
evsjv‡`k cÖwZ‡hvwMZv Kwgkb, XvKv 

wUwmwe feb ( 8g Zjv), 1, KviIqvb evRvi, XvKv-1215 

welq t- evsjv‡`k cÖwZ‡hvwMZv Kwgk‡bi AbyK~‡j 2016-2017 A_© eQ‡ii 3-4205-3239-5901 Ges 3-4205-3239-5998 †Kv‡W †gvU 3,12,95,000/-(wZb 
†KvwU evi jÿ cuPvbeŸB nvRvi) UvKvi g‡a¨ A_© wefvM, A_© gš¿Yvjq KZ©„K eivÏK…Z 3,12,95,000/- (wZb †KvwU evi jÿ cuPvbeŸB nvRvi) UvKvi †KvWwfwËK 
wefvRb|  

‡KvW b¤̂i e¨‡qi LvZ eiv‡Ïi A‡_©i 
wefvRb 

1g wKw¯Í Pvwn`v 2q wKw¯Í Pvwn`v 3q wKw Í̄ Pvwn`v 4_© wKw¯Í Pvwn`v 

4500              Awdmvi‡`i †eZb      
4501 Awdmvi‡`i †eZb 2,983,080.00 745,770.00 745,770.00 745,770.00 745,770.00 

Awdmvi‡`i †eZ‡bi †gvU      
4600           cÖwZôvb Kg©Pvix‡`i      

4601 cÖwZôvb Kg©Pvix‡`i †eZb 201,000.00 50,250.00 50,250.00 50,250.00 50,250.00 
Kg©Pvix‡`i †eZ‡bi †gvU      

4700                fvZvw`      
4705 evox fvov eve` 1,625,940.00 406,485.00 406,485.00 406,485.00 406,485.00 
4709 kÖvwšÍ I wPË we‡bv`b fvZv - -    
4713 Drme fvZv 519,620.00 259,810.00  129,905.00 129.905.00 

4714 beel© fvZv 58,624.00 14,656.00 14,656.00 29,312.00 - 
4717 wPwKrmv fvZv 100,500.00 25,125.00 25,125.00 25,125.00 25,125.00 
4725 ‡avjvB fvZv - -    
4733 Avc¨vqb fvZv 37,200.00 9,300.00 9,300.00 9,300.00 9,300.00 

4737 `vwqZ¡ fvi fvZv  -    
4755 wUwdb fvZv 4,800.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 
4765 hvZvqvZ fvZv - -    
4733 wkÿv mnvqK fvZv 14,000.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 

4794 ‡gvevBj †dvb fvZv 25,200.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 
4795 Ab¨vb¨ fvZv  -    

fvZvw`i †gvU 2,385,884.00 726,376.00 466,566.00 611,127.00 581,815.00 
4800 mieivn I †mev      

4801 ågY e¨q 600,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 
4805 AwZwi³ Kv‡Ri fvZv - -    
4806 fvov Awdm 3,000,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 
4813 Kv÷g/ïé/f¨vU - -    

4814 Ab¨vb¨ Ki - -    
4815 WvK 25,000.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 
4816 ‡Uwj‡dvb 75,000.00 18,750.00 18,750.00 18,750.00 18,750.00 
4817 ‡Uv‡j·/B›Uvi‡bU/d¨v· 25,000.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 

4818 ‡iwR‡÷ªkb wd 10,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 
4819 cvwb (cvwb I cqtmn) 50,000.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 
4821 we ỳ¨r (Awdm) 100,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 
4822 M¨vm I R¦vjvbx - - - - - 

4823 ‡c‡Uªvj I jyweª‡K›U 200,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 
4824 exgv/e¨vsK PvR© 100,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 
4826 Kwgkb/my` - -    
4827 gy ª̀Y I euvavB 184,000.00 46,000.00 46,000.00 46,000.00 46,000.00 

4828 ‡ókbvix, mxj I ó¨v¤ú 100,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 
4829 M‡elYv 20,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 
4831 eBcÎ I mvgwqKx 36,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 
4833 cÖPvi I weÁvcb 100,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 

4836 BDwbdg© - - - - - 
4840 cÖwkÿY e¨q  - - - - 
4842 ‡mwgbvi/Kbdv‡iÝ 150,000.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 
4845 Avc¨vqb e¨q 200,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

4846 cwienb e¨q 25,000.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 
4851 kÖwgK gRyix 670,000.00 167,500.00 167,500.00 167,500.00 167,500.00 
4854 e¨envh© ª̀e¨vw` µq - - - - - 
4869 wPwKrmv e¨q - - - - - 

4875 cwi®‹vi cwi”QbœZv 3,036.00 759.00 759.00 759.00 759.00 
4882 AvBb msµvšÍ e¨q - - - - - 
4883 m¤§vbx fvZv/wd/cvwikÖwgK 50,000.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 
4884 cixÿv wd msµvšÍ e¨q - - - - - 

4888 Kw¤úDUvi mvgMÖx 100,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 
4889  AwWU wd - - - - - 
4893  nvqvwis PvR© 1,000,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 
4895  KwgwU wgwUs 150,000.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 



