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ন র: ২৬.০৩.০০০০.০০৩.৪৮.০০২.২১.৭৭৯ তািরখ: 
১১ ফ যা়ির ২০২১

২৮ মাঘ ১৪২৭

াপক:
তািলকায় বিণত ৪৪  চাল আমদািনকারক িত ান।

িবষয:় বসরকািরবসরকাির   পযােয়পযােয়   চালচাল   আমদািনরআমদািনর   অ মিতঅ মিত   দানদান ।।
: বািণজ  ম ণালয় এর ারক ন র: ২৬.০০.০০০০.১১১.৫৩.০৪৯.২১.১১১, তািরখঃ০৭/০২/২০২১ি ঃ,

সংেশািধত বািণজ  ম ণালয় এর ারক ন র 
২৬.০০.০০০০.১১১.৫৩.০৪৯.২১.১, তািরখঃ১৫/০৩/২০২১ি ঃ ও সংেশািধত বািণজ  ম ণালয় এর ারক ন র 
২৬.০০.০০০০.১১১.৫৩.০৪৯.২১.২৩৪, তািরখঃ২৪/০৩/২০২১ি ঃ ।

উপ  িবষয় ও ে া  পে র ি েত বািণজ  ম ণালেয়র পািরেশর িভি েত এবং আমদািন নীিত আেদশ মাতােবক
বসরকাির পযােয় চাল আমদািন করার িনিমে  িনে  বিণত ৪৪  ি / িত ােনর নােমর পােশ উে িখত পিরমাণ
(সেবা  ৫% ভাংগাদানা িবিশ  নন-বাসমিত) িস  চাল িন বিণত শেত আমদািনর জ  Import Permit (IP)
জািরর অ মিত িনেদশ েম দান করা হেলা:

িমক নং ি / িত ােনর নাম ও কানা বরাে র পিরমাণ ( ম.টন)
১. মসাস আরা  ই া াশনাল, ৮/২, কাজী িজয়া উি ন রাড, ঢাকা ১০,০০০(দশ হাজার)
২. মসাস হক াদাস, আিমর গ , ন ন বাজার, পাবতী র, পৗরসভা, 

িদনাজ র।
৩,০০০(িতন হাজার)

৩. মসাস ইউশা িডং, লনা রাড, রাতন বাস া , যেশার ৫,০০০( াচ হাজার)
৪. টাটা প কয়ার কা ানী, পাটেকলঘাটা বাজার, তালা, সাত ীরা ১,০০০(এক হাজার)
৫. মসাস হােনফ এ ার াইজ, যেশার রাড, চৗগাছা বাজার, যেশার ১,৫০০(এক হাজার াচশত)
৬. মসাস হাওয়া াওয়ার িমল, বােন র বাজার, য়া, রাজশাহী ১,০০০(এক হাজার)
৭. মসাস শিহ ল এ ার াইজ, মা কাটা গাদাগাড়ী, রাজশাহী ১,০০০(এক হাজার)
৮. মসাস এস এস এ ার াইজ, িসিপ রাড উ র বা েদব র, বাংলািহিল, 

হািকম র, িদনাজ র
১,০০০(এক হাজার)

৯. মসাস রাজা এ ার াইজ, বা া বাজার, শাশা, যেশার ৫,০০০( াচ হাজার)
১০. মসাস রহমত ার, নায়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার ১,০০০(এক হাজার)
১১. মসাস েভান এ ার াইজ, শন বাজার, নায়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার ১,০০০(এক হাজার)
১২. মসাস রায়হান ডাস, ম  বা েদব র, বাংলািহিল, হািকম র, িদনাজ র ১,০০০(এক হাজার)
১৩. মসাস সততা বািণজ ালয়, কবর ান রাড, বাংলািহিল, হািকম র, 

িদনাজ র
৪,০০০(চার হাজার)
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১৪ মসাস াইম ই ার াশনাল, , আর, রাড, সয়দ র, নীলফামারী ১,০০০(এক হাজার)
১৫ মসাস ইমেতয়াজ ডাস, , আর, রাড (িদনাজ র রাড) সয়দ র, 

