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১৬ ভা  ১৪২৮

াপক:
তািলকায় বিণত ৭১  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: ২৬.০০.০০০০.১১১.৫৩.০৪৯.২১.৫৩৪, তািরখঃ ২২.০৮.২০২১।

উপ  িবষয় ও ে া  পে র ি েত বািণজ  ম ণালেয়র পািরেশর িভি েত এবং আমদািন নীিত আেদশ মাতােবক
বসরকাির পযােয় চাল আমদািনত  িনে  বিণত ৭১  ি / িত ােনর নােমর পােশ উে িখত পিরমাণ (সেবা  ৫%
ভাংগাদানা িবিশ ) নন বাসমিত িস  চাল ও আতপ চাল (Non-Boiled Atap Rice) িন বিণত শেত আমদািনর
জ  Import Permit (IP) জািরর অ মিত িনেদশ েম দান করা হেলা:

িমক নং ি / িত ােনরনামও কানা বরাে র পিরমাণ (ল  মঃ টন)
িস  চাল আতপ চাল

১। মসাস দাশ ডাস, শন বাজার, নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার ২০০০ -
২। মসাস শা  এ ার াইজ, কািলবািড় মােকট, শন বাজার, 

নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার
৫০০০ -

৩। ঘাষ অেটােম ক রাইস িমল, ল র র, নও া সদর, নও া ১০,০০০ ৩০০০
৪। মসাসএ ক িডং, মইন রাড নও া ২০০০ -
৫। ইমেপ  ই ার াশনাল, নািজর শংকর র রাড, ওয়াড নং ৯, থানা- 

কােতায়ািল, যেশার
১০,০০০ -

৬। মসাস িব এ ার াইজ, ২নং বিল ানশন, টািমনাল রাড, 
কদমতলী, িসেলট

২০০০ ২০০০

৭। মসাস ম মদার এ  স , কািলবাড়ী মােকট, শন বাজার, 
নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার

১০,০০০ -

৮। আলাল এে া ড ডা  িলিমেটড, নট রাড মাড়, শর র, ব ড়া ৫০০০ -
৯। এিব ড ই ার াশনাল, নট রাড মাড়, শর র, ব ড়া ৫০০০ -
১০। মসাস বলাল হােসন, পার নও া (আ পি ), নও া সদর, নও া ১০,০০০ ৫০০০
১১। সসাস ম মদার এ ার াইজ, পাটেকল ঘাটা বাজার, তালা, সাত ীরা ১০,০০০ -
১২। ফািরহা ড ই ার াশনাল, নট রাড মাড়, শর র, ব ড়া ৫০০০ -
১৩। মসাস আ ল মন র খান, কাহা  বাজার, কাহা , ব ড়া ১০,০০০ ১০,০০০
১৪। মসাস অ  ই ার াশনাল, রাতন বাস া  মইন রাড, নও া ৫০০০ -
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১৫। মসাস এস. ক িডং, মইন রাড, নও া ৫০০০ -
১৬। রাফসান ডাস, ভামরা ল ব র, ভামরা, সাত ীরা ৫০০০ -
১৭। মসাস মা-মিন ডাস, ভামরা ল ব র, ভামরা সাত ীরা ৫০০০ -
১৮। মসাস রাজ এ ার াইজ, ভামরা ল ব র, ভামরা সাত ীরা ২০০০ -
১৯। মসাস শখ ডাস, প গড় বাজার, প গড় ৭০০০ -
২০। আকাশ এ ার াইজ, পার-নও া, আ পি , নও া ১০,০০০ -
২১। বাশা িডং, আই. ক রাড, বরইচারা, পা: জয়নগর, থানা ঈ রদী, 

জলা পাবনা।
৫০০০ ৩০০০

২২। মসাস শরা এে া ডস, কলাবাগান, সা াহার, আদামিদঘী, ব ড়া ২০০০ -
২৩। মসাস সালমান রিশদ, বােন র, প য়া, রাজশাহী ২০০০
২৪। এস, এস, অেটা রাইস িমল, চকজাফরাবাদ, হাপািনয়া, নও া ৫০০০ -
২৫। মসাস িনউ মা  ভা ার, িবেনা র, ীমার ঘাট, প সার, ীগ ১০,০০০ -
২৬। চ ন, নািজর শংকর র রাড, ওয়াড ন র-৯, কাতয়ালী, যেশার ৫০০০ ৩০০০
২৭। পােটায়ারী িবজেনস হাউস ( া:) িল:, িবিসক, িশ  নগরী, লহাট, 

