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        বি�বি�এ� প্রশা��ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত একা�ডে�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত যা��তী�য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত আ����পত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত �লা��লা ইন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ��ক্রা�ন্ত

 রু ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-                                                                                                                  ২১০                                                                                                                 
 ফ্লো"�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-  ২য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত তীলা�
 ক্রাবিকা ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�  �লা��ডেলার যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত বি��র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তণ ��খ্যা%� ন্ত�%

১. TV (Sony Brand)  ০                                                                                                                 ১ বি� �চলা
২. Laptop (HP brand)  ০                                                                                                                 ১ বি� �চলা
৩. Monitor (Dell brand)  ০                                                                                                                 ১ বি� �চলা
৪. Printer (Cannon brand)  ০                                                                                                                 ১ বি� �চলা
৫. CPU (Dell brand)  ০                                                                                                                 ১ বি� �চলা
৬. UPS (Appolo brand)  ০                                                                                                                 ১ বি� �চলা
৭. Speaker  ০                                                                                                                 ১ বি� �চলা
৮. Multi plug  ০                                                                                                                 ২ বি� �চলা
৯. Cordless (Telephone)  ০                                                                                                                 ১ বি� �চলা
১০                                                                                                                 . Telephone Set  ০                                                                                                                 ২ বি� �চলা
১১. Ceiling Fan  ০                                                                                                                 ১ বি� �চলা
১২. Air Conditioner (Kool man brand)  ০                                                                                                                 ১ বি� �চলা
১৩. Room Hiter  ০                                                                                                                 ১ বি� �চলা
১৪.    স্টী�ডেলার যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ফা�ইলা ফ্লোকাবি�ডেন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� (চ�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ততী�ডেকার যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত)  ০                                                                                                                 ১ বি� �চলা
১৫. ফ্লো��ফা�  ০                                                                                                                 ১ বি� �চলা
১৬.  ফ্লো�বি�লা  ০                                                                                                                 ১ বি� �চলা
১৭.   ফ্লো�বি�ডেলার যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ��ইডে� র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত0%�কা  ০                                                                                                                 ১ বি� �চলা
১৮.  স্টী%�ন্ড হ্যাংগার হ্যাং%��গা�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত  ০                                                                                                                 ১ বি� �চলা
১৯.   কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত বি� ফ্লো�বি�লা  ০                                                                                                                 ১ বি� �চলা
২০                                                                                                                 .   বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�লাবি�� ফ্লোচয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত (অ�বি�)  ০                                                                                                                 ১ বি� �চলা
২১.     কা�ডেলা� হ্যাং�তীলা ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�লা� ফ্লোফা�ডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ফ্লোচয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত  ০                                                                                                                 ৩ বি� �চলা
২২.    ক্লা�� রু বিবিন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ফ্লো�বি�লা  ০                                                                                                                 ১ বি� �চলা
২৩.     �7কা ফ্লো�লাফা ০                                                                                                                 ৪ তী�ডেকার যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত (হ্যাং�বিতীলা)  ০                                                                                                                 ১ বি� �চলা
২৪.   ফ্লো�বি�লা �প গ্লা��  ০                                                                                                                 ১ বি� �চলা
২৫. White Board  ০                                                                                                                 ১ বি� �চলা
২৬. Grameen Phone Network  ০                                                                                                                 ১ বি� �চলা
২৭. Fair Station  ০                                                                                                                 ৪ বি�   �ম্পূ:ণ ; ২য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত তীলা�য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত



-২-

        বি�বি�এ� প্রশা��ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত একা�ডে�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত যা��তী�য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত আ����পত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত �লা��লা ইন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ��ক্রা�ন্ত

 রু ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-                                                                                                        ২১৪
 ফ্লো"�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-  ২য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত তীলা�
 ক্রাবিকা ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�  �লা��ডেলার যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত বি��র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তণ ��খ্যা%� ন্ত�%

১.  বি�বিলা� ফা%�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ৪বি� �চলা
২. Desktop Set ২বি� �চলা
৩. Printer (Canon LBP3300) ১বি� �চলা
৪. Printer (HP laser 2P 2035) ১বি� �চলা
৫. Scanner (Canon Lide 120) ১বি� �চলা
৬. Stand Fan ১বি� �চলা
৭. Speaker (Dell) ২বি� �চলা
৮. Malti Plack ২বি� �চলা
৯. UPS (1200 VA) ১বি� �চলা
১০                                                                                                                 . UPS (Apollo) ১বি� �চলা
১১. Telephone set ১বি� �চলা
১২. Wall Clock ১বি�  �চলা (  অবিফাবি�য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�লা ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত)
১৩.  আলা�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত (  �ড় সাইজ ��ইজ) ২বি� প7র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�তীন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত
১৪.   ফা�ইলা ফ্লোকাবি�ডেন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� (ফ্লো>��) ২বি� প7র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�তীন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত
১৫.   ফা�ইলা ফ্লোকাবি�ডেন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� (�ঝা�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত) ১বি� �চলা
১৬.   ফা�ইলা তী�কা (    হ্যাং� ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ৩ তী�ডেকার যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত) ৪বি�  ১বি� অন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত7পডেযা�গা�
১৭.  ফ্লো�বি�লা কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ৫বি�  ২বি� অন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত7পডেযা�গা�
১৮.  কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ফ্লোচয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ৬বি� �চলা
১৯.  ফ্লোর যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�বিলা� ফ্লোচয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ৩বি� �চলা
২০                                                                                                                 .    ফ্লোফা�ডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত হ্যাং�তীলা ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�লা� ফ্লোচয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ২বি� �চলা
২১.  কাবিম্পূউ��র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ফ্লো�বি�লা ২বি� �চলা
২২.  বিপ্রন্টা�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ফ্লো�বি�লা ১বি� �চলা
২৩.   ফ্লো�বি�লা �প গ্লা�� ১বি� �চলা



-৩-

        বি�বি�এ� প্রশা��ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত একা�ডে�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত যা��তী�য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত আ����পত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত �লা��লা ইন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ��ক্রা�ন্ত

 রু ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-                                                                                                       ২১৮
 ফ্লো"�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-  ২য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত তীলা�
 ক্রাবিকা ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�  �লা��ডেলার যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত বি��র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তণ ��খ্যা%� ন্ত�%

১.  বি�বিলা� ফা%�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
২. Desktop Set (Dell) ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৩. Printer (Canon ) ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৪. Speaker (Rev A01) ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৫. Malti Plack ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৬. UPS ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৭. Telephone set ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৮. Intercom ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৯. Grameen Phone Network  ০                                                                                                                 ১ বি� �চলা
১০                                                                                                                 .  আলা�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত (  �ড় সাইজ ��ইজ) ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১১.  ফা�ইলা ফ্লোকাবি�ডেন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১২.   ফ্লো�বি�লা কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত (  �ড় সাইজ ��ইজ) ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১৩.  ফ্লোর যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�বিলা� ফ্লোচয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১৪.    ফ্লোফা�ডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত হ্যাং�তীলা ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�লা� ফ্লোচয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ৪বি� �চলা
১৫.  কাবিম্পূউ��র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ফ্লো�বি�লা ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১৬.  ��ই� ফ্লো�বি�লা ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১৭.  ক্লা��রু ফ্লো�বি�লা ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১৮.   ফ্লো�বি�লা �প গ্লা�� ১বি� �চলা
১৯.  লা7বিকা� গ্লা�� ১বি� �চলা



-৪-

        বি�বি�এ� প্রশা��ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত একা�ডে�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত যা��তী�য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত আ����পত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত �লা��লা ইন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ��ক্রা�ন্ত

 রু ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-                                                                                                       ২১৩
 ফ্লো"�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-  ২য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত তীলা�
 ক্রাবিকা ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�  �লা��ডেলার যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত বি��র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তণ ��খ্যা%� ন্ত�%

১.  বি�বিলা� ফা%�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
২. Desktop Set (HP) ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৩. Printer (Canon LBP151 BW) ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৪. CPU (HP intel coreio) ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৫. UPS( Appolo 600VA) ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৬. Scanner (HP G3110) ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৭. Multi Pluck ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৮. Speaker (Creative) ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৯. Water kettle ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১০                                                                                                                 . Telephone set ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১১. Wall Clock ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১২.  ফ্লো�বি�লা (  �ঝা�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ��ইজ) ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১৩.  কাবিম্পূউ��র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ফ্লো�বি�লা ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
১৪.  ক্লা��রু ফ্লো�বি�লা ০                                                                                                                 ১বি� অচলা
১৫.   ফা�ইলা ফ্লোকাবি�ডেন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ০                                                                                                                 ১বি� প7র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�তীন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত
১৬.   ফা�ইলা তী�কা (    হ্যাং� ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ৩ তী�ডেকার যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত) ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১৭.  কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ফ্লোচয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
১৮.    ফ্লোফা�ডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত হ্যাং�তীলা ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�লা� ফ্লোচয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ৪বি� �চলা
১৯.   �7কা ফ্লো�লাফা (   ৫ তী�কা ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�লা�) ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
২০                                                                                                                 .  ফ্লো��ডেকাচ (   ২ তী�কা ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�লা�) ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
২১.   ফ্লো�বি�লা �প গ্লা�� ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
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        বি�বি�এ� প্রশা��ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত একা�ডে�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত যা��তী�য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত আ����পত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত �লা��লা ইন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ��ক্রা�ন্ত

 রু ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-                                                                                                       ২১২
 ফ্লো"�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-  ২য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত তীলা�
 ক্রাবিকা

ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�
 �লা��ডেলার যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত বি��র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তণ ��খ্যা%� ন্ত�%

