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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার

িনব �াহী পিরচালেকর কায �ালয়

�লা উ�য়ন �বাড �

মােক��ং ও িজিনং শাখা

খামারবািড়, ফাম �েগট, ঢাকা-১২১৫।

www.cdb.gov.bd

�িষই স�ি�

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০৮.০২.০০১.১৮.৩০ তািরখ: 

০৬ মাচ � ২০২৩

২১ ফা�ন ১৪২৯

িবষয়: চলিত ২০২২-২৩ �মৗ�েম রা�ামা� �জােন পাহািড় জােতর বীজ�লা �য়, পিরবহন, সংর�ণ এবং িজিনং ও িজিনং
আ�সাি�ক খােত মালামাল �েয়র অ�মিত �দান �সে�।

��: ১২.০৭.৮৪০০.৫৪০.০৭.০০১.১৯.৩৩  ০১ মাচ � ২০২৩ 

উপ� �� িবষয় ও ��� �ারক পে�র ��াব �মাতােবক ২০২২-২৩ �মৗ�েম রা�ামা� �জােন পাহািড় জােতর বীজ�লা �য়, �য়�ত

বীজ�লা পিরবহন, সংর�ণ এবং িজিনং ও িজিনং আ�সাি�কখােত মালামাল িন�বিন �ত ছেকর িবভাজন �মাতােবক �েয়র অ�মিত �দান

করা হেলা। উে�� �য, অ�েমািদত অথ � রাজ� বােজেটর বরা��ত অথ � হেত সম�েয়র পর অ�িয়ত অথ � �ফরত �দােনর জ� বলা হেলা। এ

�য় �লা উ�য়ন �বােড �র রাজ� বােজট বরা� হেত িনব �াহ করা এবং পিরবহনসহ অ�া� �য়�ত মালামােলর দািব�ত িবল হেত সরকাির

িবিধ �মাতােবক ভ�াট ও �া� কত�ন করেত হেব।

�.
নং

খরেচর খাত চলিত 
২০২২-২৩
�মৗ�েম
চািহদার

পিরমান/সং�া

�য পিরমান
�য়/খরেচর

অ�মিত
�দওয়া
হেলা

একক দর
(টাকা)

অ�েমািদত
�মাট ��
(টাকা)

১ পাহািড় জােতর বীজ�লা �য় ২,১২০ �ক. -- ৭০/- ১,৪৮,৪০০/-
২ ২,১২০ �ক. পাহািড় জােতর বীজ�লা পিরবহন খরচ ১০,১৮৬/- ৮,০০০/- -- ৮,০০০/-

৩
২,১২০ �ক. বীজ�লা ওজন ও �লািডং-আনেলািডং �িত মন ১৭
টাকা হাের

িজিনং এর িনধ �ািরত �রট অ�সাের

৯০০/-

৪ ২,১২০ �ক. বীজ�লা িজিনং �িত মন ৮০ টাকা হাের ৪,২৪০/-
৫ ১,২৩০ �ক �লাবীজ ঝাড়াই-বাছাই, �ািকং �িত মন ১৫ টাকা

হাের
৪৬০/-

৬ িজও� িনধ �ারেণর সময় �িমক ম�রী বাবদ (২ জন �িমক ×
৭০০/-)

১,৪০০/- ১,০০০/- ৫০০/- ১,০০০/-

৭ �তািল ৩ �ক. ২ �ক. ১৪৫/- ১৯০/-
৮ মিবল ৩ িল. ১ িল. ৩৫০/- ৩৫০/-
৯ �কেরািসন ১ িল. ১ িল. ১২০/- ১২০/-
১০ ি�জ ৩ �ােকট ২ �ােকট ৬০/- ১২০/-
১১ �বলচা (বীজ ব�ায় ভরার জ�) ১ � -- -- --
১২ ঝা� ২ � ১ � ৮০/- ৮০/-
১৩ িসিরজ কাগজ ৪ � ৪ � ২০/- ৮০/-
১৪ মাক�ার কলম ৩ � ২ � ৭০/- ১৪০/-
১৫ ব�েশর �করী ২ � -- -- --
১৬ ��নসীট ৩×১.৫ �ট  ১ � -- -- --
১৭ বা�- ১০০ ওয়াট ১ � -- -- --
১৮ �হা�ার ১ � -- -- --
১৯ ন�েন �মাটর সংেযাজেনর জ� �লদ �মিশেন �মাটর এর �বইজ

িছ� করা বাবদ
�থাক-৫০০/- -- -- ৩০০/-
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২০ �মাটর িফ�ং �থাক-৫০০/- -- -- ৩০০/-
২১ �ব��িতক সািভ �িসং তার ৭ এমএল ১৫ গজ -- -- --
২২ কাট আউট ৩২ আ�য়ার (�বােড �র জ�) �ছাট ১ � -- -- --
২৩ কাট আউট ১০০ আ�য়ার (�বােড �র জ�) বড় ১ � -- -- --
২৪ �ট�ার ১ � -- -- -
২৫ �-�াইভার ১ � -- -- --
২৬ নাট ব� ২০ � ২০ � ৫/- ১০০/-
২৭ ি�ং িরং হ�াে�েলর সােথ সংেযাগ ২ � -- -- --
২৮ �াি�ক ব�া (বড়) (�শ সংর�েণর জ�) ৬০ � ২০/- ৩০/- ৬০০/-
২৯ �াি�ক ব�া (�ছাট) (বীজ সংর�েণর জ�) ৫০ � ২০/- ২৫/- ৫০০/-

৩০
২০২৩-২৪ উৎপাদন �মৗ�েম ১২১৫ �ক. পাহািড় �লা বীজ
তদার�ত �েট �বহােরর জ� িজিনং �ক� হেত ইউিনট
অিফেস �লাবীজ পিরবহন বাবদ

৬,২৬৬/- ৫,০০০/- -- ৫,০০০/-

সব �েমাট = (এক ল� একা�র হাজার �ইশত আিশ টাকা মা�) ১,৭১,২৮০/-

৭-৩-২০২৩

�ধান �লা উ�য়ন কম �কত�া

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

রা�ামা� �জান, রা�ামা� 

ড. �মা: ফখের আলম ইবেন তািবব

িনব �াহী পিরচালক (চলিত দািয়�)

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০৮.০২.০০১.১৮.৩০/১(৪) তািরখ: ২১ ফা�ন ১৪২৯

০৬ মাচ � ২০২৩
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল:

১) �চয়ার�ান , রা�ামা� পাব �ত� �জলা পিরষদ

২) উপপিরচালক, উপপিরচালেকর কায �ালয়, �লা উ�য়ন �বাড �, চ��াম অ�ল, চ��াম

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

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

৭-৩-২০২৩

�মাঃ িসরা�ল ইসলাম

�লা উ�য়ন কম �কত�া


