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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
িনব �াহী পিরচালেকর কায �ালয় 

�লা উ�য়ন �বাড � 
�ক� পিরচালক-এর দ�র 

খামারবািড়, ফাম �েগট, ঢাকা-১২১৫।
www.cdb.gov.bd

�িষই স�ি�

 
 

�ারক ন�র: ১২.০৭.৩০২৬.৯০৫.০১৬.০৩.১৪.৮৫ তািরখ: 
২৩ এি�ল ২০২১

১০ �বশাখ ১৪২৮

িবষয়: চলিত ২০২০-২১ অথ � বছের �লা উ�য়ন �বােড �র স�সািরত �লাচাষ �ক� (�ফজ-১) এর আওতায় �লার সাধারণ �দশ �নী, �ক
�দশ �নী �ট �াপন ও মানস�� বীজ উৎপাদেনর িনিমে� �এসিপ সােরর পিরবেত� িডএিপ সার �বহােরর ��ে� ইউিরয়া সােরর
পিরমান িনধ �ারণ ও হাইি�ড �লাবীেজর �� �ি� �সে�।

��: ১। �ারক নং- ১৮০; তািরখ: ২৯/০৭/২০২০
২। �ারক নং- ১৮১; তািরখ ০৬/০৮/২০২০
৩। �ারক নং- ১৮২; তািরখ ৩০/০৭/২০২০
৪। �ারক নং ৭৬, ৭৮ ও ৮৪; তািরখ ২২/০৩/২০২০
৫। �ারক নং ৪১; তািরখ ১২/০২/২০২০

        উপ� �� িবষয় ও �ে�র আেলােক জানােনা যাে� �য, চলিত ২০২০-২১ অথ �বছের �লা উ�য়ন �বােড �র স�সািরত �লাচাষ �ক� (�ফজ-১)
এর আওতায় সাধারণ �দশ �নী (�ারক নং- ১৮০; তািরখ: ২৯/০৭/২০২০), �ক �দশ �নী (�ারক নং- ১৮১; তািরখ ০৬/০৮/২০২০) ও মানস��
বীজ উৎপাদেনর (�ারক নং- ১৮২; তািরখ ৩০/০৭/২০২০) বরা� �দান করা হয়। কায �ালয়িভি�ক উ� বরাে�র �য় িবভাজেন অ�া� �িষ
উপকরণস�েহর পিরমাণ ও �য়সীমা অপিরবিত�ত �রেখ �এসিপ সােরর পিরবেত� িডএিপ সার �বহােরর ��ে� িনব �াহী পিরচালেকর কায �ালেয়র
�ারক নং-১২.০৭.০০০০.১০৫.৯৯.৩১৩.১৮.১; তিরখ-১২/০১/২০২০ বেল গ�ত কিম�র �পািরশ �মাতােবক �ব �বত� বছেরর �ায় এবারও
�এসিপ’র পিরবেত� িডএিপ �বহাের অ� দ�র ক��ক ��িরত �য় িবভাজন (�ারক নং ৭৬, ৭৮ ও ৮৪; তািরখ ২২/০৩/২০২০) অ�সরণ করেত
হেব। 

           উে�� �য, যিদ �কান উপকরেণর �� কম/�বিশ হয় তেব �য় িবভাজেনর অ�া� খরেচর খাত হেত সম�য় করেত হেব (�ারক নং ৪১;
তািরখ ১২/০২/২০২০)। যিদ �কউ �এসিপ এর পিরবেত� িডএিপ সার �বহার করেত চায় �সে�ে� �ব �বত� বছেরর �ায় অ� দ�র ক��ক ��িরত
�য় িবভাজন (�ারক নং ৭৬, ৭৮ ও ৮৪; তািরখ ২২/০৩/২০২০) অ�যায়ী ইউিরয়া ও িডএিপ সার �বহার করেত হেব। আর যারা �এসিপ সার
�বহার করেব �সে�ে� ইউিরয়ার সােরর পিরমাণ �েব �র বরা� (�ারক নং- ১৮০; তািরখ: ২৯/০৭/২০২০, �ারক নং- ১৮১; তািরখ ০৬/০৮/২০২০
ও �ারক নং- ১৮২; তািরখ ৩০/০৭/২০২০) �মাতােবক �বহার করেত হেব। �কান অব�ােতই বরাে�র অিতির� খরচ করা যােব না এবং
িপিপআর ২০০৮ অ�সরণ�ব �ক �য় কায ��ম স�� করেত হেব।     

২৩-৪-২০২১

িবতরণ :
১) উপপিরচালক, ঢাকা/রং�র/যেশার/চ��াম
২) �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�া, ঢাকা/ময়মনিসংহ/রাজশাহী/ব�ড়া/

ড. আলহাজ উি�ন আহাে�দ
িনব �াহী পিরচালক (চলিত দািয়�)



4/24/2021 নিথ | অিফস ব�ব�াপনা

https://cdb.nothi.gov.bd 2/2

ঠা�রগ�ও।/যেশার/�য়াডা�া/�ি�য়া/িঝনাইদহ/খাগড়াছিড়/রা�ামা�/
বা�রবান।/রং�রন

�ারক ন�র: ১২.০৭.৩০২৬.৯০৫.০১৬.০৩.১৪.৮৫/১(২) তািরখ: ১০ �বশাখ ১৪২৮

২৩ এি�ল ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) উপপিরচালক, উপপিরচালক-এর দ�র, �লা উ�য়ন �বাড �

২) �লা উ�য়ন কম �কত�া (অিতির� দািয়�), আইিস� শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �

২৩-৪-২০২১
ড. �মাঃ গাজী �গালাম ম��জা 

�ক� পিরচালক


