
                                                    

 

     

                                                             গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

খাদ্য মন্ত্রণালয়  

খাদ্য পররকল্পনা ও পররধারণ ইউরনট (এফরপএমইউ) 

১৬ আব্দুল গরণ ররাড, ঢাকা। 

দেরনক খাদ্যশস্য পরররিরত 

1৪ রসদেম্বর ২০২১ ররিঃ 
 

 

সার-সাংদেপ 
 

 

 

 

                                                                                       -১-  

ক্ররমক 

নাং 

রবষয় পররমাণ/মূল্য 

 

মন্তব্য 

১ সরকারর খাদ্যশস্য 

মজুত 

(১৩/০৯/২০২১ রর. পর্ যন্ত) 

                          চালিঃ     ১৫.৫৫ লাখ রম.টন 

                           গমিঃ       ১.5৪ লাখ রম.টন 

                          ধানিঃ       ০.৬৮ লাখ রম.টন 

 রমাট খাদ্যশস্য মজুত প্রায়      ১7.৫৩ লাখ রম.টন   
 

বতযমান মজুে সদন্তাষজনক। 

 

অভ্যন্তরীণ উৎস হদত রবাদরা ধান, চাল ও 

গম সাংগ্রহ কার্ যক্রম সফলভ্াদব সমাপ্ত 

হদয়দে এবাং দবদেরশক উৎস হদত চাল 

আমোরন কার্ যক্রম চলমান রদয়দে ।  

 

** ধান, চাদলর আকাদর রমাট মজুদে  

অন্তর্ভ যক্ত করা হদয়দে।                                   

 

গত সপ্তাদহর তুলনায়  ঢাকার বাজাদর সরু 

এবাং রমাটা চাদলর পাইকারর ও খুচরা 

মূল্য উভ্য়ই হ্রাস রপদয়দে এবাং মাঝারী 

চাদলর পাইকারর ও খুচরা মূল্য উভ্য়ই 

অপররবরতযত রদয়দে । অপররেদক, 

আটার (দখালা) পাইকারর পাইকারর মূল্য 

হ্রাস রপদলও খুচরা মূল্য 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।) 

 

 

 

 

 

 

 

রেদশর সকল রসটি কদপ যাদরশন ও 

রপৌরসভ্ায় ওএমএস কার্ যক্রম 

চলমান রদয়দে। 

২ ঢাকার বাজার মূল্য 

(1৪/০৯/২০২১ রর.) 

(ক) রমাটা চাল (রসদ্ধ) পাইকারী মূল্য ৪২.০0 – ৪5.00 টাকা/দকরজ 

                            খুচরা মূল্য     4৫.00 – ৪৮.00 টাকা/দকরজ                                                            

 

(খ) আটা (রখালা)      পাইকারী মূল্য ২6.৪০ – 27.০০ টাকা/দকরজ    

                            খুচরা মূল্য     ৩০.০০ – ৩২.০০ টাকা/দকরজ  

৩ চলরত অথ যবেদর 

আমোরন পরররিরত 

(১৩/০৯/২০২১ রর. পর্ যন্ত) 

                  চালিঃ      সরকারর খাদত  3.0৭ লাখ রম.টন 

               রবসরকারর খাদত  0.৪৬ লাখ রম.টন 

গমিঃ   সরকারর খাদত      0.০০  রম.টন 

            রবসরকারর খাদত     ৩.১৮ লাখ রম.টন 

       সব যদমাটিঃ    খাদ্যশস্য আমোরন     ৬.৭১ লাখ রম.টন 

৪ অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য  

সাংগ্রহ 

 

চলরত রবাদরা সাংগ্রহ রমৌসুম কার্ যক্রম সফলভ্াদব সমাপ্ত হদয়দে। সময়সীমা  

৩১/০৮/২০২১ ররিঃ পর্ যন্ত 3,৬২,৪৪৫ রমিঃ টন রবাদরা ধান, ১০,৬০,৪৬০ রম. 

