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ারক ন র: ১৩.০০.০০০০.০৪৪.০৭.০০১.২১.১৪৫ তািরখ: 
২৫ ফ যা়ির ২০২১

১২ ফা ন ১৪২৭

িবষয:় বসরকািরবসরকাির   পযােয়পযােয়   চালচাল   আমদািনরআমদািনর   জজ   িনবা িচতিনবা িচত   িত ােনরিত ােনর   অ েলঅ েল  বরাবরা   দানদান ।।

     উপ  িবষেয় িনে া  তািলকা  ি / িত ান বরাবের ছেক উি িখত পিরমাণ (সেবা  ৫%
ভাংগাদানা িবিশ  নন-বাসমিত) িস  চাল িন বিণত শেত আমদািনর অ মিত দােনর জ  িনেদশ েম
অ েরাধ করা হেলাঃ

ম িত ান/ ি র নাম ও কানা বরাে র পিরমান 
( মি ক টন)

১। মসাস ম মদার ডাস, ১৩/এ, ময়মনিসংহ রাড, ানাস টাওয়ার, ম 
নং-০৮, ার-১২, ঢাকা

৫০,০০০

২। মসাস াবাল এ ার াইজ, শন বাজার, নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার ৫,০০০
৩। ম মদার াডা স িল:, ১৩/এ, ময়মনিসংহ রাড, ানাস টাওয়ার, ম 

নং-০৮, ার-১২, ঢাকা
২০,০০০

৪। কাজী সাবাহান িডং কেপােরশন, ৩৭ লবনচরা খােলর উ র পাশ, লনা 
সদর, লনা-৯১০০

১০,০০০

৫। মসাস লাভনী এ ার াইজ, লতলা বাজার, লতলা, লনা ২,০০০
৬। মসাস কাজী এ ার াইজ, ৫৯/১২, সাউথ সা লার রাড টপাড়া, লনা 

সদর, লনা-৯১০০
১৫,০০

৭। শাপলা ডাস, কলপি , নােটার ২,০০০
৮। ডায়ম  এ ার াইজ, সদর রাড, জয় রহাট ১৫০০
৯। মসাস সানালী ডাস, ীজ রাড, মহােদব র, নও া ৩০০০
১০। মসাস এস. ক িডং, মইন রাড, নও া ২,০০০
১১। মসাস িমম ই ার াশাল, বনােপাল বাজার, শাশা, যেশার ১৫০০
১২। মসাস িস  াওয়ার িমল, আর ক রাড, তাজহাট, রং র ২,৫০০
১৩। মসাস এস রজা এ ার াইজ, নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার ১০০০
১৪। মসাস  এম িফড িমল, শাখারীেপাতা বাজার, বনােপাল পাট, শাশা, 

যেশার
১০০০

১৫। মসাস আল রাজী িডং, পিদয়া বাজার, যেশার সদর, যেশার ১০০০
১৬। মসাস িনউ মা  ভা ার, িবেনাদ র, ীমার ঘাট, প সার, ীগ ৫,০০০
১৭। মসাস নবী ল ডাস, মহী র কেলজ রাড, গাপাল র, াচিবিব, 

জয় রহাট
১৫০০

১৮। মসাস আকন এ ার াইজ, ১নং আর ক িমশন রাড, ঢাকা ১০০০
১৯। মসাস মাহা ল আলম ড াডা , ব বারাি  পাড়া, যেশার ১০,০০০
২০। মসাস সাইরাম ই ার াশনাল, ধর া বাংলািহিল, হািকম র, িদনাজ র ৪,০০০

১



২১। মসাস িরি ক এ ার াইজ, তােলাড় বাজার, প ািচয়া, ব ড়া ১,৫০০

২২। মসাস শা   রায়, মিনরাম র রাড, নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার ১০,০০০
২৩। মসাস নহান ডাস, পিত র, মিহমাগ , গািব গ , গাইবা া ১০০০
২৪। ধান অেয়ল িমল  িলিমেটড, মিহমাগ , গািব গ , গাইবা া ১০০০
২৫। মসাস ধান ডাস, মিহমাগ , গািব গ , গাইবা া ৫,০০০
২৬। মসাস িপ  দ , পািরপি , নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার ৫,০০০
২৭। মাসাস আিলফ িডং, শন বাজার, নওয়াপাড়া, যেশার ২,০০০
২৮। মসাস িম  িডং, শন বাজার, নওয়াপাড়া, যেশার ২,০০০
২৯। নওমী িডং, শন বাজার, নওয়াপাড়া, যেশার ২,০০০
৩০। িদ জািকর হােসন, শন বাজার, নওয়াপাড়া, যেশার ১০০০
৩১। ইউেটািপয়া ই ার াশনাল, শন বাজার, নওয়াপাড়া যেশার ২,০০০
৩২। মসাস আর. এস িডং, শন বাজার, নওয়াপাড়া, যেশার ৫,০০০
৩৩। মসাস মা মিন ডাস, ভামরা ল ব র, ভামরা, সাত ীরা ২০০০
৩৪। মসাস িনপা এ ার াইস, লতলা বাজার, লতলা, লনা ১,৫০০
৩৫। মসাস রতনা এ ার াইস, লতলা বাজার, লতলা, লনা ২,০০০
৩৬। মসাস জাহা ীর এ ার াইস, ১নং আর ক িমশন রাড, ঢাকা ১,৫০০
৩৭। মসাস এস.আর এ ার াইস, লতলা বাজার, লতলা, লনা ৫,০০০
৩৮। মসাস শখ বা াস, লতলা বাজার, লতলা, লনা ৫,০০০
৩৯। মসাস রিফ ল ইসলাম, নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার ৩,০০০
৪০। মসাস আয়শা িডং, শন বাজার, নওয়াপাড়া, যেশার ১০০০
৪১। মসাস ম মিত এ ার াইজ, শন বাজার, নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার ১০০০
৪২। নামীরা ই ার াশনাল, শন বাজার, নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার ১,৫০০
৪৩। তাহিমদ িডং, শন বাজার, নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার ১০০০
৪৪। মসাস সততা ডাস, থানােমাড়, জীবননগর, য়াডা া ২,০০০
৪৫। মসাস ম মদার এ ার াইজ, পাটেকলঘাটা বাজার, তালা, সাত ীরা ২৫,০০০
৪৬। মসাস ম মদার এ  স , কািল বাড়ী মােকট, শন বাজার, নওয়াপাড়া, 

