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১৪ পৗষ ১৪২৬

িবষয:় Movement Software Movement Software এএ Piloting  Piloting এরএর   অধীেনঅধীেন   ব াের াব াের া '' ১৯১৯   িসিস   চােলরচােলর   চলাচল িচচলাচল িচ
জ ািরজ াির   ওও  সফটওয়ারসফটওয়ার   সচলসচল  র াখ ার াখ া ।।

        উপ  িবষেয়র ি েত জানােনা যাে  য, Movement Software এ Piloting এর আওতায়
ব ড়া, িকেশারগ , শর র জলার কিতপয় এলএসিড/িসএসিড হেত খা শে র পরী া লক চলাচল িচ

ণয়েনর লে  (৩য় পব) িচ জাির করা েয়াজন। এ েণ  Movement Software এর Piloting এর
কায ম চা  রাখার জ  ব ড়া, িকেশারগ , শর র জলার কিতপয় এলএসিড/িসএসিড হেত খা শে র
পরী া লক চলাচল িচ ণয়েনর লে  (৩য় পব) িচ জাির করার জ  িনে া ভােব বােরা'১৯ িস  চােলর
চলাচল িচ জাির করা হেলা।

সড়ক পেথ চােলর চলাচল িচঃ
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১. ব ড়া সা াহর িসএসিড মাদারী র টেকরহাট এলএসিড ২৫০ বােরা’১৯ 
িস  চাল

সড়ক চসসা 
িবভাগ 

উপ- িচ 
জাির 

করেবন।

২. ঐ ঐ ” িম া দৗলতগ ” ২৫০ ঐ ঐ

৩. িকেশারগ িকেশারগ এলএসিড বা রবান বা রবান ” ১৫০ ঐ ঐ

৪. ঐ ঐ ” ঢাকা তজ াও িসএসিড ২৫০ ঐ ঐ আখািন  
ঢাকা উপ-

িচ জাির  
করেবন।

৫. শর র শর র ” ঐ ঐ ” ২৫০ ঐ ঐ

মাট = ১১৫০

      এমতাব ায়, Movement Software Piloting এর অধীেন চলাচল িচ জািরর (৩য় পব) জ
আগামী ৩০/১২/২০১৯ ি . তািরেখ সকাল ১০.০০ টায় সফটওয়ার সচল রাখার েয়াজনীয় সকল কায ম 
করার জ  অ েরাধ করা হেলা। 

২৯-১২-২০ ১৯

িবতরণ : অবগিত ও কাযােথ ( জ তা অ যায়ী নেহ)
১) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর 
কাযালয়, ঢাকা

আ াহ আল মা ন
পিরচালক

১



২) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর দ র, 
আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, রাজশাহী
৩) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  
অিধদ র
৪) জলা খা  িনয় ক, শর র
৫) জলা খা  িনয় ক, িকেশারগ , ঢাকা।
৬) জলা খা  িনয় ক, ব ড়া, রাজশাহী।
৭) মাঃ তৗিফক-ই- এলাহী, এিরয়া রশিনং অিফসার, 
িড-৩, ঢাকা রশিনং, ঢাকা।
৮) মাহা দ আব াহ িহস শাফী, এিরয়া রশিনং অিফসার, 
িড-৪, ঢাকা রশিনং, ঢাকা।
৯) হা ন আর রশীদ, মহাপিরচালেকর একা  সিচব, খা  
অিধদ র, ঢাকা।
১০) মাঃ তাফা ল হােসন, ম িলডার, টকেনােহেভন 
কনেসা য়াম, ১০ম তলা, ৭০ ফা াহ াজা, ীন রাড, ঢাকা।
১১) মাঃ শওকত আলী, ধান অপােরশনস, টকেনােহেভন 
কনেসা য়াম, ১০ম তলা, ৭০ ফা াহ াজা, ঢাকা।
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২৯ িডেস র ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হেলা: 
১) অিতির  মহাপিরচালক, অিতির  মহাপিরচালেকর দ র, খা  অিধদ র
২) পিরচালক, িহসাব ও অথ িবভাগ, খা  অিধদ র
৩) পিরচালক, শাসন িবভাগ, খা  অিধদ র
৪) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, চ াম
৫) জলা খা  িনয় ক, মাদারী র, ঢাকা।
৬) জলা খা  িনয় ক, বা রবান, চ াম ।
৭) জলা খা  িনয় ক, িম া, চ াম।
৮) ব াপক, ..............................., িসএসিড।
৯) ভার া  কমকতা ................................, এলএসিড।
১০) জলা খা  িনয় ক(সকল), ঢাকা িবভাগ।

২৯-১২-২০ ১৯

আ াহ আল মা ন 
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