১.  বি�বিলা� ফা%�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
২.  ফ্লো�বি�লা (  �ড় সাইজ ��ইজ) ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৩.   ফ্লো�বি�লা �প গ্লা�� ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৪.  কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ফ্লোচয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ৩বি� �চলা
৫.    ফ্লোফা�ডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত হ্যাং�তীলা ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�লা� ফ্লোচয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৬.   ফা�ইলা ফ্লোকাবি�ডেন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৭.  আলা�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত (  �ড় সাইজ ��ইজ) ০                                                                                                                 ১বি� প7র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�তীন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত
৮.   প্লা�বিস্টীডেকার যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত কা�বি�� ফ্লোবিশান একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� অচলা
৯. Grameen Phone Network  ০                                                                                                                 ১ বি� �চলা

-৬-

        বি�বি�এ� প্রশা��ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত একা�ডে�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত যা��তী�য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত আ����পত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত �লা��লা ইন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ��ক্রা�ন্ত

 রু ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-                                                                                                        ২১১
 ফ্লো"�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-  ২য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত তীলা�
 ক্রাবিকা ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�  �লা��ডেলার যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত বি��র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তণ ��খ্যা%� ন্ত�%

১.  বি�বিলা� ফা%�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
২. Desktop Set (HP) ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৩. Speaker ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৪. CPU (Optiplex 780) ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৫. UPS (Spark Power) ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৬. Telephone set (Intercom) ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৭.  আলা�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত (স্টী�লা) ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৮.   ফা�ইলা ফ্লোকাবি�ডেন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� (স্টী�লা) ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৯.   �7কা ফ্লো�লাফা (    কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ৪ তী�কা ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�লা�) ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১০                                                                                                                 .  ফ্লো��ডেকাচ (    কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ২ তী�কা ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�লা�) ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১১.   ক্লাথ স্ট্যান্ড স্টী%�ন্ড হ্যাংগার (কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত) ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১২.  ফ্লো�বি�লা (  �ড় সাইজ ��ইজ) ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১৩.  কাবিম্পূউ��র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ফ্লো�বি�লা ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১৪.   ফ্লো�বি�লা �প গ্লা�� ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১৫.  কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ফ্লোচয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ৪বি� �চলা
১৬.    ফ্লোফা�ডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত হ্যাং�তীলা ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�লা� ফ্লোচয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১৭. বি�ন্দু7কা ০                                                                                                                 ২বি�  প7র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�তীন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত (অচলা)



-৭-

        বি�বি�এ� প্রশা��ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত একা�ডে�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত যা��তী�য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত আ����পত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত �লা��লা ইন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ��ক্রা�ন্ত

 রু ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-                                                                                                       ২০                                                                                                                 ৮
 ফ্লো"�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-  ২য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত তীলা�
 ক্রাবিকা ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�  �লা��ডেলার যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত বি��র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তণ ��খ্যা%� ন্ত�%

১.  বি�বিলা� ফা%�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
২. Desktop Set (Dell) ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৩. Printer (Canon LBP3300) ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৪. CPU (HP Samsung) ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৫. UPS(KS 1065 Appolo) ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৬. Scanner ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৭. Fax (Panasonic Kx-FP701) ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৮. Multi Pluck ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৯. Telephone set ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১০                                                                                                                 . Telephone set (Intercom) ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১১. Grameen Phone Network  ০                                                                                                                 ১ বি� �চলা
১২. Wall Clock ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১৩.  ফ্লো�বি�লা (  �ঝা�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ��ইজ) ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১৪.  কাবিম্পূউ��র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ফ্লো�বি�লা ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১৫.  ফ্লো�বি�লা ফা%�ক্স ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১৬.  ফ্লো�বি�লা (  বিপ্রন্টা�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত �7 লা) ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১৭.  আলা�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত (স্টী�লা) ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১৮.   ফা�ইলা তী�কা (    হ্যাং� ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ৩ তী�ডেকার যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত) ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১৯.  কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ফ্লোচয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
২০                                                                                                                 .    ফ্লোফা�ডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত হ্যাং�তীলা ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�লা� ফ্লোচয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ৩বি� �চলা
২১.   ফ্লো�বি�লা �প গ্লা�� ০                                                                                                                 ১বি� �চলা

-৮-

        বি�বি�এ� প্রশা��ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত একা�ডে�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত যা��তী�য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত আ����পত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত �লা��লা ইন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ��ক্রা�ন্ত

 রু ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-                                                                                                       ২০                                                                                                                 ৯
 ফ্লো"�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-  ২য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত তীলা�
 ক্রাবিকা ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�  �লা��ডেলার যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত বি��র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তণ ��খ্যা%� ন্ত�%

১.  বি�বিলা� ফা%�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
২.  কাবিম্পূউ��র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ফ্লো�বি�লা ০                                                                                                                 ১বি� অচলা
৩.  আলা�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত (স্টী�লা) ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৪.  কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ফ্লোচয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৫.    ফ্লোফা�ডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত হ্যাং�তীলা ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�লা� ফ্লোচয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ৩বি� অচলা
৬.  ফ্লোর যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�বিলা� ফ্লোচয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� অচলা
৭.  ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�লা ফ্লোকাবি�ডেন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ০                                                                                                                 ১বি� অচলা
৮.   ফা�ইলা ফ্লোকাবি�ডেন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� (স্টী�লা) ০                                                                                                                 ৩বি� �চলা
৯.  �%�কা7 য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ক্লা�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১০                                                                                                                 .  ফাডে��কাবিপ ফ্লোবিশান একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১১.  বিFজ  ০                                                                                                                 ১ বি� �চলা
১২.   ইডেলাকাবিGকা বি� প� ০                                                                                                                 ১বি� �চলা



১৩.  ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত���র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত কা7 লা�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১৪.   ��র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত��র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত �ক্স ফ্লো�� ০                                                                                                                 ১বি� �চলা

-৯-

        বি�বি�এ� প্রশা��ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত একা�ডে�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত যা��তী�য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত আ����পত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত �লা��লা ইন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ��ক্রা�ন্ত

 রু ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�- PS                                                                                             �%�ডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তর যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত রু
 ফ্লো"�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-  ২য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত তীলা�
 ক্রাবিকা ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�  �লা��ডেলার যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত বি��র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তণ ��খ্যা%� ন্ত�%

১.  বি�বিলা� ফা%�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
২. Printer Cannon LBP (151BW) ০                                                                                                                 ১বি� অচলা
৩. Telephone Set ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৪. Telephone Set (Intercom) ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৫. Air Conditioner (General) ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৬. Sony TV (Smart) ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৭. Wall Clock ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৮.  ফ্লো��ফা� বি�ডেHলা ০                                                                                                                 ৭বি� �চলা
৯.  ফ্লো��ফা� (  ৩ বি�ডে�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত)  ০                                                                                                                 ১ ফ্লো�� �চলা
১০                                                                                                                 .  কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ফ্লোচয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১১.    ফ্লোফা�ডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত হ্যাং�তীলা ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�লা� ফ্লোচয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
১২.  ফ্লোর যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�বিলা� ফ্লোচয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১৩.  বি� ফ্লো�বি�লা ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
১৪.   ফ্লো>�� কাণ;�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ফ্লো�বি�লা ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১৫.  ফ্লো�বি�লা (��ই�) ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১৬.  ফ্লো�বি�লা �ঝা�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১৭.   ফ্লো�বি�লা �প গ্লা��  ০                                                                                                                 ১ বি� �চলা
১৮.  �7কা ফ্লো�লাফা ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১৯.  ক্লাথ স্ট্যান্ড স্টী%�ন্ড হ্যাংগার ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
২০                                                                                                                 . Grameen Phone Network  ০                                                                                                                 ১ বি� �চলা

-১০                                                                                                                 -

        বি�বি�এ� প্রশা��ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত একা�ডে�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত যা��তী�য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত আ����পত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত �লা��লা ইন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ��ক্রা�ন্ত

 রু ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-                                                                                                       ২০                                                                                                                 ৪
 ফ্লো"�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-  ২য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত তীলা�
 ক্রাবিকা ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�  �লা��ডেলার যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত বি��র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তণ ��খ্যা%� ন্ত�%

১.  বি�বিলা� ফা%�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
২. Grameen Phone Network  ০                                                                                                                 ১ বি� �চলা
৩.  স্টী%�ন্ড হ্যাংগার ফা%�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত  ০                                                                                                                 ১ বি� �চলা
৪.   বি� ফ্লো�বি�লা (  �র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তবিফা আকাI বিতী) ০                                                                                                                 ৫বি� �চলা
৫.   ফ্লোচয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৬.  ফ্লোচয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত (কালা) ০                                                                                                                 ১বি� অচলা
৭.  ফ্লোচয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত (ফ্লোফা�ডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত) ০                                                                                                                 ৪বি� �চলা

বি�.দ্র:     এগুডেলা� �� কান একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তফা�ডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তন্স রুমের জন্য রুডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত জন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত%



-১১-

        বি�বি�এ� প্রশা��ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত একা�ডে�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত যা��তী�য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত আ����পত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত �লা��লা ইন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ��ক্রা�ন্ত

 রু ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-                                                                 ৭০                                                                                                                 ০                                                                                                                  �র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তবিডে��বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত                                    
 ফ্লো"�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-  ৭ তীলা�
 ক্রাবিকা ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�  �লা��ডেলার যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত বি��র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তণ ��খ্যা%� ন্ত�%

