
                                                    

 

   

  

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

খাদ্য মন্ত্রণালয়  

খাদ্য পররকল্পনা ও পররধারণ ইউরনট (এফরপএমইউ) 

১৬ আব্দুল গরণ ররাড, ঢাকা। 

দেরনক খাদ্যশস্য পরররিরত 

০৭ এরপ্রল ২০২১ ররিঃ 
 

 

সার-সাংদেপ 
 

 

 

 

 

                                                                                  -১-  

ক্ররমক 

নাং 

রবষয় পররমাণ/মূল্য 

 

মন্তব্য 

১ সরকারর খাদ্যশস্য 

মজুত 

(০৬/০৪/২০২১ রর. তাররদখ) 

চালিঃ   ৩.৯৯ লাখ রম.টন 

                           গমিঃ    ০.৯২  লাখ রম.টন 

রমাট খাদ্যশস্য মজুত প্রায়     ৪.৯১ লাখ রম.টন   
 

অভ্যন্তরীণ উৎস হদত আমন সাংগ্রহ 

কার্ যক্রম পররচারলত হদে এবাং 

দবদেরশক উৎস হদত চাল আমোরন 

কার্ যক্রম চলমান রদয়দে ।                                          

 

গত সপ্তাদহর তুলনায় ঢাকার বাজাদর 

সরু, ও রমাটা চাদলর পাইকারর ও খুচরা 

মূল্য উভ্য়ই অপররবরতযত রদয়দে। 

মাঝারী চাদলর পাইকারর মূল্য 

অপররবরতযত থাকদলও খুচরা মূল্য হ্রাস 

রপদয়দে। অপররেদক, আটার (দখালা) 

পাইকারর ও খুচরা মূল্য উভ্য়ই 

অপররবরতযত রদয়দে।   

* কৃরষ রবপণন অরধেপ্তর, কৃরষ মন্ত্রণালয় 

(ঢাকা মহানগরী)। 

 

 

 
  

    

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

†
থাইল্যান্ড, ভ্ারত ও রভ্দয়তনাম   

††
যুক্তরাষ্ট্র, রারশয়া এবাং ইউদক্রন 

 

#
 ভ্ারত, থাইল্যান্ড ও রভ্দয়তনাম 

রথদক আমোরন হদল । 

##
 যুক্তরাষ্ট্র, রারশয়া ও ইউদক্রন 

রথদক আমোরন হদল। 

*(আমোরন শুল্ক-কর ব্যতীত।) 

 

 

 

 

 

 

 

২ ঢাকার বাজার মূল্য 

(০৬/০৪/২০২১রর. তাররখ) 

(ক) রমাটা চাল (রসদ্ধ) পাইকারী মূল্য ৪১.00 - ৪২.00 টাকা/দকরজ 

                            খুচরা মূল্য     4৬.00 - 4৮.00 টাকা/দকরজ                                                            

 

(খ) আটা (রখালা)      পাইকারী মূল্য ২৫.০০ - 2৬.০০ টাকা/দকরজ    

                            খুচরা মূল্য     ২৮.০০ - ৩০.০০ টাকা/দকরজ  

৩ আমোরন পরররিরত 

(০৫/০৪/২০২১ রর. পর্ যন্ত) 

          চালিঃ   সরকারর খাদত  ২.২২ লাখ রম.টন     

                 রবসরকারর খাদত  ৫.২৭ লাখ রম.টন  

          গমিঃ   সরকারর খাদত   2.৬১ লাখ রম.টন     

             রবসরকারর খাদত    ৩৮.৭৪ লাখ রম.টন             

সব যদমাটিঃ খাদ্যশস্য আমোরন   ৪৮.৮৪ লাখ রম.টন (প্রায়)     

৪ অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য  

সাংগ্রহ 

 

