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ঢাকা িবভাগীয় সড়ক পিরবহণ কাদার (িডআর িস) তািলকা ি  নবায়ন িব ি

এত ারা অ  দ েরর ঢাকা িবভাগীয় সড়ক পিরবহণ কাদারী (িডআর িস) কােজর তািলকা  কাদারী িত ােনর
অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, তাে র অ েল ই ত তািলকা ি  লাইেস  এর ময়াদ আগামী ৩০/০৬/২০২২
তািরেখ উ ীণ হেব। আগামী ২০২২-২৩ ও ২০২৩-২৪ অথ বছেরর তািলকা ি  নবায়ন িফ বাবদ (২০০০+২০০০)=
৪,০০০/- (চার হাজার) টাকা এবং ১৫% হাের ৬০০/-(ছয়শত) টাকা  সংেযাজন করসহ সবেমাট (৪,০০০+৬০০)=
৪,৬০০/- টাকা জাির চালােনর মা েম আগামী ২৫/০৬/২০২২ তািরেখর মে  জমা দান বক তািলকা ি   নবায়েনর
জ  অ েরাধ করা হেলা।
১) তািলকা ি  নবায়ন িফ ( কাড নং ১-৪৮৩১-০০০১-১৮৫৪)  এবং  সংেযাজন কর ( কাড নং
১-১১৩৩-০০৩৫-০৩১১) এর চালান অ  দ র হেত পাশ কের টাকা াংেক জমা দান বক চালােনর ল কিপসহ
তািলকা ি  বিহ অ  দ ের জমা দান করেত হেব।
২) অ  দ েরর তািলকা  কাদারগণ লাইেস  নবায়ন করত: সীিমত দরপ  প িতর (LTM) আওতায় ঢাকা
িবভাগীয় সড়ক পিরবহণ কাদারী কােজর দরপে  অংশ হণ করেত পারেবন।
৩) তািলকা ি  নবায়েনর াপাের ক পে র িস া  ড়া  বেল গ  হেব।

৬-৬-২০২২
তপন মার দাস

আ িলক খা  িনয় ক
ফান: ৪৭৪৪২৩৪৯

ইেমইল:
rcf.dhk@dgfood.gov.bd

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক ( ড-১), খা  অিধদ র
২) অিতির  মহাপিরচালক, খা  অিধদ র
৩) িব  আইন উপেদ া, খা  অিধদ র, ঢাকা।
৪) পিরচালক(সকল),......................, খা  অিধদ র, ঢাকা।
৫) আ িলক খা  িনয় ক, চ াম/ লনা/িসেলট/রং র/রাজশাহী/বিরশাল/ময়মনিসংহ। িব ি  আ িলক খা  িনয় ক
কাযালেয়র ওেয়বসাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা হেলা।
৬) ধান িমলার, পা েগালা আ িনক সরকারী ময়দািমল, ঢাকা।
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৭) সাইেলা অিধ ক, নারায়নগ /আ গ /সা াহার/ মাংলা
৮) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র, ঢাকা।িব ি  খা  অিধদ েরর ওেয়বসাইেট

কােশর জ  অ েরাধ করা হেলা।
৯) জলা খা  িনয় ক (সকল), -------------------------------। িব ি  জলা খা  িনয় ক কাযালেয়র ওেয়বসাইেট

কােশর জ  অ েরাধ করা হেলা।
১০) জলা খা  িনয় ক,
গাজী র/নরিসংদী/ ি গ /মািনকগ /টা াইল/িকেশারগ /ফিরদ র/রাজবাড়ী/ গাপালগ /শরীয়ত র/মাদারী র/ঢাকা/নারায়নগ ।
িব ি  জলা খা  িনয় ক কাযালেয়র ওেয়বসাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা হেলা।
১১) চলাচল ও সংর ণ িনয় ক(খা ), চ াম/ লনা।
১২) ব াপক(সকল), --------------------, িসএসিড
১৩) মসাস ------------------------------, ঢাকা িবভাগীয় সড়ক পিরবহণ তািলকা  কাদার
১৪) শাসন শাখা, অ  দ র,।
১৫) ডসপাচ শাখা, অ  দ র।
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