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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
মি রিভি ক িশ  ও গণিশ া কায ম-৫ম পযায় 

িহ ধম য় ক াণ া , ধম িবষয়ক ম ণালয় 
১/আই, পিরবাগ, শাহবাগ, ঢাকা। 

 
সংেশািধত বািষক উ য়ন কম িচ ২০১৭-১৮  

(ল  টাকায়) 

িমক খােতর িববরণ বাস ব 
ল মা া 

২০১৭-১৮ অথ 
বছেরর 

সংেশািধত 
বােজট 

ধান 
কাযালেয়র 

জ  ািবত 
বরা  

জলা 
কাযালয়স েহর 
জ  ািবত 

বরা  

মম  

1.  বতনভাতা  ৩২২ জন  ৯৪৮.০০ ১১৭.৩৮ ৮৩০.৬২ পিরিশ -ক 
2.  মণ য় ( এ/িডএ) লট  ৬৪.৫০ ২.৭০ ৬১.৮০ পিরিশ -ঢ (সরকারী িবিধ মাতােবক) 
3.  অিফস ভাড়া  ৬৫   ১৩৯.২০ ২৪.০০ ১১৫.২০ পিরিশ -ছ 
4.  ডাক  ৬৫   ২.৭২ ০.৮০ ১.৯২ িত জলা, িত বছর ৩,০০০/- টাকা 

5.  টিলেফান  ৭২   ১৩.৯৪ ১.৫৪ ১২.৪০ 
টিলেফান িবল িত মােস ১,০০০/- 

টাকা এবং ই ারেনট িবল িত মােস 
৫০০/- টাকা, িত জলা।  

6.  পািনর িবল  ৬৫   ২.৮৬ ০.৩০ ২.৫৬ িত জলা, িত বছর ৪,০০০/- টাকা 

7.  িব ৎ িবল  ৬৫   ১২.৩২ ০.৮০ ১১.৫২ 
িত জলা, িত বছর ১৮,০০০/- 

টাকা 

8.  াস ও ালানী  ৯৬   ৫৪.০২ ৩.৮০ ৫০.২২ 
িত মাটর সাইেকল ৪,৫০০/- টাকা, 

িত মাস 

9.  বীমা ও াংক চাজস লট  ১০.২০ ৩.০০ ৭.২০ 
াংক চাজস িত বছর ৫,০০০/- 

টাকা এবং বীমা িত মাটর সাইেকল 
৪,০০০/- টাকা 

10.  মেনাহারী  লট  ১৬.৮৬ ১.৫০ ১৫.৩৬ িত জলা, িত বছর ২৪,০০০/- 
টাকা 

11.  িব াপন  লট  ৫.০০ ৫.০০ -- -- 
12.  পাবিলেকশ   লট  ৩.০০ ৩.০০ -- -- 
13.  িশ ণ  ২৩৫ জন  ৮.৭৫ ৮.৭৫ -- -- 
14.  ডাটােবইজ  লট  ২৫.০০ ২৫.০০ --  
15.  কমশালা  -- -- -- -- -- 
16.  আ ায়ন  ৬৫   ৩.৭০ ০.৫০ ৩.২০ িত জলা, িত বছর ৫,০০০/- টাকা 

17.  পিরবহন য়  লট  ৬১.১০ ১৯.২০ ৪১.৯০ 
িত জলা, িত বছর ৫,০০০/- টাকা 

এবং িত িশ ক, িত বছর ৬০০/- 
টাকা। 

18.  পির ার পির তা ৬৪   ২৬.৮৮ -- ২৬.৮৮ 
িত মােস ৩,০০০/- টাকা এবং 

বাৎসিরক ২  উৎসব ভাতা ৬,০০০/- 
টাকা, িত জলা 

19.  িনরাপ া হরী  ৬৪   ৪৪.৮০ -- ৪৪.৮০ 
িত মােস ৫,০০০/- টাকা এবং 

বাৎসিরক ২  উৎসব ভাতা ১০,০০০/- 
টাকা, িত জলা 

20.  কিম  সভা  ১২১৪   ৬৯.১৫ ২.৪২ ৬৬.৭৩ পিরিশ -ন 

21.  
িশ া কায ম 
ক) িশ ক স ানী 

 
৬৪৫০ জন 

 
২৯২৮.০০ 

 
----------- 

 
২৯২৮.০০ পিরিশ -ঙ 
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িমক খােতর িববরণ বাস ব 
ল মা া 