টন রসদ্ধ রবাদরা চাল; ৮৫,৫০৩ রম. টন রবাদরা আতপ চাল সাংগৃহীত হদয়দে ।  

গত ৩০/০৬/২০২১ রর. তাররদখ গম সাংগ্রহ কার্ যক্রম সমাপ্ত হদয়দে এবাং 

১,০৩,২১২ রম. টন গম সাংগৃহীত হদয়দে।    

৫ রবসরকারর খাদত 

আমোরনকৃত খাদ্যবাহী 

জাহাদজর তথ্য 

0১/09/২০২1 রর. তাররখ রথদক আমোরনকৃত খাদ্যবাহী জাহাদজর 

তথ্য পাওয়া র্াদব। 

 

৬ আন্তজযারতক বাজার                  

মূল্য 

(10/০৯/২০২১ রর.) 

চাল (রসদ্ধ);  3৫7.০০ – 377.০০  ডলার/রম. টন † 

(আতপ);   ৩57.০০ – 400.০০ ডলার/রম. টন † 

গমিঃ        ২৬৬.৪৮ – ৩০2.50 ডলার/রম. টন †† 

৭ আমোরনর পদর রেদশ 

খাদ্যশদস্যর সম্ভাব্য 

মূল্য 

চাল (রসদ্ধ);  ৩3.১2 – ৩7.38 টাকা/দকরজ # 

   (আতপ);  ৩3.97 – ৩9.77 টাকা/দকরজ # 

        গমিঃ   ২৮.৮2 – ৩1.03 টাকা/দকরজ ## 

৮ এলরস পরররিরত 

(৩১/০৮/২০21 রর. পর্ যন্ত) 

চাল (ওদপন্ড):         ৩৫০.৭৭ হাজার রম. টন 

গম ( ওদপন্ড ):      1৪৪৪.৯৪ হাজার রম. টন 

 

চাল (দসদটল্ড):       ২২০.২১ হাজার রম. টন 

গম (দসদটল্ড) :       ১১৩৩.০৬ হাজার রম. টন 

৯ সরকারর রবতরণ 

(রপ.এফ.রড.এস) 

(০৯/০৯/২০২১ রর. পর্ যন্ত) 

                              চাল         ৩.৭৪ লাখ রম. টন 

            গম          ১.৩৩ লাখ  রম. টন 

        রমাট খাদ্যশস্য রবতরণ        ৫.০৭ লাখ  রম. টন 



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

চলরত বের ১৩/০৯/২০২১ রর. তাররদখ গুোমজাতকৃত সরকারর মজুত গত বের ১৩/০৯/২০২০ রর. তাররদখ গুোমজাতকৃত সরকারর মজুত  

চাল গম ধান রমাট চাল গম ধান রমাট 

১৫৫৪.৯৩ ১৫৪.২৪ ৬৭.৮৪ ১৭৫৩.২৭ ১১১১.২৫ ২৮০.১১ ৭০.৬৬ ১৪৩৭.২৯ 

তথ্যসূত্র : MIS&M, খাদ্য অরধেপ্তর। ** ধান, চাদলর আকাদর রমাট মজুদে  অন্তর্ভ যক্ত করা হদয়দে।                                                                                                                                                                                                                                                    

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

 তথ্যসূত্র : কৃরষ রবপণন অরধেপ্তর, কৃরষ মন্ত্রণালয়। 

মন্তব্য: কৃরষ রবপণন অরধেপ্তর হদত 1৪/০৯/২০২১ রর.তাররদখ প্রাপ্ত তদথ্যর রভ্রিদত রেখা র্ায় রর্, গত ০৭/০৯/২০২১ রর.তাররদখর তুলনায় 1৪/০৯/২০২১ রর.তাররদখ ঢাকার বাজাদর সরু এবাং রমাটা চাদলর পাইকারর 

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

              

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

আমোরনর ধরণ দেরনক আমোরন 

(১৩ রসদেম্বর /২০২১ রর.) 

