
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
খাদ  ম ণালয় 

সরবরাহ-২ শাখা 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
www.mofood.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০০.০০০০.০৪৭.১১.০০২.২০.১৬৪ তািরখ: 
০৬ সে র ২০২০

২২ ভা  ১৪২৭

িবষয়: িসিপিটইউিসিপিটইউ  এরএর  আইনগতআইনগত  পরামেশরপরামেশর  আেলােকআেলােক  মজরমজর  ক ািরয়ারক ািরয়ার, , খলুনাখলুনা  এবংএবং  িডিবিসিসিডিবিসিস ( (খলুনাখলুনা--
বিরশালবিরশাল) ) নৗনৗ--পিরবহণপিরবহণ  িঠকাদারগেণরিঠকাদারগেণর  বেকয়াবেকয়া  পিরেশাধপিরেশাধ  এবংএবং  ভিব তভিব ত  কাযকায  স াদেনরস াদেনর  জজ
িঠকাদারেদরিঠকাদারেদর  সােথসােথ  িনেগািসেয়শেনরিনেগািসেয়শেনর  মাধ েমমাধ েম  ি রকতৃি রকতৃ  দরদর  শাসিনকশাসিনক  অ েমাদনঅ েমাদন  দানদান।।

সূ : খাদ  অিধদ েরর ১৯/০৮/২০২০ তািরেখর ১৩.০১.০০০০.০৮৩.৫০.০২০.১৯.১৯০ ন র
ারক প ।

          উপযু  িবষেয় সূ  ারেকর ােবর পিরে ি েত  মজর ক ািরয়ার, খুলনা এবং িডিবিসিস (খুলনা-
বিরশাল) নৗ পিরবহণ িঠকাদারেদর সােথ িনেগািসেয়শেনর মাধ েম বেকয়া পিরেশােধর জ  ০১/০১/২০১৫
তািরখ হেত ৩০/০৯/২০২০ তািরখ পয  পূেবর চিু ব /বতমান কাযদেরর উপর ৯.৪০% (শতকরা নয় দশিমক
চার শূ ) বিধত চিু মলূ /কাযদর বিৃ র শাসিনক অ েমাদন িনেদশ েম াপন করা হেলা। 

০২।  অপর িট াব (০২) ন র াব ‘ দ  সবা সে াষজনক িতপ  হওয়ার শেত িবদ মান পিরবহণ
িঠকাদারেদর সে  ০১/১০/২০২০ হেত ৩০/০৬/২০২১ তািরখ পয  বিধত চিু মলূ  ৯.৪০%(শতকরা নয়
দশিমক চার শূ ) ভিব ত কায স াদেনর চিু  অ েমাদন এবং (৩) ন র াব ‘৩০/০৬/২০২১ তািরেখর
মেধ  তািলকাভূি  (Enlistment) কের িঠকাদার িনেয়ােগর কায ম চড়ূা করণ’ িবষেয় খাদ  ম ণালয়, অথ
ম ণালয় িসিপিটইউ এবং খাদ  অিধদ েরর সম েয় ২৫/১০/২০১৮ তািরেখ অ ি ত সভায় গৃহীত িস া ,
িসিপিটইউ এর ০৪/১২/২০১৮ তািরেখর আইগত পরামশ এবং িপিপআর-২০০৮ অ যায়ী ব ব া হেণর জ
িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।  

৬-৯-২০২০

মহাপিরচালক
খাদ  অিধদ র

আবলু কালাম আজাদ
উপ সিচব

ফান: +৮৮০২৯৫৪০১৫৬
ফ া : +৮৮০২৯৫১৫০২৫

ইেমইল: dssupply2@mofood.gov.bd
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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
খাদ  অিধদ র 

জাহাজ ও নৗ চলাচল শাখা 
খাদ  ভবন, ১৬ আ লু গিণ রাড, ঢাকা-১০০০

www.dgfood.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৮৩.৫০.০২০.১৯.২২৫ তািরখ: 
১৭ সে র ২০২০

