
                                                    

 

   

  

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

খাদ্য মন্ত্রণালয়  

খাদ্য পররকল্পনা ও পররধারণ ইউরনট (এফরপএমইউ) 

১৬ আব্দুল গরণ ররাড, ঢাকা। 

দেরনক খাদ্যশস্য পরররিরত 

১৫ রফব্রুয়ারর ২০২১ ররিঃ 
 

 

সার-সাংদেপ 
 

 

 

 

 

                                                                                  -১- 

ক্ররমক 

নাং 

রবষয় পররমাণ/মূল্য 

 

মন্তব্য 

১ সরকারর খাদ্যশস্য 

মজুত 

(১৪/০২/২০২১ রর. তাররদখ) 

চালিঃ   ৫.৩৬ লাখ রম.টন 

গমিঃ    ১.২৯ লাখ রম.টন 

রমাট খাদ্যশস্য মজুত প্রায়     6.৬৫ 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 মাঝারী চাদলর পাইকারর মূল্য 

অপররবরতযত থাকদলও খুচরা মূল্য বৃরি 

রপদয়দে, রমাটা চাদলর পাইকারর ও খুচরা 

মূল্য উভ্য়ই অপররবরতযত রদয়দে। 

অপররেদক, আটার (দখালা) পাইকারর 

মূল্য হ্রাস রপদলও খুচরা মূল্য বৃরি 

রপদয়দে। 

* 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 

(১৫/০২/২০২১রর. তাররখ) 

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

                            খুচরা মূল্য     4৫.00 - 4৬.00 টাকা/দকরজ                                                            

 

(খ) আটা (রখালা)      পাইকারী মূল্য ২৫.৬০ - 2৭.০০ টাকা/দকরজ    

                            খুচরা মূল্য     ৩০.০০ - ৩২.০০ টাকা/দকরজ  

৩ আমোরন পরররিরত 

(১৪/০২/২০২১ রর. পর্ যন্ত) 

          চালিঃ   সরকারর খাদত  ০.৬৫ লাখ রম.টন     

                 রবসরকারর খাদত  ১.৩০ লাখ রম.টন  

          গমিঃ   সরকারর খাদত   2.১৬ লাখ রম.টন     

             রবসরকারর খাদত    ৩০.১১ লাখ রম.টন             

সব যদমাটিঃ খাদ্যশস্য আমোরন  ৩৪.২২ লাখ রম.টন (প্রায়)     

৪ অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য  

সাংগ্রহ 

 

২০২০ সাদলর আমন সাংগ্রহ কার্ যক্রম ০৭/১১/২০২০ রর. তাররখ রথদক   

শুরু  হদয়দে। ১৪/০২/২০২১ রর. তাররখ পর্ যন্ত  ৫৪,৭৬৭ রম.টন আমন 

রসি চাল, ৩,২৫৮ রম.টন  আতপ চাল এবাং ৮,৯৩৬ রম.টন আমন ধান 

সাংগৃহীত হদয়দে র্া চাদলর আকাদর সব যদমাট  ৬৩,৯৬৪ রম.টন।    

৫ রবসরকারর খাদত 

আমোরনকৃত খাদ্যবাহী 

জাহাদজর তথ্য 

১৫/0২/২০২1 রর. তাররদখ ৫২,২৫৩ রম. টন 

গম খালাদসর অদপোয় আদে। 

৬ আন্তজযারতক বাজার                  

মূল্য 

(১২/০২/২০২১ রর. তাররখ) 

চাল (রসি); 3৮৫.০০ – ৫২৮.০০  ডলার/রম. টন † 

(আতপ); ৪০৫.০০ – ৫৩৮.০০ ডলার/রম. টন † 

গমিঃ    ২৭৫.৩৯ – ২৮২.০০ ডলার/রম. টন †† 

৭ আমোরনর পদর রেদশ 

খাদ্যশদস্যর সম্ভাব্য 

মূল্য 

চাল (রসি);  ৩৫.৩৪ - ৫০.০১ টাকা/রকরজ # 

চালিঃ  ৩৭.০৪ – ৫০.৮৬ টাকা/রকরজ # 

গমিঃ   ২৯.০৩ – ২৯.৪৪ টাকা/রকরজ ## 

৮ এলরস পরররিরত 

(০৬/০২/২০২১ রর. পর্ যন্ত) 