২০২১-২২ অথ য বেদর ক্রমপুরিত আমোরন 

(০১ জুলাই/২০2১ –  ১৩ রসদেম্বর /২০২1 রর.পর্ যন্ত) 

রবগত ২০২০-২১ অথ য বেদর রমাট আমোরন 

(০১ জুলাই/২০20 হদত ৩০ জুন/২০২1) 

চাল গম রমাট চাল গম রমাট চাল গম রমাট 

সরকারর ১.৮২ ০ ১.৮২ ৩০৭.৩২ ০ ৩০৭.৩২ ৫৭২.৮৯ ৪৭৮.৭০ ১০৫১.৫৯ 

খাদ্য সাহায্য ০ ০ ০ ০ ০ ০ 0 0 0 

রবসরকারর  ৪.৭২ ০ ৪.৭২ ৪৫.৪৩ ৩১৮.০৩ ৩৬৩.৪৬ ৭৮৬.২৮ 4৮৬৪.১০ 5৬৫০.৩৮ 

সব যদমাট ৬.৫৪ ০ ৬.৫৪ ৩৫২.৭৫ ৩১৮.০৩ ৬৭০.৭৮ ১৩৫৯.১৭ 5৩৪২.৮০ ৬৭০১.৯৭ 

তথ্যসূত্র : খাদ্য অরধেপ্তর।  

 

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

ফসল 

 

সরকারর 

সাংগ্রহ 

লেযমাত্রা 

ও সময়কাল 

দেরনক খাদ্যশস্য সাংগ্রহ 

(০১/০৯/২০২১ রর.) 

 

চলরত রমৌসুদম ক্রমপুরিত খাদ্যশস্য সাংগ্রহ 

(০১/০৯/২০২১ 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 

২,07,730 রম. 

টন  ধান ও  

৬.০০ লাখ রম. 

টন  রসদ্ধ চাল, 

৫০ হাজার রম. 

টন আতপ চাল 

(০৭/১১/২০-

১৫/০৩/২১) 

২০২০-২১ রমৌসুদমর আমন সাংগ্রহ 

কার্ যক্রম ১৫/০৩/২০২১ রর. তাররদখ 

সমাপ্ত হদয়দে।  

১২,৩৪২ ৭০,১৩৬ ৪,৮৬৩ ৮৩,২০২ ৬,২৬,৬৫৭ ৩,৮০,৮০৮ ৭,৯৭,৫৭৫ 

রবাদরা 

৬.৫০ লাখ রম. 

টন  ধান ও  

১২.৩৫ লাখ 

রম. টন চাল 

(২৮/০৪/২১-

৩১/০৮/২১) 

২০২১ সাদলর রবাদরা সাংগ্রহ রমৌসুদমর 

কার্ যক্রম ৩১/০৮/২০২১ রর. তাররদখ 

সফলভ্াদব সমাপ্ত হদয়দে।  

৩,৬২,৪৪৫ ১০,৬০,৪৬০ ৮৫,৫০৩ ১৩,৮১,৫৫২ 2,19,৮৬৫ ৭,৬৭,০১৩ ৯,০9,৯২৬ 

গম 

১.০০ লাখ রম. 

টন 

(০১/০৪/২০২০- 

৩০/0৬/20২০) 

২০২১ সাদলর গম সাংগ্রহ কার্ যক্রম 

৩০/০৬/২০২১ রর. তাররদখ সমাপ্ত 

হদয়দে।  

১,০৩,২১২ ৬৪,৪29       

তথ্যসূত্র : খাদ্য অরধেপ্তর। 

 *২০২১ সাদলর রবাদরা ও অভ্যন্তরীণ গম সাংগ্রহ রমৌসুদম ২৮ এরপ্রল হদত রবাদরা ধান, ০৭ রম হদত রবাদরা রসদ্ধ চাল ও রবাদরা আতপ চাল এবাং ০১ এরপ্রল হদত গম সাংগ্রহ কার্ যক্রম হদত পররচারলত  

   হদব। এদত সরকার প্ররত রকরজ রবাদরা ধান, রবাদরা রসদ্ধ চাল, রবাদরা আতপ চাল এবাং গদমর সাংগ্রহ মূল্য রনধ যারণ কদরদে র্থাক্রদম ২7 টাকা , ৪০ টাকা, ৩৯ টাকা এবাং ২8 টাকা।                                                          

                                                                                                                         

 

                                                                                                                     -২- 

 

 

 

 

পদের নাম দেরনক মূল্য        

(1৪/0৯/২০২১ রর.) 

