
                                                    

 

   

  

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

খােয মন্ত্রণালয়  

খােয পররকল্পনা ও পররধারণ ইউরনট (এফরপএমইউ) 

১৬ আব্দলু গরণ ররাড, ঢাকা। 

দেরনক খােযশসয পরররিরত 

২8 জানুয়ারর ২০২১ ররিঃ 
 

 

সার-সাংদেপ 
 

 

 

 

ক্ররমক 

নাং 

রবষয় পররমাণ/মূলয 

 

মন্তবয 

১ সরকারর 

খােযশসয মজুত  

 (27/০১/২০২১ খ্রি. 

তাখ্রিখে) 

চালঃ   ৫.৫১ লাখ রম.টন 

গমঃ    ১.৫৬ লাখ রম.টন 

রমাট খােযশসয মজুত প্রায়     ৭.০৭ 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, 

মাঝারর ও রমাটা চাদলর 

পাইকারর মুলয 

অপররবরতযত রদয়দে এবাং 

খুচরা মূলয হ্রাস 

রপদয়দে। অপররেদক 

আটার (রখালা) পাইকারর 

ও খুচরা মূলয উভ্য়ই 

অপররবরতযত রদয়দে। 

* কৃখ্রি খ্রিপণন অখ্রিদপ্তি, 

কৃখ্রি মন্ত্রণালয় (ঢাকা 

মহানগিী)। 

 

 

 
  

    

 

 

 

 

 

  

  

  
 

 

 

 

†থাইলযান্ড, ভািত ও 

খ্রভখয়তনাম   
††যুক্তিাষ্ট্র, িাখ্রিয়া এিং 

ইউখেন 
 

# ভািত, থাইলযান্ড ও 

খ্রভখয়তনাম থথখক 

আমদাখ্রন হখল । 

২ ঢাকার বাজার 

মূলয 
(২8/০১/২০২১খ্রি. 

তাখ্রিে) 

(ক) রমাটা চাল (রসদ্ধ) পাইকািী মূলয ৪১.00 - 

৪২.00 টাকা/রকজজ 

                            েুচিা মূলয     4৫.00 - 4৬.00 

টাকা/রকজজ                                                            

 

(খ) আটা (রখালা)      পাইকািী মূলয ২৩.৬০ - 

2৫.00 টাকা/রকজজ    

                            েুচিা মূলয     2৮.০০ – ৩০.০০ 

টাকা/রকজজ  

৩ আমোরন 

পরররিরত 

 (27/০১/২০২১ খ্রি. 

পয যন্ত)  

          চালিঃ   সিকাখ্রি োখত  ০.২৮ লাখ রম.টন     

                 থিসিকাখ্রি োখত  ০.৩২ লাখ রম.টন  

         গমিঃ    সিকাখ্রি োখত   2.১৬ লাখ রম.টন     

             থিসিকাখ্রি োখত     ২৭.১৬ লাখ রম.টন             

সব যদমাটিঃ োদযিসয আমদাখ্রন  ২৯ লাখ ৯২ 

হাজার রম.টন (প্রায়)     

৪ অভ্যন্তরীণ 

খােযশসয  

সাংগ্রহ   
  

২০২০ সাখলি আমন সংগ্রহ কায যেম 

০৭/১১/২০২০ রর. তাখ্রিে থথখক   শুরু  হখয়খে। 

27/০১/২০২১ রর. তাখ্রিে পয যন্ত  ৪৫,৮২৯ 

রম.টন আমন খ্রসদ্ধ চাল, ২,১৬১ রম.টন  আতপ 

চাল এিং ৬,৫০৪ রম.টন আমন িান সংগহৃীত 

হখয়খে যা চাখলি আকাখি সি যখমাট  ৫২,৩১৩ 

রম.টন।    

৫ রবসরকারর 

খাদত 

আমোরনকৃত 

খােযবাহী 

জাহাদজর তথ্য 

২৮/01/২০২1 রর. তাররদখ   ৩৩,২১০ রম. টন 

গম খালাদসর অদপোয় আদে। 

৬ আন্তজযারতক 

বাজার                  

মূলয 
 (২7/০১/২০২১ খ্রি. 

