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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�ি�

 
জ�ির 

অিত �গাপনীয়

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০৮.৯৯.০২৫.২১.৯২ তািরখ: 
১৪ �ন ২০২১

৩১ �জ�� ১৪২৮

িবষয়: ২০২১-২২ �মৗ�েম �লা চােষর লে�� �জান ও ফাম �ওয়ারী িসিব হাইি�ড- ১ জােতর �লাবীজ িবতরেণর ল��মা�া ��রণ
�সে�।

    

      উপ� �� িবষেয়র ��ি�েত জানােনা যাে� �য, আগামী ২০২১-২২ উৎপাদন �মৗ�েম �জান ও ফাম �ওয়ারী িসিব হাইি�ড- ১ জােতর �লাবীজ

িবতরেণর লে�� িনে�া� ছেকর বন �ণা �মাতােবক বরা� �দান করা হেলা।

 
�.
নং

�জান ও ফােম �র নাম জাত
�িত �কিজর ��

(টাকা)
পিরমান
(�কিজ)

�মাট �� (টাকা) �াি� �ান

১ যেশার

িসিব হাইি�ড- ১

৫০০/- ১০০.০০ ৫০,০০০/-

�লা গেবষণা, �িশ�ণ
ও বীজবধ �ণ, খামার,
জগদীশ�র, যেশার

 

২ িঝনাইদহ ৫০০/- ১৭২.০০ ৮৬,০০০/-
৩ �য়াডা�া ৫০০/- ২০০.০০ ১,০০,০০০/-
৪ �ি�য়া ৫০০/- ৩০০.০০ ১,৫০,০০০/-
৫ ঢাকা ৫০০/- ৬০.০০ ৩০,০০০/-
৬ ময়মনিসংহ ৫০০/- ৬০.০০ ৩০,০০০/-
৭ রাজশাহী ৫০০/- ৮০.০০ ৪০,০০০/-
৮ ব�ড়া ৫০০/- ৮০.০০ ৪০,০০০/-
৯ রং�র ৫০০/- ৮০.০০ ৪০,০০০/-
১০ ঠা�রগ�ও ৫০০/- ৭০.০০ ৩৫,০০০/-
১১ খাগড়াছিড় ৫০০/- ২৫.০০ ১২,৫০০/-
১২ বা�রবান ৫০০/- ২৫.০০ ১২,৫০০/-
১৩ রা�ামা� ৫০০/- ২৫.০০ ১২,৫০০/-
১৪ ��র খামার, গাজী�র ৫০০/- ০২.০০ ১,০০০/-
১৫ সদর�র খামার, িদনাজ�র ৫০০/- ০২.০০ ১,০০০/-
১৬ �লা গেবষনা �ক�, মাহীগ�,

রং�র
৫০০/-

০২.০০
১,০০০/-

১৭ জগদীশ�র খামার, যেশার ৫০০/- ০২.০০ ১,০০০/-
১৮ পাহাড়ী �লা গেবষনা �ক�,

বালাঘাটা, বা�রবান
৫০০/- ০২.০০

১,০০০/-

সব �েমাট =  ১,২৮৭.০০ ৬,৪৩,৫০০/-

িব.�ঃ চাষীেদর মােঝ অ�া� জােতর �লাবীজ িবতরেণর �েব � িসিব হাইি�ড- ১ জােতর �লাবীজ িবতরণ করেত হেব। সকল

ধরেনর �দশ �নী �েট �বসরকারী হাইি�ড �লা বীজ �েয়র অ�েমাদন �নয়া হেয়েছ �সসকল �দশ �নীেত  িসিব হাইি�ড- ১ জােতর

�লাবীজ �বহার করা যােব না। 
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১৪-৬-২০২১

িবতরণ :
১) �লা গেবষণা �িশ�ণ ও বীজ বধ �ন খামার এবং �লা গেবষণা 
�ক� (সকল)
২) �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�া, ঢাকা/ময়মনিসংহ/রাজশাহী/ব�ড়া/
খাগড়াছিড়/রা�ামা�/বা�রবান।/রং�রন/যেশার/�য়াডা�া/
িঝনাইদহ/�ি�য়া/ঠা�রগ�ও।

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

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০৮.৯৯.০২৫.২১.৯২/১(৯) তািরখ: ৩১ �জ�� ১৪২৮

১৪ �ন ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) অিতির� পিরচালক, অিতির� পিরচালক-এর দ�র, �লা উ�য়ন �বাড �

২) উপপিরচালক, উপপিরচালক-এর দ�র, �লা উ�য়ন �বাড �

৩) উপপিরচালক, ঢাকা/রং�র/চ��াম/যেশার
৪) �লা উ�য়ন কম �কত�া (অিতির� দািয়�), আইিস� শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �

৫) �লা উ�য়ন কম �কত�া, পিরক�না শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �

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

১৪-৬-২০২১
�মাঃ িসরা�ল ইসলাম 

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