২০২০ সাদলর আমন সাংগ্রহ কার্ যক্রম ১৫/০৩/২০২১ রর. তাররদখ সমাপ্ত 

হদয় রনধ যাররত তাররখ পর্ যন্ত  ৭০,১৩৬ রম.টন আমন রসদ্ধ চাল, ৪,৮৬৩ 

রম.টন  আতপ চাল এবাং ১২,৩৪২ রম.টন আমন ধান সাংগৃহীত হদয়দে, 

র্া চাদলর আকাদর সব যদমাট  ৮৩,২০২ রম.টন।    

৫ রবসরকারর খাদত 

আমোরনকৃত খাদ্যবাহী 

জাহাদজর তথ্য 

০৬/0৪/২০২1 রর. তাররদখ ১,০৯,৬০৮ রম.টন  

গম খালাদসর অদপোয় আদে। 

৬ আন্তজযারতক বাজার                  

মূল্য 

(০২/০৪/২০২১ রর. তাররখ) 

চাল (রসদ্ধ);  3৮৪.০০ – ৪৮০.০০  ডলার/রম. টন 
† 

(আতপ);   ৪১৫.০০ – ৪৯৫.০০ ডলার/রম. টন 
†
 

গমিঃ        ২৪৮.০০ – ২৫৭.৮৪ ডলার/রম. টন †† 

৭ আমোরনর পদর রেদশ 

খাদ্যশদস্যর সম্ভাব্য 

মূল্য 

চাল (রসদ্ধ);  ৩৫.২৬ – ৪৫.৯৫ টাকা/রকরজ 
#
 

   (আতপ);  ৩৭.২৯ – ৪৭.৬৫ টাকা/রকরজ 
# 

        গমিঃ   ২৬.২৭ – ২৭.৯৬ টাকা/রকরজ 
##

 

৮ এলরস পরররিরত 

(২৭/০৩/২০২১ রর. পর্ যন্ত) 

চাল (ওদপন্ড):         ১৬৩৮.৪৬ হাজার রম. টন 

গম ( ওদপন্ড ):      ৫২১৫.৩৭ হাজার রম. টন 

 

চাল (দসদটল্ড):       ৪২৫.৭৮ হাজার রম. টন 

গম (দসদটল্ড) :       ৩৫৩৬.৯৩ হাজার রম. টন 

৯ সরকারর রবতরণ 

(রপ.এফ.রড.এস) 

(৩১/০৩/২০২১ রর. পর্ যন্ত) 

                       চাল         ১৩.৫৬ লাখ রম. টন 

গম          ৩.৯৩ লাখ  রম. টন 

   রমাট খাদ্যশস্য রবতরণ      ১৭.৪৯  লাখ  রম. টন 



  
        ১। সরকারর মজুত (গুোমজাত) পরররিরত:                                                                                                       (হাজার রম. টন)  

চলরত বের ০৬/০৪/২০২১ রর. তাররদখ গুোমজাতকৃত সরকারর মজুত রবগত বের ০৬/০৪/২০২০ রর. তাররদখ গুোমজাতকৃত সরকারর মজুত  

চাল গম রমাট চাল গম রমাট 

৩৯৮.৯২ ৯২.১৭ ৪৯১.০৯ ১২৬৩.৩০ ২৮৬.৬৫ ১৫৪৯.৯৫ 

তথ্যসূত্র : MIS&M, খাদ্য অরধেপ্তর।                                                                                                                                                                                                                                                     

২। ঢাকার বাজার মূল্য পরররিরত:                                                                                                           (টাকা /রকরজ)  

 তথ্যসূত্র : কৃরষ রবপণন অরধেপ্তর, কৃরষ মন্ত্রণালয়। 

 মন্তব্য: কৃরষ রবপণন অরধেপ্তর হদত ০৬/০৪/২০২১ রর.তাররদখ প্রাপ্ত তদথ্যর রভ্রিদত রেখা র্ায় রর্, গত ৩০/০৩/২০২১ রর.তাররদখর তুলনায় ০৬/০৪/২০২১ রর.তাররদখ ঢাকার বাজাদর সরু, ও রমাটা চাদলর   

 পাইকারর ও খুচরা মূল্য উভ্য়ই অপররবরতযত রদয়দে। মাঝারী চাদলর পাইকারর মূল্য অপররবরতযত থাকদলও খুচরা মূল্য হ্রাস রপদয়দে। অপররেদক, আটার (দখালা) পাইকারর ও খুচরা মূল্য উভ্য়ই অপররবরতযত রদয়দে।               

              

              ৩। খাদ্যশস্য আমোরন পরররিরত:                                                                                                                  ( হাজার রম. টন)       

আমোরনর 

ধরণ 

দেরনক আমোরন 

(০৬ এরপ্রল /২০২১ রর.) 

