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ারক ন র: ১৩.০০.০০০০.০৪৪.৯৯.০০২.২০.১৩
িবষয়:

বসরকাির পয ােয় চাল আমদািনর জ

িনব ািচত

ি / িত ােনর অ

২০ পৗষ ১৪২৭
তািরখ:
০৪ জা য়াির ২০২১
েল বরা
দান ।

উপ
িবষেয় িনে া তািলকা
ি / িত ান বরাবের ছেক উি িখত পিরমাণ (সেবা ৫% ভাংগাদানা িবিশ ননবাসমিত) িস চাল িন বিণত শেত আমদািনর অ মিত দােনর জ িনেদ শ েম অ েরাধ করা হেলাঃ
িমক নং
০১
০২
০৩
০৪
০৫
০৬
০৭
০৮
০৯
১০
১১
১২

ি / িত ােনর নাম ও কানা
মসাস ম মদার এ স , কািল বাড়ী মােকট, শন বাজার, নওয়াপাড়া
অভয়নগর, যেশার
মসাস ম মদার এ ার াইজ, পাটেকলঘাটা বাজার, তালা, সাত ীরা
মসাস ম মদার ডাস, ১৩/১, ময়মনিসংহ রাড, ানাস টাওয়ার, ম নং-৮,
ার-১২, ঢাকা
মসাস িলটন এ ার াইজ, কািল বাড়ী নওয়াপাড়া অভয়নগর, যেশার
মসাস ধান ডাস, িত র, মিহমাগ , গািব গ , গাইবা া
বাশা িডং, আই, ক রাড, বরইচারা, জয়নগর, ঈ রদী, পাবনা
মসাস ইউনাইেটড রাইস িমল, ম বা েদব র, বাংলািহিল, হািকম র,
িদনাজ র
মসাস শা
রায়, মিনরাম র রাড, নওয়াপাড়া অভয়নগর, যেশার
মসাস হােসন ডাস, লন র, আতাহার, ডাকঘর-নয়ােগালা,
াপাইনবাবগ সদর, াপাইনবাবগ
মসাস ইসলাম ডাস, লন র, আতাহার, ডাকঘর-নয়ােগালা,
াপাইনবাবগ সদর, াপাইনবাবগ
মসাস নবাব ড াডা স, ১৬/২২, িবিসক িশ নগরী, নয়ােগালা, সদর,
াপাইনবাবগ
মসাস াবাল এ ার াইজ, হাি ং নং-১২৫৪, শন বাজার, নয়াপাড়া,
অভয়নগর, যেশার
মাট

বরাে র পিরমাণ ( মি ক ম
টন)
২০,০০০ (িবশ হাজার)
২৫,০০০ ( িচশ হাজার)
৫০,০০০ (প াশ হাজার)
১০,০০০ (দশ হাজার)
৫,০০০ ( াচ হাজার)
৫,০০০ ( াচ হাজার)
৫,০০০ ( াচ হাজার)
১০,০০০ (দশ হাজার)
১০,০০০ (দশ হাজার)
৫,০০০ ( াচ হাজার)
১০,০০০ (দশ হাজার)
৫,০০০ ( াচ হাজার)
১,৬০,০০০ (এক লাখ
ষাট হাজার)

শতস হ
(ক) বরা প ই র ৭ (সাত) িদেনর মে এল.িস লেত হেব এবং এ সং া ত ( পাট অব এি সহ) খা ম ণালয়েক
তাৎ িণকভােব অবিহত করেত হেব;
(খ) ৫,০০০ ( াচ হাজার) মি ক টন বরা া বসায়ীগণেক এল.িস খালার ১০ (দশ) িদেনর মে ৫০% এবং সবেমাট ২০
(িবশ) িদেনর মে স দয় চাল বাংলােদেশ বাজারজাত করেত হেব;
(গ) ১০,০০০-৫০,০০০ মি ক টন বরা া বসায়ীগণেক এল.িস খালার ১৫ (পেনেরা) িদেনর মে ৫০% এবং সবেমাট ৩০
(ি শ) িদেনর মে স দয় চাল বাংলােদেশ বাজারজাত করেত হেব।
১

সং ি ঃ আেবদন প ১২ পাতা।

৪-১-২০২১
ের জা াত
িসিনয়র সহকারী সিচব
ফান: +৮৮০২৯৫৪৬৫০৪
ফ া : +৮৮০২৯৫১৪৬৭৮
ইেমইল: dssupply@mofood.gov.bd

সিচব
সিচেবর দ র
বািণজ ম ণালয়

২০ পৗষ ১৪২৭
তািরখ:
০৪ জা য়াির ২০২১

ারক ন র: ১৩.০০.০০০০.০৪৪.৯৯.০০২.২০.১৩/১(৬)

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল ( জ তার িভি েত নয়) ◌ঃ
১) মহাপিরচালক, খা অিধদ র
২) অিতির সিচব , সং হ ও সরবরাহ অ িবভাগ, খা ম ণালয়
৩) উপসিচব , অভ রীণ বািণজ -১, বািণজ ম ণালয়
৪) ম ীর একা সিচব, ম ীর দ র, খা ম ণালয় (ম ী মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )
৫) সিচেবর একা সিচব, সিচেবর দ র, খা ম ণালয় (সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ
৬) া ামার, আইিস সল, খা ম ণালয় (প ওেয়ব সাইেট কােশর জ অ েরাধ করা হেলা)।

৪-১-২০২১
ের জা াত
িসিনয়র সহকারী সিচব
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