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তািলকাভুি র আেবদনপ

হণ িগতকরণ

উপযু িবষেয় জানােনা যাে য, খাদ অিধদ রাধীন ২০২০-২১ অথ বছেরর অবিশ সময়
হেত ০২ ( ই) বছেরর জ তািলকাভুি র মাধ েম নৗ পিরবহণ িঠকাদার িডিবিসিস (খুল নাবিরশাল) িনেয়ােগর লে
চলাচল, সংর ণ ও সাইেলা িবভােগর ১০/০৯/২০২০ ি . তািরেখর
১৩.০১.০০০০.০৮৩.৪৯.০২৪.১৯.২০৭
নং
এবং
২৩/০৯/২০২০
ি .
তািরেখর
১৩.০১.০০০০.০৮৩.৪৯.০২৪.১৯.২৩২ নং ারেক িব ি জাির করা হয়। উ িব ি মাতােবক
আগামী ০৪/১০/২০২০ ি . তািরখ বলা ১:০০ ঘিটকা পয আেবদেনর হেণর সময় িনধািরত
রেয়েছ। জৈনক জনাব মাঃ েবল, িপতা- মাঃ
িময়া, সাং-চুন িটয়া, ইউিনয়ন- ভাঢ া, থানাদি ণ করানীগ , জলা-ঢাকা কতৃক উ
ারেকর তািলকাভুি র িব ি র িব ে িব িসিনয়র
সহকারী জজ আদালত, করানীগ , ঢাকায় ১৯২/২০২০ নং এবং জনাব মাঃ খারেশদ িমিজ, িপতাআ ুল লিতফ িমিজ, সাং আিট বাজার বাস া ড, ইউিনয়ন- সা া, থানা- করানীগ , জলা-ঢাকা
কতৃক উ
ারেকর তািলকাভুি র িব ি র িব ে িব
িসিনয়র সহকারী জজ
আদালত, করানীগ , ঢাকায় ১৯৭/২০২০ নং
দওয়ািন মাক মা দােয়র কেরন। বািদ েয়র
আেবদেনর ি েত উ
ারেকর তািলকাভুি র িব ি র উপর গত ৩০/০৯/২০২০ ি . তািরেখ
িব আদালত ি িত অব া আেদশ জাির কেরন। িব আদালেতর ি িত অব া আেদেশর কারেণ
পুনরােদশ না দওয়া পয তািলকাভুি আেবদন হণ কায ম িগত করা হেলা। আেবদনপ
হেণর তািরখ পরবতীেত িব ি র মাধ েম অবিহত করা হেব এবং উ িব ি িট খাদ অিধদ েরর
ওেয়বসাইেট এবং চলাচল, সংর ণ ও সাইেলা িবভােগর নািটশ বােড পাওয়া যােব।
এেত মহাপিরচালক মেহাদেয়র অ েমাদন রেয়েছ।

২-১০-২০২০
ড. এস এম মুহিসন
পিরচালক
সদয় অবগিত ও কাযােথ

রণ করা হল:
১

১) সিচব, খাদ ম ণালয়, ঢাকা
২) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, খাদ অিধদ র
৩) মহাপিরচালক (অিতির দািয় ), মহাপিরচালক (িসিপিটইউ), বা বায়ন পিরবী ণ ও মূল ায়ন িবভাগ
(িব ি িট িসিপিটইউ এর ওেয়বসাইেট কােশর জ িবনীত অ েরাধ করা হেলা।
৪) অিতির মহাপিরচালক, অিতির মহাপিরচালেকর দ র, খাদ অিধদ র
৫) আইন উপেদ া (অিতির দািয় ), আইন উপেদ ার কাযালয়, খাদ অিধদ র
৬) পিরচালক, শাসন/ সবিব/ চসসা/ িহসাব ও অথ/ সং হ/ পউকা/ িশ ণ িবভাগ, খাদ অিধদ র,
ঢাকা।
৭) ধান িমলার, পা েগালা ঢাকা।
৮) ম ীর একা সিচব, ম ীর দ র, খাদ ম ণালয়
৯) আ িলক খাদ িনয় ক, ঢাকা/রংপুর/রাজশাহী/চ াম/খুল না/বিরশাল/িসেলট
১০) সাইেলা অধী ক, চ াম সাইেলা/নারায়ণগ সাইেলা/সা াহার সাইেলা/আ গ সাইেলা/খুল না
সাইেলা
১১) িসিনয়র গণসংেযাগ কমকতা,, খাদ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।, ।
১২) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খাদ অিধদ র, ঢাকা। িব ি িট খাদ
অিধদ েরর ওেয়বসাইেট কােশর জ অ েরাধ করা হেলা।
১৩) া ামার, আইিসিট সল, খাদ ম ণালয়, ঢাকা। িব ি িট খাদ অিধদ েরর ওেয়বসাইেট কােশর
জ অ েরাধ করা হেলা।
১৪) জলা খাদ িনয় ক (সকল)
১৫) চলাচল ও সংর ণ িনয় ক, খুল না/চ াম
১৬) ব ব াপক, উপেজলা খাদ িনয় ক,, সকল, ।
১৭) খাদ ভবেনর নািটশ বাড
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