২০২০-২১ অথ য বেদর ক্রমপুরিত আমোরন 

(০১ জুলাই/২০20 – ০৬ এরপ্রল /২০২১ রর.পর্ যন্ত) 

রবগত ২০১৯-২০ অথ য বেদর রমাট আমোরন 

(০১ জুলাই/২০১৯ হদত ৩০ জুন/২০২০) 

চাল গম রমাট চাল গম রমাট চাল গম রমাট 

সরকারর ৪.৯৩ ৬.৫৭ ১১.৫০ ২২১.৫৫ ২৬০.৬৫ ৪৮২.২০ ০ ৩৬৭.৫৯ ৩৬৭.৫৯ 

খাদ্য সাহায্য ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ৬৮.৫৮ ৬৮.৫৮ 

রবসরকারর ৫.৭৫ ০.৩৭ ৬.১২ ৫২৬.৯৫ ৩৮৭৩.৪৯ ৪৪০০.৪৪ 4.1৮ 5998.15 6002.33 

সব যদমাট ১০.৬৮ ৬.৯৪ ১৭.৬২ ৭৪৮.৫০ ৪১৩৪.১৪ ৪৮৮২.৬৪ 4.18 6434.32 6438.50 

তথ্যসূত্র : খাদ্য অরধেপ্তর। এফরপএমরস সভ্ার রসদ্ধান্ত মদত দবদেরশক উৎস হদত ৩ লাখ রম.টন চাল আমোরনর কার্ যক্রম চলমান রদয়দে। রারশয়ার সাদথ রজটুরজ পদ্ধরতদত ২ লাখ রম. টন গম আনার কার্ যক্রমও    

            প্ররক্রয়াধীন রদয়দে ।   

       ৪। সরকারর  অভ্যন্তরীণ  খাদ্যশস্য সাংগ্রহ:                                                                                                              (রম. টন)  

ফসল 

 

সরকারর 

সাংগ্রহ 

লেযমাত্রা 

ও সময়কাল 

দেরনক খাদ্যশস্য সাংগ্রহ 

(১৫/০৩/২০২১ রর.) 

 

চলরত রমৌসুদম ক্রমপুরিত খাদ্যশস্য সাংগ্রহ 

(১৫/০৩/২০২১ রর. পর্ যন্ত) 

গত বেদরর একই রমৌসুদম 

সব যদমাট খাদ্যশস্য সাংগ্রহ 

 

ধান 

চাল 
চাদলর 

আকাদর 

রমাট 

 

ধান 

চাল চাদলর 

আকাদর 

রমাট 

ধান চাল 

চাদলর আকাদর 

রমাট 

 রসদ্ধ আতপ রসদ্ধ আতপ 

আমন 

২.০০ লাখ রম. 

টন  ধান ও  

৬.০০ লাখ রম. 

টন  রসদ্ধ চাল, 

৫০ হাজার রম. 

টন আতপ চাল 

(০৭/১১/২০-

১৫/০৩/২১) 

২০২০ সাদলর আমন সাংগ্রহ 

কার্ যক্রম ১৫/০৩/২০২১ রর. 

তাররদখ সমাপ্ত হদয়দে।  

১২৩৪২ ৭০১৩৬ ৪৮৬৩ ৮৩২০২ ৬,২৬,৬৫৭ ৩,৮০,৮০৮ ৭,৯৭,৫৭৫ 

রবাদরা 

8.০ লাখ রম. 

