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ন র: ২৬.০৩.০০০০.০০৩.৪৮.০০২.২১.১৪৮ তািরখ: 
১১ জা য়াির ২০২১

২৭ পৗষ ১৪২৭

াপক:
তািলকায় বিণত ৪৯  চাল আমদািনকারক িত ান।

িবষয:় বসরকািরবসরকাির   পযােয়পযােয়   চালচাল   আমদািনরআমদািনর   অ মিতঅ মিত   দানদান ।।
: বািণজ  ম ণালেয়র ারক ন র:২৬.০০.০০০০.১১১.৫৩.০৪৯.২১.১৬, তািরখঃ ১০.০১.২০২১।

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 ৪৯  ি / ি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 সাইরাম ই ার াশনাল, ধর া বাংলা িহিল, হািকম র, িদনাজ র ৪,০০০(চার হাজার)
২. মসাস িবসিম া  ডাল িমল, জািমরা, য়া, রাজশাহী ১০,০০০(দশ হাজার)
৩. মসাস িবসিম া  াওয়ার িমল, জািমরা, য়া, রাজশাহী ১০,০০০(দশ হাজার)
৪. মন াওয়ার িমল  িলঃ, আকাশ তারা, ব ড়া ৩,০০০(িতন হাজার)
৫. মসাস িরি ক এ ার াইজ, তােলাড়া বাজার, পচািচয়া ব ড়া ১,৫০০(এক হাজার াচশত)
৬. মসাস নািহদ হাসান িসরাজী, পার নওগা, (আ পি ), নওগা সদর, নও া ১০,০০০ (দশ হাজার)
৭. মসাস িথস মার সাহা, পার নওগা, (আ পি ), নওগা সদর, নও া ৫,০০০( াচ হাজার)
৮. মসাস আ ল মন র খান, কাহা  বাজার, কাহা , ব ড়া ৪,০০০(চার হাজার)
৯. মসাস লশী ই াি জ, তােলাড়া বাজার, তােলাড়া, ব ড়া ৫,০০০( াচ হাজার)
১০. মসাস আজমীর ভা ার, রাজা বাজার, ব ড়া ১,০০০(এক হাজার)
১১. মসাস কামাল হাসিকং িমল, মাহ দ র, িবরাম র, িদনাজ র ১,০০০(এক হাজার)
১২. মসাস সাহাগ এ ার াইজ, গ র ানশন, রাজাবাজার, ব ড়া ১,০০০(এক হাজার)
১৩. নািমরা ই ার াশনাল, শন বাজার, নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার ১,৫০০(এক হাজার াচশত)
১৪ ি  ার এ ার াইজ, শাহপরান উপশহর, খািদমনগর সদর, িসেলট ১,০০০(এক হাজার)
১৫ মসাস এ আর ডাস, ৬৪, বাহানশাহ রাড, মিহলা কেলজ এিরয়া, যেশার 

সদর, যেশার
৩,০০০(িতন হাজার)

১৬ মসাস আ ল খােলক, বাগ চরা বাজার, শাশা, যেশার ৫,০০০( াচ হাজার)
১৭ মসাস আর, এ ার াইজ, দ  বাড়ী, ব ড়া ৩,০০০(িতন হাজার)
১৮ মসাস ফািহম াওয়ার িমল, দ  বাড়ী, ব ড়া ২০,০০০(িবশ হাজার)

১



১৯ মাহা ব াদাস াঃ িলঃ, দৗলত র, ৪৫৪ আকাংখা টাওয়ার, যেশার রাড 
দৗলত র, লনা

১০,০০০(দশ হাজার)

