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ারক ন র: ১৩.০০.০০০০.০৪৪.০৭.০০১.২১.৪০৫ তািরখ: 
২২ আগ  ২০২১

৭ ভা  ১৪২৮

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

      
     উপ  িবষেয় িনে া  তািলকায় ি / িত ান বরাবের ছেক উে িখত পিরমান (সেবা  ৫% ভাংগাদানা
িবিশ ) নন বাসমিত িস  চাল ও আতপ চাল (Non-Boiled Atap Rice) িন বিণত শেত আমদািনর
অ মিত দােনর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা:

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

১। গালাম রা ানী, ৫৮ ব হাজীপাড়া, িখল াও, ঢাকা ২০০০ -
২। মসাস দাদা রাইচ িমল, খাজানগর, জগিত ি য়া ২০০০ -
৩। রজাউল হক এ  স , িশয়ালেঘানা, িনি র, িঝকরগাছা, যেশার ৫০০০ -
৪। মসাস হাজী ডাস, ঝাউডা ী বাজার, সাত ীরা ২০০০ -
৫। জাহান এে া ড া: িল, নারায়ন ি েমাহনী, ডাকবাংলা বাজার, 

িঝনাইদহ
২০০০ -

৬। মসাস এস এস এ ার াইজ, িসিপ রাড, উ রবা েদব র, 
বাংলািহিল, হািকম র, িদনাজ র। 

২০০০ -

৭। মসাস আর িব িডং, ভামরা লব র, সাত ীরা। ২০০০ -
৮। পব ই ার াশনাল, ১ নং আফতাব াজা, িনউমােকট, ঘাড়ামারা, 

বায়ািলয়া, রাজশাহী
২০০০ -

৯। রবন ডাস, কাটাখালী বাজার, াম র,রাজশাহী ২০০০ -
১০। মসাস ম মিত এ ার াইজ, হাি : ১০৬১, শন বাজার, 

নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার
৭০০০ -

১১। মসাস সততা ডাস, ১২৩ থানােমাড়, জীবননগর, য়াডা া ২০০০ -
১২। মসাস ক এস কেপােরশন, সনপাড়া, পবতা, িমর র, ঢাকা ২০০০ -
১৩। মসাস শাহািরব এ ার াইজ, িসিপ রাড উ রবা েদব র, 

বাংলািহিল, িদনাজ র
৩০০০ -

১৪। অিজ ীন আড স শন, দি ণ িশব র, লালমাই, সদর দি ন, 
িম া

২০০০ -

১৫। মা. ইসমাইল হােসন িমলন, মইন রাড, িঝকরগাছা, যেশার ৭০০০ -
১৬। মসাস হােসন ডাস, লন র, আতাহার, নয়ােগালা, াপানবাবগ  

সদর, চা াইনবাবগ
১০০০০ -

১৭। মসাস িল  ই ার াশনাল, বনােপাল বাজার, বনােপাল, যেশার ১০০০০ -
১৮। মসাস কামাল অেটা রাইচ িমল, শাড়ইল, রাজাবাড়ীহাট, গাদাগাড়ী, 

রাজশাহী
৫০০০ -

১



১৯। মসাস ইসলাম র রাইস িমল, নাভারণ রাতন বাজার, যাদব র, 
িঝকরগাছা, যেশার

৫০০০ -

২০। মসাস মিফজ অেটা রাইস িমল, িঝিলম রাড, চা াইনবাবগ ৪০০০ -
২১। মসাস দীন ইসলাম ডাস, রাজাপি  মইন রাড, িঝকরগাছা, 

যেশার
২০০০ -

২২। মসাস নবাব ড াডা স, ১৬/২২ িবিসক িশ নগরী, নয়ােগালা, 
চা ানবাবগ  সদর, চা াইনবাবগ

১০,০০০ -

২৩। মসাস ী ার এে া ই াি জ, আইলচারা বাজার, পাড়াদহ, ি য়া ৩০০০ -
২৪। মসাস শািমম এ  াদাস, ঠা র াও রাড, ঠা র াও ৩০০০ -
২৫। মসাস িমম ই ার াশনাল, বনােপাল বাজার, শাশা, যেশার ৩০০০ -
২৬। মসাস আল ওয়ালী ডাস, ১৯ কশব লাল রাড, লাল দীিঘর ব 

