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ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৮১.৩২.০০০.১৭.৪৮৮ তািরখ: 
২২ ম ২০২০

৮ জ  ১৪২৭

িবষয়: মাংলামাংলা  সাইেলাসাইেলা  হেতহেত  নারায়ণগনারায়ণগ   সাইেলােতসাইেলােত  ৬০০৬০০  ম.টনম.টন  ঢালাঢালা  গমগম  যাগদানকতৃযাগদানকতৃ  িঠকাদািরিঠকাদাির
িত ানিত ান  পিরবহেণরপিরবহেণর  লেলে   অ েমাদনঅ েমাদন  দানদান।।

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, সংর ণ ও সাইেলা িবভােগর ২১/০৫/২০২০ ি . তািরেখর
১৩.০১.০০০০.০৮১.৫০.০০১.১৯.৪৮৪ নং ারক।
৩। সাইেলা অধী ক, মাংলা সাইেলা এর ২১/০৫/২০২০ ি . তািরেখর
১৩.১৩.০০০০.০০৫.৫০.০০১.১৬.২৭০ নং ারক।

         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। সূ  ২ নং ারেক 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 পিরবহেণর জ  প  জাির করা হয়। পরবতীেত মসাস বণা পিরবহণ াঃ িলঃ
৬০০ ম. টন ঢালা গম মাংলা সাইেলা হেত নারায়ণগ  সাইেলােত পিরবহণ করেত ই কু িবধায় এম.িভ
ফয়সাল-১০ নামক জাহাজ সাইেলা জিটেত াপন করা হেয়েছ মেম সূ  ৩ নং ারেক েয়াজনীয় ব ব া

হেণর জ  অ েরাধ করা হেয়েছ।

      এমতাব ায়, মাংলা সাইেলােত যাগদানকতৃ িঠকাদাির িত ান মসাস বণা পিরবহণ াঃ িলঃ মাংলা
সাইেলা হেত নারায়ণগ  সাইেলােত ৬০০ ম.টন ঢালা গম পিরবেণর অ েমাদন িনেদশ েম দান করা হেলা।
উে খ  উ  উপসিূচর ময়াদ আগামী ২৮/০৫/২০২০ ি . তািরখ পয  বিধত করা হেলা এবং সূ  ১ নং ারেক
পিরবহেণর ে  পালণীয় িনেদশনাবিল ও শত অপিরবিতত থাকেব। 

এেত যথাযথ কতপৃে র অ েমাদন রেয়েছ। 

২২-৫-২০২০

াপক :

মাঃ সিলমলু আজম
উপ-পিরচালক

১



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।

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৮১.৩২.০০০.১৭.৪৮৮/১(১০) তািরখ: ৮ জ  ১৪২৭
২২ 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, ................................., ।
১০) মসাস বণা পিরবহন াঃ িলঃ, ব ব াপনা পিরচালক : কাজী সািহ র রহমান, হাউজ-২৫,
রাড-১০ এ (নতুন), ধানমি ড আ/এ, ঢাকা।

২২-৫-২০২০
মাঃ সিলমলু আজম 
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