১.  ফ্লো��  ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
২. ��বিলাশা ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৩. ফ্লোতী�শাকা ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৪.  ফ্লো�� বি�� ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৫. পর্দা; � ০                                                                                                                 ৬বি� ��থ স্ট্যান্ড রু�হ্যাং
৬.   স্টী�বি� ফ্লো�বি�লা (কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত) ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৭.  ফ্লোচয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ফ্লোফা�ডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৮.   ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�লা আলা�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত (প�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ক্স) ০                                                                                                                 ১বি�  ��%� আডে>
৯. বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তর যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১০                                                                                                                 .  আলান একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১১. ফা%�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১২.  য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তলা�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ঝা7 বিড় সাইজ  ০                                                                                                                 ১বি�  র্দার যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তজ�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ��ইডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত
১৩. গা, ��লাবিতী, �র্দান একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ০                                                                                                                 ১+০                                                                                                                 ১+০                                                                                                                 

১বি�
�চলা

-১২-

        বি�বি�এ� প্রশা��ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত একা�ডে�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত যা��তী�য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত আ����পত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত �লা��লা ইন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ��ক্রা�ন্ত

 রু ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-                                                                                              ৭০                                                                                                                 ১ �র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তবিডে��বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত
 ফ্লো"�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-  ৭ তীলা�
 ক্রাবিকা ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�  �লা��ডেলার যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত বি��র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তণ ��খ্যা%� ন্ত�%

১.  ফ্লো��  ০                                                                                                                 ২বি�   কা��ইন্ড হ্যাংগার রুডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত জন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত%
২. ��বিলাশা ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৩. ফ্লোতী�শাকা ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৪.  ফ্লো�� বি�� ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৫. পর্দা; � ০                                                                                                                 ৪বি�  কা��ইন্ড হ্যাংগার ��থ স্ট্যান্ড রু�হ্যাং
৬.   স্টী�বি� ফ্লো�বি�লা (কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত) ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৭.  ফ্লোচয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৮.  আলা�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত (প�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ক্স) ০                                                                                                                 ১বি�  ��%� আডে>
৯. বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তর যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১০                                                                                                                 . ফা%�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
১১.  য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তলা�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ঝা7 বিড় সাইজ  ০                                                                                                                 ১বি�  র্দার যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তজ�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ��ইডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত
১২. গা, ��লাবিতী, �র্দান একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ০                                                                                                                 ১+০                                                                                                                 ১+০                                                                                                                 ১

বি�
  কা��ইন্ড হ্যাংগার ��থ স্ট্যান্ড রুডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত

জন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত%



-১৩-

        বি�বি�এ� প্রশা��ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত একা�ডে�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত যা��তী�য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত আ����পত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত �লা��লা ইন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ��ক্রা�ন্ত

 রু ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-                                                                 ৭০                                                                                                                 ২  �র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তবিডে��বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত                                     
 ফ্লো"�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-  ৭ তীলা�
 ক্রাবিকা ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�  �লা��ডেলার যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত বি��র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তণ ��খ্যা%� ন্ত�%

১.  ফ্লো��  ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
২. ��বিলাশা ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৩. ফ্লোতী�শাকা ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৪.  ফ্লো�� বি�� ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৫. পর্দা; � ০                                                                                                                 ৫বি� ��থ স্ট্যান্ড রু�হ্যাং
৬.   স্টী�বি� ফ্লো�বি�লা (কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত) ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৭.  ফ্লোচয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ফ্লোফা�ডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৮.   ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�লা আলা�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত (প�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ক্স) ০                                                                                                                 ১বি�  ��%� আডে>
৯. বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তর যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১০                                                                                                                 .  আলান একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১১. ফা%�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১২.  য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তলা�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ঝা7 বিড় সাইজ  ০                                                                                                                 ১বি�  র্দার যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তজ�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ��ইডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত
১৩. গা, ��লাবিতী, �র্দান একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ০                                                                                                                 ১+০                                                                                                                 ১+০                                                                                                                 

১বি�
�চলা

�চলা
�চলা

-১৪-

        বি�বি�এ� প্রশা��ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত একা�ডে�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত যা��তী�য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত আ����পত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত �লা��লা ইন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ��ক্রা�ন্ত

 রু ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-                                                                 ৭০                                                                                                                 ৩  �র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তবিডে��বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত                                    
 ফ্লো"�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-  ৭ তীলা�
 ক্রাবিকা ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�  �লা��ডেলার যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত বি��র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তণ ��খ্যা%� ন্ত�%

১.  ফ্লো��  ০                                                                                                                 ২বি�   কা��ইন্ড হ্যাংগার রুডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত জন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত%
২. ��বিলাশা ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৩. ফ্লোতী�শাকা ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৪.  ফ্লো�� বি�� ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৫. পর্দা; � ০                                                                                                                 ৫বি�  কা��ইন্ড হ্যাংগার ��থ স্ট্যান্ড রু�হ্যাং
৬.   স্টী�বি� ফ্লো�বি�লা (কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত) ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৭.  ফ্লোচয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত+ফ্লোফা�ডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১+০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৮.  আলা�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত (প�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ক্স) ০                                                                                                                 ১বি�  ��%� আডে>
৯. বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তর যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১০                                                                                                                 . ফা%�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
১১.  য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তলা�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ঝা7 বিড় সাইজ  ০                                                                                                                 ১বি�  র্দার যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তজ�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ��ইডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত
১২. গা, ��লাবিতী, �র্দান একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ০                                                                                                                 ১+০                                                                                                                 ১+০                                                                                                                 ১

বি�
  কা��ইন্ড হ্যাংগার ��থ স্ট্যান্ড রুডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত

জন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত%



-১৫-
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৩. ফ্লোতী�শাকা ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৪.  ফ্লো�� বি�� ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৫. পর্দা; � ০                                                                                                                 ৫বি� ��থ স্ট্যান্ড রু�হ্যাং
৬.   স্টী�বি� ফ্লো�বি�লা (কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত) ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৭.  ফ্লোচয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ফ্লোফা�ডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৮.   ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�লা আলা�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত (প�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ক্স) ০                                                                                                                 ১বি�  ��%� আডে>
৯. বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তর যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১০                                                                                                                 .  আলান একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১১. ফা%�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১২.  য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তলা�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ঝা7 বিড় সাইজ  ০                                                                                                                 ১বি�  র্দার যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তজ�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ��ইডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত
১৩. গা, ��লাবিতী, �র্দান একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ০                                                                                                                 ১+০                                                                                                                 ১+০                                                                                                                 

১বি�
�চলা

১৪.   ��ই� ড্রয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ফ্লো>�� ০                                                                                                                 ১বি� �চলা

-১৮-

        বি�বি�এ� প্রশা��ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত একা�ডে�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত যা��তী�য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত আ����পত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত �লা��লা ইন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ��ক্রা�ন্ত

 রু ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-                                                                 ৭০                                                                                                                 ৭  �র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তবিডে��বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত                                     
 ফ্লো"�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-  ৭ তীলা�
 ক্রাবিকা ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�  �লা��ডেলার যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত বি��র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তণ ��খ্যা%� ন্ত�%

১.  ফ্লো��  ০                                                                                                                 ২বি�   কা��ইন্ড হ্যাংগার রুডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত জন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত%
২. ��বিলাশা ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৩. ফ্লোতী�শাকা ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৪.  ফ্লো�� বি�� ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৫. পর্দা; � ০                                                                                                                 ৫বি�  কা��ইন্ড হ্যাংগার ��থ স্ট্যান্ড রু�হ্যাং
৬.   স্টী�বি� ফ্লো�বি�লা (কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত) ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৭.  ফ্লোচয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ২ �চলা
৮.  আলা�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত (প�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ক্স) ০                                                                                                                 ১বি�  ��%� আডে>
৯. বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তর যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১০                                                                                                                 . ফা%�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
১১.  য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তলা�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ঝা7 বিড় সাইজ  ০                                                                                                                 ১বি�  র্দার যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তজ�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ��ইডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত
১২. গা, ��লাবিতী, �র্দান একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ০                                                                                                                 ১+০                                                                                                                 ১+০                                                                                                                 ১

বি�
  কা��ইন্ড হ্যাংগার ��থ স্ট্যান্ড রুডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত

জন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত%



-১৯-

        বি�বি�এ� প্রশা��ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত একা�ডে�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত যা��তী�য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত আ����পত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত �লা��লা ইন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ��ক্রা�ন্ত

 রু ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-                                                                 ৭০                                                                                                                 ৮  �র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তবিডে��বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত                                    
 ফ্লো"�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-  ৭ তীলা�
 ক্রাবিকা ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�  �লা��ডেলার যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত বি��র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তণ ��খ্যা%� ন্ত�%

১.  ফ্লো��  ০                                                                                                                 ২বি�   কা��ইন্ড হ্যাংগার রুডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত জন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত%
২. ��বিলাশা ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৩. ফ্লোতী�শাকা ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৪.  ফ্লো�� বি�� ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৫. পর্দা; � ০                                                                                                                 ৫বি�  কা��ইন্ড হ্যাংগার ��থ স্ট্যান্ড রু�হ্যাং
৬.   স্টী�বি� ফ্লো�বি�লা (কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত) ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৭.  ফ্লোচয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৮.  আলা�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত (প�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ক্স) ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৯. বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তর যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১০                                                                                                                 . ফা%�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
১১.  য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তলা�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ঝা7 বিড় সাইজ  ০                                                                                                                 ১বি�  র্দার যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তজ�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ��ইডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত
১২. গা, ��লাবিতী, �র্দান একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ০                                                                                                                 ১+০                                                                                                                 ১+০                                                                                                                 ১

বি�
  কা��ইন্ড হ্যাংগার ��থ স্ট্যান্ড রুডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত

জন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত%

-২০                                                                                                                 -

