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৩১ জা য়াির ২০২১

১৭ মাঘ ১৪২৭

াপক:
তািলকায় বিণত ৬৩  চাল আমদািনকারক িত ান।

িবষয:় বসরকািরবসরকাির   পযােয়পযােয়   চালচাল   আমদািনরআমদািনর   অ মিতঅ মিত   দানদান ।।
: বািণজ  ম ণালয় এর ারক ন র ২৬.০০.০০০০.১১১.৫৩.০৪৯.২১.৭৫, তািরখঃ২৬/০১/২০২১ি ঃ।

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 ৬৩  ি / ি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. এফ, িস, িডং কেপােরশন, ৩৮৬/এ, লবাগ, মািলবাগ, ঢাকা। ১,০০০(এক হাজার)
২. মসাস আল রাজী িডং, শাওন াজা, ২য়তলা, এনিপেরাড, পিদয়া বাজার, যেশার 

সদর, যেশার
১,০০০(এক হাজার)

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

১,০০০(এক হাজার)

৪. মসাস তাসনীম ড ই া াশনাল।, শন বাজার, নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার ১,০০০(এক হাজার)
৫. মসাস মা ন াদাস, শন রাড, ব ড়া ১,০০০(এক হাজার)
৬. মসাস সিজব এ ার াইজ, আগ চড়া বাজার, শাশা, যেশার ১,০০০(এক হাজার)
৭. মসাস এ, এইচ. এ ার াইজ আগ চড়া বাজার, শাশা, যেশার ১,০০০(এক হাজার)
৮. মসাস এিলজা বগম, ১৯- কশবলাল রাড, লালিদঘীর বপাড়, যেশার সদর, যেশার ১,০০০(এক হাজার)
৯. মসাস নাসিরন আ ার ইভা, ৬৪, বাহানশাহ রাড, কারবালা, যেশার সদর, যেশার ১,০০০(এক হাজার)
১০. মসাস খােলক এ ার াইজ, বনােপাল, যেশার ১,০০০(এক হাজার)
১১. মসাস গািলব ডাস, আগ চড়া বাজার, শাশা, যেশার ১,০০০(এক হাজার)
১২. মসাস ভ এ ার াইজ, আগ চড়া বাজার, শাশা, যেশার ১,০০০(এক হাজার)
১৩. এিসআই ড িলঃ, তজ াও, ঢাকা ১০,০০০(দশ হাজার)
১৪ মসাস অ  ই ার াশনাল, মইন রাড, রাতন বাস া , নও া ২,০০০( ই হাজার)
১৫ মসাস ি য়ম এ ার াইজ, জয়েদব র ম বাজার, গাজী র িস ১,০০০(এক হাজার)
১৬ এ, আর এ ার াইজ, িনিশ ারা ম লপাড়া, ব ড়া সদর, ব ড়া ১,০০০(এক হাজার)
১৭ মসাস হাজী আ র রহমান অেটােম ক রাইস িমল, রামভ র, বাইপাস রাড, নও া 

সদর, নও া
১,০০০(এক হাজার)

১৮ মসাস সাগর এ ার াইজ, কাজী হািফ র রহমান মােকট, পার-নও া আ পি , নও া ১,০০০(এক হাজার)
১



