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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: ১২.০৭.০০০০.১০৮.০২.০২১.২০.৫৯ তািরখ: 

১৭ এি�ল ২০২২

৪ �বশাখ ১৪২৯

িবষয়: ২০২০-২১ �মৗ�েমর ম�দ�ত পাহািড় জােতর �শ�লা সরবরাহ আেদশ।

উে�িখত িবষেয় জানােনা যাে� �য, ২০২০-২১ �মৗ�েম আপনার ফাম �/িজিনং �কে� ম�দ িনে�র িবভাজন অ�যায়ী ৪,৬৩৩.৬০ �কিজ �শ�লা

�মসাস � িলিল, ১২৭, িচটাগং শিপং কমে�� (১ম তলা), চ��াম-�ক সরবরাহ �দওয়ার জ� অ�েরাধ করা হেলা। উে�� �য, �শ�লার �� উ�

�িত�ান �প-অড �ার/অন-লাইেনর মা�েম সদর দ�ের পিরেশাধ কেরেছন। �শ�লা �হণকারীর সত�ািয়ত �া�র এতদসে� ��রণ করা হল।

২০২০-২১ �মৗ�েম �ক� িভি�ক ম�দ পাহািড় জােতর �শ�লার পিরমাণ

�. নং �কে�র নাম পাহািড় জােতর �শ�লার পিরমাণ
�ট�াের িব�য় (�কিজ) �বিলং/নন-�বিলং�ত

১ পাহািড় �লা গেবষণা �ক�, বালাঘাটা ,বা�রবান ৪৭.৬৭ নন-�বিলং�ত

২ �রইচা িজিনং �ক�, �রইছা, বা�রবান ১,৮৭২.৭০ নন-�বিলং�ত

৩ কাউখালী িজিনং �ক�, রা�ামা� ১,৫৯৭.০৫ নন-�বিলং�ত

৪ মা�রা�া িজিনং �ক�,খাগড়াছিড় ১,১১৬.১৮ নন-�বিলং�ত

সব �েমাট = ৪,৬৩৩.৬০  

১৭-৪-২০২২

িবতরণ :

১) উ��তন �ব�ািনক কম �কত�া, পাহাড়ী �লা গেবষণা �ক�, �লা 
উ�য়ন �বাড �, বালাঘাটা, বা�রবান

 
২) �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�া, খাগড়াছিড়/রা�ামা�/বা�রবান 

পাব �ত� �জান।
 

�মাঃ আখতা��ামান

িনব �াহী পিরচালক (চলিত দািয়�)

�ফান: ৫৫০২৮৩৫৫

ইেমইল: ed@cdb.gov.bd

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০৮.০২.০২১.২০.৫৯/১(৫) তািরখ: ৪ �বশাখ ১৪২৯

১৭ এি�ল ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
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১) জনাব �মাঃ হাসান �রাদ, ��াঃ �মসাস � িলিল, ১২৭, িচটাগং শিপং কমে�� (১ম তলা), চ��াম। আপনােক আগামী ৩০(ি�শ)

কায �িদবেসর মে� উে�িখত িজিনং �ক� হেত �শ�লা সরবরাহ �নওয়ার জ� অ�েরাধ করা হেলা। �শ�লা �হণ করা সময়

ওজন ও মান স�কভােব �েঝ িনেত হেব। পরবত�েত এ িবষেয় �কান �কার আপি� �হণেযা� হেব না। �শ�লা সরবরাহ
�হণকারীর িনজ� ব�ায় সরবরাহ িনেত হেব।

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 �
 ৫) �ব�ািনক সহকারী, �রইচা িজিনং �ক�, বা�রবান/ কাউখািল িজিনং �ক�, রা�ামা�/ মা�রা�া িজিনং �ক�, খাগড়াছিড়।

 

১৭-৪-২০২২

�মাঃ িসরা�ল ইসলাম 
 

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


