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ন র: ২৬.০৩.০০০০.০০৩.৪৮.০০২.২১.২৩৫৭
াপক:
তািলকায় বিণ ত ৪১ চাল আমদািনকারক িত ান।
িবষয়:
:

বসরকাির পয ােয় নন - বাসমিত িস চাল ও আতপ চাল আমদািনর জ িনব ািচত িত ােনর
অ েল বরা
দান ।
বািণজ ম ণালয় এর ারক ন র: ২৬.০০.০০০০.১১১.৫৩.০৪৯.২১.৫৬৫, তািরখ: ০৬.০৯.২০২১ ি :।

উপ িবষয় ও ে া পে র ি েত বািণজ ম ণালেয়র পািরেশর িভি েত এবং আমদািন নীিত আেদশ মাতােবক
বসরকাির পযােয় চাল আমদািন করার িনিমে িনে বিণ ত ৪১
ি / িত ােনর নােমর পােশ উে িখত পিরমাণ
(সেব া ৫% ভাংগাদানা িবিশ নন-বাসমিত) িস চাল ও আতপ চাল (Non-Boiled Atap Rice) িন বিণ ত
শেত আমদািনর জ Import Permit (IP) জািরর অ মিত িনেদশ েম দান করা হেলা:
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নাম/ িত ােনর নাম ও কানা

মসাস পিল এ ার াইজ, হলাতলা রাড, লনা
মসাস ইসলাম ডাস, ভজন র, ত ঁ িলয়া, প গড়
মসাস িনহাম এ ার াইজ, রাজাবাজার, ব ড়া
আর. আর াদাস, রানাপ ন লাইন, ৪থ তলা, ঢাকা
এ আর াওয়ার এ ডস িল:, িবিসক ই াি য়াল এিরয়া, পাবনা সদর, পাবনা
এ আর শালাইজ অেটা রাইস িমলস িল:, পাটিকয়াবািড়, িবিসক, পাবনা
মা: রিবউল ইসলাম সানাপি , পাবনা
গৗতম মার সরকার, হমােয়ত র, পাবনা
িবসিম াহ ই ার শনাল, িডং, রানােভালা মইন রাড, িনশাত নগর, রাগ, ঢাকা
মসাস এম এস এ ার াইজ, িদিঘরপাড়, বনােপাল, শাশা, যেশার
মা ন ই ার াশনাল,৩৬ এম. ক. রাড, গাড়ী খানা রাড, যেশার
মসাস জামাই ভ ারাই জ ার, িড িব রাড, গাইবা া
মসাস সালাম রাইচ িমল, খাজানগর, বটৈতল, ি য়া
মসাস সািদদ এ ার াইজ, ফেত র, নােমাশংকরবা , াপাইনবাবগ
মসাস িনশাত ই ার াশনাল, ভামরা ল ব র, ভামরা, সাত ীরা
মসাস ফাইয়াজ ই ার াশনাল, ভমরা ল ব র, ভামরা, সাত ীরা
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মসাস তাহারা ডাস, আমতলা মাড়, কা য়া, সাত ীরা
