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

স সারণ শাখা 
www.fisheries.gov.bd

ারক ন র: ৩৩.০২.০০০০.১২০.০৭.০০৩.২০.১৯ তািরখ: 
০৫ ম ২০২০

২২ বশাখ ১৪২৭

িবষয়: মৎমৎ   চােষচােষ  ব বহােররব বহােরর  জজ  ROBOT (Pond Conditioner/ Zeolite)  ROBOT (Pond Conditioner/ Zeolite) াে ডরাে ডর  পণ িটপণ িট
আমদািনরআমদািনর  অনাপি পঅনাপি প   দানদান  সংেগসংেগ।।

সূ : ০১: মৎ  ও ািণস দ ম ণালেয়র প  নং-৩৩.০০.০০০০.১১৮.১৬.৪৪৫.১৬-৩৫০, তািরখ:
১৮/০৫/২০১৭ ি .।
০২: ক াটাপল বােয়াসােয়  িলিমেটড এর ২২/০৩/২০২০ ি . তািরেখর একিট আেবদন প ।

উপযু  িবষয় ও সেূ র ি েত জানােনা যাে  য, সরকােরর চিলত আমদািন িবিধ িবধান অ সরণপূবক
এসআরও নং-২১৪ আইন/২০১৭/৫২/কা মস, তািরখ-০১/০৭/২০১৭ ি . মাতােবক িন বিণত ছেকর বণনা ও
শতা যায়ী ROBOT (Pond Conditioner/ Zeolite) াে ডর পণ িট আমদািনর অ মিত দান করা হল।

আমদািনআমদািন  যাগযাগ   পণপণ

Sl 
No. Products Name

Name of 
Ingredients/

Composition of the 
Products

Proforma 
Invoice, Date 
& H.S. Code

Country 
of Origin

Pack size
(Kg/Bag)

Amount 
(Kg)

0101 ROBOT ROBOT 
(Pond(Pond  
Conditioner/Conditioner/  
Zeolite)Zeolite)

SiO  : 45-60%
AI O  : 20-25%
CaO:15-20%
Na O:1-2%
MgO: 2-5%

Fe O  : 2-5%

Invoice No: 
FBI/ 

BD/CP/0014
Date: 

11/03/2020
H.S. Code: 
3824.99.903824.99.90

INDIA
5 kg/Bag

(20 kg Box* 
10000 nos)

200,000 Kg

                                                                                                                            
                                                                                        Total=Total=

200,000 Kg200,000 Kg

শতাবলী:
১. সরকােরর চিলত আমদািনর িবিধ-িবধান মাতােবক  িবভাগ কতকৃ আেরািপত  পিরেশােধর মাণক
মৎ  অিধদ ের অব ই দািখল করেত হেব;
২. আমদািনকতৃ পণ িট মৎ  অিধদ েরর দািয় া  কমকতার উপি িতেত দামজাত করেত হেব;
৩. আমদািনকতৃ পণ িট মৎ চােষ ব বহােরর জ  কাথায় িক পিরমান সরবরাহ করা হেয়েছ তার িতেবদন
যথাযথ কতপৃে র মাধ েম মৎ  অিধদ ের রণ িনি ত করেত হেব;
৪. আমদািনকতৃ পণ  অব ই মৎ  উৎপাদেন ব বহার করেত হেব;
৫. আমদািনকতৃ পেণ র প ােকেটর গােয় পেণ র নাম, পেণ র উপাদানসমহূ, কা ানী, উৎপাদনকারী দেশর নাম
(Country of Origin) ও উৎপাদেনর তািরখ াকাের উে খ থাকেত হেব;
৬. আমদািনকতৃ পণ  Repacking (িরপ ািকং) করা যােব না;

2

2 3

2

2 3

১



৭. আমদািনর িনিম  এ NOC ১ (এক) বৎসর বলবৎ থাকেব;
৮. পণ  আমদািন সং া  কান ভুল/অসত  তথ  দােনর দায়-দািয়  আমদািনকারক িত ান বহন করেব;
৯. কতপৃ  েয়াজেন আমদািনকতৃ পেণ র য কান ধরেনর পরী া করেত পারেবন;
১০. ভুল/অসত  তথ  দােনর পাশাপািশ কান তথ  গাপন করা হেল ই কতৃ NOC বািতলসহ ভিব েত এ
ধরেনর NOC দান ায়ীভােব ব  করা হেব;
১১. উপযু  শতবলী পালেন ব থ হেল এবং এতদসং া  অ া  সরকাির িবিধ িবধান অ সরণ করা না হেল
NOC বািতল বেল গণ  হেব।

১৭-৫-২০২০

জনাব সনাতন ঘাষ, িনবাহী পিরচালক, ক াটাপল 
বােয়াসােয়  িলিমেটড, হাউস: ৪২/৩, িনউ রাড, 
িঝগাতলা, ঢাকা-১২০৯

মাঃ িসরাজরু রহমান
উপপিরচালক (মৎ চাষ) (অিতির  দািয় )

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

ারক ন র: ৩৩.০২.০০০০.১২০.০৭.০০৩.২০.১৯/১(৫) তািরখ: ২২ বশাখ ১৪২৭
০৫ ম ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) কিমশনার, কা মস হাউস, চ াম ব র, চ াম।
২) উপ ধান (অিতির  দািয় ), আইিসিট শাখা, মৎ  অিধদ র(ওেয়ব সাইেট কােশর জ
অ েরাধ করা হেলা)।
৩) জলা মৎ  কমকতা, চ াম (পণ  খালাস ও নমনুা পরী ার িনিম  কা মস এর
চািহদামত লব ের উপি ত থাকা, নমনুায়ন ও নমনুা পরী ার িতেবদন রণ িনি ত করার
অ েরাধসহ)।
৪) জলা মৎ  কমকতা, নরিসংদী (পণ  দামজাতকরণ এর পিরদশন িতেবদন অ  শাখায়

রণ ও এ সং া  আইন ও িবিধমালা অ যায়ী যথাযথ ব ব া করার অ েরাধসহ)।
৫) দ র নিথ ।

১৭-৫-২০২০
মাঃ জুেয়ল শখ 

ধান মৎ  স সারণ কমকতা

২


