
পৃষ্ঠা-1 

 

 

সংয োজনী-৩(ক) 

সূত্র: পিপিআর ২০০৮ 

উন্নয়ন প্রকল্প/কো যক্রযের জন্য মেোট ক্রয় িপরকল্পনো 

েন্ত্রণোলয়/পিভোগ  জনপ্রশোসন েন্ত্রণোলয়  প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টোকোয়) 

সংস্থো  উন্নয়ন অনুপিভোগ  ,জনপ্রশোসন েন্ত্রণোলয়   মেোট : ২৭৫৫৭.০০ 

ক্রয়কোরী এনটিটির নোে ও মকোড  প্রকল্প িপরচোলক   পজওপি : ২৭৫৫৭.০০ 

প্রকল্প/কো যক্রযের নোে ও মকোড  পিপসএস কযোডোর কে যকর্যোযের সক্ষের্ো বৃপির েোধ্যযে 

সরকোরযক শপিশোলীকরণ-২য় ি যোয় (২য় সংযশোপির্) 

  পনজস্ব অর্ য 

 

প্যোযকজ 

নং 

পডপিপি/টিপিপি অনু োয়ী 

ক্রযয়র জন্য প্যোযকযজর 

িণ যনো 

িণ্য 

একক িপরেোণ ক্রয় িিপর্ 

এিং িরণ 

ক্রয় অনুযেোেনকোরী 

কর্তযিক্ষ 

অযর্ যর উৎস প্রোক্কপলর্ 

ব্যয় (লক্ষ 

টোকো) 

সম্ভোব্য র্োপরখ 

েরিত্র আহ্বোন চুপি স্বোক্ষর চুপি অনু োয়ী 

সম্পোেযনর মশষ 

র্োপরখ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

িণ্য -১  অন্যোন্য  ন্ত্রিোপর্ ও 

সরঞ্জোেোপে 

- মর্োক RFQ প্রকল্প িপরচোলক )পজওপি(  ১৫.০০ জোনু’২২ - পডযসম্বর, ২০২৫ 

িণ্য -২  মেশনোরী, পিপিি ও অন্যোন্য - মর্োক OTM প্রকল্প িপরচোলক পজওপি ৩০.০০ জোনু’২২ - পডযসম্বর, ২০২৫ 

িণ্য -৩  ফোপন যচোর সংখ্যো ২৫ RFQ প্রকল্প িপরচোলক )পজওপি(  ৩.০০ জোনু’২২ - পডযসম্বর, ২০২৫ 

ক্রয়কৃর্ িযণ্যর মেোট মূল্য      ৪৮.০০    

 

  



পৃষ্ঠা-2 

 

সংয োজনী-৩(খ) 

সূত্র: পিপিআর ২০০৮ 

উন্নয়ন প্রকল্প/কো যক্রযের জন্য মেোট ক্রয় িপরকল্পনো 

েন্ত্রণোলয়/পিভোগ  জনপ্রশোসন েন্ত্রণোলয়  প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টোকোয়) 

সংস্থো  উন্নয়ন অনুপিভোগ  ,জনপ্রশোসন েন্ত্রণোলয়   মেোট : ২৭৬১৭.০০ 

ক্রয়কোরী এনটিটির নোে ও মকোড  প্রকল্প িপরচোলক   পজওপি : ২৭৬১৭.০০ 

প্রকল্প/কো যক্রযের নোে ও মকোড  পিপসএস কযোডোর কে যকর্যোযের সক্ষের্ো বৃপির েোধ্যযে 

সরকোরযক শপিশোলীকরণ-২য় ি যোয় (২য় সংযশোপির্) 

  পনজস্ব অর্ য 

 

প্যোযকজ 

নং 

পডপিপি/টিপিপি অনু োয়ী 

ক্রযয়র জন্য প্যোযকযজর 

িণ যনো 

পূর্য কোজ 

একক িপরেোণ ক্রয় িিপর্ 

এিং িরণ 

ক্রয় অনুযেোেনকোরী 

কর্তযিক্ষ 

অযর্ যর উৎস প্রোক্কপলর্ 

ব্যয় (লক্ষ 

টোকো) 

সম্ভোব্য র্োপরখ 

প্রোক 

ম োগ্যর্ো 

আহ্বোন 

(প্রয োজয 

মক্ষযত্র) 

েরিত্র 

আহ্বোন 

চুপি 

স্বোক্ষর 

চুপি 

অনু োয়ী 

সম্পোেযনর 

মশষ র্োপরখ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

            

            

   প্রয োজয নয়    

      

      

            

            

 পূর্য কোযজর মেোট ক্রয়মূল্য           

 



পৃষ্ঠা-3 

 

সংয োজনী-৩(গ) 

সূত্র: পিপিআর ২০০৮ 

উন্নয়ন প্রকল্প/কো যক্রযের জন্য মেোট ক্রয় িপরকল্পনো 

 

েন্ত্রণোলয়/পিভোগ  জনপ্রশোসন েন্ত্রণোলয়  প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টোকোয়) 

সংস্থো  উন্নয়ন অনুপিভোগ  ,জনপ্রশোসন েন্ত্রণোলয়   মেোট : ২৭৬১৭.০০ 

ক্রয়কোরী এনটিটির নোে ও মকোড  প্রকল্প িপরচোলক   পজওপি : ২৭৬১৭.০০ 

প্রকল্প/কো যক্রযের নোে ও মকোড  পিপসএস কযোডোর কে যকর্যোযের সক্ষের্ো বৃপির েোধ্যযে 

সরকোরযক শপিশোলীকরণ-২য় ি যোয় (২য় সংযশোপির্) 

  পনজস্ব অর্ য 

 

