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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
িনব �াহী পিরচালেকর কায �ালয় 

�লা উ�য়ন �বাড � 
�ক� পিরচালক-এর দ�র 

খামারবািড়, ফাম �েগট, ঢাকা-১২১৫।
www.cdb.gov.bd

�িষই স�ি�

 
 

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.৯০০.০২.০১৪.১৬.১৩৯ তািরখ: 
১৪ �ন ২০২১

৩১ �জ�� ১৪২৮

িবষয়: �লা উ�য়ন �বােড �র “স�সািরত �লাচাষ �ক� (�ফজ-১)(২য় সংেশািধত)” এর আওতায় ২০২০-২০২১ অথ � বছের সাধারন
�দশ �নী �ট �াপেনর জ� [�লাবীজ (হাইি�ড জাত) ও সাইনেবাড �- ��াকাড �/সরবরােহর দর অ�েমাদন �সে�।

��: আপনার ২৩/০৫/২০২১ তািরেখর ২২৪ সং�ক প�।
      উপ� �� িবষয় ও �ে�র আেলােক জানােনা যাে� �য, �লা উ�য়ন �বােড �র “স�সািরত �লাচাষ �ক� (�ফজ-১)(২য় সংেশািধত)” এর
আওতায় ২০২০-২০২১ অথ � বছের ১৫০ � সাধারন �দশ �নী ��� �াপেনর জ� �িষ উপকরণ [(�লাবীজ (হাইি�ড জাত) ও সাইনেবাড �-
��াকাড �] �য়/সরবরােহর িনিমে� �কােটশন আহবােনর ��ি�েত আপনার ��াব এবং �া� দর দাতােদর মে� দরপ� ��ায়ন কিম� (TEC)
ক��ক �পািরশ�ত সব �িন� �হনেযা� দরদাতা (Lowest Responsive Tenderer) �মসাস � খাজা এ�ার�াইজ, ��াঃ �মাঃ
নািসর উি�ন, ১ম ��নীর �কাদার, ন�ন হাটেখালা, িঝনাইদহ �দ� ভ�াট, �া�, �ািকং ও পিরবহন খরচসহ সব �েমাট দর =৪,১৪,৭৫০.০০
(চার ল� �চৗ� হাজার সাতশত প�াশ) টাকা মা� অ�েমাদন �দান করা হেলা।

 সব �িন� দরদাতার নাম ও �কানা �ঃ নং িববরণ 
�মাট পিরমাণ

  (�কিজ/�াম/িলঃ)
�মাট সং�া

একক দর
(টাকা)

�মাট ��
(টাকা) ভ�াট-

�া�সহ।

�মসাস � খাজা এ�ার�াইজ, ��াঃ
�মাঃ নািসর উি�ন,বীজ, সার ও

কীটনাশক িবে�তা, ন�ন
হাটেখালা, িঝনাইদহ।

১।
�লা বীজঃ

(হাইি�ড জাত)-�পালী-১
৯০

�কিজ
২,৫০০.০০ ২,২৫,০০০.০০

২।
সাইন �বাড �ঃ

(সাইজ- ৩.৫ �ট  x  ২.৫ �ট, ��নশীট,
িডিজটাল ি�কার, কােঠর ��ম ও ��সহ)

১৫০ � ১,০০৫.০০ ১,৫০,৭৫০.০০

৩।
��াকাড �ঃ -

 (সাইজ- ১ �ট x ৮ ইি� ��নশীট,
িডিজটাল ি�কার)

৩০০ � ১৩০.০০ ৩৯,০০০.০০

সব �েমাট=
(চার ল� �চৗ� হাজার সাতশত প�াশ টাকা মা�)  

৪,১৪,৭৫০.০০

   
        উে�� �য, অ�েমাদন�ত অেথ �র অিতির� �য় করা যােব না।

১৪-৬-২০২১

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

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

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.৯০০.০২.০১৪.১৬.১৩৯/১(৪)

৩১ �জ�� ১৪২৮
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তািরখ: ৩১ �জ�� ১৪২৮

১৪ �ন ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) উপপিরচালক (অিতির� দািয়�), উপ-পিরচালেকর দ�র, উপপিরচালেকর কায �ালয়, �লা উ�য়ন �বাড �, যেশার অ�ল, যেশার
২) �জলা িহসাব র�ণ কম �কত�া, িঝনাইদহ �জলা, িঝনাইদহ।
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 �

১৪-৬-২০২১
ড. �মাঃ গাজী �গালাম ম��জা 

�ক� পিরচালক