        বি�বি�এ� প্রশা��ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত একা�ডে�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত যা��তী�য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত আ����পত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত �লা��লা ইন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ��ক্রা�ন্ত

 রু ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-                                                                 ৭০                                                                                                                 ৯  �র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তবিডে��বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত                                    
 ফ্লো"�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-  ৭ তীলা�
 ক্রাবিকা ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�  �লা��ডেলার যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত বি��র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তণ ��খ্যা%� ন্ত�%

১.  আলা�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত (প�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ক্স) ০                                                                                                                 ১বি� ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তষ্ট
২. ফা%�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৩.   গা%�ডে�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত চ7 লা� (   ২ 7খ্যা ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�লা�) ০                                                                                                                 ৩বি� �চলা
৪.  বি�ঙ্ক (স্টী�ডেলার যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত) ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৫. গা, ��লাবিতী, �র্দান একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ০                                                                                                                 ১+০                                                                                                                 ২+০                                                                                                                 ১

বি�
�চলা

৬.  য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তলা�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ঝা7 বিড় সাইজ  ০                                                                                                                 ১বি�  র্দার যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তজ�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ��ইডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত



-২১-

        বি�বি�এ� প্রশা��ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত একা�ডে�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত যা��তী�য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত আ����পত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত �লা��লা ইন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ��ক্রা�ন্ত

 রু ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-                                                                 ৭১০                                                                                                                  �র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তবিডে��বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত                                     
 ফ্লো"�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-  ৭ তীলা�
 ক্রাবিকা ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�  �লা��ডেলার যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত বি��র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তণ ��খ্যা%� ন্ত�%

১.  ফ্লো��  ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
২. ��বিলাশা ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৩. ফ্লোতী�শাকা ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৪.  ফ্লো�� বি�� ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৫. পর্দা; � ০                                                                                                                 ৫বি� ��থ স্ট্যান্ড রু�হ্যাং
৬.   স্টী�বি� ফ্লো�বি�লা (কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত) ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৭.  ফ্লোচয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ফ্লোফা�ডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৮.   ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�লা আলা�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত (প�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ক্স) ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৯. বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তর যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১০                                                                                                                 .  আলান একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১১. ফা%�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১২.  য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তলা�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ঝা7 বিড় সাইজ  ০                                                                                                                 ১বি�  র্দার যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তজ�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ��ইডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত
১৩. গা, ��লাবিতী, �র্দান একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ০                                                                                                                 ১+০                                                                                                                 ১+০                                                                                                                 

১বি�
�চলা

১৪.   ��ই� ড্রয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ফ্লো>�� ০                                                                                                                 ১বি� �চলা

-২২-

        বি�বি�এ� প্রশা��ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত একা�ডে�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত যা��তী�য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত আ����পত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত �লা��লা ইন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ��ক্রা�ন্ত

 রু ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-                                                                 ৭১১  �র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তবিডে��বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত                                     
 ফ্লো"�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-  ৭ তীলা�
 ক্রাবিকা ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�  �লা��ডেলার যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত বি��র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তণ ��খ্যা%� ন্ত�%

১.  ফ্লো��  ০                                                                                                                 ২বি�   কা��ইন্ড হ্যাংগার রুডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত জন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত%
২. ��বিলাশা ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৩. ফ্লোতী�শাকা ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৪.  ফ্লো�� বি�� ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৫. পর্দা; � ০                                                                                                                 ৪বি�  কা��ইন্ড হ্যাংগার ��থ স্ট্যান্ড রু�হ্যাং
৬.   স্টী�বি� ফ্লো�বি�লা (কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত) ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৭.  ফ্লোচয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৮.  আলা�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত (প�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ক্স) ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৯. বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তর যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১০                                                                                                                 . ফা%�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
১১.  য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তলা�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ঝা7 বিড় সাইজ  ০                                                                                                                 ১বি�  র্দার যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তজ�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ��ইডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত
১২. গা, ��লাবিতী, �র্দান একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ০                                                                                                                 ১+০                                                                                                                 ১+০                                                                                                                 

১বি�
  কা��ইন্ড হ্যাংগার ��থ স্ট্যান্ড রুডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত

জন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত%



-২৩-

        বি�বি�এ� প্রশা��ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত একা�ডে�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত যা��তী�য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত আ����পত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত �লা��লা ইন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ��ক্রা�ন্ত

 রু ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-                                                                 ৭১২  �র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তবিডে��বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত                                     
 ফ্লো"�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-  ৭ তীলা�
 ক্রাবিকা ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�  �লা��ডেলার যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত বি��র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তণ ��খ্যা%� ন্ত�%

১.  ফ্লো��  ০                                                                                                                 ২বি�   কা��ইন্ড হ্যাংগার রুডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত জন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত%
২. ��বিলাশা ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৩. ফ্লোতী�শাকা ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৪.  ফ্লো�� বি�� ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৫. পর্দা; � ০                                                                                                                 ৪বি�  কা��ইন্ড হ্যাংগার ��থ স্ট্যান্ড রু�হ্যাং
৬.   স্টী�বি� ফ্লো�বি�লা (কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত) ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৭.  ফ্লোচয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৮.  আলা�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত (প�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ক্স) ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৯. বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তর যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১০                                                                                                                 . ফা%�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
১১.  য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তলা�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ঝা7 বিড় সাইজ  ০                                                                                                                 ১বি�  র্দার যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তজ�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ��ইডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত
১২. গা, ��লাবিতী, �র্দান একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ০                                                                                                                 ১+০                                                                                                                 ১+০                                                                                                                 

১বি�
  কা��ইন্ড হ্যাংগার ��থ স্ট্যান্ড রুডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত

জন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত%

-২৪-

        বি�বি�এ� প্রশা��ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত একা�ডে�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত যা��তী�য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত আ����পত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত �লা��লা ইন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ��ক্রা�ন্ত

 রু ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-                                                                 ৭১৩  �র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তবিডে��বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত                                    
 ফ্লো"�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-  ৭ তীলা�
 ক্রাবিকা ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�  �লা��ডেলার যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত বি��র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তণ ��খ্যা%� ন্ত�%

১.  ফ্লো��  ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
২. ��বিলাশা ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৩. ফ্লোতী�শাকা ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৪.  ফ্লো�� বি�� ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৫. পর্দা; � ০                                                                                                                 ৫বি� ��থ স্ট্যান্ড রু�হ্যাং
৬.   স্টী�বি� ফ্লো�বি�লা (কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত) ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৭.  ফ্লোচয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৮.   ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�লা আলা�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত (প�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ক্স) ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৯. বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তর যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১০                                                                                                                 .  আলান একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১১. ফা%�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১২.  য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তলা�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ঝা7 বিড় সাইজ  ০                                                                                                                 ১বি�  র্দার যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তজ�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ��ইডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত
১৩. গা, ��লাবিতী, �র্দান একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ০                                                                                                                 ১+০                                                                                                                 ১+০                                                                                                                 

১বি�
�চলা

১৪.   ��ই� ড্রয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ফ্লো>�� ০                                                                                                                 ১বি� �চলা



-২৫-

        বি�বি�এ� প্রশা��ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত একা�ডে�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত যা��তী�য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত আ����পত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত �লা��লা ইন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ��ক্রা�ন্ত

 রু ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-                                                                 ৭১৪  �র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তবিডে��বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত                                     
 ফ্লো"�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-  ৭ তীলা�
 ক্রাবিকা ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�  �লা��ডেলার যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত বি��র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তণ ��খ্যা%� ন্ত�%

১.  ফ্লো��  ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
২. ��বিলাশা ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৩. ফ্লোতী�শাকা ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৪.  ফ্লো�� বি�� ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৫. পর্দা; � ০                                                                                                                 ৫বি� ��থ স্ট্যান্ড রু�হ্যাং
৬.   স্টী�বি� ফ্লো�বি�লা (কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত) ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৭.  ফ্লোচয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৮.   ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�লা আলা�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত (প�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ক্স) ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৯. বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তর যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১০                                                                                                                 .  আলান একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১১. ফা%�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১২.  য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তলা�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ঝা7 বিড় সাইজ  ০                                                                                                                 ১বি�  র্দার যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তজ�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ��ইডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত
১৩. গা, ��লাবিতী, �র্দান একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ০                                                                                                                 ১+০                                                                                                                 ১+০                                                                                                                 

১বি�
�চলা

�চলা

-২৬-

        বি�বি�এ� প্রশা��ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত একা�ডে�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত যা��তী�য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত আ����পত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত �লা��লা ইন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ��ক্রা�ন্ত

 রু ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-                                                                 ৭১৫  �র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তবিডে��বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত                                     
 ফ্লো"�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-  ৭ তীলা�
 ক্রাবিকা ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�  �লা��ডেলার যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত বি��র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তণ ��খ্যা%� ন্ত�%

১.  ফ্লো��  ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
২. ��বিলাশা ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৩. ফ্লোতী�শাকা ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৪.  ফ্লো�� বি�� ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৫. পর্দা; � ০                                                                                                                 ৫বি� ��থ স্ট্যান্ড রু�হ্যাং
৬.   স্টী�বি� ফ্লো�বি�লা (কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত) ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৭.  ফ্লোচয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৮.   ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�লা আলা�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত (প�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ক্স) ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৯. বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তর যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১০                                                                                                                 .  আলান একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১১. ফা%�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১২.  য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তলা�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ঝা7 বিড় সাইজ  ০                                                                                                                 ১বি�  র্দার যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তজ�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ��ইডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত
১৩. গা, ��লাবিতী, �র্দান একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ০                                                                                                                 ১+০                                                                                                                 ১+০                                                                                                                 