২০ মসাস র এ ার াইজ, শন রাড, ব ড়া ১,০০০(এক হাজার)
২১ কণ লী এ ার াইজ নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার ১,০০০(এক হাজার)
২২ তাহিমদ িডং, নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার ১,০০০(এক হাজার)
২৩ মসাস আয়শা িডং, নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার ১,০০০(এক হাজার)
২৪ কালাম এ ার াইজ, নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার ১,০০০(এক হাজার)
২৫ মসাস ম মিত এ ার াইজ, নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার ১,০০০(এক হাজার)
২৬ মসাস িবিপ এ ার াইজ, তােলাড়া বাজার, তােলাড়া, ব ড়া ৫,০০০( াচ হাজার)
২৭ মসাস শাহজালাল ডাস, বাগ চরা বাজার, শাশা, যেশার ১,০০০(এক হাজার)
২৮ মসাস আল-ওয়ালী ডাস, ১৯ কশবলাল রাড, লালিদঘীর বপাড়, যেশার 

সদর, যেশার
১,০০০(এক হাজার)

২৯ এ ািরে া ড এ েপাটার িলিমেটড, ১৬৬-১৬৭, রামনগর, ড়লী মাড়, 
রাজারহাট, যেশার সদর, যেশার

১,০০০(এক হাজার)

৩০ মসাস িল  ই ার াশনাল, বাহা র র রাড, বনােপাল, যেশার ৫,০০০( াচ হাজার)
৩১ মসাস িনউ মা  ভা ার, িবেনাদ র, ীমারঘাট, প সার, ীগ । ৫,০০০( াচ হাজার)
৩২ মসাস বী এ ার াইজ, ২ নং বলী ানসন, টািমনাল রাড, কদমতলী, 

িসেলট
১,০০০(এক হাজার)

৩৩ মসাস  এম িফড িমল, শাখারীেপাতা বাজার, বনােপাল পাট, শাশা, যেশার ১,০০০(এক হাজার)
৩৪ মসাস িমম ই ার াশনাল, বনােপাল বাজার, শাশা, যেশার ১,৫০০(এক হাজার াচশত)
৩৫ মসাস তিনমা ডাস, বপাড়া, বনােপাল, শাশা, যেশার ১,৫০০(এক হাজার াচশত)
৩৬ মসাস মািহম এ ার াইজ, এ ােসািসেয়শন রাড, গাজী র, বনােপাল, যেশার ১,৫০০(এক হাজার াচশত)
৩৭ নবা  হারেভ  এে া, বাসা-১ (৪থতলা) রাড শােয় া খান, এেভিনউ, 

স র-৪, উ রা, ঢাকা-১২৩০।
১,০০০(এক হাজার)

৩৮ ও, এফ এ ার াইজ, পি ম দওসার, রামপাল, ীগ  সদর, ীগ ১,০০০(এক হাজার)
৩৯ মাশারফ এ  াদাস, ৩৭/৩/এ ই াটন গােডন, রড ি েস  বারাক 

টাওয়ার, শাি নগর, রমনা, ঢাকা।
১,০০০(এক হাজার)

৪০ মসাস আকন এ ার াইজ, ১ নং আর ক িমশন রাড, ঢাকা ১,০০০(এক হাজার)
৪১ মসাস িনপা এ ার াইজ, লতলা বাজার, লতলা, লনা ১,৫০০(এক হাজার াচশত)
৪২ মসাস লাবনী এ ার াইজ লতলা বাজার, লতলা, লনা ২,০০০( ই হাজার)
৪৩ মসাস রতনা এ ার াইজ, লতলা বাজার, লতলা, লনা ২,০০০( ই হাজার)
৪৪ মসাস জাহা ীর এ ার াইজ, ১ নং আর ক িমশন রাড, ঢাকা। ১,৫০০(এক হাজার াচশত)
৪৫ মসাস এস আর এ ার াইজ, লতলা বাজার, লতলা, লনা ৫,০০০( াচ হাজার)
৪৬ মসাস শখ াদাস, লতলা বাজার, লতলা, লনা ৫,০০০( াচ হাজার)
৪৭ মসাস রিফ ল ইসলাম, নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার ৩,০০০(িতন হাজার)
৪৮ িপ ক ই ার াশনাল, ৫০, রানা প ন লাইন (৬ তলা), ঢাকা ১,০০০(এক হাজার)
৪৯ ম মদার াডা স িলিমেটড, ানাস টাওয়ার, ১৩/িস, সানার াও রাড, 

