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আমদািন ও র ািন ধান িনয় েকর দ র 
শাখা-৩ 
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ন র: ২৬.০৩.০০০০.০০৩.৪৮.০০২.২১.১৫২৭ তািরখ: 
০২ আগ  ২০২২

১৮ াবণ ১৪২৯

াপক:
তািলকায় বিণত ০৫  চাল আমদািনকারক িত ান।

িবষয:় বসরকািরবসরকাির   পযােয়পযােয়   নননন --বাসমিতবাসমিত   িসিস   চালচাল   ওও  আতপআতপ  চালচাল   আমদািনরআমদািনর   জজ   িনবা িচতিনবা িচত   িত ােনরিত ােনর
অ েলঅ েল  বরাবরা   দানদান ।।

: বািণজ  ম ণালয় এর ারক ন র: ২৬.০০.০০০০.১১১.৫৩.০৪৯.২১.৩৫, তািরখঃ ২৮.০৭.২০২২ ি ঃ।

উপ  িবষয় ও ে া  পে র ি েত বািণজ  ম ণালেয়র পািরেশর িভি েত এবং আমদািন নীিত আেদশ মাতােবক
বসরকাির পযােয় চাল আমদািনত  িনে  বিণত ০৫  িত ােনর বরাবের ছেক উে িখত পিরমাণ (সেবা  ৫%
ভাংগাদানা িবিশ ) নন বাসমিত িস  চাল আমদািনর অ মিত দােনর জ  িন বিণত শেত আমদািন পারিমট (আইিপ)
জািরর অ মিত িনেদশ েম দান করা হেলা:

ম

 

  নাম/ িত ােনর নাম ও কানা বরাে র পিরমাণ ( ম.টন)
িস  চাল আতপ চাল

১ মিদনা িডং কেপােরশন, িড-১৪/৪, াংক কেলানী, সাভার, ঢাকা ৪০০০ ১০০০
২ মসাস িলিপ এ ার াইজ, আইড়ামারী, িবেনাদ র, িশবগ , 

াপাইনবাবগ
১০০০ -

৩ পরমা এ ার াইজ, কনগর বাজার, িরয়া, লনা ২০০০ -
৪ আরেকিস িডং, আরেকিস ভবন, শহীদ নািগস সড়ক, চকেদব, নও া - ১০০০
৫ এম. ক. এ েপাট এ  ইমেপাট, সানামসিজদ, লব র, াপাইনবাবগ - ১০০০

সবেমাট ৭০০০ (সাত 
হাজার)

৩০০০ (িতন 
হাজার)

শতাবিল:
 (ক) খা  ম ণালেয়র শতাবিল যথাযথভােব িতপালন করেত হেব;
 (খ) িবিধ মাতােবক কর পিরেশাধ করেত হেব;
 (গ) আমদািন িনিষ  প  আমদািন করা যােব না; এবং
 (ঘ) আমদািনর ে  েযাজ  সকল িবিধ-িবধান িতপালন করেত হেব।

...

১



২-৮-২০ ২২

মাঃ হািব র রহমান মন
সহকারী িনয় ক

ইেমইল: ac2.ho@ccie.gov.bd

ন র: ২৬.০৩.০০০০.০০৩.৪৮.০০২.২১.১৫২৭/১ তািরখ: ১৮ াবণ ১৪২৯
০২ আগ  ২০২২

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) সিচব, খা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
২) একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, বািণজ  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা-১০০০।
৩) ি গত কমকতা , আইআই  অ িবভাগ, বািণজ  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা-১০০০।
৪) মিদনা িডং কেপােরশন, িড-১৪/৪, াংক কেলানী, সাভার, ঢাকা
৫) মসাস িলিপ এ ার াইজ, আইড়ামারী, িবেনাদ র, িশবগ , াপাইনবাবগ
৬) পরমা এ ার াইজ, কনগর বাজার, িরয়া, লনা
৭) আরেকিস িডং, আরেকিস ভবন, শহীদ নািগস সড়ক, চকেদব, নও া
৮) এম. ক. এ েপাট এ  ইমেপাট, সানামসিজদ, লব র, াপাইনবাবগ
৯) িনবাহী অিফসার জনাব মাঃ জািহ ল আলম চৗ রী, (প  ওেয়ব সাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা হেলা)।
১০) ি গত সহকারী, আমদািন ও র ািন ধান িনয় েকর দ র
১১) মা ার কিপ।
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