তাখ্রিে) 

চাল (রসদ্ধ); 3৯২.০০ – ৫১5.০০  ডলার/রম. টন 
† 

   (আতপ); 390.০০ – ৫১8.০০ ডলার/রম. টন † 

                 গমিঃ    ২৮৩.৭৫ – ২৯৬ ডলার/রম. 

টন †† 



  

 

                                                                                  -১- 

         

        ১। সরকারর মজুত (গুোমজাত) পরররিরত:                                                                                                       

(হাজাি থম. টন)  

চলরত বের 27/০১/২০২১ রর. তাররদখ 

গুোমজাতকৃত সরকারর মজুত 

রবগত বের 27/০১/২০২০ রর. তাররদখ গুোমজাতকৃত 

সরকারর মজতু  

চাল গম থমাট চাল গম থমাট 

৫৫০.৬২ ১৫৬.০৫ ৭০৬.৬৭ ১২৭৫.৪৩ ৩২৭.৪৭ ১৬০২.৯০ 

তথ্যসূত্র : MIS&M, োদয অখ্রিদপ্তি।                                                                                                                                                                                                                                                     

২। ঢাকার বাজার মূলয পরররিরত:                                                                                                          

 (টাকা /থকজজ)  

তথ্যসূত্র : কৃখ্রি খ্রিপণন অখ্রিদপ্তি, কৃখ্রি মন্ত্রণালয়। 

মন্তবয: কৃখ্রি খ্রিপণন অখ্রিদপ্তি হখত ২৮/০১/২০২১ খ্রি.তাখ্রিখে প্রাপ্ত তখথযি খ্রভখ্রিখত থদো যায় থয, গত ২১/০১/২০২১ খ্রি.তাখ্রিখেি তুলনায় ২৮/০১/২০২১ 

খ্রি.তাখ্রিখে ঢাকাি িাজাখি সরু, মাঝািী ও থমাটা চাখলি পাইকাখ্রি মূলয অপখ্রিিখ্রতযত িখয়খে এিং  মাঝািী চাখলি েুচিা মূলয সামানয কমখলও সরু ও থমাটা 

চাখলি েুচিা মূলয অপখ্রিিখ্রতযত িখয়খে । অপিখ্রদখক, আটাি (থোলা) পাইকাখ্রি মূলয খ্রকেুটা কমখলও ও েুচিা মূলয অপখ্রিিখ্রতযত িখয়খে।               
              

              ৩। খােযশসয আমোরন পরররিরত:                                                                                                                  

( হাজাি থম. টন)       

আমো

রনর 

ধরণ 

দেরনক আমোরন 

(27/০১/২০২১ রর.) 

২০২০-২১ অথ্ য বেদর ক্রমপুজিত 

আমোরন 

(০১ জুলাই/২০20 – 27 জানয়ুারর /২০২১ 

রর.পর্ যন্ত) 

রবগত ২০১৯-২০ অথ্ য বেদর রমাট 

আমোরন 

(০১ জুলাই/২০১৯ হদত ৩০ 

জনু/২০২০) 

চাল গম রমাট চাল গম রমাট চাল গম রমাট 

সরকারর ১.৮৩ ০ ১.৮৩ ২৭.৬৭ ২১৫.৮৩ ২৪৩.৫০ ০ ৩৬৭.৫৯ ৩৬৭.৫৯ 

৭ আমোরনর পদর 

রেদশ 

খােযশদসযর 

সম্ভাবয মূলয 

   চাল (রসদ্ধ);  ৩৫.৯৪ - ৪৮.91 টাকা/রকজজ #  

          চালিঃ  ৩5.77 – ৪9.17 টাকা/রকজজ # 

            গমিঃ   30.০৯ – ৩০.3৪ টাকা/রকজজ ## 

## যুক্তিাষ্ট্র, িাখ্রিয়া ও 

ইউখেন থথখক আমদাখ্রন 

হখল। 

*(আমদাখ্রন শুল্ক-কি 

িযতীত।) 

 

 

 

 

 

 

 

৮ এলরস পরররিরত 

(16/০১/২০২১ খ্রি. 