১বি�
�চলা

১৪.   ��ই� ড্রয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ফ্লো>�� ০                                                                                                                 ১বি� �চলা



-২৭-

        বি�বি�এ� প্রশা��ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত একা�ডে�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত যা��তী�য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত আ����পত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত �লা��লা ইন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ��ক্রা�ন্ত

 রু ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-                                                                 ৭১৬  �র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তবিডে��বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত                                     
 ফ্লো"�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-  ৭ তীলা�
 ক্রাবিকা ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�  �লা��ডেলার যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত বি��র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তণ ��খ্যা%� ন্ত�%

১.  ফ্লো��  ০                                                                                                                 ২বি�   কা��ইন্ড হ্যাংগার রুডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত জন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত%
২. ��বিলাশা ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৩. ফ্লোতী�শাকা ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৪.  ফ্লো�� বি�� ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৫. পর্দা; � ০                                                                                                                 ৪বি�  কা��ইন্ড হ্যাংগার ��থ স্ট্যান্ড রু�হ্যাং
৬.   স্টী�বি� ফ্লো�বি�লা (কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত) ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৭.  ফ্লোচয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ফ্লোফা�ডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৮.  আলা�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত (প�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ক্স) ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৯. বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তর যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১০                                                                                                                 . ফা%�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
১১.  য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তলা�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ঝা7 বিড় সাইজ  ০                                                                                                                 ১বি�  র্দার যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তজ�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ��ইডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত
১২. গা, ��লাবিতী, �র্দান একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ০                                                                                                                 ১+০                                                                                                                 ১+০                                                                                                                 

১বি�
  কা��ইন্ড হ্যাংগার ��থ স্ট্যান্ড রুডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত

জন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত%
১৩.   ফ্লো>�� ��ই� ড্রয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা

�চলা

-২৮-

        বি�বি�এ� প্রশা��ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত একা�ডে�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত যা��তী�য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত আ����পত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত �লা��লা ইন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ��ক্রা�ন্ত

 রু ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-                                                                 ৭১৭  �র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তবিডে��বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত                                     
 ফ্লো"�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-  ৭ তীলা�
 ক্রাবিকা ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�  �লা��ডেলার যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত বি��র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তণ ��খ্যা%� ন্ত�%

১.  ফ্লো��  ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
২. ��বিলাশা ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৩. ফ্লোতী�শাকা ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৪.  ফ্লো�� বি�� ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৫. পর্দা; � ০                                                                                                                 ৫বি� ��থ স্ট্যান্ড রু�হ্যাং
৬.   স্টী�বি� ফ্লো�বি�লা (কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত) ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৭.  ফ্লোচয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৮.   ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�লা আলা�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত (প�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ক্স) ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৯. বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তর যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১০                                                                                                                 .  আলান একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১১. ফা%�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১২.  য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তলা�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ঝা7 বিড় সাইজ  ০                                                                                                                 ১বি�  র্দার যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তজ�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ��ইডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত
১৩. গা, ��লাবিতী, �র্দান একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ০                                                                                                                 ১+০                                                                                                                 ১+০                                                                                                                 

১বি�
�চলা

১৪.   ��ই� ড্রয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ফ্লো>�� ০                                                                                                                 ১বি� �চলা



-২৯-

        বি�বি�এ� প্রশা��ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত একা�ডে�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত যা��তী�য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত আ����পত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত �লা��লা ইন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ��ক্রা�ন্ত

 রু ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-                                                                 ৭১৮  �র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তবিডে��বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত                                     
 ফ্লো"�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-  ৭ তীলা�
 ক্রাবিকা ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�  �লা��ডেলার যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত বি��র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তণ ��খ্যা%� ন্ত�%

১.  ফ্লো��  ০                                                                                                                 ২বি�   কা��ইন্ড হ্যাংগার রুডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত জন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত%
২. ��বিলাশা ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৩. ফ্লোতী�শাকা ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৪.  ফ্লো�� বি�� ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৫. পর্দা; � ০                                                                                                                 ৪বি�  কা��ইন্ড হ্যাংগার ��থ স্ট্যান্ড রু�হ্যাং
৬.   স্টী�বি� ফ্লো�বি�লা (কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত) ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৭.  ফ্লোচয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ফ্লোফা�ডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৮.  আলা�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত (প�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ক্স) ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৯. বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তর যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১০                                                                                                                 . ফা%�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
১১.  য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তলা�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ঝা7 বিড় সাইজ  ০                                                                                                                 ১বি�  র্দার যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তজ�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ��ইডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত
১২. গা, ��লাবিতী, �র্দান একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ০                                                                                                                 ১+০                                                                                                                 ১+০                                                                                                                 

১বি�
  কা��ইন্ড হ্যাংগার ��থ স্ট্যান্ড রুডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত

জন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত%
১৩.   ফ্লো>�� ��ই� ড্রয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা

�চলা

-৩০                                                                                                                 -

        বি�বি�এ� প্রশা��ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত একা�ডে�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত যা��তী�য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত আ����পত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত �লা��লা ইন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ��ক্রা�ন্ত

 রু ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-                                                                 ৭১৯  �র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তবিডে��বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত                                     
 ফ্লো"�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-  ৭ তীলা�
 ক্রাবিকা ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�  �লা��ডেলার যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত বি��র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তণ ��খ্যা%� ন্ত�%

১.  ফ্লো��  ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
২. ��বিলাশা ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৩. ফ্লোতী�শাকা ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৪.  ফ্লো�� বি�� ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৫. পর্দা; � ০                                                                                                                 ৫বি� ��থ স্ট্যান্ড রু�হ্যাং
৬.   স্টী�বি� ফ্লো�বি�লা (কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত) ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৭.  ফ্লোচয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৮.   ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�লা আলা�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত (প�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ক্স) ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৯. বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তর যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১০                                                                                                                 .  আলান একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১১. ফা%�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১২.  য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তলা�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ঝা7 বিড় সাইজ  ০                                                                                                                 ১বি�  র্দার যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তজ�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ��ইডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত
১৩. গা, ��লাবিতী, �র্দান একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ০                                                                                                                 ১+০                                                                                                                 ১+০                                                                                                                 

১বি�
�চলা

�চলা



-৩১-

        বি�বি�এ� প্রশা��ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত একা�ডে�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত যা��তী�য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত আ����পত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত �লা��লা ইন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ��ক্রা�ন্ত

ফ্লো�লাডেকা�বিন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত                                                                                                                        
 ফ্লো"�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-  ৭ তীলা�
 ক্রাবিকা ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�  �লা��ডেলার যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত বি��র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তণ ��খ্যা%� ন্ত�%

১.  ফ্লো��  ০                                                                                                                 ২বি� অচলা
২. ফা%�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ৪বি� �চলা
৩. ফ্লোতী�শাকা ০                                                                                                                 ২বি� অ�%�হৃতী
৪.   ফা�য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ফ্লোস্টীশান একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত বি�বিলান্ড হ্যাংগার�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৫.   ইডেলাকাবিGকা প�বিন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তর যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত বিফাল্টা�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৬.  বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তর যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত (  ফ্লো�লাডেকা�বিন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তর যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�ডেলা ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৭.  ফ্লোচয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ৯বি�    ০                                                                                                                 ২ বি� ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তষ্ট প্র�য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত
৮.  ফ্লোচয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ফ্লোফা�ডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৯.  বি�বি� (  �বিন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ব্রা�ন্ড হ্যাংগার) ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১০                                                                                                                 .  ফ্লোর যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তবিFজ�ডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত (  ��ফা; ব্রা�ন্ড হ্যাংগার) ০                                                                                                                 ১বি� অচলা
১১.  ফ্লোর যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তবিFজ�ডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত (  ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�লা�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ব্রা�ন্ড হ্যাংগার) ০                                                                                                                 ১বি� �চলা

-৩২-

        বি�বি�এ� প্রশা��ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত একা�ডে�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত যা��তী�য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত আ����পত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত �লা��লা ইন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ��ক্রা�ন্ত

 রু ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-                                                                                                                     ৬০                                                                                                                 ০                                                                                                                 
 ফ্লো"�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-  ৬ষ্ঠ তলা তীলা�
 ক্রাবিকা ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�  �লা��ডেলার যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত বি��র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তণ ��খ্যা%� ন্ত�%

১.  ফ্লো��  ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
২. ��বিলাশা ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৩. ফ্লোতী�শাকা ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৪.  ফ্লো�� বি�� ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৫. পর্দা; � ০                                                                                                                 ৫বি� �চলা
৬.   স্টী�বি� ফ্লো�বি�লা (কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত) ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৭.  ফ্লোচয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ফ্লোর যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�বিলা� ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৮.   ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�লা আলা�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত (প�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ক্স) ০                                                                                                                 ১বি�  ��%� আডে>
৯. বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তর যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১০                                                                                                                 .  আলান একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১১. ফা%�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১২.  য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তলা�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ঝা7 বিড় সাইজ  ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১৩. গা, ��লাবিতী, �র্দান একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ০                                                                                                                 ১+০                                                                                                                 ১+০                                                                                                                 

১বি�
�চলা



-৩৩-

        বি�বি�এ� প্রশা��ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত একা�ডে�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত যা��তী�য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত আ����পত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত �লা��লা ইন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ��ক্রা�ন্ত

 রু ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-                                                                                                                      ৬০                                                                                                                 ১
 ফ্লো"�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-  ৬ষ্ঠ তলা তীলা�
 ক্রাবিকা ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�  �লা��ডেলার যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত বি��র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তণ ��খ্যা%� ন্ত�%

