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চলাচল িচ নং-
চাল/৩(২২-২৩)

ন র: ১৩.০১.০০০০.০০০.৫০.০০২.২২.১৪০৬ তািরখ: 
২৮ লাই ২০২২

১৩ াবণ ১৪২৯

াপক:
জলা খা  িনয় ক, টা াইল/ঢাকা

িবষয:় ট াংগাইলটাংগাইল   জলারজলার   িব াসিব াস   বতকাবতকা   এলএসিডএলএসিড   হ েতহেত   ঢ াকাঢ াকা   জলারজলার   কলতাবাজ ারকলতাবাজ ার   এলএসিডেতএলএসিডেত
১৮০.০০০১৮০.০০০   ম.টনম.টন   আমনআমন//২০২১২০২১--২২২২   িসিস   চােলরচােলর   চলাচলচলাচল   িচিচ

: ১। খা  অিধদ েরর চলাচল, সংর ণ ও সাইেলা িবভােগর ২৮/০৭/২০২২ তািরেখর ৮০২ নং ারক।
২। জলা খা  িনয় ক, টাংগাইেলর ২৬/০৭/২২ তািরেখর ১২৭নং 
৩। জলা খা  িনয় ক,ঢাকার ২৪/০৭/২২ তািরেখর ৫৭৪নং

খা  অিধদ েরর চলাচল, সংর ণ ও সাইেলা িবভােগর  ১নং ারেক িচ জারীর অ েমাদেনর ি েত জলা খা  িনয় ক, টাংগা
ইেলর  ২নং ারেক উ  জলার অিতির  ম দ ত আমন/২১-২২ িস  চাল সরােনার াব এবং জলা খা  িনয় ক,
ঢাকার  ৩নং ারেক চলিত ওএমএসসহ িবিভ  খােত িবতরেনর জ   চােলর চািহদা  িবেবচনায়  সং েহর জ  খািল জায়গা ি র
 িনিমে  ১৮০.০০০ ম.টন আমন-২১-২২ িস  চােলর চলাচল িচ জারী করা হেলা এবং ক িভি ক বরা  ও কাদােরর িবভাজন িনে
 দান করা হেলা।

ক িভি ক বরা :

ঃনং রন ক াপক ক পিরমান িডআর িস

১ িব াস বতকা ( ড-১), টাংগাইল কলতাবাজার এলএসিড,  ঢাকা ১৮০.০০০ ১৮০.০০০

কাদারিভি ক িবভাজন:

ঃনং কাদােরর নাম পযায় িচ
  ( F-িব)

প রক ক াপক ক পিরমাণ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

১ মসাস পলাশ পিরবহণ ৫৭
 
 

আমন/২১-২২

  িস  চাল

িব াস বতকা 
   এলএসিড, 
  টাংগাইল

কলতাবাজার 

এলএসিড, ঢাকা। 

৬০

২ মসাস তা কদার 
এ ার াইজ ৫৯ ঐ ঐ ৬০

৩ মসাস এস ইসলাম এ  
াদাস

৬০ ঐ ঐ ৬০

মাট = ১৮০

. ১



প িরবহনপ িরবহন   েে   প ালণীয়প ালণীয়   িন েদশন াবল ীঃিন েদশন াবল ীঃ

১। চীর িবপরীেত উপেরা  সারণীর ৪নং কলােমর উে িখত চাল ওয়ােরি  অ সরণ বক রণ করেত হেব এবং াক ভেম
পিরহার কের চাল রণ করেত হেব। এছাড়া খা  অিধদ েরর িনেদশনা অ যায়ী গ ত কিম র উপি িতেত চলাচল চীর চাল

রণ/ হণ করেত হেব।
২। জারী ত চলাচল চীর খা শ  কাদার/ িতিনিধগেণর উপি িতেত প  বাঝাই াক ( ােক খা শ  বাঝাই দয়ার পর
ি পাল িদেয় ঢেক ভালভােব েধ সীলগালা করেত হেব) এবং ন না যৗথ া ের সীলগালা বক রণ িনি ত করেত হেব।
৩। ইনভেয়েস “প / কার” বে  চােলর কার ভােব উে খ করেত হেব এবং সংি  মানযাচাই কিম  ক ক চােলর
ভৗতিবে ষণ িতেবদন িরত চােলর সােথ রণ করেত হেব; 