পয যন্ত) 

                   চাল (ওখপন্ড):             235.67 

হাজার রম. টন 

                   গম ( ওখপন্ড ):      3833.35 হাজার 

রম. টন 

 

                   চাল (থসখটল্ড):           ৫.90 হাজার 

রম. টন 

                   গম (থসখটল্ড) :      2648.33 হাজার 

রম. টন 

৯ সরকারর রবতরণ 

(রপ.এফ.রড.এস) 

 (২১/০১/২০২১ খ্রি. 

পয যন্ত) 

                              চাল         ৯.৯৭ লাখ রম. টন  

                              গম          ২.৮৫ লাখ  রম. টন  

         রমাট খােযশসয রবতরণ      ১২.৮২  লাখ  

রম. টন  

পখণযি নাম দেরনক মূলয        

(28/০১/২০২১ রর.) 

১ সপ্তাহ পূদব যর মূলয 

(২1/০১/২০২১ রর.) 

শতকরা  হ্রাস (-)/বৃজদ্ধ (+) 

 

পাইকারর খুচরা পাইকারর খুচরা পাইকারর খুচরা 

চাল (সরু)  5৩.00 

5৪.০০  

60.০০ 

65.০০ 

5৩.00 

5৪.০০  

৬০.০০ 

৬৫.০০ 

অপখ্রিিখ্রতযত  

অপখ্রিিখ্রতযত 

অপখ্রিিখ্রতযত  

 অপখ্রিিখ্রতযত 

চাল (মাঝারী)  4৬.00 

৪৭.০0 

50.০০ 

5২.০০ 

4৬.00 

৪৭.০0 

৫০.০০ 

5৩.০০ 

অপখ্রিিখ্রতযত  

অপখ্রিিখ্রতযত 

অপখ্রিিখ্রতযত  

         (-) ১.৮৯ 

চাল (রমাটা রসদ্ধ) ৪১.00 

৪2.00 

45.০০ 

৪6.০০ 

৪১.00 

৪2.00 

4৫.০০ 

৪৬.০০ 

অপখ্রিিখ্রতযত 

অপখ্রিিখ্রতযত 

অপখ্রিিখ্রতযত  

 অপখ্রিিখ্রতযত 

আটা (রখালা) 2৩.৬0 

2৫.00 

28.০০ 

30.০০ 

2৫.৬0 

2৬.00 

28.০০ 

৩০.০০ 

(-) ৭.৮১ 

(-) ৩.৮৫ 

 

অপখ্রিিখ্রতযত  

অপখ্রিিখ্রতযত 



  

খােয 

সাহার্য 

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ৬৮.৫৮ ৬৮.৫৮ 

রবসরকা

রর 

৩.২৯ ০ ৩.২৯ ৩১.৯৯ ২৭১6.63 ২৭৪৮.৬২ 4.1৮ 5998.15 6002.33 

সব যদমাট ৫.১২ ০ ৫.১২ ৫৯.৬৬ ২৯32.46 ২৯৯২.১২ 4.18 6434.32 6438.50 

তথ্যসূত্র : খােয অরধেপ্তর। এফরপএমরস সভ্ার রসদ্ধান্ত মদত দবদেরশক উৎস হদত ৩ লাখ রম.টন চাল আমোরনর কার্ যক্রম চলমান রদয়দে। 

রারশয়ার সাদথ্ জজটুজজ পদ্ধরতদত ২ লাখ রম. টন গম আনার কার্ যক্রমও    

            প্রজক্রয়াধীন রদয়দে ।   

       ৪। সরকারর  অভ্যন্তরীণ  খােযশসয সাংগ্রহ:                                                                                                              

(থম. টন)  

ফস

ল 

 

সরকা

রর 

সাংগ্রহ 

লেয

মাত্রা 

ও 

সময়কা

ল 

দেরনক খােযশসয সাংগ্রহ 

(27/০১/২০২১ খ্রি.) 

