
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা খা  িনয় েকর কাযালয় 

ভা ল ী র, নাঘাটা, ফিরদ র 
www.food.faridpur.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০১.২৯০০.০০০.০৫.০১১.২০.১৪৩ তািরখ: 
১১ মাচ ২০২১

২৬ ফা ন ১৪২৭

িবষয:় অভ রীণঅভ রীণ   চলাচলচলাচল   চীরচীর   আেদশআেদশ।।
: ১। ভার া  কমকতা, সদর র এলএসিড, ফিরদ র এর ০২/০৩/২০২১ ি ঃ তািরেখর ৪২নং ারক।

২। ভার া  কমকতা, নগরকা া এলএসিড, ফিরদ র এর ০১/০৩/২০২১ ি ঃ তািরেখর ৭৯নং ারক।
৩। ভার া  কমকতা, ম খালী এলএসিড, ফিরদ র এর ০৮/০৩/২০২১ ি ঃ তািরেখর ৬৪নং ারক।
৪। ভার া  কমকতা, আলফাডা া এলএসিড, ফিরদ র এর ০১/০৩/২০২১ ি ঃ তািরেখর ৬২নং ারক।

বায়ালমারী এলএসিডেত বােরা/২০ িস  চােলর মাচ/২০ মােস িবিল-িবতরেণর বােদ ম দ থাকায় এবং অ া
এলএসিডেত খা বা ব কম িচ, িভিজিড ও জ রী াণ খােত িবিল-িবতরনেযা  পযা  বােরা/২০ িস  চাল না থাকায়

 ারেক সংি  এলএসিড’র ভার া  কমকতা িবিল-িবতরণেযা  চােলর চািহদার ি েত সম েয়র লে  িনে
বিণত ছেকর ৪নং কলােম বিনত এলএসিড হেত ৫নং কলােম বিনত াপক কে /এলএসিডেত ৫৫০ ম.টন বােরা/২০
চােলর অভ রীণ চলাচল চী জারী করা হেলা।
                                      

:নং কাদােরর নাম প / কার রণ ক াপক ক চী ত পিরমান
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬
১ জনাব মাঃ র ব হােসন

আইআর িস,ফিরদ র
সং হীত বােরা 
চাল/২০

বায়ালমারী 
 এলএসিড

অি কা র 
এলএসিড

৫০ (প াশ) ম:টন

২ জনাব মাঃ আেনায়ার 
হােসন

আইআর িস,ফিরদ র

সং হীত বােরা 
চাল/২০

বায়ালমারী 
 এলএসিড

অি কা র 
এলএসিড

৫০ (প াশ) ম:টন

৩ জনাব মাঃ র ব হােসন
আইআর িস,ফিরদ র

সং হীত বােরা 
চাল/২০

বায়ালমারী 
 এলএসিড

সদর র এলএসিড ৫০ (প াশ) ম:টন

৪ জনাব মাঃ আেনায়ার 
হােসন

আইআর িস,ফিরদ র

সং হীত বােরা 
চাল/২০

বায়ালমারী 
 এলএসিড

সদর র এলএসিড ৫০ (প াশ) ম:টন

৫ জনাব মাঃ র ব হােসন
আইআর িস,ফিরদ র

সং হীত বােরা 
চাল/২০

বায়ালমারী 
 এলএসিড

নগরকা া 
এলএসিড

৫০ (প াশ) ম:টন

৬ জনাব মাঃ আেনায়ার 
হােসন

আইআর িস,ফিরদ র

সং হীত বােরা 
চাল/২০

বায়ালমারী 
 এলএসিড

নগরকা া 
এলএসিড

৫০ (প াশ) ম:টন

৭ জনাব মাঃ র ব হােসন
আইআর িস,ফিরদ র

সং হীত বােরা 
চাল/২০

বায়ালমারী 
 এলএসিড

ম খালী এলএসিড ৭৫ (পচা র) ম:টন

৮ জনাব মাঃ আেনায়ার 
হােসন

আইআর িস,ফিরদ র

সং হীত বােরা 
চাল/২০

বায়ালমারী 
 এলএসিড

ম খালী এলএসিড ৭৫ (পচা র) ম:টন

১



৯ জনাব মাঃ র ব হােসন
আইআর িস,ফিরদ র

সং হীত বােরা 
চাল/২০

বায়ালমারী 
 এলএসিড

আলফাডা া 
এলএসিড

৫০ (প াশ) ম:টন

১০ জনাব মাঃ আেনায়ার 
হােসন

আইআর িস,ফিরদ র

সং হীত বােরা 
চাল/২০

বায়ালমারী 
 এলএসিড

আলফাডা া 
এলএসিড

৫০ (প াশ) ম:টন

মাট= ৫৫০ ( াচশত প াশ) 
ম:টন

ক) এই চীর ময়াদ আগামী ২০/০৩/২০২১ ি : তািরখ পয  বলবৎ থাকেব। 
খ) চলাচল িচেত উি িখত প / কার ইনভেয়েসর “প / কার” বে  ভােব উে খ করেত হেব এবং িরত চােল
র িসলগালা কের এক  ন না াপক কে  িরত ইনভেয়েসর সােথ রণ করেত হেব। নিসলিবহীন কান ব ার চাল

