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৩০ ভা  ১৪২৯

িবষয:় France France হেতহেত   ১১ ((একএক) ) িদনিদন   বয়সীবয়সী SASSO Broiler Parent Stock  SASSO Broiler Parent Stock জােতরজােতর
২৪২৪,, ০৪০০৪০     র িগররিগর   ব া াব া া   আমদািনরআমদািনর   অ মিতঅ মিত   সেসে ।।

: িভটা িচক  িলিমেটড এর ৩১/০৮/২০২২ ইং তািরেখর প  মাতােবক।
াধীন পে র  ি েত  আপনােক France হেত ১ (এক) িদন বয়সী SASSO Broiler Parent Stock জােতর

২৪,০৪০ ( চি শ হাজার চি শ)  াের  ক রিগর বা া িন বিণত শেত আগামী ১৪/১২/২০২২ ইং তািরেখর মে  আমদািনর
অ মিত দান করা হেলা। যাহার (Proforma Invoice No- Provita 3159 date: 22/08/2022).

শতস হঃশতস হঃ
১। অ েমািদত সকল াের  ক রিগর বা া “সং ামক” রাগ  এই মেম র ািনকারক দেশর দািয়  া  ভেটিরনািরয়ান ারা

ত য়ন করত: ত য়ন প  আমদািনর সময় সে  দান করেত হেব।
২। বা া দেশ পৗছার পর িনজ দািয়ে  তম ৩ (িতন) স াহ কায়াের াইেন রাখার ব া করেবন এবং সংি  জলা

ািণস দ কমকতােক অবিহত করেবন। উপেজলা/ জলা ািণস দ কমকতা কায়াের াইন সমেয় মিনটিরং করেবন এবং এক
িতেবদন দািখল করেবন। 

৩। বা া দেশ পৗছার পর পরই কমপে  ৩(িতন)  বা া কায়াের াইন অিফসার ািণস দ কায়াের াইন শন, হযরত
শাহজালাল আ জািতক িবমান ব র, ঢাকা এর মা েম ািণস দ অিধদ রাধীন ক ীয় রাগ অ স ান গেবষণাগার, ৪৮, কাজী
আলাউি ন রাড, ঢাকােত রণ করতঃ রাগ িনণয় িতেবদন সং হ কের ািণস দ অিধদ রেক অবিহত করেবন।
৪| অ েমািদত সকল াের  ক িবমান যােগ আমদািন করেত হেব এবং এিভয়ান ইন েয় া আ া  দেশর ানিজট হন করা যােব না।
৫| বা া আমদািনর পর খামােরর অ গিতর িতেবদন িতমােস অিধদ ের রণ করেত হেব। 
৬| বা া আমদািনর পর র ািনকারক দশ হেত া  া গত সনদ প  ও এলিসর কিপ অিধদ ের রণ করেত হেব।
৭ র ানীকারক দেশ Notifiable AI দখা িদেল তাৎ িনকভােব এ আেদশ বািতল বেল গ  হেব। এই আেদশ অমা  কের
বা া আমদািন করেল সকল দায় দািয়  আমদািনকারক িত ানেক বহন করেত হেব। 
৮। জন ােথ ক প  য কান সময় আমদািন অ মিত বািতল বা িগত করেত পারেবন।
৯। সরকারী িনধািরত ে  বা া িবি  করেত হেব।
১০। রিগর বা া দেশ পৗছার কমপে  ৭িদন েব কায়ােরনটাইন শন, হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমান ব র, ঢাকােক
অবিহত করেত হেব।

১৪-৯-২০২২

Provita Chicks Limited 
West Solakia, 9 no. Kaladhalaf 
Union, Noakhali.

ডাঃ প ব মার দ
উপপিরচালক

ারক ন র: ৩৩.০১.০০০০.১১০.৫৩.০০২.১৭.১৪৬৫/১(১৩) তািরখ: ৩০ ভা  ১৪২৯
১৪ সে র ২০২২১



১৪ সে র ২০২২
সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) কিমশনার, কা মস হাউজ, হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমানব র, ঢাকা।
২) পিরচালক, িবভাগীয় ািণস দ দ র, চ াম।
৩) িপএসও, ক ীয় রাগ অ স ান গেবষণাগার, ৪৮, কাজী আলাউি ন রাড, ঢাকা। রাগ িনণয় িতেবদেনর
এক কিপ িন  া রকারীর দ ের রণকরার জ  অ েরাধ করা হেলা।
৪) জলা ািণস দ কমকতা, নায়াখালী, (হ াচারী পিরদশন বক িত মােস পিরদশণ িতেবদন অিধদ ের

রণ করার জ  অ েরাধ করা হেলা)।
৫) জলা ািণস দ কমকতা (লীভ, ড েটশন এ  িনং িরজাভ পদ), আইিস  শাখা, ািণস দ অিধদ র,
(ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)
৬) অিফসার ইনচাজ, ািণস দ কায়াের াইন শন, হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমান ব র ঢাকা।
মাবাইল-০১৯৭০৫০৬৮২৪
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