
                                                    

 

  

 

  

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

খাদ্য মন্ত্রণালয়  

খাদ্য পররকল্পনা ও পররধারণ ইউরনট (এফরপএমইউ) 

১৬, আব্দুল গরণ ররাড, ঢাকা। 

দেরনক খাদ্যশস্য পরররিরত 

20 অদটাবর ২০২০ ররিঃ 
 

 

সার-সাংদেপ 
 

 

 

 

                                                                                    -১- 

ক্ররমক 

নাং 

রবষয় পররমাণ/মূল্য 

 

মন্তব্য 

১ সরকারর খাদ্যশস্য 

মজুত  

 (১9/১০/২০২০ রর. পর্ যন্ত) 

                         চালিঃ    ৮.30 লাখ রম.টন   

                          গমিঃ    ৩.০1 লাখ রম.টন 

রমাট খাদ্যশস্য মজুত প্রায়   ১১.31 লাখ রম.টন   
 

 

মজুত সদন্তাষজনক ।  

                                               

 

গত সপ্তাদের তুলনায় ঢাকার বাজাদর 

সরু, মাঝারর ও রমাটা চাদলর পাইকারর 

ও খুচরা মূল্য উভয়ই অপররবরতযত 

রদয়দে। অপররেদক আটার (দখালা) 

পাইকারর ও খুচরা মূল্য উভয়ই 

অপররবরতযত রদয়দে।   

             

* কৃরষ রবপণন অরধেপ্তর, কৃরষ মন্ত্রণালয় 

(ঢাকা মোনগরী)। 

 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

†
থাইল্যান্ড, ভারত ও রভদয়তনাম   

††
যুক্তরাষ্ট্র, রারশয়া এবাং ইউদক্রন 

 

 

#
 ভারত, থাইল্যান্ড ও রভদয়তনাম 

রথদক আমোরন েদল । 

##
 যুক্তরাষ্ট্র, রারশয়া ও ইউদক্রন 

রথদক আমোরন েদল। 

*(আমোরন শুল্ক-কর ব্যতীত।) 

 

 

 

 

 

 

 

২ ঢাকার বাজার মূল্য 

(২০/১০/২০২০রর. তাররদখ) 

(ক) রমাটা চাল (রসদ্ধ) পাইকারী মূল্য ৪0.00 - ৪২.00 টাকা/দকরজ 

                            খুচরা মূল্য     4২.00 - 4৫.00 টাকা/দকরজ                                                            

 

(খ) আটা (রখালা)      পাইকারী মূল্য 24.00 - 25.00 টাকা/দকরজ    

                            খুচরা মূল্য     2৭.০০ – ২8.০০ টাকা/দকরজ  

৩ আমোরন পরররিরত 

 (১9/১০/২০২০ রর. পর্ যন্ত)  

         গমিঃ  সরকারর খাদত        2.১৬ লাখ রম.টন     

                 রবসরকারর খাদত    14.62 লাখ রম.টন    

         চালিঃ  রবসরকারর খাদত    ০.০০ লাখ রম.টন  

     সব যদমাট খাদ্যশস্য আমোরন  16.78 লাখ রম.টন     

৪ অভযন্তরীণ খাদ্যশস্য  

সাংগ্রে   
  

২০২০ সাদলর রবাদরা সাংগ্রে কার্ যক্রম ২৬/০৪/২০২০ রর. তাররদখ শুরু 

েদয় ১৫/০৯/২০২০ ররিঃ তাররদখ সমাপ্ত েদয়দে। 1৫/০৯/২০২০ রর. 

তাররখ পর্ যন্ত রবাদরা ধান ২,১৯,৮৬৫ রম.টন, রবাদরা রসদ্ধ চাল 

৬,৬৭,৮৯০ রম.টন, রবাদরা আতপ চাল  9৯,১২৩ রম. টন সাংগৃেীত 

েদয়দে র্া চাদলর আকাদর সব যদমাট ৯,০৯,৯২৬ রম.টন।   

৫ রবসরকারর খাদত 

আমোরনকৃত খাদ্যবােী 

জাোদজর তথ্য 

২০.১০.২০২০ রর. তাররদখ  ২,৩৩,৪৭৪ রম. টন গম খালাদসর 

অদপোয় আদে ।  

৬ আন্তজযারতক বাজার                  

মূল্য 

 (১৬/১০/২০২০ রর. পর্ যন্ত) 