চাল (ওদপন্ড):         ৮৩৫.৬৪ হাজার রম. টন 

গম ( ওদপন্ড ):      ৪১৩৫.১৫ হাজার রম. টন 

 

চাল (দসদটল্ড):            ২৫.৩৮ হাজার রম. টন 

গম (দসদটল্ড) :       ২৮৩৭.৫০ হাজার রম. টন 

৯ সরকারর রবতরণ 

(রপ.এফ.রড.এস) 

(০৪/০২/২০২১ রর. পর্ যন্ত) 

চাল         10.৪৩ লাখ রম. টন 

গম          ৩.০১ লাখ  রম. টন 

   রমাট খাদ্যশস্য রবতরণ      ১3.৪৭  লাখ  রম. টন 



  
         

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

চলরত বের ১৪/০২/২০২১ রর. তাররদখ গুোমজাতকৃত সরকারর মজুত রবগত বের ১৪/০২/২০২০ রর. তাররদখ গুোমজাতকৃত সরকারর মজুত  

চাল গম রমাট চাল গম রমাট 

৫৩৫.২০ ১২৯.৩৮ ৬৬৪.৫৮ ১৩৭৮.৮৫ ৩৫৭.৭০ ১৭৩৬.৫৫ 

তথ্যসূত্র : MIS&M, খাদ্য অরধেপ্তর।                                                                                                                                                                                                                                                     

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

তথ্যসূত্র : কৃরষ রবপণন অরধেপ্তর, কৃরষ মন্ত্রণালয়। 

মন্তব্য: কৃরষ রবপণন অরধেপ্তর হদত ১৫/০২/২০২১ রর.তাররদখ প্রাপ্ত তদথ্যর রভ্রিদত রেখা র্ায় রর্, গত ০৮/০২/২০২১ রর.তাররদখর তুলনায় ১৫/০২/২০২১ রর.তাররদখ ঢাকার বাজাদর সরু ও মাঝারী চাদলর পাইকারর 

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

              

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

আমোরনর 

ধরণ 

দেরনক আমোরন 

(১৪/০২/২০২১ রর.) 

২০২০-২১ অথ য বেদর ক্রমপুরিত আমোরন 

(০১ জুলাই/২০20 – ১৪ রফব্রুয়ারর /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 ১৩.৩৮ ০ ১৩.৩৮ ৬৫.৩০ ২১৫.৮৩ ২৮১.১৩ ০ ৩৬৭.৫৯ ৩৬৭.৫৯ 

খাদ্য সাহায্য ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ৬৮.৫৮ ৬৮.৫৮ 

রবসরকারর ১২.৯৬ ১২.৫২ ২৫.৪৮ ১২৯.৬৮ ৩০১০.৪৭ ৩১৪০.১৫ 4.1৮ 5998.15 6002.33 

সব যদমাট ২৬.৩৪ ১২.৫২ ৩৮.৮৬ ১৯৪.৯৮ ৩২২৬.৩০ ৩৪২১.২৮ 4.18 6434.32 6438.50 

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

            প্ররক্রয়াধীন রদয়দে ।   

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

ফসল 

 

সরকারর 

সাংগ্রহ 

লেযমাত্রা 

ও সময়কাল 

দেরনক খাদ্যশস্য সাংগ্রহ 

(১৪/০২/২০২১ রর.) 

 

চলরত রমৌসুদম ক্রমপুরিত খাদ্যশস্য সাংগ্রহ 

(১৪/০২/২০২১ 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 

 রসি আতপ রসি আতপ 

আমন 

২.০০ লাখ রম. 

টন  ধান ও  

৬.০০ লাখ রম. 

টন  রসি চাল, 

৫০ হাজার রম. 