 

চলরত রমৌসুদম ক্রমপুজিত খােযশসয 

সাংগ্রহ 

(27/০১/২০২১ খ্রি. পয যন্ত) 

গত বেদরর একই রমৌসুদম 

সব যদমাট খােযশসয সাংগ্রহ 

 

িান 

চাল 
চাখলি 

আকা

থি 

থমাট 

 

িান 

চাল 

চাখলি 

আকাখি 

থমাট 

িান চাল 

চাখলি 

আকাখি 

থমাট 

 
খ্রসদ্ধ 

আত

প 
খ্রসদ্ধ 

আত

প 

আম

ন 

২.০০ লাে 

থম. টন  

িান ও  

৬.০০ লাে 

থম. টন  

খ্রসদ্ধ চাল, 

৫০ হাজাি 

থম. টন 

আতপ 

চাল 

(০৭/১১/২০
-

২৮/০২/২১
) 

৩৩

৬ 

৩১

৬ 
৮৭ ৬২৭ 6,৫০৪ 

45,৮২

৯ 

2,১৬

১ 

৫২,৩১

৩ 

৬,২৬,

৬৫৭ 

৩,৮০,৮

০৮ 

৭,৯৭,৫৭

৫  

রবা

ররা 

8.০ লাে 

থম. টন  

িান ও  

১১.৫০ 

লাে থম. 

টন চাল 

(২৬/০৪/২

০-

১৫/০৯/২০
) 

২০২০ সাদলর রবাদরা সাংগ্রহ 

কার্ যক্রম ১৫/০৯/২০২০ ররিঃ 

তাররদখ সমাপ্ত হদয়দে। 

2,19,৮৬

৫ 

6,৬৭,৮৯

০ 

9৯,১২

৩ 

৯,০9,৯২

৬ 
4,5৯,644 

১১,৪৯,৯

৭৪ 

১৪,০৯,৮

৮৪ 

গম 

৭৫ হাজাি 

থম. টন 

(১৫/০৪/২০

২০- 

৩০/0৬/20

২০) 

২০২০ সাদলর গম সাংগ্রহ 

কার্ যক্রম 30/০6/২০২০ ররিঃ 

তাররদখ সমাপ্ত হদয়দে। 

৬৪,৪29       ৪৪,১৫৮  

তথ্যসূত্র : খােয অরধেপ্তর। 

 *২০২০ সাখলি আমন সংগ্রহ থমৌসখুম (০৭/১১/২০ - ২৮/০২/২১) আমন িান ,আমন খ্রসদ্ধ চাল এিং আমন আতপ চাল সংগ্রহ কায যেম পখ্রিচাখ্রলত হখি। এ 

লখে ২ লাে থম.টন আমন িান, ৬ লাে থম.টন আমন খ্রসদ্ধ   চাল এিং ৫০ হাজাি থম. টন আমন আতপ চাল সংগ্রহ কিা হখি। এখেখে প্রখ্রত থকজজ আমন 

িান, আমন খ্রসদ্ধ চাল এিং আমন আতপ চাখলি সংগ্রহ মূলয হখি যথােখম ২৬ টাকা , ৩৭ টাকা এিং ৩৬ টাকা।                                                          
                                                                                                                         

 

                                                                                                                     -২- 

 

 

 

৫।  রবসরকারর খাদত আমোরনকৃত খােযবাহী  জাহাদজর অবিান:                                                                               
(তাখ্রিেঃ ২৮/01/২০21 খ্রি.) 

তথ্যসূত্র : Water Transport Cell (WTC) , Chittagong   

     

           

 ৬। খােযশদসযর আন্তজযারতক বাজার মূলয:                                                                                                     ডলার/রম. 

টন  

খােযশ

সয 

ধরণ রেশ এফওরব মূলয 

(২২/01/২০21) 

গত সপ্তাদহর এফওরব 

মূলয 

(১৫/০১/২০2১) 

( হ্রাস/বৃজদ্ধর 

হার %) 

এক বৎসর 

পূদব যর মূলয  

বন্দদরর 

নাম 

আমোরনকারক/উৎস     জাহাদজর নাম 

 

আগমদনর 

তাররখ 

পণয  পররমাণ 

(রম.টন) 

খালাদসর 

পররমাণ  

(রম.টন) 

জাহাদজ 

অবরশষ্ট 

(রম.টন) 

(োলাখসি 

অখপোয়) 

 খ্রিশ্বাস থপাল্রি খ্রিড এম খ্রভ কঙ্কািান ০৩/০১/২০২১ গম ৬০,১৫৮ ৫4250 5908 

থসানাখ্রল থিডািস এম খ্রভ আখ্রমস 

ব্রাইভ 

০৯/০১/২০২১ গম  
৫৯,০০২ 

31700 

27302 

সব যদমাট ১,1৯,1৬০ 85,950 33,210 



  
(জানুয়ারর/২০

২০) 

