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 (রক্ষ টাকা) 

স্টনভ যাণ, মভযাভত ও াংস্কায কাজ  

১ াফভাযস্টফর াম্প - ১ টি  ৩.০  

২ শ্রস্টভক কদরাস্টন মভযাভত - ১০ টি ইউস্টনট   ৪.০   

৩ অস্টপ ও স্টজ-ব্লদকয াংদমাগ যাস্তা ও স্টনযাত্তা প্রাচীয কারবাট য স্টনভ যাণ- ১ টি  ৩৫.০    

৪ নতুন স্টদের ফাা - ৮ টি ও শ্রস্টভক কদরাস্টনয ৪ টি ফাায ইা রাইন স্টনভ যাণ    ২.০  

৫ দুইটি নতুন স্টদের  এদকাভদেন –এয াভদনয যাস্তা স্টনভ যাণ- ১ টি     ১৪.০   

৬ আনায কদরাস্টনয টয়দরট  ,োইস্টনাং ও ফাা মভযাভত  ৩.০   

৭ নতুন ফাথরুভ আনায মাি স্টনভ যাণ - ৩ টি  ৬.০   

৮ অস্টপ  ,গদফলণা ভাে ও াাভায মগইট স্টনভ যাণ- ৩ টি   ৯.০    

৯ গাস্টিয ইাদযজ স্টনভ যাণ - ১ টি ( েফর ) ৬.০  

১০ গাস্টিয যাম্প স্টনভ যাণ ওয়াস্টাং ব্যফস্থা – ১ টি  ৪.০   

১১ স্টদ স্টভনায - ১ টি  ২.০  

১২ তাকা িযান্ড মলায – ১ টি  ৫.০  

১৩ মভস্টনাস্টযজ মদেয াংস্কায – ২ টি  ৫.০   

১৪ মগি াউদজয স্টব আই স্ট রুভ ম্প্রাযণ ও াংস্কায  – ১ টি  ১০.০   

১৫ প্রস্টক্ষণ/কনপাদযন্স রুদভয মিজ, ব্যানায মফাে য ও ইদেস্টযওয স্টেজাইন   ৪.০   

১৬ আফাস্টক/অনাফাস্টক বফন মভযাভত, াংস্কায ও যাং কযা- ৫ টি  ২০.০   

১৭ াাভায মন্ত্রাস্টত মভযাভত ৫.০   

ম্পদ াংগ্র 

১ ফীজ ধান )স্টি ধান৬৭, ৮৩, ৯১, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৮( - ৫ টন  ২ .৫  

ক্রয় স্টযকল্পনা 

১ মটস্টরদপান াংদমাগ PABX স্টদিভ     ২.০  

২ প্রস্টক্ষণ/কনপাদযন্স রুদভ ব্যফাদযয জন্য এস্ট- ৪ টি, প্রস্টতটি ২ টন স্টিট টাই ৬.০   

৩ মগি াউদজ ব্যফাদযয জন্য - ২ টি, প্রস্টতটি ১ .৫  টন স্টিট টাই ১ .৮  

৪ অস্টপ প্রধাদনয অস্টপ কদক্ষ ব্যফাদযয জন্য এস্ট- ১ টি  )৩ টন স্টিট টাই(  ২.০  

৫  প্রস্টক্ষণ/কনপাদযন্স রুদভয ক্লা রুভ মচয়ায - ৮০ টি  ৭ .২  

৬ প্রস্টক্ষণ/কনপাদযন্স রুদভয মাপা - ৪ মট  ৪.০  

৭ প্রস্টক্ষণ/কনপাদযন্স রুদভয মটস্টফর - ২ টি  ১ .০  

৮ মগি াউদজয জন্য মাপা - ২ মট  ২.০  
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 (রক্ষ টাকা) 

৯ কদযানা স্টচস্টকৎায় ব্যফহৃত অস্টিদজন স্টস্টরন্ডায - ২ টি  ০ .৬  

১০ মটস্টরদপান মট- ১৫ টি  ০.৭২ 

১১ আনায ব্যাযাদকয জন্য াাট- ২৫ ১.৫ 

১২ মেস্কট কস্টম্পউটায - ১ টি  ০.৫ 

১৩ প্রস্টক্ষণ/কনপাদযন্স রুদভ ব্যফাদযয জন্য ভাস্টিস্টভস্টেয়া ও াউন্ড স্টদিভ ৩.০ 

১৪ াইড্র টিরায - ২ টি ৩.০ 

১৫ াওয়ায টিরায  ২.৮  

১৬ ধান ভািাই মন্ত্র- ১ টি   ১.০ 

১৭ মগি াউদজ ব্যফাদযয জন্য াাট- ৪  ২.০ 

১৮ কস্টম্পউটায মচয়ায মটস্টফর- ২ মট  ০.৩ 

১৯  ফ্রে মচয়ায- ১০ টি  ০.৬   

২০ গদফলণা উকযণ াংযক্ষদনয জন্য স্টফ্রজ- ১ টি  ১.০  

স্টফস্টফধ (াধাযণ) 

 গদফলণা উকযণ, বফদুযস্টতক, মদনটাস্টয, মিনাস্টয াভস্টগ্র ইতযাস্টদ ৪০.০  

ফ যদভাট = ২২২.৫২  
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