
নিলাম নিজ্ঞনি 

সি বসাধারণের অিগনির জন্য জািাণিা যাণে যয নিনসএস প্রশাসি একাণেনম, শাহিাগ, ঢাকা-১০০০ এ ১৬ মার্ ব 

২০২০ িানরখ সকাল ১১:০০টায় উপপনরর্ালক (যসিা) এর অনিস কণে িা সুনিধাজিক স্থাণি ল্যাপটপ কনিউটার 

ও অন্যান্য ইণলকট্রনিক্স আইণটণমর ১০০টি ল্যাপটপসহ ১৩৭টি ধরণির আইণটম (সংযুনি) “ যযখাণি যয অিস্থায় 

আণে” নিনিণি নিলাম অনুনিি হণি। উি নিলাম প্রনিয়ায় নিণনাি  শিবযুি হণি: 

০১। প্রণিেক নিলাম োককারী কর্তবক নিলাম কনমটির সিাপনি িরাির ধায ব মূণল্যর ৩০% যা পরিিীণি শিব 

সাণপণে (যিরিণযাগ্য) জামািি রাখণি হণি।  

০২। নিলাম োক শুরু হণি ধার্য্বমূল্য ৭৭,৪০১/- (সািাির হাজার র্ারশি এক টাকা) হণি। 

০৩। সণি বাচ্চ নিলাম োককারী নিলাম যশষ হওয়ার সাণে সাণে সমুদয় অে ব িগদ পনরণশাধ করণি, অন্যোয় 

জামািণির অে ব িাণজয়াি হণি।  

০৪। সণি বাচ্চ নিলাম োককারীণক নিলাম নিণের উপর ৭.৫% মূল্য সংণযাজি কর এিং ৫% আয়কর িাৎেনিক 

পনরণশাধ করণি হণি।  

০৫। নিলাম যশষ হওয়ার পর সণি বাচ্চ োককারীণক ২৪ ঘণ্টার মণে মালামাল একাণেনম হণি অপসারে করণি 

হণি।  

০৬। সািধাণি মালামাল উঠাণিা-িামাণিা করণি হণি, মালামাল উঠাণিা/িামাণিার সময় অন্যান্য মালামাল যা 

নিলাম োণকর অন্তর্ভ বি িয় িা েনিগ্রস্ত হণল েনিপূরে  সণি বাচ্চ নিলাম োককারী কর্তবক প্রণদয় হণি।  

০৭। মালামাল পনরিহে িা উঠাণিা/িামাণিার সময় যকাি দুঘ বটিায় নিলামকারীর িা মালামাণলর েয়-েনির জন্য 

নিনসএস প্রশাসি একাণেনম দায়ী োকণি িা।  

০৮। যকািরুপ কারে দশ বাণিা োড়াই নিলাম িানিল করার েমিা কর্তবপে কর্তবক সংরনেি।  

 