২ আি ন ১৪২৭

          উপ সিচব, খাদ  ম ণালয়, সরবরাহ-২ শাখা, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা এর ০৬/০৯/২০২০ি .
তািরেখর ১৩.০০.০০০০.০৪৭.১১.০০২.২০.১৬৪ নং পে র শত মাতােবক ০১/০১/২০১৫ ি . তািরখ হেত
৩০/০৯/২০২০ ি . পয  ২০১২-২০১৩ ও ২০১৩-২০১৪ ি . অথ বছেরর জ  চিু ব  ও বিধত ময়ােদ কমরত
মজর ক ািরয়ার, খুলনা এবং িডিবিসিস (খুলনা-বিরশাল) নৗ পিরবহণ িঠকাদারেদর পূেবর কাযদেরর উপর

৯.৪০% (শতকরা নয় দশিমক চার শূ ) বিধত চিু মলূ /কাযদর বিৃ র শাসিনক অ েমাদন িবষয়ক
প িট েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ  রণ করা হেলা।

১৭-৯-২০২০

১) আ িলক খাদ  িনয় ক, রাজশাহী িবভাগ, রাজশাহী।
২) আ িলক খাদ  িনয় ক, খুলনা িবভাগ, খুলনা।
৩) চলাচল ও সংর ণ িনয় ক (খাদ ), খুলনা।
৪) চলাচল ও সংর ণ িনয় ক (খাদ ), চ াম।

আ ু াহ আল মামনু
পিরচালক

ারক ন র:
১৩.০১.০০০০.০৮৩.৫০.০২০.১৯.২২৫/১(২১)

তািরখ: ২ আি ন ১৪২৭
১৭ সে র ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব, খাদ  ম ণালয়, ঢাকা।
২) মহাপিরচালক, খাদ  অিধদ র, ঢাকা।
৩) অিতির  মহাপিরচালক, খাদ  অিধদ র, ঢাকা।
৪) পিরচালক, িহসাব ও অথ িবভাগ, খাদ  অিধদ র, ঢাকা।
৫) উপ সিচব , সরবরাহ-২ শাখা, খাদ  ম ণালয়, ঢাকা।
৬) ধান িহসাবর ণ কমকতা, খাদ  ম ণালয়, খাদ  ভবন, ঢাকা।
৭) আ িলক খাদ  িনয় ক, আ িলক খাদ  িনয় েকর কাযালয়, ঢাকা।
৮) আ িলক খাদ  িনয় ক, আ িলক খাদ  িনয় েকর কাযালয়, চ াম।
৯) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খাদ  অিধদ র, ঢাকা।
১০) িবভাগীয় িহসাবর ণ কমকতা, রাজশাহী।
১১) িবভাগীয় িহসাবর ণ কমকতা, খলুনা।
১২) িবভাগীয় িহসাবর ণ কমকতা, বিরশাল।
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১৩) িবভাগীয় িহসাবর ণ কমকতা, ঢাকা।
১৪) িবভাগীয় িহসাবর ণ কমকতা, চ াম।
১৫) সভাপিত, খলুনা মজর ক ািরয়ার সিমিত, ৬৯, খান-এ সবরু রাড, খলুনা।
১৬) সাধারণ স াদক, খলুনা মজর ক ািরয়ার সিমিত, ৬৯, খান-এ সবরু রাড, খলুনা।
১৭) সভাপিত, খলুনা আ িলক নৗ-পিরবহণ িঠকাদার সিমিত (খাদ ), ৬৯, খান-এ সবরু রাড, খলুনা।
১৮) সাধারণ স াদক, খলুনা আ িলক নৗ-পিরবহণ িঠকাদার সিমিত (খাদ ), ৬৯, খান-এ সবরু রাড,
খলুনা।
১৯) মসাস .........................................,.............................., মজর ক ািরয়ার, খলুনা।
২০) মসাস .........................................,............................., িডিবিসিস (খলুনা-বিরশাল)।
২১) অিফস/মা ার কিপ।

১৭-৯-২০২০
আ ু াহ আল মামনু 

পিরচালক
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