নীলফামারী
৪,০০০(চার হাজার)

১৬ লাকনাথ ভ ারাই স ার, িব র চৗমাথা, কািলগ , সাত ীরা ১,০০০(এক হাজার)
১৭ িব াস হাি ংস, ৬০০, বাকীর মাড়, ল ী র, বাজপার, রাজশাহী ১,০০০(এক হাজার)
১৮ মসাস দাদা রাইচ িমল, খাজানগর, জগতী ি য়া ১,০০০(এক হাজার)
১৯ মসাস তাসিনম টড ই া াশনাল, শন বাজার, নওয়াপাড়া, অভয়নগর, 

যেশার
১,০০০(এক হাজার)

২০ মসাস শারিমন এ ার াইজ, ১২৫৩, শন বাজার, নওয়াপাড়া, অভয়নগর, 
যেশার

২,৫০০( ই হাজার াচশত)

২১ মসাস সাবিরন ড ই ার াশনাল, ১২০৬, শন বাজার, নওয়াপাড়া, 
অভয়নগর, যেশার

১,০০০(এক হাজার)

২২ মসাস হাজী মাছা কিরম এ  স , মসিজদ মােকট বনােপাল বাজার, যেশার ৫,০০০( াচ হাজার)
২৩ মসাস আমীন ডাস, ত িলয়া রং র রাড, লবাড়ী, িদনাজ র ১,০০০(এক হাজার)
২৪ মসাস ল এ ার াইজ, দাকান নং-১, কলােরায়া বাজার, সাত ীরা ৫,০০০( াচ হাজার)
২৫ মসাস খাজা বাবা এ ার াইজ, িশরইল, ঘাড়ামারা, বায়ািলয়া, রাজশাহী ৫,০০০( াচ হাজার)
২৬ মসাস কামাল অেটা রাইস িমল, শাড়ইল, রাজাবাড়ীহাট, গাদাগাড়ী, রাজশাহী ৪,০০০(চার হাজার)
২৭ জাি র ইনকেপােরশন, গ-৯৯/৩/এ এবঙ িব, ম  বা া, গিত সরণী, 

বা া, ঢাকা
২,০০০( ই হাজার)

২৮ এ, হক এ  কাং, ৭৯৪, ব বারাি , ঢাকা রাড, যেশার ১,০০০(এক হাজার)
২৯ মসাস মাহনা এ ার াইজ, জয় র, িঝকরগাছা, যেশার ১,০০০(এক হাজার)
৩০ মসাস এম, এন এ  িডং, ১৭২, খা নগ  আন  মােকট ২য়তলা, চ াম ১,০০০(এক হাজার)
৩১ মসাস ম মিত এ ার াইজ, হাি ং-১০৬১, শন বাজার, নওয়াপাড়া, 

অভয়নগর, যেশার
৫,০০০( াচ হাজার)

৩২ চ ন, নািজর শংকর রাড, ওয়াড নং-৯, থানা- কাতয়ালী, যেশার ৬,০০০(ছয় হাজার)
৩৩ মসাস িডিপ এ ার াইজ, তােলারা বাজার, পঁচািচয়া বাজার, ব ড়া ২,৫০০( ই হাজার াচশত)
৩৪ বলাকা রাইচ েসিসং, নাভারণ, রল বাজার, শাশা, যেশার ১,০০০(এক হাজার)
৩৫ মসাস এস, রজা এ ার াইজ, হাি ং নং-২০ ইউিসিবএল এর পােশ, 

নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার
১,০০০(এক হাজার)

৩৬ ইমেপ  ই ার াশনাল, নািজর শংকর র রাড, ওয়াড নং-৯, থানা 
কাতয়ালী, যেশার

১০,০০০(দশ হাজার)

