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Our vision is for an educated society that is free from poverty, equal in justice, capable in activities, secure and empowred in every state of life 

`icÎ AvnŸvb weÁwß 

 

Rvevivs Kj¨vY mwgwZ LvMovQwo cve©Z¨ †Rjvi GKwU ’̄vbxq †emiKvix Dbœqb ms ’̄v| G ms ’̄v wewfbœ †`kx 

I we‡`kx `vZv ms ’̄vi Avw_©K mnvqZvq 1995 mvj †_‡K AÎ †Rjvi myweavewÂZ cÖvwšÍK Rb‡Mvôxi wkÿv I 

Av_©-mvgvwRK gv‡bvbœq‡b bvbv Dbœqbg~jK Kg©m~Px ev Í̄evqb K‡i P‡j‡Q| `vZv ms ’̄v †cwb G¨vwcj Gi A_©vq‡b 

Ges BDbvB‡UW cvicvm evsjv‡`k Gi KvwiMix mn‡hvwMZvq cvbQwo Dc‡Rjvq Abv_ wkï‡`i Rxebe¨vcx 

mdjZvi Rb¨ mgwš̂Z mnvqZv cÖKí ÒmdjÓ MZ wW‡m¤^i 2021 wLª. n‡Z ev Í̄evqb K‡i Avm‡Q| cÖK‡íi Abv_ 

wkï‡`i wkÿv mvgMÖx (†mvjvi PvRv©i jvBU, covi †Uwej, IqvUvi wdëvi), cÖv_wgK we`¨vj‡qi ÿz‡` Wv³vi‡`i 

mvgMÖx (G‡cÖvb, IRb gvcK hš¿, D”PZv gvcvi †¯‹j/óxKvi, †bBj KvUvi I wkLb PvU©), wkLb †K‡›`ªi mvgMÖx 

(†XDwUb, †Pqvi, †Uwej, emvi gv`yi, j¨vcUc, U¨ve‡jU I g‡Wgmn) Ges gva¨wgK ¯‹z‡ji eøy-¯‹zj mvgMÖx 

(†µvKvwiR) µ‡qi Rb¨ †hvM¨ I mswkøó AvMÖnx cÖwZôv‡bi wbKU n‡Z wb‡¤œi kZ©vewj †g‡b ms ’̄vi wba©vwiZ dig 

(jU wfwËK AvB‡Ug I weeiY) AbymiY c~e©K `i cÖ`vbKvix cÖwZôv‡bi wbR¯̂ c¨v‡W `icÎ Avnevb Kiv hv‡”Q|  

`icÎ Rgv`v‡bi mgqmxgv AvMvgx 12B Ryb 2022 wLª: `ycyi 12:00 Uvi g‡a¨ ms ’̄vi cÖavb Kvh©vj‡qi 

wbav©vwiZ †UÛvi ev‡· Rgv †`Iqvi Rb¨ Aby‡iva Kiv hv‡”Q| wb‡¤œ `ic‡Îi mshyw³ cÖ`vb Kiv nj|  

c¨v‡KR-01 

µ. 

bs 

c‡Y¨i 

bvg 

c‡Y¨i we Í̄vwiZ weeiYx 

m¤¢ve¨ 

cwigvY 

cÖ Í̄vweZ 

GKK 

g~j¨ 

f¨vU 

f¨vUmn 

g~j¨ 

gšÍe¨ (mvwf©m, 

Iqv‡iw›U ev 

Ab¨vb¨ myweavw`) 

G we wm wW B Gd B+Gd  

1 

Awdm 

†Uwej 

‰`N©¨-30BwÂ X cÖ ’̄-24BwÂ X 

D”PZv-30BwÂ (1wU Wªqvimn) 

25    

 

2 

covi 

†Uwej 

‰`N©¨-30BwÂ X cÖ ’̄-24BwÂ 

†dvwìs ‡gjvgvBb †evW©, †jvnvi 

cvqv 

157    

 