চাল (রসদ্ধ); ৩৭০.০০ – 4৩৫.০০  ডলার/রম. টন 
† 

   (আতপ); ৩৭৫.০০ – ৪৬৮.০০ ডলার/রম. টন 
†
 

                 গমিঃ    2৩৮.৪৬ – ২৫২ ডলার/রম. টন †† 

৭ আমোরনর পদর রেদশ 

খাদ্যশদস্যর সম্ভাব্য 

মূল্য 

চাল (রসদ্ধ); ৩৪.০৭-৪২.১৩   টাকা/রকরজ #  

চালিঃ ৩৪.৫০ – ৪৫.৩৫ টাকা/রকরজ # 

গমিঃ  ২৬.৩১ – ২৬.৬১ টাকা/রকরজ ## 

৮ এলরস পরররিরত 

(১০/১০/২০২০ রর. পর্ যন্ত) 

                   চাল (ওদপন্ড):        ১.১৮  োজার রম. টন 

                   গম ( ওদপন্ড ):     ১৯১০.৫২ োজার রম. টন 

 

                   চাল (দসদটল্ড):        ১.০৬ োজার রম. টন 

                   গম (দসদটল্ড) :   ১৩৬৪.৯৩ োজার রম. টন 

৯ সরকারর রবতরণ 

(রপ.এফ.রড.এস) 

 (10/১০/২০২০ রর. পর্ যন্ত) 

                              চাল         5.14 লাখ রম. টন  

                              গম          ১.32  লাখ  রম. টন  

         রমাট খাদ্যশস্য রবতরণ       6.46 লাখ  রম. টন  



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

চলরত বের ১9/১০/২০২০ রর. তাররদখ গুোমজাতকৃত সরকারর মজুত রবগত বের ১9/১০/২০19 রর. তাররদখ গুোমজাতকৃত সরকারর মজুত  

চাল গম রমাট চাল গম রমাট 

৮29.93 ৩01.46 1131.39 ১৩15.37 371.57 1686.94 

তথ্যসূত্র : MIS&M, খাদ্য অরধেপ্তর।       

                                                                                                                                                                                                                                                    

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

তথ্যসূত্র : কৃরষ রবপণন অরধেপ্তর, কৃরষ মন্ত্রণালয়। 

মন্তব্য: কৃরষ রবপণন অরধেপ্তর েদত 20/১০/২০২০ রর.তাররদখ প্রাপ্ত তদথ্যর রভরিদত রেখা র্ায় রর্, গত ১3/১০/২০২০ রর.তাররদখর তুলনায় 20/১০/২০২০ রর.তাররদখ ঢাকার বাজাদর সরু, মাঝারর ও রমাটা চাদলর 

পাইকারর ও খুচরা মূল্য উভয়ই অপররবরতযত রদয়দে। অপররেদক আটার (দখালা) পাইকারর ও খুচরা মূল্য উভয়ই অপররবরতযত রদয়দে।               

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

আমোরনর 

ধরণ 

দেরনক আমোরন 

(১9/১০/২০২০ রর.) 

২০২০-২১ অথ য বেদর ক্রমপুরিত আমোরন 

(০১ জুলাই/২০20 - ১9 অদটাবর /২০২০ রর.পর্ যন্ত) 

রবগত ২০১৯-২০ অথ য বেদর রমাট আমোরন 

(০১ জুলাই/২০১৯ েদত ৩০ জুন/২০২০) 

চাল গম রমাট চাল গম রমাট চাল গম রমাট 

সরকারর ০ ০ ০ ০ ২১৫.৮৩ ২১৫.৮৩ ০ ৩৬৭.৫৯ ৩৬৭.৫৯ 

খাদ্য সাোয্য ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ৬৮.৫৮ ৬৮.৫৮ 

রবসরকারর ০.06 0.60 0.66 0.06 1462.37 1462.43 4.1৮ 5998.15 6002.33 

সব যদমাট ০ ০ ০ ০ 1678.20 1678.26 4.18 6434.32 6438.50 

তথ্যসূত্র : খাদ্য অরধেপ্তর। ** রারশয়ার সাদথ রজটুরজ পদ্ধরতদত ২ লাখ রম. টন গম আনার কার্ যক্রম প্ররক্রয়াধীন রদয়দে ।   

 

       ৪। সরকারর  অভযন্তরীণ  খাদ্যশস্য সাংগ্রে:                                                                                                              (দম. টন)  