টন  ধান ও  

১১.৫০ লাখ 

রম. টন চাল 

(২৬/০৪/২০-

১৫/০৯/২০) 

২০২০ সাদলর রবাদরা সাংগ্রহ কার্ যক্রম 

১৫/০৯/২০২০ ররিঃ তাররদখ সমাপ্ত হদয়দে। 
2,19,৮৬৫ 6,৬৭,৮৯০ 9৯,১২৩ ৯,০9,৯২৬ 4,5৯,644 ১১,৪৯,৯৭৪ ১৪,০৯,৮৮৪ 

গম 

৭৫ হাজার রম. 

টন 

(১৫/০৪/২০২০- 

৩০/0৬/20২০) 

২০২০ সাদলর গম সাংগ্রহ কার্ যক্রম 

30/০6/২০২০ ররিঃ তাররদখ সমাপ্ত হদয়দে। 
৬৪,৪29       ৪৪,১৫৮  

তথ্যসূত্র : খাদ্য অরধেপ্তর। 

 *২০২০ সাদলর আমন সাংগ্রহ রমৌসুদম আমন ধান ,আমন রসদ্ধ চাল এবাং আমন আতপ চাল সাংগ্রহ কার্ যক্রম ১৫ মাচ য ২০২১ ররিঃ তাররদখ সমাপ্ত হদয়দে।  প্ররত রকরজ আমন ধান, আমন রসদ্ধ চাল এবাং আমন   

   আতপ চাদলর সাংগ্রহ মূল্য রেল র্থাক্রদম ২৬ টাকা , ৩৭ টাকা এবাং ৩৬ টাকা।                                                          

                                                                                                                         

 

                                                                                                                     -২- 

 

 

 

 

পদের নাম দেরনক মূল্য        

(০৬/০৪/২০২১ রর.) 

১ সপ্তাহ পূদব যর মূল্য 

(৩০/০৩/২০২১ রর.) 

শতকরা  হ্রাস (-)/বৃরদ্ধ (+) 

 

পাইকারর খুচরা পাইকারর খুচরা পাইকারর খুচরা 

চাল (সরু)  5৩.00 

5৪.০০  

6২.০০ 

৭০.০০ 

5৩.00 

5৪.০০  

6২.০০ 

৭০.০০ 

অপররবরতযত  

অপররবরতযত 

অপররবরতযত  

অপররবরতযত 

চাল (মাঝারী)  4৬.00 

৪৭.০0 

5০.০০ 

5৫.০০ 

4৬.00 

৪৭.০0 

5২.০০ 

5৫.০০ 

অপররবরতযত  

অপররবরতযত 

(-) ৩.৮৭  

অপররবরতযত 

চাল (দমাটা রসদ্ধ) ৪১.00 

৪2.00 

4৬.০০ 

৪৮.০০ 

৪১.00 

৪2.00 

4৬.০০ 

৪৮.০০ 

অপররবরতযত 

অপররবরতযত 

অপররবরতযত  

অপররবরতযত 

আটা (দখালা) 2৫.০0 

2৬.০০ 

২৮.০০ 

3০.০০ 

2৫.০0 

2৬.০০ 

২৮.০০ 

3০.০০ 

অপররবরতযত  

অপররবরতযত 

অপররবরতযত  

অপররবরতযত 



  
৫।  রবসরকারর খাদত আমোরনকৃত খাদ্যবাহী  জাহাদজর অবিান:                                                                              (তাররখিঃ ০৬/0৪/২০21 রর.) 

তথ্যসূত্র : Water Transport Cell (WTC) , Chittagong   

     

           

 ৬। খাদ্যশদস্যর আন্তজযারতক বাজার মূল্য:                                                                                                      ডলার/দম. টন  

খাদ্যশস্য ধরণ রেশ এফওরব মূল্য 

(০২/0৪/২০21) 

গত সপ্তাদহর এফওরব মূল্য 

(২৬/০৩/২০2১) 

( হ্রাস/বৃরদ্ধর 

হার %) 

এক বৎসর পূদব যর মূল্য  

(মাচ য/২০২০) 