িদনাজ র
৫০০০ ৫০০০

২৮। মসাস ইউশা িডং, লনা রাড, রাতন বাস া , যেশার ১০,০০০ -
২৯। শদ ই ার াশনাল, লনা রাড, রাতন বাস া , যেশার ৪০০০ -
৩০। মসাস হাওয়া াওয়ার িমল, বােন র বাজার, য়া, রাজশাহী ২০০০ -
৩১। মসাস মা মিন ডাস, িব আর, কাজী নজ ল ইসলাম সড়ক ৫ নং 

রলওেয় ঘাট, াদ র
২০০০ -

৩২। মসাস আলাল এ ার াইজ, নট রাড মাড়, শর র, ব ড়া ৫০০০ -
৩৩। মসাস কাজী এ ার াইজ, ৫৯/১২, সাউথ সা লার রাড, টপাড়া, 

লনা সদর , লনা
- ৫০০০

৩৪। কাজী সাবহান িডং কেপােরশন, ৩৭, লবনচরা খােলর উ র পাশ, 
লনা সদর, লনা

- ৫০০০

৩৫। মসাস মহা ল আলম ড াডা , ৭৪৪, ব বারাি  পাড়া, যেশার ২০,০০০ -
৩৬। মসাস রায় ডাস, হাি ং নং-৬৪৯, ৫নং রলওেয় ঘাট, াদ র ৩০০০ -
৩৭। মসাস ল ইসলাম, রাতন পা  অিফস পাড়া, নও া ১০,০০০ ৫০০০
৩৮। মসাস রায় এ ার াইজ, নীলফামারী বাজার, নীলফামারী - ২০০০
৩৯। ী ার এ ার াইজ, শাহপরান উপশহর, খািদম নগর, সদর িসেলট ৩০০০ ৫০০০
৪০। বাশা ড ই ার াশনাল, রহমান চ ার বনােপাল বাজার, শাশা, 

যেশার
২০০০ -

৪১। মসাস ইউনাইেটড রাইস, ম বা েদব র, বাংলািহিল, হািকম র, 
িদনাজ র

৫০০০ -

৪২। মসাস শারিমন এ ার াইজ, ১২৫৩, শন বাজার, নওয়াপাড়া, 
অভয়নগর, যেশার

৩০০০ -

৪৩। মসাস গালাপী ডাস, শাখারীেপাতা বাজার, বনােপাল, যেশার ২০০০ -
৪৪। মসাস কামাল হাসিকং িমল,  মাহ দ র, ি পাড়া, িবরাম র, 

িদনাজ র
৩০০০ -

৪৫। মসাস গালাম মা ফা, িশকার র বাজার, শাশা, যেশার। ১০,০০০ -
৪৬। মসাস মাহীর ই ার াশনাল, হাি  নং-৫২৫, মেডল কেলজ রাড, 

নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার।
১০,০০০ -

৪৭। মসাস শামীম এ ার াইজ, িশকার র বাজার, শাশা, যেশার। ১০,০০০ -
৪৮। মসাস আিফল ড ই ার াশনাল, হাি  নং-১২৫৪, শন বাজার, 

নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার।
২০০০ -

৪৯। মসাস িবকাশ চ  সাহা, ভামরা ল ব র, ভামরা, সাত ীরা। ২০০০ -
৫০। িবকাশ এে া ড িল:, সাতাশী, ৭ নং ওয়াড, জােম মসিজদ সড়ক, 

বায়ালমারী, ফিরদ র।
২০০০ -
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৫১। মসাস ল এ ার াইজ, কলােরায়া বাজার, কলােরায়া সাত ীরা ১০,০০০ -
৫২। মসাস হাজী মাছা কিরম এ  স , মসিজদ মােকট, বনােপাল বাজার, 