১.  ফ্লো��  ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
২. ��বিলাশা ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৩. ফ্লোতী�শাকা ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৪.  ফ্লো�� বি�� ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৫. পর্দা; � ০                                                                                                                 ৫বি�  কা��ইন্ড হ্যাংগার

��থ স্ট্যান্ড রু�হ্যাং
৬.   স্টী�বি� ফ্লো�বি�লা (কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত) ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৭.  ফ্লোচয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ফ্লোফা�ডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৮.   ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�লা আলা�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত (প�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ক্স) ০                                                                                                                 ১বি�  ��%� আডে>
৯. বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তর যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১০                                                                                                                 . ফা%�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১১.  য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তলা�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ঝা7 বিড় সাইজ  ০                                                                                                                 ১বি�  রুডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ��ইডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত
১২. গা, ��লাবিতী, �র্দান একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ০                                                                                                                 ১+০                                                                                                                 ১+০                                                                                                                 

১বি�
 কা��ইন্ড হ্যাংগার ��থ স্ট্যান্ড রু

-৩৪-

        বি�বি�এ� প্রশা��ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত একা�ডে�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত যা��তী�য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত আ����পত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত �লা��লা ইন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ��ক্রা�ন্ত

 রু ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-                                                                                                                      ৬০                                                                                                                 ২
 ফ্লো"�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-  ৬ষ্ঠ তলা তীলা�
 ক্রাবিকা ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�  �লা��ডেলার যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত বি��র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তণ ��খ্যা%� ন্ত�%

১.  ফ্লো��  ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
২. ��বিলাশা ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৩. ফ্লোতী�শাকা ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৪.  ফ্লো�� বি�� ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৫. পর্দা; � ০                                                                                                                 ৫বি� ��থ স্ট্যান্ড রু�হ্যাং
৬.   স্টী�বি� ফ্লো�বি�লা (কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত) ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৭.  ফ্লোচয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ফ্লোর যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�বিলা� ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৮.   ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�লা আলা�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত (প�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ক্স) ০                                                                                                                 ১বি�  ��%� আডে>
৯. বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তর যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১০                                                                                                                 .  কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত আলান একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১১. ফা%�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১২.  য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তলা�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ঝা7 বিড় সাইজ  ০                                                                                                                 ১বি�  রুডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ��ইডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত
১৩. গা, ��লাবিতী, �র্দান একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ০                                                                                                                 ১+০                                                                                                                 ১+০                                                                                                                 

১বি�
��থ স্ট্যান্ড রু



-৩৫-

        বি�বি�এ� প্রশা��ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত একা�ডে�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত যা��তী�য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত আ����পত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত �লা��লা ইন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ��ক্রা�ন্ত

 রু ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-                                                                                                                     ৬০                                                                                                                 ৩
 ফ্লো"�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-  ৬ষ্ঠ তলা তীলা�
 ক্রাবিকা ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�  �লা��ডেলার যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত বি��র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তণ ��খ্যা%� ন্ত�%

১.  ফ্লো��  ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
২. ��বিলাশা ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৩. ফ্লোতী�শাকা ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৪.  ফ্লো�� বি�� ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৫. পর্দা; � ০                                                                                                                 ৫বি�  কা��ইন্ড হ্যাংগার

��থ স্ট্যান্ড রু�হ্যাং
৬.   স্টী�বি� ফ্লো�বি�লা (কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত) ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৭.  ফ্লোচয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৮.   ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�লা আলা�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত (প�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ক্স) ০                                                                                                                 ১বি�  ��%� আডে>
৯. বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তর যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১০                                                                                                                 . ফা%�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১১.  য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তলা�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ঝা7 বিড় সাইজ  ০                                                                                                                 ১বি�  রুডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ��ইডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত
১২. গা, ��লাবিতী, �র্দান একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ০                                                                                                                 ১+০                                                                                                                 ১+০                                                                                                                 

১বি�
��থ স্ট্যান্ড রু

-৩৬-

        বি�বি�এ� প্রশা��ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত একা�ডে�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত যা��তী�য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত আ����পত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত �লা��লা ইন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ��ক্রা�ন্ত

 রু ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-                                                                                                                     ৬০                                                                                                                 ৪
 ফ্লো"�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-  ৬ষ্ঠ তলা তীলা�
 ক্রাবিকা ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�  �লা��ডেলার যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত বি��র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তণ ��খ্যা%� ন্ত�%

১.  ফ্লো��  ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
২. ��বিলাশা ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৩. ফ্লোতী�শাকা ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৪.  ফ্লো�� বি�� ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৫. পর্দা; � ০                                                                                                                 ৫বি� ��থ স্ট্যান্ড রু�হ্যাং
৬.   স্টী�বি� ফ্লো�বি�লা (কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত) ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৭.  ফ্লোচয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৮.   ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�লা আলা�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত (প�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ক্স) ০                                                                                                                 ১বি�  ��%� আডে>
৯. বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তর যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১০                                                                                                                 .  কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত আলান একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১১. ফা%�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১২.  য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তলা�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ঝা7 বিড় সাইজ  ০                                                                                                                 ১বি�  রুডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ��ইডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত
১৩. গা, ��লাবিতী, �র্দান একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ০                                                                                                                 ১+০                                                                                                                 ১+০                                                                                                                 

১বি�
��থ স্ট্যান্ড রু



-৩৭-

        বি�বি�এ� প্রশা��ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত একা�ডে�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত যা��তী�য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত আ����পত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত �লা��লা ইন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ��ক্রা�ন্ত

 রু ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-                                                                                                                     ৬০                                                                                                                 ৫
 ফ্লো"�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-  ৬ষ্ঠ তলা তীলা�
 ক্রাবিকা ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�  �লা��ডেলার যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত বি��র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তণ ��খ্যা%� ন্ত�%

১.  ফ্লো��  ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
২. ��বিলাশা ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৩. ফ্লোতী�শাকা ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৪.  ফ্লো�� বি�� ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৫. পর্দা; � ০                                                                                                                 ৫বি� ��থ স্ট্যান্ড রু�হ্যাং
৬.   স্টী�বি� ফ্লো�বি�লা (কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত) ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৭.  ফ্লোচয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৮.   ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�লা আলা�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত (প�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ক্স) ০                                                                                                                 ১বি�  ��%� আডে>
৯. বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তর যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১০                                                                                                                 .  কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত আলান একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১১. ফা%�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১২.  য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তলা�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ঝা7 বিড় সাইজ  ০                                                                                                                 ১বি�  রুডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ��ইডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত
১৩. গা, ��লাবিতী, ০                                                                                                                 ১+০                                                                                                                 ১বি� ��থ স্ট্যান্ড রু

-৩৮-

        বি�বি�এ� প্রশা��ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত একা�ডে�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত যা��তী�য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত আ����পত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত �লা��লা ইন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ��ক্রা�ন্ত

 রু ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-                                                                                                                     ৬০                                                                                                                 ৬
 ফ্লো"�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-  ৬ষ্ঠ তলা তীলা�
 ক্রাবিকা ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�  �লা��ডেলার যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত বি��র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তণ ��খ্যা%� ন্ত�%

১.  ফ্লো��  ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
২. ��বিলাশা ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৩. ফ্লোতী�শাকা ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৪.  ফ্লো�� বি�� ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৫. পর্দা; � ০                                                                                                                 ৫বি� ��থ স্ট্যান্ড রু�হ্যাং
৬.   স্টী�বি� ফ্লো�বি�লা (কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত) ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৭.  ফ্লোচয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ফ্লোফা�ডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৮.   ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�লা আলা�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত (প�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ক্স) ০                                                                                                                 ১বি�  ��%� আডে>
৯. বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তর যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১০                                                                                                                 .  কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত আলান একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১১. ফা%�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১২.  য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তলা�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ঝা7 বিড় সাইজ  ০                                                                                                                 ১বি�  রুডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ��ইডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত
১৩. �র্দান একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�,  ��লাবিতী ০                                                                                                                 ১+০                                                                                                                 ১বি� ��থ স্ট্যান্ড রু



-৩৯-

        বি�বি�এ� প্রশা��ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত একা�ডে�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত যা��তী�য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত আ����পত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত �লা��লা ইন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ��ক্রা�ন্ত

 রু ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-                                                                                                                      ৬০                                                                                                                 ৭
 ফ্লো"�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-  ৬ষ্ঠ তলা তীলা�
 ক্রাবিকা ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�  �লা��ডেলার যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত বি��র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তণ ��খ্যা%� ন্ত�%

১.  ফ্লো��  ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
২. ��বিলাশা ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৩. ফ্লোতী�শাকা ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৪.  ফ্লো�� বি�� ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৫. পর্দা; � ০                                                                                                                 ৫বি�  কা��ইন্ড হ্যাংগার

��থ স্ট্যান্ড রু�হ্যাং
৬.   স্টী�বি� ফ্লো�বি�লা (কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত) ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৭.  ফ্লোচয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৮.   ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�লা আলা�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত (প�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ক্স) ০                                                                                                                 ১বি�  ��%� আডে>
৯. বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তর যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১০                                                                                                                 . ফা%�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১১.  য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তলা�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ঝা7 বিড় সাইজ  ০                                                                                                                 ১বি�  রুডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ��ইডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত
১২. গা, ��লাবিতী, �র্দান একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ০                                                                                                                 ১+০                                                                                                                 ১+০                                                                                                                 

১বি�
��থ স্ট্যান্ড রু

-৪০                                                                                                                 -

        বি�বি�এ� প্রশা��ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত একা�ডে�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত যা��তী�য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত আ����পত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত �লা��লা ইন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ��ক্রা�ন্ত

