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িবষয়: ােররােরর  িবিবধিবিবধ  মাল ামালমাল ামাল   য়য়   সং াসং া ।।
অ ে দ: ৭.০
চলিত ২০২২-২০২৩ অথ বছের অ  একােডমীর িবিভ  শাখায় বহােরর জ  িবিবধ মালামাল (যা ক ীয় দাম থেক
সরবরাহ করা হয়) েয়র লে  েয়াজনীয় মালামােলর পিরমাণ, একক  ও মাট সহ িন প এক  া লন তরী
করা হেয়েছ। উি িখত া লন মেত য়েযা  মালামােলর আ মািনক  ২,৪৯,৯৩২.০০ ( ই ল  উনপ াশ হাজার
নয়শত বি শ টাকা মা ।) টাকা। এমতাব ায়, া লন  অ েমািদত হেল িপিপআর-২০০৮ এবং িপিপআর-২০১৬
(সংেশািধত) অ যায়ী কােটশন িব ি  িকংবা েয়াগেযা  অ  য় প িত অ সরণ বক একােডমীর “ য় ও মরামত"
কিম র মা েম মালামাল িল য় করা যেত পাের।

২০২২২০২২--২০২৩২০২৩   অথবছ েরঅথবছ ের  ক ীয়ক ীয়   দ ােমদ ােম  য়য়   য ায া   িবিবধিবিবধ  মাল ামােলরমাল ামােলর  া লনঃা লনঃ

ঃঃ   নংনং ে রে র  ন ামন াম ২০২১২০২১--২২২২  অথঅথ  
বছ েররবছ েরর  

য় তয় ত   
মাল ামােলরমাল ামােলর  

প িরমাণপ িরমাণ

৩০৩০ //০৬০৬ //২০২২২০২২  ি .ি .   
ম দম দ   মাল ামােলরমাল ামােলর  

প িরমাণপ িরমাণ

২০২২২০২২--২৩২৩   
বছ েররবছ েরর  
চািহদ াচািহদ া

এককএকক   দরদর মাটমাট

১। ৬৩ িম. িল. 
াডতালা 

(চায়না) ১নং

৭২ নাই ৭০ ৪৫২.০০ ৩১,৬৪০.০০

২। িফনাইল ( ৩ 
িলঃ জার)

১০০ ১ ১০০ ১৬০.০০ ১৬,০০০.০০

৩। হারিপক 
(৫০০ িম. 
িল)

১০০ ৪৫ ১৫০ ১৬৫.০০ ১৬,৫০০.০০

৪। ভীম (৫০০ 
াম)

৩৫০ ৯০ ৩৫০ ৩৯.০০ ১৩,৬৫০.০০

৫। ঝা শলা 
(নািরেকল)

১২০ কঃ ২৩ কঃ ৭০ কঃ ১৮০.০০ ২১,৬০০.০০

৬। এয়ারে সনার 
( ফ অরিকড) 
৩০০িম.িল.

২০ ২০ ২০ ২৪১.০০ ৪,৮২০.০০

৭। ডা ার কাপড় 
( উ ত 
মােনর িত)

১০০০ ৯১৪ ১০০০ ২৫.০০ ২৫,০০০.০০

৮। কবাইি ং 
টপ ২’’ 

চওড়া রি ন 
হা ার

৬০ ৩৫ ৪০ ৪২.০০ ১,৬৮০.০০
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৯। কবাইি ং 
টপ ২’’ 

চওড়া াি ক 
খািক

২০ নাই ২০ ৩৬.০০ ৭২০.০০

১০। াইরাল িরং 
৩২ এম এম

২০ ৪০ ১০০ ৬.০০ ৬০০.০০

১১। াইরাল 
কভার ১০০ 

 াঃ এ-৪

১ াঃ নাই ৩ াঃ ৬০০.০০ ১৮০০.০০

১২। লেমেন ং 
ি ম 
(এ৪+িল াল
) ই  ২+১

১ াঃ ১৭ ৩ াঃ ১,০৮৪.০০ ৩,২৫২.০০

১৩। বাইিডং 
কাপড় (খেয়র
◌ী কালার)

১০ গজ নাই ১০ গজ ৫৪.০০ ৫৪০.০০

১৪। আট 
পপার-১২০ 
াম (চার 

কালার)

