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িবষয:় চালকলচালকল  মা িলকেদরমািলকেদর   লাইেসলাইেস   দােনরদােনর   জজ   েয়াজনীয়েয়াজনীয়   কাগজপে রকাগজপে র   চকিলচকিল ।।
: গত ১৬/০৬/২২ ও ২০/০৬/২২ ি . তািরেখ খা  সিচব মেহাদেয়র সভাপিতে  অ ি ত অনলাইন মতিবিনময়

সভার আেলাচনা ও িনেদশনা।

         উপ  িবষেয় জানােনা যাে  য, সারােদেশ বধ লাইেস ধারী চালকল মািলকেদর িনকট থেক ি র মা েম
একিদেক যমন সরকাির খা দােম চাল হণ করা হয় অপরিদেক বাজাের চােলর সরবরাহ িনি ত করা হয়। গত
১৬/০৬/২০২২ ও ২০/০৬/২০২২ তািরেখ খা  সিচব মেহাদেয়র সভাপিতে  অ ি ত মতিবিনময় সভায় সিচব মেহাদয়
মাননীয় খা ম ীর িনেদশনার কথা উে খ কের ণীিভি ক চালকেলর লাইেস  দােনর ে  লাইেস  হেণর
শতাবলী যথাযথ অ সরণ বক চালকল মািলকেদর লাইেস  দােনর জ  িনেদশনা দান কেরেছন। 

       এ েণ, খা  সিচব মেহাদেয়র সভাপিতে  অ ি ত মতিবিনময় সভায় আেলাচনা এবং মাননীয় খা ম ী মেহাদেয়র
িনেদশনার ি েত ণীিভি ক চালকেলর লাইেস  দােনর জ  েযাজ  শতাবলী স িলত এক  চকিল  রণ করা
হেলা। উ  চকিল    দ েরর না শ বােড টাংগােনাসহ ওেয়ব সাইট, ওেয়ব পাটাল-এ আপেলাড করেত অ েরাধ
করা হেলা।  

সং : ০২ ( ই) পাতা। 

২৭-৬-২০২২

আ িলক খা  িনয় ক (সকল)

মাঃ রায়হা ল কবীর
পিরচালক

ফান: +৮৮-০২-৪১০৫০১৭৮
ইেমইল: dproc@dgfood.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৯১.৪৫.৪২৯.২২.১৪৪/১(১৩) তািরখ: ৮ আষাঢ ়১৪২৯
২২ ন ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অিতির  মহাপিরচালক, অিতির  মহাপিরচালেকর দ র, খা  অিধদ র, ঢাকা। 
২) পিরচালক (সকল), খা  অিধদ র, ঢাকা।
৩) ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, খা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। মাননীয় খা ম ীর সদয়

১



অবগিতর জ । 
৪) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, খা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। সিচব মেহাদেয়র সদয়
অবগিতর জ । 
৫) িসিনয়র সহকারী সিচব , অভ রীন সং হ শাখা, খা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৬) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র, ঢাকা। প  খা  অিধদ েরর
ওেয়বসাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা হেলা। 
৭) মহাপিরচালেকর একা  সিচব, মহাপিরচালেকর দ র, খা  অিধদ র, ঢাকা। মহাপিরচালক মেহাদেয়র
সদয় অবগিতর জ । 

২৭-৬-২০২২
মাঃ রায়হা ল কবীর 

পিরচালক

২



 

 

চাউল কল লাইসেসের আসেদন ফরম (অট োটেটিক মেল) 

১। আসেদনকারীর নাম ও ঠিকানা :  

২। ক) মমসলর নাম : 

    খ) জমমর পমরমাণ:……………. 

        অেস্থান : মমৌজা :…., খমিয়ান :…. দাগ নং : 

    গ) ঠিকানা : উপটেলো :............, জেলো :................ 

৩।   অস াজেটিক মমসলর মেেরণ (মিটনোক্ত ছক অনুসোটে) : 

যন্ত্রপোমিে মিিেণ সংখ্যো একক ক্ষেিো 

মিমল মিিোে   

প্যোমি মিিোে   

িয়লোে   

ড্রোয়োে   

জপমি হোস্কোে   

জপমি জসপোটে ে   

জেো োমে মিফ োে   

জলন্থ জেিোে   

কোলোে সো টোে   

মিটটোিোে   

মিকটিস জেিোে   

জহোয়োই িোে   

মসমি পমলিোে   
 

৪। গুদাসমর অেস্থান, ঠিকানা ও মেেরণ : 

ক্রে অেস্থান ঠিকানা মেেরণ 

১ নং গুদাম মমৌজা খমিয়ান দাগ মজলা ও উপসজলা দদর্ঘয্ প্রস্থ উচ্চিা ধারণ ক্ষমিা 

২ নং গুদাম          

        মমা  
 

৫। মমসলর জমমর মামলকানার ধরণ : 

(মামলকানা েংক্রান্ত প্রসয়াজনীয় দমললপত্রামদ েংযুক্ত কমরসি হইসে) 