যটাণরর অণকণজা মালামাল সমূহ 

ি. িং দ্রণের িাম/নিিরে পনরমাি 

০১. ল্যাপটপ এইর্নপ-৪৩০ Core i3  ১০০টি  

০২. ল্যাপটপ যেল ১৫২০ Vostro Core 2Due ১৮ টি 

০৩. Laptop Dell, EC.D630 LETITUDE CORE 2 DUE ৫০ টি 

০৪. Laptop hp 6710 Compaq-০১ টি, ৬২২১-০১ টি ০২ টি 

০৫. Laptop hp Co,pampaq 6910 ০১ টি 

০৬. Laptop a.s.u.s. Won 3056 ০১ টি, ৬১২০ Compaq-০১ টি  ০২ টি 

০৭. ওিার যহে প্রণজক্টর ০৩ টি 

০৮. যিট ৩২ টি 



০৯. মানিনমনেয়া অপণটামা প্রণজক্টর ০৩ টি 

১০. মানি নমনেয়া ৩ এম ৮৬৪০ প্রণজক্টর  ৮ টি 

১১. মানি নমনেয়া নহটার্ী ৪০০ প্রণজক্টর ০১ টি 

১২. োটা যকিল  ০৬ টি 

১৩. কী-যিাে ব ১৫ টি 

১৪. মাউস ১০ টি 

১৫. ইউনপএস োটানর যকিলসহ PCM-1000, MICRO-1000 ০২ টি 

১৬. ওিারণহে প্রণজক্টর যকনিি ১৬ এি ০২ টি 

১৭. যেক যসট টিইএনস ০১ টি 

১৮. স্লাইে প্রণজক্টর (এলণমা) ০১ টি 

১৯. স্লাইে প্রণজক্টর (নিল্ম), ইআইণক আই ০১ টি 

২০. ওণপক প্রণজক্টর (ইআইণক আই(১৫০০) ০১ টি 

২১. নপ এ নসণটম (টিওএ) ০২ টি 

২২. টু-ইি-ওয়াি ০১ টি 

২৩. কোণমরা টোন্ড ০১ টি 

২৪. যরাটার টোন্ড ০১ টি 

২৫. যটনিল টোন্ড, যলার টোন্ড ০২ টি 

২৬. নজনিনস ০১ টি 

২৭. স্লাইে প্রণজক্টর (ইআইণক আই) ০১ টি 

২৮. এনিিায়ার TASCAM133, KOYA ০২ টি 

২৯. ল্যাপটপ core i5 440G4 ০২ টি 

৩০. সাউন্ড িক্স ০৪ টি 

৩১. স্ক্রীি ০৩ টি 

৩২. Mate Trac Panasonic িোকুম নিিার ০১ টি 

৩৩. BESTLE যমনশি (প্রণজক্টর) ০১ টি 

৩৪. ল্যাি যিাকাস বিদুেনিক  ০১ টি 

৩৫. হারমনিয়াম ০১ টি 

৩৬. িিলা ০৩ টি 

৩৭. নজপসী ০২ টি 

৩৮. নগটার ০১ টি 

৩৯. যটনিল টোন্ড ০১ টি 

৪০. যরনেও  ০১ টি 

৪১. কোণসট (প্যািাসনিক) ০১ টি 

৪২. োটানর র্াজবার  ০১ টি 

৪৩. নিনেও কোণসট ১৯ টি 

৪৪. ট্রান্সপাণরন্ট কলম ৩২ টি 

৪৫. িোক্স যরাল  ৪৯ টি 

৪৬. কনিউটার ফ্লুইে ৪৫ টি 

৪৭. গানড়র নিিার ১৫ টি 

৪৮. পানির নিিাণরর খুর্ড়া যন্ত্াংশ ১ কাটুি 

৪৯. সাউন্ড িক্স ০১ টি 

৫০. নিনিন্ন োটানর ৩৩০ টি 

৫১. নিনিন্ন োটানর ৯ নি ৫০০ টি 

৫২. শাপ ব যটািার  ০১ টি 



৫৩. শাপ ব যেণিলপার ০২ টি 

৫৪. কনিকা যটািার  ০২ টি 

