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ারক ন র: ১৩.০০.০০০০.০৪৪.০৭.০০১.২১.১৫৩ তািরখ: 
০১ মাচ ২০২১

১৬ 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

িমক 
নং

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

১। মসাস জননী এ ার াইজ, হারাটী িড়রহাট ফাম মহানগর, রং র ১৫০০
২। মসাস শখ ডাস, প গড় বাজার, প গড় ২০০০
৩। মসাস িবসিম া  ডাল িমল, জািমরা, য়া, রাজশাহী ১০,০০০
৪। মসাস িবসিম া  াওয়ার িমল, জািমরা, য়া, রাজশাহী ১০,০০০
৫। মসাস মা দ এ  বা াস, রাণীহাট বাজার, িশবগ , াপাইনবাবগ ১০০০
৬। মসাস সাহা এ  কাং, মাধাইয়া বাজার, চাি না, িম া ২০০০
৭। মসাস কামাল হাসিকং িমল, মাহ দ র, িবরাম র, িদনাজ র ২০০০
৮। মসাস এস এম এ  কাং, আ ল কােসম সড়ক, াইম াংেকর িনচতলা, 

সাত ীরা
৫,০০০

৯। মসাস সা াদ এ ার াইজ, াপাইনবাবগ  সদর, াপাইনবাবগ ১০০০
১০। আদশ ড বভােরজ এ  কন মার কাং িলং, নয়ানগর, নয়ােগালাহাট, 

াপাইনবাবগ
১০০০

১১। মসাস াদাস অেটা রাইস িমল, নয়ানগর, নয়ােগালাহাট, াপাইনবাবগ ১০০০
১২। মসাস আদশ াদাস ভা ার, বাগানপাড়া, নােমাশংকরবাটী, াপাইনবাবগ ১০০০
১৩। মসাস শির ল ডাস, বাংলািহিল, হািকম র, িদনাজ র ৩০০০
১৪। মসাস র  ক াকশন, উ র বা েদব র, হািকম র, িদনাজ র ১৫,০০০
১৫। মসাস হনা এ ার াইজ, গাপাল র, াচিবিব, জয় রহাট ১০,০০০
১৬। মসাস রিফক ডাস, ৬ নং ফরাশগ  রাড, ঢাকা-১১০০ ১০০০
১৭। মসাস ি য়ম এ ার াইজ, জয়েদব র ম বাজার, গাজী র মহানগর ২০০০
১৮। এস এম কেপােরশন, ২৪/িব, জাহা ীর টাওয়া, মিজদ রণী, সানাডা া, 

লনা
৫০০০

১৯। এিসআই ড  িলিমেটড, ২৪৫ তজ াও িশ  এলাকা, ঢাকা ১০,০০০
২০। মসাস িকবিরয়া ডাস িলিমেটড, শন রাড, ব ড়া ১০,০০০
২১। বাংলােদশ এিডবল ওেয়ল িল:, বীরউ ম, মীর উ ম শওকত সড়ক, লশান, 

ঢাকা
১৫০০

১



২২। মসাস মািহম এ ার াইজ, এ ােসািসেয়শন রাড, গাজী র, বনােপাল, 
যেশার

১০০০

২৩। বাশা িডং, আই, ক রাড, বরইচারা, জয়নগর, ঈ রদী, পাবনা ৫,০০০
২৪। মসাস আ ল খােলক, বাগ চরা বাজার, শাশা, যেশার ১০০০
২৫। মসাস আল-ওয়ালী ডাস, লালিদঘীর বপাড়, যেশার সদর, যেশার ১০০০
২৬। মাহা ব াদাস া: িল:, দৗলত র, ৪৫৪ আকাংখা টাওয়ার, যেশার রাড, 

দৗলত র, লনা
১০,০০০

২৭। মসাস রায়হান ডাস, ম  বা েদব র, বাংলািহিল, হািকম র, িদনাজ র ১০০০
২৮। মসাস খান ডাস, রাজধানীেমাড়, ম বা েদব র, হািকম র, িদনাজ র ২৫০০
২৯। মসাস িহিল িশিপং লাইন, িসিপ, বাংলা িহিল, হািকম র, িদনাজ র ২০০০
৩০। মসাস তাসিনন এ ার াইজ, বা বাগান, াপাইনবাবগ ১৫০০
৩১। মসাস খািদজা এ ার াইজ, কা র, িশবগ , াপাইনবাবগ ২০০০
৩২। মসাস াদাস পার রাইস িমল, আতাহার, লন র, নয়ােগালাহাট, 