২০১৭-১৮ অথ 
বছেরর 

সংেশািধত 
বােজট 

ধান 
কাযালেয়র 

জ  ািবত 
বরা  

জলা 
কাযালয়স েহর 
জ  ািবত 

বরা  

মম  

খ) িশ কগেণর উৎসবভাতা 
গ) িশ ক সহািয়কা  
গ) বই ণ 
ঘ) িশ া উপকরণ   
ঙ) র ার 
চ) বািষক ায়ন  

৬৪৫০ জন 
 

১৯২৫০০  
১৯৭৭০০ জন 

লট 
১৮৬২৫০ জন 

-- 
৫.০০ 

১৪৭.৫২ 
৫৪১.০৭ 
১৮.০৪ 
১৭.১৩ 

----------- 
৫.০০ 

১৪৭.৫২ 
৩১৬.০২ 

-- 
-- 

------ 
------ 
----- 

২২৫.০৫ 
১৮.০৪ 
১৭.১৩ 

মাট   ৩৬৫৬.৭৬ ৪৬৮.৫৪ ৩১৮৮.২২ 
22.  ায়ন  -- -- --   

23. মাটর যানবাহন র ণােব ণ   ৯৬   ১৫.৯০ ২.৩৫ ১৩.৫৫ 
রাতন মাটর সাইেকল িত বছর 

২০,০০০/- টাকা এবং তন মাটর 
সাইেকল িত বছর ১২,০০০/- টাকা 

24.  য পািত ও অিফস সর াম মরামত লট  ৯.১০ ৩.০০ ৬.১০ 
ধান কাযালেয়র অ েমাদন সােপে  

িত বছর ১০,০০০/- টাকা। 

25.  িনেয়াগ  লট  ১২.০০ ১২.০০ --  
26. িবিবধ  লট  ১০.২৪ ২.৫৬ ৭.৬৮ পিরিশ -র 
27.  যানবাহন য়  ৩০   ১৪০.০০ ১৪০.০০ --  
28.  য পািত ও অিফস সর াম  ৩৫৩   ৪৭.১৬ ১৪.৭০ ৩২.৪৬ পিরিশ -গ 
29.  আসবাবপ   ১১৮৩   ৩৬.৮৪ ৪.১৮ ৩২.৬৬ পিরিশ -ঘ 
 সবেমাট  ৫৪৪০.০০ ৮৬৭.০২ ৪৫৭২.৯৮  

 
 
 
 

(রি ত মার দাস) 
ক  পিরচালক 

মি র িভি ক িশ  ও গণিশ া কায ম-৫ম পযায় 



 
D:\Documents\Web Site\ADP 2017-18.doc 

পিরিশ -ক 
 

 
১) বতনভাতা- ঢাকা মে াপিলটন এলাকার জ  ( িত মাস) 

 
িমক  পেদর নাম  ল বতন  বাড়ী ভাড়া  িচিকৎসা 

ভাতা  িফন ভাতা  যাতায়াত ভাতা মাট বতন 

১. সহকারী ক  পিরচালক  ২২,০০০/= ১২,০০০/= ১,৫০০/= - -- ৩৫,৬০০/= 

২. মা ার ইনার কাম 
ফ ািসিলেটটর   

১৬,০০০/- ৯,৬০০/= ১,৫০০/=  
 

২৭,১০০/= 

৩. কি উটার অপােরটর 
 

১১,০০০/= ৬,৬০০/= ১,৫০০/= ২০০/= ৩০০/= ১৯,৬০০/= 

৪. িফ  পারভাইজার  
 

১১,০০০/= ৬,৬০০/= ১,৫০০/= ২০০/= ৩০০/= ১৯,৬০০/= 

 
 
২) বতনভাতা-চ াম, লনা, রাজশাহী, িসেলট, বিরশাল, রং র, নারায়নগ  ও গািজ র িস  কেপােরশন এলাকার 

জ  ( িতমাস)  
  

িমক  পেদর নাম  ল বতন  বাড়ী ভাড়া  িচিকৎসা ভাতা  িফন ভাতা  যাতায়াত ভাতা মাট বতন 
১. সহকারী ক  পিরচালক  ২২,০০০/= ৯,৯০০/= ১,৫০০/= - -- ৩৩,৪০০/= 