3 

cøvw÷K 

†Pqvi 

nvZj wenxb 182    

 

4 gv`yi-1 ‰`N©¨-72BwÂ X cÖ ’̄-36BwÂ 150     

5 gv`yi-2 ‰`N©¨-120BwÂ X cÖ ’̄-60BwÂ 100     

6 

cøvw÷K 

†Uicvj 

cÖwZ MR (cÖwZ †m›Uvi iæg mvBR 

13 dzU * 20 dzU) 

25 

†m›Uvi    

 

 

c¨v‡KR-02 

µ.bs c‡Y¨i bvg c‡Y¨i we Í̄vwiZ weeiYx 

m¤¢ve¨ 

cwigvY 

cÖ Í̄vweZ 

GKK 

g~j¨ 

f¨vU 

f¨vUmn 

g~j¨ 

gšÍe¨ (mvwf©m, 

Iqv‡iw›U ev 

Ab¨vb¨ myweavw`) 

G we wm wW B Gd B+Gd  

1 (K) IRb gvcK hš¿  

GbvjM  

 

35    

 

2 (L) IRb gvcK hš¿ wWwRUvj 35     
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µ.bs c‡Y¨i bvg c‡Y¨i we Í̄vwiZ weeiYx 

m¤¢ve¨ 

cwigvY 

cÖ Í̄vweZ 

GKK 

g~j¨ 

f¨vU 

f¨vUmn 

g~j¨ 

gšÍe¨ (mvwf©m, 

Iqv‡iw›U ev 

Ab¨vb¨ myweavw`) 

G we wm wW B Gd B+Gd  

3 

(K) D”PZv gvcvi 

†¯‹j 

D”PZv gvcvi †¯‹j 157    

 

4 (L) wóKvi wóKvi 167     

5 †bBj KvUvi gvSvwi mvB‡Ri-Pvqbv 35     

6 G‡cÖvb j¤^v-26/28 BwÂ 70     

7 wkLb PvU© 

cywó PvU©, K…wg 

RxebPµ PvU©, 

g¨v‡jwiqv PvU©, AvB 

PvU© 

35 

†mU 

   

 

8 †mvjvi mvP© jvBU 

Solar 
Rechargeable 
Light  

50    

 

9 ওয়াটার ফিল্টার 

ক। ধারণ ক্ষমতা-২৮ 

ফিটার 

খা। ফুড গ্রেড 

প্লাফিক ফিয়য় ততরী 

গ। ছাকফি এবং 

ফকট ছাড়া ফিল্টার 

25    

 

10 কাাঁয়ের গ্লাস  

ক। ৬×৬×১৪ গ্রসফম  

     আকায়রর 

30    

 

11 

জগ (কাাঁয়ের বা 

প্লাফিয়কর বহুবার 

ব্যবহারয় াগ্য) 

ক। ধারি ক্ষমতা-  

     ২.৮ ফিটার 

খ। গ্রগািাকার আকার 

গ। ২১×১৪×২৬  

     গ্রসফম 

20    

 

12 ১৫ ফিটায়রর বািফত 

ক। ধারণ ক্ষমতা- ১৬  

     ফিটার 

খ। ফুড গ্রেড প্লাফিক  

     ফিয়য় ততরী 

গ। ঢাকিা হীি/সহ 

10    

 

13 

পফরষ্কার করার জন্য 

মুছফি 

ক। ফুড গ্রেড  

     ফসফিকি, িাইিি  

     কাপয়ড়র ততরী 

খ। টাি সহিশীি 

গ। ৪টি ফময়ি একটি  

    একক 

25    

 

14 

পফরষ্কার করার জন্য 

ফিম Liquid 

Vim Dishwashing 
Liquid 500ml 

৩০    

 

15 টয়গ্রিট পফরষ্কার ক। হ্যায়েি প্লাফিক  ৫     
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µ.bs c‡Y¨i bvg c‡Y¨i we Í̄vwiZ weeiYx 

m¤¢ve¨ 

cwigvY 

cÖ Í̄vweZ 

GKK 

g~j¨ 

f¨vU 

f¨vUmn 

g~j¨ 

gšÍe¨ (mvwf©m, 

Iqv‡iw›U ev 

Ab¨vb¨ myweavw`) 

