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ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৮১.৩২.০০০.১৭.৪৫৩ তািরখ: 
১৩ ম ২০২০

৩০ বশাখ ১৪২৭

িবষয:় মাংলামাংলা   স াইেলাস াইেলা   হ েতহেত   নার ায়ণগনার ায়ণগ   স াইেলােতসাইেলােত   নৗপেথনৗপেথ   ৬ ০০৬ ০০  ম.ম.  টনটন   ঢ ালাঢ ালা   গেমরগেমর   চলাচলচলাচল   উপ িচউপ িচ।।
: ১। চলাচল, সংর ণ ও সাইেলা িবভােগর ০৪/০৫/২০২০ ি . তািরেখর ১৩.০১.০০০০.০৮১.৫০.০০৪.১৭.৪১৫ নং

ারক।
২। চলাচল ও সংর ণ িনয় ক, লনা এর ১০/০৫/২০২০ ি . তািরেখর ১৩.১৭.০০০০.০০৭.৫০.০০৪.১৮.১৩৮৫
নং ারক।

     উপ  িবষেয়র ি েত জানােনা যাে , মাংলা সাইেলা হেত নারায়ণগ  সাইেলােত ৯৬০০ ম.টন ঢালা গম
নৗপেথ মজর ক ািরয়ার, লনা ও িডিবিসিস ( -ব) েটর কমরত নৗ পিরবহণ কাদাির িত ােনর নােম মা যায়ী
চলাচল উপ িচ  ১ নং ারেক জাির করা হয়।  ২ ন সং ারেক উে খ করা হেয়েছ, মসাস িকং িফশার কিরং
সািভস, এমিসেক মাংলা সাইেলা হেত নারায়ণগ  সাইেলােত নদীপেথ ৬০০ ম.টন ঢালা গেমর িচ জাির করা হয়। িক

িচ া  কাদার তািলকা  নৗযান মরামেতর জ  ডক ইয়ােড থাকায় িচ ত গম পিরবহেণ অপারগতা কাশ
কেরেছন। অপরিদেক আ হী কাদার িহেসেব একই মািলকানাধীন িত ান মসাস সানার া িশিপং লাই , িডিবিসিস
উ  িচর ৬০০ ম.টন গম পিরবহণ আ হ কাশ কেরেছন। একই মািলকানাধীন কাদাির িত ােনর দািখল ত
আেবদন সদয় অবগিত ও পরবত  েয়াজনীয় ব া হেণর জ  চলাচল ও সংর ণ িনয় ক, লনা ক ক রণ করা
হেয়েছ। এ িবষেয় উে  য, িচর ময়াদ থাকাকালীন সমেয় কান কাদার অপারগতা কাশ করেল সে ে

মা সাের পরবত  কাদােরর িনকট িচ জাির করা হেয় থােক। 

এমতাব ায়, মসাস িকং িফশার কিরং সািভস এর নৗযান ডক ইয়ােড থাকায় িচ ত ঢালা গম পিরবহেণ অপরাগতা
কাশ করায় পরবত  মা যায়ী মসাস বণা পিরবহণ ( াঃ) িলঃ মজর ক ািরয়ার, লনা কাদাির িত ােনর

অ েল মাংলা সাইেলা হেত নারায়ণগ  সাইেলােত ৬০০ ম.টন ঢালা গেমর চলাচল উপ িচ িনেদশ েম জাির করা
হেলা। ডক ইয়াড  থেক মরামত কের জাহাজ সচল করার ব পয  মসাস িকং িফশার কিরং সািভস, এমিস কাদাির

িত ােনর অ েল িচ জাির িগত থাকেব। উে  য, জাির ত িচর পিরবহেণর ে  পালনীয় শতস হ ও
িনেদশনাবিল অপিরবিতত থাকেব।
 
এেত যথাযথ ক পে র অ েমাদন রেয়েছ। 

১



১৩-৫-২০ ২০

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

মাঃ সিল ল আজম
উপ-পিরচালক

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৮১.৩২.০০০.১৭.৪৫৩/১(১০) তািরখ: ৩০ বশাখ ১৪২৭
১৩ ম 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) মসাস ..........................................., মজর ক ািরয়ার, লনা, নৗ পিরবহণ কাদার।
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