 রু ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-                                                                                                                     ৬০                                                                                                                 ৮
 ফ্লো"�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-  ৬ষ্ঠ তলা তীলা�
 ক্রাবিকা ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�  �লা��ডেলার যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত বি��র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তণ ��খ্যা%� ন্ত�%

১.  ফ্লো��  ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
২. ��বিলাশা ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৩. ফ্লোতী�শাকা ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৪.  ফ্লো�� বি�� ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৫. পর্দা; � ০                                                                                                                 ৫বি� ��থ স্ট্যান্ড রু�হ্যাং
৬.   স্টী�বি� ফ্লো�বি�লা (কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত) ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৭.  ফ্লোচয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ফ্লোফা�ডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৮.   ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�লা আলা�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত (প�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ক্স) ০                                                                                                                 ১বি�  ��%� আডে>
৯. বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তর যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১০                                                                                                                 .  কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত আলান একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১১. ফা%�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১২.  য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তলা�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ঝা7 বিড় সাইজ  ০                                                                                                                 ১বি�  রুডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ��ইডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত
১৩. গা,  ��লাবিতী ০                                                                                                                 ১+০                                                                                                                 ১বি� ��থ স্ট্যান্ড রু



-৪১-

        বি�বি�এ� প্রশা��ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত একা�ডে�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত যা��তী�য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত আ����পত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত �লা��লা ইন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ��ক্রা�ন্ত

 রু ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-                                                                                                                     ৬০                                                                                                                 ৯
 ফ্লো"�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-  ৬ষ্ঠ তলা তীলা�
 ক্রাবিকা ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�  �লা��ডেলার যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত বি��র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তণ ��খ্যা%� ন্ত�%

১.  ফ্লো��  ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
২. ��বিলাশা ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৩. ফ্লোতী�শাকা ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৪.  ফ্লো�� বি�� ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৫. পর্দা; � ০                                                                                                                 ৫বি�  কা��ইন্ড হ্যাংগার

��থ স্ট্যান্ড রু�হ্যাং
৬.   স্টী�বি� ফ্লো�বি�লা (কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত) ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৭.  ফ্লোচয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৮.   ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�লা আলা�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত (প�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ক্স) ০                                                                                                                 ১বি�  ��%� আডে>
৯. বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তর যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১০                                                                                                                 . ফা%�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১১.  য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তলা�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ঝা7 বিড় সাইজ  ০                                                                                                                 ১বি�  রুডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ��ইডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত
১২. গা, ��লাবিতী, �র্দান একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ০                                                                                                                 ১+০                                                                                                                 ১+০                                                                                                                 

১বি�
��থ স্ট্যান্ড রু

-৪২-

        বি�বি�এ� প্রশা��ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত একা�ডে�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত যা��তী�য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত আ����পত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত �লা��লা ইন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ��ক্রা�ন্ত

 রু ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-                                                                                                                        ৬১০                                                                                                                 
 ফ্লো"�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-  ৬ষ্ঠ তলা তীলা�
 ক্রাবিকা ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�  �লা��ডেলার যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত বি��র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তণ ��খ্যা%� ন্ত�%

১.  ফ্লো��  ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
২. ��বিলাশা ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৩. ফ্লোতী�শাকা ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৪.  ফ্লো�� বি�� ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৫. পর্দা; � ০                                                                                                                 ৪বি� ��থ স্ট্যান্ড রু�হ্যাং
৬.   স্টী�বি� ফ্লো�বি�লা (কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত) ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৭.  ফ্লোচয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ফ্লোফা�ডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৮.   ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�লা আলা�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত (প�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ক্স) ০                                                                                                                 ১বি�  ��%� আডে>
৯. বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তর যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১০                                                                                                                 .  কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত আলান একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১১. ফা%�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১২.  য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তলা�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ঝা7 বিড় সাইজ  ০                                                                                                                 ১বি�  রুডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ��ইডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত
১৩. গা, ��লাবিতী,  �র্দান একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ০                                                                                                                 ১+

+০                                                                                                                 ১+০                                                                                                                 ১বি�
��থ স্ট্যান্ড রু



-৪৩-

        বি�বি�এ� প্রশা��ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত একা�ডে�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত যা��তী�য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত আ����পত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত �লা��লা ইন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ��ক্রা�ন্ত

 রু ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-                                                                                                                      ৬১১
 ফ্লো"�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-  ৬ষ্ঠ তলা তীলা�
 ক্রাবিকা ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�  �লা��ডেলার যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত বি��র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তণ ��খ্যা%� ন্ত�%

১.  ফ্লো��  ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
২. ��বিলাশা ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৩. ফ্লোতী�শাকা ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৪.  ফ্লো�� বি�� ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৫. পর্দা; � ০                                                                                                                 ৬বি�  কা��ইন্ড হ্যাংগার

��থ স্ট্যান্ড রু�হ্যাং
৬.   স্টী�বি� ফ্লো�বি�লা (কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত) ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৭.  ফ্লোচয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত+ ফ্লোফা�ডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১+০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৮.   ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�লা আলা�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত (প�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ক্স) ০                                                                                                                 ১বি�  ��%� আডে>
৯. বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তর যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১০                                                                                                                 . ফা%�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১১.  য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তলা�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ঝা7 বিড় সাইজ  ০                                                                                                                 ১বি�  রুডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ��ইডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত
১২. গা, ��লাবিতী, �র্দান একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ০                                                                                                                 ১+০                                                                                                                 ১+০                                                                                                                 

১বি�
��থ স্ট্যান্ড রু

-৪৪-

        বি�বি�এ� প্রশা��ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত একা�ডে�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত যা��তী�য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত আ����পত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত �লা��লা ইন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ��ক্রা�ন্ত

 রু ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-                                                                                                                        ৬১২
 ফ্লো"�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-  ৬ষ্ঠ তলা তীলা�
 ক্রাবিকা ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�  �লা��ডেলার যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত বি��র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তণ ��খ্যা%� ন্ত�%

১.  ফ্লো��  ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
২. ��বিলাশা ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৩. ফ্লোতী�শাকা ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৪.  ফ্লো�� বি�� ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৫. পর্দা; � ০                                                                                                                 ৪বি� ��থ স্ট্যান্ড রু�হ্যাং
৬.   স্টী�বি� ফ্লো�বি�লা (কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত) ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৭.  ফ্লোচয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ফ্লোফা�ডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৮.   ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�লা আলা�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত (প�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ক্স) ০                                                                                                                 ১বি�  ��%� আডে>
৯. বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তর যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১০                                                                                                                 .  কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত আলান একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১১. ফা%�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১২.  য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তলা�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ঝা7 বিড় সাইজ  ০                                                                                                                 ১বি�  রুডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ��ইডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত
১৩. গা, ��লাবিতী,  �র্দান একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ০                                                                                                                 ১+

+০                                                                                                                 ১+০                                                                                                                 ১বি�
��থ স্ট্যান্ড রু



-৪৫-

        বি�বি�এ� প্রশা��ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত একা�ডে�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত যা��তী�য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত আ����পত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত �লা��লা ইন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ��ক্রা�ন্ত

 রু ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-                                                                                                                     ৬১৩
 ফ্লো"�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-  ৬ষ্ঠ তলা তীলা�
 ক্রাবিকা ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�  �লা��ডেলার যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত বি��র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তণ ��খ্যা%� ন্ত�%

১.  ফ্লো��  ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
২. ��বিলাশা ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৩. ফ্লোতী�শাকা ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৪.  ফ্লো�� বি�� ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৫. পর্দা; � ০                                                                                                                 ৬বি�  কা��ইন্ড হ্যাংগার

��থ স্ট্যান্ড রু�হ্যাং
৬.   স্টী�বি� ফ্লো�বি�লা (কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত) ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৭.  ফ্লোচয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত+ ফ্লোফা�ডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১+০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৮.   ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�লা আলা�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত (প�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ক্স) ০                                                                                                                 ১বি�  ��%� আডে>
৯. বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তর যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১০                                                                                                                 . ফা%�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১১.  য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তলা�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ঝা7 বিড় সাইজ  ০                                                                                                                 ১বি�  রুডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ��ইডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত
১২. গা, ��লাবিতী, �র্দান একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ০                                                                                                                 ১+০                                                                                                                 ১+০                                                                                                                 

১বি�
��থ স্ট্যান্ড রু

১৩.    ��ই� ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ড্রয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত (ফ্লো>��) ০                                                                                                                 ১বি� �চলা

-৪৬-

        বি�বি�এ� প্রশা��ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত একা�ডে�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত যা��তী�য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত আ����পত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত �লা��লা ইন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ��ক্রা�ন্ত

 রু ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-                                                                                                                        ৬১৪
 ফ্লো"�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-  ৬ষ্ঠ তলা তীলা�
 ক্রাবিকা ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�  �লা��ডেলার যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত বি��র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তণ ��খ্যা%� ন্ত�%

১.  ফ্লো��  ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
২. ��বিলাশা ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৩. ফ্লোতী�শাকা ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৪.  ফ্লো�� বি�� ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৫. পর্দা; � ০                                                                                                                 ৪বি� ��থ স্ট্যান্ড রু�হ্যাং
৬.   স্টী�বি� ফ্লো�বি�লা (কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত) ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৭.  ফ্লোচয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত (কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত) ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৮.   ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�লা আলা�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত (প�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ক্স) ০                                                                                                                 ১বি�  ��%� আডে>
৯. বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তর যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১০                                                                                                                 .  কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত আলান একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১১. ফা%�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১২.  য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তলা�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ঝা7 বিড় সাইজ  ০                                                                                                                 ১বি�  রুডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ��ইডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত
১৩. গা, ��লাবিতী,  �র্দান একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ০                                                                                                                 ১+