১৯ িম ন মার সাহা, পার-নও া আ পি , নও া ১,০০০(এক হাজার)
২০ মা. ইসমাইল হােসন িমলন, মইন রাড, িঝকরগাছা, যেশার ৩,০০০(িতন হাজার)
২১ ইউেটািপয়া ই ার াশনাল, শন বাজার নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার ২,০০০( ই হাজার)
২২ মসাস আর এস িডং, হাি ং নং-১০০, পাির পি  নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার ৫,০০০( াচ হাজার)
২৩ শদ ই ার াশনাল, লনা রাড, রাতন বাস া , যেশার ২,০০০( ই হাজার)
২৪ মসাস ইছামিত ডস, ভামরা ল ব র, ভামরা, সাত ীরা ১,০০০(এক হাজার)
২৫ জীবন মার সাহা, িনিখলনাথ রাড, ন েকানা ১,০০০(এক হাজার)
২৬ মসাস বাি  সাহা, পাটপি , ন েকানা ১,০০০(এক হাজার)
২৭ মসাস ী-এফ ড েসিসং িমল, াচিশরা, কালাই জয় রহাট ১,৫০০(পেনেরা শত)
২৮ এস, এম, কেপােরশন, ২৪/িব, জাহা ীর টাওয়ার মিজদ রনী, সানাডা া, লনা ৫,০০০( াচ হাজার)
২৯ মসাস রী, বাংলািহিল চামাথা ( াশনাল াংেকর নীচতলা), হািকম র, িদনাজ র ১,০০০(এক হাজার)
৩০ মসাস শাহািরব, িসিপ রাড, উ র বা েদব র, বাংলািহিল, হািকম র, িদনাজ র ২,৫০০( ই হাজার াচশত)
৩১ সাহা এ  কাং, মাধাইয়া বাজার, চাি না, িম া ১,০০০(এক হাজার)
৩২ মসাস আিরফ সী ডস, হাি ং নং-৩২১৭, িশয়রবর, লাহগড়া, নড়াইল ১,০০০(এক হাজার)
৩৩ মসাস বষা অেটা রাইস িমল, চকবাজার, ফিরদ র ২,০০০( ই হাজার)
৩৪ মসাস চ  মালাকার, আমপি  রান বাজার, াদ র ১,০০০(এক হাজার)
৩৫ মসাস আহাদ িব াস, ১৫১, আরামবাগ, মিতিঝল, ঢাকা ১,০০০(এক হাজার)
৩৬ মসাস িলয়া িডং, চকাবাজার, িম া ১,০০০(এক হাজার)
৩৭ রােশদ ই ার াশনাল, উ র বা া, ঢাকা ১,০০০(এক হাজার)
৩৮ মসাস শারিমন অেটা রাইস িমল, সাহার র বাজার, প ািচয়া, ব ড়া ১,০০০(এক হাজার)
৩৯ মসাস এস এন অেটা রাইচ িমল, নবীগ  রাড, হিবগ ১,০০০(এক হাজার)
৪০ মসাস বা ল দব, ডাক বাংলা রাড, কািলঘাট, িসেলট ১,০০০(এক হাজার)
৪১ আর এম আর পাি  এ  হ াচারী িলিমেটড, রাজা র, পাবনা সদর ১,০০০(এক হাজার)
৪২ িবসিম াহ ই ার াশনাল িডং, বাড়ী-১৬, রানােভালা মইন রাড, িনশাতনগর, 

রাগ, ঢাকা
১,০০০(এক হাজার)

৪৩ িলম  িডং, গ১/১, শাহাজাদ র, লশান, ঢাকা ১,০০০(এক হাজার)
৪৪ খ কার িডং, ২২৫/িস, ব নাখালপাড়া, তজ াও, ঢাকা ১,০০০(এক হাজার)
৪৫ মসাস মহামায়া ডাস, কালীগ  রাড, আরপাড়া রাড, আরপাড়া বাজার, শািলকা, 

মা ড়া
১,০০০(এক হাজার)

৪৬ মসাস শরা এে া ড, কলাবাগান, শা াহার আদমিদঘী, ব ড়া ১,০০০(এক হাজার)
৪৭ মা ন ই ার াশনাল, ৩৬ এম ক রাড, গাড়ী খানা কােতায়ালী, যেশার ২,০০০( ই হাজার)
৪৮ মসাস আকবর এ ার াইজ, ল ী র, মাবারক র, িশবগ , াপাইনবাবগ ১,০০০(এক হাজার)
৪৯ মসাস আিরশা ড ই ার াশনাল, তহমখা, িজিপও, বায়ািলয়া, রাজশাহী ১,০০০(এক হাজার)
৫০ রেয়ল এ ার াইজ, দাপা ই াক র, ফ া, নারায়ণগ  সদর, নারায়ণগ ১,০০০(এক হাজার)
৫১ মািমন ফল ভা ার, দওয়ান বাজার ীেজর মাড়, নও া ১,০০০(এক হাজার)
৫২ মসাস এ, িব, ফাম, চি র, বাংলািহিল, হািকম র, িদনাজ র ১,০০০(এক হাজার)
৫৩ মসাস দবনাথ িবপনী, বারীনগর বাজার, যেশার সদর, যেশার ১,৫০০(এক হাজার াচশত)
৫৪ িব, ক এ ার াইজ, উ র জালাসী, প গড় ১,০০০(এক হাজার)
৫৫ মা দ এে া েসিসং ড ডা স িল., িব এফ িড িস, ট-১১, ক িব, ইছানগর, 

কণ লী, চ াম
১,৫০০(এক হাজার াচশত)