২. 
মা ার ইনার কাম 
ফ ািসিলেটটর   

১৬,০০০/- ৮,০০০/= ১,৫০০/=  
 

২৫,৫০০/= 

৩. কি উটার অপােরটর 
 

১১,০০০/= ৫,৫০০/= ১,৫০০/= ২০০/= ৩০০/= ১৮,৫০০/= 

৪. িফ  পারভাইজার  
 

১১,০০০/= ৫,৫০০/= ১,৫০০/= ২০০/= ৩০০/= ১৮,৫০০/= 

 
 

৩) বতনভাতা-অ া  ােনর জ  ( িতমাস) 
 

িমক  পেদর নাম  ল বতন  বাড়ী ভাড়া  িচিকৎসা ভাতা  িফন ভাতা  মাট বতন 
১. সহকারী ক  পিরচালক ২২,০০০/= ৮,৮০০/= ১,৫০০/= - ৩২,৩০০/= 

২. কি উটার অপােরটর 
 

১১,০০০/= ৪,৯৫০/= ১,৫০০/= ২০০/= ১৭,৬৫০/= 

৩. িফ  পারভাইজার  
 

১১,০০০/= ৪,৯৫০/= ১,৫০০/= ২০০/= ১৭,৬৫০/= 
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পিরিশ -ঢ 
 

পারিভশন, মিনটিরং এবং বদলীজিনত য় 
 

িমক  িববরণ  বাৎসিরক একক 
বরা  

মাট বাৎসিরক 
বরা  

মম  

১. মা ার ইনার কাম ফ ািসিলেটটর ০৮ জন  ৭০,০০০.০০ ৫,৬০,০০০.০০ সকল কার এ/িডএ িবল 
সরকারী িবিধ মাতােবক েদয় 

হেব। 
২. ৬৪  জলা কাযালয়  ৮০,০০০.০০ ৫১,২০,০০০.০০ 

৩. কমকতা-কমচারীগেণর বদলী য়  লট  ৫,০০,০০০.০০ 

 মাট   ৬১,৮০,০০০.০০  

 
পিরিশ -ছ 

জলা ওয়ারী বাড়ী ভাড়া  
   

িমক  জলার নাম  মািসক ভাড়া  বাৎসিরক ভাড়া  সবেমাট 
১. ঢাকা  ৩৫,০০০.০০ ৪,২০,০০০.০০ ৪,২০,০০০.০০ 

২. িবভাগীয় অিফস (০৭ ) এবং ০৩  জলা (রা ামা , 

ক বাজার ও িদনাজ র) 

২০,০০০.০০ ২,৪০,০০০.০০ ২৪,০০,০০০.০০ 

৩. য়ব ল ১৮  জলা : 
গািজ র, নরিসংদী, ফিরদ র, িসরাজগ , নারায়নগ , 
ব ড়া, মৗলভীবাজার, নামগ , হিবগ , টা াইল, যেশার, 

িমল া, মািনকগ , ীগ , নায়াখালী, ি য়া, পাবনা 
এবং প য়াখালী 

১৫,০০০.০০ ১,৮০,০০০.০০ ৩২,৪০,০০০.০০ 

২. অ া  জলা অিফস : 
প গড়, ঠা রগ ও, নীলফামারী, লালমিনরহাট, িড় াম, 
গাইবা া, নওগ , মা রা, িঝনাইদহ, নড়াইল, বােগরহাট, 
সাত ীরা, ভালা, বর না, িপেরাজ র, ন েকানা, 
িকেশারগ , রাজবাড়ী, গাপালগ , মাদারী র, া ণবাড়ীয়া, 
চ দ র, নােটার, ফনী, ল ী র, ঝালকা , মেহর র, 
য়াডা া, খাগড়াছিড়, বা রবান, জয় রহাট, চ পাইনবাবগ , 

জামাল র, শর র এবং শরীয়ত র। 

১৩,০০০.০০ ১,৫৬,০০০.০০ ৫৪,৬০,০০০.০০ 

 মাট    ১,৩৯,২০,০০০.০০ 
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পিরিশ -ন 
 

কিম  সভা 
 

 
িমক  িববরণ  সভা িত য়  ২০১৭-১৮ মম  

বাস ব আিথক 
১. জলা মিনটিরং কিম     ৬,১০০.০০ ০১  

( িত জলা) 
৬,১০০.০০  

২. উপেজলা মিনটিরং কিম   ৪,০০০.০০ ০১  
( িত জলা) 