২০০ ৭৪ ২০০ ১২.০০ ২,৪০০.০০

১৫। গাল িড় 
( াি ক) 
আরএফএল

৪০ ২৯ ৪০ ১০২.০০ ৪,০৮০.০০

১৬। পনিসল 
াটারী ীল 

বিড

৫০০ ২৬৭ ৫০০ ১৫.০০ ৭,৫০০.০০

১৭। ৩-এ াটারী ৫০ নাই ৫০ ১৫.০০ ৭৫০.০০
১৮। সাবান িমিন 

( মিরল)
১৪৪০ ৭২০ ১৪৪০ ১১.০০ ১৫,৮৪০.০০

১৯। পা  মিশন 
িসে ল

২০ ১১ ২০ ১২০.০০ ২,৪০০.০০

২০। তার  
সাদা (১ আঃ)

৫০ নাই ৫০ ৩০.০০ ১,৫০০.০০

২১। াপথিল ২০ কঃ ৩ কঃ ২০ কঃ ২২৯.০০ ৪,৫৮০.০০
২২। টয়েলট ৫০০ ২২৬ ৫০০ ২৩.০০ ১১,৫০০.০০
২৩। আরিডএ ৪০০ ১ ৫০০ ৬৩.০০ ২৫,২০০.০০
২৪। িপন ির ভার ৫০ ৫০ ৫০ ৪৮.০০ ২,৪০০.০০
২৫। গাম ১০০ ৪৯ ১০০ ১৪.০০ ১,৪০০.০০
২৬। ক টপ ৫০ নাই ৫০ ২৪.০০ ১,২০০.০০
২৭। ি িচং 

পাউডার 
(৫০০ াম)

৬০ াঃ ১০০ াঃ ১০০ াঃ ৬০.০০ ৬,০০০.০০

২৮। ফাড়না - ২১ ৫০ ১৭.০০ ৮৫০.০০
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২৯। কািচ মাঝারী - ৭ ৫০ ৮০.০০ ৪০০০.০০
৩০। াগ াি ক - ১ বাঃ ৫০ বাঃ ৫৭.০০ ২৮৫০.০০
৩১। চা - ৩৭ ৫০ ২৯.০০ ১৪৫০.০০
৩২। িপচ বাড 

(২০ আউ )
- নাই ২০ ৩৪.০০ ৬৮০.০০

৩৩। মােবল কাগজ 
(ইি য়ান) ৪ 
চার কালার

- নাই ১০০ ২০৬.০০ ১০৩০.০০

মাটমাট   টাকাটাকা = = ২,৪৯,৯৩২.০০
 ( (কথায়ঃকথায়ঃ   ইই   লল   উ নপ াশউ নপ াশ   হাজারহাজার  নয়শতনয়শত   বি শবি শ   টাকাটাকা  মামা ।।

২১-০ ৭-২০ ২২ ৯:৪৬ :২১
আ ব র রহমান

দাম র ক
শাসন িবভাগ

২১-০ ৭-২০ ২২ ১১:২:২১
মাঃ রিফ ল ইসলাম

শাস িনক কমকত া
শাসন িবভাগ

২১-০ ৭-২০ ২২ ১৩:১৩:০ ৫
মাঃ আ ল মা ন

সহকারী পিরচালক ( শাসন)
শাসন িবভাগ

২১-০ ৭-২০ ২২ ১৬ :৩৭:৩১
ামল চ  হাওলাদার

উপ-পিরচালক ( শাসন) 
শাসন িবভাগ

   
২১-০ ৭-২০ ২২ ১৬ :৪৮:৩১
মাঃ খ ািলদ আ ওর েজব

পিরচালক ( শাসন) (চলিত  দািয় )
শাসন িবভাগ

   
২১-০ ৭-২০ ২২ ১৭:১:৩৫

খ িলল আ হমদ
মহাপিরচালক

মহাপিরচালক এর দ র

  
২১-০ ৭-২০ ২২ ১৮:২০ :৩৬

মাঃ আ ল মা ন
সহকারী পিরচালক ( শাসন)

শাসন িবভাগ

 

 
২১-০ ৭-২০ ২২ ১৮:২০ :৩৬

আ ব র রহমান
দাম র ক

শাসন িবভাগ
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