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ন র: ২৬.০৩.০০০০.০০৩.৪৮.০০২.২১.২২২৭ তািরখ: 
২২ আগ  ২০২১

৭ ভা  ১৪২৮

াপক:
তািলকায় বিণত ৪১  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 ণালেয়র ারক ন র: ২৬.০০.০০০০.১১১.৫৩.০৪৯.২১.৫৩০, তািরখঃ ১৮.০৮.২০২১ ও বািণজ
ম ণালেয়র সংেশািধত ারক ন র: ২৬.০০.০০০০.১১১.৫৩.০৪৯.২১.৫৪৭, তািরখঃ ২৮.০৮.২০২১।।

উপ  িবষয় ও ে া  পে র ি েত বািণজ  ম ণালেয়র পািরেশর িভি েত এবং আমদািন নীিত আেদশ মাতােবক
বসরকাির পযােয় চাল আমদািন করার িনিমে  িনে  বিণত ৪১  ি / িত ােনর নােমর পােশ উে িখত পিরমাণ
(সেবা  ৫% ভাংগাদানা িবিশ  নন-বাসমিত) িস  চাল ও আতপ চাল িন বিণত শেত আমদািনর জ  Import
Permit (IP) জািরর অ মিত িনেদশ েম দান করা হেলা:

ম
 
 

ি / িত ােনর নাম ও কানা বরাে র পিরমাণ (ল  মঃ টন)
িস  চাল আতপ চাল

১। মসাস হােনফ এ ার াইজ, যেশার রাড, চৗগাছা বাজার, যেশার ৫০০০ -
২। মসাস মাহনা এ ার াইজ, জয় র, িঝকরগাছা, যেশার ৫০০০ -
৩। মসাস পােটায়ারী ডাস,হাসপাতাল রাড, কালীগ , িঝনাইদহ ৫০০০ -
৪। কাজী সাবহান িডং কেপােরশন, ৩৭, লবনচরা খােলর উ র পাশ, 

লনা সদর, লনা-৯১০০
২৫,০০০ -

৫। মসাস কাজী এ ার াইজ, ৫৯/১২, সাউথ সা লার রাড টপাড়া, 
লনা সদর, লনা-৯১০০

১৫,০০০ -

৬। ইয়ান ই ার াশনাল, ২৯, লায়ার যেশার রাড, লনা-৯১০০ ২০০০ -
৭। মসাস নহান ডাস, পিত র, মিহমাগ , গািব গ , গাইবা া ৫০০০ -
৮। মসাস ম মদার ডাস, ১৩/এ ময়মনিসংহ রাড, ানাস টাওয়ার, 

ম: ৮, ার-১২, ঢাকা
৪০,০০০ ২০,০০০

৯। মসাস ধান ডাস, পিত র, মিহমাগ , গািব গ , গাইবা া ২০,০০০ -
১০। মসাস নহান ডাস, পিত র, মিহমাগ , গািব গ , গাইবা া - ৫০০০
১১। মসাস ধান ডাস, পিত র, মিহমাগ , গািব গ , গাইবা া - ১০,০০০
১২। মসাস নবী ল ডাস, মহী র কেলজ রাড, গাপাল র, াচিবিব, 

জয় রহাট
১০,০০০ -
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১৩। মসাস িরয়াদ এ ার াইজ, শাওন াজা, এন,িপ রাড পিদয়া 
বাজার, যেশার

৫০০০ -

১৪। মসাস জয় র ডাস, বণ খালী, শাশা, যেশার ৫০০০ -
১৫। মসাস আল রাজী িডং, শাওন াজা, এন,িপ রাড, পিদয়া বাজার, 

যেশার
১০,০০০ -

১৬। মসাস চয়ন এ ার াইজ, মাধাইয়া বাজার, চাি না, িম া ২০০০ -
১৭। মসাস এস.এম ডাস, িশয়ারা বাজার, রায় র, দাউদকাি , 

িম া
২০০০ -

১৮। মসাস সাহা এ  কাং, মাধাইয়া বাজার, চাি না, িম া ৫০০০ -
১৯। মসাস রিক ডাস, ম বা েদব র, বাংলা িহিল, হািকম র, 

িদনাজ র
৩০০০ -

২০। মসাস িরয়াদ এ ার াইজ, শাওন াজা, এন,িপ রাড, পিদয়া 
বাজার, যেশার

- ৫০০০

২১। মসাস িম  িডং, শন বাজার, নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার ৪০০০ -
২২। মসাস লক এ ার াইজ, হাি ং নং-৯৮, ত ঁিলয়া রাড, প গড় ৩০০০ -
২৩। িদ জািকর এ ার াইজ, ১২০৭/০২ শন বাজার, নওয়াপাড়া, 

