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০৪ লাই ২০২২

২০ আষাঢ ়১৪২৯

িবষয:় বসরকািরবসরকাির   পযােয়পযােয়   নননন --বাসমিতবাসমিত   িসিস   চালচাল   ওও  আতপআতপ  চালচাল   আমদািনরআমদািনর   জজ   িনবা িচতিনবা িচত   িত ােনরিত ােনর
অ েলঅ েল  বরাবরা   দানদান ।।

       
উপ  িবষেয় িনে া  তািলকায় ি / িত ান বরাবের ছেক উে িখত পিরমাণ (সেবা  ৫% ভাংগাদানা িবিশ )
নন বাসমিত িস  চাল ও আতপ চাল (Non-Boiled Atap Rice) িন বিণত শেত আমদািনর অ মিত

দােনর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা:

ম নাম/ িত ােনর নাম ও কানা বরাে র পিরমাণ (হাজার ম.টন)
িস  চাল আতপ চাল

১ ইউেটািপয়া ড এ া  বভােরজ িলঃ, শন বাজার নওয়াপাড়া, যেশার - ১০০০
২ বাশা িডং, আই. ক রাড, বরইচারা, পাঃ জয়নগর, থানাঃ ঈ রদী, 

জলাঃ পাবনা 
৫০০০ -

৩ মসাস নািহয়ান এ ার াইজ, পি ম কাজীর বাজার, িসেলট সদর, 
িসেলট

১০০০ ২০০০

৪ মসাস িরয়াদ এ ার াইজ, ভামরা ল ব র, ভামরা, সাত ীরা ১০০০ ১০০০
৫ মসাস সিমরন মার সাহা, সিরষাবাড়ী, বড় বাজার সিরষাবাড়ী, 

জামাল র
৪০০০ -

৬ মসাস আিসফ ডাস, নাভারন বাজার, শাশা, যেশার ১০০০ -
৭ মসাস পলাশ এ ার াইজ,  এন  রাড কলােরায়া, সাত ীরা ২০০০ ১০০০
৮ মসাস ক িব এ ার াইজ, লিফকার িবি ং, বনােপাল, যেশার ১০০০ -
৯ মসাস ল এ ার াইজ, কলােরায়া বাজার, কলােরায়া, সাত ীরা ৩০০০ ১০০০
১০ মসাস তাহারা ডাস, আমতলা মাড়, কা য়া, সাত ীরা ২০০০ -
১১ মসাস অক িডং, শাশা বাজার, শাশা, যেশার ১০০০ -
১২ মসাস এস এম এম ই ার াশনাল, ছাট আচড়া মাড়, মইন রাড, 

বনােপাল, যেশার
১০০০ -

১৩ মসাস এস. ক িডং, মইন রাড, নও া ২০০০ ১০০০
১৪ মসাস এ. ক িডং, মইন রাড, নও া ২০০০ ১০০০
১৫ মসাস অ  ই ার াশনাল, রাতন বাস া  মইন রাড, নও া ২০০০ ১০০০
১৬ মসাস জগদীশ চ  রায়, পািরপি , নও া ৩০০০ -

১৭ মসাস িবসিম া  ডাল িমল , জািমরা, য়া, রাজশাহী ৩০০০ -
১৮ মসাস ক.এস কেপােরশন, ২১, সনপাড়া পবতা, িমর র, ঢাকা-১২১৬ ২০০০ -
১৯ মসাস পিল এ ার াইজ, হলাতলা রাড, লনা ২০০০
২০ পব ই ার াশনাল, ১ নং ১ তলা, আফতাব াজা, িনউ মােকট, 

বায়ািলয়া,রাজশাহী
১০০০

২১ মসাস িস  াওয়ার িমল, আর ক রাড, তাজহাট, রং র ৪০০০ ১০০০
২২ মসাস আকন এ ার াইজ, ১ নং আর ক িমশন রাড, ঢাকা ২০০০
২৩ মসাস দীন ইসলাম ডাস, রাজাপি  মইন রাড, িঝকরগাছা, যেশার ২০০০
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২৪ এ িপিডয়া িলংক, ১১৯৬, এম.এম.আলী রাড, যেশার ১০০০