৫৫. কনিকা যেণিলপার ০২ টি 

৫৬. িোক্স যমনশি (প্যািাসনিক) ০১ টি 

৫৭. টায়ার টিউি ৪৮ টি 

৫৮. কোণমরা সনি ০১ টি 

৫৯. ল্যাপটপ োটানর এইর্নপ ১৯ টি 

৬০. ল্যাপটপ োটানর যেল ২৩ টি 

৬১. ল্যাপটপ কী যিাে ব এইর্নপ ১৭ টি 

৬২. ল্যাপটপ মাউস ১৮ টি 

৬৩. ল্যাপটপ হাে বনেক্স ৪ টি 

৬৪. যদয়াল ঘনড় ৮ টি 

৬৫. োগ ২৫ টি 

৬৬. স্ট্রািপাণরন্ট নসট ২৫ প্যাণকট 

৬৭. টোপলার যোট ৪৫ টি 

৬৮. আলনপি ১৫০ প্যাণকট 

৬৯. যিমটোন্ড নিনিধ ১০০ টি 

৭০. যটনলণিাি যসট ১৫ টি 

৭১. টাইপ যমনশি ৩ টি 

৭২. টিউি লাইট ২ িক্স 

৭৩. িাল্ব (৬০,১০০) ওয়াট ১ িক্স 

৭৪. অন্যান্য খুর্ড়া বিদুেনিক মালামাল ১ িস্তা 

৭৫. গানড়র যন্ত্াংশ ২ কাটুি 

৭৬. অন্যান্য যন্ত্াংশ  ০১ কাটুি 

৭৭. যিাকানরজ নসরানমক্স ৮ িস্তা 

৭৮. যিাকানরজ যট্র ২ কাটুি 

৭৯. যিাকানরজ লাক্স ১৫ টি 

৮০. যিাকানরজ গ্লাস ২ িস্তা 

৮১. নিনিন্ন ছুনর ও র্ামুর্ ১ োগ 

৮২. ইউনিিল যপি ১২ েজি 

৮৩. পাইলট হাইণপি ২০ েজি 

৮৪. পণয়ন্টার নেনজটাল ০৭ টি 

৮৫. ওিারণহে কলম ২৭ টি 

৮৬. এলিাম ০৬ টি 

৮৭. হািণমাজা ১৮ যজাড়া 

৮৮. প্যাে/খািা (নিনিধ) ৫০০ টি 

৮৯. গানড়র নসট কিার ২ যসট 

৯০. যকটনল ০২ টি  

৯১. যটািার এ ১১ ০২ টি 

৯২. মাইণিাণিাি ০৩ টি 

৯৩. সানকবট যিকার ১৭৬ টি 

৯৪. পণয়ন্টার নটক ০৪টি 

৯৫. এনিিায়ার ০৩ টি 

৯৬. কনিউটার োটকিার ৪৫ টি 



৯৭. দাওয়াি কাে ব ও খাম ১২১০ যসট 

৯৮. টিউি লাইট ০২ িানন্ডল 

৯৯. টোট বার ১ িক্স 

১০০. গ্যাং/কম্বাইন্ড সুইর্ ১৫০ টি 

১০১. নপয়াণিা সুইর্, প্লাগ, যহাল্ডার ১ িস্তা 

১০২. যর্াক কণয়ল ০১ কাটু বি 

১০৩. কনলং যিল ০১ কাটু বি 

১০৪. সাউন্ড িক্স টোন্ড সহ ০৪ টি 

১০৫. মাইণিাণিাি ০৬ টি 

১০৬. িার নিনিধ ০২ কণয়ল 

১০৭. কনিউটার কাটি বজ ইপসি ০৯ টি 

১০৮. ল্যাপটপ core i5 440G4 ০২ টি  

১০৯. ল্যাপটপ core i5 440G5 ০১ টি  

১১০. নিনিন্ন হোণলাণজি িাল্ব ৯০ টি 

১১১. যটািার পাঁর্ (০৫) ধরণির ১২ টি 

১১২. পাঞ্চ যমনশি (নসংণগল) ২০ টি 

১১৩. যলক্সমাকব নরিে ০১ টি 

১১৪. হোণলাণজি ল্যাি  যসে ০৪ টি 

১১৫. UPS ৪৩ টি 

১১৬. মনিটর ২৫ টি 

১১৭. CPU ১৮টি 

১১৮. েনিসহ যেম ১০ টি 