 ফসল 

 

সরকারর 

সাংগ্রে 

লেযমাত্রা 

ও সময়কাল 

দেরনক খাদ্যশস্য সাংগ্রে 

 

 

চলরত রমৌসুদম ক্রমপুরিত খাদ্যশস্য সাংগ্রে 

(15/০৯/২০২০ রর. পর্ যন্ত)                                                                                      

গত বেদরর একই রমৌসুদম 

সব যদমাট খাদ্যশস্য সাংগ্রে 

 

ধান 

চাল চাদলর আকাদর 

রমাট 

 

ধান 

চাল চাদলর  

আকাদর 

রমাট 

ধান চাল 

চাদলর আকাদর 

রমাট 

 রসদ্ধ আতপ রসদ্ধ আতপ 

আমন 

৬.২৭ লাখ রম. 

টন  ধান ও  

৩.৮১ লাখ রম. 

টন চাল 

(২০/১১/১৯-

০৫/০৩/২০) 

২০২০ সাদলর আমন সাংগ্রে কার্ যক্রম 

০৫/০৩/২০২০ ররিঃ তাররদখ সমাপ্ত েদয়দে। 
৬,২৬,৬৫৭ ৩,৩৭,৪০৭ ৪৩,৪০১ ৭,৯৭,৫৭৫ - - ৭,৯৯,৯৬৬ 

রবাদরা 

8.০ লাখ রম. 

টন  ধান ও  

১১.৫০ লাখ 

রম. টন চাল 

(২৬/০৪/২০-

১৫/০৯/২০) 

২০২০ সাদলর রবাদরা সাংগ্রে কার্ যক্রম 

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

গম 

৭৫ োজার রম. 

টন 

(১৫/০৪/২০২০- 

৩০/0৬/20২০) 

২০২০ সাদলর গম সাংগ্রে কার্ যক্রম 

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

তথ্যসূত্র : খাদ্য অরধেপ্তর , *২০২০ সাদলর গম সাংগ্রে রমৌসুদম (১৫/০৪/২০ - ৩০/০৬/২০) ৭৫ োজার রম. টন লেযমাত্রার রবপরীদত ৬৪,৪29 রম. টন গম সাংগৃরেত েদয়দে। চলরত রবাদরা সাংগ্রে রমৌসুম (২৬/০৪/২০  

             - ১৫/০৯/২০) রবাদরা ধান ,দবাদরা রসদ্ধ চাল এবাং রবাদরা আতপ চাল সাংগ্রে কার্ যক্রম সমাপ্ত েদয়দে। এদেদত্র প্ররত রকরজ রবাদরা ধান, রবাদরা রসদ্ধ চাল এবাং রবাদরা আতপ চাদলর সাংগ্রে মূল্য রেল  র্থাক্রদম   

             ২৬ টাকা , ৩৬ টাকা এবাং ৩৫ টাকা।                                                          

                                                                                                                         

 

 

                                                                                                                     -২- 

 

 

 

 

 

পদের নাম দেরনক মূল্য        

(20/১০/২০২০)  

১ সপ্তাে পূদব যর মূল্য 

(13/১০/২০২০) 

শতকরা  হ্রাস (-)/বৃরদ্ধ (+) 

 

পাইকারর খুচরা পাইকারর খুচরা পাইকারর খুচরা 

চাল (সরু)  53.00 

5৪.০০  

5৫.০০ 

৫৭.০০ 

53.00 

5৪.০০  

5৫.০০ 

৫৭.০০ 

অপররবরতযত  

অপররবরতযত 

অপররবরতযত  

অপররবরতযত 

চাল (মাঝারী)  46.00 

47.০0 

৪৮.০০ 

5০.০০ 

46.00 

47.০0 

৪৮.০০ 

5০.০০ 

অপররবরতযত  

অপররবরতযত 

অপররবরতযত  

অপররবরতযত 

চাল (দমাটা রসদ্ধ) ৪0.00 

৪2.00 

4২.০০ 

৪৫.০০ 

৪0.00 

৪2.00 

4২.০০ 

৪৫.০০ 

অপররবরতযত 

অপররবরতযত 
অপররবরতযত 

অপররবরতযত 

আটা (দখালা) 24.00 

25.00 

2৭.০০ 

28.০০ 

24.00 

25.00 

2৭.০০ 

28.০০ 

অপররবরতযত 

অপররবরতযত 
অপররবরতযত  

অপররবরতযত 



  
৫।  রবসরকারর খাদত আমোরনকৃত খাদ্যবােী  জাোদজর অবিান:                                                                                (তাররখিঃ ২০/১0/২০20 রর.) 

