
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: ১৩.০১.০০০০.০৮১.৩২.০০০.১৭.৭৫৮ তািরখ: 
১৫ লাই ২০২০

৩১ আষাঢ ়১৪২৭

িবষয:় Movement Software Movement Software এএ  সকলসকল  িণরিণর   কাদােররকাদােরর   তত   অ করণঅ করণ   এবংএবং  চলাচলচলাচল   িচিচ
জ ািরজ াির   করণকরণ ।।

: চলাচল, সংর ণ ও সাইেলা িবভােগর ০৮/০৬/২০২০ ি . তািরেখর ১৩.০১.০০০০.০৮১.৩২.০০০.১৭.৫২৬
ারক।

    
       উপ  িবষেয়র ি েত জানােনা যাে  য, খা  অিধদ ের Movement Software এর মা েম চলাচল

িচ জািরর পাইল ং কায ম চলমান। এ কায ম সফল করার জ  মহাপিরচালক মেহাদেয়র িনেদশনা  ারেক
রণ করা হেয়েছ। িক  ল  করা যাে , Movement Software-এ সকল িণর কাদােরর ত  অ  করা

হে  না। উপর , Movement Software বহার না কের চলাচল িচ জাির করা হে , যা মােটও কা  নয়।

Movement Software এর ইউজার আইিড ও পাসওয়াড সং া  িবষেয় বা এ সফটওয় ােরর মা েম চলাচল িচ
জািরর ে  কান কািরগির সম ার স ুখীন হেল সহায়তার জ  সফটওয় ার িনমাণকারী

িত ান Technohaven Company Ltd এর িসিনয়র েজ  ােনজার জনাব মাঃ দেলায়ার হােসন,
মাবাইল নং- ০১৯১৩-৩২৯১৯৬ এর সােথ যাগােযাগ করা যেত পাের।

এমতাব ায়, http://103.48.18.169/LCRST/Login.aspx িলংক বহােরর মা েম সংি  সকল দ রেক
(আ িলক খা  িনয় ক, চলাচল ও সংর ণ িনয় ক, জলা খা  িনয় ক) Movement Software-এ
৩১/০৭/২০২০ ি . তািরেখর মে  িণিভি ক সকল কাদােরর ত  অ ি  িনি ত করার জ  এবং চলাচল িচ
জািরর জ  আবি কভােব Movement Software বহার কের পাইল ং কায ম সফল করার জ  িনেদশ

দান করা হেলা। 

১৬ -৭-২০ ২০

াপক :
১) আ িলক খা  িনয় ক, 
ঢাকা/চ াম/িসেলট/রাজশাহী/রং র/ লনা/বিরশাল িবভাগ।
২) সাইেলা পার, নারায়ণগ /চ াম/আ গ /সা াহার 
সাইেলা।
৩) চলাচল ও সংর ণ িনয় ক(খা ), চ াম।
৪) চলাচল ও সংর ণ িনয় ক(খা ), লনা।
৫) জলা খা  িনয় ক (সকল), ................................।

আ াহ আল মা ন
পিরচালক

১



ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৮১.৩২.০০০.১৭.৭৫৮/১(৭) তািরখ: ৩১ আষাঢ ়১৪২৭
১৫ লাই ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হেলা: 
১) অিতির  মহাপিরচালক, অিতির  মহাপিরচালেকর দ র, খা  অিধদ র
২) পিরচালক, িহসাব ও অথ িবভাগ, খা  অিধদ র
৩) পিরচালক, সং হ িবভাগ, খা  অিধদ র
৪) পিরচালক, সরবরাহ, ব ন ও িবপণন িবভাগ, খা  অিধদ র
৫) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র
৬) ব াপক, ........................................, িসএসিড।
৭) ভার া  কমকতা ....................................., এলএসিড।

১৬ -৭-২০ ২০

আ াহ আল মা ন 
পিরচালক

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: ১৩.০১.০০০০.২৩০.৩২.০০৯.২০.৫১০ তািরখ: 
১৬ লাই ২০২০

১ াবণ ১৪২৭

অবগিত/ েয়াজনীয় ব া হেণর জ  রণ করা হেলা।

১৭-৭-২০২০

জলা খা  িনয় ক (সকল), লনা িবভাগ

মাঃ মাহ র রহমান
আ িলক খা  িনয় ক

ফান: ০৪১-৭৬২৩৯৮
ফ া : +৮৮০৪১৭৬০৯০৩

ইেমইল: rcf.kln@dgfood.gov.bd

২