১১৯. UPS োটানর ০২ টি 

১২০. নপ্রন্টার ১৮ টি 

১২১. যিাল্ডার ০৯ টি 

১২২.  নরর্াণজবিল যপাণট বিল নপ.এ নসণটম (মাইণিাণিাি যসট) ০১  যসট 

১২৩. সাউন্ড িক্স (যোট) ৪টি 

১২৪. যটনলনিশি ০৩ টি 

১২৫. ল্যাপটণপর ও নিনিন্ন যণন্ত্র নসনে (েিহৃি) ১৯৩ টি 

১২৬. নেনিনে যপ্লয়ার ০১ টি 

১২৭. গানড়র োটানর ০৫ টি 

১২৮. ল্যাপটণপর র্াজবার (hp core i 5 44o) ০৩ টি 

১২৯. ল্যাপটণপর র্াজবার (hp core i 3 ) ১২ টি 

১৩০. ল্যাপটণপর র্াজবার Dell ১২ টি 

১৩১. নসনলং িোি (িড়) ৫টি  

১৩২. িণটাকনপ যমনশি ০২টি  

১৩৩ নেজ  ০১টি  

১৩৪ কম্বল  ৩২টি 

১৩৫ িানলণশর কিার  ১০০টি 

১৩৬ যিাণিজ যরগুণলটর ০২ টি 

১৩৭ নসনলং িোি (যোট) ০২ 

 

  



নিলাম নিজ্ঞনি 

সি বসাধারণের অিগনির জন্য জািাণিা যাণে যয নিনসএস প্রশাসি একাণেনম, শাহিাগ, ঢাকা-১০০০ এ ১৮ মার্ ব 

২০২০ িানরখ সকাল ১১:০০টায় উপপনরর্ালক (যসিা) এর অনিস কণে িা সুনিধাজিক স্থাণি পুরািি /অেিহৃি 

(কাঠ ও নটল) এর ১০০টি খাটসহ ৫৯টি ধরণির আইণটম (সংযুনি) “ যযখাণি যয অিস্থায় আণে” নিনিণি নিলাম 

অনুনিি হণি। উি নিলাম প্রনিয়ায় নিণনাি  শিবযুি হণি: 

০১। প্রণিেক নিলাম োককারী কর্তবক নিলাম কনমটির সিাপনি িরাির ধায ব মূণল্যর ৩০% যা পরিিীণি শিব 

সাণপণে (যিরিণযাগ্য) জামািি রাখণি হণি।  

০২। নিলাম োক শুরু হণি ধার্য্বমূল্য ৫৬, ২৮৩/- (োপান্ন হাজার দুইশি নিরানশ টাকা) হণি। 

০৩। সণি বাচ্চ নিলাম োককারী নিলাম যশষ হওয়ার সাণে সাণে সমুদয় অে ব িগদ পনরণশাধ করণি, অন্যোয় 

জামািণির অে ব িাণজয়াি হণি।  

০৪। সণি বাচ্চ নিলাম োককারীণক নিলাম নিণের উপর ৭.৫% মূল্য সংণযাজি কর এিং ৫% আয়কর িাৎেনিক 

পনরণশাধ করণি হণি।  

০৫। নিলাম যশষ হওয়ার পর সণি বাচ্চ োককারীণক ২৪ ঘণ্টার মণে মালামাল একাণেনম হণি অপসারে করণি 

হণি।  

০৬। সািধাণি মালামাল উঠাণিা-িামাণিা করণি হণি, মালামাল উঠাণিা/িামাণিার সময় অন্যান্য মালামাল যা 

নিলাম োণকর অন্তর্ভ বি িয় িা েনিগ্রস্ত হণল েনিপূরে  সণি বাচ্চ নিলাম োককারী কর্তবক প্রণদয় হণি।  

০৭। মালামাল পনরিহে িা উঠাণিা/িামাণিার সময় যকাি দুঘ বটিায় নিলামকারীর িা মালামাণলর েয়-েনির জন্য 

