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

�লা উ�য়ন �বাড � 
�িকউরেম� শাখা 

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

�িষই স�ি�

 
 

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১১১.০৭.২৪৯.১৯.১০১ তািরখ: 
১৩ �ন ২০২১

৩০ �জ�� ১৪২৮

িবষয়: রাজ� খােতর আওতায় ২০২০-২১ অথ � বছর এবং ২০২১-২২ �মৗ�েমর খাগড়াছিড় �জােনর �লা �দশ �নী এবং �লার
আইিপএম �দশ �নী �েট �বহােরর জ� �গৗনসার, �জবসার, বীজ, কীটনাশক ও অ�া� উপকরণ �েয়র দর অ�েমাদন �দান
�সংেগ।

��: �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�া, �লা উ�য়ন �বাড �, খাগড়াছিড় �জান, খাগড়াছিড় এর �ারক নং-১৪৪ তািরখঃ ০১/০৬/২০২১ ি�ঃ।

      উপ� �� িবষয় ও ��� পে�র ��ি�েত, �লা উ�য়ন �বাড �, খাগড়াছিড় �জােনর আগামী ২০২০-২১ অথ � বছর এবং ২০২১-২২ �মৗ�েমর
খাগড়াছিড় �জােনর �লা �দশ �নী এবং �লার আইিপএম �দশ �নী �েট �বহােরর জ� �গৗনসার, �জবসার, বীজ, কীটনাশক ও অ�া� উপকরণ
�েয়র িনিমে� �কােটশন �ি�য়ায় �া� দরপ� ��ায়ন কিম�র �পািরশ�ত িন�বিণ �ত সব �িন� দরদাতা ক��ক �দ� দর আপনার ��াব
�মাতােবক অ�েমাদন �দান করা হেলা।

�গৗনসার, �জবসার, বীজ, কীটনাশক ও অ�া� উপকরণঃ
সব �িন� দরদাতার
নাম ও �কানা

উপকরেণর িববরণ সং�া/পিরমান একক দর (টা:) �মাট �� (টা:)

�মসাস � ভাই ভাই
��ার

পানখাইয়া পাড়া �রাড
খাগড়াছিড় পাব �ত�

�জলা। 

১ হাই�ীড �লাবীজ (�পালী-১, ��ীম সীড �কাং) ২২.৮ �কিজ ২,৫০০/- ৫৭,০০০/-
২ িজপসাম (িজপসার- এিসআই �কাং) ৫৩২ �কিজ ৩৮/- ২০,২১৬/-
৩ িজংক সালেফট (মেনািজংক- এিসআই �কাং)  ৫৭ �কিজ ২৪০/- ১৩,৬৮০/-
৪ �বারা� (�ইকেবার- এিসআই �কাং) ৭৬ �কিজ ২৮০/- ২১,২৮০/-
৫ �াগ সালেফট (�াগসার- এিসআই �কাং) ৫৭ �কিজ ৭০/- ৩,৯৯০/-
৬ �জব সার (বা�ার �জব সার -এিসআই �কাং) ১,৫২০ �কিজ ২৫/- ৩৮,০০০/-

৭
ক) ক�ােনািপ �াস (িমমেপ� �কাং) ২.৮ �কিজ ৭,৫০০/- ২১,০০০/-
�পগাসাস (িসনেজ�া �কাং) ৭.৫ িলটার ৩,৫০০/- ২৬,২৫০/-

৮ ভিলউম ��ি� (িসনেজ�া �কাং) ৩.৮ িলটার ৭,০০০/- ২৬,৬০০/-
৯ �জব কীটনাশক (বােয়াি�ন- িমমেপ� �কাং) ৪ িলটার ২,৫০০/- ১০,০০০/-

১০
ক) ছ�াকনাশক (�গা�েহাপ- িমমেপ� �কাং) ৫.৭ �কিজ ২,৭০০/- ১৫,৩৯০/-
খ) ছ�াকনাশক (এিম�ার টপ-িসনেজ�া �কাং) ১.৯ িলটার ৩,৯০০/- ৭,৪১০/-

১১
ক) �পালী বা�ার (��ীম সীড �কাং) ৮.৫ িলটার ১,২০০/- ১০,২০০/-
খ) ��ারা/সমমান (এিসআই �কাং) ০.৯ িলটার ১,২০০/- ১,০৮০/-

১২ �ফেরামন �াপ (ই�াহািন �কাং) ১৫২ � ১১০/- ১৬,৭২০/-
১৩ হ�দ আঠােলা �াপ (এিসআই �কাং) ৬০ � ১০০/- ৬,০০০/-

সব �েমাট=
২,৯৪,৮১৬/-

(�ই ল� �রান�ই হাজার
আটশত �ষাল)

     উে��, �গৗনসার, �জবসার, বীজ, কীটনাশক ও অ�া� উপকরণ �েয়র জ� অ� দ�র ক��ক �ণীত �া�লন �মাতােবক অ�েমািদত দর
অ�যায়ী বিণ �ত উপকরণস�হ �েয়র �ব�া িনেত হেব। �কান অব�ােতই অিতির� �য় করা যােব না এবং �েয়র �েব � অব�ই
উপকরণস�েহর �নগতমান ও �ময়াদ উ�ীেণ �র তািরখ যাচাই করেত হেব।
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১৩-৬-২০২১

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

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

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১১১.০৭.২৪৯.১৯.১০১/১(৩) তািরখ: ৩০ �জ�� ১৪২৮

১৩ �ন ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) মাননীয় �চয়ার�ান, খাগড়াছিড় পাব �ত� �জলা পিরষদ, খাগড়াছিড়।
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 �

১৩-৬-২০২১
�মাঃ মাহ��র রহমান 

�লা উ�য়ন কম �কত�া (অিতির� দািয়�)