২৫ মসাস িনহার ডাস, মাবারক র, িঝকরগাছা, যেশার ১০০০
২৬ মসাস দীন ইসলাম ডাস, রাজাপি  মইন রাড, িঝকরগাছা, যেশার ১০০০
২৭ এিসআই ডস িলিমেটড, এিসআই স ার, ২৪৫ জগাও িশ/এ, 

ঢাকা-১২০৮
- ৫০০০

২৮ মসাস জাহা ীর হােসন, ধান হাটা ৮৮, নওয়াপাড়া,অভয়নগর, যেশার - ১০০০
২৯ মসাস িবসিম া  াওয়ার িমল, জািমরা, য়া, রাজশাহী ২০০০ -
৩০ মসাস বলাকা রাইচ েসিসং, নাভারণ রল বাজার, শাশা, যেশার ২০০০ ১০০০
৩১ মসাস ম া ডাস, ২৩৪ নং ন ন চা াই, চ াম ১০০০ ৩০০০
৩২ সাথী অেটা রাইস িম স ( া:) িল:, াকা ি  িফ , জীবননগর, 

য়াডা া
২০০০ -

৩৩ মসাস ই এ  এফ এ ার াইজ, জািমরা, য়া,রাজশাহী ২০০০
৩৪ মসাস িবসিম াহ িডং, জািমরা, য়া,রাজশাহী ২০০০
৩৫ খ কার িডং, ২২৫/িস, ব নাখালপাড়া, জগাও, ঢাকা-১২১৫ ২০০০
৩৬ মসাস আিলফ িডং, নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার ১০০০
৩৭ মসাস আ ল মন র খান, কাহা  বাজার, কাহা , ব ড়া ৫০০০ -
৩৮ মসাস িলটন এ ার াইজ, কালীবািড় মােকট, নওয়াপাড়া, অভয়নগর, 

যেশার
৫০০০

৩৯ মন এ  াদাস, ডালপি , নও া সদর, নও া ২০০০
৪০ মসাস আফিরন ইমেপ , বনােপাল, যেশার ১০০০
৪১ মসাস মাহ ব এ ার াইজ, শন রাড, িঝকরগাছা, যেশার ১০০০
৪২ মসাস িবকাশ চ  সাহা, ভামরা ল ব র, ভামরা, সাত ীরা ১০০০
৪৩ সাম ল হক অেটা রাইস িমলস ( া:) িলঃ, খধন, রামগ , নীলফামারী ১০০০ ১০০০
৪৪ মা: সাম ল হক, খধন, রামগ , নীলফামারী ১০০০ ১০০০
৪৫ বা ী ডাস, লালিদঘীর পাড়, িসেলট ১০০০ ১০০০
৪৬ মসাস হাসান এ  াদাস, আলমনগর, জিকগ , িসেলট ১০০০ ২০০০
৪৭ মসাস ম  ই ার াশনাল, আলমনগর, জিকগ , িসেলট ১০০০ ২০০০
৪৮ মসাস নবাব ড াডা স, ১৬/২২ িবিসক িশ  নগরী, ডাকঘর-

নয়ােগালা, াপাইনবাবগ  সদর, াপাইনবাবগ
১০০০

৪৯ মসাস হােসন ডাস, লনগর, আতাহার, ডকঘর: নয়ােগালা, 
াপাইনবাবগ  সদর, াপাইনবাবগ

৫০০০ ১০০০

৫০ ধান ওেয়ল িমল  িলিমেটড, নতাইড়, মিহমাগ , গািব গ , 
গাইবা া

৫০০০ ১০০০

৫১ মসাস চৗ রী এ ার াইজ, ৪৬, সাত মসিজদ রাড, পায়ন জড আর 
াজা, লেভন-৮, ধানমি , ঢাকা