4899 Ab¨vb¨ 350,000.00 87,500.00 87,500.00 87,500.00 87,500.00 
6101 AvšÍR©vwZK cÖwZôv‡bi Puv`v 100,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 

mieivn I †mevi †gvU 7,423,036.00 1,855,759.00 1,855,759.00 1,855,759.00 1,855,759.00 
4900 ‡givgZ, msiÿY I c~be©vmb  - - - - 

4901 gUi hvbevnb  - - - - 
4906 AvmevecÎ  - - - - 

4911 Kw¤úDUvi I Awdm miÄvg  - - - - 
4916 hš¿cvwZ I miÄvg  - - - - 
4921 Awdm feb  - - - - 

‡givgZ, msiÿY I cybe©vmb †gvU  - - - - 

6800 m¤ú` msMÖn/µq  - - - - 
6805 Awdm feb 2,500,000.00 625,000.00 625,000.00 625,000.00 625,000.00 
6807 gUihvb 8,500,000.00 2,125,000.00 2,125,000.00 2,125,000.00 2,125,000.00 
6812 K¨v‡giv 180,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 

6813 hš¿cvwZ I Ab¨vb¨ miÄvg 300,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 
6815 Kw¤úDUvi I hš¿vsk 1,000,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 
6817 Kw¤úDUvi mdUIq¨vi 200,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 
6819 Awdm miÄvg 1,700,000.00 425,000.00 425,000.00 425,000.00 425,000.00 

6821 AvmevecÎ 2,000,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 
6851 Ab¨vb¨ e¨q 622,000.00 155,500.00 155,500.00 155,500.00 155,500.00 
6869 Gwm 1,300,000.00 325,000.00 325,000.00 325,000.00 325,000.00 

m¤ú` msMÖn/µ‡qi †gvU 18,302,000.00 4,575,500.00 4,575,500.00 4,575,500.00 4,575,500.00 

me©‡gvU 31,295,000.00 7,953,655.00 7,693,845.00 7,838,406.00 7,809.094.00 
 

‡bvU t  
 

প্রতিয োতিিো আইন, ২০১২ (২০১২ সযনর ২৩ নম্বর আইন) এর ৫ ধোরো অনু োয়ী বোাংলোযেশ প্রতিয োতিিো কতিশন প্রতিষ্ঠো কযর ৭ ধোরোর ক্ষিিোবযল সরকোর 

ইযিোিযে কতিশযন একজন চেয়োরপোস সন ও দুজন সেস্য তনযয়োি কযরযেন। িাঁরো বিসিোযন কি সরি, এেোড়ো অদ্যোবতধ জনপ্রশোসন িন্ত্রণোলয় কর্তসক তিনজন কি সকিসোযক কতিশযনর 

েোতয়ত্ব পোলযনর জন্য সাংযুতিযি পেোয়ন করো হযয়যে। TO&E ও তনযয়োিতবতধ নো হওয়ো প সন্ত কতিশযনর কো সক্রি পতরেোলনোর জন্য আরও ৫/৭ জন কি সকিসো পেোয়যনর 

অযপক্ষোয় রযয়যে।  

 

বোাংলোযেশ প্রতিয োতিিো কতিশন একটি আধো তবেোতরক সাংতবতধবদ্ধ সাংস্থো। ইহো ব্যবসো-বোতণযজের চক্ষযে িযবষণোধিী, তবযশষজ্ঞ জ্ঞোন সম্পন্ন প্রতিষ্ঠোন। আন্তজসোতিক 

বোতণজে সাংস্থোসহ সাংতিষ্ট অন্যোন্য সাংস্থোর সোযে তনয়তিি চ োিোয োি রক্ষোর প্রযয়োজনীয়িো রযয়যে।  

 

 †KvW bs-4701 Gi beel© fvZv 3q wKw¯Í‡Z GK‡Î †`Lv‡bv n‡q‡Q|  

 ‡KvW bs-4713 Gi †m‡Þ¤^i/2016 gv‡m C`-Dj-Avhnv weavq ỳB wKw Í̄ Pvwn`v GK‡Î †`Lv‡bv n‡q‡Q| 

 চকোড নাং- ৪৮০৬- সরকোরীভোযব অতিস ভবন নো পোওয়োয় প্রোপ্যিো অনু োয়ী চবসরকোতর বোতড় অতিস তহযসযব ব্যবহোযরর লযক্ষে ভোড়ো করো প্রযয়োজন।  

 চকোড নাং- ৪৮২৪- চেয়োরপোস সন এর জন্য িোড়ী ক্রযয়র লযক্ষে প্রযয়োজনীয় পেযক্ষপ গ্রহণ করো হযেে। উি িোড়ীর বীিোর জন্য।  

 চকোড নাং- ৪৮২৭- কতিশন একটি িযবষণোধিী ও বুতদ্ধবৃতিক প্রতিষ্ঠোন তবধোয় কো সক্রযির শুরুর তেযকই তবতভন্ন বুকযলট/প্রেোরপে মুদ্রণ ও বাঁধোই করো প্রযয়োজন। 

