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ারক ন র: ১৩.০১.৪৬০০.০০২.৫০.০০১.২১.২৪৫৪ তািরখ: 
২৮ অে াবর ২০২১

১২ কািতক ১৪২৮

িবষয:় ১২০১২০  ( ( একশতএকশত   িবশিবশ) ) মম : : টনটন   গেমরগেমর   চলাচল িচচলাচল িচ।।
: খা  অিধদ র, ঢাকার ারক নং ১১৩২ তািরখ: ২৬/১০/২০২১ ি :।

উপ  িবষেয় জানােনা যাে  য, চ াম সাইেলা হেত িন বিণত এলএসিডেত অ  জলার আইআর িস’র মা েম ১২০ মঃ টন গম
পিরবহেণর জ  এ িচ জাির করা হল। কাদারগেণর পিরচয়প  ও ািধকারপে র স কতা যাচাই কের ও ইনভেয়স সং া  সরকাির
িনেদশ পালন কের বাঝাই িদেত এবং গেমর ন না যৗথ া ের সীল কের াপক কে  রেনর জ  অ েরাধ করা হল। িচর ময়াদ
আগামী ০৩/১১/২০২১ ি ঃ পয  বলবৎ থাকেব।

. নং কাদােরর নাম াপক ক  (এলএসিড) ম: টেন
খাগড়াছিড় সদর

০১. মসাস িবএস িডং ১৫
০২. ভম ল চাকমা ১৫
০৩. মসাস সয় ল হক ১৫
০৪. মসাস আল ওসমানী িবিবধ িবতান ১৫
০৫. উদয়ন দওয়ান ১৫
০৬. মসাস  এ ার াইজ ১৫
০৭. মসাস আ ল অ দ ১৫
০৮. মসাস ই নাথ চাকমা ১৫

মাট = ১২০

২৮-১০-২০২১

সাইেলা অধী ক, চ াম সাইেলা।

মাইয়া নাজনীন
জলা খা  িনয় ক

ফান: ০৩৭১-৬১৮৬০
ফ া : ০৩৭১-৬১৬৮০

ইেমইল: dcf.kgr@dgfood.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০১.৪৬০০.০০২.৫০.০০১.২১.২৪৫৪/১(৯) তািরখ: ১২ কািতক ১৪২৮
২৮ অে াবর ২০২১

অ িলিপ: সদয ়অবগিত/অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল 
১) পিরচালক, চসসা/িহসাব ও অথ িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা।
২) জলা শাসক, খাগড়াছিড় পাবত  জলা।
৩) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, চ াম।
৪) িলশ পার, খাগড়াছিড়/চ াম। মালামাল পিরবহণকালীন সময় রা ায় িনরাপ া িবধােনর ব া হেনর

১



জ  িবনীত অ েরাধ করা হল।
৫) চলাচল ও সংর ণ িনয় ক, চ াম। অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেনর জ ।
৬) উপেজলা খা  িনয় ক .....................................। িনিদ  পিরমাণ এবং মানস  মালামাল
খামালজাত হেয়েছ িকনা দেখ েন যাচাই করেবন। রকডপ  পরী া কের িভ-ইনভেয়স িত া র করেবন।
৭) ভার া  কমকতা..........................................এলএসিড। িরত ন নার সিহত া  গম-িমিলেয় হণ
করেত হেব এবং য  সহকাের মালামাল সংর ন ও িবিল িবতরণ করেত হেব।
৮) কািরগির খা  পিরদশক, অ  কাযালয়। িচর মালামাল দােম হীত হওয়ার পর দেখ েন ন না সােভ
কের িবতরণ সংেকত দােনর জ  বলা হল।
৯) মসাস ............................................আইআর িস, খাগড়াছিড়। সংি  ক পে র সােথ যাগােযাগ
কের রা ার িনরাপ া িনি ত করেবন। িভ-ইনভেয়স পিরবহন যােনর সােথ রাখেবন। চ াম-খাগড়াছিড়
সড়েকর ীজ/ স  স েহর সড়ক িবভােগর দ  না েসর আেলােক অিতির  খা -শ  পিরবহণ না করার
জ  অ েরাধ করা হল।

২৮-১০-২০২১
জলা খা  িনয় ক 

খাগড়াছিড় পাবত  জলা।

২


