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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
�িষ ম�ণালয় 

�লা উ�য়ন �বাড � 
মােক��ং ও িজিনং শাখা 

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

�িষই স�ি�

 
 

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০৮.৯৯.০২১.২০.১৬ তািরখ: 
০২ �ফ�য়াির ২০২১

১৯ মাঘ ১৪২৭

িবষয়: ��ীম সীড �কা�ানী িলিমেটড ক��ক উৎপািদত হাইি�ড বীজ�লা িজিনং করার অ�মিত �দান ।
��: ১২.০৭.২৭৬৪.৬৪০.৩৫.০০৫.২০.৬  ২৮ জা�য়াির ২০২১
         উপ� �� িবষয় ও ��� পে�র ��ি�েত জানােনা যাে� �য, ��ীম সীড �কা�ানী িলিমেটড আপনার অধীন� �লা গেবষণা, �িশ�ণ ও
বীজ বধ �ণ খামার, সদর�র, িদনাজ�র হেত চলিত ২০২০-২১ �মৗ�েম তােদর উৎপািদত আ�মািনক ০৭.০০ �ম. টন হাইি�ড বীজ�লা িজিনং
করার জ� আেবদন কেরেছন। �াইেভট �কা�ানী ক��ক �লা উৎপাদেন উৎসািহত করার লে�� িন�বিণ �ত শত� সােপে� ��ীম সীড
�কা�ানী িলিমেটড এর উৎপািদত হাইি�ড বীজ�লা িজিনং �কে� যথাযথভােব িজিনং কের �দওয়ার জ� অ�মিত �দান করা হেলা। 

শত�াবলীঃ 
     ১। �লা উ�য়ন �বােড �র �য়�ত/উৎপািদত বীজ�লা সংরি�ত �দােম অথ �াৎ একই �দােম ��ীম সীড �কা�ানী িলিমেটড  এর বীজ�লা/�লাবীজ/

�শ�লা সংর�ণ করা যােব না।

     ২। বীজ�লা/�লাবীেজর সােথ অ� �কান জােতর সংিম�ন যােত না ঘেট �স জ� বীজ�লা �দােম/িজিনং �শেড আনার �েব � �দাম/িজিনং �শড

ভালভােব পির�ার পির�� করেত হেব। িজিনং �� করার �েব � িজিনং �মিশন ও অ�া� য�পািত ভালভােব পির�ার পির�� কের িনেত হেব।

      ৩। িজিনং কায � িবরিতহীনভােব �� সমেয়র মে� স�� করেত হেব, িসিডিব’র বীজ�লা সংর�ণ  ও িজিনং কায � স�াদেন �কান িব� �ি� করা

যােব না।

        ৪। ��ীম সীড �কা�ানী িলিমেটড বীজ�লা িজিনং এর যাবতীয় খরচ বহন করেব। এ জ� �লা উ�য়ন �বাড � বা সরকােরর �কান আিথ �ক

সংি��তা থাকেব না। এছাড়া বীমা, িব��ৎ িবল, �চরা য�াংম (�েয়াজেন) ও অ�া� সরকারী চাজ� আলাদা ভােব ��ীম সীড �কা�ানী িলিমেটড

�থেক �হণ কের যথািনয়েম সরকারী �কাষাগাের জমা �দান �ব �ক �য় িববরনীসহ সদর দ�র, ঢাকােক অবিহত করার জ� অ�েরাধ করা হেলা।

      ৫। �িত �মঃ টন হাইি�ড বীজ�লা িজিনং খরচ ৭,০০০/- (সাত হাজার) টাকা িনধ �ারণ করা হেলা।

       ৬। এছাড়া �িত �কিজ হাইি�ড বীজ�লা িজিনং বাবদ ০২ (�ই) টাকা এবং �দাম ভাড়া বাবদ �িত মােস ৪,০০০/- (চার হাজার) টাকা হাের

সরকারী �কাষাগাের রাজ� িহসােব জমা �দান কের সদর দ�র, ঢাকােক যথাসমেয় জমার ি�পসহ অবিহত করার জ� অ�েরাধ করা হেলা।

২-২-২০২১
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কটন এে�ানিম� 
�লা গেবষণা, �িশ�ণ ও বীজ বধ �ন খামার, �লা উ�য়ন �বাড �, 
সদর�র, িদনাজ�র

জাফর আলী
উপপিরচালক

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০৮.৯৯.০২১.২০.১৬/১(৩) তািরখ: ১৯ মাঘ ১৪২৭

০২ �ফ�য়াির ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) জনাব �মাঃ ই�াহীম খিলল, �ক� পিরচালক, হাইি�ড �লাবীজ উৎপাদন �ক�, ��ীম সীড �কা�ানী িলিমেটড, �ট নং-১০,
(�লেবল-৪,৫), গরীব-ই-�নওয়াজ এেভিনউ, �স�র-১৩, উ�রা, ঢাকা-১২৩০।
২) কীটপত� িবেশষ�, আইিস� শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �

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

২-২-২০২১
�মাঃ িসরা�ল ইসলাম 

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


