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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার

িনব �াহী পিরচালেকর কায �ালয়

�লা উ�য়ন �বাড �

�িকউরেম� শাখা

খামারবািড়, ফাম �েগট, ঢাকা-১২১৫।

www.cdb.gov.bd

�িষই স�ি�

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১১১.০৭.১৭৪.০৯.৪৭ তািরখ: 

১৩ মাচ � ২০২৩

২৮ ফা�ন ১৪২৯

িবষয়: রাজ� খােতর আওতায় ২০২২-২৩ অথ � বছেরর (২০২৩-২৪ �মৗ�েম) ৬৫ � �লার �দশ �নী �েটর বীজ ও সাইনেবাড �

�েয়র দর অ�েমাদন �দান �সংেগ।

��: ১২.০৭.৪০৫০.৩৮০.০৭.০০৫.২৩.৭৩  ২৩ �ফ�য়াির ২০২৩

   উপ� �� িবষয় ও ��� পে�র ��ি�েত, �লা উ�য়ন �বাড �, �ি�য়া �জােনর ২০২২-২৩ অথ � বছেরর (২০২৩-২৪ �মৗ�েম) ৬৫ �

�লার �দশ �নী �েটর বীজ ও সাইনেবাড � �েয়র িনিমে� �কােটশন �ি�য়ায় �া� দরপ� ��ায়ন কিম�র �পািরশ�ত িন�বিণ �ত

সব �িন� দরদাতা ক��ক �দ� দর আপনার ��াব �মাতােবক অ�েমাদন �দান করা হেলা।

বীজ ও সাইনেবাড �ঃ

সব �িন� দরদাতার নাম ও �কানা উপকরেণর িববরণ
সং�া/
পিরমান

একক
দর

�মাট দর

�মসাস � আ�ল কালাম আজাদ,
��াঃ �মাঃ আ�ল কালাম আজাদ,
 ১৩০, গীজ�ানাথ ম�মদার সড়ক,

কমলা�র, �ি�য়া।

ক) হাইি�ড �লাবীজ
 (চায়না, �হায়াইট �গা�-১, ��ীম সীড)

৩৯.০ �কিজ
২৯৫০/

-
১১৫০৫০/-

খ) সাথী ফসেলর
বীজ

১) লালশাক
 (বাংলােদশ, আলতােপ�,
সাগরসীড)

২৮.০ �কিজ ৩৫০/- ৯৮০০/-

২) �লাশােকর বীজ
 (বাংলােদশ, আরিল,
সাগরসীড)

২৫.০ �কিজ ৬৩০/- ১৫৭৫০/-

গ) িডিজটাল সাইনেবাড �-সাইজ-২ �ট × ৩ �ট
 (বাংলােদশ, িডিজটাল িপিভিস ি��, কােঠর
��েম আটকােনা)

৬৫ � ৯৫০/- ৬১৭৫০/-

সব �েমাট=
২০২৩৫০/-

 (�ই ল� �ই হাজার িতনশত
প�াশ)

       বীজ ও সাইনেবাড � এর জ� অ� দ�র ক��ক �ণীত �া�লন �মাতােবক অ�েমািদত দর অ�যায়ী বিণ �ত উপকরণস�হ �েয়র

�ব�া িনেত হেব। �কান অব�ােতই অিতির� �য় করা যােব না এবং �েয়র �েব � অব�ই উপকরণস�েহর �নগতমান ও �ময়াদ

উ�ীেণ �র তািরখ যাচাই করেত হেব। কায �ােদশ�া� দরদাতার দািখল�ত িবল হেত সব �েশষ পিরপ� �মাতােবক ভ�াট ও আয়কর কত�ন

করেত হেব।

১৬-৩-২০২৩

�ধান �লা উ�য়ন কম �কত�া
�ধান �লা উ�য়ন কম �কত�ার কায �ালয়, �লা উ�য়ন �বাড �, 

ড. �মা: ফখের আলম ইবেন তািবব

িনব �াহী পিরচালক (চলিত দািয়�)

�ফান: ৫৫০২৮৩৫৫
ইেমইল: ed@cdb.gov.bd
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�ি�য়া �জান, �ি�য়া 

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১১১.০৭.১৭৪.০৯.৪৭/১(৩) তািরখ: ২৮ ফা�ন ১৪২৯

১৩ মাচ � ২০২৩
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল:
১) �জলা িহসাবর�ণ কম �কত�া, �জলা িহসাবর�ণ কম �কত�ার দ�র, �জলা িহসাব র�ণ অিফস, �ি�য়া

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

৩) িহসাবর�ণ কম �কত�া (চলিত দািয়�), িহসাব শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �

১৬-৩-২০২৩
সািবহা �রাকসানা

�লা উ�য়ন কম �কত�া