অভয়নগর, যেশার
৩০০০

২৪। নওমী িডং, শন বাজার, নওয়াপাড়া, যেশার ৫০০০
২৫। ইউেটািপয়া ই ার াশনাল, শন বাজার, নওয়াপাড়া, যেশার ৫০০০
২৬। মসাস আিলফ িডং, নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার ৪০০০ -
২৭। সানার বাংলা ই ার াশনাল, ১০৬৬ শন বাজার, নওয়াপাড়া, 

অভয়নগর, যেশার
২০০০ -

২৮। মসাস এস রজা এ ার াইজ, ২০, ইউিসিবএল এর পােশ, নওয়াপাড়া 
বাজার, অভয়নগর, যেশার

২০০০ -

২৯। মসাস শা   রায়, মিনরাম র রাড, নওয়াপাড়া, অভয়নগর, 
যেশার

২০,০০০ -

৩০। মসাস িপ  দ , পারীপি , নওয়াপাড়া বাজার, অভয়নগর, যেশার ১০,০০০ -
৩১। মসাস জাহা ীর হােসন, ধান হাটা ৮৮, নওয়াপাড়া, অভয়নগর, 

যেশার
২০০০ -

৩২। মসাস এস.এস ডাস, শন বাজার, নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার ২০০০ -
৩৩। মসাস আর, এস িডং, পারীপি , নওয়াপাড়া বাজার, অভয়নগর, 

যেশার
১০,০০০ -

৩৪। মসাস চৗ রী এ ার াইজ, ৪৬, সাত মসিজদ রাড, পায়ন জড 
আর াজা, লেলভল-৮, ধানমি , ঢাকা

২০০০ -

৩৫। মসাস তাসিনন এ ার াইজ, বা বাগান, াপাইনবাবগ ৫০০০ -
৩৬। মসাস িলটন এ ার াইজ, কািলবাড়ী, নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার ২৫,০০০ -
৩৭। ম মদার াডা স িল:, ানাস টাওয়ার, ১৩/এ, সানার াও রাড 

(১৩ তলা), রমনা, ঢাকা
৪০,০০০ ২০,০০০

৩৮। মসাস াবাল এ ার াইজ, শন বাজার, নওয়াপাড়া, অভয়নগর, 
যেশার

২৫,০০০ -

৩৯। ণা এ ার াইজ, শন বাজার, নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার ২০০০ -
৪০। মসাস অ ন এ ার াইজ, ইটােখালা কািনয়ালখাতা, নীলফামারী ৫০০০ -
৪১। মসাস স জ এ ার াইজ, নিজ র বাস া , প ীতলা, নও া ১০,০০০ -

                                                                 সবেমাট ৩,৪৫,০০০ (িতন ল  
য়তাি শ হাজার)

৬৫,০০০ 
( য়ষি  হাজার)

শতস হ:
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(ক) বরা  আেদশ জারীর ১৫ িদেনর মে  এলিস লেত হেব এবং এ সং া  ত  (িবল অব এি সহ) খা  ম ণালেয়
তাৎ িনকভােব ই- মইল (Sasep@mofood.gov.bd) অবিহত করেত হেব।
(খ) বরা  া  আমদািনকারকগণেক আগামী ২৫ সে র, ২০২১ ি : তািরেখর মে  স দয় চাল বাংলােদেশ
বাজারজাত করেত হেব।
(গ) বরাে র অিতির  আইিপ (Import Permit) ই /জাির করা যােব না।
(ঘ) আমদািন ত চাল ািধকারী িত ােনর নােম ন: ােকটজাত করা যােব না।
(ঙ) াি ক ব ায় আমদািন ত চাল িব য় করেত হেব।
(চ) িনধািরত সমেয়র মে  াংেক এল. িস লেত থ হেল বরা  আেদশ বািতল বেল গ  হেব।

...

