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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: ১২.০৭.০০০০.১০৮.০২.০০১.১৮.৭৩ তািরখ: 
০২ �ম ২০২১

১৯ �বশাখ ১৪২৮

িবষয়: চলিত ২০২০-২১ �মৗ�েম রং�র �জােনর �য়�ত বীজ�লা পিরবহন, সংর�ণ এবং িজিনং ও িজিনং আ�সাি�কখােত
মালামাল �য়সহ অথ � �েয়র অ�মিত �দান ।

��: ১২.০৭.৫৫৮৫.৪২১.৯৯.০০৪.১৯.৫১  ২৯ মাচ � ২০২১

        উপ� �� িবষয় ও ��� �ারক পে�র ��াব �মাতােবক ২০২০-২১ �মৗ�েম রং�র �জােনর �য়�ত বীজ�লা পিরবহন, সংর�ণ
এবং িজিনং ও িজিনং আ�সাি�কখােত মালামাল িন�বিন �ত িবভাজন �মাতােবক �েয়র অ�মিতসহ অথ � �েয়র অ�েমাদন �দওয়া হেলা।
�েয় অ�েমািদত অেথ �র অিতির� অথ � �য় করা যােব না । এ �য় �লা উ�য়ন �বােড �র িনজ� তহিবল হেত িনব �াহ করা হেব এবং
পিরবহনসহ অ�া� মালামােলর দািব�ত িবল হেত সরকাির িবিধ �মাতােবক ভ�াট/উৎেস কর কত�ন করেত হেব। এই বরা��ত অথ �

�শ�লা ও �লাবীজ িবি�র অথ � হেত সম�য় হেব।

�.
নং

মালামােলর িববরণ

চলিত 
২০২০-২১ �মৗ�েম

মালামাল 
�েয়র চািহদা

�য পিরমান �য়/
খরেচর অ�মিত �দওয়া

�যেত পাের

একক দর
(টকা)

অ�েমা
িদত 
�মাট
��

(টাকা)
১ িডিড কিমশন ও কােলকশন বাবদ -- -- --  --

২ ৭,৫৭৫ �ক. বীজ�লা পিরবহেণ �ালানী খরচ ভ�াটসহ (৩� ইউিনট হেত সদর�র
ফাম �, িদনাজ�র)

১৫,০০০/- ১২,০০০/- -- ১২,০০০/
-

৩ মািক�ন কাপড় ( ৪৪" বহর) �য় বাবদ ১৭০ গজ ১৬০ গজ ৪০/- ৬,৪০০/-
৪ ১৪ নং িজ আই তার  ২২ �ক. ১৪ �ক. ১২০/- ১,৬৮০/-

৫ �ীজ, মিবল, িগয়ার ওেয়ল ও িডেজল
(িজিনং �মিশেন �বহােরর জ� )

�থাক- ৩,১৪০/- ১,৫০০/- -- ১,৫০০/-

৬ পিলিথন �াগ (৩৬"×২৪") ১০০ � ৯০ � ২০/- ১,৮০০/-
৭ পােটর �তলী ০৬ �ক. ০৫ �ক. ১১০/- ৫৫০/-
৮ িজিনং �ম ও �দাম পির�ার �িমক ম�রী ১,৫০০/- ১,৫০০/- -- ১,৫০০/-
৯ বীজ�লা িজও� �িমক ম�রী বাবদ ২,০০০/- ২,০০০/- -- ২,০০০/-
১০ বীজ�লার িজিনং �কে� আনেলাড �িত মন ০৮ টাকা হাের (৭,৫৭৫ �কিজ)

বীজ�লা িজিনং এর িনধ �ািরত �রট অ�সাের

১,৫১৫/-

১১ বীজ�লা �য়কােল �িত মন ১২ টাকা এবং ইউিনেট সংর�ণ ০৫ টাকা হাের �মাট ১৭
টাকা) (৭,৫৭৫ �কিজ)

২,৮৫৫/-

১২ বপন উপেযাগী �লাবীজ �েসিসং �িত মণ ১৫ টাকা হাের (�লাবীজ ৪,৬৯৬ �কিজ
ধের)

১,৭৬১/-

১৩ ৭,১৭৫ �কিজ বীজ�লা িজিনং �িত মন ৭০ টাকা হাের ১২,৫৫৬
/-

১৪ ৪০ “স” িজিনং �মিশেনর ৬৩০৩ িবয়ািরং ০২ � ০২ �  ১৬০/- ৩২০/-
১৫ �চ ৪ � ৪ � ১০/- ৪০/-
১৬ মাক�ার  ৪� ৪ � ৬৫/- ২৬০/-
১৭ ৪০ “স” িজিনং �মিশেনর িরব ঝালাই ও �াস িরপািরং �থাক – ২,৪০০/- �থাক- ১,৫০০/- -- ১,৫০০/-
১৮ ৩০ গজ �ব��িতক তার (২.৯) �য় বাবদ ৩০ গজ ৩০ গজ ২৪/- ৮৪০/-

 সব �েমাট = (উনপ�াশ হাজার সাতা�র টাকা) ৪৯,০৭৭/
-
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২-৫-২০২১

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

জাফর আলী
উপপিরচালক

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০৮.০২.০০১.১৮.৭৩/১(৩) তািরখ: ১৯ �বশাখ ১৪২৮

০২ �ম ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) উপপিরচালক, উপপিরচালেকর কায �ালয়, �লা উ�য়ন �বাড �, রং�র অ�ল, রং�র
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 �, খামারবািড়, ঢাকা। আপনােক �েয় অ�েমািদত অথ �

ছােড়র �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� অ�েরাধ করা হেলা।

২-৫-২০২১
�মাঃ িসরা�ল ইসলাম 

সহকারী বীজ�লা ও িজিনং কম �কত�া (চলিত দািয়�)


