
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
খাদ  অিধদ র 

চলাচল পিরক না, সড়ক এবং রল শাখা 
খাদ  ভবন, ১৬ আ লু গিণ রাড, ঢাকা-১০০০

ন র ১৩.০১.০০০০.০৮১.৩২.০০০.১৭.১১৮৯ তািরখ: 
০১ নেভ র ২০২০

১৬ কািতক ১৪২৭

িব ি

          চলাচল, সংর ণ ও সাইেলা িবভােগর ০৩/০৯/২০২০ ি . তািরেখর
১৩.০১.০০০০.০৮১.৫০.০০৪.১৭.৯৮৫ নং ারেক চ াম সাইেলা হেত চাঁদপুর িসএসিডেত ২০০০ ম.টন
ব াবি  গেমর চলাচল উপসিূচ জাির করা হয় এবং বিধত ময়ােদ উ  সিূচর িবপরীেত ২০০০ ম.টন ঢালা গম
অপিরবািহত রেয়েছ। চ াম সাইেলা হেত চাঁদপুর িসএসিডেত অপিরবািহত ২০০০ ম.টন ব াবি  গম
পিরবহেণর লে  িনে া  শত মাতােবক আ হী/উ ু  িঠকাদাির িত ােনর িনকট হেত আেবদন আহবান করা
যাে । 

শতাবিলশতাবিল : :
১। ০২ বছর ময়ািদ মজর ক ািরয়ার, চ াম িনেয়াগকতৃ নৗ পিরবহণ িঠকাদারগণ আেবদন করেত পারেবন;

২। চ াম সাইেলা জিটেত অব ানকতৃ ( মা যায়ী যাগদানকতৃ) নৗ-যান/বাজ পিরবহেণর জ  গণ  হেব;

৩। েত ক িঠকাদাির িত ােনর অ েল ১০০০ ম.টন (একিট নৗযােন ১০০০ ম. টন গম পিরবহণ করেত
পারেব) ব াবি  গেমর সিূচ দান করা হেব;

৪। সিূচর িনধািরত ময়ােদর মেধ  িঠকাদার খাদ শ  পিরবহেণ ব থ হেল শাসিনক ব ব া হণসহ জ ির
িবেবচনায় পরবতীেত নতনু সিূচ িকংবা সরকাির ােথ আ হী িঠকাদারেদর অ েল উপ-সিূচ জাির করা হেব।  

          জন ােথ এই িব ি  জাির করা হেলা।

১-১১-২০২০
মাঃ ফজেল রা ী হায়দার

উপ-পিরচালক

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হেলা: 
১) মহাপিরচালক, খাদ  অিধদ র
২) অিতির  মহাপিরচালক, অিতির  মহাপিরচালেকর দ র, খাদ  অিধদ র
৩) পিরচালক, িহসাব ও অথ িবভাগ, খাদ  অিধদ র

১



৪) পিরচালক, সং হ িবভাগ, খাদ  অিধদ র
৫) পিরচালক, সরবরাহ, ব টন ও িবপণন িবভাগ, খাদ  অিধদ র
৬) আ িলক খাদ  িনয় ক, আ িলক খাদ  িনয় েকর কাযালয়, ঢাকা
৭) আ িলক খাদ  িনয় ক, আ িলক খাদ  িনয় েকর কাযালয়, চ াম
৮) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খাদ  অিধদ র। (খাদ  অিধদ েরর ওেযবসাইেট

কােশর অ েরাধ করা হেলা)
৯) সাইেলা অধী ক, চ াম সাইেলা
১০) জলা খাদ  িনয় ক, চঁাদপরু, চ াম

২