২০০০
আ ার িডং কা ানী, ইকবাল মি ল, বািড় নং-১১৪/২/এ ৬ তলা ম নং-এ-৫, ক ীয় ২০০০
জােম মসিজদ রাড, পি ম আগার াও, ঢাকা
মসাস মায়া মিন অেটা রাইস িমল, রনবাঘা বাজার, ন ী াম, ব ড়া
২০০০
মসাস শাহান ড ই ার াশনাল, রান বাজার, লালমিনরহাট
২০০০
িকং ার িডং িল:, ক নং-৩, রমনা ি ন জাতীয় টিনস কমে
২০০০
আয়ান ই ার াশনাল, ৩, গাদাগাড়ী রাড, সদর, াপাইনবাবগ
২০০০
মসাস এস এন কাং, ৩৪০/৩৭৬/২৮০, িনউ চাকতাই, চ াম
২০০০
আল আিমন এ াি শেম , ৯৫০/িব এয়া ব িবি ং আিমর মােকট, খা নগ , চ াম
২০০০
মসাস মা:
িময়া ডাস, টকিনক াল রাড, সদর িসেলট
২০০০
মসাস হািমদ এ সনস, ১৩৪, চক ফিরদ, শর র রাড, ব ড়া
২০০০
মসাস ডেকা, ২৪/এ, রানা প ন, নওয়াব আিল টাওয়ার, (৫ম তলা), ম নং-৪০৪, রানা ২০০০
প ন, ঢাকা-১০০০
মসাস সািন ড, ১/২িব , কমলা র বাজার রাড, সা ফতা িড/লেরল, ৭ম তলা, ম
২০০০
নং-৬িস, ঢাকা-১২১৭
মসাস মা: শহী াহ হােসন, ২৪/এ, রানা প ন, নওয়াব আিল টাওয়ার (প ম তলা), ম ২০০০
নং-৪০৪, রানা প ন, ঢাকা-১০০০
এ িপিডয়া িলংক, ১১৯৬, এম.এম.আিল রাড, যেশার
২০০০
মসাস, গিত অেটা রাইস িমল, ইপাড়া (কাতাপাড়া), িদনাজ র সদর, িদনাজ র
২০০০
মসাস অ ই ার াশনাল, রাতন বাস া , মইনেরাড, নও া
মসাস িহরা এ ার াইজ, ২৮, আরেক দাশ রাড, িনতাইগ , নারায়ণগ
২০০০
মসাস বা ী সাহা, পাটপি , ন েকানা, ২৪০০
২০০০
মসাস িজসান এ ার াইজ, জাতেগাসাই দাস, গাদাগাড়ী, রাজশাহী
২০০০
বরাজ আলম মািনক, এমেক এ েপাট এ ইমেপাট, সানা
২০০০
মসিজদ া , িশবগ , াপাই নবাবগ
মসাস শিরফ হােসন, হাি ং নং-১৩৬১, ইসলাম বাগ, প গড় সদর, প গড়
৫০০০
এ. হক এ কাং, ৭৯৪ ব বারাি পাড়া, ঢাকা রাড, যেশার
২০০০
মসাস িমনা িডং, রাজগ , িম া
৫০০০
আর ক এ ার াইজ, ১/২, িডগ রীতলা, িম া
৫০০০
মসাস খািদজা এ ার াইজ, কা র, িশবগ , াপাইনবাবগ
৪০০০
মাট=
৯১,০০০
(একান ই
হাজার)

