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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: ১২.০৭.০০০০.৯০০.০২.০১৪.১৬.১৫৫ তািরখ: 
১০ �ন ২০২১

২৭ �জ�� ১৪২৮

িবষয়: �লা উ�য়ন �বােড �র “স�সািরত �লাচাষ �ক� (�ফজ-১)(২য় সংেশািধত)” এর আওতায় ২০২০-২০২১ অথ � বছের
মানস�� বীজ উৎপাদন �ক �াপেনর জ� �িষ উপকরণ (রাসায়িনক সার, �জবসার, কীটনাশক, ছ�াকনাশক, �ফেরা�ান
�াপ ও সাইনেবাড �) �য়/সরবরােহর দর অ�েমাদন �সে�।

��: আপনার ২০/০৫/২০২১ তািরেখর ৯৬২ 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 �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�া, যেশার �জান �থেক ৩ �হ�র মানস�� বীজ উৎপাদন �ক �াপেনর জ� �িষ
উপকরণ (রাসায়িনক সার, �জবসার, কীটনাশক, ছ�াকনাশক, �ফেরা�ান �াপ ও সাইনেবাড �) �য়/সরবরােহর িনিমে� �কােটশন আহবান করা
হয়। �স ��ি�েত আপনার ��াব এবং �া� দর দাতােদর মে� দরপ� ��ায়ন কিম� (TEC) ক��ক �পািরশ�ত সব �িন� �হনেযা�
দরদাতা (Lowest Responsive Tenderer) �মসাস �, �িষ ভা�ার, ��াঃ গেনশ সা�, পাটেকলঘাটা বাজার, তালা, সাত�ীরা
ক��ক �দ� ভ�াট, �া�, �ািকং ও পিরবহন খরচসহ সব �েমাট দর =৫৩,৭৪৫.০০ (�ত�া� হাজার সাতশত �য়তাি�শ) টাকা মা� অ�েমাদন
�দান করা হেলা।  

�ঃ নং িববরণ
�মাট পিরমাণ
(�কিজ/�াম/

িলঃ)

একক দর
(টাকা)

�মাট দর (টাকা)

�মসাস �, �িষ ভা�ার, ��াঃ গেনশ
সা�, পাটেকলঘাটা বাজার, তালা,

সাত�ীরা।

১।
িজপসাম-

সালফার-১৮%-�কনা
১৬৫
�কিজ

১০.০০ ১,৬৫০.০০

২।
�বারা�-

(�বারন-১৭%- এিসআই িলঃ)
২২.৫০
�কিজ

২৫০.০০ ৫,৬২৫.০০

৩।
িজংক সালেফট-

দ�া-৩৬%
-(িমমিজংক, িমেপ�)

১৮
�কিজ

১৮০.০০ ৩,২৪০.০০

৪।
�াগঃ সালেফট-

(�াগঃ-৯.৫%, �াগসার, এিসআই
িলঃ )

১৮
�কিজ

৫০.০০ ৯০০.০০

৫।
�জব সারঃ এিসআই িলঃ

(�ােকটজাত) 
৪৫০
�কিজ

১৮.০০ ৮,১০০.০০

৬।

কীটনাশকঃ
১ম �পঃ

ক) ইিমডাে�ািপড, (ক�ােনািপ �াস ,
িমমেপ�)

১,২০০
�াম

১০.০০ ১২,০০০.০০

১ ম �পঃ
খ) থায়ােমথ�াম, (�াইক-িমমেপ�)

৩০০ �াম ৮.৫০ ২,৫৫০.০০

৭।
২য় �পঃ

(চব �ণকারী �পাকার জ�)-
�াইেনােসড, িলবেসন, িমমেপ� 

৯০০
িমঃিলঃ

৬.৫ ৫,৮৫০.০০

৮। ছ�াকনাশকঃ িডেফ�, প�া ৯০০ িমঃিলঃ ২.৫০ ২,২৫০.০০
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৯।
�ফেরা�ান �াপঃ-

(িলউর ও �কৗটাসহ)
ই�াহািন িলঃ

৩০ � ১০০.০০ ৩,০০০.০০

১০।

সাইনেবাড �ঃ সাইজ
(৩.৫ �ট x ২.৫ �ট)

(��নসীট, িডিজটাল ি�কার, কােঠর
��ম ও ��সহ)

৬� ৮০০.০০ ৪,৮০০.০০

১১।
��াকাড �ঃ

(১ �ট x  ৮ ইি�)
-��নসীট, িডিজটাল ি�কার।

৬� ১৩০.০০ ৭৮০.০০

১২।
অ�া�ঃ

(পিরবহন,�ািকং, �লবার ইত�ািদ
খরচ বাবদ)

- - ৩,০০০.০০

সব �েমাট=
(�ত�া� হাজার সাতশত �য়তাি�শ টাকা মা�)  

৫৩,৭৪৫.০০

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

১০-৬-২০২১

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

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

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.৯০০.০২.০১৪.১৬.১৫৫/১(৪) তািরখ: ২৭ �জ�� ১৪২৮

১০ �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�া, যেশার, �জলা, যেশার।
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 �

signature

১০-৬-২০২১
ড. �মাঃ গাজী �গালাম ম��জা 

�ক� পিরচালক