৫৬ মসাস তানভীর এ ার াইজ, ২২১, খা নগ , চ াম ১,০০০(এক হাজার)
৫৭ মসাস গালাপী ডাস, শাখারী পাড়া, শাশা, যেশার ১,০০০(এক হাজার)
৫৮ মসাস জাহানারা আতপ অেটা রাইচ িমল, শাি নগর, আইলচারা, পাড়াদাহ, ি য়া, ১,০০০(এক হাজার)
৫৯ িপিসএফ িফড ই াি জ, ১০,  রাড, লনা ২,০০০( ই হাজার)
৬০ মসাস নািহয়ান এ ার াইজ, শাহজালাল উপশহর, িসেলট ১,০০০(এক হাজার)
৬১ জ এস কেপােরশন, তজ িনপাড়া, তজ াও, ঢাকা ১,০০০(এক হাজার)
৬২ রাজল ী এ ার াইজ, শন রাড, লনা ১,০০০(এক হাজার)
৬৩ মসাস এস এস. ডাস, কাজীপাড়া, রাতন কসবা, কাতয়ালী, যেশার ১,০০০(এক হাজার)

২



                                                                                                  মাট ৯১,০০০(একান ই 
হাজার) 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।
 
 

...

৩১-১-২০ ২১

মাছাঃ ফােতমা খা ন
সহকারী িনয় ক

ইেমইল: ac2.ho@ccie.gov.bd

ন র: ২৬.০৩.০০০০.০০৩.৪৮.০০২.২১.৫৫৩/১ তািরখ: ১৭ মাঘ ১৪২৭
৩১ জা য়াির 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) এফ, িস, িডং কেপােরশন, ৩৮৬/এ, লবাগ, মািলবাগ, ঢাকা।
৬) মসাস আল রাজী িডং, শাওন াজা, ২য়তলা, এনিপেরাড, পিদয়া বাজার, যেশার সদর, যেশার
৭) মসাস সাবিরন ড ই ার াশনাল, ১২০৬, শন বাজার, নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার
৮) মসাস তাসনীম ড ই া াশনাল।, শন বাজার, নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার
৯) মসাস মা ন াদাস, শন রাড, ব ড়া
১০) মসাস সিজব এ ার াইজ, আগ চড়া বাজার, শাশা, যেশার
১১) মসাস এ, এইচ. এ ার াইজ আগ চড়া বাজার, শাশা, যেশার
১২) মসাস এিলজা বগম, ১৯- কশবলাল রাড, লালিদঘীর বপাড়, যেশার সদর, যেশার
১৩) মসাস নাসিরন আ ার ইভা, ৬৪, বাহানশাহ রাড, কারবালা, যেশার সদর, যেশার
১৪) মসাস খােলক এ ার াইজ, বনােপাল, যেশার
১৫) মসাস গািলব ডাস, আগ চড়া বাজার, শাশা, যেশার
১৬) মসাস ভ এ ার াইজ, আগ চড়া বাজার, শাশা, যেশার
১৭) এিসআই ড িলঃ, তজ াও, ঢাকা
১৮) মসাস অ  ই ার াশনাল, মইন রাড, রাতন বাস া , নও া
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১৯) মসাস ি য়ম এ ার াইজ, জয়েদব র ম বাজার, গাজী র িস
২০) এ, আর এ ার াইজ, িনিশ ারা ম লপাড়া, ব ড়া সদর, ব ড়া
২১) মসাস হাজী আ র রহমান অেটােম ক রাইস িমল, রামভ র, বাইপাস রাড, নও া সদর, নও া
২২) মসাস সাগর এ ার াইজ, কাজী হািফ র রহমান মােকট, পার-নও া আ পি , নও া
২৩) িম ন মার সাহা, পার-নও া আ পি , নও া
২৪) মা. ইসমাইল হােসন িমলন, মইন রাড, িঝকরগাছা, যেশার
২৫) ইউেটািপয়া ই ার াশনাল, শন বাজার নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার
২৬) মসাস আর এস িডং, হাি ং নং-১০০, পাির পি  নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার
২৭) শদ ই ার াশনাল, লনা রাড, রাতন বাস া , যেশার
২৮) মসাস ইছামিত ডস, ভামরা ল ব র, ভামরা, সাত ীরা