৪,০০০.০০  

৩. অ া  সভা (িশ ক িনেয়াগ, দররপ  ায়ন 
কিম  এবং অ া  েয়াজনীয় সভা) 

১,৮০০.০০ ০৪  ( িত 
জলা) 

৭,২০০.০০  

৪. িশ ক সম য় সভা ( িত ই মাস অম র) িত িশ ক 
১১০/- 

০৬  ( িত 
জলা) 

৬৬০.০০  

 
িবঃ ঃ িশ ক সম য় সভার িশ ক িত ১১০/- টাকার মে  ১০০/- টাকা িশ কগেণর স ানীর সােথ সড চেকর মা েম পিরেশাধ 
করেত হেব। অবিশ  ১০/- িত িশ েকর আ ায়ন য়। 
 
ক) জলা মিনটিরং কিম  সভার য় িবভাজন 
 

সদ গেণর স ানী (৭ জন৮০০)  - ৫,৬০০.০০ 
আ ায়ন      -    ৫০০.০০ 
মাট     - ৬,১০০.০০ 

 
খ) উপেজলা মিনটিরং কিম  সভার য় িবভাজন 
 

সদ গেণর স ানী (৭ জন৫০০)  - ৩,৫০০.০০ 
আ ায়ন      -    ৫০০.০০ 
মাট     - ৪,০০০.০০ 

 

 
গ) অ া  সভার য় িবভাজন 
 

সদ গেণর স ানী (৫ জন৩০০)  - ১,৫০০.০০ 
আ ায়ন      -    ৩০০.০০ 
মাট     - ১,৮০০.০০ 
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পিরিশ -ঙ-১ 
 

িশ া কায েমর য় িবভাজন 
 

 ঙ.১.১ িশ ক স ানী  
 

মািসক স ানী িত িশ ক বাৎসিরক স ানী িত 
িশ ক 

ক  সং া/িশ ক সং া মাট টাকা  
(ল  টাকায়) 

৪,০০০.০০ ৪৮,০০০.০০ ৫৭৫০/৬৪৫০ ২৯২৮.০০ 
মাট    ২৮২৮.০০ 

 
 ঙ.১.২ িশ কগেণর উৎসব ভাতা 
 

বািষক উৎসব ভাতা  মাট িশ ােক /িশ ক মাট টাকা 
(ল  টাকায়) 

৪,০০০২=৮,০০০ -- -- 
 

পিরিশ -ঙ-২ 
 

িশ া উপকরেণর য় িবভাজন 
 
ঙ.২.১ াক- াথিমক িশ ােক  

 

িমক  িশ া উপকরেণর নাম  িত ছা   িশ ক ক  িত মাট একক য়  মাট য় 
*০১. বাংলা ও গিণত বই  ০১ ০১ ৩১ -- -- 
*০২. সনাতন ধম িশ া   ০১ ০১ ৩১ -- -- 
*০৪. অ শীলন খাতা  ০২ -- ৬০ -- -- 
০৫. কাঠ পি ল ০৩ -- ৯০ ১০.০০ ৯০০.০০ 

 
ঙ.২.২  বয়  িশ ােক   

 

িমক  িশ া উপকরেণর নাম  িত ছা   িশ ক ক  িত মাট একক য়  মাট য় 
*০১. বাংলা ও গিণত বই  ০১ ০১ ২৬ -- -- 
*০২. সনাতন ধম িশ া   ০১ ০১ ২৬ -- -- 
*০৪. আমরা পিড় আমরা িশিখ 

( বহািরক ত  বাতা 
০১ ০১ ২৬ -- -- 

*০৫. অ শীলন খাতা  ০২ -- ৫০ -- -- 
০৬. কাঠ পি ল ০৩ -- ৭৫ ১০.০০ ৭৫০.০০ 

  

িবঃ ঃ তারকা িচি ত িশ া উপকরণস হ ধান কাযালয় থেক সরবরাহ করা হেব এবং তারকা িচি ত িতত িশ া উপকরণস হ জলা 
কাযালয় ক ক সং হ করেত হেব। 
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পিরিশ -ঙ-৩ 
িশখন সাম ীর য় িবভাজন 

 
ঙ.৩.১ াক- াথিমক িশ ােক   

 
 

িমক  িশখন সাম ীর নাম িত ক   সাইজ/ নগত মান একক বরা   মাট বরা  
০১. সাইন বাড  ০১ কাঠ/ ীল  

