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ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৮১.৫০.০০১.১৯.১১৫৬ তািরখ: 
১৫ অে াবর ২০২০

৩০ আি ন ১৪২৭

িবষয়: চােলরচােলর  চলাচলসূিচচলাচলসূিচ  ওও  উপউপ--সূিচরসূিচর  ময়াদময়াদ  বিধতকরণবিধতকরণ

        উপযু  িবষেয়র ি েত জানােনা যাে  য, চলাচল, সংর ণ ও সাইেলা িবভােগর ০২/১০/২০২০ ি .
তািরেখর ১৩.০১.০০০০.০৮১.৫০.০৩৬.১৭.১১১০ নং ারেক চােলর চলাচলসিূচ ও উপ-সিূচর ময়াদ আগামী
২০/১০/২০২০ ি . তািরখ পয  বিধত করা হেলা। বিধত সমেয়র মেধ  অপিরবািহত চাল পিরবহেণর েয়াজনীয়
ব ব া হেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা। উে খ  মেহ রপাশা িসএসিড হেত বিরশাল িবভােগ
নৗপেথ জািরকতৃ সিূচর চাল ২০/১০/২০২০ ি . তািরেখর মেধ  পিরবহেণ ব থ হেল আ হী/উ ু  িঠকাদাির
িত ােনর মাধ েম পিরবহণ করােনা হেব।   

১৫-১০-২০২০

াপক :
১) আ িলক খাদ  িনয় ক, আ িলক খাদ  িনয় েকর 
কাযালয়, রাজশাহী
২) আ িলক খাদ  িনয় ক, আ িলক খাদ  িনয় েকর 
কাযালয়, খুলনা
৩) জলা খাদ  িনয় ক, পাবনা, রাজশাহী।
৪) জলা খাদ  িনয় ক, িসরাজগ ,  রাজশাহী।
৫) জলা খাদ  িনয় ক, জয়পুরহাট, রাজশাহী।
৬) জলা খাদ  িনয় ক, ব ড়া, রাজশাহী।
৭) চলাচল ও সংর ণ িনয় ক(খাদ ), খুলনা।

মাঃ আলাউি ন ঢালী
সহকাির উপ-পিরচালক

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৮১.৫০.০০১.১৯.১১৫৬/১(১১) তািরখ: ৩০ আি ন ১৪২৭
১৫ অে াবর 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, সরবরাহ, ব টন ও িবপণন িবভাগ, খাদ  অিধদ র

১



৫) পিরচালক, সং হ িবভাগ, খাদ  অিধদ র
৬) আ িলক খাদ  িনয় ক, আ িলক খাদ  িনয় েকর কাযালয়, বিরশাল
৭) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খাদ  অিধদ র। (খাদ  অিধদ েরর
ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধ করা হেলা)
৮) জলা খাদ  িনয় ক, .........................................., ।
৯) ব ব াপক, ............................................., িসএসিড।
১০) ভার া  কমকতা ........................................., এলএসিড।
১১) মসাস ........................................., নৗ পিরবহণ িঠকাদার।

১৫-১০-২০২০
মাঃ আলাউি ন ঢালী 

সহকাির উপ-পিরচালক
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