৩৭ মসাস রায় এ ার াইজ, নীলফামারী বাজার, নীলফামারী ১,০০০(এক হাজার)
৩৮ মসাস অ ন এ ার াইজ, ইটােখালা, কািলয়ালখাতা, নীলফামারী ১,০০০(এক হাজার)
৩৯ সােয়দ ই ার াশনাল, সকশন-৩, উ রা, ঢাকা ২,০০০( ই হাজার)
৪০ নািবল অেটা রাইস িমল, দা কাি . পবা, রাজশাহী ১,০০০(এক হাজার)
৪১ মসাস মা:  িময়া ডাস, টকিনক াল রাড, সদর িসেলট ১,০০০(এক হাজার)
৪২ মসাস দাদা রাইচ িমল, খাজানগর, জগিত ি য়া ১,০০০(এক হাজার)
৪৩ ই াহািন এে া িলিমেটড, রবাটসনগ , আলমনগর, রং র ১,০০০(এক হাজার)
৪৪ মসাস িলয়া িডং, চকবাজার, িম া। ৪,০০০(চার হাজার)
  মাট ১,১০,৫০০ (এক লাখ দশ হাজার 

াচশত) ম.টন
শতঃ-
 (ক) খা  ম ণালেয়র শতাবিল যথাযথভােব িতপালন করেত হেব;
 (খ) িবিধ মাতােবক কর পিরেশাধ করেত হেব;
 (গ) আমদািন িনিষ  প  আমদািন করা যােব না; এবং
 (ঘ) আমদািনর ে  আমদািন নীিত আেদেশর েযাজ  সকল িবিধ-িবধান িতপালন করেত হেব।
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৬ -৪-২০ ২১