১ সপ্তাহ পূদব যর মূল্য 

(০৭/০৯/২০২১ রর.) 

শতকরা  হ্রাস (-)/বৃরদ্ধ (+) 

 

পাইকারর খুচরা পাইকারর খুচরা পাইকারর খুচরা 

চাল (সরু)  56.00 

৬5.০০  

60.০০ 

70.০০ 

5৭.00 

৬5.০০  

62.০০ 

70.০০ 

(-) ১.৭৫  

অপররবরতযত 

(-) 3.২3  

অপররবরতযত 

চাল (মাঝারী)  4৫.00 

৪7.০0 

৪৮.০০ 

৫2.০০ 

4৫.00 

৪7.০0 

৪৮.০০ 

৫2.০০ 

অপররবরতযত 

অপররবরতযত 

অপররবরতযত  

অপররবরতযত    

চাল (দমাটা রসদ্ধ) ৪২.০0 

৪5.00 

4৫.০০ 

৪৮.০০ 

৪৩.০0 

৪5.৫0 

4৬.০০ 

৪৮.০০ 

(-) ২.৩৩    

(-) ১.১০   

(-) ২.১৭   

অপররবরতযত 

আটা (দখালা) 26.৪0 

27.০0 

৩০.০০ 

3২.০০ 

26.৪0 

2৮.৪০ 

৩০.০০ 

3২.০০ 

অপররবরতযত  

(-) ৪.২৯ 

অপররবরতযত   

 অপররবরতযত  



  
৫।  রবসরকারর খাদত আমোরনকৃত খাদ্যবাহী  জাহাদজর অবিান:                                                                              (তাররখিঃ ২১/0৪/২০21 রর.) 

তথ্যসূত্র : Water Transport Cell (WTC) , Chittagong       

           

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

খাদ্যশস্য ধরণ রেশ এফওরব মূল্য 

(10/0৯/২০21) 

গত সপ্তাদহর এফওরব মূল্য 

(03/০9/২০2১) 

( হ্রাস/বৃরদ্ধর 

হার %) 

এক বৎসর পূদব যর মূল্য  

(রসদেম্বর/২০২০) 

চাল 

৫% ভ্াঙ্গা রসদ্ধ চাল 

ভ্ারত ৩৫7 ৩৫৫ 0.56 ৩৭৪ 

থাইল্যান্ড 377 3৮৫ -2.08 4৭৭ 

৫% ভ্াঙ্গা আতপ চাল 

থাইল্যান্ড 
৩77 ৩৮২ -1.31 ৪৭২ 

রভ্দয়তনাম 400 ৩9৫ 1.27 4৫০ 

ভ্ারত ৩75 ৩৮0 -1.32 ৪০০ 

পারকস্তান ৩57 ৩৬১ -1.11 ৪০২ 

    গম 

Milling Wheat(Southern-

Deep Sea Port) 

রারশয়া ৩০2.50 ৩০১ 0.50 ২৩৮ 

ইউদক্রন 300.৫০ ২৯৮.৫০ 0.67 ২৩৬.৫০ 

US. No-2, SRW, US Gulf যুক্তরাষ্ট্র ২৬৬.৪৮ 270.61 -1.53 2২০.৬৪ 

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 ৩৫7 ২০ 377 33.12 

থাইল্যান্ড 377 ৫০ 427 37.38 

৫% ভ্াঙ্গা আতপ চাল 

থাইল্যান্ড ৩77 ৫০ 427 37.38 

রভ্দয়তনাম 400 ৫৫ 455 39.77 

ভ্ারত ৩75 ২০ 395 34.65 

পারকস্তান ৩57 ৩০ 387 33.97 

গম 

Milling Wheat 

(Southern– Deep Sea 

Port) 

রারশয়া ৩০2.50 ৫০ 352.50 31.03 

ইউদক্রন 300.৫০ ৫০ 350.50 30.86 

US (Soft Red Winter) যুক্তরাষ্ট্র ২৬৬.৪৮ ৬০ 326.48 28.82 

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

              রবরনময় হার ১ মারকযন ডলার = ৮5.20 টাকা (রবক্রয়), বাাংলাদেশ ব্যাাংক (1৪/০৯/২০2১ 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 