রণ করা যেব না।
গ) কাদার রণ কে র ই ত ইনভেয়েস “প / কার” বে  উি িখত প / কাের সােথ িমল কের ােক প  ও িস
লগালা ত ন না হন করেবন।
ঘ) রণ ক  হেত চী ত চাল যানবাহেন বাঝাই শেষ ত ইনভেয়স রণ বক চাল রণ িনি ত করেত হেব। 
ঙ)  রক ও াপক
ক  সা ািহক িভি েত ইনভেয়স িববরণী ও াি  িববরণী অ  দ ের রণ করেবন। এছাড়া রক ও াপক
ক  দিনক রণ/ াি  িববরণী দািখল করেবন। 
চ) চাল বাঝাই াক িনি  ি পল ারা মাড়ােনা বক রিশ ারা বেধ রক কে র ভার া  কমকতা ও কাদার/ িত
িনিধর যৗথ া ের কমপে  ০৩(িতন)  ােন সীলগালা কের রণ করেত হেব। 
ছ) াপক ক  চলাচল িচেত উি িখত প / কার, রণ কে র িরত ন না ও আগত চােলর সােথ িমল থাকেল চাল 
হন করেবন।

জ) চলাচলচলাচল   ওও সংর ণসংর ণ  নীিতমালানীিতমালা  অ সরণঅ সরণ  বকবক  াকাক  ভেমভেম   পিরহ ারপিরহ ার   কেরকের  ওয়ােরিওয়ােরি
অ যায়ীঅ যায়ী  চালচাল   ডসপাসডসপাস  িদেতিদেত  হ েবহ েব ।।
ঝ) চলাচল সং া  অ া  নীিতমালা যথাযথভােব অ সরণ করেত হেব।
ঞ) সংি  চলাচল চী তদারকী কিম  চী সং া  সািবক কাজ মিনটিরং করেবন এবং িচর ময়াদ শেষ এক
িলিখত িতেবদন দািখল করেবন। এছাড়া কান অিনয়ম পাওয়া গেল তাৎ িণক িন া রকারীেক অবগত করেবন। 
ত) খা  অিধদ েরর চলাচল, সংর ণ ও সাইেলা িবভােগর ০৮/০৬/২০ তািরেখর ৫২৬নং ারক জাির ত িনেদশনা
মাতােবক Movement 
software এর মা েম আবি কভােব রক ক  এবং াপক ক  তােদর িনধািরত ইনভেয়স যথািনয়েম এি
স  করেবন। 
এই চলাচল জন ােথ জারী করা হেলা এবং সংি  সকলেক েয়াজনীয় ব া হেনর জ  অ েরাধ করা হেলা।

১১-৩-২০২১

িবতরণ :
১) সংর ণ ও চলাচল কমকতা, অি কা র এলএসিড, 
ফিরদ র।
২) ভার া  কমকতা, 
বায়ালমারী/সদর র/নগরকা া/ম খালী/আলফাডা া 

কাজী সাই ি ন
জলা খা  িনয় ক, ফিরদ র।

২



এলএসিড, ফিরদ র।
৩) জনাব মা: র ব হােসন, আইআর িস, ফিরদ র।
৪) জনাব মা: আেনায়ার হােসন, আইআর িস, 
ফিরদ র।

ারক ন র: ১৩.০১.২৯০০.০০০.০৫.০১১.২০.১৪৩/১ তািরখ: ২৬ ফা ন ১৪২৭
১১ মাচ ২০২১

সদয ়অবগিত/অবগিত ও কাযােথ রণ করা হেলা 
১) পিরচালক, চলাচল, সংর ণ ও সাইেলা িবভাগ, খা  অিধদ র
২) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, ঢাকা
৩) জলা শাসক, ফিরদ র।
৪) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র
৫) উপেজলা খা  িনয় ক(সকল)..........................., ফিরদ র।
৬) খা  পিরদশক (কািরগরী), অ ািফস।
৭) জনাব................................., ফিরদ র।
৮) অিফস কিপ।

১১-৩-২০২১
কাজী সাই ি ন 

জলা খা  িনয় ক, ফিরদ র।

৩