টন আতপ চাল 

(০৭/১১/২০-

২৮/০২/২১) 

১৫১ ৯৭ ১১২ ৩০৯ ৮৯৩৬ ৫৪৭৬৭ ৩২৫৮ ৬৩৯৬৪ 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 (০৭/১১/২০ - ২৮/০২/২১) আমন ধান ,আমন রসি চাল এবাং আমন আতপ চাল সাংগ্রহ কার্ যক্রম পররচারলত হদব। এ লদে ২ লাখ রম.টন আমন ধান, ৬ লাখ রম.টন আমন রসি   

চাল এবাং ৫০ হাজার রম. টন আমন আতপ চাল সাংগ্রহ করা হদব। এদেদত্র প্ররত রকরজ আমন ধান, আমন রসি চাল এবাং আমন আতপ চাদলর সাংগ্রহ মূল্য হদব র্থাক্রদম ২৬ টাকা , ৩৭ টাকা এবাং ৩৬ টাকা।                                                          

                                                                                                                         

 

                                                                                                                     -২- 

 

 

পদের নাম দেরনক মূল্য        

(১৫/০২/২০২১ রর.) 

১ সপ্তাহ পূদব যর মূল্য 

(০৮/০২/২০২১ রর.) 

শতকরা  হ্রাস (-)/বৃরি (+) 

 

পাইকারর খুচরা পাইকারর খুচরা পাইকারর খুচরা 

চাল (সরু)  5৩.00 

5৪.০০  

6২.০০ 

6৮.০০ 

5৩.00 

5৪.০০  

60.০০ 

65.০০ 

অপররবরতযত  

অপররবরতযত 

(+) ৩.৩৩  

(+) ৪.৬২ 

চাল (মাঝারী)  4৬.00 

৪৭.০0 

5২.০০ 

5৫.০০ 

4৬.00 

৪৭.০0 

50.০০ 

5৫.০০ 

অপররবরতযত  

অপররবরতযত 

(+) ৪.০০  

অপররবরতযত 

চাল (দমাটা রসি) ৪১.00 

৪2.00 

45.০০ 

৪6.০০ 

৪১.00 

৪2.00 

45.০০ 

৪6.০০ 

অপররবরতযত 

অপররবরতযত 

অপররবরতযত  

অপররবরতযত 

আটা (দখালা) 2৫.৬0 

2৭.০০ 

৩০.০০ 

3২.০০ 

2৬.০0 

2৭.০০ 

2৯.০০ 

3২.০০ 

(-) ১.৫৪ 

অপররবরতযত  

(+) ৩.৪৫ 

অপররবরতযত  



  
৫।  রবসরকারর খাদত আমোরনকৃত খাদ্যবাহী  জাহাদজর অবিান:                                                                              (তাররখিঃ ১৫/0২/২০21 রর.) 

তথ্যসূত্র : Water Transport Cell (WTC) , Chittagong   

     

           

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

খাদ্যশস্য ধরণ রেশ এফওরব মূল্য 

(১২/0২/২০21) 

গত সপ্তাদহর এফওরব মূল্য 

(০৫/০২/২০2১) 

( হ্রাস/বৃরির 

হার %) 

এক বৎসর পূদব যর মূল্য  

(রফব্রুয়ারর/২০২০) 

চাল 

৫% ভ্াঙ্গা রসি চাল 

ভ্ারত ৩৮৫ ৩৮৫ অপররবরতযত ৩৬৮ 

থাইল্যান্ড ৫২৮ ৫৩০ (-) ০.৩৮ ৪৩০ 

৫% ভ্াঙ্গা আতপ চাল 

থাইল্যান্ড ৫৩৮ ৫৪০ (-) ০.৩৭ ৪৩০ 

রভ্দয়তনাম ৫০৭ ৫০৫ (+) 0.৪০ ৩৭৫ 

ভ্ারত ৪০৫ ৪০৫ অপররবরতযত ৩৮০ 

পারকস্তান ৪৪৮ ৪৫৩ (-) ১.১০ ৩৭৮ 

    গম 

Milling Wheat(Southern-Deep 

Sea Port) 