চাল 

৫% ভাঙ্গা খ্রসদ্ধ চাল 
ভািত ৩৯২ 39২ ০ 3৭3  

থাইলযান্ড ৫১৫ 51২  (+) ০.৫৯ ৪৩০  

৫% ভাঙ্গা আতপ চাল 

থাইলযান্ড ৫১৮ ৫1৫ (+) ০.৫৮ ৪৩৫ 

খ্রভখয়তনা

ম 
৪৯৬ ৫১০ 

(-) ২.৭৫ 343  

ভািত ৩৯০ 4১৫ (-) ৬.০২ 390 

পাখ্রকস্তান ৪৫৩ 4৫০ (+) ০.৬৭ 370  

    গম 

Milling Wheat(Southern-Deep 

Sea Port) 

িাখ্রিয়া 

২৯৬ (২7/০১/২০২১) 

২৯৯.৫০ 

(20/০১/২০২১) (-) ১.১৭ 222.৫০  

ইউখেন 

২৯৩ (২7/০১/২০২১) 

২৯৫ 

(20/০১/২০২১) (-) ০.৬৮ 2২6  

US. No-2, SRW, US Gulf যুক্তিাষ্ট্র ২৮৩.৭৫ ২৮১.০৮ (+) ০.৯৫ ২55   

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

 

   

৭। খােযশদসযর সম্ভাবয আমোরন মূলয:                                                                                                                                      
ডলার/রম. টন                                                                                                                                                                                                                      
খােযশসয ধরণ রেশ চলরত  এফওরব 

মূলয 

সম্ভাবয 

জাহাজ 

ভ্াড়া ও 

সাংরিষ্ট বযয় 

বাাংলাদেদশর 

বন্দদর রপৌৌঁোদনা 

পর্ যন্ত সম্ভাবয খরচ 

 বাাংলাদেদশর 

অভ্যন্তরীণ 

বাজাদর সম্ভাবয 

মূলয (C&F+TK.1) 

(টাকা/থকজজ)* 

 চাল 

৫% ভাঙ্গা খ্রসদ্ধ চাল 
ভািত 39২ ২০ ৪০০ 35.94 

থাইলযান্ড ৫১৫ ৫০ ৫৪৭ 48.91 

৫% ভাঙ্গা আতপ চাল 

থাইলযান্ড ৫১৮ ৫০ ৫৫৫ 49.17 

খ্রভখয়তনা

ম 
৪৯৬ ৫৫ ৫৬৫ 

47.72 

ভািত ৩৯০ ২০ ৪০৪ 35.77 

পাখ্রকস্তা

ন 
৪৫৩ ৩০ ৪৬৩ 

41.96 

গম 

Milling Wheat 

(Southern– Deep Sea Port) 

িাখ্রিয়া ২৯৬ ৫০ ৩৪৬ 30.৩৪ 

ইউখেন ২৯৩ ৫০ ৩৪৩ 30.০৯ 

US (Soft Red Winter) যুক্তিাষ্ট্র ২৮৩.৭৫ ৬০ ৩৪৩.৭৫ 30.15 

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

              খ্রিখ্রনময় হাি ১ মাখ্রকযন ডলাি = ৮৪.৮০ টাকা (খ্রিেয়), িাংলাখদি িযাংক (২৮/০১/২০2১ খ্রি.)। * আমদাখ্রন শুল্ক-কি িযতীত।    
 

 

 

৮। রেদশ খােযশসয আমোরনর জনয এল.রস. পরররিরত:  
 

 তথ্যসূত্র : িাংলাখদি িযাংক * (সামখ্রয়ক খ্রহসাি)                                               

                                                                                                  -৩-                                                                                                                       

 

 

 

 

 

