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খা� ম�ণালয় 

সরবরাহ-১ শাখা 
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�ারক ন�র: ১৩.০০.০০০০.০৪৬.৫৫.০০১.২০.৫৩ তািরখ: 
১৫ �ফ�য়াির ২০২১

২ ফা�ন ১৪২৭

িবষয়: খা� িবভােগর খা�শ� পিরবহেন অিনয়ম �রাধ ও ��তা িনি�ৎকে� �েয়াজনীয় �ব�া �হণ।
��: �ন�িত দমন কিমশেনর ০০.০১.০০০০.৫০১.০১.০৯৬.১৭-৫৪৫৩ নং �ারেকর ; ০৮/০২/২০২১ ি�: তািরেখর প�।
উপ� �� িবষয়  ও �ে�র পিরে�ি�েত জানান যাে� �য, �ন�িত দমন কিমশন হেত �া�  পে�  �ন�িত দমন কিমশন ক��ক পিরচািলত এক� অিভেযাগ অ�স�ানকােল
খা� অিধদ�েরর খা�শ� পিরবহেনর ��ে� িক� অিনয়ম ও অস�তা পিরলি�ত হয় মেম � উে�খ করা হেয়েছ। খা� িবভােগর খা�শ� পিরবহেন অিনয়ম �রাধ  ও
��তা িনি�ৎকে� �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর লে�� িনে�া� �পািরশস�হ বা�বাযন করা �যেত পাের মেম �  (javascript%3A;) কিমশন মেন কের।
�পািরশস�হ িন��পঃ
(১) পথখাত ম�েতর ��ত িহসাব িন�পেণর জ� খা� অিধদ�েরর চলাচল, সংর�ণ ও সাইেলা িবভাগেক িডিজটালাইজড করা সহ �দেশর সকল এলএসিড, িসএসিড
ও সাইেলােত পয �া� সং�ক কি�উটার, �েয়াজনীয সফটওয়�ার ও দ� জনবেলর �ব�াকরণ;
(২) সারােদেশ অনলাইনিভি�ক খা� ম�ত �ব�াপনা ও মিনটিরং কায ��ম এবং e-service �ব�াপনা �বত�েনর উে�াগ �হণ;
(৩) সারােদেশর পথখােতর ��ত িচ� �াি�র জ� �দেশর সকল এলএসিড, িসএসিড ও সাইেলােত ম�ত খা�শে�র িহসাব Offline Reporting এর
পিরবেত� Online Reporting চা�করণ;
(৪) সা�ািহক ইন�েটর পিরবেত� �দনি�ন ইন�েটর �ব�া �হণ;  
(৫) ইনভেয়স ই�� করার সময় DT (Departure Time) এবং ETA (Expected Time of Arrival) উে�খ করার িনেদ �শনা জাির এবং
খা�শ� �পৗঁছােত িনধ �ািরত সমেয়র ০৬ ঘ�ার �বিশ িবল� হেল িবল� �� আদােয়র �ব�া �হণ;
(৬) খা�শ� পিরবহণ ও মিনটিরং কায ��েমর উপর পয �া� মিনটিরং এর �ব�া ;
(৭) �দেশর সকল এলএসিড, িসএসিড ও সাইেলা'র ম�দ িনয়িমত িনরাী�া কের িনরী�া �িতেবদন সংি�� ম�ণালয়সহ �ধানম�ীর কায �ালেয় ��রণ; এবং
(৮) চাল/গেমর ব�ায় কায �কর ও �বহার উপেযাগী আ�িনক ��ি�র Barcode/QR code �বহােরর উে�াগ �হণ।
২।এমতাব�ায়, �ন�িত দমন কিমশেনর পে�র আেলােক �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� িনেদ �শ�েম অ�েরাধ করা হেলা।