৪। রকেক রণকােল িত  ব ায় বা া মের িবিনেদশ মাতােবক এবং িত  ব ায় িমলােরর টনিসল ও দােমর টনিসল
িনি ত হেয় চাল ােক বাঝাই ও রণ করেত হেব। এর ত য় হেল তার দায়-দািয়  সংি  সকলেক বহন করেত হেব।
৫। াপকেক িত  ব ায় বা া মের চােলর িবিনেদশ মাতােবক এবং িত  ব ায় িমলােরর টনিসল ও দােমর টনিসল
িনি ত হেয় চাল াক হেত খালাস ও হণ করেত হেব। এর কান ত য় ঘটেল সােথ সােথ অ  দ রসহ সংি  রক ক  ও

াপক কে র জলা খা  িনয় কগণেক অবিহত করেত হেব। 
৬। রকেক রণকােল িরত চােলর ই  ন না সং হ কের সীল ত অব ায় এক  রণ কে  সংর ণ করেত হেব এবং
অপর  পিরবাহেকর মা েম সীল ত অব ায় াপক কে  রণ করেত হেব; 
৭। রক কাদার/ কাদার িতিনিধর বধ পিরচয়প  যাচাই কের ডসপাস িদেবন। পিরবহনকারী কাদার/ িতিনিধ িবিনেদশ
মাতােবক চাল হণ ও পিরবহন কের াপক কে  িঝেয় িদেবন; 

৮। িরত চাল িবিনেদশ স ত আেছ িকনা তা দেখ বাঝাই িদেত হেব এবং চােলর নগত মান িভ-ইনভেয়েস উে খ করেত
হেব; 
৯। রণ কে র িনয় ণকারী কমকতা রণ, াি  ও িভ-ইনভেয়স মিনটিরং করেবন। 
১০। াপক কে  িনয় ণকারী কমকতা াি , িভ-ইনভেয়স এবং িবিল-িবতরণ মিনটিরং করেবন। 
১১। এছাড়া ০৯/০৫/২০১৯ তািরেখর ৯৯৮ নং ারেক অভ রীণ খা শ  নীতমালা,২০১৭ এর ১৩(গ) অ ে দ এবং খা
অিধদ েরর উি িখত ারেকর িনেদশনা অ যায়ী সকল খা  দােম ি ব  িমলার ক ক সরবরাহত  চােলর ব ার অপর পীেঠ
িডিজটাল িসেলর  ছাপ দয়ার যথাযথ ি য়া অ সরণ করেত হেব।
১২। 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।
১৩। এই চীর ময়াদ আগামী ০৫/০৮/২০২২ তািরখ পয  বলবৎ থাকেব।

...

২৮-৭-২০ ২২

তপন মার দাস
আ িলক খা  িনয় ক

ফান: ৪৭৪৪২৩৪৯
ইেমইল:

rcf.dhk@dgfood.gov.bd

১৩ াবণ ১৪২৯. ২



ন র: ১৩.০১.০০০০.০০০.৫০.০০২.২২.১৪০৬/১(৭) তািরখ: ১৩ াবণ ১৪২৯
২৮ লাই ২০২২

সদয় অবগিত/অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) পিরচালক, চলাচল, সংর ণ ও সাইেলা িবভাগ, খা  অিধদ র
২) ধান িহসাব র ণ কমকতা,, খা  ও েযাগ ব াপন ম ণালয়, ঢাকা।
৩) সহকারী উপ-পিরচালক, অ  দ র।
৪) সংর ণ ও চলাচল কমকতা, িব- বতকা এলএসিড, টাংগাইল।
৫) ভার া  কমকতা, ................... এলএসিড,............. জলা।
৬) মসাস........................, ............
৭) িহসাব শাখা/ না শ বাড/ওেয়ব পাটাল, অ  দ র।

২৮-৭-২০ ২২

তপন মার দাস
আ িলক খা  িনয় ক

. ৩


