
বাাংলাদেশ শশল্প কাশিগশি সহায়তা ককন্দ্র (শবটাক) 

কতজগাঁও শশল্প এলাকা 

ঢাকা-১২০৮। 
 
 

ক্রয় পশিকল্পনা  ২০২১-২০২২   

(মালামাল, কসবা এবাং শনম মাণ)  
 

 

“হাতে কলতে কারিগরি প্ররিক্ষতে েরহলাতেিতক গুরুত্ব রেতে রিটাতকি কার্ যক্রে 

সম্প্রসািে পূি যক আত্ন-কে যসংস্হান সৃরি ও োরিদ্র্য রিতোচন ফেজ-২” িীর্ যক প্রকল্প 

মন্ত্রণালয়      : শশল্প মন্ত্রণালয় 

বাস্তবায়নকািী সাংস্থা: বাাংলাদেশ শশল্প কাশিগশি সহায়তা ককন্দ্র (শবটাক)।  ককাড নাং- ২২৪৩২৩৬০০                                                                                                 

ক্রঃ নাং প্রকল্প/কম মসূচীি নামঃ সাংগ্রদহি জন্য 

শনধাশি মত 

আইদটম/শবষয়াশেি 

শববিণ 

ইউশনট পশিমাণ প্রাক্কশলত সময় মন্তব্য অগ্রগশত 

শবজ্ঞাপন েিপত্র ক ালা েিপত্র 

মূল্যায়ন 

েিপত্র 

অনুদমােন 

চুশি স্বাক্ষি  চুশিি কময়াে কমাট সময়   

তাশি  তাশি  তাশি  তাশি  তাশি  তাশি  শেন ক্রয় পদ্ধশত  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩  

(মালামাল স্থানীয়)            

রজরি-৪ “হাতে কলতে 

কারিগরি প্ররিক্ষতে 

েরহলাতেিতক গুরুত্ব 

রেতে রিটাতকি 

কার্ যক্রে সম্প্রসািে 

পূি যক আত্ন-

কে যসংস্হান সৃরি ও 

োরিদ্র্য রিতোচন 

ফেজ-২” িীর্ যক 

প্রকল্প। 

আসিািপত্র ও 

সরিতিিন 

         ওটিএে/ 

আিএেরকউ/ 

এলটিএে 

 

রজরি-২ করিউটাি ও 

র্ন্ত্াংি 

         ওটিএে/ 

আিএেরকউ/ 

এলটিএে 

 

রজরি-৩ বিদ্যযরেক 

সিঞ্জাোরে 

         ওটিএে/ 

আিএেরকউ/ 

এলটিএে 

 

 ব্যিহার্ য দ্র্ব্যারে          সিাসরি/নগে  

 ফেিনািী          সিাসরি/নগে  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                   (কমা: ইকিাল ফহাতসন পাতটাোিী) 

                                                                                                                                                                                                  প্রকল্প পশিচালক  

                                                                                                                                                                                                                                  কসপা কেজ-২ 
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ইউশনট পশিমাণ প্রাক্কশলত সময় মন্তব্য অগ্রগশত 
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(মালামাল স্থানীয়)            

িরিউ(রপিরিউরি)/ 

এইচরি-০১ 

“হাতে কলতে 

কারিগরি প্ররিক্ষতে 

েরহলাতেিতক গুরুত্ব 

রেতে রিটাতকি 

কার্ যক্রে সম্প্রসািে 

পূি যক আত্ন-

কে যসংস্হান সৃরি ও 

োরিদ্র্য রিতোচন 

ফেজ-২” িীর্ যক 

প্রকল্প। 

১০ েলা রিে 

রিরিি িতেজ 

ফহাতেল 

িগ যরেটাি  ০১-০৮-২০২১ ২২-০৮-২০২১ ০৯-০৯-২০২১ ১২-০৯-২০২১ ৩০-০৯-২০২১ ০১-১০-২০২১ 

ফেতক  

৩০-০৯-২০২৩ 

২৪ োস ওটিএে  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                   (কমা: ইকিাল ফহাতসন পাতটাোিী) 

                                                                                                                                                                                                  প্রকল্প পশিচালক  

                                                                                                                                                                                                                                  কসপা কেজ-২ 

 