তথ্যসূত্র : Water Transport Cell (WTC) , Chittagong      ভ     

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

খাদ্যশস্য ধরণ রেশ এফওরব মূল্য 

(১৬/১০/২০20) 

গত সপ্তাদের এফওরব মূল্য ( হ্রাস/বৃরদ্ধর 

োর %) 

এক বৎসর পূদব যর মূল্য 

(অদটাবর/১৯) 

চাল 

৫% ভাঙ্গা রসদ্ধ চাল 

ভারত 370 ৩65 (+)1.37 ৩৬৩ 

থাইল্যান্ড 435 465 (-)6.45 ৩৮০ 

৫% ভাঙ্গা আতপ চাল 

থাইল্যান্ড 435 ৪64 (-)6.25 ৩৯৩ 

রভদয়তনাম 468 458 (+)2.18 ৩৪৫ 

ভারত 375 ৩80 (-)1.32 ৪০০ 

পারকস্তান 398 ৩৯8 (+)0.00 ৩৫১ 

    গম 

Milling Wheat(Southern-

Deep Sea Port) 

রারশয়া ২৫২ ২47.৫০  (+)১.8২ ২০৮ 

ইউদক্রন ২৫১ ২46.৫০ (+)১.8৩ ২১০ 

US. No-2, SRW, US Gulf যুক্তরাষ্ট্র 238.46 2১৯.৩৬  (+)8.71 ২১৬.৪২ 

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 জাোজ 

ভাড়া ও সাংরিষ্ট 

ব্যয় 

বাাংলাদেদশর বন্দদর 

রপৌৌঁোদনা পর্ যন্ত সম্ভাব্য খরচ 

 বাাংলাদেদশর অভযন্তরীণ 

বাজাদর সম্ভাব্য মূল্য 

(C&F+TK.1) 

(টাকা/দকরজ)* 

চাল 

৫% ভাঙ্গা রসদ্ধ চাল 

ভারত 370 ২০ ৩90 3৪.০৭ 

থাইল্যান্ড 435 ৫০ 485 4২.১৩ 

৫% ভাঙ্গা আতপ চাল 

থাইল্যান্ড 435 ৫০ 485 4২.১৩ 

রভদয়তনাম 468 ৫৫ 523 4৫.৩৫ 

ভারত 375 ২০ 395 34.৫০ 

পারকস্তান 398 ৩০ ৪২৮ 37.৩০ 

গম 

Milling Wheat 

(Southern– Deep Sea Port) 

রারশয়া ২৫২ ৫০ ৩০২ 26.৬১ 

ইউদক্রন ২৫১ ৫০ ৩০১ 26.৫৩ 

US (Soft Red Winter) যুক্তরাষ্ট্র 238.46 ৬০ ২৯৮.৪৬ 2৬.৩১ 

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

              রবরনময় োর ১ মারকযন ডলার = ৮৪.৮১ টাকা (রবক্রয়), বাাংলাদেশ ব্যাাংক (২০/১0/২০20 রর.)। * আমোরন শুল্ক-কর ব্যতীত।    
 

 

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

 তথ্যসূত্র : বাাংলাদেশ ব্যাাংক * (সামরয়ক রেসাব)                                               

                                                                                                  -৩-                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

বন্দদরর নাম আমোরনকারক/উৎস     জাোদজর নাম 

 

আগমদনর তাররখ পে  পররমাণ (দম.টন) খালাদসর 

পররমাণ  

(দম.টন) 

জাোদজ অবরশষ্ট 

(দম.টন) 

(খালাদসর অদপোয়) 

 

 

 

 

 

 

 