ম-৪, ার-৫, রমনা, শাহবাগ, ঢাকা।
২০,০০০(িবশ হাজার)

  মাট: ১,৭৪,৫০০/- (এক ল  য়া র হাজার 
াচশত) ম.টন

শতঃ-
 (ক) খা  ম ণালেয়র শতাবিল যথাযথভােব িতপালন করেত হেব;
 (খ) িবিধ মাতােবক কর পিরেশাধ করেত হেব;
 (গ) আমদািন নীিত আেদশ অ যায়ী িনিষ  প  ছাড় করা যােব না এবং
 (ঘ) আমদািনর ে  আমদািন নীিত আেদেশর েযাজ  সকল িবিধ-িবধান িতপালন করেত হেব।
 

২



...

১১-১-২০ ২১

মাছাঃ ফােতমা খা ন
সহকারী িনয় ক

ইেমইল: ac2.ho@ccie.gov.bd

ন র: ২৬.০৩.০০০০.০০৩.৪৮.০০২.২১.১৪৮/১(৫৭) তািরখ: ২৭ পৗষ ১৪২৭
১১ জা য়াির ২০২১

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) সিচব, বািণজ  ম ণালয়, অভ রীণ বািণজ -১ অিধশাখা, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা-১০০০।
২) সিচব, খা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা-১০০০।
৩) ম ীর একা  সিচব, বািণজ  ম ণালয়, ঢাকা (মাননীয় ম ীর সদয় অবগিতর জ )
৪) সিচেবর একা  সিচব, বািণজ  ম ণালয়, ঢাকা (সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )
৫) অিতির  সিচব (আইআই ) এর ি গত কমকতা, বািণজ  ম ণালয়, ঢাকা।
৬) মসাস সাইরাম ই ার াশনাল, ধর া বাংলা িহিল, হািকম র, িদনাজ র
৭) মসাস িবসিম া  ডাল িমল, জািমরা, য়া, রাজশাহী
৮) মসাস িবসিম া  াওয়ার িমল, জািমরা, য়া, রাজশাহী
৯) মন াওয়ার িমল  িলঃ, আকাশ তারা, ব ড়া
১০) মসাস িরি ক এ ার াইজ, তােলাড়া বাজার, পচািচয়া ব ড়া
১১) মসাস নািহদ হাসান িসরাজী, পার নওগা, (আ পি ), নওগা সদর, নও া
১২) মসাস িথস মার সাহা, পার নওগা, (আ পি ), নওগা সদর, নও া
১৩) মসাস আ ল মন র খান, কাহা  বাজার, কাহা , ব ড়া
১৪) মসাস লশী ই াি জ, তােলাড়া বাজার, তােলাড়া, ব ড়া
১৫) মসাস আজমীর ভা ার, রাজা বাজার, ব ড়া
১৬) মসাস কামাল হাসিকং িমল, মাহ দ র, িবরাম র, িদনাজ র
১৭) মসাস সাহাগ এ ার াইজ, গ র ানশন, রাজাবাজার, ব ড়া
১৮) নািমরা ই ার াশনাল, শন বাজার, নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার
১৯) ি  ার এ ার াইজ, শাহপরান উপশহর, খািদমনগর সদর, িসেলট
২০) মসাস এ আর ডাস, ৬৪, বাহানশাহ রাড, মিহলা কেলজ এিরয়া, যেশার সদর, যেশার
২১) মসাস আ ল খােলক, বাগ চরা বাজার, শাশা, যেশার
২২) মসাস আর, এ ার াইজ, দ  বাড়ী, ব ড়া
২৩) মসাস ফািহম াওয়ার িমল, দ  বাড়ী, ব ড়া
২৪) মাহা ব াদাস াঃ িলঃ, দৗলত র, ৪৫৪ আকাংখা টাওয়ার, যেশার রাড দৗলত র, লনা
২৫) মসাস র এ ার াইজ, শন রাড, ব ড়া
২৬) কণ লী এ ার াইজ নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার
২৭) তাহিমদ িডং, নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার
২৮) মসাস আয়শা িডং, নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার
২৯) কালাম এ ার াইজ, নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার
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৩০) মসাস ম মিত এ ার াইজ, নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার
৩১) মসাস িবিপ এ ার াইজ, তােলাড়া বাজার, তােলাড়া, ব ড়া
৩২) মসাস শাহজালাল ডাস, বাগ চরা বাজার, শাশা, যেশার
৩৩) মসাস আল-ওয়ালী ডাস, ১৯ কশবলাল রাড, লালিদঘীর বপাড়, যেশার সদর, যেশার
৩৪) এ ািরে া ড এ েপাটার িলিমেটড, ১৬৬-১৬৭, রামনগর, ড়লী মাড়, রাজারহাট, যেশার সদর, যেশার
৩৫) মসাস িল  ই ার াশনাল, বাহা র র রাড, বনােপাল, যেশার
৩৬) মসাস িনউ মা  ভা ার, িবেনাদ র, ীমারঘাট, প সার, ীগ ।
৩৭) মসাস বী এ ার াইজ, ২ নং বলী ানসন, টািমনাল রাড, কদমতলী, িসেলট
৩৮) মসাস  এম িফড িমল, শাখারীেপাতা বাজার, বনােপাল পাট, শাশা, যেশার
৩৯) মসাস িমম ই ার াশনাল, বনােপাল বাজার, শাশা, যেশার
৪০) মসাস তিনমা ডাস, বপাড়া, বনােপাল, শাশা, যেশার
৪১) মসাস মািহম এ ার াইজ, এ ােসািসেয়শন রাড, গাজী র, বনােপাল, যেশার
৪২) নবা  হারেভ  এে া, বাসা-১ (৪থতলা) রাড শােয় া খান, এেভিনউ, স র-৪, উ রা, ঢাকা-১২৩০।
৪৩) ও, এফ এ ার াইজ, পি ম দওসার, রামপাল, ীগ  সদর, ীগ
৪৪) মাশারফ এ  াদাস, ৩৭/৩/এ ই াটন গােডন, রড ি েস  বারাক টাওয়ার, শাি নগর, রমনা, ঢাকা।
৪৫) মসাস আকন এ ার াইজ, ১ নং আর ক িমশন রাড, ঢাকা
৪৬) মসাস িনপা এ ার াইজ, লতলা বাজার, লতলা, লনা
৪৭) মসাস লাবনী এ ার াইজ লতলা বাজার, লতলা, লনা
৪৮) মসাস রতনা এ ার াইজ, লতলা বাজার, লতলা, লনা
৪৯) মসাস জাহা ীর এ ার াইজ, ১ নং আর ক িমশন রাড, ঢাকা।
৫০) মসাস এস আর এ ার াইজ, লতলা বাজার, লতলা, লনা
৫১) মসাস শখ াদাস, লতলা বাজার, লতলা, লনা
৫২) মসাস রিফ ল ইসলাম, নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার
৫৩) িপ ক ই ার াশনাল, ৫০, রানা প ন লাইন (৬ তলা), ঢাকা
৫৪) ম মদার াডা স িলিমেটড, ানাস টাওয়ার, ১৩/িস, সানার াও রাড, ম-৪, ার-৫, রমনা, শাহবাগ, ঢাকা।
৫৫) িনবাহী অিফসার জনাব মাঃ জািহ ল আলম চৗ রী, (প  ওেয়ব সাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা হেলা)।
৫৬) ি গত সহকারী, আমদািন ও র ািন ধান িনয় েকর দ র
৫৭) মা ার কিপ।
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মাছাঃ ফােতমা খা ন
সহকারী িনয় ক
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