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

১। ইয়ান ই ার াশনাল, ২৯, লায়ার যেশার রাড, লনা-৯১০০ ৫০০০ -
২। মসাস হনা এ ার াইজ, গাপাল র, াচিবিব, জয় রহাট ২০০০ -
৩। িকবিরয়া ডাস িলঃ, শন রাড, ব ড়া ৭০০০ ১০০০
৪। মসাস কাজল ডাস, শন রাড, ব ড়া ১০০০ ১০০০
৫। মসাস কাজী এ ার াইজ, ৫৯/১২, সাউথ সা লার রাড টপাড়া, লনা 

সদর, লনা-৯১০০
১৫,০০০

৬। মসাস এস,এস,িব এ ার াইজ, গাপাল র, াচিবিব, জয় রহাট ২০০০ ২০০০
৭। মসাস আবতাহী ড ই ার াশনাল, র লগ , পাট াম, লালমিনরহাট ৫০০০ -
৮। কাজী সাবহান িডং কেপােরশন, ৩৭, লবনচরা খােলর উ র পাশ, লনা 

সদর, লনা-৯১০০
১৫,০০০ -

৯। মসাস ম মদার ডাস, ১৩/এ ময়মনিসংহ রাড, ানাস টাওয়ার, ম: ৮, 
ার-১২, ঢাকা

২০,০০০ -

১০। আল ফািহম এ ার াইজ, আতাহার, লন র, নয়ােগালাহাট, 
াপাইনবাবগ

২০০০ -

১১। মসাস জািহদ এ  াদাস, ১৮, ওয়া  রাড, চকবাজার, ঢাকা ১০০০ -
১২। মসাস াদাস পার রাইস িমল, আতাহার, লন র, নয়ােগালাহাট, 

াপাইনবাবগ
১০০০ ১০০০

১৩। মসাস লক এ ার াইজ, হাি ং নং-৯৮, িলয়া রাড, প গড় ২০০০ -
১৪। ফািরহা ড ই ার াশনাল, নট রাড, শর র, ব ড়া ১০০০ -
১৫। আন  ই ার াশনাল, হাি  নং-০৫৭৭-০০, দাকান নং-৫ নং রলওেয় 

ঘাট, াদ র
১০০০ -

১৬। স  এ ার াইজ, রিবন টাওয়ার (৬তলা), ৪২/৪৩ রানা প ন, ঢাকা 
১০০০

২৫,০০০ -

১৭। মসাস র ডাস, শহীদ ডাঃ িজক ল হক রাড, সয়দ র, নীলফামারী ৩০০০ ১০০০
১৮। মসাস িনশা ড ই ার াশনাল, ৩১  আর রাড, সয়দ র, নীলফামারী ৫০০০ ২০০০
১৯। মসাস হােনফ এ ার াইজ, যেশার রাড, চৗগাছা বাজার, যেশার ২০০০ ১০০০
২০। মসাস মাহন এ ার াইজ, জয় র, গাজীরদরগাহ, িঝকরগাছা, যেশার ১০০০ -
২১। মসাস পােটায়ারী ডাস, হাসপাতাল রাড, কালীগ , িঝনাইদহ ২০০০ -
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২২। মসাস বা ল দব, ডাক বাংলা রাড, কািলঘাট, িসেলট ১০০০ ১০০০

২৩। মসাস সৗিদ ডাস, মার পি  রাড, ঝালকা  পৗরসভা, ঝালকা ১০০০ -
২৪। মসাস নহান ডাস, পিত র, মিহমাগ , গািব গ , গাইবা া ৫০০০ ২০০০
২৫। পােটায়ারী িবজেনস হাউস ( াঃ) িলঃ, িবিসক, িশ  নগরী, লহাট, 

িদনাজ র
৫০০০ ২০০০

২৬। মসাস মহা ল আলম ড াডা , ৭৪৪, ব বারাি  পাড়া, যেশার ৫০০০ -
২৭। মসাস র  ক াকশন, উ র বা েদব র, হািকম র, িদনাজ র ৫০০০ ১০০০
২৮। মসাস সা াদ এ ার াইজ, গায়াল পাড়া, ডাকঘর: াপাইনবাবগ , থানা: 

াপাইনবাবগ  সদর, জলা: াপাইনবাবগ
১০০০ -

২৯। মসাস শিরফ হােসন, হাি ং নং-১৩৬১, ইসলামবাগ, প গড় সদর, 
প গড়

২০০০ -

৩০। মসাস শখ ডাস, প গড় বাজার, প গড় ৫০০০ -
৩১। মসাস াবাল এ ার াইজ, হাি ং নং: ১২৫৪, দাকান নং-০, শন 

বাজার, নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার
১০,০০০ -

৩২। বী এ ার াইজ, ২নং বলী ানশন, কদমতলী, িসেলট ১০০০ ১০০০
৩৩। আলাল এ ার াইজ, নট রাড, শর র, ব ড়া ১০০০ -
৩৪। এিব ড ই ার াশনাল, নট রাড, শর র, ব ড়া ২০০০ -
৩৫। আলাল এে া ড াডা স িলিমেটড, নট রাড, শর র, ব ড়া ২০০০ -
৩৬। মসাস মা মিন ডাস, িব আর, কাজী নজ ল ইসলাম সড়ক, ৫ নং 

