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২৫ ফা নু ১৪২৬

িবষয়: িবিভিবিভ   খােতখােত  িবিলিবিল--িবতরেণরিবতরেণর  জজ   নৗপেথনৗপেথ  মাটমাট  ১৭২০০১৭২০০  ম.টনম.টন  গেমরগেমর  চলাচলচলাচল  সূিচসূিচ।।
সূ : আ িলক খাদ  িনয় ক, বিরশাল এর ০৮/০১/২০২০ ি . তািরেখর

১৩.০১.০০০০.২৪২.৫০.০১৩.১৮.৫১ নং ারক।

       উপযু  িবষেয়র ি েত জানােনা যাে  য, বিরশাল িবভােগর িবিভ  এলএসিডেত জা য়াির’২০ হেত
জনু’২০ মাস পয  সূ  ারেক গেমর চািহদা রণ করা হেয়েছ। তৎে ি েত বিরশাল িবভােগর িবিভ
এলএসিডেত গেমর চািহদা এবং নারায়ণগ  সাইেলােত গেমর মজুত গড়ার লে  সা য়ী ট িবেবচনায় নৗপেথ
মাট ১৭২০০ ম.টন গেমর চলাচল িনে া ভােব িনেদশ েম জাির করা হেলা।    

নৗপেথ গেমর চলাচলসূিচঃ
.
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১. চ াম 
সাইেলা

নারায়ণগ নারায়ণগ সাইেলা ১৬০০০ ঢালা গম নৗ চসসা িবভাগ উপ-সূিচ 
জাির করেবন।

২. মাংলা 
সাইেলা

বর না বর না এলএসিড ৩০০ ব াবি  
গম

ঐ চসিন, খলুনা উপ-সূিচ 
জাির করেবন।

৩. ঐ িপেরাজপরু িপেরাজপরু ” ৩০০ ঐ ঐ ঐ
৪. ঐ বিরশাল বিরশাল ” ৬০০ ঐ ঐ ঐ

মাট = ১৭২০০

পিরবহেণরপিরবহেণর  েে   পালনীয়পালনীয়  িনেদশনাবিলঃিনেদশনাবিলঃ
১। সাইেলা অধী ক, চ াম ও মাংলা সাইেলা রক িহসােব কায স াদন করেবন;
২। আখািন/চসিন/ জখািন েযাজ  ে  সিূচর এলএসিড/িসএসিড’র মা যায়ী উপ-সিূচ জাির করেবন এবং
অ  দ ের উ  উপ-সিূচর কিপ/অ িলিপ রণ করেবন;
৩। রক ও াপক কে র সংি  সাইেলা অধী ক/ জলা খাদ  িনয় ক/ব ব াপক/উপেজলা খাদ  িনয় ক
( েযাজ  ে ) গম পিরবহণ, বাঝাই ও খালাস কায ম তদারিক করেবন। কাথাও অিনয়ম/সম া উ ব হেল
সংি  কতপৃ  তাৎ িণক ব ব া হণ করেবন এবং িরত িনয় ণকারী কতপৃ সহ খাদ  অিধদ রেক অবিহত
করেবন;
৪। কীট আ া  কান খাদ শ  রণ করা যােব না;

১



৫। খাদ শ  রণ ও াি  িবষেয় রণ কে র িনয় ণকারী কমকতা িভ-ইনভেয়স মিনটিরং করেবন। াি
ইনভেয়স যথাসমেয় ফরত পাঠােত হেব এবং এ িবষেয় আখািন, জখািন, সাইেলা অধী ক, চলাচল ও সংর ণ
িনয় ক ও সংি  কমকতাগণ সজাগ দৃি  রাখেবন। উে খ  য, সিূচর আওতায় িরত খাদ শ  াপক ক
কতকৃ া  হেল ইনভেয়স ফরত িবলি ত হওয়ার কারেণই পিরবািহত খাদ শ  পথখােত দশন করা যােব না;
৬। িভ-ইনভেয়েস গেম ণগতমান ও ধরণ স েক ভােব উে খ করেত হেব;
৭। সিূচর ময়াদ শষ হওয়ার পরই রক ক  থেক িঠকাদারিভি ক রণ িববরণী তপূবক ফ া /ই- মইল
যােগ অিধদ ের চলাচল, সংর ণ ও সাইেলা িবভােগ রণ করেত হেব;

৮। িরত নমনুা অ যায়ী াপকগণ খাদ শ  বেুঝ িনেবন এবং সিূচ িঠকাদারিভি ক াি  িববরণী ( জলা খাদ
িনয় ক িত া িরত) ফ া েযােগ অিধদ ের রণ করেবন;
৯। এ সিূচ আ িলক খাদ  িনয় কগণ অিফিসয়াল ফসবকু পজ/ওেয়বসাইেট আপেলাড করার পাশাপািশ সংি
অধীন  জলা খাদ  িনয় ক ও ব ব াপক/এসএ ডএমও/ভার া  কমকতাগণেক অ িলিপ িদেয় অবিহত করেবন;
১০। সিূচর ময়াদ আগামী ২৩/০৩/২০২০ ি . তািরখ পয  বলবৎ থাকেব;
১১। সিূচর িনধািরত ময়ােদর মেধ  িঠকাদার খাদ শ  পিরবহেণ ব থ হেল শাসিনক ব ব া হণসহ জ ির
িবেবচনায় পরবতীেত নতনু সিূচ িকংবা সরকাির ােথ আ হী িঠকাদারেদর অ েল উপ-সিূচ জাির করা হেব।

এেত মহাপিরচালক মেহাদেয়র অ েমাদন রেয়েছ।

৯-৩-২০২০

াপক :
১) আ িলক খাদ  িনয় েকর দ র, আ িলক খাদ  
িনয় েকর কাযালয়, চ াম
২) আ িলক খাদ  িনয় ক, আ িলক খাদ  িনয় েকর 
কাযালয়, খুলনা
৩) সাইেলা অধী ক, চ াম সাইেলা
৪) সাইেলা অধী ক, মাংলা সাইেলা, বােগরহাট।
৫) চলাচল ও সংর ণ িনয় ক(খাদ ), চ াম।
৬) চলাচল ও সংর ণ িনয় ক(খাদ ), খুলনা।

মাঃ সিলমলু আজম
উপ-পিরচালক

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৮১.৫০.০০৪.১৭.২৩৫/১(১১) তািরখ: ২৫ ফা নু ১৪২৬
০৯ মাচ ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হেলা: 
১) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, খাদ  অিধদ র
২) অিতির  মহাপিরচালক, অিতির  মহাপিরচালেকর দ র, খাদ  অিধদ র
৩) পিরচালক, িহসাব ও অথ িবভাগ, খাদ  অিধদ র
৪) পিরচালক, সং হ িবভাগ, খাদ  অিধদ র
৫) পিরচালক, সরবরাহ, ব টন ও িবপণন িবভাগ, খাদ  অিধদ র
৬) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খাদ  অিধদ র। (খাদ  অিধদ েরর
ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধ করা হেলা)
৭) আ িলক খাদ  িনয় ক, আ িলক খাদ  িনয় েকর কাযালয়, ঢাকা
৮) আ িলক খাদ  িনয় ক, আ িলক খাদ  িনয় েকর কাযালয়, বিরশাল
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৯) সাইেলা অধী ক, নারায়ণগ  সাইেলা
১০) জলা খাদ  িনয় ক, ..........................., ।
১১) ভার া  কমকতা .................................., এলএসিড।

৯-৩-২০২০

মাঃ সিলমলু আজম 
উপ-পিরচালক
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