ম ৩১.৫ 
৮০০.০০ ৮০০.০০ 

০২. ব াক বাড  ০১ ৩২৪৮, সাইজ ১/৪ 
প াইউড ১/২ ১/২ 

১,২০০.০০ ১,২০০.০০ 

০৩. জাতীয় পতাকা  ০১ আদশ সাইেজর এবং ভােলা মােনর ১০০.০০ ১০০.০০ 
*০৪. ঘ া  ০১ আদশ সাইেজর এবং ভােলা মােনর -- -- 
*০৫. দওয়াল পা ার (বাংলা অ র, 

ইংেরজী অ র, দব- দবী. ফল, 
পািখ, ানী, শাক-সবিজ এবং 
মাছ) 

০৮ সাইজ: ৩০×২০ 
কাগজ : ৩০০ াম আট কাড/েপপার 

-- -- 

*০৬. হািজরা রিজ ার  ০১   উ  মােনর  -- -- 
*০৭. পিরদশন রিজ ার  ০১   উ  মােনর  -- -- 
*০৮. ভিত ফরম   ৩০   উ  মােনর  -- -- 
*০৯. সনদপ   ৩০   উ  মােনর  -- -- 
*১০. পাঠদান বই  ০১   উ  মােনর  -- -- 
*১১. রং পি ল  ০৪ ব   উ  মােনর  -- -- 
*১২. অ ন কাগজ    ০১ ব  

(৫০০সীট) 
উ  মােনর  -- -- 

*১৩. রিঙন কাগজ  ০১ ব  
(৫০০সীট) 

উ  মােনর  -- -- 

*১৪. ক িচ  ০৩  উ  মােনর  -- -- 
১৫. ম দ রিজ ার  ০১   উ  মােনর  ২০.০০ ২০.০০ 

*১৬. ডা ার  ০২   উ  মােনর  -- -- 
১৭. মা র/ াট  ০৫   উ  মােনর  ৮০.০০ ৪০০.০০ 

*১৮. কলম (িশ েকর জ ) ০৬   উ  মােনর  -- -- 
১৯. কাযিববরণী বই   ০১   উ  মােনর  ৩০.০০ ৩০.০০ 
২০. চক  ০২ াঃ উ  মােনর  ১০.০০ ২০.০০ 
*২১. পি ল কাটার  ০৫   উ  মােনর  -- -- 
*২২. রাবার  ০৫   উ  মােনর  -- -- 

 

িবঃ ঃ তারকা িচি ত িশখন সাম ীস হ ধান কাযালয় থেক সরবরাহ করা হেব এবং তারকা িচি ত িতত িশখন সাম ীস হ জলা 
কাযালয় ক ক সং হ করেত হেব। 
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পিরিশ -ঙ-৪ 
িশখন সাম ীর য় িবভাজন 

 
 ঙ.৪.১ বয়  িশ ােক  
 

িমক  িশখন সাম ীর নাম িত ক   সাইজ/ নগত মান একক বরা   মাট বরা  
০১. সাইন বাড  ০১ গাছ/ ীল  

ম ৩১.৫ 
৮০০.০০ ৮০০.০০ 

০২. ব াক বাড  ০১ ৩২৪৮, সাইজ ১/৪ 
প াইউড ১/২ ১/২ 

১,২০০.০০ ১,২০০.০০ 

০৩. জাতীয় পতাকা  ০১ আদশ সাইেজর এবং ভােলা মােনর ১০০.০০ ১০০.০০ 
*০৪. ঘ া  ০১ আদশ সাইেজর এবং ভােলা মােনর -- -- 
*০৫. দওয়াল পা ার (বাংলা অ র, 

ইংেরজী অ র, দব- দবী. ফল, পািখ, 
ানী, শাক-সবিজ এবং মাছ) 

০৮ সাইজ: ৩০×২০ 
কাগজ : ৩০০ াম আট কাড/েপপার 

-- -- 

*০৬. হািজরা রিজ ার  ০১   উ  মােনর  -- -- 
*০৭. পিরদশন রিজ ার  ০১   উ  মােনর  -- -- 
*০৮. ভিত ফরম   ২৫   উ  মােনর  -- -- 
*০৯. সনদপ   ২৫   উ  মােনর  -- -- 
*১০. পাঠদান বই  ০১   উ  মােনর  -- -- 
১১. ম দ রিজ ার  ০১   উ  মােনর  ২০.০০ ২০.০০ 