রারশয়া 
২৮২.০০ ২৮৪.৫০ (-) ০.৮৮ ২১৬.৫০ 

ইউদক্রন 
২৮০.৫০ ২৮৪ (-) ১.২৩ ২১৫ 

US. No-2, SRW, US Gulf যুক্তরাষ্ট্র ২৭৫.৩৯  ২৭৩.৬৪  (+) ০.৬৪ ২৩৪.৭৯  

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 রসি চাল 

ভ্ারত ৩৮৫ ২০ ৪০৫ 35.34 

থাইল্যান্ড ৫২৮ ৫০ ৫৭৮ 50.01 

৫% ভ্াঙ্গা আতপ চাল 

থাইল্যান্ড ৫৩৮ ৫০ ৫৮৮ 50.86 

রভ্দয়তনাম ৫০৭ ৫৫ ৫৬২ 48.66 

ভ্ারত ৪০৫ ২০ ৪২৫ 37.04 

পারকস্তান ৪৪৮ ৩০ ৪৭৮ 41.53 

গম 

Milling Wheat 

(Southern– Deep Sea Port) 

রারশয়া 
২৮২.০০ 

৫০ ৩৩২ .০  
29.15 

ইউদক্রন 
২৮০.৫০ 

৫০ ৩৩০ .৫  
29.03 

US (Soft Red Winter) যুক্তরাষ্ট্র ২৭৫.৩৯  ৬০ ৩৩৫ .৩৯  29.44 

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

              রবরনময় হার ১ মারকযন ডলার = ৮৪.৮০ টাকা (রবক্রয়), বাাংলাদেশ ব্যাাংক (১৫/০২/২০2১ 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 আজদমরর ফ্লাউয়ার রমল ও 

নারবল অদটা  ফ্লাউয়ার রমল   

এম রভ্ দ্রগবা  ৩১/০১/২০২১ গম 
৫৯৯৫৩ 

৭৭০0 

৫২২৫৩ 

সব যদমাট ৫৯৯৫৩ ৭৭০0 ৫২২৫৩ 

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 অদটাবর/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 – ০৬ রফব্রুয়ারর/2১ ১১.৮৬ ১৫.৮৮ ১০.৮৬ ৩৯.২৮ 

২০20/২1 অথ যবের (০১/০৭/20 রর.দথদক ০৬/০২/২০২১ রর. পর্ যন্ত)* 
৮৩৫.৬৪ ৪১৩৫.১৫ ২৫.৩৮ ২৮৩৭.৫০ 

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


  
৯।  সরকারর খাদ্যশস্য রবতরণ পরররিরত:                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                         (দম. টন)  

রবতরণ খাতসমূহ 

চলরত (২০20-২1) অথ যবেদর 

সাপ্তারহক রবতরণ 

(০১ রফব্রুয়ারর/২১ রর.- ০৪ রফব্রুয়ারর/২০2১ 

রর.) 

চলরত (২০20-২1) অথ যবেদর 

ক্রমপুরিত রবতরণ    

(০১ জুলাই/২০ রর.- ০৪ রফব্রুয়ারর /২০2১ 

রর.) 

রবগত (২০১9-20) অথ যবেদর 

ক্রমপুরিত রবতরণ 

(০১ জুলাই/১৯ রর.– ০৬ রফব্রুয়ারর/২০২0 রর.) 

চাল গম রমাট চাল গম রমাট চাল গম রমাট 

আ
রথ

য ক
 খ

াত
 স

মূ
হ
 

ই.রপ ১৯০৪ ১৮৬৬ ৩৭৭০ ১২৬৬৯১ ৭৮২৬১ ২০৪৯৫২ ১২০৪৮০ ৭৭১১০ ১৯৭৫৯০ 

ও.রপ ১৯ ৯ ২৮ ৯১০৮ ১৬৩৯ ১০৭৪৭ ১০৯১২ ২০১২ ১২৯২৪ 

এল ই ০ ০ ০ ০ ১১৫১৮ ১১৫১৮ ৪৮৩ ৯৮২৯ ১০৩১২ 

ও.এম.এস ২৩৬৪ ৫২১ ২৮৮৫ ৬১৫৪৫ ১৮৫৯২৬ ২৪৭৪৭১ ৭৭৪ ১৭৮১৫৯ ১৭৮৯৩৩ 

রফয়ার প্রাইস 

(খাদ্য বান্ধব) 