নিনসএস প্রশাসি একাণেনম দায়ী োকণি িা।  

০৮। যকািরুপ কারে দশ বাণিা োড়াই নিলাম িানিল করার েমিা কর্তবপে কর্তবক সংরনেি।  

পুরিাি /অেিহৃি আসিািপত্র/মালামাণলর িানলকা- 

িনমক িম্বর আসিািপত্র/মালামাণলর িাম যমাট আসিািপত্র 

০১ কাণলা রং এর রণের যর্য়ার (হািলনিহীি) ২৫ টি  

০২ কাণলা রং এর রণের যর্য়ার (হািলসহ) ৩৩ টি  

০৩ যেঁনর্ যগট ০৪ টি  

০৪ টীণলর র্ যাক ০২ 

০৫ কাণঠর যর্য়ার ৩৫ 

০৬ কনিউটার যটনিল ২১ 

০৭ লম্বা কাণঠর যটনিল ৪ 

০৮ সাধারে কাণঠর যটনিল ১৪ 

০৯ অণটানি মুনিং যর্য়ার ২৭ 

১০ নিআইনপ অণটানি মুনিং যর্য়ার ৭ 



১১ মুনিং কাণঠর বিনর সাইে র্ যাক ২ 

১২ কাণঠর বিনর সাইে র্ যাক ৪ 

১৩ অণটানি কি বার যটনিল ১০ 

১৪ নিিার যমনশি ৯ 

১৫ নিিার ট্াংনক ১১ 

১৬ িায়ার এক্সটিংগুণয়শি ২ 

১৭ অণটানির প্রনশেোেীণদর পরীোর যটনিল ৫ 

১৮ কাণপ বণটর টুকরা ১ 

১৯ যহায়াইট যিাে ব ৫ 

২০ যলাহার বিনর টোন্ড ২ 

২১ যসািা ৯ 

২২ িাইল যকনিণিট টীণলর ১ 

২৩ যিাটিশ যিাে ব ১ 

২৪ কোরাম যিাে ব ১ 

২৫ নমটিং রুণমর যটনিল ৫ 

২৬ কাণঠর যর্য়ার (যরনক্সণির গনদসহ) ৩৫ 

২৭ আলিা ২ 

২৮ নরিলিীং যর্য়ার ৫ 

২৯ কাণঠর হািাোড়া কুশি যর্য়ার ০৮ 

৩০ কাণঠর হািাওয়ালা কুশি যর্য়ার ২৩ 

৩১ যটণজর পদ বা ০২ 

৩২ নুিি ইন্টারণিট র্োণিল ৬৩  

৩৩ যসণিটারী যটনিণলর অংশ ০৬  

৩৪ কাণঠর খাট ১০০ 

৩৫ জানজম ১০০ 

৩৬ যিাষক ১০০ 

৩৭ হািাওয়ালা কাণলা যর্য়ার  ০১ 

৩৮ হািাোড়া কাণলা যর্য়ার ০১ 

৩৯ কনিউটার যর্য়ার ৮০ 

৪০ োইনিং যটনিণলর টপ  ০১ 

৪১ িোকুয়াম নিিার ০১ 

৪২ যলাহার খাট ০৩ 

৪৩ গিবির যর্য়ার ০১ 

৪৪ কাণঠর িক্স ০৩ 

৪৫ এনস ০২ 

৪৬ ল্যাংগুণয়জ ল্যাণির যিাণে বর যটনিল নিি 

যসণটর 

০৫ 

৪৭ ল্যাংগুণয়জ ল্যাণির যিাণে বর আলনমরা ০৫ 

৪৮ নরনেং যটনিণলর ড্রয়ার ০৭ 

৪৯ রুনগ যিওয়ার যট্রর্ার ০৩ 

৫০ যলপ কিারসহ ০২ 

৫১ যটনিল/যর্য়াণরর িাঙ্গা অংশ ২৫ 

৫২ যেনে কণের যটনিল ০৪ 

৫৩ টীণলর আলনমরা ১ 



৫৪ নড্রপ নেজ ০২ 

৫৫ োইনিং যটনিণলর ট্রনল ০২ 

৫৬ অিার যিাে ব ০১ 

৫৭ হটিট ০১ 

৫৮ যেমসহ লুনকং গ্লাস ০১ 

৫৯ নরনেং যটনিল ৪১ 

 

 


