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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

আ�িলক খা� িনয়�েকর দ�র 

১১৯, সদরঘাট �রাড, চ��াম। 
http://food.chittagongdiv.gov.bd

 

 

ন�র ১৩.০১.০০০০.২১০.৭১.০০৪.২০.২৪৬৩ তািরখ: 

২৮ �লাই ২০২২

১৩ �াবণ ১৪২৯

...

িবষয়: �না�শ

            অ� দ�েরর ৩০/০৬/২০২২ ি�. তািরেখর ২১২৯ নং �ারেক জারী�ত ২০২২-২৩ ও ২০২৩-২৪ অথ � বছেরর জ� চ��াম

িবভাগীয় সড়ক পিরবহন �কাদার িনেয়ােগর লে�� তািলকা�ি�র (enlistment) আেবদন িব�ি�র কায ��েমর উপর �মসাস � প�া

ই�ার�াশনাল নামীয় �িত�ােনর মািলক জৈনক �মাঃ সাই��াহ কািদরক��ক িব� িসিনয়র সহকারী জজ ি�তীয় আদালত, ঢাকায়

দািখল�ত �মাক�মা নং-১৪৮২/২০২২ এর ��ি�েত িব� িসিনয়র সহকারী জজ ি�তীয় আদালত, ঢাকা উ� তািলকা�ি� কায ��েমর

উপর ২৬/০৭/২০২২ ি�. তািরেখ অ�ায়ী িনেষধা�া আেদশ �দান কেরন, যা অ� দ�ের ২৭/০৭/২০২২ ি�. তািরেখ �া� হয়।

         িব� আদালেতর উ� আেদেশর ��ি�েত অ� দ�েরর ৩০/০৬/২০২২ ি�. তািরেখর ২১২৯ নং �ারেক জারী�ত তািলকা�ি�

(enlistment) িব�ি�র সকল কায ��ম এত�ারা �িগত করা হেলা।

২৮-৭-২০২২

�মাঃ জিহ�ল ইসলাম খান
আ�িলক খা� িনয়�ক, চ��াম।

�ফান: ০২৩৩৩৩৫৮১১২

ফ�া�: ০৩১-৬৩৬৭৩০

ইেমইল: rcf.ctg@dgfood.gov.bd

সদয় অবগিত/অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

১) সিচব, খা� িবভাগ, খা� ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
 

২) মহাপিরচালক (��ড-১), খা� অিধদ�র, ঢাকা।
 ৩) অিতির� মহাপিরচালক, অিতির� মহাপিরচালেকর দ�র, খা� অিধদ�র, ঢাকা।

 
৪) আইন উপেদ�া (অিতির� দািয়�), আইন উপেদ�ার কায �ালয়, খা� অিধদ�র, ঢাকা।

 
৫) পিরচালক, �শাসন িবভাগ, খা� অিধদ�র, ঢাকা।

 
৬) পিরচালক (চলিত দািয়�), চলাচল, সংর�ণ ও সাইেলা িবভাগ, খা� অিধদ�র, ঢাকা।

 ৭) আ�িলক খা� িনয়�ক, ...........................(সকল)।
 

৮) িসে�ম এনািল�, কি�উটার �নটওয়াক� ইউিনট, খা� অিধদ�র, ঢাকা। �না�শ� খা� অিধদ�েরর ওেয়বসাইেট �কােশর �ব�া �হেণর জ�

অ�েরাধ করা হেলা।
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৯) সাইেলা অধী�ক, .............................. (সকল)।

১০) চলাচল ও সংর�ণ িনয়�ক, চ��াম/�লনা।
 

১১) �জলা খা� িনয়�ক, ............................ (সকল)।
 ১২) সভাপিত/সাধারণ স�াদক, বাংলােদশ খা� পিরবহন �কাদার সিমিত, চ��াম।

 
১৩) জনাব/�মসাস � ............................................................., িডআর�িস, চ��াম।

১৪) �মসাস � প�া ই�ার�াশনাল, মািলক- জনাব �মাঃ সাই��াহ কািদর, �কানা-সাং-অ-১০০, ম�বা�া, থানা-বা�া, �জলা-ঢাকা।
 

১৫) �না�শ �বাড �, অ� দ�র।
 


