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ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৮১.৫০.০৩৬.১৭.৯২৮ তািরখ: 
২৬ নেভ র ২০১৯

১১ অ হায়ণ ১৪২৬

িবষয়: িদনাজপরুিদনাজপরু  জলারজলার  িহিলিহিল  এলএসিডএলএসিড''রর  পিরবেতপিরবেত  নওগাঁনওগাঁ  সদরসদর  এলএসিডএলএসিড  হেতহেত  রলপেথরলপেথ  ১৩৫০১৩৫০  ম.টনম.টন
বােরাবােরা''১৯১৯  িসিস   চালচাল  রেণররেণর  অ েমাদনঅ েমাদন  দানদান।।

সূ : ১। চলাচল, সংর ণ ও সাইেলা িবভােগর ১৪/১১/২০১৯ ি . তািরেখর
১৩.০১.০০০০.০৮১.৫০.০৩৬.১৭.৯০৭ নং ারক।
২। জলা খাদ  িনয় ক, িদনাজপরু এর ২৪/১১/২০১৯ ি . তািরেখর ১৩.০৮.২৭০০.০০৫.৫০.০০১.১৮.
(অংশ-৪).৮৯৫৬ নং ারক।

       উপযু  িবষেয়র ি েত জানােনা যাে , িদনাজপুর জলার িহিল এলএসিড হেত রল পেথ ৪/৭ নং ঘাট, খুলনা মাধ েম
ভালা জলার লালেমাহন এলএসিডেত-৩০০ ম.টন, বিরশাল জলার িশকাপুর এলএসিডেত-৩০০ ম.টন, গৗরনদী

এলএসিডেত-৩০০ ম.টন এবং খুলনা িসএসিডেত ৪৫০ ম.টনসহ মাট ১৩৫০ ম.টন বােরা'১৯ িস  চােলর চলাচল সিূচ
সূ  ১ নং ারেক জাির করা হয়। সূ  ২ নং ারেক পে  উে খ করা হেয়েছ, িহিল শনিটেত কােনা কমচাির িনেয়ািজত
নই। ধমুা  মইন লাইন িদেয় ন চলাচল কের থােক। খাদ শ  লািডং-আনেলািডং এর ওয়াগন লপু লাইেন দয়া
েয়াজন। িক  শন ব সহ কমচাির না থাকায় লপু লাইেনর সংেযাগ ব  রেয়েছ এবং রল সাইিডং অকাযকর অব ায়

রেয়েছ। ফেল িহিল এলএসিড হেত সিূচকতৃ চাল রলপেথ পিরবহণ করা স ব হেব না মেম পে  উে খ করা হেয়েছ।
 
     এমতাব ায়, িদনাজপুর জলার িহিল এলএসিড'র রল শনিট খাদ শ  লািডং-আনেলািডং দীঘিদন অকাযকর থাকায়
িহিল এলএসিড'র পিরবেত নওগঁা সদর এলএসিড হেত রল পেথ ১৩৫০ ম.টন চাল ৪/৭ নং ঘাট খুলনা এর মাধ েম নৗপেথ
ভালা জলার লালেমাহন এলএসিডেত-৩০০ ম.টন, বিরশাল জলার িশকারপুর এলএসিডেত-৩০০ ম.টন, গৗরনদী

এলএসিডেত-৩০০ ম.টন, ঝালকািঠ জলার রাজাপুর এলএসিডেত-৩০০ ম.টন এবং খুলনা িসএসিডেত ১৫০ ম.টনসহ
মাট ১৩৫০ ম.টন বােরা'১৯ িস  চাল রেণর অ েমাদন িনেদশ েম দান করা হেলা। 

পিরবহেণর ে  পালনীয় শত ও িনেদশনাবিল অপিরবতীত থাকেব।

এেত যথাযথ কতপৃে র অ েমাদন রেয়েছ।
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াপক :
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১) আ িলক খাদ  িনয় ক, আ িলক খাদ  িনয় েকর 
কাযালয়, রংপুর
২) আ িলক খাদ  িনয় ক, রাজশাহী িবভাগ
৩) জলা খাদ  িনয় ক, নওগঁা, রাজশাহী।
৪) জলা খাদ  িনয় ক, িদনাজপুর, রংপুর।
৫) চলাচল ও সংর ণ িনয় ক(খাদ , খুলনা।

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৮১.৫০.০৩৬.১৭.৯২৮/১(১১) তািরখ: ১১ অ হায়ণ ১৪২৬
২৬ নেভ র ২০১৯

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, সরবরাহ, ব টন ও িবপণন িবভাগ, খাদ  অিধদ র
৪) পিরচালক, িহসাব ও অথ িবভাগ, খাদ  অিধদ র
৫) পিরচালক, সং হ িবভাগ, খাদ  অিধদ র
৬) আ িলক খাদ  িনয় ক, আ িলক খাদ  িনয় েকর কাযালয়, খলুনা
৭) আ িলক খাদ  িনয় ক, আ িলক খাদ  িনয় েকর কাযালয়, বিরশাল
৮) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খাদ  অিধদ র। (খাদ  অিধদ েরর ওেয়বসাইেট

কােশর অ েরাধ করা হেলা)
৯) জলা খাদ  িনয় ক ........................................., ।
১০) ব ব াপক ................................................., িসএসিড।
১১) ভার া  কমকতা ..........................................., এলএসিড।
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