+০                                                                                                                 ১+০                                                                                                                 ১বি�
��থ স্ট্যান্ড রু



-৪৭-

        বি�বি�এ� প্রশা��ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত একা�ডে�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত যা��তী�য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত আ����পত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত �লা��লা ইন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ��ক্রা�ন্ত

 রু ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-                                                                                                                        ৬১৫
 ফ্লো"�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-  ৬ষ্ঠ তলা তীলা�
 ক্রাবিকা ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�  �লা��ডেলার যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত বি��র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তণ ��খ্যা%� ন্ত�%

১.  ফ্লো��  ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
২. ��বিলাশা ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৩. ফ্লোতী�শাকা ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৪.  ফ্লো�� বি�� ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৫. পর্দা; � ০                                                                                                                 ৪বি� ��থ স্ট্যান্ড রু�হ্যাং
৬.   স্টী�বি� ফ্লো�বি�লা (কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত) ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৭.  ফ্লোচয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত (কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত) ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৮.   ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�লা আলা�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত (প�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ক্স) ০                                                                                                                 ১বি�  ��%� আডে>
৯. বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তর যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১০                                                                                                                 .  কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত আলান একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১১. ফা%�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১২.  য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তলা�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ঝা7 বিড় সাইজ  ০                                                                                                                 ১বি�  রুডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ��ইডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত
১৩. গা, ��লাবিতী,  �র্দান একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ০                                                                                                                 ১+

+০                                                                                                                 ১+০                                                                                                                 ১বি�
��থ স্ট্যান্ড রু

-৪৮-

        বি�বি�এ� প্রশা��ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত একা�ডে�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত যা��তী�য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত আ����পত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত �লা��লা ইন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ��ক্রা�ন্ত

 রু ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-                                                                                                                       ৬১৬
 ফ্লো"�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-  ৬ষ্ঠ তলা তীলা�
 ক্রাবিকা ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�  �লা��ডেলার যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত বি��র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তণ ��খ্যা%� ন্ত�%

১.  ফ্লো��  ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
২. ��বিলাশা ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৩. ফ্লোতী�শাকা ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৪.  ফ্লো�� বি�� ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৫. পর্দা; � ০                                                                                                                 ৬বি�  কা��ইন্ড হ্যাংগার

��থ স্ট্যান্ড রু�হ্যাং
৬.   স্টী�বি� ফ্লো�বি�লা (কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত) ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৭.  ফ্লোচয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত+ ফ্লোফা�ডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১+০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৮.   ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�লা আলা�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত (প�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ক্স) ০                                                                                                                 ১বি�  ��%� আডে>
৯. বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তর যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১০                                                                                                                 . ফা%�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১১.  য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তলা�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ঝা7 বিড় সাইজ  ০                                                                                                                 ১বি�  রুডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ��ইডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত
১২. গা, ��লাবিতী, �র্দান একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ০                                                                                                                 ১+০                                                                                                                 ২+০                                                                                                                 ১

বি�
��থ স্ট্যান্ড রু



-৪৯-

        বি�বি�এ� প্রশা��ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত একা�ডে�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত যা��তী�য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত আ����পত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত �লা��লা ইন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ��ক্রা�ন্ত

 রু ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-                                                                                                                        ৬১৭
 ফ্লো"�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-  ৬ষ্ঠ তলা তীলা�
 ক্রাবিকা ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�  �লা��ডেলার যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত বি��র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তণ ��খ্যা%� ন্ত�%

১.  ফ্লো��  ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
২. ��বিলাশা ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৩. ফ্লোতী�শাকা ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৪.  ফ্লো�� বি�� ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৫. পর্দা; � ০                                                                                                                 ৪বি� ��থ স্ট্যান্ড রু�হ্যাং
৬.   স্টী�বি� ফ্লো�বি�লা (কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত) ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৭.  ফ্লোচয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত (কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত) ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৮.   ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�লা আলা�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত (প�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ক্স) ০                                                                                                                 ১বি�  ��%� আডে>
৯. বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তর যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১০                                                                                                                 .  কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত আলান একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১১. ফা%�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১২.  য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তলা�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ঝা7 বিড় সাইজ  ০                                                                                                                 ১বি�  রুডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ��ইডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত
১৩. গা, ��লাবিতী,  �র্দান একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ০                                                                                                                 ১+

+০                                                                                                                 ১+০                                                                                                                 ১বি�
��থ স্ট্যান্ড রু

-৫০                                                                                                                 -

        বি�বি�এ� প্রশা��ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত একা�ডে�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত যা��তী�য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত আ����পত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত �লা��লা ইন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ��ক্রা�ন্ত

 রু ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-                                                                                                                       ৬১৮
 ফ্লো"�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-  ৬ষ্ঠ তলা তীলা�
 ক্রাবিকা ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�  �লা��ডেলার যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত বি��র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তণ ��খ্যা%� ন্ত�%

১.  ফ্লো��  ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
২. ��বিলাশা ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৩. ফ্লোতী�শাকা ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৪.  ফ্লো�� বি�� ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৫. পর্দা; � ০                                                                                                                 ৬বি�  কা��ইন্ড হ্যাংগার

��থ স্ট্যান্ড রু�হ্যাং
৬.   স্টী�বি� ফ্লো�বি�লা (কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত) ০                                                                                                                 ২বি� �চলা
৭.  ফ্লোচয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ফ্লোর যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�বিলা�+ ফ্লোফা�ডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১+০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৮.   ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�লা আলা�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত (প�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ক্স) ০                                                                                                                 ১বি�  ��%� আডে>
৯. বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তর যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১০                                                                                                                 . ফা%�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১১.  য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তলা�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ঝা7 বিড় সাইজ  ০                                                                                                                 ১বি�  রুডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ��ইডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত
১২. গা, ��লাবিতী, �র্দান একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ০                                                                                                                 ১+০                                                                                                                 ২+০                                                                                                                 ১

বি�
��থ স্ট্যান্ড রু



-৫১-

        বি�বি�এ� প্রশা��ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত একা�ডে�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত যা��তী�য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত আ����পত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত �লা��লা ইন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ��ক্রা�ন্ত

 রু ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-                                                                                                                        ৬১৯
 ফ্লো"�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-  ৬ষ্ঠ তলা তীলা�
 ক্রাবিকা ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�  �লা��ডেলার যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত বি��র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তণ ��খ্যা%� ন্ত�%

১.  ফ্লো��  ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
২. ��বিলাশা ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৩. ফ্লোতী�শাকা ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৪.  ফ্লো�� বি�� ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৫. পর্দা; � ০                                                                                                                 ৪বি� ��থ স্ট্যান্ড রু�হ্যাং
৬.   স্টী�বি� ফ্লো�বি�লা (কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত) ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৭.  ফ্লোচয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত (ফ্লোফা�ডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত) ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৮.   ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�লা আলা�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত (প�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ক্স) ০                                                                                                                 ১বি�  ��%� আডে>
৯. বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তর যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১০                                                                                                                 .  কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত আলান একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১১. ফা%�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১২.  য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তলা�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ঝা7 বিড় সাইজ  ০                                                                                                                 ১বি�  রুডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ��ইডের যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত
১৩. গা, ��লাবিতী,  �র্দান একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ০                                                                                                                 ১+

+০                                                                                                                 ১+০                                                                                                                 ১বি�
��থ স্ট্যান্ড রু

-৫২-

        বি�বি�এ� প্রশা��ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত একা�ডে�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত যা��তী�য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত আ����পত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত �লা��লা ইন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ��ক্রা�ন্ত

                                                                                                                          ফ্লো�লাডেকা�বিন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত
 ফ্লো"�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�-  ৬ষ্ঠ তলা তীলা�
 ক্রাবিকা ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�  �লা��ডেলার যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত বি��র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তণ ��খ্যা%� ন্ত�%

১.  ফ্লো�� (ফ্লোলা�হ্যাং�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত)  ০                                                                                                                 ৪বি� অডেকাডেজ�
২.  ফ্লো�� (কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত)  ০                                                                                                                 ৪বি� অডেকাডেজ�
২.  ক্লা��রু ফ্লো�বি�লা ০                                                                                                                 ১বি� অডেকাডেজ�
৩.  ফ্লোচয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ৩বি� অডেকাডেজ�
৪.  ফ্লোচয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ফ্লোর যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�বিলা� ০                                                                                                                 ২বি� অডেকাডেজ�
৫.  বি�বিলা� ফা%�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৬.   স্মা��; বি�বি� (  �বিন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ব্রা�ন্ড হ্যাংগার) ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৭.  ফ্লোচয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত (কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত) ১১বি�  ৫বি� অচলা
৮. অ%�কা7 বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত� ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
৯. বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তর যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� �চলা
১০                                                                                                                 . ফা%�ন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ৪বি� �চলা
১১.  ফ্লো�বি�লা কা�ডে4র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ১বি� অচলা
১২.  ফা�য় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ফ্লোস্টীশান একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ৪বি� �চলা
১৩.   ইডেলাকাবিGকা প�বিন একাডেমির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তর যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত বিফাল্টা�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ০                                                                                                                 ২বি� �চলা

বি�:দ্র:             �র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তবিডে��বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত ৬ষ্ঠ তলা এ�� ৭ তীলা�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত প�র যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্তডে�ক্স এর যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত আলা�বির যাবতীয় আসবাবপত্র ও মালামাল ইনভেনটেরী সংক্রান্ত গুডেলা�ডেতী কা ফ্লো�বিশা ��%� আডে>।


