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ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৮১.৫০.০৩৫.১৯.৮৯৪ তািরখ: 
১৯ আগ  ২০২০

৪ ভা  ১৪২৭

িবষয়: নারায়ণগনারায়ণগ   সাইেলাসাইেলা  হেতহেত  ঢাকাঢাকা  জলারজলার  কলতাবাজারকলতাবাজার  এলএসিডেতএলএসিডেত  িডআরিটিসরিডআরিটিসর  মাধ েমমাধ েম  সড়কসড়ক
পেথপেথ  ৬০০৬০০  ম.টনম.টন  গেমরগেমর  চলাচলচলাচল  সূিচসূিচ  জািররজািরর  অ েমাদনঅ েমাদন  দানদান।।

সূ : আ িলক খাদ  িনয় ক, ঢাকা এর ১৭/০৮/২০২০ ি . তািরেখর
১৩.০১.০০০০.০০০.৫০.০০৪.১৯.৮৭৭ নং ারক।

      উপযু  িবষেয়র ি েত জানােনা যাে  য, চলিত আগ /২০২০ মােস ইিপ, ওিপ, ময়দািমল খােত
িবিল-িবতরেণর জ  ঢাকা জলার কলতাবাজার এলএসিড’র অ েল ৬০০ ম.টন গেমর সূিচ জািরর

েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ  আ িলক খাদ  িনয় ক, ঢাকা কতকৃ সূ  ারেক অ েরাধ করা হেয়েছ।
এমতাব ায়, ঢাকা জলার কলতাবাজার এলএসিডেত গেমর চািহদা, মজতু এবং সা য়ী ট িবেবচনায়
নারায়ণগ  সাইেলা হেত ৬০০ ম.টন গম সড়ক পেথ িডআরিটিসর মাধ েম সিূচ জািরর অ েমাদন
িনে া ভােব িনেদশ েম দান করা হেলা। 

সড়ক পেথ গেমর চলাচলসূিচঃ
.
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১. নারায়ণগ  
সাইেলা

ঢাকা কলতাবাজার 
এলএসিড

৬০০ গম সড়ক 
পথ

আখািন, ঢাকা উপসূিচ 
জাির করেবন।

মাট = ৬০০

এই পূবা েমাদেনর আওতায় জািরকতৃ সিূচ মহাপিরচালক, খাদ  অিধদ র া িরত ০৮/০৬/২০২০ ি . তািরেখর
১৩.০১.০০০০.০৮১.৩২.০০০.১৭-৫২৬ নং ারেক জািরকতৃ িনেদশনা মাতােবক Movement Software এর
মাধ েম আবি কভােব জাির করেত হেব।

     এেত যথাযথ কতপৃে র অ েমাদন রেয়েছ।

১৯-৮-২০২০

াপক :
১) আ িলক খাদ  িনয় ক, আ িলক খাদ  িনয় েকর 

মাঃ ফজেল রা ী হায়দার
উপ-পিরচালক

১



কাযালয়, ঢাকা
২) সাইেলা অধী ক, নারায়ণগ  সাইেলা

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৮১.৫০.০৩৫.১৯.৮৯৪/১(৮) তািরখ: ৪ ভা  ১৪২৭
১৯ আগ  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) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খাদ  অিধদ র। (খাদ  অিধদ েরর
ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধ করা হেলা)
৭) জলা খাদ  িনয় ক, ঢাকা।
৮) ভার া  কমকতা, ..........................., এলএসিড।

১৯-৮-২০২০
মাঃ ফজেল রা ী হায়দার 

উপ-পিরচালক
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