১ লা - ৩১ জুলাই/ 21 50.07 ৩৫৩.৭৪ ৪৮.৪১ ৫৮৩.৭৭ 

১ লা – ৩১ আগস্ট/ ২১ ৩০০.৭০ ১০৯১.২০ ১৭১.৮০ ৫৪৯.২৯ 

২০21/২2 অথ যবের (০১/০৭/21 রর.দথদক ৩১/০৮/২০২১ রর. পর্ যন্ত)* ৩৫০.৭৭ ১৪৪৪.৯৪ ২২০.২১ ১১৩৩.০৬ 

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


  
৯।  সরকারর খাদ্যশস্য রবতরণ পরররিরত:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                       (দম. টন)  

রবতরণ খাতসমূহ 

চলরত (২০21-২2) অথ যবেদর 

সাপ্তারহক রবতরণ 

(০৩ রসদেম্বর/ ২১ ররিঃ.- ০৯ রসদেম্বর/2১ 

রর.) 

চলরত (২০21-২2) অথ যবেদর 

ক্রমপুরিত রবতরণ    

(০১ জুলাই/২১ রর.- ০৯ রসদেম্বর / ২০2১ 

রর.) 

রবগত (২০20-21) অথ যবেদর 

ক্রমপুরিত রবতরণ 

(০১ জুলাই/20 রর.– ১০ রসদেম্বর/ ২০২০ রর.) 

চাল গম রমাট চাল গম রমাট চাল গম রমাট 

আ
রথ

য ক
 খ

াত
 স

মূ
হ
 

ই.রপ ৫২৭৩ ৩৭৬২ ৯০৩৫ ৪২৫৯০ ২৫৮৪২ ৬৮৪৩২ ৪১৪৮৭ ২৬১৯৭ ৬৭৬৮৪ 

ও.রপ ৩৩২ ৩৪ ৩৬৬ ২৪৭৬ ৪৩৭ ২৯১৩ ১৮৬২ ৩৬৬ ২২২৮ 

এল ই ০ ০ ০ ০ ৩০৭০ ৩০৭০ ০ ৩০৩৫ ৩০৩৫ 

ও.এম.এস ১৩৩৯৮ ৬৭২৩ ২০১২১ ১০০১৪১ ১০০৭৬৩ ২০০৯০৪ ৯৮১৫ ৫৯৮৮৮ ৬৯৭০৩ 

রফয়ার প্রাইস 

(খাদ্য বান্ধব) 

