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ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৮১.৫০.০৩৬.১৭.৫৭৩ তািরখ: 
২৭ আগ  ২০১৯

১২ ভা  ১৪২৬

িবষয:় ব ােগরহ াটবােগরহ াট   জলারজলার   গৗর াগৗর া   এলএসিডএলএসিড '' রর   অ েলঅ েল  নৗপেথরনৗপেথর   পিরবেতপিরবেত   সড়কসড়ক  পেথপেথ   ৩০০৩০০  ম.টনম.টন
আমনআমন '' ১৮১৮--১৯১৯  িসিস   চালচাল   রেণররেণর   অ েমাদনঅ েমাদন   দানদান ।।

: ১। চলাচল, সংর ণ ও সাইেলা িবভােগর ২৫/০৮/২০১৯ ি . তািরেখর ১৩.০১.০০০০.০৮১.৫০.০৩৬.১৭.৫৫৪
নং ারক।
২। চলাচল ও সংর ণ িনয় ক, লনা এর ২৬/০৮/২০১৯ ি . তািরেখর ১৩.১৭.০০০০.০০৫.৫০.০০১.১৮.১৮৭২
নং ারক।

       উপ  িবষেয়র ি েত জানােনা যাে , মেহ রপাশা িসএসিড হেত বােগরহাট জলার গৗর া এলএসিডেত নৗপেথ
৩০০ ম.টন আমন'১৮-১৯ িস  চােলর চলাচল িচ  ১নং ারেক জাির করা হয়। বােগরহাট জলার গৗর া
এলএসিডেত নৗপেথর মা েম প  পিরবহণ করার কান ট না থাকায় নৗপেথর পিরবেত সড়ক পেথ চী ত চাল
পিরবহেণর সংেশািধত িচ জািরকরেণর েয়াজনীয় ব া হেণর জ   ২নং ারেক অ েরাধ করা হেয়েছ।  

        এমতাব ায়, মেহ রপাশা িসএসিড হেত বােগরহাট জলার গৗর া এলএসিডেত নৗপেথর পিরবেত সড়ক পেথ ৩০০ ম.টন
আমন'১৮-১৯ িস  চাল রেণর অ েমাদন অ েমাদন িনেদশ েম দান করা হেলা।

২৭-৮-২০ ১৯

াপক :
১) আ িলক খা  িনয় ক, লনা িবভাগ
২) চলাচল ও সংর ণ িনয ক(খা ), লনা।

মাঃ সিল ল আজম
উপ-পিরচালক

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৮১.৫০.০৩৬.১৭.৫৭৩/১(৯) তািরখ: ১২ ভা  ১৪২৬
২৭ আগ  ২০১৯

১



সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হেলা: 
১) মহাপিরচালক, খা  অিধদ র
২) অিতির  মহাপিরচালক, অিতির  মহাপিরচালেকর দ র, খা  অিধদ র
৩) পিরচালক, সরবরাহ, ব ন ও িবপণন িবভাগ, খা  অিধদ র
৪) পিরচালক, িহসাব ও অথ িবভাগ, খা  অিধদ র
৫) পিরচালক, সং হ িবভাগ, খা  অিধদ র
৬) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র। (খা  অিধদ েরর ওেয়বসাইেট কােশর
অ েরাধ করা হেলা)
৭) জলা খা  িনয় ক ........................................., ।
৮) ব াপক ................................................., িসএসিড।
৯) ভার া  কমকতা ..........................................., এলএসিড।

২৭-৮-২০ ১৯

মাঃ সিল ল আজম 
উপ-পিরচালক
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