২০০০ ১০০০

৫২ মসাস জ এফ এ ার াইজ, পিত র, মিহমাগ , গািব গ , 
গাইবা া

২০০০ ১০০০

৫৩ আইয়ান ড ই ার াশনাল, ১/১, প বী, িমর র, ঢাকা-১২০৬ ১০০০
৫৪ মসাস লাকী এ ার াইজ, নাভারন, রল বাজার, শাশা, যেশার ১০০০
৫৫ মসাস তাহিসন এ ার াইজ, ১৫/ক/১ িমর র রাড, ামলী, আদাবর, 

ঢাকা
১০০০

৫৬ মসাস খান মটরস, রাজধানী মাড়, দি ণ বা েদব র, বাংলািহিল, 
হািকম র, িদনাজ র

১০০০

৫৭ মসাস া ই ার াশনাল, ম বা েদব র, বাংলািহিল, হািকম র, 
িদনাজ র

২০০০

৫৮ মসাস মা ডাস, ধর া, বাংলািহিল, হািকম র, িদনাজ র ১০০০
৫৯ মসাস রায়হান ডাস, ম বা েদব র, বাংলািহিল, হািকম র, 

িদনাজ র
১০০০
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৬০ মসাস হািদয়া ন িডং কেপােরশন, সানা র, াচিবিব, জয় রহাট ১০০০
৬১ আল-আিফক ডাস, চি র, বাংলািহিল, হািকম র, িদনাজ র ১০০০

৬২ মসাস আিশবাদ এ ার াইজ, ীজ রাড, মহােদব র, নও া ২০০০ ১০০০
৬৩ মসাস সানালী ডাস, ীজ রাড, মহােদব র, নও া ৩০০০ ১০০০
৬৪ মসাস স  এ ার াইজ, ীজ রাড, মহােদব র, নও া ২০০০ ১০০০
৬৫ এ.এস.এ ার াইজ, ব মা াইল, দি ণ করানীগ ১০০০
৬৬। মসাস গালাম মা ফা, িশকার র বাজার, শাশা, যেশার ১০০০
৬৭। মসাস প  এ ার াইজ, িলয়া, দি ণ র, কািলগ , সাত ীরা ১০০০
৬৮ মসাস শামীম এ ার াইজ, িশকার র বাজার, শাশা, যেশার ১০০০
৬৯ মসাস মা-মিন ডাস, ভামরা ল ব র, ভামরা, সাত ীরা ১০০০
৭০ মসাস মা ডাস, ভামরা ল ব র, ভামরা, সাত ীরা ২০০০
৭১ মসাস রাজ এ ার াইজ, ভামরা ল ব র, ভামরা, সাত ীরা ১০০০
৭২ মসাস নবাব ড াডা স, ১৬/২২ িবিসক িশ  নগরী, ডাকঘর: 

নয়ােগালা, াপাইনবাবগ
১০০০

৭৩ মসাস িরি ক এ ার াইজ, তােলাড়া বাজার, তােলাড়া, পচািচয়া, 
ব ড়া

২০০০ ১০০০

৭৪ মসাস সাইরাম ই ার াশনাল, ধর া, বাংলািহিল, হািকম র, 
িদনাজ র

২০০০ ১০০০

৭৫ মসাস মা:  িময়া ডাস, টকিনক াল রাড, সদর িসেলট ১০০০ ২০০০
৭৬ মসাস  এম িফড িমল, মাখারীেপাতা বাজার, বনােপাল পাট, শাশা, 

যেশার
১০০০

৭৭ মসাস মািহম এ ার াইজ, এ ােসািসেয়শন রাড, গাজী র, বনােপাল, 
যেশার

১০০০

৭৮ মসাস তিনমা ডাস, বপাড়া, বনােপাল, শাশা, যেশার ২০০০
৭৯ মসাস িমম ই ার াশনাল, বনােপাল, শাশা, যেশার ২০০০
৮০ নবা  হারেভ  এে া, বাসা-১, (৪থ তলা), শােয় া ান এিভিনউ, 

স র-০৪, উ রা, ঢাকা-১২৩০
১০০০

৮১ মসাস সরদার এ া িমিনয়াম, বা ড়ী বাজার, বাগ চড়া, মইন রাড, 
শাশা, যেশার

২০০০

৮২ মসাস ি য়ম এ ার াইজ, জয়েদব র ম  বাজার, গাজী র ১০০০ ১০০০
৮৩ ইমেপ  ই ার াশনাল, নািজর শংকর র রাড, কাতয়ালী যেশার ৫০০০
৮৪ িপ ক ই ার াশনাল, ৫০, রানা প ন লাইন (৬  তলা), 