পাড়, কাতয়ালী, যেশার
৩০০০ -

২৭। এ ািরে া ড এ েপাটার িলিমেটড, ১৬৬-১৬৭, রামনগর ড়লী 
মাড়, রাজারহাট, যেশার সদর, যেশার

২০০০ -

২৮। মসাস সজীব এ ার াইজ, বাগ চড়া বাজার, শাশা, যেশার ২০০০ -
২৯। মসাস এিলজা বগম, ১৯ কসব লাল রাড, লাল িদঘীর ব পাড়, 

যেশার
২০০০ -

৩০। মসাস এ এইচ এ ার াইজ, বাগআচরা বাজার, শাশা, যেশার ২০০০ -
৩১। মসাস নাসিরন আ ার ইভা, ৬৪ বাহানশাহ রাড, কারবালা, যেশার 

সদর, যেশার
২০০০ -

৩২। মসাস শাহজালাল ডাস, বাগ চরা বাজার, শাশা, যেশার ২০০০ -
৩৩। মসাস ভ এ ার াইজ, বাগ চরা বাজার, শাশা, যেশার ২০০০ -
৩৪। মসাস গািলব ডাস, বাগ চরা বাজার, শাশা, যেশার ২০০০ -
৩৫। মসাস খােলক এ ার াইজ, বনােপাল বাজার, বনােপাল, যেশার ২০০০ -
৩৬। মসাস চী এ ার াইজ তােলাড়া বাজার, তােলাড়া, ব ড়া ৩০০০ ২০০০
৩৭। মসাস ীন মাট এ  ডাস, নওয়াপাড়া বাজার, অভয়নগর যেশার ২০০০ -
৩৮। মসাস সৗরভ ডাস, তােলাড়া বাজার, তােলাড়া, ব ড়া ২০০০ ২০০০
৩৯। রিশদ অেটােম ক রাইচ িমলস িল:, ১০২ কাজী নজ ল ইসলাম 

এিভিনউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা
২০০০ -

৪০। মসাস লি  এ  স , নামাজগড়, ডালপি , ব ড়া ২০০০ ২০০০
৪১। মসাস এ. আর ডাস, ৬৪, বাহানশাহ রাড, মিহলা কেলজ এিরয়া, 

যেশার সদর, যেশার
২০০০ -

৪২। মসাস আ ল খােলক, বাগ চরা বাজার, শাশা যেশার ২০০০ -
৪৩। উ রা ডাস ( া:) িল:, রহমান চ র, ৪থ তলা ১২-১৩ মিতিঝল, 

িস/এ, ঢাকা-১০০০
২০০০ -

৪৪। মসাস িবিপ এ ার াইজ, তােলাড়া বাজার, তােলাড়া, ব ড়া ৫০০০ ২০০০
৪৫। মসাস লসী ই াি জ, তােলাড়া বাজার, তােলাড়া, ব ড়া ৫০০০ ২০০০
৪৬। মসাস ষা ডাস, তােলাড়া বাজার, তােলাড়া, ব ড়া ২০০০ ২০০০
৪৭। রিশদ এে া ড াডা স িল:, ব ভ র, আইলচারা, পাড়াদাহ, 

ি য়া
২০০০ -

৪৮। মসাস সাথী ডাস, শন বাজার, নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার ২০০০ -
৪৯। মসাস আ ল ওহাব, ১২৫৩ শন বাজার, নওয়াপাড়া, অভয়নগর, 

যেশার
২০০০ -

৫০। সাম ল হক অেটা রাইচ িমলস া: িল:, খধন, রামগ , নীলফামারী ২০০০ -
৫১। মসাস জগদীশ চ  রায়, পাির পি , নওগা, বাংলােদশ ৫০০০ -
৫২। জেয়  িডং কেপােরশন, শন বাজার, নওয়াপাড়া, অভয়নগর, 

যেশার
২০০০ -

৫৩। মসাস এিপ এ ার াইজ, সাবাহানীঘাট, িসেলট ২০০০ -

২



৫৪। মসাস মসনবী এ া াইজ, সা াহার রাড, ব ড়া ২০০০ -
৫৫। মসাস শখ এ  স , বনােপাল বাজার, বনােপাল, যেশার ২০০০ -
৫৬। মসাস জ এন এ ার াইজ, রামজীবন র, বািলয়াডা া, 