মাছাঃ ফােতমা খা ন
সহকারী িনয় ক

ন র: ২৬.০৩.০০০০.০০৩.৪৮.০০২.২১.৭৭৯/১(৫১) তািরখ: ২৮ মাঘ ১৪২৭
১১ ফ যা়ির ২০২১

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) সিচব, খা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা-১০০০।
২) ম ীর একা  সিচব, বািণজ  ম ণালয়, ঢাকা (মাননীয় ম ীর সদয় অবগিতর জ )
৩) সিচেবর একা  সিচব, বািণজ  ম ণালয়, ঢাকা (সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )
৪) অিতির  সিচব (আইআই ) এর ি গত কমকতা, বািণজ  ম ণালয়, ঢাকা।
৫) মসাস আরা  ই া াশনাল, ৮/২, কাজী িজয়া উি ন রাড, ঢাকা
৬) মসাস হক াদাস, আিমর গ , ন ন বাজার, পাবতী র, পৗরসভা, িদনাজ র
৭) মসাস ইউশা িডং, লনা রাড, রাতন বাস া , যেশার
৮) টাটা প কয়ার কা ানী, পাটেকলঘাটা বাজার, তালা, সাত ীরা
৯) মসাস হােনফ এ ার াইজ, যেশার রাড, চৗগাছা বাজার, যেশার
১০) মসাস হাওয়া াওয়ার িমল, বােন র বাজার, য়া, রাজশাহী
১১) মসাস শিহ ল এ ার াইজ, মা কাটা গাদাগাড়ী, রাজশাহী
১২) মসাস এস এস এ ার াইজ, িসিপ রাড উ র বা েদব র, বাংলািহিল, হািকম র, িদনাজ র
১৩) মসাস রাজা এ ার াইজ, বা া বাজার, শাশা, যেশার
১৪) মসাস রহমত ার, নায়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার
১৫) মসাস েভান এ ার াইজ, শন বাজার, নায়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার
১৬) মসাস রায়হান ডাস, ম  বা েদব র, বাংলািহিল, হািকম র, িদনাজ র
১৭) মসাস সততা বািণজ ালয়, কবর ান রাড, বাংলািহিল, হািকম র, িদনাজ র
১৮) মসাস াইম ই ার াশনাল, , আর, রাড, সয়দ র, নীলফামারী
১৯) মসাস ইমেতয়াজ ডাস, , আর, রাড (িদনাজ র রাড) সয়দ র, নীলফামারী
২০) লাকনাথ ভ ারাই স ার, িব র চৗমাথা, কািলগ , সাত ীরা
২১) িব াস হাি ংস, ৬০০, বাকীর মাড়, ল ী র, বাজপার, রাজশাহী
২২) মসাস দাদা রাইচ িমল, খাজানগর, জগতী ি য়া
২৩) মসাস তাসিনম টড ই া াশনাল, শন বাজার, নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার
২৪) মসাস শারিমন এ ার াইজ, ১২৫৩, শন বাজার, নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার
২৫) মসাস সাবিরন ড ই ার াশনাল, ১২০৬, শন বাজার, নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার
২৬) মসাস হাজী মাছা কিরম এ  স , মসিজদ মােকট বনােপাল বাজার, যেশার
২৭) মসাস আমীন ডাস, ত িলয়া রং র রাড, লবাড়ী, িদনাজ র
২৮) মসাস ল এ ার াইজ, দাকান নং-১, কলােরায়া বাজার, সাত ীরা
২৯) মসাস খাজা বাবা এ ার াইজ, িশরইল, ঘাড়ামারা, বায়ািলয়া, রাজশাহী
৩০) মসাস কামাল অেটা রাইস িমল, শাড়ইল, রাজাবাড়ীহাট, গাদাগাড়ী, রাজশাহী
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৩১) জাি র ইনকেপােরশন, গ-৯৯/৩/এ এবঙ িব, ম  বা া, গিত সরণী, বা া, ঢাকা
৩২) এ, হক এ  কাং, ৭৯৪, ব বারাি , ঢাকা রাড, যেশার
৩৩) মসাস মাহনা এ ার াইজ, জয় র, িঝকরগাছা, যেশার
৩৪) মসাস এম, এন এ  িডং, ১৭২, খা নগ  আন  মােকট ২য়তলা, চ াম
৩৫) মসাস ম মিত এ ার াইজ, হাি ং-১০৬১, শন বাজার, নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার
৩৬) চ ন, নািজর শংকর রাড, ওয়াড নং-৯, থানা- কাতয়ালী, যেশার
৩৭) মসাস িডিপ এ ার াইজ, তােলারা বাজার, পঁচািচয়া বাজার, ব ড়া
৩৮) বলাকা রাইচ েসিসং, নাভারণ, রল বাজার, শাশা, যেশার
৩৯) মসাস এস, রজা এ ার াইজ, হাি ং নং-২০ ইউিসিবএল এর পােশ, নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার
৪০) ইমেপ  ই ার াশনাল, নািজর শংকর র রাড, ওয়াড নং-৯, থানা কাতয়ালী, যেশার
৪১) মসাস রায় এ ার াইজ, নীলফামারী বাজার, নীলফামারী
৪২) মসাস অ ন এ ার াইজ, ইটােখালা, কািলয়ালখাতা, নীলফামারী
৪৩) সােয়দ ই ার াশনাল, সকশন-৩, উ রা, ঢাকা
৪৪) নািবল অেটা রাইস িমল, দা কাি . পবা, রাজশাহী
৪৫) মসাস মা:  িময়া ডাস, টকিনক াল রাড, সদর িসেলট
৪৬) মসাস দাদা রাইচ িমল, খাজানগর, জগিত ি য়া
৪৭) ই াহািন এে া িলিমেটড, রবাটসনগ , আলমনগর, রং র
৪৮) মসাস িলয়া িডং, চকবাজার, িম া।
৪৯) িনবাহী অিফসার জনাব মাঃ জািহ ল আলম চৗ রী, (প  ওেয়ব সাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা হেলা)।
৫০) ি গত সহকারী, আমদািন ও র ািন ধান িনয় েকর দ র
৫১) মা ার কিপ।

৬ -৪-২০ ২১

মাছাঃ ফােতমা খা ন
সহকারী িনয় ক
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