ঢাকা-১০০০
১০০০

৮৫ মা দ িফস িমল া  এ  িফড িমল  িলঃ, িব.এফ.িড.িস. ট 
নং-১০, ক-িব, ইছানগর, কণ লী, চ াম

১০০০

৮৬ রিশদ এ ার াইজ, ব ভ র, আইলচারা, পাড়াদহ, ি য়া ১০০০
৮৭ মসাস তানভীর এ ার াইজ, ২২১, খা নগ , চ াম ১০০০
৮৮ মসাস এম.আর ই ার াশনাল, মিহলা কেলজ এলাকা, সদর রাড, 

জয় রহাট
১০০০

৮৯ মসাস উপল  ডাস, বারীনগর বাজার, যেশার সদর, যেশার ১০০০
৯০ মসাস দবনাথ িবপনী, বারীনগর বাজার, যেশার সদর, যেশার ১০০০
৯১ ইউিনয়ন ভ ার িলিমেটড, ২৩, আরজতপাড়া, তজ াও, ঢাকা-১২১৫ ১০০০
৯২ িরজভী টস িলঃ, ১৬/িব, আহসানউ াহ রাড, ঢাকা সদর, কাতয়ালী, 

ঢাকা
১০০০

৯৩ াইম এনািজ, ২২/৬, কাওরান বাজার লন, তজ াও, ঢাকা-১২১৫ ১০০০
৯৪ শবনম ভিজেটবল অেয়ল ই াি জ িলিমেটড, ১৩, কাওরান বাজার 

( . ক ভবন ২য় তলা), ঢাকা-১২১৫
১০০০
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৯৫ মসাস নািহদ হাসান িসরাজী, পার নও া (আ পি ), নও া সদর, 
নও া

২০০০

৯৬ চ ন, নািজর শংকর র রাড, কাতয়ালী, যেশার ৫০০০
৯৭ মসাস সিজব এ ার াইজ, বাগ চরা বাজার, শাশা, যেশার ১০০০
৯৮ মসাস গািলব ডাস, বাগ চরা বাজার, শাশা, যেমার ১০০০
৯৯ মসাস শাহজালাল ডাস, বাগ চরা বাজার, শাশা, যেশার ১০০০

১০০ মসাস ভ এ ার াইজ, বাগ চরা বাজার, শাশা, যেশার ১০০০
১০১ মসাস এিলজা বগম, ১৯- কশবলাল রাড, লালিদঘীর বপাড়, যেশার 

সদর, যেশার
১০০০

১০২ মসাস জাহানারা আতব অেটা রাইস িমল, শাি েমাড়, আইলচারা, 
পাড়াদহ, ি য়া

১০০০

১০৩ মসাস আল-ওয়ালী ডাস, ১৯- কশবলাল রাড, লালিদঘীর বপাড়, 
যেশার সদর, যেশার

১০০০

১০৪ মসাস নাসিরন আ ার ইভা, ৬৪, বাহানশাহ রাড, কারবালা, যেশার 
সদর, যেশার

১০০০

১০৫ মসাস খােলক এ ার াইজ, বনােপাল বাজার, বনােপাল, যেশার ১০০০
১০৬ তািমম এে া ই াি জ িলিমেটড, জাবাদ, মাদলা, শাজাহান র, 

ব ড়া
১০০০

১০৭ মসাস আ ল খােলক, বাগ চরা বাজার, শাশা, যেশার ১০০০
১০৮ মসাস এ. আর ডাস, ৬৪, বাহানশাহ রাড, মিহলা কেলজ এিরয়া, 

যেশার সদর, যেশার
১০০০

১০৯ এ ািরে া ড এ েপাটার িলিমেটড ১০০০
১১০ তািমম এে া ই াি জ িলিমেটড, জাবাদ, মাদলা, শাজাহান র, 

