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িব ি / না শ

          চলাচল, সংর ণ ও সাইেলা িবভােগর ০৩/০৯/২০২০ ি . তািরেখর ১৩.০১.০০০০.০৮১.৫০.০০৪.১৭.৯৮৬ নং ারেক
মাংলা সাইেলা হেত নারায়ণগ  সাইেলােত ৯৬০০ ম.টন ঢালা গেমর চলাচল উপ িচ জাির করা হয় এবং বিধত ময়ােদ উ
িচর িবপরীেত ৬০০ ম.টন ঢালা গম অপিরবািহত রেয়েছ। মাংলা সাইেলা হেত নারায়ণগ  সাইেলােত অপিরবািহত ৬০০

ম.টন ঢালা গম পিরবহেণর লে  িনে া  শতেমাতােবক আ হী/উ ু  কাদাির িত ােনর িনকট হেত আেবদন আহবান করা
যাে । আেবদনস হ সাইেলা অধী ক মাংলা ক ক যাচাই কের অ  দ ের রেণর জ  অ েরাধ করা হেলা।

শত াবিলশত াবিল  : :
১। ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪ অথ বছের িনেয়াগ ত ও বিধত ময়ােদ কমরত মজর ক ািরয়ার, লনা ও িডিবিসিস ( লনা-
বিরশাল) ১ নং লেটর অধীেন নৗ পিরবহণ কাদারগণ আেবদন করেত পারেবন;

২। মাংলা সাইেলা জ েত অব ান ত ( মা যায়ী যাগদান ত) নৗ-যান/বাজ পিরবহেণর জ  গ  হেব;

৩। েত ক কাদাির িত ােনর অ েল ৬০০ ম.টন (এক  নৗযােন ৬০০ ম. টন গম পিরবহণ করেত পারেব) ঢালা গেমর
িচ দান করা হেব;

৪।  নারায়ণগ  সাইেলা জ র উ তা িবেবচনায় ৫০০ ম.টন ধারণ মতার কম জাহাজ বা বাজ হেত গম খালাস করা অত
িঁক ণ মেম সাইেলা অধী ক, নারায়ণগ  এর মতামেতর ি েত ছাট জাহাজস হেক িচ'র বািহের রেখ অবিশ  জাহাজস হ
িচর জ  িবেবচনা করা হেব; 

৫। িচর িনধািরত ময়ােদর মে  কাদার খা শ  পিরবহেণ থ হেল শাসিনক ব া হণসহ জ ির িবেবচনায় পরবত েত
ন ন িচ িকংবা সরকাির ােথ আ হী কাদারেদর অ েল উপ- িচ জাির করা হেব।  

          জন ােথ এই িব ি  জাির করা হেলা।

৪-১০-২০২০
মাঃ ফজেল রা ী হায়দার

উপ-পিরচালক

১



সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হেলা: 
১) মহাপিরচালক, খা  অিধদ র
২) অিতির  মহাপিরচালক, অিতির  মহাপিরচালেকর দ র, খা  অিধদ র
৩) পিরচালক, িহসাব ও অথ িবভাগ, খা  অিধদ র
৪) পিরচালক, সং হ িবভাগ, খা  অিধদ র
৫) পিরচালক, সরবরাহ, ব ন ও িবপণন িবভাগ, খা  অিধদ র
৬) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, ঢাকা
৭) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয,় লনা
৮) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র। (খা  অিধদ েরর ওেযবসাইেট কােশর অ েরাধ
করা হেলা)
৯) সাইেলা অধী ক, নারায়ণগ  সাইেলা
১০) সাইেলা অধী ক, মাংলা সাইেলা, বােগরহাট
১১) চলাচল ও সংর ণ িনয় ক(খা ), লনা
১২) লনা মজর কিরয়ার সিমিত ও লনা আ িলক নৗ-পিরবহণ কাদার সিমিত(খা ), কানা : ৬৯ লায়ার যেশার
রাড, লনা
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