চট্টগ্রাম 

আবুল খাঁদয়র এম রভ অরলরিক রপগাসাশ ১৬/০৯/২০২০ গম ৫৫০৮৫ 51500 ৩৫৮৫ 

শবনম রভরজদটবলস এম রভ এস্তররয়া ১৬/০৯/২০২০ গম ৬০৪০০ ৩৩০০০ ২৭৪০০ 

রশেজাে ফুড রপ্রাডাটস এম রভ আন্টারকয়া ২৭/০৯/২০২০ গম ৫৪০০০ 3955০ ১৪৪৫০ 

নারবল অদটা ফ্লাওার রমল এম রভ টিরড রটারকও ২৯/০৯/২০২০ গম ৬০৫০০ ৩৮৮৫০ ২১৬৫০ 

রকরবরস এদগ্রা ফুড ও রবশ্বাস 

রপারি রফড 

এম রভ স্পার রজরমরন ০১/১০/২০২০ গম 
৫০০০০ 

৫০০০০ 

০ 

রমাশারফ ব্রাোস য এম রভ য়ানাররতা ১০/০১/২০২০ গম ৫৫৮০০ ৩৯7৫০ ১৬০৫০ 

নারবল অদটা ফ্লাওার রমল এম রভ টরমরন এরবরলটি ০১/১০/২০২০ গম ৫৫০০০ ২520০ ২৯৮০০ 

আবুল খাঁদয়র এম রভ রিক ০১/১০/২০২০ গম ৫৬৩৮৯ 21500 ৩৪৮৮৯ 

আবুল খাঁদয়র এম রভ অসান এাং ০১/১০/২০২০ গম ৬০৫০০ 130৫০ ৪৭৪৫০ 

রসঞ্চুরর ফ্লাওার রমল এম রভ রবররননা ১৫/১০/২০২০ গম ৫৬৫০০ ১৮৩০০ ৩৮২০০ 

সব যদমাট ৫,৬৪,১৭৪ ৩,৩০,৭০০ ২,৩৩,৪৭৪ 

সময়কাল L.C. Opened  (োজার রম. টন) L.C. Settled (োজার 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 – ১০ অদটাবর/20 ০.৩১ ৩৭.৮৭ ০.১৬ ৯৬.৮৮ 

২০20/২1 অথ যবের (০১/০৭/20 রর.দথদক ১০/১০/২০ রর. পর্ যন্ত)* 
১.১৮ 1910.52 ১.০৬ ১৩৬৪.৯৩ 

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


  
 

৯।  সরকারর খাদ্যশস্য রবতরণ পরররিরত:                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                         (দম. টন)  

রবতরণ খাতসমূে 

চলরত (২০20-২1) অথ যবেদর  

সাপ্তারেক রবতরণ 

(০2 অদটাবর/২০ রর.- 10 অদটাবর/২০20 

রর.) 

চলরত (২০20-২1) অথ যবেদর 

ক্রমপুরিত রবতরণ    

(০১ জুলাই/২০ রর.- 10 অদটাবর /২০20 রর.) 

রবগত (২০১9-20) অথ যবেদর 

ক্রমপুরিত রবতরণ 

(০১ জুলাই/১৯ রর.– 10 অদটাবর /২০১৯ রর.) 

চাল গম রমাট চাল গম রমাট চাল গম রমাট 

আ
রথ

য ক
 খ

াত
 স

মূ
ে
 

ই.রপ ৪৬৪৩ ২৮০১ ৭৪৪৪ ৫৮০২০ ৩৫২৪৯ ৯৩২৬৯ ৫৩২৪৯ ৩৫০৪৬ ৮৮২৯৫ 

ও.রপ ২৭০ ৩৪ ৩০৪ ৩৩৩৮ ৬০১ ৩৯৩৯ ৪৩৫৮ ৫৬২ ৪৯২০ 

এল ই ০ ১৯৪ ১৯৪ ০ ৪৮৮৩ ৪৮৮৩ ০ ৪৮৯৮ ৪৮৯৮ 

ও.এম.এস ৩০১৮ ৩১৭৭ ৬১৯৫ ১৬৮৮৩ ৮৪৩৫০ ১০১২৩৩ ৮১২ ৭৪৭৯০ ৭৫৬০২ 

রফয়ার প্রাইস 

(খাদ্য বান্ধব) 