াপাইনবাবগ
২০০০ -

৫৭। মসাস জাহানারা আতপ অেটা রাইস িমল, শাি েমাড়, আইলছাড়া, 
পাড়াদহ, ি য়া 

২০০০ -

৫৮। তািমম এে া ই া. িল, জাবাদম, মাদলা, শাহাজান র, ব ড়া ২০০০ -
৫৯। মসাস নািদম ডাস, গাপাল র, াচিবিব, জয় রহাট ২০০০ -
৬০। মসাস মা ডাস, ধর া, বাংলা িহিল, হািকম র, িদনাজ র ২০০০ -
৬১। মসাস হক াদাস, আিমরগ , ন ন বাজার, পাবতী র পৗরসভা, 

িদনাজ র 
২০০০ -

৬২। মসাস এস. ক.এস.কেপােরশন, ২১. সনপাড়া, পবতা, িমর র, ঢাকা ২০০০ -
৬৩। মসাস রিফক ডাস, ৬ নং ফরাশগ  রাড, ঢাকা-১১০০ ২০০০
৬৪। মসাস হাসান এ  াদাস, ২৩৪, খা নগ , চ াম - ২০০০
৬৫। মসাস ন র আেটা রাইস িমল, বিরয়া লন র আতাহার 

াপাইনবাবগ
২০০০ -

৬৬। মসাস জ ক ডাস, রবী নাথ সড়ক, যেশার সদর, যেশার ৪০০০ -
৬৭। মসাস নািহয়ান এ ার াইজ, পি ম কািজর বাজার, ৮৬ ক িব, 

শাহজালাল উপশহর, িসেলট
২০০০ ২০০০

৬৮। মসাস  এ ার াইজ, নায়াপাড়া, কালীগ , গাজী র ২০০০ -
৬৯। মসাস িহিল িশিপং লাইন, িসিপ রাড, বাংলািহিল, হািকম র, 

িদনাজ র
২০০০ -

৭০। মি রা িডং, লতান র বড় বাজার, সাত ীরা ২০০০ -
৭১। মসাস জািহন ই ার াশনাল, িপ  আই সড়ক, লতান র, 

সাত ীরা
২০০০ -

৭২। মসাস ভ এ ার াইজ, ভামরা ল ব র, ভামরা, সাত ীরা ২০০০ -
৭৩। মসাস িরয়াদ এ ার াইজ, ভামরা ল ব র, সাত ীরা। ২০০০ -

মাট= ২,০৬,০০০ ( ই ল  
ছয় হাজার)

১৬,০০০ ( ষাল 
হাজার)

শত স হশত স হ ::
(ক) বরা  আেদশ জারীর ১৫ িদেনর মে  এলিস লেত হেব এবং এ সং া  ত  (িবল অব এি সহ) খা  ম ণালেয়
তাৎ িণকভােব 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) আমদিন ত চাল স াি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।

২২-৮-২০২১

সিচব

খাজা আ ল হা ান
অিতির  সিচব

ফান: +৮৮০২৯৫৪০১২২
৩



সিচেবর দ র
বািণজ  ম ণালয়

ফ া : +৮৮০২৯৫১৫০২৫
ইেমইল:

jsprocurement@mofood.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০০.০০০০.০৪৪.০৭.০০১.২১.৪০৫/১(৯) তািরখ: ৭ ভা  ১৪২৮
২২ আগ  ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িসিনয়র সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, িষ ম ণালয়
২) মহাপিরচালক, খা  অিধদ র
৩) একা  সিচব, সিচব এর দ র, ধানম ীর কাযালয়
৪) উপসিচব , অভ রীণ বািণজ -১, বািণজ  ম ণালয়
৫) পিরচালক (ভার া ), উি দ সংগিনেরাধ উইং , িষ স সারণ অিধদ র
৬) ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, খা  ম ণালয়
৭) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, খা  ম ণালয়
৮) িসে ম এনািল , আইিস  সল, খা  ম ণালয়
৯) সহকারী া ামার, আইিস  সল, খা  ম ণালয় (ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)

২২-৮-২০২১
হা দ মাহ র রহমান 

িসিনয়র সহকারী সিচব ( বেদিশক সং হ)

৪