G we wm wW B Gd B+Gd  

করার জন্য ব্রাশ      ততরী 

খ। িরম ও সহিীয়  

     ব্রাশ মুখ 

16 

টয়য়িট পফরস্কারক 

ফিকুইড 

ক। ৫০০ ফমফি এর  

     একক 

খ। নুন্যতম ১০০ বার  

    পফরষ্কার করা  ায়ব  

    এমি 

গ। ৯৯% বা তার  

     গ্রবফশ জীবানুমুক্ত  

     কয়র। 

১৫    

 

18 হ্যান্ডওয়াশ Refill 

ক। তরি হ্যান্ডওয়াশ 

খ। ৫ ফিটায়রর একক 

গ। ২০ গ্রসয়কয়ন্ড  

    ৯৯% জীবানুমুক্ত  

    করয়ত পায়র  

    এমি। 

১৫    

 

19 হ্যান্ডওয়াশ 

ক। ২০০ফমফি এর  

    হ্যান্ডপাম্প 

খ। ২০ গ্রসয়কয়ন্ড  

    ৯৯% জীবানুমুক্ত  

    করয়ত পায়র  

    এমি। 

গ। তরি হ্যান্ডওয়াশ  

    ধরণ করয়ত পায়র  

    এমি 

১২০    

 

20 প্লাফিয়কর মগ 

TEL Mug Classic 
Red 2L 803108 

১০    

 

21 ন্যাপফকি/প্যড 

ক। প্রফত প্যায়কয়ট  

   ১৫টি প্যাড আয়ছ  

   এমি 

খ। শতিাগ স্বাস্থ্যফবফধ  

গ। িীর্ ঘ সময় শুষ্ক  

    থায়ক এমি  

২৫    

 

22 ঢাকিা সহ ফবি 

ক। ২৮×২২×৩৬  

    গ্রসফম 

খ। প্লাফিয়কর ততরী  

গ। প্যায়ডয়ির  

    সাহায়ে ঢাকিা  

    গ্রখািা  ায় এমি  

৫   
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µ.bs c‡Y¨i bvg c‡Y¨i we Í̄vwiZ weeiYx 

m¤¢ve¨ 

cwigvY 

cÖ Í̄vweZ 

GKK 

g~j¨ 

f¨vU 

f¨vUmn 

g~j¨ 

gšÍe¨ (mvwf©m, 

Iqv‡iw›U ev 

Ab¨vb¨ myweavw`) 

G we wm wW B Gd B+Gd  

র্। পিফথি আটয়ক  

    রাখা  ায় এমি  

    ব্যবস্থ্া আয়ছ  

23 

কাগজ বা ময়িা 

রাখার জন্য বায়স্কট 

১৩। কাগজ রাখার  

   বায়স্কট 

ক। পফিপ্রপাইফিি বা  

    প্লাফিয়কর ততরী  

খ। গ্রিওয়ায়ি ফছদ্রযুক্ত  

    বা ফছদ্রহীি 

গ। ২৭×২৭×২৬  

    গ্রসফম  

১০    

 

24 

ফবয়ি ব্যবহার করার 

জন্য 500 gm 

পফিফথি 

ক। আবজঘিা রাখার  

     প্লাফিক  

খ। কায়িা রং এর  

গ। ৩২×৫৪ গ্রসফম  

১০    

 

25 

Handwashing-
Tippytap 

ক। সয়ব ঘাচ্চ দুই  

    ফিটায়রর গ্রবাতি 

১৫    

 

26 

গ্রলার পফরষ্কার কারার 

ব্রাশ/broom 

ক। প্লযাফিয়কর িীর্ ঘ  

    হ্যায়ন্ডি 

খ। িরম প্লাফিয়কর  

    ব্রাশ  

৫০    

 

