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ন র: ২৬.০৩.০০০০.০০৩.৪৮.০০২.২১.১৪৭৫ তািরখ: 
২৬ লাই ২০২২

১১ াবণ ১৪২৯

াপক:
তািলকায় বিণত ৫৭  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: ২৬.০০.০০০০.১১১.৫৩.০৪৯.২১.২৯, তািরখঃ ২৫.০৭.২০২২ ি ঃ।

উপ  িবষয় ও ে া  পে র ি েত বািণজ  ম ণালেয়র পািরেশর িভি েত এবং আমদািন নীিত আেদশ মাতােবক
বসরকাির পযােয় চাল আমদািনত  িনে  বিণত ৫৭  ি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 এ, আর, ই ার াশনাল, এ এ টাওয়ার, ১৭৩, আরামবাগ, মিতিঝল, ঢাকা-১০০০ ১০০০ -
২ মসাস দাদা রাইচ িমল, খাজানগর, জগিত, ি য়া ১০০০ -
৩ মসাস জািরফ এ ার াইজ, আ ল গা র রাইস িমল মােকট, াপাইনবাবগ  

সদর, াপাইনবাবগ
১০০০ -

৪ মসাস িহিল ইমেপ , িস.িপ রাড, বাংলািহিল, হািকম র, িদনাজ র ২০০০ -
৫ িসল বক  িডং, ৪৬, মৗ মী, িমরাবাজার, িসেলট ১০০০ -
৬ অিত িডং, ৩/৯, নািজর চ ার, মহাজনপি , িসেলট ১০০০ -
৭ মসাস তানভীর এ ার াইজ,২২১, খা নগ , চ াম ১০০০ -
৮ আরেকিস িডং, আরেকিস ভবন, শহীদ নািগস সড়ক, চকেদব, নও া ১০০০ -
৯ মসাস মাহীর ই ার াশনাল, নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার ১০০০ -
১০ মসাস ছায়া এ ার াইজ, ভামরা ল ব র, ভামরা, সাত ীরা ১০০০ -
১১ িবকাশ এে া ড িলঃ, সাতাশী, জােম মসিজদ সড়ক, বায়ালমারী, ফিরদ র ২০০০ ১০০০
১২ মন এ  াদাস, ডালপি , নও া সদর, নও া ১০০০ -
১৩ মসাস এ.িপ. এ ার াইজ, সাবহানীঘাট, িসেলট - ১০০০
১৪ জয় িফড িমলস িলিমেটড, খান টাওয়ার (৫ম তলা), এ-৫০, মিজদ রণী, 

িশববাড়ী, সানাডা া, লনা
৩০০০ -

১



১৫ মসাস জয় এ ার াইজ, ৫০ এ খান টাওয়ার, মিজদ রণী, লনা ৩০০০ -

১৬ আরিপ এ েপাট এ  ইমেপাট িলঃ, ভাতী টাওয়ার ( নালী গােডন), াট-৭িব, 
ট-১৪/৫/িব, বাইশেটকী, কাফ ল, িমর র-১৩, ঢাকা

২০০০ -

১৭ িপিসএফ িফড ই াি জ, ১০,  রাড, লনা ১০০০ -
১৮ এম. ক. এ েপাট এ  ইমেপাট, সানামসিজদ, লব র, াপাইনবাবগ ১০০০ -
১৯ মসাস ফােতমা এ ার াইজ, মৗ মী (১) পীেররচক, আলমনগর, জিকগ , িসেলট ১০০০ -
২০ মসাস াদাস অেটা রাইস িমল, নয়ানগর, নায়ােগালাহাট, সদর, াপাইনবাবগ ১০০০ -
২১ মসাস এম এম এ ার াইজ, রিফক হাউিজং, শেখরেটক, আদাবর, ঢাকা-১২০৭ ১০০০ -
২২ মসাস এইচ িব ডাস, তালবািড়য়া শাি র মাড় বাজার, সদর যেশার ১০০০ -
২৩ কােরস বাংলােদশ িলঃ ( িডং শাখা), ট-৩১৪/এ, রাড-১৮, ক-ই, ব রা, 