াপাইনবাবগ
২০০০

৩৩। রাফসান ডাস, ভামরা ল ব র, ভামরা, সাত ীরা ১৫০০
৩৪। ক এন ডাস, ৬ রাতন যেশার রাড, লনা ১০০০
৩৫। মসাস মাঈশা এ ার াইজ, ২০৮, ন ন চা াই, চ াম ২০০০
৩৬। মসাস মহামায়া ডাস, কালীগ  রাড, আরপাড়া বাজার, শািলকা, মা ড়া ১০০০
৩৭। জীবন মার সাহা, িনিখলনাথ রাড, ন েকানা ১০০০
৩৮। মসাস বা ী সাহা, পাটপি , ন েকাণা ১০০০
৩৯। মসাস ইসলাম র রাইস িমল, নাভারণ রাতন বাজার, যাদব র-৭৪৩২, 

িঝকরগাছা, যেশার
৫০০০

৪০। মা: ইসমাইল হােসন িমলন, মইন রাড, িঝকরগাছা, যেশার ৫০০০
৪১। মসাস আর. ক িডং, বাংলািহিল, হািকম র, িদনাজ র ৫০০০
৪২। মসাস মিফজ অেটা রাইস িমল, িঝিলম রাড, াপাইনবাবগ ২০০০
৪৩। মসাস িনশা ড ই ার াশনাল, .আর রাড, সয়দ র ২৫০০
৪৪। মসাস জাহানারা আতপ অেটা রাইস িমল, শাি নগর, আইলচারা, পাড়াদহ, 

ি য়া
১০০০

৪৫। মসাস সাহা ডাস, দােনজ র, াচিবিব, জয় রহাট ১০০০
৪৬। মসাস এস এস এ ার াইজ, বাংলািহিল, হািকম র, িদনাজ র ১০০০
৪৭। মসাস বলাকা রাইচ েসিসং, নাভারণ রল বাজার, শাশা, যেশার ১০০০
৪৮। শদ ই ার াশনাল, লনা রাড, রাতন বাস া , যেশার ২০০০
৪৯। মসাস িবিপ এ ার াইজ, তােলাড়া বাজার, তােলাড়া, ব ড়া ৫০০০
৫০। মসাস লি  এ  স , নামাজগড়, ডালপি , ব ড়া ১০০০
৫১। মসাস লশী ই াি জ, তােলাড়া বাজার, তােলাড়া, ব ড়া ৫০০০
৫২। মসাস দবনাথ িবপনী, বারীনগর বাজার, যেশার সদর, যেশার ১৫০০
৫৩। মসাস আমন িডং, ইরাক নগর, জয় রহাট ২০০০
৫৪। মসাস িডিপ এ ার াইজ, তােলাড়া বাজার, প ািচয়া, ব ড়া ২৫০০
৫৫। মসাস আ ল মন র খান, কাহা  বাজার, কাহা , ব ড়া ৪০০০
৫৬। মসাস হােনফ এ ার াইজ, যেশার রাড, চৗগাছা বাজার, যেশার ১০০০
৫৭। মসাস লক এ ার াইজ, হাি ং নং-৯৮, ত িলয়া রাড, প গড় ১০০০

                                                                                    মাট= ১,৮০,০০০ (এক ল  আিশ 
হাজার)

শতস হ:

২



(ক) আগামী ১১ মাচ, ২০২১ ি . তািরেখর মে  এল.িস লেত হেব। এলিস খালা এবং িবল অব এি র ত  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।

১-৩-২০২১

সিচব
সিচেবর দ র
বািণজ  ম ণালয়

মাঃ হািব র রহমান হাছাইনী
 সিচব

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

ারক ন র: ১৩.০০.০০০০.০৪৪.০৭.০০১.২১.১৫৩/১(৮) তািরখ: ১৬ ফা ন ১৪২৭
০১ মাচ 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)

১-৩-২০২১
হা দ মাহ র রহমান 

িসিনয়র সহকারী সিচব ( বেদিশক সং হ)

৩


