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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

কৃিষই সমৃি�

 
জ�ির 

অিত �গাপনীয়

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১১১.৯৯.০৩২.০৮.৫৩ তািরখ: 
০৩ �ম ২০২১

২০ �বশাখ ১৪২৮

িবষয়: তুলা উ�য়ন �বােড�র ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ �মৗ�েমর তুলাবীজ (নন-সীড) সরবরাহ �দান �সে�।
�লা উ�য়ন �বাড �, খামারবািড়, ঢাকা ক��ক ��� �ারেক জারী�ত িনলাম িব�ি�র ��ি�েত িন�বিণ �ত ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ �মৗ�েমর
�লাবীজ (নন-সীড) �েয়র িনিম� আপনার �িত�ান �দ� �লাবীেজর �� বাবদ (উৎেস কর/ভ�াটসহ) সব �েমাট টাঃ ১০,৭২,২৪৮.৮৩ (দশ
ল� বাহা�র হাজার �ইশত আটচি�শ টাকা/৮৩ পয়সা) মা� অ� দ�ের পিরেশাধ করায় �লাবীজ (নন-সীড) সরবরােহর কায �ােদশ �দান করা
হেলা। কায �ােদশ �াি�র ২৮(আটাশ) িদেনর মে� িনে� �দিশ �ত ম�দ অব�ান হেত �লাবীজ (নন-সীড) িনজ� ব�ায়, িনজ খরেচ এবং িনজ
দািয়ে� সরবরাহ িনেত হেব। �লাবীজ (নন-সীড) �হেণর সময় ওজন এবং মান ভােলাভােব �দেখ িনেত হেব। �লাবীজ সরবরাহ �নয়ার পর এ
িবষেয় �কান অিভেযাগ/আপি� �হণেযা� হেব না।
�.
নং

�লাবীজ ম�দ �কে�র নাম
২০১৮-১৯ �মৗ�েমর �লাবীেজর

(নন-ীড) পিরমাণ (�কিজ)
২০১৯-২০ �মৗ�েমর �লাবীেজর

(নন-সীড) পিরমাণ (�কিজ)

১
�লা গেবষণা, �িশ�ণ ও বীজ বধ �ন খামার, ��র,
গাজী�র

৫,৫০২.২৫ ৫,০৪১.২৪

২
�লা গেবষণা, �িশ�ণ ও বীজ বধ �ন খামার, সদর�র,
িদনাজ�র

৩,১৯৭.১৯ ১,৭১৮.০০

৩ িসিডিব, রং�র �জান, রং�র - ৪,৬৪৫.৭৩
৪ �লা গেবষণা-উপেক�, �রইছা, বা�রবান ২,৪৭৫.০০ ৪,৭৩৯.০০

৫
�লা গেবষণা-উপেক�, কাউখালী, রা�ামা� (রা�ামা�
�জােনর নন-সীড �লাবীজ)

২,৪৩৪.০০ ৭,৬৭০.৭০

৬
�লা গেবষণা �ক�,
মািহগ�, রং�র

৫,৫৬৭.৯৩ ৩,৭৮৫.৫০

৭
�লা গেবষণা, �িশ�ণ ও বীজ বধ �ন খামার, জগদীশ�র,
যেশার

৫,৬৩৮.৬০ ২,৩৯১.২০

৮
�লা গেবষণা-উপেক�, মা�রা�, খাগড়াছিড় (খাগড়াছিড়
�জােনর নন-সীড �লাবীজ)

১,৮৭৭.০০ ৯,৮৪০.০০

সব �েমাট= ২৬,৬৯১.৯৭ ৩৯,৮৩১.৩৭

উে�খ�, তুলাবীজ (নন-সীড) সরবরাহ �নয়ার পূেব� িনব�াহী পিরচালক কতৃ�ক আপনার/আপনার �িত�ান মেনানীত
�িতিনিধর ছিব ও �া�র �িত�া�র কের �িত�া�র যু� প� সংি�� �কে� �দশ�ন পূব�ক তুলাবীজ (নন-সীড) �হণ
করেত হেব।

৩-৫-২০২১

এম, আর, িট এে�াে�াডা� িবিড িলঃ,          ৩৩/
মহারাজা �রাড, ময়মনিসংহ।

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

২০ �বশাখ ১৪২৮
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�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১১১.৯৯.০৩২.০৮.৫৩/১(১০) তািরখ: ২০ �বশাখ ১৪২৮
০৩ �ম ২০২১

সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) িসিনয়র সীড ��াডাকশান অিফসার, মােক��ং ও িজিনং শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �

২) �লা গেবষণা �িশ�ণ ও বীজ বধ �ন খামার এবং �লা গেবষণা �ক� (সকল)
৩) �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�া, �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�ার কায �ালয়, �লা উ�য়ন �বাড �, রং�র �জান, রং�র
৪) �লা উ�য়ন কম �কত�া (অিতির� দািয়�), আইিস� শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �

৫) সহকারী বীজ�লা ও িজিনং কম �কত�া (চলিত দািয়�), মােক��ং ও িজিনং শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �

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

৩-৫-২০২১
�মাঃ মাহ��র রহমান 

�লা উ�য়ন কম �কত�া (অিতির� দািয়�)