চাল 

৫% ভ্াঙ্গা রসদ্ধ চাল 

ভ্ারত ৩৮৪ ৩৮৫ (-) ০.২৬ 360 

থাইল্যান্ড ৪৮০ ৪৯০ (-) ২.০৪ 490 

৫% ভ্াঙ্গা আতপ চাল 

থাইল্যান্ড 
৪৮৫ ৪৯৮ (-) ২.৬১ 478 

রভ্দয়তনাম ৪৯৫ ৫১৫ (-) ৩.৮৮ 415 

ভ্ারত ৪১৫ ৪১০ (+) ১.২২ 380 

পারকস্তান ৪২১ ৪3৫ (-) ৩.২২ 383 

    গম 

Milling Wheat(Southern-Deep 

Sea Port) 

রারশয়া ২৫০.৫০ ২৫৮ (-) ২.৯১ 205 

ইউদক্রন ২৪৮ ২৫৭ (-) ৩.৫০ 202.5 

US. No-2, SRW, US Gulf যুক্তরাষ্ট্র ২৫৭.৮৪ ২৭১.৮১ (-) ৫.১৪ 215.59 

তথ্যসূত্র :  LIVE RICE INDEX(weekly); www.agrimarket.info; www.fao.org;    

 

 
  

৭। খাদ্যশদস্যর সম্ভাব্য আমোরন মূল্য:                                                                                                                                      ডলার/দম. টন                                                                                                                                                                                                                      

খাদ্যশস্য ধরণ রেশ চলরত  এফওরব মূল্য সম্ভাব্য জাহাজ 

ভ্াড়া ও সাংরিষ্ট 

ব্যয় 

বাাংলাদেদশর বন্দদর 

রপৌৌঁোদনা পর্ যন্ত সম্ভাব্য খরচ 

 বাাংলাদেদশর অভ্যন্তরীণ 

বাজাদর সম্ভাব্য মূল্য 

(C&F+TK.1) 

(টাকা/দকরজ)* 

 চাল 

৫% ভ্াঙ্গা রসদ্ধ চাল 

ভ্ারত 
৩৮৪ ২০ 404 35.26 

থাইল্যান্ড ৪৮০ ৫০ 530 45.95 

৫% ভ্াঙ্গা আতপ চাল 

থাইল্যান্ড ৪৮৫ ৫০ 535 46.37 

রভ্দয়তনাম ৪৯৫ ৫৫ 550 47.65 

ভ্ারত ৪১৫ ২০ 435 37.89 

পারকস্তান ৪২১ ৩০ 451 39.25 

গম 

Milling Wheat 
(Southern– Deep Sea Port) 

রারশয়া ২৫০.৫০ ৫০ 300.50 26.49 

ইউদক্রন ২৪৮.০০ ৫০ 298.00 26.27 

US (Soft Red Winter) যুক্তরাষ্ট্র ২৫৭.৮৪ ৬০ 317.84 27.96 

তথ্যসূত্র : FAO; IGC & Private Importers, www.agrimarket.info (Daily Report).সম্ভাব্য জাহাজ ভ্াড়া US-Gulf basis –এ উদ্ধৃত।                        

              রবরনময় হার ১ মারকযন ডলার = ৮৪.৮১ টাকা (রবক্রয়), বাাংলাদেশ ব্যাাংক (০৬/০৪/২০2১ রর.)। * আমোরন শুল্ক-কর ব্যতীত।  
 

 

৮। রেদশ খাদ্যশস্য আমোরনর জন্য এল.রস. পরররিরত:  
 

 তথ্যসূত্র : বাাংলাদেশ ব্যাাংক * (সামরয়ক রহসাব)                                               

                                                                                                  -৩-                                                                                                                      

 

বন্দদরর নাম আমোরনকারক/উৎস     জাহাদজর নাম 

 

আগমদনর তাররখ পে  পররমাণ (দম.টন) খালাদসর 

পররমাণ  

(দম.টন) 

জাহাদজ অবরশষ্ট 

(দম.টন) 

(খালাদসর অদপোয়) 

 

 

