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ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৮১.৫০.০৩৫.১৯.১৭১ তািরখ: 
২৪ ফ যা়ির ২০২১

১১ ফা ন ১৪২৭

িবষয:় MV. SEA LINE-4 MV. SEA LINE-4 ওও MV. SHOUMI ISLAM  MV. SHOUMI ISLAM বাজ য়বাজ য়  হ েতহেত   িচরিচর   অবিশঅবিশ   ৭০০৭০০
ম.টনম.টন   নননন --বাসমিতবাসমিত   িসিস   চােলরচােলর   চলাচল িচরচলাচল িচর   অ েমাদনঅ েমাদন   এবংএবং MV. KIANA IREM-2  MV. KIANA IREM-2 ওও

MV. TLN-27 MV. TLN-27 বাজ য়েকবাজ য়েক  মেহ রপাশামেহ রপাশা   িসএসিডিসএসিড   ঘােটঘােট   খ ালােসরখ ালােসর   অ েমাদনঅ েমাদন   দানদান
: ১। চলাচল, সংর ণ ও সাইেলা িবভােগর ১৫/০২/২০২১ ি . তািরেখর ১৩.০১.০০০০.০৮১.৫০.০৩৬.১৭.১৪৫ নং

ারক ও ১৮/০২/২০২১ ি . তািরেখর ১৩.০১.০০০০.০৮১.৫০.০৩৬.১৭.১৫২ নং ারক
২। চলাচল, সংর ণ ও সাইেলা িবভােগর ২২/০২/২০২১ ি . তািরেখর ১৩.১৭.০০০০.০০৫.৫০.০০১.১৯.৫৯৮ নং

ারক

          উপ  িবষেয়র ি েত জানােনা যাে  য, MV. SEA LINE-4 ও MV. SHOUMI ISLAM বাজ য় হেত
লনা িবভাগ এবং ঢাকা িবভােগর হ র জলার কিতপয় এলএসিড/িসএসিডেত যথা েম ৯৫৫ ম.টন ও ১১০০ ম.টন

এবং MV. KIANA IREM-2 ও MV. TLN-27 বাজ য় হেত লনা ও বিরশাল িবভােগর িবিভ
এলএসিড/িসএসিডেত যথা েম ৭৫০ ম.টন ও ৮৬০ ম.টন নন বাসমিত িস  চােলর চলাচল িচ  ১ নং ারেক
জাির করা হয়।  ২ নং ারেকর পে  উে খ করা হেয়েছ, চলাচল, সংর ণ ও সাইেলা িবভােগর ১৫/০২/২০২১ ি .
তািরেখর ১৪৫ নং ারেক MV. SEA LINE-4 ও MV. SHOUMI ISLAM বাজ য় হেত লনা িসএসিডেত
যথা েম ৬৩৫ ম.টন ও ৫০০ ম.টন িচ জাির করা হয়। স মাতােবক চলাচল ও সংর ণ িনয় ক, লনা ৪ নং ঘাট
হেত উপ িচ জাির করা হয়। িক  লনা িসএসিডেত একই সােথ অেনক িল িচ চা  থাকায় উ  বাজ েয়র চাল লনা
িসএসিডেত ত রণ করা যাে  না। ফেল বাজ িল খালাস হেত অিধক সময় লাগেব। বতমােন লনা িসএসিডর অ েল
MV. SEA LINE-4 বাজ হেত ৫১৮ ম.টন ও MV. SHOUMI ISLAM বাজ হেত ২৫০ ম.টন চাল রণ অবিশ
রেয়েছ। ত বাজ খালােসর ােথ MV. SEA LINE-4 বাজ হেত ৫০০ ম.টন ও MV. SHOUMI ISLAM বাজ হেত
২০০ ম.টন চাল িসআর িস/িডআর িসর মা েম রেণর জ  িচ দােনর অ েরাধ করা হেয়েছ।

          অপরিদেক চলাচল, সংর ণ ও সাইেলা িবভােগর ১৮/০২/২০২১ ি . তািরেখর ১৫২ নং ারেক MV. KIANA

IREM-2 ও MV. TLN-27 বাজ য় হেত সা য়ী ট িবেবচনায় ঘাট িনবাচন কের বিরশাল িবভােগ মাট ১২০০ ম.টন
ও মেহ রপাশা/ লনা িসএসিডেত মাট ৪১০ ম.টন চােলর উপ িচ দােনর জ  িনেদশনা দান করা হয়। িক  ৪ নং
ঘােট বতমােন ৮ খানা বাজ এর িচ দান করা হেয়েছ। মেহ রপাশা ঘােট বতমােন কান বাজ নই। ত বাজ খালােসর

ােথ MV. KIANA IREM-2 ও MV. TLN-27 বাজ য়েক মেহ রপাশা িসএসিড ঘােট খালাসকরেণর েয়াজনীয়
ব া হেণর জ  চলাচল ও সংর ণ িনয় ক, লনা ক ক অ েরাধ করা হেয়েছ।

১



          এমতাব ায়, চলাচল ও সংর ণ িনয় ক, লনা এর াবমেত ত বাজ খালােসর ােথ MV. SEA LINE-4

বাজ হেত মাদারী র জলার টেকরহাট এলএসিডেত ৫০০ ম.টন এবং MV. SHOUMI ISLAM বাজ হেত
সাত ীরা সদর এলএসিডেত ১০০ ম.টন ও বােগরহাট সদর এলএসিডেত ১০০ ম.টন আমদািন ত নন-বাসমিত িস
চােলর চলাচল িচর অ েমাদন এবং MV. KIANA IREM-2 ও MV. TLN-27 বাজ য়েক মেহ রপাশা িসএসিড
ঘােট খালােসর অ েমাদন িনেদশ েম দান করা হেলা।

          এেত যথাযথ ক পে র অ েমাদন রেয়েছ।

২৪-২-২০২১

চলাচল ও সংর ণ িনয় ক
চলাচল ও সংর ণ িনয় েকর কাযালয়, লনা

মাঃ ফজেল রা ী হায়দার
উপপিরচালক

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৮১.৫০.০৩৫.১৯.১৭১/১(১১) তািরখ: ১১ ফা ন ১৪২৭
২৪ ফ যা়ির ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হেলা: 
১) মহাপিরচালক, 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) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয,় লনা
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) ব াপক ....................................., িসএসিড
১১) ভার া  কমকতা ................................... এলএসিড

২৪-২-২০২১
মাঃ ফজেল রা ী হায়দার 

উপপিরচালক
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