এেোড়োও অে সবের চশযষ প্রতি অে সবেযরর কো সক্রি সম্বতলি একটি প্রতিযবেন পুস্তক আকোযর সরকোযরর তনকট উপস্থোপন করযি হযব।  

 চকোড নাং- ৪৮৫১- বোাংলোযেশ প্রতিয োতিিো কতিশযনর কো সক্রি  েো েভোযব বোস্তবোয়যনর প্রোেতিক পেযক্ষপ তহযসযব তহসোব ও কতম্পউটোর-টোইপ এর কোযজর 

জন্য ৫ জন েক্ষ এবাং ৪ জন অেক্ষ শ্রতিকসহ চিোট ৯ জন শ্রতিক দেতনক তভতিযি তনযয়োযির লযক্ষে তবভোজন করো হযয়যে।  

 চকোড নাং- ৪৮৯৩- TO&E ও তনযয়োিতবতধ অনুযিোেন নো হযলও সরকোর ইযিোিযে দুজন সেস্য ও তিনজন কি সকিসোযক পেোয়ন/সাংযুতিযি পেোয়ন কযরযেন 

এবাং আরও ৫/৭ জন কি সকিসো তনযয়োযির অযপক্ষোয় রযয়যে। বতণ সি কি সকিসোিযণর অতিযস  োিোয়োযির লযক্ষে একটি কোর ও একটি িোইযক্রোবোস প্রযয়োজন।  

 চকোড নাং- ৬৮০৫- নূিন অতিস সৃতজি হওয়োয় এবাং তনজস্ব চকোন অতিস ভবন নো েোকোয় অতিস ভোড়ো করোর প্রযয়োজন হযব। ভোড়ো করো অতিস কতিশযনর 

চেয়োরপোস সন, সেস্য ও অন্যোন্য কি সকিসো/কি সেোরীযের অতিস কক্ষ চডযকোযরশযনর জন্য প্রোেতিক অবস্থোয় এ অযে সর প্রযয়োজন।  

 চকোড নাং-৬৮০৭- কতিশযনর চেয়োরপোস সন, সেস্য ও উদ্ধসিন কি সকিসোিণ প্রোতধকোরপ্রোপ্ত কি সকিসো। িোযের িোড়ী ক্রয় করো প্রযয়োজন হযব।  

 চকোড নাং- ৬৮১৭- কতম্পউটোর সিটওয়েোর ক্রযয়র লযক্ষে অে স প্রযয়োজন। বোাংলোযেশ প্রতিয োতিিো কতিশন একটি আধো তবেোতরক সাংস্থো। তবতভন্ন 

চকোম্পোনী/উৎপোেনকোরী প্রতিষ্ঠোন/ব্যবসোতয়ক প্রতিষ্ঠোন প্রভৃতির তবরুযদ্ধ চভোিো/প্রতিষ্ঠোন তবতভন্ন ধরযনর অতভয োি েোতিল করযব। স্বয়াংতক্রয়ভোযব ওযয়বসোইযটর 

িোেযি অতভয োি েোতিল ও এর তনষ্পতির লযক্ষে সিটওয়েোরতভতিক চসবো পদ্ধতি েোলু করো প্রযয়োজন। তডতজটোল কতিশন িঠনও এর অন্যিি উযেশ্য। 

 চকোড নাং- ৬৮১৯- নূিন সৃতজি অতিস তবধোয় প্রেি বের অতিস সরঞ্জোযির প্রযয়োজনীয়িো চবতশ হযব।  

 চকোড নাং- ৬৮২১- নূিন সৃতজি অতিস। এেোড়োও কতিশযন সতেব পেি সোেোর চেয়োরপোস সনসহ ৪ জন সেস্য ও কি সকিসো কি সেোরীিযণর ব্যবহোযরর জন্য প্রেি 

বের চবতশ আসবোবপে ক্রযয়র প্রযয়োজন হযব।  



 চকোড নাং- ৬৮৬৯- কতিশযন সতেব পেি সোেোর চেয়োরপোস সনসহ ৪ জন সেস্য, সতেব (যুগ্ম সতেব পেি সোেোর নীযে নযহ) ও পতরেোলকিযণর প্রোপ্যিো অনু োয়ী ১৪ 

(চেৌে) টি এতস ক্রয় করোর প্রযয়োজন হযব।  

 চকোড নাং- ৬৮১৩- নূিন অতিস সৃতজি হওয়োয় প্রযয়োজন হযব। 

 চকোড নাং- ৬৮১৫- নূিন অতিস সৃতজি হওয়োয় প্রযয়োজন হযব। 

 

চকোড ৬৮০৫ চেযক ৬৮৬৯- এ উযেতিি সম্পে সাংগ্রহ/ক্রয় িোিগুযলোযি ৪ তকতস্তযি ব্যয় তবভোজন করো হযলও বোস্তবিোর তনরীযি এক বো একোতধক তকতস্তযি ব্যয় করো 

হযব।  

 