১৫-২-২০২১

মহাপিরচালক 
খা� অিধদ�র

�ের জা�াত
িসিনয়র সহকারী সিচব

�ফান: +৮৮০২৯৫৪৬৫০৪
ফ�া�: +৮৮০২৯৫১৪৬৭৮

ইেমইল: dssupply@mofood.gov.bd

�ারক ন�র: ১৩.০০.০০০০.০৪৬.৫৫.০০১.২০.৫৩/১ তািরখ: ২ ফা�ন ১৪২৭

১৫ �ফ�য়াির ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) সিচেবর একা� সিচব, সিচেবর দ�র, খা� ম�ণালয়

১৫-২-২০২১
�ের জা�াত 

িসিনয়র সহকারী সিচব

 
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

খা� অিধদ�র 
চলাচল পিরক�না, সড়ক এবং �রল শাখা 

খা� ভবন, ১৬ আ�ল গিণ �রাড, ঢাকা-১০০০
www.dgfood.gov.bd

 

 

৪ ফা�ন ১৪২৭

https://dgfood.nothi.gov.bd/javascript%3A;


�ারক ন�র: ১৩.০১.০০০০.০৮১.৩২.০০৩.২০.১৫৭ তািরখ: 
১৭ �ফ�য়াির ২০২১

৪ ফা�ন ১৪২৭

সদয় অবগিত/ অবগিত ও �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� ��রণ করা হেলা।

১৮-২-২০২১

১) পিরচালক (সকল), �শাসন/সবিব/চসসা/িহসাব ও অথ �/সং�হ/পউকা/�িশ�ণ িবভাগ, খা� 
অিধদ�র
২) �ধান িমলার, �পা�েগালা ঢাকা।
৩) অিতির� পিরচালক, অভ��রীণ িনরী�া িবভাগ, খা� অিধদ�র
৪) িসে�ম এনািল�, কি�উটার �নটওয়াক� ইউিনট, খা� অিধদ�র
৫) অিতির� পিরচালক (চলিত দািয়�), এমআইএসএ�এম িবভাগ, খা� অিধদ�র
৬) আ�িলক খা� িনয়�ক, ঢাকা/রং�র/রাজশাহী/চ��াম/�লনা/বিরশাল/িসেলট
৭) �ধান িনয়�ক, ঢাকা।
৮) সাইেলা অধী�ক, চ��াম সাইেলা/নারায়ণগ� সাইেলা/সা�াহার সাইেলা/আ�গ� সাইেলা/
�লনা সাইেলা/�মাংলা সাইেলা
৯) চলাচল ও সংর�ণ িনয়�ক, �লনা/চ��াম

�রজা �মাহা�দ মহিসন
অিতির� পিরচালক (চলাচল)
�ফান: +৮৮-০২-৪১০৫০৬৯৬
ফ�া�: +৮৮-০২-৪১০৫০৬৯৪

ইেমইল: dmss@dgfood.gov.bd

�ারক ন�র: ১৩.০১.০০০০.০৮১.৩২.০০৩.২০.১৫৭/১(৬৪) তািরখ: ৪ ফা�ন ১৪২৭

১৭ �ফ�য়াির ২০২১
অ�িলিপঃ সদয় অবগিত/ অবগিতর ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) সিচব, খা� ম�ণালয়
২) মহাপিরচালক, খা� অিধদ�র
৩) অিতির� মহাপিরচালক (চলিত দািয়�), অিতির� মহাপিরচালেকর দ�র, খা� অিধদ�র
৪) আইন উপেদ�া (অিতির� দািয়�), আইন উপেদ�ার কায �ালয়, খা� অিধদ�র
৫) �জলা খা� িনয়�ক, িঝনাইদহ/যেশার/িসেলট/মা�রা/বােগরহাট/�ি�য়া/�লনা/�মেহর�র/নড়াইল/সাত�ীরা/ব�ড়া/জয়�রহাট/নােটার/চ�পাইনবাবগ�/পাবনা/
িসরাজগ�/িদনাজ�র/গাইবা�া/নীলফামারী/রং�র/ঠা�রগ�ও/হিবগ�/�মৗলভীবাজার/�নামগ�/ফিরদ�র/গাজী�র/�গাপালগ�/ক

১৮-২-২০২১
�রজা �মাহা�দ মহিসন 

অিতির� পিরচালক (চলাচল)