শতাবিল:
(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।
...

১৩- ৯- ২০ ২১

মাছাঃ ফােতমা খা ন
সহকারী িনয় ক
২

৩০০০
৩০০০
(িতন
হাজার)

২৯ ভা ১৪২৮
তািরখ:
১৩ সে র ২০২১

ন র: ২৬.০৩.০০০০.০০৩.৪৮.০০২.২১.২৩৫৭/১(৪৭)

অবগিত ও েয়াজনীয় ( ে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 পিল এ ার াইজ, হলাতলা রাড, লনা
৭) মসাস ইসলাম ডাস , ভজন র, ত ঁিলয়া, প গড়
৮) মসাস িনহাম এ ার াইজ, রাজাবাজার, ব ড়া
৯) আর. আর াদাস , রানাপ ন লাইন, ৪থ তলা, ঢাকা
১০) এ আর াওয়ার এ ডস িল:, িবিসক ই াি য়াল এিরয়া, পাবনা সদর, পাবনা
১১) এ আর শালাইজ অেটা রাইস িমলস িল:, পাটিকয়াবািড়, িবিসক, পাবনা
১২) মা: রিবউল ইসলাম সানাপি , পাবনা
১৩) গৗতম মার সরকার, হমােয়ত র, পাবনা
১৪) িবসিম াহ ই ার শনাল, িডং, রানােভালা মইন রাড, িনশাত নগর, রাগ, ঢাকা
১৫) মসাস এম এস এ ার াইজ, িদিঘরপাড়, বনােপাল, শাশা, যেশার
১৬) মা ন ই ার াশনাল,৩৬ এম. ক. রাড, গাড়ী খানা রাড, যেশার
১৭) মসাস জামাই ভ ারাই জ ার, িড িব রাড, গাইবা া
১৮) মসাস সালাম রাইচ িমল, খাজানগর, বটৈতল, ি য়া
১৯) মসাস সািদদ এ ার াইজ, ফেত র, নােমাশংকরবা , াপাইনবাবগ
২০) মসাস িনশাত ই ার াশনাল, ভামরা ল ব র, ভামরা, সাত ীরা
২১) মসাস ফাইয়াজ ই ার াশনাল, ভমরা ল ব র, ভামরা, সাত ীরা
২২) মসাস তাহারা ডাস , আমতলা মাড়, কা য়া, সাত ীরা
২৩) আ ার িডং কা ানী, ইকবাল মি ল, বািড় নং-১১৪/২/এ ৬ তলা ম নং-এ-৫, ক ীয় জােম মসিজদ রাড,
পি ম আগার াও, ঢাকা
২৪) মসাস মায়া মিন অেটা রাইস িমল, রনবাঘা বাজার, ন ী াম, ব ড়া
২৫) মসাস শাহান ড ই ার াশনাল, রান বাজার, লালমিনরহাট
২৬) িকং ার িডং িল:, ক নং-৩, রমনা ি ন জাতীয় টিনস কমে
২৭) আয়ান ই ার াশনাল, ৩, গাদাগাড়ী রাড, সদর, াপাইনবাবগ
২৮) মসাস এস এন কাং, ৩৪০/৩৭৬/২৮০, িনউ চাকতাই, চ াম
২৯) আল আিমন এ াি শেম , ৯৫০/িব এয়া ব িবি ং আিমর মােকট, খা নগ , চ াম
৩০) মসাস মা: িময়া ডাস , টকিনক াল রাড, সদর িসেলট
৩১) মসাস হািমদ এ সনস, ১৩৪, চক ফিরদ, শর র রাড, ব ড়া
৩২) মসাস ডেকা, ২৪/এ, রানা প ন, নওয়াব আিল টাওয়ার, (৫ম তলা), ম নং-৪০৪, রানা প ন, ঢাকা-১০০০
৩৩) মসাস সািন ড, ১/২িব , কমলা র বাজার রাড, সা ফতা িড/লেরল, ৭ম তলা, ম নং-৬িস, ঢাকা-১২১৭
৩৪) মসাস মা: শহী াহ হােসন, ২৪/এ, রানা প ন, নওয়াব আিল টাওয়ার (প ম তলা), ম নং-৪০৪, রানা
প ন, ঢাকা-১০০০
৩

৩৫) এ িপিডয়া িলংক, ১১৯৬, এম.এম.আিল রাড, যেশার
৩৬) মসাস , গিত অেটা রাইস িমল, ইপাড়া (কাতাপাড়া), িদনাজ র সদর, িদনাজ র
৩৭) মসাস অ ই ার াশনাল, রাতন বাস া , মইনেরাড, নও া
৩৮) মসাস িহরা এ ার াইজ, ২৮, আরেক দাশ রাড, িনতাইগ , নারায়ণগ
৩৯) মসাস বা ী সাহা, পাটপি , ন েকানা, ২৪০০
৪০) মসাস িজসান এ ার াইজ, জাতেগাসাই দাস, গাদাগাড়ী, রাজশাহী
৪১) বরাজ আলম মািনক, এমেক এ েপাট এ ইমেপাট , সানা মসিজদ া , িশবগ , াপাই নবাবগ
৪২) মসাস শিরফ হােসন, হাি ং নং-১৩৬১, ইসলাম বাগ, প গড় সদর, প গড়
৪৩) এ. হক এ কাং, ৭৯৪ ব বারাি পাড়া, ঢাকা রাড, যেশার
৪৪) মসাস িমনা িডং, রাজগ , িম া
৪৫) আর ক এ ার াইজ, ১/২, িডগ রীতলা, িম া
৪৬) মসাস খািদজা এ ার াইজ, কা র, িশবগ , াপাইনবাবগ
৪৭) িনব াহী অিফসার জনাব মাঃ জািহ ল আলম চৗ রী, (প ওেয়ব সাইেট কােশর জ অ েরাধ করা হেলা)।
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