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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
মৎ� অিধদ�র, বাংলােদশ 
মৎ� ভবন, রমনা, ঢাকা 

স�সারণ শাখা 
www.fisheries.gov.bd

�ারক ন�র: ৩৩.০২.০০০০.১২০.০৭.০১১.২০.৩৪ তািরখ: 
২৪ �ন ২০২০

১০ আষাঢ় ১৪২৭

িবষয়: মৎ� খাে� �বহােরর জ� FEED GRADE DICALCIUM PHOSPHATE, MCP, L-LYCINE

98.5% ও L-THREONINE 98.5% আমদািনর অনাপি�প� �দান �সংেগ।

��: ০১: মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালেয়র প� নং-৩৩.০০.০০০০.১১৮.১৬.৪৪৫.১৬-৩৫০, তািরখ: ১৮/০৫/২০১৭ ি�.।
০২: আরমান িফডস এ� িফশািরজ িলিমেটড এর ২৫/০২/২০২০ ি�. তািরেখর এক� আেবদন প�।

উপ� �� িবষয় ও �ে�র ��ি�েত জানােনা যাে� �য, সরকােরর �চিলত আমদািন িবিধ িবধান অ�সরণ�ব �ক এস.আর.ও. নং ১২৮-আইন/
২০২০/৭৯/কা�মস, তািরখ-০৩/০৬/২০২০ ি�. �মাতােবক িন�বিণ �ত ছেকর বণ �না ও শত�া�যায়ী মৎ� খাে� �বহােরর জ� FEED

GRADE DICALCIUM PHOSPHATE, MCP, L-LYSINE 98.5% ও L-THREONINE

98.5% আমদািনর অ�মিত �দান করা হেলা;
আমদািন �যা� প�

 Sl.
No.

 Products Name  Name of Ingredients/
Composition of the product

 Proforma Invoice,
Date & H.S. Code

 Country of
Origin

 Pack size
(Kg/Bag)

 Amount
(MT)

01
FEED GRADE
DICALCIUM
PHOSPHATE 

Phosphorus: 18.16%, Calcium 22.67%,
Flourine 1621 mg/kg, etc

Proforma Invoice:
HK20022102

Date: 21/02/2020
H.S. Code: 2835.25.00

 CHINA  25   216

02  MCP 

Total Phosphorus: 22.2%, Soluble
Phosphorus in citric acid(2%): 96.3%,

Water soluble Phosphorus: 80%, Calcium
14.2%, Flourine 0.15% etc.

Proforma Invoice:
HK20022104

Date: 21/02/2020
H.S. Code: 2835.26.00 

CHINA  25   100

03  L-LYSINE 98.5% 

L-Lysine HCL content (dry basis): >98.53
%, Dry weightlessness: 0.57%, Burn draff:
0.13%, pH: 5.71, Ammonium salt: 0.016%,
etc.

 Proforma Invoice:
HK20022103

Date: 21/02/2020
H.S. Code: 2922.41.00

CHINA  25   108

04  L-THREONINE 98.5% 
L-Threonine: >98.7%, pH; 3.5, Ammonium
salt: <1%, loss on Drying: 0.16%, etc.

 Proforma Invoice:
HK20022101

Date: 21/02/2020

H.S. Code: 2922.50.00 
CHINA  25   108

 Total=    532

শত �াবলী:

১. সরকােরর �চিলত আমদািনর িবিধ-িবধান �মাতােবক �� িবভাগ ক��ক আেরািপত �� পিরেশােধর �মাণক মৎ� অিধদ�ের অব�ই দািখল
করেত হেব;
২. আমদািন�ত প�� মৎ� অিধদ�েরর দািয়��া� কম �কত�ার উপি�িতেত �দামজাত করেত হেব;
৩. আমদািন�ত প�� মৎ�চােষ �বহােরর জ� �কাথায় িক পিরমান সরবরাহ করা হেয়েছ তার �িতেবদন যথাযথ ক��পে�র মা�েম মৎ�
অিধদ�ের ��রণ িনি�ত করেত হেব;
৪. আমদািন�ত প� অব�ই মৎ� উৎপাদেন �বহার করেত হেব;
৫. আমদািন�ত পে�র �ােকেটর গােয় পে�র নাম, পে�র উপাদানস�হ, �কা�ানী, উৎপাদনকারী �দেশর নাম (Country of Origin)
ও উৎপাদেনর তািরখ ��াকাের উে�খ থাকেত হেব;
৬. আমদািন�ত প� Repacking (ির�ািকং) করা যােব না;
৭. আমদািনর িনিম� এ NOC ১ (এক) বৎসর বলবৎ থাকেব;
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৮. প� আমদািন সং�া� �কান �ল/অসত� ত� �দােনর দায়-দািয়� আমদািনকারক �িত�ান বহন করেব;
৯. ক��প� �েয়াজেন আমদািন�ত পে�র �য �কান ধরেনর পরী�া করেত পারেবন;
১০. �ল/অসত� ত� �দােনর পাশাপািশ �কান ত� �গাপন করা হেল ই���ত NOC বািতলসহ ভিব�েত এ ধরেনর NOC �দান �ায়ীভােব
ব� করা হেব;
১১. উপ��� শত�বলী পালেন �থ � হেল এবং এতদসং�া� অ�া� সরকাির িবিধ িবধান অ�সরণ করা না হেল NOC বািতল বেল গ� হেব।

২৪-৬-২০২০

জনাব �মা: �মাশারফ �হােসন, �ব�াপনা পিরচালক, আরমান িফডস 
এ� িফশািরজ িলিমেটড, হাউজ ৪৫, (৪থ � ��ার), �রাড: ০৪, �স�র: 
১১, উ�রা, ঢাকা-১২৩০।

�মাঃ িসরা�র রহমান
উপপিরচালক (মৎ�চাষ) (অিতির� দািয়�)

�ফান: ৯৫৬১৫৯২
ইেমইল: ddaqua@fisheries.gov.bd

�ারক ন�র: ৩৩.০২.০০০০.১২০.০৭.০১১.২০.৩৪/১(৫) তািরখ: ১০ আষাঢ় ১৪২৭

২৪ �ন ২০২০
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) কিমশনার (কা�মস), কা�মস হাউজ, চ��াম ব�র, চ��াম ।
২) উপ�ধান (অিতির� দািয়�), আইিস� শাখা, মৎ� অিধদ�র (ওেয়ব সাইেট �কােশর জ� অ�েরাধ করা হেলা)।
৩) �জলা মৎ� কম �কত�া, চ��াম (প� খালাস ও ন�না পরী�ার িনিম� কা�মস এর চািহদামত �লব�ের উপি�ত থাকা, ন�নায়ন
ও ন�না পরী�ার �িতেবদন ��রণ িনি�ত করার অ�েরাধসহ)।
৪) �জলা মৎ� কম �কত�া, নরিসংদী (প� �দামজাতকরণ এর পিরদশ �ন �িতেবদন অ� শাখায় ��রণ ও এ সং�া� আইন ও িবিধমালা
অ�যায়ী যথাযথ �ব�া করার অ�েরাধসহ)।
৫) দ�র নিথ।

২৪-৬-২০২০
�মাঃ �েয়ল �শখ 

�ধান মৎ� স�সারণ কম �কত�া