*১২. ডা ার  ০২   উ  মােনর  -- -- 
১৩. মা র/ াট  ০৫   উ  মােনর  ৮০.০০ ৪০০.০০ 
*১৪. কলম (িশ েকর জ ) ০৬   উ  মােনর  -- -- 
১৫. কাযিববরণী বই   ০১   উ  মােনর  ৩০.০০ ৩০.০০ 
১৬. চক  ০২ াঃ উ  মােনর  ১০.০০ ২০.০০ 

  
িবঃ ঃ তারকা িচি ত িশখন সাম ীস হ ধান কাযালয় থেক সরবরাহ করা হেব এবং তারকা িচি ত িতত িশখন সাম ীস হ জলা 
কাযালয় ক ক সং হ করেত হেব। 
 

পিরিশ -ঙ-৫ 
িশখন সাম ীর য় িবভাজন 

 
 ঙ.৫.১  গীতা িশ ােক  
 

িমক  িশখন সাম ীর নাম িত ক   সাইজ/ নগত মান একক বরা   মাট বরা  
০১. পিব  গীতা   ২৬ কাির লাম কিম  ক ক িনধািরত -- -- 
০২. খাতা (বড় সাইজ) ২৫ উ  মােনর  -- -- 
০৩. হািজরা রিজ ার  ০১   উ  মােনর  -- -- 
০৪. পিরদশন রিজ ার  ০১   উ  মােনর  -- -- 
০৫. ভিত ফম   ২৫   উ  মােনর  -- -- 

০৬. সনদপ   ২৫   উ  মােনর  -- -- 
০৭. কলম  ৭৮   উ  মােনর -- -- 

 
িবঃ ঃ গীতা িশ ােকে র সকল িশখন সাম ী ধান কাযালয় থেক সরবরাহ করা হেব 
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পিরিশ -ঙ-৬ 

 
 

র ার িবতরণী ও ীড়া অ ান 
 

িববরণ   িত জলা অিফস মাট ি /জন একক য়  মাট য়  
(লǟ টাকায়) 

উ ম িশǟক  ০৫ জন ২৬৫ জন ১,২০০/- ৩.১৮ 
উ ম ছা   ১০ জন  ৫৩০ জন ৬০০/- ৩.১৮ 

র ার িবতরণী অ ােনর জ  আ ায়ন সকল িশ ক/ 
িশি কা ও সকল 
উ ম ছা /ছা ী 

 িশǟক-৫৭৫০ জন 
উ ম ছা / ছা ী-৫৩০ 

জন 

২৫/- ১.৫৭ 

র ার িবতরণী অ ােন আগত অিতিথ 
ও অ া েদর আ ায়ন  

৫৩ জলা অিফস   ২০০০/- ১.০৬ 

ানার, মাইক, দাওয়াত প , ডেকােরশন 
ও অ ায় 

৫৩ জলা অিফস   ৫০০০/- ২.৬৫ 

বািষক ীড়া অ ান  ৬৪ জলা অিফস    ১০,০০০/- ৬.৪০ 
মাট    ১৮.০৪ 

 

 
পিরিশ -র 

 
জলা ওয়ারী িবিবধ েয়র িবভাজন 

 
   

িববরণ  িত জলা িত  
মাস 

টাকা 

১. অ া  (িবিভ  কার অ  য়, পি কা ১  এবং 
েয়াজনীয় আ সাি ক য় ইত ািদ) 

১,০০০.০০ ৭,৬৮,০০০.০০ 
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পিরিশ -গ 
 

য পািত ও অিফস সর াম 
ম িববরণ সং া িত র দর মম  

1. ফেটাকিপ মিশন (েজলা কাযালয়) 
Specification : 
Resolution – 600 dpi × 600 dpi, 
Copying Speed – 20cpm (A4), 
Memory – Standard Memory 16MB 

১১  ১,০০,০০০.০০ ন ন ািপত ১১  
জলা 

2. ই ারেনট মেডম  ১১  ৩,০০০.০০ ঐ 
3. ফ ান ৩৩  ৩,০০০.০০ ঐ 
4. স ংসহ উব লাইট  ৩৩  ১,০০০.০০ ঐ 
5.  পািনর িফ ার  ১১  ২,৫০০.০০ ঐ 