প্যোযকজ 

নং 

পডপিপি/টিপিপি অনু োয়ী 

ক্রযয়র জন্য প্যোযকযজর 

িণ যনো 

মসিো 

একক িপরেোণ ক্রয় িিপর্ 

এিং িরণ 

ক্রয় অনুযেোেনকোরী 

কর্তযিক্ষ 

অযর্ যর 

উৎস 

প্রোক্কপলর্ ব্যয় 

(লক্ষ টোকো) 

সম্ভোব্য র্োপরখ 

প্রোক 

ম োগ্যর্ো 

আহ্বোন 

(প্রয োজয 

মক্ষযত্র) 

েরিত্র 

আহ্বোন 

চুপি 

স্বোক্ষর 

চুপি 

অনু োয়ী 

সম্পোেযনর 

মশষ 

র্োপরখ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

মসিো-১ েোেোস য জন ১৮০ এসএসএস / 

পজ-টু-পজ 

প্রকল্প িপরচোলক পজওপি ৯০০০.০০ - - জোনু’২২ পডযস’২৫ 

মসিো-২ পিএইচপড জন ৪৫ এসএসএস / 

পজ-টু-পজ  

প্রকল্প িপরচোলক পজওপি ৯০০০.০০ - - জোনু’২২ পডযস’২৫ 

মসিো-৩ পসপনয়র সপচি/সপচিগযণর 

সপ্তোহব্যোিী পরযেশোর মকোযস য 

প্রপশক্ষণ 

জন ৪৫ এসএসএস / 

পজ-টু-পজ 

প্রকল্প িপরচোলক পজওপি ৬৭৫.০০ - - জোনু’২২ পডযস’২৫ 

মসিো-৪ অপর্পরি সপচিগযণর ১৫ 

পেনব্যোিী প্রপশক্ষণ 

জন ১৮০ এসএসএস / 

পজ-টু-পজ 

প্রকল্প িপরচোলক পজওপি ২১৭৫.০০ - - জোনু’২২ পডযস’২৫ 

মসিো-৫ যুগ্মসপচিগযণর ১৫ পেনব্যোিী 

প্রপশক্ষণ 

জন ৩০০ এসএসএস / 

পজ-টু-পজ 

প্রকল্প িপরচোলক পজওপি ২৭৩০.০০ - - জোনু’২২ পডযস’২৫ 



পৃষ্ঠা-4 

 

প্যোযকজ 

নং 

পডপিপি/টিপিপি অনু োয়ী 

ক্রযয়র জন্য প্যোযকযজর 

িণ যনো 

মসিো 

একক িপরেোণ ক্রয় িিপর্ 

এিং িরণ 

ক্রয় অনুযেোেনকোরী 

কর্তযিক্ষ 

অযর্ যর 

উৎস 

প্রোক্কপলর্ ব্যয় 

(লক্ষ টোকো) 

সম্ভোব্য র্োপরখ 

প্রোক 

ম োগ্যর্ো 

আহ্বোন 

(প্রয োজয 

মক্ষযত্র) 

েরিত্র 

আহ্বোন 

চুপি 

স্বোক্ষর 

চুপি 

অনু োয়ী 

সম্পোেযনর 

মশষ 

র্োপরখ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

মসিো-৬ উিসপচিগযণর ২১ পেনব্যোিী 

প্রপশক্ষণ 

জন ৩০০ এসএসএস / 

পজ-টু-পজ 

প্রকল্প িপরচোলক পজওপি ২৪৩০.০০ - - জোনু’২২ পডযস’২৫ 

মসিো-৭ উিসপচিগযণর এপিপকউটিভ 

মপ্রোগ্রোে 

জন ৬০ এসএসএস / 

পজ-টু-পজ 

প্রকল্প িপরচোলক পজওপি ৮৪০.০০ - - জোনু’২২ পডযস’২৫ 

মসিো-৮ প্রকল্প িোস্তিোয়ন সংপিষ্ট 

কে যকর্যো /কে যচোপরযের 

প্রপশক্ষণ 

জন ৩০ - প্রকল্প িপরচোলক পজওপি ২২৫.০০ - - জোনু’২২ পডযস’২৫ 

মসিো-৯ পফডব্যোক 

মসপেনোর/ওয়োকযশি 

সংখ্যো ৬ টি - প্রকল্প িপরচোলক পজওপি ৬০.০০ - - - - 

মসিো-১০ জনিল ব্যয় (যপ্রষণ ও 

আউটযসোপস যং) 

মর্োক মর্োক - প্রকল্প িপরচোলক পজওপি ৯০.০০ - - জোনু’২২ পডযস’২৫ 

মসিো-১১ অপফস ব্যয় (সম্মোনী ও 

অন্যোন্য) 

মর্োক মর্োক - প্রকল্প িপরচোলক পজওপি ৯০.০০ - - - - 

মসিো-১২ আইএেইপডর মূল্যোয়ন 

প্রপর্যিেন  ,সেোপপ্ত প্রপর্যিেন 

ও অন্যোন্য ব্যয় 

মর্োক মর্োক - প্রকল্প িপরচোলক পজওপি ৫.০০ - - - - 

মসিো-১৩ জ্বোলোনী ও গ্যোস মর্োক মর্োক - প্রকল্প িপরচোলক পজওপি ২৪.০০ - - - - 

মসিো-১৪ মেযশ পিযেযশ সুিোরপভশন ও 

েপনটপরং 

জন ৩০ - প্রকল্প িপরচোলক পজওপি ২২৫.০০ - - জোনু’২২ পডযস’২৫ 

 মসিোর মেোট ক্রয়মূল্য      ২৭৫৬৯.০০     

 


