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ারক ন র: ১৩.০০.০০০০.০৪৪.০৭.০০১.২১.১৮৯ তািরখ: 
১২ মাচ ২০২১

২৭ ফা ন ১৪২৭

িবষয:় বসরকািরবসরকাির   পযােয়পযােয়   চালচাল   আমদািনরআমদািনর   জজ   িনবা িচতিনবা িচত   িত ােনরিত ােনর   অ েলঅ েল  বরাবরা   দানদান  । ।
        উ পউ প   িবষেয়িবষেয়   িন ে ািন ে া   ত ািলকায়ত ািলকায়   িি // িত ানিত ান   বরাবেরবরাবের  ছ েকছ েক   উ ে িখতউ ে িখত   প িরমানপ িরমান   সেবাসেবা   ৫৫ % % ভাংগ াদ ান াভাংগ াদ ান া
িবিশিবিশ   আত পআত প   চালচাল      (     (Non-Boiled Atap Rice)  িন বিণতিন বিণত   শ েতশেত   আমদ ািনরআমদ ািনর  অ মিতঅ মিত   দ ােনরদ ােনর  জজ
িন েদশ েমিন েদশ েম  অ েরাধঅ েরাধ  করাকরা  হেল াহেল া::

িমক নং ি / িত ােনর নাম ও কানা  বরাে র পিরমান ( মি ক টন)
১। মসাস মাইশা এ ার াইজ, ২০৮, ন ন, চা াই, চ াম। ৪,০০০ (চার হাজার)
২। মসাস সাম ল আলম, ৯৪, খা নগ , চ াম ১০,০০০ (দশ হাজার)
৩। মসাস এস এ  কাং, ৩৪০/৩৭৬/২৮০, িনউচাকতাই, চ াম ১০,০০০ (দশ হাজার)
৪। মসাস িবএসএম, িসি েকট, িবএসএম,  স ার১১৯/১২২আিমর, মােকট, চ াম ১০,০০০ (দশ হাজার)
৫। মসাস এম এ  এম িডং, ১৭২, খা নগ  আন  মােকট ২য় তলা, চ াম ১,০০০ (এক হাজার)
৬। মা দ এে া েসিসং ড ডা স িল., িবএফিডিস, ট-১১, ক-িব, ইছানগর, 

কণ লী, চ াম
১,৫০০ (পেনেরা শত)

৭। মসাস তানভীর এ ার াইজ, ২২১, খা নগ , চ াম ১,০০০ (এক হাজার)
৮। আল আিমন এ াি সেম , ১৫০/িব ইয়া ব িবি ং, আিমর মােকট খা নগ , 

চ াম
৫,০০০ ( াচ হাজার)

৯। মসাস ি  ার এ ার াইজ, া: হা র রিশদ,  শাহ পরান(র.) উপশহর, 
খািদমনগর, িসেলট।

১,০০০ (এক হাজার)

১০। মসাস বা ল দব, া: বা ল দব, ডাকবাংলা রাড, কািলঘাট, িসেলট। ১,০০০ (এক হাজার)
১১। মসাস নািহয়ান এ ার াইজ, াঃ ল আিমন,  শখঘাট, িসেলট ১,০০০ (এক হাজার)
১২। ইউেটািপয়া ই ার াশনাল, শন বাজার, নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার ২,০০০ ( ◌্ই হাজার)
১৩। মসাস আিলফ িডং, শন বাজার, নওয়াপাড়া, যেশার ২,০০০ ( ই হাজার)
১৪। িদ জািকর এ ার াইজ, হাি ং নং-১২০৭/০২ শন বাজার, নওয়াপাড়া, 

অভয়নগর, যেশার
১,০০০ (এক হাজার)

১৫। নওমী িডং, শন বাজার, নওয়াপাড়া, যেশার ২,০০০ ( ◌্ই হাজার)
১৬। মসাস িম  িডং, শন বাজার, নওয়া পাড়া, যেশার ২,০০০ ( ◌্ই হাজার)
১৭। মসাস আর.এস িডং, হাি ং নং-১০০, পাির পি , নওয়াপাড়া, অভয়নগর, 

যেশার
৫,০০০ ( াচ হাজার)

১৮। মসাস িপ  দ , পািরপি  নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার ৫,০০০ ( াচ হাজার)
১৯ মসাস  িময়া ডাস , টকিনক াল রাড, সদর িসেলট ১,০০০ (এক হাজার)
২০। মসাস বী এ ার াইজ, ২ নং বলী ানশন টািমনাল রাড, কদমতলী, িসেলট। ১,০০০ (এক হাজার)
২১। মসাস মা. রজা এ ার াইজ, ভাখরশাল, জিকগ , িসেলট ২,০০০ ( ইহাজার)
২২। মসাস ম , ই ার াশনাল, আলমনগর, জিকগ , িসেলট ২,০০০ ( ইহাজার)
২৩। মসাস নহান ডাস, পিত র, মিহমাগ , গািব গ , গাইবা া ১,০০০ (এক হাজার)
২৪। ধান অেয়ল িমল  িলিমেটড, মিহমাগ , গািব গ , গাইবা া ১,০০০ (এক হাজার)
২৫। মসাস ধান ডাস, মিহমাগ , গািব গ , গাইবা া ৫,০০০ ( াচ হাজার)
২৬। মসাস এস এস অেটা রাইস িমল, চকজাফরাবাদ, হাপািনয়া, নও া সদর, নও া। ৫,০০০ ( াচ হাজার)
২৭। মসাস সাগর এ া াইজ, কাজী হািফ র রহমান মােকট, পার-নও া,আ পি , 

নও া সদর, নও া।
৫,০০০ ( াচ হাজার)

২৮। মসাস ম মদার ডাস, ১৩/এ, ময়মনিসংহ রাড,  
ানাস টাওয়ার, ম নং-০৮, ার-১২, ঢাকা ৩০,০০০ (ি শ হাজার)

১



২৯।
ম মদার াডা স িল:, ১৩/এ, ময়মনিসংহ রাড,  

ানাস টাওয়ার, ম নং-০৮, ার-১২, ঢাকা ২০,০০০ (িবশ হাজার)

১,৩৭,৫০০ (এক
ল  সাইি শ হাজার াচশত) ম: টন।

শতস হ:

(ক) আগামী ২২ মাচ, ২০২১ তািরেখর মে  এস.িস 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 এল. িস খালার ১৫ িদেনর মে  ৫০% এবং পরবত  ১৫ িদেনর মে  স দয় চাল বাংলােদ শ 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। 

১২-৩-২০২১

সিচব
বািণজ  ম ণালয়

মাঃ হািব র রহমান হাছাইনী
 সিচব

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

ারক ন র: ১৩.০০.০০০০.০৪৪.০৭.০০১.২১.১৮৯/১(৯) তািরখ: ২৭ ফা ন ১৪২৭
১২ মাচ 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) া ামার, আইিস  সল, খা  ম ণালয়
৯) সহকারী া ামার, আইিস  সল, খা  ম ণালয় (ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)

১২-৩-২০২১
হা দ মাহ র রহমান 

িসিনয়র সহকারী সিচব ( বেদিশক সং হ)

২


