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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
�িষ ম�ণালয় 

�লা উ�য়ন �বাড � 
�িকউরেম� শাখা 

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

কৃিষই সমৃি�

 
 

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১১১.২৬.২০২.২০.৯ তািরখ: 
২০ জা�য়াির ২০২১

৬ মাঘ ১৪২৭

িবষয়: িপকআপ গািড় নং গাজীপুর-ম-১১-০০০১ এর য�াংশ �েয়র দর অ�েমাদন �দান �সংেগ।
সূ�: �ধান তুলা উ�য়ন কম�কত�া, তুলা উ�য়ন �বাড�, খাগড়াছিড় �জান, খাগড়াছিড় এর �ারক নং-১৬৯ তািরখঃ

২৪/১২/২০২০ ি�ঃ।

     উপযু�� িবষয় ও সূ�� পে�র ��ি�েত তুলা উ�য়ন �বাড�, খাগড়াছিড় �জান, খাগড়াছিড় কায�ালেয়র িপকআপ গািড় নং
গাজীপুর-ম-১১-০০০১ এর য�াংশ সংেযাজন ও �মরামেতর িনিমে� দরপ� মূল�ায়ন কিমিটর �পািরশকৃত িন�বিণ�ত সব�িন�
দরদাতা কতৃ�ক �দ� দর আপনার ��াব �মাতােবক অ�েমাদন �দান করা হেলা।

সব �িন� দরদাতার নাম ও �কানা উপকরেণর িববরণ সং�া/পিরমান টাকা

�মসাস � �হােসন ��িডং কেপ �ােরশন
হাসপাতাল সড়ক, খাগড়াছিড়

পাব �ত� �জলা।

সামেনর �াস ন�ন ০১ � ১২,০০০/-
১২ �ভা� ১৭ ��ট �াটারী ন�ন ০১ � ১২,০০০/-
সামেনর িডস ��ক �শা ন�ন ০১ �সট ৫,৪০০/-
িপছেনর ��ক �শা ন�ন ০১ �সট ৬,৬০০/-
বা� জেয়� ন�ন ০১ �সট ১২,০০০/-
�হ�ার �শ ন�ন ০১ �সট ৭,২০০/-
�াস �ইপার ন�ন ০১ �সট ১,২০০/-
িপছেনর চাকার �ইল িসিল�ার ন�ন ০১ �সট ৬,০০০/-
িডেজল িফ�ার ন�ন ০২ � ১,৯২০/-
মিবল িফ�ার ন�ন ০১ � ৫০০/-
ফ�ান �ব� ন�ন ০২ � ১,২০০/-
�াস িসিল�ার ন�ন ০১ � ২,৪০০/-
ডায়নামা �মরামত করা - ৩,০০০/-
�মকািনক চাজ� - ৩,৫০০/-

�মাট=
৭৪,৯২০/-

(চুয়া�র হাজার নয়শত
িবশ)

২০-১-২০২১

�ধান তুলা উ�য়ন কম�কত�া 
�ধান তুলা উ�য়ন কম�কত�ার কায�ালয়, তুলা উ�য়ন �বাড�, 
খাগড়াছিড় �জান, খাগড়াছিড়

ড. �মাঃ তাসিদ�র রহমান
উপপিরচালক
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�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১১১.২৬.২০২.২০.৯/১(৪) তািরখ: ৬ মাঘ ১৪২৭
২০ জা�য়াির ২০২১

সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) মাননীয় �চয়ার�ান, খাগড়াছিড় পাব �ত� �জলা পিরষদ, খাগড়াছিড়।
২) কীটপত� িবেশষ�, আইিস� শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �

৩) �জলা িহসাব র�ণ কম �কত�া, খাগড়াছিড়।
৪) িহসাবর�ণ কম �কত�া (চলিত দািয়�), িহসাব শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �

২০-১-২০২১
�মাঃ মাহ��র রহমান 

�লা উ�য়ন কম �কত�া (অিতির� দািয়�)


