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ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৮১.৫০.০০৪.১৭.১১১৭ তািরখ: 
০৫ অে াবর ২০২০

২০ আি ন ১৪২৭

িবষয:় মাংলামাংলা   স াইেলাস াইেলা   হ েতহেত   নার ায়ণগনার ায়ণগ   স াইেলােতসাইেলােত   ৬ ০০৬ ০০  ম.টনম.টন   ঢ ালাঢ ালা   গমগম   পিরবহেণরপিরবহেণর   লেলে
উ ুউ ু //আ হ ীআ হ ী  কাদা িরকাদা ির   িত ােনরিত ােনর   অ েলঅ েল  চলাচলচলাচল   উপ িচউপ িচ  দানদান

: ১। চলাচল, সংর ণ ও সাইেলা িবভােগর ০৩/০৯/২০২০ ি . তািরেখর ১৩.০১.০০০০.০৮১.৫০.০০৪.১৭.৯৮৬
নং ারক।
২। চলাচল, সংর ণ ও সাইেলা িবভােগর ০৪/১০/২০২০ ি . তািরেখর ১৩.০১.০০০০.০৮১.৩২.০০০.১৭.১১১১
নং ারক।
৩। সাইেলা অধী ক, মাংলা সাইেলা এর ৩০/০৯/২০২০ ি . তািরেখর প ।
৪। সাইেলা অধী ক, মাংলা সাইেলা এর ০৪/১০/২০২০ ি . তািরেখর ১৩.১৩.০০০০.০০৫.৫০.০০৩.১৬.৬৩১
নং ারক।

          উপ  িবষেয়র ি েত জানােনা যাে  য, মাংলা সাইেলা হেত নারায়ণগ  সাইেলােত ৯৬০০ ম.টন ঢালা গেমর
চলাচল উপ িচ  ১ নং ারেক জাির করা হয় এবং উ  িচ বিধত ময়াদসহ ৩০/০৯/২০২০ ি . তািরখ পয  বলবৎ িছল।
উ  িচর িবপরীেত এক  কাদাির িত ােনর ৬০০ ম.টন ঢালা গম অপিরবািহত রেয়েছ মেম  ৩ নং ারেক অবিহত
করা হয়। মাংলা সাইেলা হেত নারায়ণগ  সাইেলােত অপিরবািহত ৬০০ ম.টন ঢালা গম পিরবহেণর লে  শতেমাতােবক
আ হী/উ ু  কাদাির িত ােনর িনকট হেত িব ি র মা েম আেবদন আহবান করা হয় এবং আেবদনস হ সাইেলা অধী ক,
মাংলা ক ক যাচাই কের অ  দ ের রেণর জ   ২ নং ারেক অ েরাধ করা হয়। এ লে  আ হী এক  কাদাির
িত ান সাইেলা জ েত জাহাজ াপন ও সংি  কাগজপ  দািখল কেরেছন মেম জািনেয় এ িবষেয় েয়াজনীয় ব া হেণর

জ   ৪ নং ারেক অ েরাধ করা হেয়েছ।

          এমতাব ায়, সাইেলা অধী ক, মাংলা এর ০৪/১০/২০২০ ি . তািরেখর ৬৩১ নং ারেকর প  অ যায়ী মাংলা সাইেলা
হেত নারায়ণগ  সাইেলােত ৬০০ ম.টন ঢালা গম পিরবহেণর লে  সাইেলা জ েত জাহাজ াপন ত মসাস এস এস েকৗশলী
(িডিবিসিস -ব) কাদােরর অ েল ৬০০ ম.টন ঢালা গম পিরবহেণর অ েমাদন িনেদশ েম দান করা হেলা। উ  উপ িচর
ময়াদ আগামী ০৭-০৪-২০২০ তািরখ পয  বলবৎ থাকেব।

          উে , পিরবহেণর ে   ১ নং ারেক উি িখত িনেদশনাবিল ও শতস হ অপিরবিতত থাকেব।

৫-১০-২০২০

াপক :
১) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর দ র, 
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আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয,় লনা
২) সাইেলা অধী ক, মাংলা সাইেলা, বােগরহাট।
৩) চলাচল ও সংর ণ িনয় ক(খা ), লনা।

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৮১.৫০.০০৪.১৭.১১১৭/১(১১) তািরখ: ২০ আি ন ১৪২৭
০৫ অে াবর ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হেলা: 
১) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, 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) সাইেলা অধী ক, নারায়ণগ  সাইেলা
৮) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র। (খা  অিধদ েরর ওেয়বসাইেট কােশর
অ েরাধ করা হেলা)
৯) জলা খা  িনয় ক, .............................., ।
১০) লনা মজর কিরয়ার সিমিত ও লনা আ িলক নৗ-পিরবহণ কাদার সিমিত(খা ), কানা : ৬৯
লায়ার যেশার রাড, লনা।
১১) মসাস ......................................................., িডিবিসিস ( -ব), নৗ পিরবহণ কাদার।

৫-১০-২০২০
মাঃ ফজেল রা ী হায়দার 

উপ-পিরচালক

২