চট্টগ্রাম 

শাহজাে ফুড রপ্রাডাক্ট এম রভ্ ব্রাইট রসলমার ২৩/০২/২১ গম ৩১৮৪০ ৩০৫৫০ ১২৯০ 

নারবল অদটা ফ্লাওার রমল এম রভ্ এটরক এসরব ২০/০২/২১ গম ৫৮৬৬০ ১৭১৫০ ৪১৫১০ 

রসানারল রেডারস এম রভ্ রকাং রবটন রাঘ ০৭/০৩/২১ গম ৪৯৭৮০ ১৮৩০০ ৩১৪৮০ 

আরকজ ফুড এম রভ্ োরা পদ্মা ০৭/০৩/২১ গম ৫৫৮২৮ ৪১৭০০ ১৪১২৮ 

আরকজ ফুড এম রভ্ আরকজ অশান ০৭/০৩/২১ গম ৪৫৩৫০ ২৪১৫০ ২১২০০ 

সব যদমাট ২৪১৪৫৮ ১৩১৮৫০ ১০৯৬০৮ 

সময়কাল L.C. Opened  (হাজার রম. টন) L.C. Settled (হাজার রম. টন) 

চাল গম চাল গম 

১লা – 31 জুলাই/20 ০.37 664.96 ০.49 348.13 

১লা – ৩১ আগস্ট/20 ০.৩৬ ৫৩৬.৪২ ০.১২ ২৩০.২৭ 

১লা – ৩০ রসদেম্বর/20 ০.১৪ ৬৭১.২৭ ০.২৯ ৬৮৯.৬৫ 

১লা – ৩১ অদক্টাবর/20 ০.৬৫ ৫৮৪.৯৮ ০.4৮ ৩৪৯.৬২ 

১লা – ৩০ নদভ্ম্বর/20 ০.4৯ 5৬৪.৮৫ ০.২4 34৩.০১ 

১লা – 31 রডদসম্বর/20 ১০১.৭2 270.14 ০.56 ৩78.7৮ 

১লা – ৩১ জানুয়ারর/2১ ৭২০.০৫ ৮২৬.৬৫ ১২.৩৪ ৪৫৮.৭৬ 

১লা – ২৮ রফব্রুয়ারর/2১ ১৭৬.৮৫ ৬৩৪.০৪ ১৪৮.৬৮ ৩২৯.৩০ 

১লা – ২৭ মাচ য/2১ ৬৩৭.৮৩ ৪৬২.০৬ ২৬২.৫৮ ৪০৯.৪১ 

২০20/২1 অথ যবের (০১/০৭/20 রর.দথদক ২৭/০৩/২০২১ রর. পর্ যন্ত)* ১৬৩৮.৪৬ 5২১৫.৩৭ ৪২৫.৭৮ 3৫৩৬.৯৩ 

http://live/
http://www.fao.org/


  
৯।  সরকারর খাদ্যশস্য রবতরণ পরররিরত:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                       (রম. টন)  

রবতরণ খাতসমূহ 

চলরত (২০20-২1) অথ যবেদর 

সাপ্তারহক রবতরণ 

(২৬ মাচ য/ ২১ রর.- ৩১ মাচ য/ ২০2১ রর.) 

চলরত (২০20-২1) অথ যবেদর 

ক্রমপুরিত রবতরণ    

(০১ জুলাই/২০ রর.- ৩১ মাচ য / ২০2১ রর.) 

রবগত (২০১9-20) অথ যবেদর 

ক্রমপুরিত রবতরণ 

(০১ জুলাই/১৯ রর.– ১৯ মাচ য /২০২0 রর.) 

চাল গম রমাট চাল গম রমাট চাল গম রমাট 

আ
রথ

য ক
 খ

াত
 স

মূ
হ
 

ই.রপ ৪৬৭৮ ১৯১৮ ৬৫৯৬ ১৫৮৪০৫ ৯৬৯৭৯ ২৫৫৩৮৪ ১৪৫০৪১ ৯৩০৬২ ২৩৮১০৩ 

ও.রপ ৩৪০ ৫২ ৩৯২ ১১০৩৭ ১৯৮৪ ১৩০২১ ১২৭০৭ ২৪০৬ ১৫১১৩ 

এল ই ০ ৬৮২ ৬৮২ ০ ১৩৮১০ ১৩৮১০ ১০২৪ ৯৮২৯ ১০৮৫৩ 

ও.এম.এস ৩৭০৩ ১১২৬৬ ১৪৯৬৯ ৮৬১৭৫ ২৩২২০০ ৩১৮৩৭৫ ৮০৭ ২২২২৩৪ ২২৩০৪১ 

রফয়ার প্রাইস 

(খাদ্য বান্ধব) 