২৯) জীবন মার সাহা, িনিখলনাথ রাড, ন েকানা
৩০) মসাস বাি  সাহা, পাটপি , ন েকানা
৩১) মসাস ী-এফ ড েসিসং িমল, াচিশরা, কালাই জয় রহাট
৩২) এস, এম, কেপােরশন, ২৪/িব, জাহা ীর টাওয়ার মিজদ রনী, সানাডা া, লনা
৩৩) মসাস রী, বাংলািহিল চামাথা ( াশনাল াংেকর নীচতলা), হািকম র, িদনাজ র
৩৪) মসাস শাহািরব, িসিপ রাড, উ র বা েদব র, বাংলািহিল, হািকম র, িদনাজ র
৩৫) সাহা এ  কাং, মাধাইয়া বাজার, চাি না, িম া
৩৬) মসাস আিরফ সী ডস, হাি ং নং-৩২১৭, িশয়রবর, লাহগড়া, নড়াইল
৩৭) মসাস বষা অেটা রাইস িমল, চকবাজার, ফিরদ র
৩৮) মসাস চ  মালাকার, আমপি  রান বাজার, াদ র
৩৯) মসাস আহাদ িব াস, ১৫১, আরামবাগ, মিতিঝল, ঢাকা
৪০) মসাস িলয়া িডং, চকাবাজার, িম া
৪১) রােশদ ই ার াশনাল, উ র বা া, ঢাকা
৪২) মসাস শারিমন অেটা রাইস িমল, সাহার র বাজার, প ািচয়া, ব ড়া
৪৩) মসাস এস এন অেটা রাইচ িমল, নবীগ  রাড, হিবগ
৪৪) মসাস বা ল দব, ডাক বাংলা রাড, কািলঘাট, িসেলট
৪৫) আর এম আর পাি  এ  হ াচারী িলিমেটড, রাজা র, পাবনা সদর
৪৬) িবসিম াহ ই ার াশনাল িডং, বাড়ী-১৬, রানােভালা মইন রাড, িনশাতনগর, রাগ, ঢাকা
৪৭) িলম  িডং, গ১/১, শাহাজাদ র, লশান, ঢাকা
৪৮) খ কার িডং, ২২৫/িস, ব নাখালপাড়া, তজ াও, ঢাকা
৪৯) মসাস মহামায়া ডাস, কালীগ  রাড, আরপাড়া রাড, আরপাড়া বাজার, শািলকা, মা ড়া
৫০) মসাস শরা এে া ড, কলাবাগান, শা াহার আদমিদঘী, ব ড়া
৫১) মা ন ই ার াশনাল, ৩৬ এম ক রাড, গাড়ী খানা কােতায়ালী, যেশার
৫২) মসাস আকবর এ ার াইজ, ল ী র, মাবারক র, িশবগ , াপাইনবাবগ
৫৩) মসাস আিরশা ড ই ার াশনাল, তহমখা, িজিপও, বায়ািলয়া, রাজশাহী
৫৪) রেয়ল এ ার াইজ, দাপা ই াক র, ফ া, নারায়ণগ  সদর, নারায়ণগ
৫৫) মািমন ফল ভা ার, দওয়ান বাজার ীেজর মাড়, নও া
৫৬) মসাস এ, িব, ফাম, চি র, বাংলািহিল, হািকম র, িদনাজ র
৫৭) মসাস দবনাথ িবপনী, বারীনগর বাজার, যেশার সদর, যেশার
৫৮) িব, ক এ ার াইজ, উ র জালাসী, প গড়
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৫৯) মা দ এে া েসিসং ড ডা স িল., িব এফ িড িস, ট-১১, ক িব, ইছানগর, কণ লী, চ াম
৬০) মসাস তানভীর এ ার াইজ, ২২১, খা নগ , চ াম
৬১) মসাস গালাপী ডাস, শাখারী পাড়া, শাশা, যেশার
৬২) মসাস জাহানারা আতপ অেটা রাইচ িমল, শাি নগর, আইলচারা, পাড়াদাহ, ি য়া
৬৩) িপিসএফ িফড ই াি জ, ১০,  রাড, লনা
৬৪) মসাস নািহয়ান এ ার াইজ, শাহজালাল উপশহর, িসেলট
৬৫) জ এস কেপােরশন, তজ িনপাড়া, তজ াও, ঢাকা
৬৬) রাজল ী এ ার াইজ, শন রাড, লনা
৬৭) মসাস এস এস. ডাস, কাজীপাড়া, রাতন কসবা, কাতয়ালী, যেশার
৬৮) িনবাহী অিফসার জনাব মাঃ জািহ ল আলম চৗ রী, (প  ওেয়ব সাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা হেলা)।
৬৯) ি গত সহকারী, আমদািন ও র ািন ধান িনয় েকর দ র
৭০) মা ার কিপ।

৩১-১-২০ ২১

মাছাঃ ফােতমা খা ন
সহকারী িনয় ক
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