২-৯-২০ ২১

মাছাঃ ফােতমা খা ন
সহকারী িনয় ক

ন র: ২৬.০৩.০০০০.০০৩.৪৮.০০২.২১.২২২৭/১(৪৭) তািরখ: ৭ ভা  ১৪২৮
২২ আগ  ২০২১

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) সিচব, বািণজ  ম ণালয়, অভ রীণ বািণজ -১ অিধশাখা, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা-১০০০।
২) সিচব, খা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা-১০০০।
৩) ম ীর একা  সিচব, বািণজ  ম ণালয়, ঢাকা (মাননীয় ম ীর সদয় অবগিতর জ )
৪) সিচেবর একা  সিচব, বািণজ  ম ণালয়, ঢাকা (সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )
৫) অিতির  সিচব (আইআই ) এর ি গত কমকতা, বািণজ  ম ণালয়, ঢাকা।
৬) মসাস হােনফ এ ার াইজ, যেশার রাড, চৗগাছা বাজার, যেশার
৭) মসাস মাহনা এ ার াইজ, জয় র, িঝকরগাছা, যেশার
৮) মসাস পােটায়ারী ডাস,হাসপাতাল রাড, কালীগ , িঝনাইদহ
৯) কাজী সাবহান িডং কেপােরশন, ৩৭, লবনচরা খােলর উ র পাশ, লনা সদর, লনা-৯১০০
১০) মসাস কাজী এ ার াইজ, ৫৯/১২, সাউথ সা লার রাড টপাড়া, লনা সদর, লনা-৯১০০
১১) ইয়ান ই ার াশনাল, ২৯, লায়ার যেশার রাড, লনা-৯১০০
১২) মসাস নহান ডাস, পিত র, মিহমাগ , গািব গ , গাইবা া
১৩) মসাস ম মদার ডাস, ১৩/এ ময়মনিসংহ রাড, ানাস টাওয়ার, ম: ৮, ার-১২, ঢাকা
১৪) মসাস ধান ডাস, পিত র, মিহমাগ , গািব গ , গাইবা া
১৫) মসাস নহান ডাস, পিত র, মিহমাগ , গািব গ , গাইবা া
১৬) মসাস ধান ডাস, পিত র, মিহমাগ , গািব গ , গাইবা া
১৭) মসাস নবী ল ডাস, মহী র কেলজ রাড, গাপাল র, াচিবিব, জয় রহাট
১৮) মসাস িরয়াদ এ ার াইজ, শাওন াজা, এন,িপ রাড পিদয়া বাজার, যেশার
১৯) মসাস জয় র ডাস, বণ খালী, শাশা, যেশার
২০) মসাস আল রাজী িডং, শাওন াজা, এন,িপ রাড, পিদয়া বাজার, যেশার
২১) মসাস চয়ন এ ার াইজ, মাধাইয়া বাজার, চাি না, িম া
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২২) মসাস এস.এম ডাস, িশয়ারা বাজার, রায় র, দাউদকাি , িম া
২৩) মসাস সাহা এ  কাং, মাধাইয়া বাজার, চাি না, িম া
২৪) মসাস রিক ডাস, ম বা েদব র, বাংলা িহিল, হািকম র, িদনাজ র
২৫) মসাস িরয়াদ এ ার াইজ, শাওন াজা, এন,িপ রাড, পিদয়া বাজার, যেশার
২৬) মসাস িম  িডং, শন বাজার, নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার
২৭) মসাস লক এ ার াইজ, হাি ং নং-৯৮, ত ঁিলয়া রাড, প গড়
২৮) িদ জািকর এ ার াইজ, ১২০৭/০২ শন বাজার, নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার
২৯) নওমী িডং, শন বাজার, নওয়াপাড়া, যেশার
৩০) ইউেটািপয়া ই ার াশনাল, শন বাজার, নওয়াপাড়া, যেশার
৩১) মসাস আিলফ িডং, নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার
৩২) সানার বাংলা ই ার াশনাল, ১০৬৬ শন বাজার, নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার
৩৩) মসাস এস রজা এ ার াইজ, ২০, ইউিসিবএল এর পােশ, নওয়াপাড়া বাজার, অভয়নগর, যেশার
৩৪) মসাস শা   রায়, মিনরাম র রাড, নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার
৩৫) মসাস িপ  দ , পারীপি , নওয়াপাড়া বাজার, অভয়নগর, যেশার
৩৬) মসাস জাহা ীর হােসন, ধান হাটা ৮৮, নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার
৩৭) মসাস এস.এস ডাস, শন বাজার, নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার
৩৮) মসাস আর, এস িডং, পারীপি , নওয়াপাড়া বাজার, অভয়নগর, যেশার
৩৯) মসাস চৗ রী এ ার াইজ, ৪৬, সাত মসিজদ রাড, পায়ন জড আর াজা, লেলভল-৮, ধানমি , ঢাকা
৪০) মসাস তাসিনন এ ার াইজ, বা বাগান, াপাইনবাবগ
৪১) মসাস িলটন এ ার াইজ, কািলবাড়ী, নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার
৪২) ম মদার াডা স িল:, ানাস টাওয়ার, ১৩/এ, সানার াও রাড (১৩ তলা), রমনা, ঢাকা
৪৩) মসাস াবাল এ ার াইজ, শন বাজার, নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার
৪৪) ণা এ ার াইজ, শন বাজার, নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার
৪৫) মসাস অ ন এ ার াইজ, ইটােখালা কািনয়ালখাতা, নীলফামারী
৪৬) মসাস স জ এ ার াইজ, নিজ র বাস া , প ীতলা, নও া
৪৭) িনবাহী অিফসার জনাব মাঃ জািহ ল আলম চৗ রী, (প  ওেয়ব সাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা হেলা)।

২-৯-২০ ২১

মাছাঃ ফােতমা খা ন
সহকারী িনয় ক

. ৪