২৫ ০ ২৫ ৪৪৫০০৩ ০ ৪৪৫০০৩ ৪৪৩৪৯৮ ০ ৪৪৩৪৯৮ 

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

মুরক্তদর্ািা ৬ ৪ ১০ ৫৭৫ ৫২৩ ১০৯৮ ৫২০ ৪৪৩ ৯৬৩ 

গাদম যন্টস  ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

অন্যান্য ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ২৪ ২৪ 

উপ-দমাট: ৪৩১৮ ২৪০০ ৬৭১৮ ৬৪২৯২২ ২৭৭৮৬৭ ৯২০৭৮৯ ৫৭৬৬৬৭ ২৬৭৫৭৭ ৮৪৪২৪৪ 

ত্র
াণ

 মূ
ল

ক
 খ

াত
 স

মূ
হ
 

কারবখা ০ ০ ০ ৮০ ১৪ ৯৪ ২৭৪৩৬ ৩৩৬ ২৭৭৭২ 

টি.আর ০ ০ ০ ০ ০ ০ ১৩৮ ০ ১৩৮ 

রভ্.রজ.এফ ০ ০ ০ ১২২৯৭১ ২২০৬ ১২৫১৭৭ ১৭৬৬৬৩ ১১১৬ ১৭৭৭৭৯ 

রভ্.রজ.রড ৯ ০ ৯ ২১৭৩৩৩ ০ ২১৭৩৩৩ ২১৯১৫১ ০ ২১৯১৫১ 

স্কুল রফরডাং ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ২৬১ ২৬১ 

রজ.আর ৪৬ ০ ৪৬ ৩৩৬০২ ০ ৩৩৬০২ ৩৯৯৬৩ ৩ ৩৯৯৬৬ 

অন্যান্য ১১২ ৭৯ ১৯১ ২৬৪৮৭ ২৩১৬২ ৪৯৬৪৯ ২৮১০১ ২৫৭২০ ৫৩৮২১ 

উপ-দমাট: ১৬৭ ৭৯ ২৪৬ ৪০০৪৭৩ ২৫৩৮২ ৪২৫৮৫৫ ৪৯১৪৫২ ২৭৪৩৬ ৫১৮৮৮৮ 

রপ.এফ.রড.এস সব যদমাট: ৪৪৮৫ ২৪৭৯ ৬৯৬৪ ১০৪৩৩৯৫ ৩০৩২৪৯ ১৩৪৬৬৪৪ ১০৬৮১১৯ ২৯৫০১৩ ১৩৬৩১৩২ 

তথ্যসূত্র :  MIS&M,  খাদ্য অরধেপ্তর  

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                 ০২ ফাল্গুন ১৪২৭ বিঃ                                                          

নাং- ১৩.০০.০০০০.০৬৩.১৬.২1.0৩২                                                                                                                       তাররখ:  --------------------।                        

                                                                                                                                                                                 ১৫ রফব্রুয়ারর 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 ব্যিস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, িাাংলাজ্েশ সবিিালয়, ঢাকা। 

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

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

12. বসবনয়র সবিি মজ্ ােজ্য়র একান্ত সবিি, অর্ থ বিভাগ, 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, স্বাস্থে ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, িাাংলাজ্েশ সবিিালয়, ঢাকা।  

18. সবিি মজ্ ােজ্য়র একান্ত সবিি, পবরসাংখ্যান ও তথ্য ব্যিস্থাপনা বিভাগ, পবরকল্পনা মন্ত্রণালয়। 

19. সবিি মজ্ ােজ্য়র একান্ত সবিি দুজ্্ থাগ ব্যিস্থাপনা ও ত্রাণ 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।  

  

                                                                                                                                                                                                     
                                         ১৫/০২/২১ 

                                                                                                                                                                    (রহদলাল রভ্ৌরমক)  

                                             গদবষণা কম যকতযা                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                        রফানিঃ ০১৭৩৪-৮৬৮৩০২                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                E-mail: Hillul.bhowmik@muchbd.org 
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