6. ক াল েলটর ১১  ৫০০.০০ ঐ 
7. হলেমট, রইনেকাট এবং িসিকউির  লক 

(২৫x৩) 
৭৫  ৩,৫০০.০০ 

( িত সট) 
ন ন মাটর সাইেকল 

া  জলা স েহর 
জ   

 
পিরিশ -ঘ 

আসবাবপ  
 

ম িববরণ সং া িত র দাম মম  
1. হাফ সে টািরেয়ট টিবল 

সাইজ : ৫×৩, স নকাঠ/প াইেবাড, ডানপােশ  
-সহ ৩  য়ার, বাম পােশ িতন তাক িবিশ  সাইট 

র াক।  

২১+১১= ৩২  ১৫,০০০.০০ ন ন ািপত ১১  জলা 
এবং ১ম পযায় কে র ২১  

জলা 

2. সন চয়ার, সাইজ: া ার 
স ন কাঠ/ি ল ও ফাম 

২১+১১= ৩২  ৫,০০০.০০ ঐ 

3. াফ টিবল, সাইজ: ৪×২.৫, স ন 
কাঠ/প াইেবাড, ডানপােশ -সহ ২  য়ার, বাম 
পােশ ই তাক িবিশ  র াগ। 

২১+১১+২০+১১ 
=৬৩  

৮,০০০.০০ ঐ 

4. াফ চয়ার, সাইজ: া াড ২১+১১+২০+১১ 
=৬৩  

৩,০০০.০০ ঐ 

5. কি উটার টিবল, সাইজ : ৩×১.৫,  ১১+১১=২২  ৫,০০০.০০ ন ন ািপত ১১  জলা 
এবং ২য় পযায় কে র ১১  

জলা 
6. কি উটার চয়ার, সাইজ: া াড ১১+১১=২২  ৩,০০০.০০ ঐ 
7. িভিজটর চয়ার, সাইজ া াড ৬৩+৩৩=৯৬  ২,০০০.০০ ন ন ািপত ১১  জলা 

এবং ১ম পযায় কে র ২১  
জলা 

8. ি ল আলমারী, সাইজ: ৬'×৩.৫', ১৮ র  ১১+১১=২২  ২০,০০০.০০ ন ন ািপত ১১  জলা 
এবং ২য় পযায় কে র ১১  

জলা 
9. সাইট র াগ, সাইজ: ৩.৫×১.৫, িতন তাক িবিশ   ২১+১১= ৩২  ৪,০০০.০০ ন ন ািপত ১১  জলা 

এবং ১ম পযায় কে র ২১  
জলা 

10. ট র  ২১+১১= ৩২  ১,০০০.০০ ঐ 
11. া  ( িত িশ ােকে ), সাইজ, া াড ৭০০  ১,২০০.০০ তন ািপত ৭০০  

িশ ােকে র জ  



 
D:\Documents\Web Site\ADP 2017-18.doc 
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মি র িভি ক িশ  ও গণিশ া কায ম-৪থ পযায়  

িহ  ধম য় ক াণ া  
ধম িবষয়ক ম ণালয় 

১/আই, পিরবাগ, শাহবাগ, ঢাকা। 
 

নং-১৬.০৫.০০০০.১০১.২০.০০২.১৫.            তািরখঃ ২০/০৭/২০১৫ ইং 
 
 
 
িবষয়ঃ  ২০১৬-২০১৭ অথ সােলর এিডিপ রণ সংেগ। 
 
 
 উপ  িবষেয়র আেলােক ‘‘মি র িভি ক িশ  ও গণিশ া কায ম-৪থ পযায়’’ শীষক কে র ২০১৬-২০১৭ অথসােলর এিডিপ 

এতদসংেগ সং  কের রণ করা হেলা। িরত এিডিপ অ যায়ী সরকারী িবিধ িবধােনর আেলােক কে র কায ম ুভােব 

বাস বায়েনর জ  অ েরাধ করা হেলা। 

 
 
 

( পন মার বড়াল) 
ক  পিরচালক 

মি র িভি ক িশ  ও গণিশ া কায ম-৪থ পযায়  
ফানঃ ৯৬৭৭৮৯৪ (অঃ)। 

 
সহকারী পিরচালক 
মি র িভি ক িশ  ও গণিশ া কায ম-৪থ পযায়  
.................................. জলা/আ িলক কাযালয়।  


