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www.mofood.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০০.০০০০.০৪৪.০৭.০০১.২১.২০৬ তািরখ: 
২২ মাচ ২০২১

৮ চ  ১৪২৭

িবষয:় বসরকািরবসরকাির   পযােয়পযােয়   ভাংগাভাংগা   চালচাল  (Broken Rice)  (Broken Rice) আমদািনরআমদািনর   জজ   িনবা িচতিনবা িচত   িত ােনরিত ােনর
অ েলঅ েল  বরাবরা   দানদান ।।

      উপ  িবষেয় িনে া  তািলকায় ি / িত ান বরাবের ছেক উে িখত পিরমান ভাংগা
চাল ( (BrokenBroken RiceRice) িন বিণত শেত আমদািনর অ মিত দােনর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা:

িমক 
নং

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

১। মা ন ই ার াশনাল, ৩৬ এম. ক রাড, গািড় খানা যেশার ১৫০০
২। মসাস কােশম এ ার াইজ, াম: মিনয়া, ডাকঘর: লািহড়ী, উপেজলা: 

বািলয়াডা ী, জলা: ঠা র াও
১০০০

৩। পােটায়ারী িবজেনস হাউস া: িল:, িবিসক িশ  নগরী, লহাট, সদর, িদনাজ র ১৫০০
৪। মসাস আকাশ এ ার াইজ, পার-নও া, আ পি , নও া সদর, নও া ১৫০০
৫। মসাস এস, এস, অেটা রাইস িমল, চকজাফরাবাদ, হাপািনয়া, নও া সদর, নও া ১৫০০
৬। মসাস ঘাষ অেটােম ক রাইস িমল, ল র র, নও া সদর, নও া ২৫০০
৭। মসাস ল ইসলাম, পা  অিফস পাড়া (খাস নও া), নও া সদর, নও া ১৫০০
৮। মসাস হােনফ এ ার াইজ, যেশার রাড, চৗগাছা বাজার, যেশার ১৫০০
৯। মসাস হাজী মাছা কিরম এ  স , মসজীদ মােকট, বনােপাল বাজার, বনােপাল 

যেশার
১৫০০

১০। মসাস আলাল এ ার াইজ, হামছায়া র, শর র, ব ড়া ১৫০০
১১। আলাল এে া ড ডা স িল,. নট মাড় রাড, শর র, ব ড়া ১৫০০
১২। মসাস এিব ড ই ার াশনাল, নট রাড মাড়, ডাকঘর: শর র, উপেজলা: 

শর র, জলা: ব ড়া
১৫০০

১৩। ফািরহা ড ই ার াশনাল, নট রাড, ডাকঘর: শর র, উপেজলা: শর র, 
জলা: ব ড়া

১৫০০

১৪। মসাস উপল  ডাস, বারীনগর বাজার, যেশার সদর, যেশার ১৫০০
১৫। মসাস বাসা রাইস িমল, স য়া বাজার, চৗগাছা, যেশার ১৫০০
১৬। মসাস দবনাথ িবপনী, বারীনগর বাজার, যেশার সদর, যেশার ১৫০০
১৭। মসাস বা ল দব, ডাক বাংলা রাড, কািলঘাট, িসেলট ১০০০
১৮। মসাস িব িপ এ ার াইজ, তােলাড়া বাজার, প ািচয়া, ব ড়া ১৫০০
১৯। মসাস লশী ই াি জ, তােলাড়া বাজার, তােলাড়া, ব ড়া ১৫০০
২০। মসাস িনশা ড ই ার াশনাল, .আর রাড, উ র সয়দ র নীলফামারী ১০০০
২১ মসাস জয় ল ডাস, বণখালী, েকানা মাড়, শাশা, যেশার ১০০০
২২। ি য়াংকা এ  রা ল ডাস, জয় রহাট সদর, জয় রহাট ১০০০
২৩। মসাস গালাপী ডাস, শাখারীেপাতা বাজার, বনােপাল, যেশার ১৫০০
২৪।  মসাস ম মদার ডাস, ১৩/এ, ময়মনিসংহ রাড, ানাস টাওয়ার, ম নং-০৮, 

ার-১২, ঢাকা
৫০০০

১



২৫। ম মদার ডা স িল:, ১৩/এ, ময়মনিসংহ রাড, ানাস টাওয়ার, ম নং-০৮, 
ার-১২, ঢাকা

৫০০০

২৬। মসাস সাহা এ  কাং, মাধাইয়া বাজার, চাি না, িম া ১০০০
২৭। মসাস এস রজা এ ার াইজ, নওয়াপাড়া বাজার, যেশার ১০০০
২৮। মসাস লক এ ার াইজ, িলয়া রাড, প গড় ৫০০
২৯। মসাস তিনমা ডাস, বপাড়া, বনােপাল, শাশা, যেশার ১৫০০
৩০। নািমরা ই ার াশনাল, হাি ং নং ১০৬১, দাকান নং-০, শন বাজার, নওয়াপাড়া, 

অভয়নগর, যেশার
১০০০

৩১। মসাস হনা এ ার াইজ, গাপাল র, াচিবিব, জয় রহাট ১০০০
৩২। মসাস আিলফ িডং, শন বাজার, নওয়াপাড়া, যেশার ১০০০
৩৩। এইচ এম আর ই ার াশনাল, রহমান চ ার ২য় তলা, বনােপাল, যেশার ১০০০
৩৪। বাশা িডং, আই. ক রাড, বরইচারা, পা: জয়নগর, থানা: ঈ রদী, জলা: পাবনা ১০০০
৩৫। মসাস কামাল অেটা রাইস িমল, শাড়ইল, রাজাবাড়ীহাট, গাদাগাড়ী, রাজশাহী ১০০০

সবেমাট= ৫৩,০০০ ( ত া  
হাজার)

শতস হশতস হ ::
(ক) আগামী ৩০ মাচ, ২০২১ তািরেখর 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 এি ল, 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।

২২-৩-২০২১

সিচব
সিচেবর দ র
বািণজ  ম ণালয়

খাজা আ ল হা ান
অিতির  সিচব

ফান: +৮৮০২৯৫৪০১২২
ফ া : +৮৮০২৯৫১৫০২৫

ইেমইল:
jsprocurement@mofood.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০০.০০০০.০৪৪.০৭.০০১.২১.২০৬/১(৯) তািরখ: ৮ চ  ১৪২৭
২২ 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

২



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)

২২-৩-২০২১
হা দ মাহ র রহমান 

িসিনয়র সহকারী সিচব ( বেদিশক সং হ)

৩