রলওেয় ঘাট, াদ র
১০০০ -

৩৭। মসাস নবী ল ডাস, মহী র কেলজ রাড, গাপাল র, াচিবিব, 
জয় রহাট

৭০০০ -

৩৮। মসাস হনা এ ার াইজ, গাপাল র, াচিবিব, জয় রহাট - ১০০০
৩৯। ম মদার াডা স িল:, কারখানা: ছানকা, ভবানী র, শর র ব ড়া। 

অিফস: ানাস টাওয়ার, ১৩/এ, সানার াও রাড (১৩ তলা), রমনা, ঢাকা
২০,০০০ -

৪০। ণা এ ার াইজ, হাি  নং: ১২৫৪, দাকান নং-০, শন বাজার, 
নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার

৫০০০ -

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

১০০০ -

৪২। মসাস তাসনীন ড ই ার াশনাল, ১২৫৩ শন বাজার, নওয়াপাড়া, 
অভয়নগর, যেশার

১০০০ -

৪৩। মসাস শদ ই ার াশনাল, লনা রাড, রাতন বাস া , যেশার ১০০০ -
৪৪। মসাস সাবিরন ড ই ার াশনাল, ১২০৬, শন বাজার, নওয়াপাড়া, 

অভয়নগর, যেশার
১০০০ -

৪৫। মসাস আিন র রহমান, ১২৫৩, শন বাজার, নওয়াপাড়া, অভয়নগর, 
যেশার

১০০০

৪৬। রাজল ী এ ার াইজ, জ ার রনী, শন রাড, লনা ১০০০
৪৭। মসাস ইউশা িডং, লনা রাড, রাতন বাস া , যেশার ১০০০ -
৪৮। মসাস সততা বািণজ ালয়, কবর ান রাড, বাংলািহিল, হািকম র, 

িদনাজ র
৪০০০ -

৪৯। মসাস রােবয়া ই ার াশনাল, ফািজল র, ক র, সানাতলা, ব ড়া ১০০০ -
৫০। আলাল পাি  এ  িফস িফড িলঃ, চকেপাতা, বাগড়া, শর র, ব ড়া ২০০০ -
৫১। ম মদার এে ােটক ই ার াশনাল িলঃ, রিবন টাওয়ার (৬তলা), ৪২/৪৩ 

রানা প ন, ঢাকা ১০০০
২৫,০০০ -

৫২। এন িব এম এে া ড, ১০/২, আরামবাগ, গাউিছয়া কােশম স ার (৫ম 
তলা), মিতিঝল বা/এ, ঢাকা-১০০০

১০০০ -

৫৩। ডায়ম  এ ার াইজ, সদর রা া, জয় রহাট ৭০০০ ১০০০
৫৪। মসাস ধান ডাস, পিত র, মিহমাগ , গািব গ , গাইবা া ১০,০০০ ২০০০
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৫৫। মসাস সজল ডাস, গা র রাড, বনােপাল, যেশার ৩০০০ -
৫৬। টাটা প কয়ার কা ানী, পাটেকলঘাটা বাজার, তালা, সাত ীরা ১০০০

৫৭। মসাস পারেভজ িডং, চ.৭২/১ িব-ম বা া হ া  স ার শিপং কমে  
বা া, ঢাকা-১২১২

১০০০ ১০০০

৫৮। মসাস িনউ মা  ভা ার, িবেনাদ র, ি মার ঘাট প সার, ীগ ৫০০০ -
৫৯। মসাস শির ল ডাস, বাংলািহলী, হািকম র, িদনাজ র ৫০০০ -
৬০। মসাস ম মদার এ ার াইজ, পাটেকলঘাটা বাজার, তালা, সাত ীরা ১০,০০০ -
৬১। মসাস ম মদার এ  স , কািলবাড়ী মােকট, শন বাজার, নওয়াপাড়া, 