বনােপাল, যেশার।
১০,০০০ -

৫৩। আল ফািহম এ ার াইজ, আতাহার, লন র, নয়ােগালাহাট, 
াপাইনবাবগ ।

২০০০ -

৫৪। মসাস াদাস পার রাইস িমল, আতাহার, লন র, নয়ােগালাহাট, 
াপাইনবাবগ ।

৪০০০ -

৫৫। মসাস সাবিরন ড ই ার াশনাল, ১২০৬ শন বাজার রাড, 
নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার।

২০০০ -

৫৬। মসাস আিন র রহমান, ১২৫৩ শন বাজার রাড, নওয়াপাড়া, 
অভয়নগর, যেশার।

২০০০ -

৫৭। মসাস তাসনীম ড ই ার াশনাল, ১২৫৩ শন বাজার রাড, 
নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার।

২০০০ -

৫৮। মসাস সিমরন মার সাহা, সিরষাবাড়ী বড় বাজার, জামাল র। ৬০০০ -
৫৯। মসাস িবসিম াহ াওয়ার িমল, জিমরা, য়া, রাজশাহী। ২০,০০০ -
৬০। মসাস িনশা ড ই ার াশনাল, ৩১  আর রাড, সয়দ র, 

নীলফামারী।
৫০০০ -

৬১। মসাস িলটন এ ার াইজ, আতাহার, নয়ােগালাহাট, াপাইনবাবগ । ২০০০ -
৬২। মসাস ইভা এ ার াইজ, আতাহার, নয়ােগালাহাট, াপাইনবাবগ । ৭০০০ -

৬৩। মসাস একতা শ  ভা ার, কদমতলা ঘাট, রাতন বাজার, 
াপাইনবাবগ  সদর, াপাইনবাবগ ।

২০০০ -

৬৪। মসাস র ডাস, ব শহীদ ডা: িজক ল হক রাড, সয়দ র, 
নীলফামারী।

৪০০০ -

৬৫। মসাস সজল ডাস, গা র রাড, বনােপাল, যেশার ৩০০০ -
৬৬। সাথী অেটা রাইস িমল  ( া.) িল. াকা ি ক িফ , জীবননগর, 

য়াডা া
২০০০ -

৬৭। মসাস িনশা ড ই ার াশাল, ৩১,  আর রাড, সয়দ র, 
নীলফামারী

৫০০০ -

৬৮। মসাস বা ল দব,ডাক বাংলা রাড, কািলঘাট, িসেলট - ৩০০০
৬৯। মসাস আলফাজ এ ার াইজ, আখাউড়া হলব র, আখাউড়া, 

া ণবািড়য়া
৫০০০ -

৭০। মসাস িরি ক এ ার াইজ, হাি ং-৩০০, দাকান নং-৪, তােলাড়া 
বাজার, তােলাড়া, পচািচয়া, ব ড়া

৫০০০ ২০০০

৭১। শাপলা ডাস, লপি , নােটার সদর, নােটার ৪০০০ ৪০০০
মাট= ৩,৬২,০০০ (িতন ল  

বাষি  হাজার)
৫৬,০০০ (ছা া  
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 ে  আমদািন নীিত আেদেশর েযাজ  সকল িবিধ-িবধান িতপালন করেত হেব।

...

৩১-৮-২০ ২১
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মাছাঃ ফােতমা খা ন
সহকারী িনয় ক