৩৩৯০২ ০ ৩৩৯০২ ৩৪০৫১ ০ ৩৪০৫১ ০ ০ ০ 

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

মুরক্তদর্াদ্ধা ২৬ ১৬ ৪২ ১৮৭ ১৫৫ ৩৪২ ১৮১ ১৬৮ ৩৪৯ 

গাদম যন্টস  ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

অন্যান্য ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

উপ-দমাট: ৫২৯৩১ ১০৫৩৫ ৬৩৪৬৬ ১৭৯৪৪৫ ১৩০২৬৭ ৩০৯৭১২ ৫৩৩৪৫ ৮৯৬৫৪ ১৪২৯৯৯ 

ত্র
াণ

 মূ
ল

ক
 খ

াত
 স

মূ
হ
 

কারবখা ০ ০ ০ ৯৯ ১০২৭ ১১২৬ ০ ০ ০ 

টি.আর ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

রভ্.রজ.এফ ১২১ ০ ১২১ ১০৯৬৮৩ ৪৬৯ ১১০১৫২ ১০১৭১৯ ৬০৮ ১০২৩২৭ 

রভ্.রজ.রড ২০৯৭ ০ ২০৯৭ ৬৪২০৭ ০ ৬৪২০৭ ৬৪১০৯ ০ ৬৪১০৯ 

স্কুল রফরডাং ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

রজ.আর ৬৯৭ ০ ৬৯৭ ১৯৮১৭ ০ ১৯৮১৭ ১২২৬৫ ০ ১২২৬৫ 

অন্যান্য ৮২০ ৮৪৪ ১৬৬৪ ৮২০ ৮৪৪ ১৬৬৪ ৭৪৮২ ৪০২২ ১১৫০৪ 

উপ-দমাট: ৩৭৩৫ ৮৪৪ ৪৫৭৯ ১৯৪৬২৬ ২৩৪০ ১৯৬৯৬৬ ১৮৫৫৭৫ ৪৬৩০ ১৮৪৪৮৬ 

রপ.এফ.রড.এস সব যদমাট: ৫৬৬৬৬ ১১৩৭৯ ৬৮০৪৫ ৩৭৪০৭১ ১৩২৬০৭ ৫০৬৬৭৮ ২৩৮৯২০ ৯৪২৮৪ ৩৩৩২০৪ 

তথ্যসূত্র :  MIS&M,  খাদ্য অরধেপ্তর  

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                 ৩০ ভ্াদ্র ১৪২৮ বিঃ                                                          

নাং- ১৩.০০.০০০০.০৬৩.১৬.২১.17২                                                                                                                    তাররখ:  --------------------।                        

                                                                                                                                                                                 1৪ রসদেম্বর ২০২১ রর.                                        

রবতরণ : সেয় অবগরতর জন্য রপ্ররণ করা হদলা (দজযষ্ঠতার ক্রমানুসাদর নয়)। 

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

2. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সরচব, কৃরষ মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সরচবালয়, ঢাকা।  

3. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সরচব, অথ য  মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সরচবালয়, ঢাকা। 

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

5. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সরচব, স্বািয ও পররবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সরচবালয়, ঢাকা।  

6. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সরচব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সরচবালয়, ঢাকা।   

7. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সরচব, বারণজয মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সরচবালয়, ঢাকা। 

8. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সরচব, মৎস্য ও প্রারণসম্পে মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সরচবালয়, ঢাকা। 

9. মাননীয় প্ররতমন্ত্রীর একান্ত সরচব, দুদর্ যাগ ব্যবিাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সরচবালয়, ঢাকা। 

10. মরন্ত্রপররষে সরচব মদহােদয়র একান্ত সরচব, মরন্ত্রপররষে রবভ্াগ, বাাংলাদেশ সরচবালয়, ঢাকা। 

11. রসরনয়র সরচব মদহােদয়র একান্ত সরচব, অভ্যন্তরীণ সম্পে রবভ্াগ, বাাংলাদেশ সরচবালয়, ঢাকা। 

12. রসরনয়র সরচব মদহােদয়র একান্ত সরচব, অথ য রবভ্াগ, অথ য মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সরচবালয়, ঢাকা। 

13. রসরনয়র সরচব মদহােদয়র একান্ত সরচব, মরহলা ও রশশু রবষয়ক মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সরচবালয়, ঢাকা। 

14. রসরনয়র সরচব মদহােদয়র একান্ত সরচব, কৃরষ মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সরচবালয়, ঢাকা। 

15. সরচব মদহােদয়র একান্ত সরচব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সরচবালয়, ঢাকা।  

16. সরচব মদহােদয়র একান্ত সরচব, মৎস্য ও প্রারণসম্পে মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সরচবালয়, ঢাকা।  

17. সরচব মদহােদয়র একান্ত সরচব, স্বািয রসবা রবভ্াগ, স্বািয ও পররবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সরচবালয়, ঢাকা।  

18. সরচব মদহােদয়র একান্ত সরচব, পররসাংখ্যান ও তথ্য ব্যবিাপনা রবভ্াগ, পররকল্পনা মন্ত্রণালয়। 

19. সরচব মদহােদয়র একান্ত সরচব দুদর্ যাগ ব্যবিাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সরচবালয়, 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।  

   

                                                                                                                                                                                                     

                              

                                                                                                                                                                                                      
                                         1৪/০৯/২১ 

                                                                                                                                                                    (রহদল্লাল রভ্ৌরমক)  

                                             গদবষণা কম যকতযা                                                                                                                                  
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