৬৩৩০৯ ০ ৬৩৩০৯ ৫৮৫৩২৯ ০ ৫৮৫৩২৯ ৫৮২০৭৪ ০ ৫৮২০৭৪ 

৪থ য রেণীর কম যচারী  ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

মুরক্তদর্াদ্ধা ১১ ১৭ ২৮ ৭১২ ৬৪৩ ১৩৫৫ ৬২৮ ৫৩৬ ১১৬৪ 

গাদম যন্টস  ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

অন্যান্য ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ২৪ ২৪ 

উপ-দমাট: ৭২০৪১ ১৩৯৩৫ ৮৫৯৭৬ ৮৪১৬৫৮ ৩৪৫৬১৬ ১১৮৭২৭৪ ৭৪২২৮১ ৩২৮০৯১ ১০৭০৩৭২ 

ত্র
াণ

 মূ
ল

ক
 খ

াত
 স

মূ
হ
 

কারবখা ০ ০ ০ ৮০ ১৪ ৯৪ ৬৩৩৮২ ২১২৭০ ৮৪৬৫২ 

টি.আর ০ ০ ০ ০ ০ ০ ১৮২ ০ ১৮২ 

রভ্.রজ.এফ ১১৭৩৪ ৪৫ ১১৭৭৯ ১৪৬৬৫৩ ৩০৭৩ ১৪৯৭২৬ ১৮৫৪৫৪ ১৬১৩ ১৮৭০৬৭ 

রভ্.রজ.রড ৮৭৪৫ ০ ৮৭৪৫ ২৬২১০০ ০ ২৬২১০০ ২৫৯৬৩৮ ০ ২৫৯৬৩৮ 

স্কুল রফরডাং ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ১২২৪ ১২২৪ 

রজ.আর ১০১ ০ ১০১ ৩৪৫৮১ ০ ৩৪৫৮১ ৪১৪৮৯ ৩ ৪১৪৯২ 

অন্যান্য ১৩৪০ ৮৩৭ ২১৭৭ ৩৬০৮৮ ৩১৯৬১ ৬৮০৪৯ ৩৮৯৯৯ ১৯১৪৬ ৫৮১৪৫ 

উপ-দমাট: ২১৯২০ ৮৮২ ২২৮০২ ৪৭৯৫০২ ৩৫০৪৮ ৫১৪৫৫০ ৫৮৯১৪৪ ৪৩২৫৬ ৬৩২৪০০ 

রপ.এফ.রড.এস সব যদমাট: ৯৩৯৬১ ১৪৮১৭ ১০৮৭৭৮ ১৩৫৬৩৬৩ ৩৯২৫২০ ১৭৪৮৮৮৩ ১৩৩১৪২৫ ৩৭১৩৪৭ ১৭০২৭৭২ 

তথ্যসূত্র :  MIS&M,  খাদ্য অরধেপ্তর  

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                 ২৪ দচত্র ১৪২৭ বিঃ                                                          

নাং- ১৩.০০.০০০০.০৬৩.১৬.২১.০৬৭                                                                                                                       তাররখ:  --------------------।                        

                                                                                                                                                                                 ০৭ এরপ্রল ২০২১ রর.                                        

বিতরণ : সেয় অবগরতর জন্য রপ্ররণ করা হদলা (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসাজ্র নয়)। 

1. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সরচব, পুরাতন সাংসে ভ্বন, রতজগাঁও, ঢাকা।   

2. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সবিি, কৃবি মন্ত্রণালয়, িাাংলাজ্েশ সবিিালয়, ঢাকা।  

3. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সবিি, অর্ থ  মন্ত্রণালয়, িাাংলাজ্েশ সবিিালয়, ঢাকা। 

4. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সবিি, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমিায় মন্ত্রণালয়, িাাংলাজ্েশ সবিিালয়, ঢাকা।  

5. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সবিি, স্বাস্থে ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, িাাংলাজ্েশ সবিিালয়, ঢাকা।  

6. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সবিি, খাদ্য মন্ত্রণালয়, িাাংলাজ্েশ সবিিালয়, ঢাকা।   

7. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সবিি, িাবণযে মন্ত্রণালয়, িাাংলাজ্েশ সবিিালয়, ঢাকা। 

8. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সবিি, মৎস্য ও প্রাবণসম্পে মন্ত্রণালয়, িাাংলাজ্েশ সবিিালয়, ঢাকা। 

9. মাননীয় প্রবতমন্ত্রীর একান্ত সবিি, দুজ্্ থাগ ব্ বস্িস্থাপনা ও াাণ মন্ত্রণালয়, িাাংলাজ্েশ সবিিালয়, ঢাকা। 

10. মবন্ত্রপবরিে সবিি মজ্ ােজ্য়র একান্ত সবিি, মবন্ত্রপবরিে বিভাগ ব্, িাাংলাজ্েশ সবিিালয়, ঢাকা। 

11. বসবনয়র সবিি মজ্ ােজ্য়র একান্ত সবিি, অভেন্তরীণ সম্পে বিভাগ ব্, িাাংলাজ্েশ সবিিালয়, ঢাকা। 

12. বসবনয়র সবিি মজ্ ােজ্য়র একান্ত সবিি, অর্ থ বিভাগ ব্, অর্ থ মন্ত্রণালয়, িাাংলাজ্েশ সবিিালয়, ঢাকা। 

13. বসবনয়র সবিি মজ্ ােজ্য়র একান্ত সবিি, মব লা ও বশশু বিিয়ক মন্ত্রণালয়, িাাংলাজ্েশ সবিিালয়, ঢাকা। 

14. বসবনয়র সবিি মজ্ ােজ্য়র একান্ত সবিি, কৃবি মন্ত্রণালয়, িাাংলাজ্েশ সবিিালয়, ঢাকা। 

15. সবিি মজ্ ােজ্য়র একান্ত সবিি, খাদ্য মন্ত্রণালয়, িাাংলাজ্েশ সবিিালয়, ঢাকা।  

16. সবিি মজ্ ােজ্য়র একান্ত সবিি, মৎস্য ও প্রাবণসম্পে মন্ত্রণালয়, িাাংলাজ্েশ সবিিালয়, ঢাকা।  

17. সবিি মজ্ ােজ্য়র একান্ত সবিি, স্বাস্থে সসিা বিভাগ ব্, স্বাস্থে ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, িাাংলাজ্েশ সবিিালয়, ঢাকা।  

18. সবিি মজ্ ােজ্য়র একান্ত সবিি, পবরসাংখ্যান ও তয ব বস্িস্থাপনা বিভাগ ব্, পবরকল্পনা মন্ত্রণালয়। 

19. সবিি মজ্ ােজ্য়র একান্ত সবিি দুজ্্ থাগ ব্ বস্িস্থাপনা ও াাণ মন্ত্রণালয়, িাাংলাজ্েশ সবিিালয়, ঢাকা। 

20. মহাপররচালদকর একান্ত সরচব, খাদ্য অরধেপ্তর, খাদ্য ভ্বন, ঢাকা। 

21. অরতররক্ত সরচব (সাংগ্রহ ও সরবরাহ) এর ব্যরক্তগত কম যকতযা, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সরচবালয়, ঢাকা। 

22. মহাপররচালক, এফরপএমইউ-এর ব্যরক্তগত কম যকতযা, খাদ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা।  

   

                                                                                                                                                                                                     

                                         ০৭/০৪/২১ 

                                                                                                                                                                    (রহদলাল রভ্ৌরমক)  

                                             গদবষণা কম যকতযা                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                        রফানিঃ ০১৭৩৪-৮৬৮৩০২                                                                                                                                                                                     
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