৬।মেদ্যযৎ মেভাসগর েংস াজন/ছাড়পসত্রর স্মারক নম্বে ও িামরখ : 

(ছাড়পসত্রর কমপ েংযুক্ত কমরসি হইসে) 

৭। পমরসেশ অমধদপ্তসরর ছাড়পসত্রর স্মারক িম্বে ও িামরখ : 

(ছাড়পসত্রর কমপ েংযুক্ত কমরসি হইসে) 

৮। মিএসটিআই এে ছোড়পটেে স্মোেক িম্বে ও িোমেখ : 

(ছাড়পসত্রর কমপ েংযুক্ত কমরসি হইসে) 

৯। জেি লোইটসন্স িম্বে : 

(হোলিোগোদ কমপ সংযুক্ত কমেটি হইটি) 

১০। টিআইএি িম্বে : 

(হোলিোগোদ কমপ সংযুক্ত কমেটি হইটি) 

১১। ফোয়োে লোইটসন্স িম্বে : 

এই মসম ্ মর্ঘাষণা কমরসিমছ ম , আমম/আেেো এই আসেদসন উমিমখি চাউল কসলর মামলক। আমম/আেেো চোল সংেহ ও মিয়ন্ত্রণ 

আটদি, ২০০৮ এ েমণি্ চাউল কল লাইসেসের শিা্মদ পাঠ কমরয়ামছ এেং উহার েকল শিা্েলী মামনয়া চমলোর অঙ্গীকার 

কমরসিমছ। িদত্ত সকল িথ্য সিয ও মির্ভ টল। 

 

 

িামরখ : 

আসেদনকারী/িমিষ্ঠোটিে স্বত্বোমিকোেী/ িমিষ্ঠোটিে পটক্ষ যিোযি কর্তটপটক্ষে নাম ও স্বাক্ষর 

  



 

 চাউল কল লাইসেসের আসেদন ফরম (হোমস্কং মেল) 

১। আসেদনকারীর নাম ও ঠিকানা :  

২। ক) মমসলর নাম : 

    খ) জমমর পমরমাণ:………………. 

        অেস্থান : মমৌজা :…., খমিয়ান :…. দাগ নং : 

    গ) ঠিকানা :  উপটেলো :................., জেলো :............. 

৩।   হামকং মমসলর মেেরণ :  

িোে সংখ্যো একক ক্ষেিো 

মচমমনর উচ্চিা    

রাোর মশলার/রাোর মরালার/এজেলোর    

চািাসলর পমরমাপ   

চোিোটলে িোেণ ক্ষেিো   

মমা র েংখ্যা ও ক্ষমিা   

        

৪। গুদাসমর অেস্থান, ঠিকানা ও মেেরণ : 

ক্রে অেস্থান ঠিকানা মেেরণ 

১ নং গুদাম মমৌজা খমিয়ান দাগ মজলা ও উপসজলা দদর্ঘয্ প্রস্থ উচ্চিা ধারণ ক্ষমিা 

২ নং গুদাম          

        মমা  
 

৫। মমসলর জমমর মামলকানার ধরণ : 

(মামলকানা েংক্রান্ত প্রসয়াজনীয় দমললপত্রামদ েংযুক্ত কমরসি হইসে) 

৬।মেদ্যযৎ মেভাসগর েংস াজন/ছাড়পসত্রর স্মারক নম্বে ও িামরখ : 

(ছাড়পসত্রর কমপ েংযুক্ত কমরসি হইসে) 

৭। পমরসেশ অমধদপ্তসরর ছাড়পসত্রর স্মারক িম্বে ও িামরখ : 

(ছাড়পসত্রর কমপ েংযুক্ত কমরসি হইসে) 

৮। মিএসটিআই এে ছোড়পটেে স্মোেক িম্বে ও িোমেখ : 

(ছাড়পসত্রর কমপ েংযুক্ত কমরসি হইসে) 

৯। জেি লোইটসন্স িম্বে : 

(হোলিোগোদ কমপ সংযুক্ত কমেটি হইটি) 

১০। টিআইএি িম্বে : 

(হোলিোগোদ কমপ সংযুক্ত কমেটি হইটি) 

১১। ফোয়োে লোইটসন্স িম্বে : 

এই মসম ্ মর্ঘাষণা কমরসিমছ ম , আমম/আেেো এই আসেদসন উমিমখি চাউল কসলর মামলক। আমম/আমরা চাল েংগ্রহ ও মনয়ন্ত্রণ 

আসদশ, ২০০৮ এ েমণি্ চাউল কল লাইসেসের শিা্মদ পাঠ কমরয়ামছ এেং উহার েকল শিা্েলী মামনয়া চমলোর অঙ্গীকার কমরসিমছ। 

িদত্ত সকল িথ্য সিয ও মির্ভ টল। 

 

িামরখ : 

আসেদনকারী/িমিষ্ঠোটিে স্বত্বোমিকোেী/ িমিষ্ঠোটিে পটক্ষ যিোযি কর্তটপটক্ষে নাম ও স্বাক্ষর 

 

 

 