৫৪৫৫০ ০ ৫৪৫৫০ ২০৩৩০৭ ১ ২০৩৩০৮ ২৬৩২৬৩ ০ ২৬৩২৬৩ 

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

মুরক্তদর্াদ্ধা ১৪ ৪ ১৮ ২৫৮ ২২৬ ৪৮৪ ২১৫ ১৮৭ ৪০২ 

গাদম যন্টস  ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

অন্যান্য ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

উপ-দমাট: ৬২৪৯৫ ৬২১০ ৬৮৭০৫ ২৮১৮০৬ ১২৫৩১০ ৪০৭১১৬ ৩২১৮৯৭ ১১৫৪৮৩ ৪৩৭৩৮০ 

ত্র
াণ

 মূ
ল

ক
 খ

াত
 স

মূ
ে
 

কারবখা ২৩ ০ ২৩ ২৩ ০ ২৩ ০ ০ ০ 

টি.আর ০ ০ ০ ৭৫ ০ ৭৫ ০ ০ ০ 

রভ.রজ.এফ ১৫ ০ ১৫ ১১২১০৫ ১৩৭৬ ১১৩৪৮১ ১৭০৩৩৮ ০ ১৭০৩৩৮ 

রভ.রজ.রড ৯৭৯ ০ ৯৭৯ ৯৪৫৬৭ ০ ৯৪৫৬৭ ৯৪০৭৮ ০ ৯৪০৭৮ 

স্কুল রফরডাং ৩ ০ ৩ ৩ ০ ৩ ৩ ০ ৩ 

রজ.আর ১০৪৯ ০ ১০৪৯ ১৪৭৩৭ ০ ১৪৭৩৭ ২৭৬৫২ ০ ২৭৬৫২ 

অন্যান্য ৪৫৪ ২৮৮ ৭৪২ ১০৪২২ ৫৯৩১ ১৬৩৫৩ ১০৭৪৭ ৪৮৯৯ ১৫৬৪৬ 

উপ-দমাট: ২৫২৩ ২৮৮ ২৮১১ ২৩১৯৩২ ৭৩০৭ ২৩৯২৩৯ ৩০২৮১৮ ৪৮৯৯ ৩০৭৭১৭ 

রপ.এফ.রড.এস সব যদমাট: ৬৫০১৮ ৬৪৯৮ ৭১৫১৬ ৫১৩৭৩৮ ১৩২৬১৭ ৬৪৬৩৫৫ ৬২৪৭১৫ ১২০৩৮২ ৭৪৫০৯৭ 

তথ্যসূত্র :  MIS&M,  খাদ্য অরধেপ্তর  

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                 ০৪ কারতযক ১৪২৭ বিঃ                                                          

নাং- ১৩.০০.০০০০.০৬৩.১৬.২০.১৮৪                                                                                                                       তাররখ:  --------------------।                        

                                                                                                                                                                                 ২০ অদটাবর ২০২০ রর.                                           

সেয় অবগরত ও প্রদয়াজনীয় ব্যবিা গ্রেদণর জন্য রপ্ররণ করা েদলািঃ    

     

01| মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সরচব, পুরাতন সাংসে ভবন, রতজগাঁও, ঢাকা।   

02| মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সরচব, অথ য মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সরচবালয়, ঢাকা।    

03| মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সরচব, কৃরষ মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সরচবালয়, ঢাকা।  

04| মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সরচব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সরচবালয়, ঢাকা।    

05| মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সরচব, িানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সরচবালয়, ঢাকা।   

06| মরন্ত্রপররষে সরচদবর একান্ত সরচব, মরন্ত্রপররষে রবভাগ, বাাংলাদেশ সরচবালয়, ঢাকা। 

07| মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রসরনয়র সরচদবর একান্ত সরচব, পুরাতন সাংসে ভবন, রতজগাঁও, ঢাকা। 

08| সরচব এর একান্ত সরচব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সরচবালয়, ঢাকা। 

09| সরচব এর একান্ত সরচব, অথ য রবভাগ, বাাংলাদেশ সরচবালয়, ঢাকা।   

10| অরতররক্ত সরচব (সাংগ্রে ও সরবরাে) এর ব্যরক্তগত কম যকতযা, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সরচবালয়, ঢাকা। 

11| মোপররচালদকর একান্ত সরচব, খাদ্য অরধেপ্তর, খাদ্য ভবন, ঢাকা। 

১২।       মোপররচালক, এফরপএমইউ-এর ব্যরক্তগত কম যকতযা, খাদ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                           

                                         

                                                         

                                                                                                                                            
                                         ২০/১০/২০ 

                                                                                                                                                                    (দমািঃ রমদেেী োসান রসাোগ)  
                                             গদবষণা কম যকতযা                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                        রফানিঃ ০১৭২১-৭৩০০৪৫                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                E-mail: Mehedi.hasan@muchbd.org 

 