27 

gqjv †Zvjvi/ 

DVv‡bvi †ejPv-

প্লাফিক 

ক। ৮×৯ ইফি 

খ। প্লাফিক ততরী 

১০    

 

28 

গ্রটফবি, গ্রেয়ার, গ্রবি 

পফরস্কায়রর জন্য ঝাড়ু 

ক। গ্রেয়ার, গ্রটফবি  

    পফরষ্কার করার  

    জন্  টাওয়য়ি/  

    কাপড় 

খ। কটয়ির ততফর  

     কাপড় 

গ। ১২×১২ ইফি  

১০    

 

29 গ্রকািাি 

ক। ৮-১০ ইফি  

    গ্রকািাি 

খ। গ্রিাহার ততফর 

গ। ২৭ ইফি কায়ের  

    হাতি 

১০    

 

30 ফিড়াফি 

ক। ১২ ইফি ফিড়াফি 

খ। গ্রিাহার ততফর 

গ। কায়ের হাতি 

১০    

 

31 ঝরিা ক। ২ ফিটার ধারণ  ১০     
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µ.bs c‡Y¨i bvg c‡Y¨i we Í̄vwiZ weeiYx 

m¤¢ve¨ 

cwigvY 

cÖ Í̄vweZ 

GKK 

g~j¨ 

f¨vU 

f¨vUmn 

g~j¨ 

gšÍe¨ (mvwf©m, 

Iqv‡iw›U ev 

Ab¨vb¨ myweavw`) 

G we wm wW B Gd B+Gd  

    ক্ষমতা সম্পন্ন  

খ। ১৮×১২×৮ গ্রসফম  

   আকায়রর 

গ। প্লযাফিয়কর ততফর 

র্। বায়ু োয়পর  

   মাধ্যয়ম পাফি প্রবাহ  

   হয় এমি 

31 ডাফি 

ক। ২ ফুয়টর ব্যায়সর  

    বাাঁয়শর ডাফি  

খ। গ্রছাট ফছদ্রযুক্ত  

গ। ২-৩ ইফি  

    উচ্চতার 

১০    

 

 

c¨v‡KR-03 

µ.

bs 

c‡Y¨i bvg c‡Y¨i we¯ ÍvwiZ weeiYx 

m¤¢ve¨ 

cwigvY 

cÖ Í̄vweZ 

GKK 

g~j¨ 

f¨vU 

f¨vUmn 

g~j¨ 

gšÍe¨ (mvwf©m, 

Iqv‡iw›U ev 

Ab¨vb¨ myweavw`) 

G we wm wW B Gd B+Gd  

1 Laptop 

1. Processor: Intel 

Celeron N4020 (4M 

Cache, 1.10 GHz up to 

2.80 GHz) 

Memory: 4GB DDR4 

2400MHz RAM 

Storage: 1TB 5400rpm 

2.5" HDD 

Display: 15.6" HD (1366 x 

768) 

  

2. Intel Celeron 

Processor N4020 (4M 

Cache, 1.10 GHz up to 

2.80 GHz) 

4GB LPDDR4 RAM 

256GB SATA M.2 SSD 

14" FHD (1920 x 1080) IPS 

Display 

20    

 

2 
Tablet 

1. CPU Type: Mediatek 

MT6762 Helio P22T (12 

nm) 

Resolution: 800 x 1280 

pixels 

4GB RAM, 64GB ROM 

5 
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µ.

bs 

c‡Y¨i bvg c‡Y¨i we¯ ÍvwiZ weeiYx 

m¤¢ve¨ 

cwigvY 

cÖ Í̄vweZ 

GKK 

g~j¨ 

f¨vU 

f¨vUmn 

g~j¨ 

gšÍe¨ (mvwf©m, 

Iqv‡iw›U ev 

Ab¨vb¨ myweavw`) 

