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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: ১২.০৭.০০০০.১১১.০৭.০৭১.০৯.৯১ তািরখ: 
১৪ �ন ২০২১

৩১ �জ�� ১৪২৮

িবষয়: পাহাড়ী �লা গেবষণা �ক�, বালাঘাটা, বা�রবান কায �ালেয়র �িষ উপকরণ �েয়র �কােটশন �ি�য়ার �পািরশ�ত দর
অ�েমাদন �সংেগ।

��: উধ �তন �ব�ািনক কম �কত�া, বালাঘাটা, বা�রবান এর স�ারক নং-১০৭৯ তািরখঃ ২৭/০৪/২০২১ ি�ঃ।
 
        উপ� �� িবষয় ও ��� পে�র ��ি�েত, পাহাড়ী �লা গেবষণা �ক�, বালাঘাটা, বা�রবােনর আগামী ২০২১-২২ �মৗ�েমর গেবষণা
উপকরণািদ �েয়র িনিমে� �কােটশন �ি�য়ায় �া� দরপ� ��ায়ন কিম�র �পািরশ�ত িন�বিণ �ত সব �িন� দরদাতার একক দর আপনার
��াব �মাতােবক অ�েমাদন �দান করা হেলা।

সব �িন� দরদাতার নাম ও �কানা �িষ উপকরণ (সার ও কীটনাশক) সং�া/
পিরমান

একক দর
(টা:)

�মাট �� (টা:)

�মসাস � িরপন এ� �াদাস �, �গার�ান মসিজদ
মােক�ট, বা�রবান।

১। িজ�  সালেফট (�াগেডানা�) ৬০ �কিজ ২৪০/- ১৪,৪০০/-
২। �বারা� (�াগেডানা�) ৭৯ �কিজ ২৮০/- ২২,১২০/-
৩। �াগেনিসয়াম সালেফট
(র �ােভন)

৩৭ �কিজ ৭০/- ২,৫৯০/-

৪। �জব সার/ �গাবর সার ২০০৮.৫০
�কিজ

১২/- ২৪,১০০/-

৫। �াগাসাস/ই�ইেভেল�
(িসনেজ�া)

২.১ িল. ৩,৬৩০/- ৭,৬২৩/-

৬। একতারা/ ই�ইেভেল�
(িসনেজ�া)

২.১ �কিজ ৯,৩০০/- ১৯,৫৩০/-

৭। ভিলয়ম ��াি� (িসনেজ�া) ১.০৫ িল. ৫,৭৫০/- ৬,০৩৭/-
৮। িপিজআর (এিসআই) ৪ িল ১,৫০০/- ৬,০০০/-
৯। ডাইেথন এম-৪৫/ �কা�ািভট
(�াগেডানা�)

২ �কিজ ২,২০০/- ৪,৪০০/-

১০। �ফেরামন �াপ (ই�াহানী) ১০৫ � ১১০/- ১১,৫৫০/-
১১। ইেয়ােলা কালার ি�িক �াপ
(ই�াহানী)

৪০ � ৭০/- ২,৮০০/-

১২। সাইন �বাড � ২৪ � ৪০০/- ৯,৬০০/-

সব �েমাট টাকা =
১,৩০,৭৫০/-

(এক ল� ি�শ হাজার সাতশত
প�াশ)

     উে��, অ� দ�র ক��ক �ণীত �া�লন �মাতােবক অ�েমািদত দর অ�যায়ী উি�িখত গেবষণা উপকরণািদ �েয়র �ব�া িনেত হেব। �কান
অব�ােতই অিতির� �য় করা যােব না এবং �েয়র �েব � অব�ই উপকরেণর �নগতমান ও �ময়াদ উ�ীেণ �র তািরখ যাচাই করেত হেব।

১৪-৬-২০২১



6/14/2021 ডাক (৫) | অিফস ব�ব�াপনা

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

উ��তন �ব�ািনক কম �কত�া 
পাহাড়ী �লা গেবষণা �ক�, �লা উ�য়ন �বাড �, বালাঘাটা, বা�রবান

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

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১১১.০৭.০৭১.০৯.৯১/১(৪) তািরখ: ৩১ �জ�� ১৪২৮

১৪ �ন ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) মাননীয় �চয়ার�ান, বা�রবান পাব �ত� �জলা পিরষদ, বা�রবান।
২) �জলা িহসাব র�ণ কম �কত�া, বা�রবান।
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 �

১৪-৬-২০২১
�মাঃ মাহ��র রহমান 

�লা উ�য়ন কম �কত�া (অিতির� দািয়�)