অভয়নগর, যেশার
২০,০০০

৪৭। কালাম এ ার াইজ, শন বাজার, নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার ১০০০
৪৮। মসাস েভান এ ার াইজ, শন বাজার, নায়াপাড়া, অভয় নগর যেশার। ১০০০
৪৯। কণ লী এ ার াইজ, শন বাজার, নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার ১০০০
৫০। মসাস ইভা এ ার াইজ, আতাহার, নয়ােগালাহাট, াপাইনবাবগ । ২,৫০০
৫১। মসাস রহমত ার, নায়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার ১০০০
৫২। িব িপ ই ার াশনাল, ১১৫/০ ৎফর রহমান লন, ঢাকা। ১০০০
৫৩। মসাস আ স স র, ইছাঘাটা, সাত ীরা। ১,৫০০
৫৪। মসাস ভ এ ার ইজ, ধানিদয়া, সেনরগািত, পাটেকলঘাটা, সাত ীরা। ১০০০
৫৫। ী ার এ ার ইজ, শাহপরান উপশহর,খািদমনগর, িসেলট ১০০০
৫৬। িনউ সততা রাইচ এেজ ী, পার নও া, নও া সদর, নও া। ১০০০
৫৭। মসাস সাগর এ ার ইজ, পার নওগা, আ পি , নও া সদর, নও া ২০০০
৫৮। মসাস এস এস অেটা রাইস িমল, চকজাফরাবাদ, হাপািনয়া, নও া সদর, 

সও া
১,৫০০

৫৯। মসাস আকাশ এ ার ইজ,  পার নও া, আ পি , নও া সদর, নও া। ১০,০০০
৬০। মসাস শাহী ডাস, বা ভরা, রানীনগর, নও া ২০০০
৬১। মসাস দী  এ ার াইজ, পার নও া, সা াহার রাড, নও া ১০,০০০
৬২। িম ন মার সাহা, পার নও া, আ পি , নও া ১০০০
৬৩। মসাস ল ইসলাম, পা  অিফস পাড়া (খাস-নও া) নও া সদর, নও া ১০,০০০

২



৬৪। মসাস ঘাস অেটােম ক রাইস িমল
ল র র, নও া সদর, নও া

১৫,০০০

৬৫। মসাস িল  ই ার াশনাল, বাহা র র রাড, বনােপাল, যেশার ৫,০০০
৬৬।   মসাস অ  ই ার াশনাল, মইন রাড, রাতন বাস া , নও া  ১০০০
 ৬৭। মসাস শাহান ড ই ার াশনাল, রান বাজার, লালমিনরহাট  ১০০০

                                                                                 সবেমাট= ৩,০৫,০০০ (িতন 
ল  াচ হাজার)

শতস হ:
(ক)  আগামী ১০ মাচ, ২০২১ ি . তািরেখর মে  এল.িস লেত হেব এবং এ সং া  ত  (িবল অব এি সহ) খা
 ম ণালয়েক তাৎ িণকভােব ইেমইেল (sasep@mofood.gov.bd) অবিহত করেত হেব;
(খ) বরা  া  আমদািনকারকগণেক এল.িস খালার ১০ (দশ) িদেনর মে  ৫০% এবং সবেমাট ২০ (িবশ) িদেনর
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 কের বাজারজাত 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।

২৫-২-২০২১

সিচব
সিচেবর দ র
বািণজ  ম ণালয়

মাঃ হািব র রহমান হাছাইনী
 সিচব

ফান: +৮৮০২৯৫৪৯০৯৬
ইেমইল: dsadmin1@mofood.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০০.০০০০.০৪৪.০৭.০০১.২১.১৪৫/১(৮) তািরখ: ১২ ফা ন ১৪২৭
২৫ ফ যা়ির ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িসিনয়র সিচব, সিচেবর দ র, িষ ম ণালয়
২) মহাপিরচালক, খা  অিধদ র
৩) একা  সিচব, সিচব এর দ র, ধানম ীর কাযালয় (সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )
৪) উপসিচব , অভ রীণ বািণজ -১, বািণজ  ম ণালয়
৫) পিরচালক, উি দ সংগিনেরাধ উইং , িষ স সারণ অিধদ র
৬) ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, খা  ম ণালয় (মাননীয় ম ীর সদয় অবগিতর জ )
৭) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, খা  ম ণালয়
৮) া ামার, আইিস  সল, খা  ম ণালয় (ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)
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২৫-২-২০২১
হা দ মাহ র রহমান 

িসিনয়র সহকারী সিচব ( বেদিশক সং হ)

৪


