
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
খা  অিধদ র 

চলাচল পিরক না, সড়ক এবং রল শাখা 
খা  ভবন, ১৬ আ ল গিণ রাড, ঢাকা-১০০০

www.dgfood.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৮১.৩২.০০২.২০.১২০৮ তািরখ: 
০৩ নেভ র ২০২০

১৮ কািতক ১৪২৭

িবষয:় সড়কসড়ক  ওও  জনপথজনপথ   অিধদ েররঅিধদ েরর   আওতাধীনআওতাধীন   িব িভিবিভ   ট ালট াল   াজ ায়াজ ায়   িনিবেিনিবে   যাতায়ােতরযাতায়ােতর   িনিমিনিম  Electronic Toll Collection Electronic Toll Collection
(ETC) System (ETC) System এএ Fast Track/  Fast Track/ তত   গিতরগিতর   লনলন   বহ ারকার ীেদরবহ ারকার ীেদর   অ াকাউেঅ াকাউে   পযাপযা   া েলােল   নানা   থ াকেলথ াকেল   লেনলেন   েবেশরেবেশর
জজ   জ িরমানাজ িরমানা   আদায়আদায়

: ০১। খা  ম ণালেয়র ২৯/১০/২০২০ ি . তািরেখর ১৩.০০.০০০০.০৪৭.৩২.০০১.২০-২০৮ নং ারক;
০২। সড়ক পিরবহণ ও স  ম ণালেয়র ২০/০৯/২০২০ ি . তািরেখর ৩৫.০০.০০০০.০৬০.৩১.০০১.১৯-১২৭ নং ারক

          উপ  িবষেয় জানােনা যাে  য, খা  ম ণালয় হেত  ০১ নং ারেক সড়ক পিরবহণ ও স  ম ণালেয়র  ০২ নং ারেকর পিরপ  অবগিত ও
েয়াজনীয় কায ম হেণর জ  খা  অিধদ ের রণ করা হেয়েছ। পিরপে  সড়ক ও জনপথ অিধদ েরর আওতাধীন িবিভ  টাল াজায় বাধাহীন যাতায়ােতর িনিম

Electronic Toll Collection (ETC) System এ Fast Track/ ত গিতর লন বহারকারীেদর অ াকাউে  অপযা  ােল  িনেয় েবশ করেল অথ
িবভােগর ২৫-১১-২০১৯ ি . তািরেখর ০৭.০০.০০০০.১৪৪.৩২.১১৩.২০১৩-১৮ সং ক স িতপে র আেলােক টাল হােরর ২৫% জিরমানা আদায় করা হেব মেম জানােনা
হেয়েছ। 

          এমতাব ায়, সড়ক পিরবহণ ও স  ম ণালেয়র  ০২ নং ারেকর পিরপ  সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেণর িনিম  এতদসে  িনেদশ েম রণ
করা হেলা।

সং ঃ ০১। খা  ম ণালেয়র প ;
            ০২। সড়ক পিরবহণ ও স  ম ণালেয়র পিরপ ।

৩-১১-২০২০

িবতরণ :
১) আ িলক খা  িনয় ক, ঢাকা/রং র/রাজশাহী/চ াম/ লনা/বিরশাল/িসেলট
২) সাইেলা অধী ক, চ াম সাইেলা/নারায়ণগ  সাইেলা/সা াহার সাইেলা/আ গ  
সাইেলা/ লনা সাইেলা
৩) উপ-পিরচালক (অিতির  দািয় ), যানবাহন ও ক ীয় ওয়াকসপ শাখা, খা  
অিধদ র
৪) সভাপিত/সাধারণ স াদক, বাংলােদশ ক ীয় খা  পিরবহণ কাদার 
এেসািসেয়শন, ২৭/২, সািজক াল মােকট, ৫ম তলা, তাপখানা রাড, ঢাকা, .
৫) মসাস .............................., ........................................, 
.....................................

মাঃ ফজেল রা ী হায়দার
উপপিরচালক

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৮১.৩২.০০২.২০.১২০৮/১(৫৯) তািরখ: ১৮ কািতক ১৪২৭
০৩ নেভ র ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক, খা  অিধদ র
২) অিতির  মহাপিরচালক, অিতির  মহাপিরচালেকর দ র, খা  অিধদ র
৩) জলা খা  িনয় ক (সকল)
৪) চলাচল ও সংর ণ িনয় ক, লনা/চ াম

৩-১১-২০২০
মাঃ ফজেল রা ী হায়দার 

উপপিরচালক
১



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয ়

লনা িবভাগ, লনা 
www.dgfood.gov.bd

www.food.khulnadiv.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.২৩০.৩২.০০৯.২০.৯৫১ তািরখ: 
০৮ নেভ র ২০২০

২৩ কািতক ১৪২৭

অবগিত/ েয়াজনীয় ব া হেণর জ  রণ করা হেলা।

১০-১১-২০২০

১) জলা খা  িনয় ক, 
লনা/বােগরহাট/সাত ীরা/যেশার/িঝনাইদহ/মা রা/নড়াইল/ ি য়া/ য়াডা া/ মেহর র

২) চলাচল ও সংর ণ িনয় ক, লনা

মাঃ মাহ র রহমান
আ িলক খা  িনয় ক

ফান: ০৪১-৭৬২৩৯৮
ফ া : +৮৮০৪১৭৬০৯০৩

ইেমইল: rcf.kln@dgfood.gov.bd

২