ইেমইল: ac2.ho@ccie.gov.bd

ন র: ২৬.০৩.০০০০.০০৩.৪৮.০০২.২১.২২৯১/১ তািরখ: ১৬ ভা  ১৪২৮
৩১ 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 দাশ ডাস, শন বাজার, নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার
৭) মসাস শা  এ ার াইজ, কািলবািড় মােকট, শন বাজার, নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার
৮) ঘাষ অেটােম ক রাইস িমল, ল র র, নও া সদর, নও া
৯) মসাস এ ক িডং, মইন রাড নও া
১০) ইমেপ  ই ার াশনাল, নািজর শংকর র রাড, ওয়াড নং ৯, থানা- কােতায়ািল, যেশার
১১) মসাস িব এ ার াইজ, ২নং বিল ানশন, টািমনাল রাড, কদমতলী, িসেলট
১২) মসাস ম মদার এ  স , কািলবাড়ী মােকট, শন বাজার, নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার
১৩) আলাল এে া ড ডা  িলিমেটড, নট রাড মাড়, শর র, ব ড়া
১৪) এিব ড ই ার াশনাল, নট রাড মাড়, শর র, ব ড়া
১৫) মসাস বলাল হােসন, পার নও া (আ পি ), নও া সদর, নও া
১৬) সসাস ম মদার এ ার াইজ, পাটেকল ঘাটা বাজার, তালা, সাত ীরা
১৭) ফািরহা ড ই ার াশনাল, নট রাড মাড়, শর র, ব ড়া
১৮) মসাস আ ল মন র খান, কাহা  বাজার, কাহা , ব ড়া
১৯) মসাস অ  ই ার াশনাল, রাতন বাস া  মইন রাড, নও া
২০) মসাস এস. ক িডং, মইন রাড, নও া
২১) রাফসান ডাস, ভামরা ল ব র, ভামরা, সাত ীরা
২২) মসাস মা-মিন ডাস, ভামরা ল ব র, ভামরা সাত ীরা
২৩) মসাস রাজ এ ার াইজ, ভামরা ল ব র, ভামরা সাত ীরা
২৪) মসাস শখ ডাস, প গড় বাজার, প গড়
২৫) আকাশ এ ার াইজ, পার-নও া, আ পি , নও া
২৬) বাশা িডং, আই. ক রাড, বরইচারা, পা: জয়নগর, থানা ঈ রদী, জলা পাবনা। 
২৭) মসাস শরা এে া ডস, কলাবাগান, সা াহার, আদামিদঘী, ব ড়া
২৮) মসাস সালমান রিশদ, বােন র, প য়া, রাজশাহী
২৯) এস, এস, অেটা রাইস িমল, চকজাফরাবাদ, হাপািনয়া, নও া
৩০) মসাস িনউ মা  ভা ার, িবেনা র, ীমার ঘাট, প সার, ীগ
৩১) চ ন, নািজর শংকর র রাড, ওয়াড ন র-৯, কাতয়ালী, যেশার
৩২) পােটায়ারী িবজেনস হাউস ( া:) িল:, িবিসক, িশ  নগরী, লহাট, িদনাজ র
৩৩) মসাস ইউশা িডং, লনা রাড, রাতন বাস া , যেশার
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৩৪) শদ ই ার াশনাল, লনা রাড, রাতন বাস া , যেশার
৩৫) মসাস হাওয়া াওয়ার িমল, বােন র বাজার, য়া, রাজশাহী
৩৬) মসাস মা মিন ডাস, িব আর, কাজী নজ ল ইসলাম সড়ক ৫ নং রলওেয় ঘাট, াদ র
৩৭) মসাস আলাল এ ার াইজ, নট রাড মাড়, শর র, ব ড়া
৩৮) মসাস কাজী এ ার াইজ, ৫৯/১২, সাউথ সা লার রাড, টপাড়া, লনা সদর , লনা
৩৯) কাজী সাবহান িডং কেপােরশন, ৩৭, লবনচরা খােলর উ র পাশ, লনা সদর, লনা
৪০) মসাস মহা ল আলম ড াডা , ৭৪৪, ব বারাি  পাড়া, যেশার
৪১) মসাস রায় ডাস, হাি ং নং-৬৪৯, ৫নং রলওেয় ঘাট, াদ র
৪২) মসাস ল ইসলাম, রাতন পা  অিফস পাড়া, নও া
৪৩) মসাস রায় এ ার াইজ, নীলফামারী বাজার, নীলফামারী
৪৪) ী ার এ ার াইজ, শাহপরান উপশহর, খািদম নগর, সদর িসেলট