G we wm wW B Gd B+Gd  

Battery: Li-Pro 

5100mAh/19.7Wh 

2. Qualcomm Snapdragon 

660, Octa-core Processor 

10.5inch (2560 x 1600) 

AMOLED Display 

RAM: 4GB; Storage: 64GB 

Battery: 7700mAh; 

Network: 4G 

3 

Internet 

Modem 
4G internet modem 20 

   

 

 

c¨v‡KR-04 

µ.

bs 

c‡Y¨i bvg c‡Y¨i we Í̄vwiZ weeiYx 

m¤¢ve¨ 

cwigvY 

GKK 

g~j¨ 

f¨vU  

f¨vUmn 

†gvU g~j¨ 

gšÍe¨ (mvwf©m, 

Iqv‡iw›U ev 

Ab¨vb¨ myweavw`) 

G we wm wW B Gd B+Gd  

1 
 †XDwUb 19/20/21 mm 100 

evb 

   

 

 

 

 

kZ©mg~n: 

1. `i cÖ`vbKvix c ÖwZôv‡bi bv‡g miKvi Aby‡gvw`Z †h †Kvb Zdkxjf~³ e¨vs‡K e¨vsK wnmve _vK‡Z 

n‡e| e¨vsK wnmv‡ei cÖgvY ¯^iƒc †PK eB‡q Dc‡i cvZv 1 Kwc d‡UvKwc `ic‡Îi mv‡_ `vwLj 

Ki‡Z n‡e| 

 

2. `i cÖ`vbKvix cÖwZôv‡bi bv‡g nvjbvMv` †UªW jvB‡mÝ Gi d‡UvKwc `vwLj Ki‡Z n‡e| 

 

3. GKK g~‡j¨i mv‡_ Aek¨B miKvwi wbqg †g‡b avh©¨K„Z f¨vU I U¨v· mshy³ Ki‡Z n‡e| ফবি 

পফরয়শায়ধর সময় প্রয়িয় ফবি হয়ত ৩% আয়কর কতঘি করার পর একাউন্ট গ্রপয়ী গ্রেক-এর মাধ্যয়ম 

পফরয়শাধ করা হয়ব। আয়কর সিি যুক্ত করয়ত ব্যথ ঘ হয়ি সরকাফর ফবফধ গ্রমাতায়বক ৪.৫% আয়কর কতঘি 

করা হয়ব। 

 

4. µq KwgwU KZ©„K Avcbvi cÖwZôvb gvjvgvj mieiv‡ni Rb¨ wbe©vwPZ n‡j m¤ú~b© wbR `vwq‡Z¡ hveZxq 

gvjvgvj ms¯’vi cvbQwo Dc‡Rjv Kvh©vjq, Dc‡Rjv K¤úvDÛ, LvMovQwo cve©Z¨ †Rjv GB wVKvbvq 

mieivn Ki‡Z n‡e| 
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5. 18 eQ‡ii wb‡Pi eqmx †Kvb wkï‡K gvjvgvj mieivn wKsev †jvW-Avb‡jv‡Wi Kv‡R e¨envi †_‡K 

weiZ _vK‡Z n‡e| 

 

6. Kvh©v‡`k †`Iqvi wbw`©ó mgqmxgvi g‡a¨ †mev cÖ`vb Ki‡Z n‡e| 

 

7. `icÎ di‡gU Rvevivs Gi cÖavb Kvhv©j‡qi n‡Z msMÖn Ki‡Z n‡e| 

 

we.`ª:  †hme cÖwZôvb Zuvi cÖwZôv‡bi bv‡g nvjbvMv` f¨vU †iwR‡÷ªkb I nvjbvMv` AvqKi cÖ`v‡bi mb` `vwLj 

Ki‡Z cvi‡eb D³ cÖwZôvbwU wbe©vP‡bi †ÿ‡Î AMÖvwaKvi cv‡eb| 

  

 

AvnevqK 

µq KwgwU 

Rvevivs Kj¨vY mwgwZ 

†gvevBj: 01556606803 

ZvwiL: 2 Ryb 2022 


