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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।

�িষই স�ি�

 
 

ন�র ১২.০৭.০০০০.১০৮.৯৯.০১৭.১৯.১১১ তািরখ: 
০১ �সে��র ২০২১

১৭ ভা� ১৪২৮

িব�ি�

িবষয়: �লা উ�য়ন �বােড �র �য়�ত/উৎপািদত �শ�লা িব�েয়র জ�রী িব�ি�

             এত�ারা আ�হী �ট�টাইল িমল�/িজিনং �িত�ান/�লা আমদারীকারক/�বসায়ীেদর অবগিতর জ� জানােনা যাে� �য, �লা উ�য়ন �বােড �র
অধীন� িন�িলিখত ১৩� িজিনং �কে�র �দােম ম�দ ২০২০-২১ �মৗ�েমর উৎপািদত স�া� ১,৯৪,৪৩৯.২২ পাউ� �ট�টাইল িমেল �বহার উপেযাগী
আেমিরকান জােতর �শ�লা এবং ১০,২১৫.৩২ পাউ� পাহািড় জােতর �শ�লা ম�দ রেয়েছ। উ� �শ�লা িব�েয়র উে�ে� আ�হী ��তােদর িনকট
�থেক কিতপয় শত� সােপে� আেবদন প� আহ�ান করা যাে�। আেবদন প� িনব �াহী পিরচালক, �লা উ�য়ন �বাড �, খামারবািড়, ঢাকা-১২১৫ �কানায়
�িত�ান/সং�ার িনজ� �ােড দািখল করেত হেব।

সরকার ক��ক িনধ �ািরত �শ�লার ��
�. নং �বিলং/নন-�বিলং আেমিরকান জােতর �শ�লা পাহািড় জােতর �শ�লা

পিরমান �� (টাকা) পিরমান ��

১
�বিলং�ত

 (�িত �বল ১৪০ �কিজ)

�শ�লার �� (�িত পাউ�) ৭০.০০ --  
ভ�াট (৭.৫%) ৬.০০ --  

উৎেস কর (৫%) ৪.০০ --  
�মাট (ভ�াট ও উৎেস করসহ) ৮০.০০ --  

২ নন-�বিলং�ত

�শ�লার �� (�িত পাউ�) ৬৯.১২ �শ�লার �� (�িত �কিজ) ১৬০.১২
ভ�াট (৭.৫%) ৫.৯৩ ভ�াট (৭.৫%) ১৩.৭৩

উৎেস কর (৫%) ৩.৯৫ উৎেস কর (৫%) ৯.১৫
�মাট (ভ�াট ও উৎেস করসহ) ৭৯.০০ �মাট (ভ�াট ও উৎেস করসহ) ১৮৩.০০

�ক� িভি�ক ম�দ �শ�লার স�া� পিরমান
�.
নং

�কে�র নাম  আেমিরকান জােতর �শ�লার স�া� পিরমান পাহািড় জােতর �শ�লার স�া� পিরমান
�কিজ (পাউ�) �বিলং/

নন-�বিলং
�কিজ পাউ� �বিলং/

নন-�বিলং
১ �লা গেবষণা �ক�, ��র, গাজী�র ১৭,৫১০.৬৩ ৩৮,৬০৪.২৯ �বিলং�ত -- -- --
২ পীরগ� িজিনং �ক�, রং�র ২,৯৩৩.০০ ৬,৪৬৬.১৫ �বিলং�ত -- -- --
৩ �লা গেবষণা �ক�, মািহগ�, রং�র ৪,৮০৮.৯৩ ১০,৬০১.৮৬ �বিলং�ত -- -- --
৪ �শর�র িজিনং �ক�, �শর�র, ব�ড়া ৩,৪২৪.৫০ ৭,৫৪৯.৭২ �বিলং�ত -- -- --
৫ �লা গেবষণা �ক�, সদর�র, িদনাজ�র ১১,৮৩০.৫০ ২৬,০৮১.৮০ �বিলং�ত -- -- --
৬ �মেহর�র িজিনং �ক�, �যাডা�া ৬,৯৮৬.৫০ ১৫,৪০২.৫৮ �বিলং�ত -- -- ---
৭ িঝকরগাছা িজিনবং �ক�, যেশার ৬,৯৭৭.৬৫ ১৫,৩৮৩.০৭ �বিলং�ত -- -- --
৮ �লা গেবষণা �ক�, জগদীশ�র, যেশার ১৯,৭৮৭.২০ ৪৩,৬২৩.২৬ �বিলং�ত -- -- --
৯ বাঘািতপাড়া িজিনং �ক�, নােটার ২,৯০৫.০০ ৬,৪০৪.৪২ নন-�বিলং -- -- --
১০ পাহািড় �লা গঃ �ক�, বালাঘাটা, বা�রবান ৫৮৬.৩২ ১,২৯২.৬১ নন-�বিলং ৪৭.৬৭ ১০৫.০৯ নন-�বিলং
১১ �রইছা িজিনং �ক�, বা�রবান ১,০৯১.৩০ ২,৪০৫.৯০ নন-�বিলং ১,৮৭২.৭০ ৪,১২৮.৫৯ নন-�বিলং
১২ কাউখালী িজিনং �ক�, রা�ামা� ৪,৪৬০.৯৬ ৯,৮৩৪.৭২ নন-�বিলং ১,৫৯৭.০৫ ৩,৫২০.৮৯ নন-�বিলং
১৩ মা�রা�া িজিনং �ক�, খাগড়াছিড় ৪,৮৯৩.৮৬ ১০,৭৮৯.১০ নন-�বিলং ১,১১৬.১৮ ২,৪৬০.৭৫ নন-�বিলং

সব �েমাট =  ৮৮,১৯৬.২৫ ১,৯৪,৪৩৯.২২ ৪,৬৩৩.৬০ ১০,২১৫.৩২  

     এ িব�ি� পি�কায় �থম �কােশর িদন �থেক পরবত� ১০ (দশ) কায �িদবস পয �� �শ�লা বরাে�র আেবদন প� �হণ করা হেব। আেবদনকারীর সং�া
অিধক হেল আেগ আসেল আেগ পােবন িভি�েত �শ�লা বরা� করা হেব। আেবদনকারী �য পিরমান �শ�লা �য় করেত হ�ক তার �মাট �ে�র ৫%
অথ � অি�ম িহেসেব িনব �াহী পিরচালক, �লা উ�য়ন �বাড �, ঢাকা এর অ��েল �াংক �াফট/�প-অড �ার আকাের আেবদন পে�র সােথ জমা িদেত হেব।
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অ�থায় আেবদন প� িবেবচনা করা হেব না। �শ�লা বরাে�র অ�া� শত�াবলী িনব �াহী পিরচালক, �লা উ�য়ন �বাড �, খামারবািড়, ঢাকা এর কায �ালেয়র
িজিনং ও মােক��ং শাখা হেত িব�ি� �কােশর ১০ (দশ) কায �িদবস পয �� অিফস চলাকালীন সমেয় জানা যােব।

১-৯-২০২১
ড. আলহাজ উি�ন আহাে�দ

িনব �াহী পিরচালক (চলিত দািয়�)

সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) �লা উ�য়ন কম �কত�া (অিতির� দািয়�), আইিস� শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �

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