ব ড়া
১০০০

১১১ মসাস এস এন অেটা রাইছ িমল, নবীগ  রাড, হিবগ ১০০০
১১২ মসাস রায় ডাস, রলওেয় ঘাট, াদ র ১০০০
১১৩ মসাস ইসলাম ডাস, ৫৮/১, ফারাজী পাড়া মইন রাড, লনা ১০০০
১১৪ মসাস নাঈম এ ার াইজ, নওদাপাড়া, স ড়া, রাজশাহী ১০০০
১১৫ মসাস র ন মার িসংহ, দয়াময়ী রাড, জামাল র ১০০০
১১৬ হাসান ইমেপ  িলিমেটড, ভামরা ল ব র, সাত ীরা সদর, সাত ীরা ১০০০
১১৭ মসাস আর ক িডং, ধর া, িদনাজ র রাড, বাংলািহিল, হািকম র, 

িদনাজ র
৩০০০ ২০০০

১১৮ মসাস সততা ডাস, ১২৩, থানােমাড়, জীবননগর, য়াডা া ১০০০
১১৯ মসাস ঐশী এ ার াইজ, ৩নং গেটর সামেন মাহ বা হক এিতম খানা 

মােকট, বনােপাল, যেশার
১০০০

১২০ মসাস এম এম এ ার াইজ, আদ- ীন রাড, িঝকরগাছা, যেশার ১০০০
১২১ মসাস রিফক ডাস, ৬ নং ফরাশগ  রাড, ঢাকা ১০০০
১২২ মা দ এ  াদাস, ২২১, খা নগ , চ াম ১০০০
১২৩ মা দ এে া েসিসং ড াডা  িলঃ, িবএফিডিস, ট নং-১১, ক-

িব, ইছানগর, কণ লী, চ াম
১০০০

১২৪ সান এ ার াইজ, ১নং গেটর অপিজট, াক িমক ইউিনয়েনর িপছেন 
গাজী র, বনােপাল, শাশা, যেশার

১০০০ ১০০০

১২৫ মসাস বলাল হােসন, পার নও া (আ পি ), নও া সদর, নও া ১০০০০ -
মাট ২,০৪,০০০ ( ই 

ল  চার হাজার)
৪২,০০০ 
(িবয়াি শ 
হাজার)

শতস হশতস হ ::
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(ক) আগামী ২৫ লাই, ২০২২ তািরেখর মে  বরা া  িত ানেক 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 ১৭ আগ , ২০২২ ি . তািরেখর মে  স দয় চাল বাংলােদেশ বাজারজাত
করেত হেব;
(গ) আমদািন ত চােলর পিরমাণ, দামজাত ও বাজারজাতকরেণর ত  সংি  জলা খা  িনয় কেক অবিহত করেত
হেব;
(ঘ) বরাে র অিতির  আইিপ (Import Permit)ই /জাির করা যােব না;
(ঙ) আমদিন ত চাল স ািধকারী িত ােনর নােম ন: ােকটজাত করা যােব না;
(চ) আমদািন ত ব ায় চাল িব য় করেত হেব; এবং
(ছ) িনধািরত সমেয়র মে  াংেক এল.িস লেত থ হেল এ বরা  আেদশ বািতল বেল গ  হেব।

৪-৭-২০২২

িসিনয়র সিচব
িসিনয়র সিচেবর দ র
বািণজ  ম ণালয়

মাঃ মিজবর রহমান
অিতির  সিচব

ফান: +৮৮০২৯৫৪০১২২
ফ া : +৮৮০২৯৫১৫০২৫

ইেমইল:
jsprocurement@mofood.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০০.০০০০.০৪৪.০৭.০০৫.২২.১৭৯/১(৯) তািরখ: ২০ আষাঢ ়১৪২৯
০৪ লাই ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব, 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
৫) পিরচালক, 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) িসে ম এনািল , আইিস  সল, খা  ম ণালয়
৯) সহকারী া ামার, আইিস  সল, খা  ম ণালয় (ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)

৪-৭-২০২২
হা দ মাহ র রহমান 

িসিনয়র সহকারী সিচব ( বেদিশক সং হ)
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