেিনোিী মোলোমোল  সংখ্যা - আরএেডকউ েডিব মস াদয় ম্পিওম্পব ৩,০০ ১৫ অসটাবর, ২০১৯ ১৫ নসেম্বর, ২০১৯ ১৫ ডিসেম্বর, ২০১৯ 

ক্রয়কৃি পযণ্যি কমোট মূল্য ৩,০০    

 