অভয়নগর, যেশার
১০,০০০ -

৬২। এস এম কেপােরশন, ২৪/িব, জাহা ীর টাওয়ার, মিজদ রনী, সানাডা া, 
লনা

৪০০০ -

৬৩। এস এম এ  কাং, আইিবএস ভবন, লতান র বাজার, সাত ীরা ৪০০০ -
৬৪। ইউেটািপয়া ড এ  বভােরজ িলঃ, শন বাজার, নওয়াপাড়া, যেশার ১০০০ -
৬৫। মসাস শা   রায়, মিনরাম র রাড, নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার ১৫,০০০ -
৬৬। মসাস সািমর এ ার াইজ, খরালী মাড়, কািলগ  সড়ক, সাত ীরা ১০০০ -
৬৭। মি রা িডং, লতান র বড় বাজার, সাত ীরা ১০০০ -
৬৮। মসাস আবতাহী ড ই ার াশনাল, র লগ , পাট াম, লালমিনরহাট - ১০০০
৬৯। মসাস িল  ই ার াশনাল, বাহা র র রাড, বনােপাল, যেশার ১০০০ ১০০০
৭০। মসাস শরা এে া ড , কলাবাগান, সা াহার, আদমিদঘী, ব ড়া ১০০০ -
৭১। মসাস জাহা ীর হােসন, ধান হাটা ৮৮, নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার ১০০০ -
৭২। জ এফ আর এ ার াইজ, ৮৮/৮৯/১ শাি  নগর, ২য় তলা, ঢাকা-১২১৭ ১০০০ -
৭৩। মসাস আক  রাইস িমল, াচিশরা বাজার, কালাই, জয় রহাট ১০০০ ১০০০
৭৪। মসাস ী এফ- ড েসিসং িমল, াচিশরা বাজার, কালাই, জয় রহাট ১০০০ ১০০০
৭৫। মসাস ফাইয়াজ ই ার াশনাল, ভামরা ল ব র, ভামরা, সাত ীরা ১০০০ -
৭৬। সানসাইন এ ার াইজ, রিবন টাওয়ার (৬  তলা), ৪২/৪৩ রানা প ন, 

ঢাকা ১০০০
২০,০০০ -

৭৭। মসাস হক াদাস, আিমরগ , ন ন বাজার, পাবতী র পৗরসভা, 
িদনাজ র

১০০০ -

৭৮। মসাস িনশাত ই ার াশনাল, ভামরা ল ব র, ভামরা, সাত ীরা ২০০০ -
৭৯। মসাস মাঈশা এ ার াইজ, ২০৮, ন ন চা াই চ াম ১০০০ ১০০০
৮০। মসাস এস এস ডাস, ১০৮৬ শন বাজার, নওয়াপাড়া, অভয়নগর, 

যেশার
২০০০ -

৮১। সানার বাংলা ই ার াশনাল, ১০৮৬, শন বাজার নওয়াপাড়া, 
অভয়নগর, যেশার

২০০০ -

৮২। সানার বাংলা কেপােরশন, ১০৮৬, শন বাজার নওয়াপাড়া, অভয়নগর, 
যেশার

১০০০ -

৮৩। এিসআই ডস িলিমেটড, এিসআই স ার, ২৪৫ তজ াও িশ  এলাকা, 
ঢাকা-১২০৮

৫০০০ -

৮৪। মসাস তাসিনন এ ার াইজ, বা বাগান, াপাইনবাবগ ২০০০ ১০০০
৮৫। মসাস রতনা এ ার াইজ, লতলা বাজার, লতলা, লনা ২০০০ -
৮৬। মসাস িনপা এ ার াইজ, লতলা বাজার, লতলা, লনা ২০০০ -
৮৭। মসাস লাবনী এ ার াইজ, লতলা বাজার, লতলা, লনা ২০০০ -
৮৮। রবন ডাস, কাটাখািল বাজার, াম র, কাটাখািল, রাজশাহী ১০০০ -
৮৯। মসাস টাটা ডাস, িশবনগর, কানসাট, িশবগ , াপাইনবাবগ ১০০০ -
৯০। ইউেটািপয়া ই ার াশনাল, শন বাজার, নওয়াপাড়া, যেশার ৪০০০ ১০০০
৯১। নওমী িডং, শন বাজার, নওয়াপাড়া, যেশার ৪০০০ ১০০০
৯২। মসাস আিলফ িডং, নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার ২০০০ -
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৯৩। মসাস এস রজা এ ার াইজ, ২০ ইউিসিবএল এর পাে , নওয়াপাড়া, 
অভয়নগর, যেশার

১০০০ -

৯৪। সভ এ  সফ  ই ার াশনাল, নলতা, কালীগ , সাত ীরা ১০০০ ১০০০
৯৫। মসাস মা দ এ  াদাস, বা র, িমরা িল, ডাকঘর: রানীহা , থানা: 

িশবগ , জলা: াপাইনবাবগ
১০০০ -

সবেমাট ৩,৭৯,০০০ (িতন 
ল  ঊনআিশ 

হাজার)

৩০,০০০ 
(ি শ হাজার)

শতস হশতস হ ::
(ক) আগামী ২১ 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 ১১ 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।
(ছ) িনধািরত সমেয়র মে  াংেক এল.িস লেত থ হেল এ বরা  আেদশ বািতল বেল গ  হেব।

৩০-৬-২০২২

িসিনয়র সিচব
বািণজ  ম ণালয়

মাঃ মিজবর রহমান
অিতির  সিচব (অিতির  দািয় )

ফান: +৮৮০২৯৫৪০১২২
ফ া : +৮৮০২৯৫১৫০২৫

ইেমইল:
jsprocurement@mofood.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০০.০০০০.০৪৪.০৭.০০৫.২২.১৭৬/১(৯) তািরখ: ১৬ আষাঢ ়১৪২৯
৩০ ন ২০২২

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

৩০-৬-২০২২
হা দ মাহ র রহমান 

িসিনয়র সহকারী সিচব ( বেদিশক সং হ)
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