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

চাল গম চাল গম 

১লা – 31 জলুাই/20 ০.37 664.96 ০.49 348.13 

১লা – ৩১ আগস্ট/20 ০.৩৬ ৫৩৬.৪২ ০.১২ ২৩০.২৭ 

১লা – ৩০ থসখেম্বি/20 ০.১৪ ৬৭১.২৭ ০.২৯ ৬৮৯.৬৫ 

১লা – ৩১ অখটািি/20 ০.৬৫ ৫৮৪.৯৮ ০.4৮ ৩৪৯.৬২ 

১লা – ৩০ নখভম্বি/20 ০.4৯ 5৬৪.৮৫ ০.২4 34৩.০১ 

১লা – 31 খ্রডখসম্বি/20 ১০১.৭2 270.14 ০.56 ৩78.7৮ 

১লা – ১৬ জানুয়াখ্রি/2১ ২০.১০ ৩৭৬.০৩ ৩.৭০ ২৪৫.৪৩ 

২০20/২1 অথ্ যবের (০১/০৭/20 রর.রথ্দক 

16/০১/২০২১ রর. পর্ যন্ত)* 
235.67 3833.35 5.90 2648.33 

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


  

৯।  সরকারর খােযশসয রবতরণ পরররিরত:                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                         

(রম. টন)  

রবতরণ 

খাতসমূহ 

চলরত (২০20-২1) অথ্ যবেদর 

সাপ্তারহক রবতরণ 

(15 জানুয়ারর/২১ রর.- 21 

জানুয়ারর/২০2১ রর.) 

চলরত (২০20-২1) অথ্ যবেদর 

ক্রমপুজিত রবতরণ    

(০১ জুলাই/২০ রর.- 2১ 

জানুয়ারর /২০2১ রর.) 

রবগত (২০১9-20) অথ্ যবেদর 

ক্রমপুজিত রবতরণ 

(০১ জুলাই/১৯ রর.– 2৩ 

জানুয়ারর/২০২0 রর.) 
চাল গম রমাট চাল গম রমাট চাল গম রমাট 

আ
রথ্
যক

 খ
াত

 স
মূ
হ

 

ই.খ্রপ 4807 2573 7380 119000 72982 191982 ১১২৭৯৮ ৭২৯১৩ ১৮৫৭১১ 

ও.খ্রপ 84 20 104 8102 1465 9567 ৯৫২২ ১৭৬৩ ১১২৮৫ 

এল ই 0 86 86 0 9937 9937 ১৯৩ ৯৮২৮ ১০০২১ 

ও.এম.এস 3517 8825 12342 54659 175937 230596 ৭৬২ ১৬৯৯

৫৫ 

১৭০৭১৭ 

থিয়াি প্রাইস 

(োদয িান্ধি) 

0 0 0 444978 0 444978 ৪৪৩৪৯

৮ 

০ ৪৪৩৪৯৮ 

৪থ য থেণীি 

কম যচািী  

0 0 0 0 0 0 ০ ০ ০ 

মুজক্তখযাদ্ধা 19 17 36 532 476 1008 ৪৮৩ ৪০৩ ৮৮৬ 

গাখম যন্টস  0 0 0 0 0 0 ০ ০ ০ 

অনযানয 0 0 0 0 0 0 ০ ২৪ ২৪ 

উপ-রমাট: ৮৪২৭ ১১৫২১ ১৯৯৪৮ ৬২৭২৭

১ 

২৬০৭৯

৭ 

৮৮৮০৬৭ ৫৬৭২৫

৬ 

২৫৪৮

৮৬ 

৮২২১৪২ 

ত্র
াণ

 মূ
ল
ক

 খ
াত

 স
মূ
হ

 

কাখ্রিো 0 0 0 
80 14 

94 ১৯০০২ ৩০৫ ১৯৩০৭ 

রট.আি 0 0 0 
0 0 

0 ১৫ ০ ১৫ 

খ্রভ.জজ.এি 0 0 0 

122971 2206 

125177 ১৭৬৬৫

৯ 

৯৬৮ ১৭৭৬২৭ 

খ্রভ.জজ.খ্রড 0 0 0 

187121 0 

187121 ১৯৯৮৫

৬ 

০ ১৯৯৮৫৬ 

সু্কল খ্রিখ্রডং 0 0 0 
0 0 

0 ০ ০ ০ 

জজ.আি 154 0 154 
33241 0 

33241 ৩৯৪৬৮ ৩ ৩৯৪৭১ 

অনযানয 350 124 474 25978 22000 47978 ২৬৬৯৯ ২২৬৯

২ 

৪৯৩৯১ 

উপ-রমাট: ৫০৫ ১২৪ ৬২৯ ৩৬৯৩

৯১ 

২৪২২০ ৩৯৩৬১২ ৪৬১৬৯

৯ 

২৩৯৬

৮ 

৪৮৫৬৬৭ 

রপ.এফ.রড.এস 

সব যদমাট: 

