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িবষয়: গেমরগেমর  চলাচলচলাচল  সূিচসূিচ  ওও  উপসূিচরউপসূিচর  ময়াদময়াদ  বিধতকরণবিধতকরণ  এবংএবং  যাগদানিবহীনযাগদানিবহীন  িঠকাদারেদরিঠকাদারেদর  সূিচসূিচ  উ ুউ ু
করণকরণ।।

সূ : ১। চলাচল, সংর ণ ও সাইেলা িবভােগর ০৪/০৫/২০২০ ি . তািরেখর
১৩.০১.০০০০.০৮১.৫০.০০৪.১৭.৩৮১ ও ৪১৫ নং ারক।
২। চলাচল ও সংর ণ িনয় ক, খলুনা এর ২০/০৫/২০২০ ি . তািরেখর
১৩.১৭.০০০০.০০৭.৫০.০০৪.১৮.১৫৪৮ নং ারক।
৩। মসাস জ, িপ, নিভেগশন ১৯/০৫/২০২০ ি . তািরেখর আেবদন।

         উপযু  িবষেয়র ি েত জানােনা যাে , মাংলা সাইেলা হেত নারায়ণগ  সাইেলােত নৗপেথ ৯৬০০
ম.টন ঢালা গেমর চলাচল সিূচ সূ  ১ নং ারেক জাির করা হয় এবং উ  সিূচর ময়াদ ২০/০৫/২০২০ ি .

তািরখ পয  বলবৎ রেয়েছ। মাংলা সাইেলা হেত নারায়ণগ  সাইেলােত ০৮ জন মজর ক ািরয়ার, খুলনা এবং
০৮ জন িডিবিসিস (খুলনা-বিরশাল) িঠকাদাির িত ােনর িবপরীেত ০২ জন মজর ক ািরয়ার, খুলনা ( ম/ জিপ
নিভেগশন ও ম/ াবাল মােক টাইল িশিপং এ ড িডং) িঠকাদাির িত ান যাগদান কেরনিন। এছাড়া অ

সকল িঠকাদাির িত ান েয়াজনীয় কাগজপ সহ যাগদান কেরেছন মেম সূ  ২ নং ারেক জানােনা হয়।
 
সূ  ৩ নং ারেকর পে  উে খ করা হয, চলাচল, সংর ণ ও সাইেলা িবভাগ হেত মসাস জ, িপ নিভেগশন
িঠকাদাির িত ােনর অ েল ০৩/০৫/২০২০ ি . তািরেখর ৪১০ নং ারেক নগরবািড় ঘাট হেত পটয়ুাখালী
সদর এলএসিডেত ৬০০ ম.টন চাল এবং ০৪/০৫/২০২০ ি . তািরেখর ৪১৫ নং ারেক মাংলা সাইেলা হেত
নারায়ণগ  সাইেলােত ৬০০ ম.টন ঢালা গেমর চলাচল সিূচ জাির করা হয়। উ  িত ােনর মজর ক ািরয়ার,
খুলনা েট তািলকাভু  একমা  নৗযান এম.িভ জুেয়ল পরশ-১ উি িখত গেমর সিূচর জািরর পূেবই একই
মািলকানাধীন িত ান মসাস এমিড আ লু গাফফার িডিবিসিস (খু-ব) এর নােম বাঘাবািড় ঘাট হেত
মেহ ীগ  খাদ দােমর অ েল ৬০০ ম.টন চাল বাঝাই কের ০১/০৫/২০২০ ি . তািরেখ মেহ ীগ

এলএসিড ঘােট পৗছায়। িক  উ  কােগা হেত চাল খালাস স  হয়িন িবধায় সিূচর ময়াদ বিৃ র ব ব া
হেণর জ  মেহাদেয়র িত িবেশষভােব অ েরাধ করা হেয়েছ।

   এমতাব ায়, চলাচল, সংর ণ ও সাইেলা িবভােগর ০৪/০৫/২০২০ ি . তািরেখর
১৩.০১.০০০০.০৮১.৫০.০০৪.১৭.৩৮১ ও ৪১৫ নং ারেক সিূচ ও উপসিূচেত মাংলা সাইেলা হেত নারায়ণগ
সাইেলােত ঢালা গেমর সিূচর মসাস াবাল মােক টাইল িশিপং এ ড িডং িঠকাদাির িত ান িনধািরত ময়ােদ
যাগদান করেত ব থ হওয়ায় ৬০০ ম.টন ঢালা গম উ ু  (সাইেলা জিটেত অব ানকতৃ) িঠকাদাির িত ােনর

মাধ েম পিরবহণ এবং যাগদানকতৃ অপিরবািহত িঠকাদাির িত ান ও মসাস জ, িপ নিভেগশন িঠকাদাির
িত ানসহ সিূচর ও উপসিূচর ময়াদ আগামী ২৮/০৫/২০২০ ি . তািরখ পয  বিধত করা হেলা। বিধত সমেয়র

১



মেধ  অপিরবািহত গম পিরবহেণর েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।  

২১-৫-২০২০

াপক :
১) আ িলক খাদ  িনয় ক, আ িলক খাদ  িনয় েকর 
কাযালয়, খুলনা
২) সাইেলা অধী ক, মাংলা সাইেলা, বােগরহাট।
৩) চলাচল ও সংর ণ িনয় ক(খাদ ), খুলনা।

মাঃ সিলমলু আজম
উপ-পিরচালক

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৮১.৫০.০০১.১৯.৪৮৪/১(৯) তািরখ: ৭ জ  ১৪২৭
২১ ম 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) আ িলক খাদ  িনয় ক, আ িলক খাদ  িনয় েকর কাযালয়, ঢাকা
৭) সাইেলা অধী ক, নারায়ণগ  সাইেলা
৮) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খাদ  অিধদ র। (খাদ  অিধদ েরর
ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধ করা হেলা)
৯) জলা খাদ  িনয় ক, ................................., ।
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মাঃ সিলমলু আজম 

উপ-পিরচালক

২


