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গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নির্বাহী পরিচালকের কার্যালয়
তুলা উন্নয়ন বোর্ড
মার্কেটিং ও জিনিং শাখা
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।
www.cdb.gov.bd

স্মারক নম্বর: ১২.০৭.০০০০.১০৮.০২.০২১.২০.৫৯

কৃষিই সমৃদ্ধি

তারিখ:

৪ বৈশাখ ১৪২৯
১৭ এপ্রিল ২০২২

বিষয়:

২০২০-২১ মৌসুমের মজুদকৃত পাহাড়ি জাতের আঁশতুলা সরবরাহ আদেশ।

উল্লেখিত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২০-২১ মৌসুমে আপনার ফার্ম/জিনিং কেন্দ্রে মজুদ নিম্নের বিভাজন অনুযায়ী ৪,৬৩৩.৬০ কেজি আঁশতুলা
মেসার্স লিলি, ১২৭, চিটাগং শপিং কমপ্লেক্স (১ম তলা), চট্টগ্রাম-কে সরবরাহ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো। উল্লেখ্য যে, আঁশতুলার মূল্য উক্ত
প্রতিষ্ঠান পে-অর্ডার/অন-লাইনের মাধ্যমে সদর দপ্তরে পরিশোধ করেছেন। আঁশতুলা গ্রহণকারীর সত্যায়িত স্বাক্ষর এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হল।

২০২০-২১ মৌসুমে কেন্দ্র ভিত্তিক মজুদ পাহাড়ি জাতের আঁশতুলার পরিমাণ

কেন্দ্রের নাম

ক্র. নং

১
২
৩
৪

পাহাড়ি তুলা গবেষণা কেন্দ্র, বালাঘাটা ,বান্দরবান
রেইচা জিনিং কেন্দ্র, রেইছা, বান্দরবান
কাউখালী জিনিং কেন্দ্র, রাঙ্গামাটি
মাটিরাঙ্গা জিনিং কেন্দ্র,খাগড়াছড়ি
সর্বমোট =

বিতরণ :
১) উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, পাহাড়ী তুলা গবেষণা কেন্দ্র, তুলা
উন্নয়ন বোর্ড, বালাঘাটা, বান্দরবান
২) প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা, খাগড়াছড়ি/রাঙ্গামাটি/বান্দরবান
পার্বত্য জোন।
স্মারক নম্বর: ১২.০৭.০০০০.১০৮.০২.০২১.২০.৫৯/১(৫)
সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

https://cdb.nothi.gov.bd

পাহাড়ি জাতের আঁশতুলার পরিমাণ
বেলিং/নন-বেলিংকৃত
টেন্ডারে বিক্রয় (কেজি)
নন-বেলিংকৃত
৪৭.৬৭
নন-বেলিংকৃত
১,৮৭২.৭০
নন-বেলিংকৃত
১,৫৯৭.০৫
নন-বেলিংকৃত
১,১১৬.১৮
৪,৬৩৩.৬০

১৭-৪-২০২২
মোঃ আখতারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
ফোন: ৫৫০২৮৩৫৫
ইমেইল: ed@cdb.gov.bd
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১) জনাব মোঃ হাসান মুরাদ, প্রোঃ মেসার্স লিলি, ১২৭, চিটাগং শপিং কমপ্লেক্স (১ম তলা), চট্টগ্রাম। আপনাকে আগামী ৩০(ত্রিশ)
কার্যদিবসের মধ্যে উল্লেখিত জিনিং কেন্দ্র হতে আঁশতুলা সরবরাহ নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো। আঁশতুলা গ্রহণ করা সময়
ওজন ও মান সঠিকভাবে বুঝে নিতে হবে। পরবর্তীতে এ বিষয়ে কোন প্রকার আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না। আঁশতুলা সরবরাহ
গ্রহণকারীর নিজস্ব বস্তায় সরবরাহ নিতে হবে।
২) উপপরিচালক, উপপরিচালকের কার্যালয়, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, চট্টগ্রাম অঞ্চল, চট্টগ্রাম
৩) তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব), আইসিটি শাখা, তুলা উন্নয়ন বোর্ড
৪) হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (চলতি দায়িত্ব), হিসাব শাখা, তুলা উন্নয়ন বোর্ড
৫) বৈজ্ঞানিক সহকারী, রেইচা জিনিং কেন্দ্র, বান্দরবান/ কাউখালি জিনিং কেন্দ্র, রাঙ্গামাটি/ মাটিরাঙ্গা জিনিং কেন্দ্র, খাগড়াছড়ি।

১৭-৪-২০২২
মোঃ সিরাজুল ইসলাম
সহকারী বীজতুলা ও জিনিং কর্মকর্তা (চলতি দায়িত্ব)
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