৮৯৩২ ১১৬৪৫ ২০৫৭৬ ৯৯৬৬

৬২ 

২৮৫০১

৭ 

১২৮১৬৮

০ 

১০২৮৯

৫৫ 

২৭৮৮

৫৪ 

১৩০৭৮০

৯ 

তথ্যসূত্র :  MIS&M,  োদয অখ্রিদপ্তি  

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                   ১৪ মাঘ 

১৪২৭ িঃ                                                          

নং- ১৩.০০.০০০০.০৬৩.১৬.২1.0২০                                                                                                                       তাখ্রিে:  -------

-------------।                        

                                                                                                                                                                                 ২৮ জানুয়াখ্রি 

২০২১ খ্রি.                                           

সদয় অিগখ্রত ও প্রখয়াজনীয় িযিস্থা গ্রহখণি জনয থপ্রিণ কিা হখলা (থজযি্ঠ্তাি খ্রভখ্রিখত নখহ)   
     

01| মাননীয় প্রিানমন্ত্রীি একান্ত সখ্রচি, পুিাতন সংসদ ভিন, থতজগাাঁও, ঢাকা।   

02| মাননীয় মন্ত্রীি একান্ত সখ্রচি, অথ য মন্ত্রণালয়, িাংলাখদি সখ্রচিালয়, ঢাকা।    

03| মাননীয় মন্ত্রীি একান্ত সখ্রচি, কৃখ্রি মন্ত্রণালয়, িাংলাখদি সখ্রচিালয়, ঢাকা।  

04| মাননীয় মন্ত্রীি একান্ত সখ্রচি, োদয মন্ত্রণালয়, িাংলাখদি সখ্রচিালয়, ঢাকা।    

05| মাননীয় মন্ত্রীি একান্ত সখ্রচি, স্থানীয় সিকাি, পল্লী উন্নয়ন ও সমিায় মন্ত্রণালয়, িাংলাখদি সখ্রচিালয়, ঢাকা।   

06| মখ্রন্ত্রপখ্রিিদ সখ্রচখিি একান্ত সখ্রচি, মখ্রন্ত্রপখ্রিিদ খ্রিভাগ, িাংলাখদি সখ্রচিালয়, ঢাকা। 

07| মাননীয় প্রিানমন্ত্রীি খ্রসখ্রনয়ি সখ্রচখিি একান্ত সখ্রচি, পুিাতন সংসদ ভিন, থতজগাাঁও, ঢাকা। 

08| সখ্রচি এি একান্ত সখ্রচি, োদয মন্ত্রণালয়, িাংলাখদি সখ্রচিালয়, ঢাকা। 

09| খ্রসখ্রনয়ি সখ্রচি এি একান্ত সখ্রচি, অথ য খ্রিভাগ, িাংলাখদি সখ্রচিালয়, ঢাকা।   

10| অখ্রতখ্রিক্ত সখ্রচি (সংগ্রহ ও সিিিাহ) এি িযজক্তগত কম যকতযা, োদয মন্ত্রণালয়, িাংলাখদি সখ্রচিালয়, ঢাকা। 

11| মহাপখ্রিচালখকি একান্ত সখ্রচি, োদয অখ্রিদপ্তি, োদয ভিন, ঢাকা। 

১২।       মহাপখ্রিচালক, এিখ্রপএমইউ-এি িযজক্তগত কম যকতযা, োদয মন্ত্রণালয়, ঢাকা।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



  

                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                          ২৮/০১/২১ 

                                                                                                                                                        (রমািঃ মরহনুর ইসলাম)  
                                 সহদর্াগী গদবষণা 

পররচালক                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                    রফানিঃ 

০১৭১৪৯৬৭৬৪৫                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                  E-mail: islam_mahinur@yahoo.com 

 

 


