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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
�িষ ম�ণালয় 

�লা উ�য়ন �বাড � 
�ক� পিরচালক-এর দ�র 

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

�িষই স�ি�

 
 

�ারক ন�র: ১২.০৭.৩০২৬.৯০২.০২.০০১.১৫.২৮৯ তািরখ: 
১৩ িডেস�র ২০২০

২৮ অ�হায়ণ ১৪২৭

িবষয়: ডাবল �কিবন িপক -আপ নং- ঢাকা �মে�া-ঠ-১৩-৪৭৭৩ এর ২(�ই) � টায়ার �য় এবং সংেযাজেনর বরা�, অ�েমাদন ও
�য় ম�রী �সে�।

��: আপনার ২৫-১১-২০২০ তািরেখর ১৬৬ সং�ক প�।

    উপেরা� িবষেয়র ��ি�েত জানােনা যাে� �য, �লা উ�য়ন �বােড �র স�সািরত �লাচাষ �ক� (�ফজ-১)(২য় সংেশািধত) শীষ �ক �কে�র
ডাবল �কিবন িপক আপ নং- ঢাকা �মে�া-ঠ-১৩-৪৭৭৩ এর জ� িন� বিণ �ত ২(�ই) � টায়ার �য় এবং সংেযাজেনর  বরা�, অ�েমাদন ও �য়
ম�রী �দান করা হেলা।  

�ঃ
নং

মালামােলর িববরন পিরমান ��/দর
একক দর �মাট ��

১। টায়ার (সাইজ- 205 R16.8 �াই) 
-ডানলপ (জাপানী)

 

০২ � ২৩,৫০০.০০ ৪৭,০০০.০০

২। �খালা িফ�ং চাজ� - - ১,০০০.০০
সব �েমাটঃ (ভ�াট ও আ�ষাি�ক খরচসহ)  

(আটচি�শ হাজার টাকা মা�)=
 

৪৮,০০০.০০
         
   উে��, উপেরা� মালামাল স�হ �েয়র ��ে� অব�ই িপিপআর-২০০৮ অ�সরণ করেত হেব এবং উ� �য় স�সািরত �লাচাষ �ক�
(�ফজ-১)(২য় সংেশািধত) হেত �মটােনা হেব। বরা��ত অেথ �র অিতির� �য় করা যােব না।

২০-১২-২০২০

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

ড. �মাঃ ফিরদ উি�ন
িনব �াহী পিরচালক

�ারক ন�র: ১২.০৭.৩০২৬.৯০২.০২.০০১.১৫.২৮৯/১(৫) তািরখ: ২৮ অ�হায়ণ ১৪২৭

১৩ িডেস�র ২০২০
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) উপপিরচালক, উপপিরচালেকর কায �ালয়, �লা উ�য়ন �বাড �, রং�র অ�ল, রং�র
২) কীটপত� িবেশষ�, আইিস� শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �

৩) িডিভশনাল কে�ালার অব একাউ��, রং�র
৪) �লা উ�য়ন কম �কত�া (অিতির� দািয়�), �িকউরেম� শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �

৫) িহসাবর�ণ কম �কত�া (অিতির� দািয়�), িহসাব শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �
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২০-১২-২০২০
ড. �মাঃ গাজী �গালাম ম��জা 

�ক� পিরচালক


