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ন র: ২৬.০৩.০০০০.০০৩.৪৮.০০২.২১.১১৩ তািরখ: 
০৬ জা য়াির ২০২১

২২ পৗষ ১৪২৭

াপক:
তািলকায় বিণত ১২  চাল আমদািনকারক িত ান।

িবষয:় বসরকািরবসরকাির   পযােয়পযােয়   চালচাল   আমদািনরআমদািনর   অ মিতঅ মিত   দানদান ।।
: বািণজ  ম ণালেয়র ারক ন র:২৬.০০.০০০০.১১১.৫৩.০৪৯.২১.০৬, তািরখঃ ০৫.০১.২০২১।

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 ১২  ি / িত ােনর নােমর পােশ উে িখত পিরমাণ
(সেবা  ৫% ভাংগাদানা িবিশ  নন-বাসমিত) িস  চাল িন বিণত শেত আমদািনর জ  Import Permit (IP)
জািরর অ মিত িনেদশ েম দান করা হেলা:

িমক নং ি / িত ােনর নাম ও কানা বরাে র পিরমাণ ( ম.টন)
১. মসাস ম মদার এ  স , কািল বাড়ী মােকট, শন বাজার, নওয়াপাড়া 

অভয়নগর, যেশার
২০,০০০(িবশ হাজার)

২. মসাস ম মদার এ ার াইজ, পাটেকলঘাটা বাজার তালা, সাত ীরা ২৫,০০০( িচশ হাজার)
৩. মসাস ম মদার ডাস, ১৩/১, মংমনিসংহ রাড, ানাস টাওয়ার, ম নং-৮, 

ার-১২, ঢাকা।
৫০,০০০(প াশ হাজার)

৪. মসাস িলটন এ ার াইজ, কািল বাড়ী নওয়াপাড়া অভয়নগর, যেশার ১০,০০০(দশ হাজার)
৫. মসাস ধান ডাস, িত র, মিহমাগ , গািব গ , গাইবা া ৫,০০০( াচ হাজার)
৬. বাশা িডং, আই, ক রাড, বরইচারা, জয়নগর, ঈ রদী, পাবনা ৫,০০০( াচ হাজার)
৭. মসাস ইউনাইেটড রাইস িমল, ম  বা েদব র, বাংলািহিল, হািকম র, 

িদনাজ র
৫,০০০( াচ হাজার)

৮. মসাস শা   রায়, মিনরাম র রাড নওয়াপাড়া অভয়নগর, যেশার ১০,০০০(দশ হাজার)
৯. মসাস হােসন ডাস, লন র, আতাহার, ডাকঘর-নয়ােগালা, াপাইনবাবগ  

সদর, াপাইনবাবগ
১০,০০০(দশ হাজার)

১০. মসাস ইসলাম ডাস, লন র, আতাহার, ডাকঘর-নয়ােগালা, াপাইনবাবগ  
সদর, াপাইনবাবগ

৫,০০০( াচ হাজার)

১১. মসাস নবাব ড াডা স, ১৬/২২, িবিসক িশ নগরী, নয়ােগালা, সদর, 
াপাইনবাবগ

১০,০০০(দশ হাজার)

১২. মসাস াবাল এ ার াইজ, হাি ং নং-১২৫৪, শন বাজার, নয়াপাড়া, 
অভয়নগর, যেশার

৫,০০০( াচ হাজার)

মাট ১,৬০,০০০(এক ল  ষাট 
হাজার) ম.টন

. ১



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

...
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ন র: ২৬.০৩.০০০০.০০৩.৪৮.০০২.২১.১১৩/১(১৮) তািরখ: ২২ পৗষ ১৪২৭
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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 ম মদার এ  স , কািল বাড়ী মােকট, শন বাজার, নওয়াপাড়া অভয়নগর, যেশার
৭) মসাস ম মদার এ ার াইজ, পাটেকলঘাটা বাজার তালা, সাত ীরা
৮) মসাস ম মদার ডাস, ১৩/১, মংমনিসংহ রাড, ানাস টাওয়ার, ম নং-৮, ার-১২, ঢাকা।
৯) মসাস িলটন এ ার াইজ, কািল বাড়ী নওয়াপাড়া অভয়নগর, যেশার
১০) মসাস ধান ডাস, িত র, মিহমাগ , গািব গ , গাইবা া
১১) বাশা িডং, আই, ক রাড, বরইচারা, জয়নগর, ঈ রদী, পাবনা
১২) মসাস ইউনাইেটড রাইস িমল, ম  বা েদব র, বাংলািহিল, হািকম র, িদনাজ র
১৩) মসাস শা   রায়, মিনরাম র রাড নওয়াপাড়া অভয়নগর, যেশার
১৪) মসাস হােসন ডাস, লন র, আতাহার, ডাকঘর-নয়ােগালা, াপাইনবাবগ  সদর, াপাইনবাবগ
১৫) মসাস ইসলাম ডাস, লন র, আতাহার, ডাকঘর-নয়ােগালা, াপাইনবাবগ  সদর, াপাইনবাবগ
১৬) মসাস নবাব ড াডা স, ১৬/২২, িবিসক িশ নগরী, নয়ােগালা, সদর, াপাইনবাবগ
১৭) মসাস াবাল এ ার াইজ, হাি ং নং-১২৫৪, শন বাজার, নয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার
১৮) িনবাহী অিফসার জনাব মাঃ জািহ ল আলম চৗ রী, (প  ওেয়ব সাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা হেলা)।

৭-১-২০ ২১

মাছাঃ ফােতমা খা ন
সহকারী িনয় ক

. ২