ঢাকা-১২২৯
১০০০ -

২৪ মসাস মা: রজা এ ার াইজ, ভাখরশাল, থানাবাজার, জিকগ , িসেলট ১০০০ ১০০০
২৫ মসাস জালাল উি ন, মাকামবাড়ী, ডাক ও থানা- জ া র, িসেলট - ১০০০
২৬ মসাস স টডাস, মঘনা ৩৩/এ, িমজা জা াল, িসেলট - ১০০০
২৭ মসাস কমেফাট জান, িসেলট িমেলিনয়াম মােকট, িজ াবাজার, িসেলট - ১০০০
২৮ মসাস পােয়ল ডাস, ২৪৪, খা নগ , চ াম ১০০০ -
২৯ মসাস অিপতা ডাস, ২৪৪, খা নগ , চ াম ১০০০ -
৩০ মসাস িব.এন ডাস, ৭৬, আছাদগ , চ াম ১০০০ -
৩১ মসাস জননী এ ার াইজ, রাড-৩/২, বাসা-৫/২, রাধাব ভ, রং র ১০০০ ১০০০
৩২ মসাস লজান এে া ডস, ব ঢাকা রাড, সা াহার, ব ড়া ১০০০ -
৩৩ মসাস বলাল হােসন, পার নও া (আ পি ), নও া সদর, নও া - ৪০০০
৩৪ এস.এস অেটা রাইস িমল, চকজাফরাবাদ, হাপািনয়া, নও া ৫০০০ ১০০০
৩৫ মসাস ল ইসলাম, পা  অিফস পাড়া, নও া ১০০০০ ২০০০
৩৬ মসাস ইকবাল এ  াদাস, ২০, রাতন বাজার রাড, কালীবাড়ী, লনা ১০০০ -
৩৭ মসাস বা ী সাহা, পাটপি , ন েকাণা-২৪০০ ১০০০ -
৩৮ জীবন মার সাহা, িনিখলনাথ রাড, ন েকাণা-২৪০০ ১০০০ -
৩৯ মসাস িবজয় কাি  চ  ল, ডাকবাংলা রাড, কালীঘাট, িসেলট - ১০০০
৪০ তাফিসর এে া ড িলঃ, হাট গাপাল র বাজার, িঝনাইদহ ১০০০ -
৪১ মসাস ইউনাইেটড রাইস িমল, ম বা েদব র, বাংলািহিল, হািকম র, িদনাজ র ১০০০ -
৪২ বাশা ড ই ার াশনাল, রহমান চ ার ৩য় তলা, বনােপাল, শাশা, যেশার ১০০০ -
৪৩ াের স লিজি কস কেপােরশন, বনােপাল সানালী ভবন, বনােপাল, যেশার ১০০০ -
৪৪ মসাস আলম িডং, ইসলাম র, িহমাইত র, পাবনা ১০০০ -
৪৫ মা: ইসমাইল হােসন িমলন, মইন রাড, িঝকরগাছা, যেশার - ২০০০
৪৬ আিদব ই ার াশনাল, লতান র, বড় বাজার সড়ক, সাত ীরা ১০০০ -
৪৭ াই িডং, বাড়ী#১/এ, সড়ক#৪, িপিসকালচার হাউিজং, আদাবর, ঢাকা-১২০৭ ১০০০ -
৪৮ মসাস ইরফান ই ার াশনাল, ২০০, রাজাখালী রাড, চাকতাই, চ াম ১০০০ -
৪৯ মসাস লশী ই াি জ, তােলাড়া বাজার, তােলাড়া, ব ড়া - ১০০০
৫০ মসাস ইউ িব এম িস ই ার াশনাল, হাতীবা া, লালমিনরহাট ১০০০ -
৫১ আরশী ক াকশন, আদশপাড়া, নােগ রী, িড় াম ২০০০ -
৫২ াবাল া  কেপােরশন, ইয়া ানশন (৭ম তলা), ৬ মিতিঝল িস/এ, 

ঢাকা-১০০০
২০০০ -

৫৩ মসাস বাবা ডাস, রামরাম র (িশতলডা া), িডওইল, সাপাহার, নও া ১০০০ -
৫৪ মসাস মন কন াকশন, আ ারীঝাড়, ামারী, িড় াম - ১০০০
৫৫ সাউদান এে া কিমক াল ই া:, স র#৮, ট# ৩, ক িব ন ন উপশহর, 

যেশার সদর, যেশার
১০০০ -

৫৬ প ীমা বাংলােদশ, েয়িত েজ , ভাঢ া পি ম পাড়া, ভাঢ া, দি ণ 
করানীগ , ঢাকা

১০০০ -

২



৫৭ মসাস মিতউর রহমান এ  াদাস, ডাক বাংলা রাড, চাউল বাজার, কালীঘাট, 
িসেলট

- ২০০০

                                                                                   সবেমাট ৬৯,০০০ 
(ঊনস র 
হাজার)

২১,০০০ 
(এ শ 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।

...

২৬ -৭-২০ ২২

মাঃ হািব র রহমান মন
সহকারী িনয় ক

ইেমইল: ac2.ho@ccie.gov.bd

ন র: ২৬.০৩.০০০০.০০৩.৪৮.০০২.২১.১৪৭৫/১ তািরখ: ১১ াবণ ১৪২৯
২৬ লাই ২০২২

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) সিচব, খা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, বািণজ  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৩) ি গত কমকতা , আইআই  অ িবভাগ, বািণজ  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা-১০০০।
৪) এ, আর, ই ার াশনাল, এ এ টাওয়ার, ১৭৩, আরামবাগ, মিতিঝল, ঢাকা-১০০০,
৫) মসাস দাদা রাইচ িমল, খাজানগর, জগিত, ি য়া, 
৬) মসাস জািরফ এ ার াইজ, আ ল গা র রাইস িমল মােকট, াপাইনবাবগ  সদর, াপাইনবাবগ , 
৭) মসাস িহিল ইমেপ , িস.িপ রাড, বাংলািহিল, হািকম র, িদনাজ র, 
৮) িসল বক  িডং, ৪৬, মৗ মী, িমরাবাজার, িসেলট, 
৯) অিত িডং, ৩/৯, নািজর চ ার, মহাজনপি , িসেলট, 
১০) মসাস তানভীর এ ার াইজ,২২১, খা নগ , চ াম, 
১১) আরেকিস িডং, আরেকিস ভবন, শহীদ নািগস সড়ক, চকেদব, নও া, 
১২) মসাস মাহীর ই ার াশনাল, নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার, 
১৩) মসাস ছায়া এ ার াইজ, ভামরা ল ব র, ভামরা, সাত ীরা, 
১৪) িবকাশ এে া ড িলঃ, সাতাশী, জােম মসিজদ সড়ক, বায়ালমারী, ফিরদ র, 
১৫) মন এ  াদাস, ডালপি , নও া সদর, নও া, 
১৬) মসাস এ.িপ. এ ার াইজ, সাবহানীঘাট, িসেলট, 
১৭) জয় িফড িমলস িলিমেটড, খান টাওয়ার (৫ম তলা), এ-৫০, মিজদ রণী, িশববাড়ী, সানাডা া, লনা, 
১৮) মসাস জয় এ ার াইজ, ৫০ এ খান টাওয়ার, মিজদ রণী, লনা, 
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১৯) আরিপ এ েপাট এ  ইমেপাট িলঃ, ভাতী টাওয়ার ( নালী গােডন), াট-৭িব, ট-১৪/৫/িব, বাইশেটকী, কাফ ল,
িমর র-১৩, ঢাকা, 
২০) িপিসএফ িফড ই াি জ, ১০,  রাড, লনা, 
২১) এম. ক. এ েপাট এ  ইমেপাট, সানামসিজদ, লব র, াপাইনবাবগ , 
২২) মসাস ফােতমা এ ার াইজ, মৗ মী (১) পীেররচক, আলমনগর, জিকগ , িসেলট, 
২৩) মসাস াদাস অেটা রাইস িমল, নয়ানগর, নায়ােগালাহাট, সদর, াপাইনবাবগ , 
২৪) মসাস এম এম এ ার াইজ, রিফক হাউিজং, শেখরেটক, আদাবর, ঢাকা-১২০৭, 
২৫) মসাস এইচ িব ডাস, তালবািড়য়া শাি র মাড় বাজার, সদর যেশার, 
২৬) কােরস বাংলােদশ িলঃ ( িডং শাখা), ট-৩১৪/এ, রাড-১৮, ক-ই, ব রা, ঢাকা-১২২৯, 
২৭) মসাস মা: রজা এ ার াইজ, ভাখরশাল, থানাবাজার, জিকগ , িসেলট, 
২৮) মসাস জালাল উি ন, মাকামবাড়ী, ডাক ও থানা- জ া র, িসেলট, 
২৯) মসাস স টডাস, মঘনা ৩৩/এ, িমজা জা াল, িসেলট, 
৩০) মসাস কমেফাট জান, িসেলট িমেলিনয়াম মােকট, িজ াবাজার, িসেলট, 
৩১) মসাস পােয়ল ডাস, ২৪৪, খা নগ , চ াম, 
৩২) মসাস অিপতা ডাস, ২৪৪, খা নগ , চ াম, 
৩৩) মসাস িব.এন ডাস, ৭৬, আছাদগ , চ াম, 
৩৪) মসাস জননী এ ার াইজ, রাড-৩/২, বাসা-৫/২, রাধাব ভ, রং র, 
৩৫) মসাস লজান এে া ডস, ব ঢাকা রাড, সা াহার, ব ড়া, 
৩৬) মসাস বলাল হােসন, পার নও া (আ পি ), নও া সদর, নও া, 
৩৭) এস.এস অেটা রাইস িমল, চকজাফরাবাদ, হাপািনয়া, নও া, 
৩৮) মসাস ল ইসলাম, পা  অিফস পাড়া, নও া, 
৩৯) মসাস ইকবাল এ  াদাস, ২০, রাতন বাজার রাড, কালীবাড়ী, লনা, 
৪০) মসাস বা ী সাহা, পাটপি , ন েকাণা-২৪০০, 
৪১) জীবন মার সাহা, িনিখলনাথ রাড, ন েকাণা-২৪০০, 
৪২) মসাস িবজয় কাি  চ  ল, ডাকবাংলা রাড, কালীঘাট, িসেলট, 
৪৩) তাফিসর এে া ড িলঃ, হাট গাপাল র বাজার, িঝনাইদহ, 
৪৪) মসাস ইউনাইেটড রাইস িমল, ম বা েদব র, বাংলািহিল, হািকম র, িদনাজ র, 
৪৫) বাশা ড ই ার াশনাল, রহমান চ ার ৩য় তলা, বনােপাল, শাশা, যেশার, 
৪৬) াের স লিজি কস কেপােরশন, বনােপাল সানালী ভবন, বনােপাল, যেশার, 
৪৭) মসাস আলম িডং, ইসলাম র, িহমাইত র, পাবনা, 
৪৮) মা: ইসমাইল হােসন িমলন, মইন রাড, িঝকরগাছা, যেশার, 
৪৯) আিদব ই ার াশনাল, লতান র, বড় বাজার সড়ক, সাত ীরা, 
৫০) াই িডং, বাড়ী#১/এ, সড়ক#৪, িপিসকালচার হাউিজং, আদাবর, ঢাকা-১২০৭, 
৫১) মসাস ইরফান ই ার াশনাল, ২০০, রাজাখালী রাড, চাকতাই, চ াম, 
৫২) মসাস লশী ই াি জ, তােলাড়া বাজার, তােলাড়া, ব ড়া, 
৫৩) মসাস ইউ িব এম িস ই ার াশনাল, হাতীবা া, লালমিনরহাট, 
৫৪) আরশী ক াকশন, আদশপাড়া, নােগ রী, িড় াম, 
৫৫) াবাল া  কেপােরশন, ইয়া ানশন (৭ম তলা), ৬ মিতিঝল িস/এ, ঢাকা-১০০০, 
৫৬) মসাস বাবা ডাস, রামরাম র (িশতলডা া), িডওইল, সাপাহার, নও া, 
৫৭) মসাস মন কন াকশন, আ ারীঝাড়, ামারী, িড় াম, 
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৫৮) সাউদান এে া কিমক াল ই া:, স র#৮, ট# ৩, ক িব ন ন উপশহর, যেশার সদর, যেশার, 
৫৯) প ীমা বাংলােদশ, েয়িত েজ , ভাঢ া পি ম পাড়া, ভাঢ া, দি ণ করানীগ , ঢাকা, 
৬০) মসাস মিতউর রহমান এ  াদাস, ডাক বাংলা রাড, চাউল বাজার, কালীঘাট, িসেলট, 
৬১) িনবাহী অিফসার জনাব মাঃ জািহ ল আলম চৗ রী, (প  ওেয়ব সাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা হেলা)।, 
৬২) ি গত সহকারী, আমদািন ও র ািন ধান িনয় েকর দ র
৬৩) মা ার কিপ।

২৬ -৭-২০ ২২

মাঃ হািব র রহমান মন
সহকারী িনয় ক
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