৪৫) বাশা ড ই ার াশনাল, রহমান চ ার বনােপাল বাজার, শাশা, যেশার
৪৬) মসাস ইউনাইেটড রাইস, ম বা েদব র, বাংলািহিল, হািকম র, িদনাজ র
৪৭) মসাস শারিমন এ ার াইজ, ১২৫৩, শন বাজার, নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার
৪৮) মসাস গালাপী ডাস, শাখারীেপাতা বাজার, বনােপাল, যেশার
৪৯) মসাস কামাল হাসিকং িমল, মাহ দ র, ি পাড়া, িবরাম র, িদনাজ র
৫০) মসাস গালাম মা ফা, িশকার র বাজার, শাশা, যেশার। 
৫১) মসাস মাহীর ই ার াশনাল, হাি  নং-৫২৫, মেডল কেলজ রাড, নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার।
৫২) মসাস শামীম এ ার াইজ, িশকার র বাজার, শাশা, যেশার।
৫৩) মসাস আিফল ড ই ার াশনাল, হাি  নং-১২৫৪, শন বাজার, নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার।
৫৪) মসাস িবকাশ চ  সাহা, ভামরা ল ব র, ভামরা, সাত ীরা।
৫৫) িবকাশ এে া ড িল:, সাতাশী, ৭ নং ওয়াড, জােম মসিজদ সড়ক, বায়ালমারী, ফিরদ র।
৫৬) মসাস ল এ ার াইজ, কলােরায়া বাজার, কলােরায়া সাত ীরা
৫৭) মসাস হাজী মাছা কিরম এ  স , মসিজদ মােকট, বনােপাল বাজার, বনােপাল, যেশার।
৫৮) আল ফািহম এ ার াইজ, আতাহার, লন র, নয়ােগালাহাট, াপাইনবাবগ ।
৫৯) মসাস াদাস পার রাইস িমল, আতাহার, লন র, নয়ােগালাহাট, াপাইনবাবগ ।
৬০) মসাস সাবিরন ড ই ার াশনাল, ১২০৬ শন বাজার রাড, নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার।
৬১) মসাস আিন র রহমান, ১২৫৩ শন বাজার রাড, নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার।
৬২) মসাস তাসনীম ড ই ার াশনাল, ১২৫৩ শন বাজার রাড, নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার।
৬৩) মসাস সিমরন মার সাহা, সিরষাবাড়ী বড় বাজার, জামাল র।
৬৪) মসাস িবসিম াহ াওয়ার িমল, জিমরা, য়া, রাজশাহী।
৬৫) মসাস িনশা ড ই ার াশনাল, ৩১  আর রাড, সয়দ র, নীলফামারী।
৬৬) মসাস িলটন এ ার াইজ, আতাহার, নয়ােগালাহাট, াপাইনবাবগ ।
৬৭) মসাস ইভা এ ার াইজ, আতাহার, নয়ােগালাহাট, াপাইনবাবগ ।
৬৮) মসাস একতা শ  ভা ার, কদমতলা ঘাট, রাতন বাজার, াপাইনবাবগ  সদর, াপাইনবাবগ ।
৬৯) মসাস র ডাস, ব শহীদ ডা: িজক ল হক রাড, সয়দ র, নীলফামারী।
৭০) মসাস সজল ডাস, গা র রাড, বনােপাল, যেশার
৭১) সাথী অেটা রাইস িমল  ( া.) িল. াকা ি ক িফ , জীবননগর, য়াডা া
৭২) মসাস িনশা ড ই ার াশাল, ৩১,  আর রাড, সয়দ র, নীলফামারী
৭৩) মসাস বা ল দব,ডাক বাংলা রাড, কািলঘাট, িসেলট
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৭৪) মসাস আলফাজ এ ার াইজ, আখাউড়া হলব র, আখাউড়া, া ণবািড়য়া
৭৫) মসাস িরি ক এ ার াইজ, হাি ং-৩০০, দাকান নং-৪, তােলাড়া বাজার, তােলাড়া, পচািচয়া, ব ড়া
৭৬) শাপলা ডাস, লপি , নােটার সদর, নােটার
৭৭) িনবাহী অিফসার জনাব মাঃ জািহ ল আলম চৗ রী, (প  ওেয়ব সাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা হেলা)।
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