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

�লা উ�য়ন �বাড � 
�িকউরেম� শাখা 

খামারবািড়, ফাম �েগট, ঢাকা-১২১৫।

�িষই স�ি�

 
 

ন�র ১২.০৭.০০০০.১১১.৯৯.০৩২.০৮.২৩ তািরখ: 
২৫ �ফ�য়াির ২০২১

১২ ফা�ন ১৪২৭

িব�ি�

িবষয়: ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ �মৗ�েমর �লাবীজ (নন-সীড) িব�য় �সংেগ।

                 �লা  উ�য়ন �বােড �র ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ �মৗ�েম িজিনং কায ��ম স�� কের �া� িন�বিণ �ত কায �ালয়স�েহর  �লা বীজ
(নন-সীড) িনলােম িব�েয়র জ� আ�হী �িত�ান/��তা সাধারেণর িনকট হইেত সীলেমাহর�ত িনলাম দরপ� আ�ান করা যাইেতেছ।

�. নং �লাবীজ ম�দ �কে�র নাম

২০১৮-১৯ �মৗ�েমর
ম�দ সম�িম জােতর

�লাবীেজর
(নন-সীড) পিরমান

(�কিজ)

২০১৯-২০ �মৗ�েমর
ম�দ সম�িম জােতর

�লাবীেজর
(নন-সীড) পিরমান

(�কিজ)

িসিডউেলর
��

দরপ�
জামানত

১ �লা গেবষণা �ক�, ��র, গাজী�র ৫,৫০২.২৫ ৫,০৪১.২৪

১,০০০/-
(এক হাজার

টাকা)

উ�ত �মাট
�ে�র ২৫%
হাের টাকা

(�ফরতেযা�)
�াংক �াফট/

�প-অড �ার
আকাের।
দরপে�র
সােথ জমা
িদেত হেব।

২ �লা গেবষণা �ক�, সদর�র, িদনাজ�র ৩,১৯৭.১৯ ১,৭১৮.০০
৩ রং�র �জান, রং�র - ৪,৬৪৫.৭৩
৪ �লা গেবষণা-উপ �ক�, �রইছা, বা�রবান ২,৪৭৫.০০ ৪,৭৩৯.০০

৫
�লা গেবষণা-উপ �ক�, কাউখালী, রা�ামা�
(রা�ামা� �জােনর নন-সীড �লাবীজ)

২,৪৩৪.০০ ৭,৬৭০.৭০

৬ �লা গেবষণা �ক�, মািহগ�, রং�র ৫,৫৬৭.৯৩ ৩,৭৮৫.৫০
৭ �লা গেবষণা �ক�, জগদীশ�র, যেশার ৫,৬৩৮.৬০ ২,৩৯১.২০

৮
�লা গেবষণা-উপ �ক�, মা�রা�, খাগড়াছিড়
(খাগড়াছিড় �জােনর নন-সীড �লাবীজ)

১,৮৭৭.০০ ৯,৮৪০.০০

সব �েমাট= ২৬,৬৯১.৯৭ ৩৯,৮৩১.৩৭

শত�াবলীঃ
১ দরপ� িসিডউল �াি�র �ান : �লা উ�য়ন �বাড �, খামারবািড়, ফাম �েগট, ঢাকা।
২ দরপ� িসিডউল িব�েয়র �শষ তািরখ  : ১৪/০৩/২০২১ ি�ঃ তািরখ অিফস চলাকালীন সময় পয ��।
৩ দরপ� জমা �দওয়ার �ান  : �লা উ�য়ন �বাড �, খামারবািড়, ফাম �েগট, ঢাকা। 
৪ দরপ� জমা �দওয়ার তািরখ : ১৫/০৩/২০২১ ি�ঃ তািরখ সকাল ১২.০০ ঘ�কা পয ��
৫ দরপ� �খালার তািরখ ও সময় : ১৫/০৩/২০২১ ি�ঃ তািরখ �বলা ১২.১৫ ঘ�কায়, দরপ� দাতােদর স�ূেখ

(যিদ �কহ উপি�ত থােকন) �খালা হেব।
৬ দরদাতাগণ দরপ� ��াব দািখেলর �েব � অিফস চলাকালীন সমেয় বিণ �ত কায �ালয়স�েহর  �লা বীজ (নন-সীড) Pre-

inspection করেত পারেবন।
৭ দরপে�র িব�ািরত ত� িসিডউেল পাওয়া যােব।
৮ �কান কারন দশ �ােনা �িতেরেক �য �কান দরপ� �হণ বা বািতেলর �মতা ক��প� সংর�ণ কেরন।



3/3/2021 ডাক (৯) | অিফস ব�ব�াপনা

https://cdb.nothi.gov.bd 2/2

২৫-২-২০২১
ড. আলহাজ উি�ন আহাে�দ

িনব �াহী পিরচালক (চলিত দািয়�)

সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) কীটপত� িবেশষ�, আইিস� শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �


