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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: ১২.০৭.০০০০.১০৮.০৭.০০১.১৫.১৮ তািরখ: 
০৪ �ফ�য়াির ২০২১

২১ মাঘ ১৪২৭

িবষয়: চলিত ২০২০-২১ �মৗ�েম সম�িম আেমিরকান জােতর বীজ�লা �েয়র অ�মিতসহ অি�ম অথ � বরা� �দান।

�. নং �জােনর নাম বীজ�লা �য় ল�� মা�া 
বীজ মােনর (টন) জাত বীজ�লা �য় বাবদ অি�ম অেথ �র

পিরমান (টাকা)
 

১ ২ ৩ ৪ ৫
১ ঢাকা ৯.০০ িসিব -১৪ ৫,০০,০০০/-
২ ময়মনিসংহ ৯.০০ িসিব -১২ ৫,০০,০০০/-
৩ যেশার ৯.০০ িসিব -১৪ ৫,০০,০০০/-
৪ িঝনাইদহ ৯.০০ িসিব -১৪ ৫,০০,০০০/-
৫ �য়াডা�া ৯.০০ িসিব -১৪ ৫,০০,০০০/-
৬ �ি�য়া ৯.০০ িসিব -১৪ ৫,০০,০০০/-
৭ রাজশাহী ৯.০০ িসিব -১২ ৫,০০,০০০/-
৮ ব�ড়া ৯.০০ িসিব -১২ ৫,০০,০০০/-
৯ রং�র ৯.০০ িসিব -১৫ ৫,০০,০০০/-
১০ ঠা�রগ�ও ৬.০০ িসিব -১২ ৩,৫০,০০০/-

সব �েমাট = ৮৭.০০ -- ৪৮,৫০,০০০/-

              উপ� �� িবষেয়র ��ি�েত জানােনা যাে� �য, চলিত ২০২০-২১ �মৗ�েম সম�িম আেমিরকান জােতর বীজ�লা �েয়র জ�
িন�িলিখতভােব আপাতেতা সামিয়কভােব অি�ম অথ � বরা� �দান করা হেলা। উে�� �য, ��ািবত অথ � �লা উ�য়ন �বােড �র িনজ� তহিবল
হেত িমটােনা হেব। সামিয়কভােব অি�ম বরা��ত অথ � বীজ�লার �� িনধ �ারেণর পর �য়�ত বীজ�লার �� সদর দ�র হেত বরাে�র পর
সম�য় করেত হেব।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      িবঃ �ঃ িজিনং আ�সাি�ক খােতর িনধ �ািরত �রট ছাড়া অ�া� �েয়র ��ে� সদর দ�েরর �ব �া�মিত �নওয়ার জ� অ�েরাধ করা হেলা।

৭-২-২০২১
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�ধান �লা উ�য়ন কম �কত�া, ঢাকা/ময়মনিসংহ/রাজশাহী/ব�ড়া/
ঠা�রগ�ও।/যেশার/�য়াডা�া/�ি�য়া/িঝনাইদহ/রং�র।

জাফর আলী
উপপিরচালক

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০৮.০৭.০০১.১৫.১৮/১(৬) তািরখ: ২১ মাঘ ১৪২৭

০৪ �ফ�য়াির ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) উপপিরচালক, ঢাকা/রং�র/যেশার।
২) কীটপত� িবেশষ�, আইিস� শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �

৩) িহসাবর�ণ কম �কত�া (চলিত দািয়�), িহসাব শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �, খামারবািড়, ঢাকা।আপনােক বরা��ত অথ � ছােড়র
�েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� অ�েরাধ করা হেলা।

৭-২-২০২১
�মাঃ িসরা�ল ইসলাম 

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


