
                                                    

 

  

 

  

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

খাদ্য মন্ত্রণালয়  

খাদ্য পররকল্পনা ও পররধারণ ইউরনট (এফরপএমইউ) 

১৬, আব্দুল গরণ ররাড, ঢাকা। 

দেরনক খাদ্যশস্য পরররিরত 

03 আগস্ট ২০২০ ররিঃ 
 

 

সার-সাংদেপ 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                       -১- 

ক্ররমক 

নাং 

রবষয় পররমাণ/মূল্য 

 

মন্তব্য 

১ সরকারর খাদ্যশস্য 

মজুত  

 (০২/০৮/২০২০ রর. পর্ যন্ত) 

                         চালিঃ   10.০6 লাখ রম.টন   

                          গমিঃ    2.৪২ লাখ রম.টন 

রমাট খাদ্যশস্য মজুত প্রায়    ১2.৪8 লাখ রম.টন   
 

মজুত সদন্তাষজনক ।  

    

 

 

ঢাকার খুচরা বাজাদর রমাটা চাদলর  

মূল্য ও আটার মূল্য অপররবরতযত 

রদয়দে।  

* MIS&M, খাদ্য অরধেপ্তর। 

** কৃরষ রবপণন অরধেপ্তর, কৃরষ 

মন্ত্রণালয়। 

 

 

 
  

 ১৫/০৪/২০২০ রর. তাররদখ গম 

সাংগ্রহ কার্ যক্রম আরম্ভ হদয় 

30/০6/২০২০ ররিঃ তাররদখ সমাপ্ত 

হদয়দে। । 
 

২০২০ সাদলর রবাদরা সাংগ্রহ 

কার্ যক্রম ২৬/০৪/২০২০ রর. তাররদখ 

শুরু হদয়দে । 

 

 

†
থাইল্যান্ড, ভারত ও রভদয়তনাম   

††
যুক্তরাষ্ট্র, রারশয়া এবাং ইউদক্রন 

 

 

#
 ভারত, থাইল্যান্ড ও রভদয়তনাম 

রথদক আমোরন হদল । 

##
 যুক্তরাষ্ট্র, রারশয়া ও ইউদক্রন 

রথদক আমোরন হদল। 

 

 

 

 

 

 

 

২ ঢাকার বাজার মূল্য 

 (০২/০৮/২০২০ রর. পর্ যন্ত) 

(ক) রমাটা চাল (রসদ্ধ) পাইকারী* মূল্য ৩7.17- ৩8.67 টাকা/রকরজ   

                      খুচরা** মূল্য  42.00 – ৪4.০০ টাকা/রকরজ                                                            

(খ) আটা (রখালা) খুচরা**  মূল্য 27.০০ - ২8.০০ টাকা/রকরজ  

৩ আমোরন পরররিরত 

 (০২/০৮/২০২০ রর. পর্ যন্ত)  

         গমিঃ  সরকারর খাদত        ০.5৪ লাখ রম.টন     

                 রবসরকারর খাদত     ১.৯৪ লাখ রম.টন    

         চালিঃ  রবসরকারর খাদত     ০.০০ লাখ রম.টন  

     সব যদমাট খাদ্যশস্য আমোরন    ২.৪৮ লাখ রম.টন     

৪ অভযন্তরীণ খাদ্যশস্য  

সাংগ্রহ   
 (০২/০৮/২০২০ রর. পর্ যন্ত) 

০২.০৮.২০২০ রর. তাররখ পর্ যন্ত  রবাদরা ধান – 1,৭০,৩7৫ রম. টন, 

রবাদরা রসদ্ধ চাল 4,৪৮,৮০০ রম. টন., রবাদরা আতপ চাল 5৯,২৫০ 

রম. টন. সাংগৃহীত হদয়দে র্া চাদলর আকাদর সব যদমাট 6,1৮,৭৯৩ রম. 

টন.।   

৫ রবসরকারর খাদত 

আমোরনকৃত খাদ্যবাহী  

জাহাদজর অবিান: 

03.০8.২০২০ রর. তাররদখ 65,645 রম. টন গম খালাদসর অদপোয় 

আদে ।  

৬ আন্তজযারতক বাজার                  

মূল্য 

 (31/০7/২০২০ রর. পর্ যন্ত) 

চালিঃ (রসদ্ধ) ৩৭5 - 467  ডলার/রম. টন 
† 

   (আতপ) 385-459 ডলার/রম. টন 
†
 

                 গমিঃ      209.5 – ২14.21 ডলার/রম. টন †† 

 

৭ আমোরনর পদর রেদশ 

খাদ্যশদস্যর সম্ভাব্য 

মূল্য 

চালিঃ ৩4.50 – ৪4.84 টাকা/রকরজ # 

 

গমিঃ  ২3.05 – ২4.25 টাকা/রকরজ ## 

৮ এলরস পরররিরত 

(25/০7/২০২০ রর. পর্ যন্ত) 

                   চাল (ওদপন্ড):        0.32  হাজার রম. টন 

                   গম ( ওদপন্ড ):     44৩.25  হাজার রম. টন 

 

                   চাল (দসদটল্ড):        0.45  হাজার রম. টন 

                   গম (দসদটল্ড) :     28৩.23  হাজার রম. টন 

৯ সরকারর রবতরণ* 

(রপ.এফ.রড.এস) 

 (23/০৭/২০২০ রর. পর্ যন্ত) 

                              চাল         58.52 হাজার রম. টন  

                              গম          32.38 হাজার রম. টন  

         রমাট খাদ্যশস্য রবতরণ       90.৯0 হাজার রম. টন  



  

         দেরনক খাদ্যশস্য পরররিরত 

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

চলরত বের ০২/০৮/২০২০ রর. তাররদখ গুোমজাতকৃত সরকারর মজুত রবগত বের ০২/০৮/২০19 রর. তাররদখ গুোমজাতকৃত সরকারর মজুত  

চাল গম রমাট চাল গম রমাট 

10০5.9৮ 2৪১.৯৬ 12৪৭.৯৪ 15২১.৩৬ 31৯.৫০ 18৪০.৮৬ 

তথ্যসূত্র : MIS&M, খাদ্য অরধেপ্তর।            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

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

তথ্যসূত্র : কৃরষ রবপণন অরধেপ্তর, কৃরষ মন্ত্রণালয় এবাং MIS&M, খাদ্য অরধেপ্তর। মন্তব্য: খাদ্য অরধেপ্তর হদত ০২/০৮/২০২০ রর.তাররদখ প্রাপ্ত তদথ্যর রভরিদত রেখা র্ায় রর্, গত 2৬/০7/২০২০ রর.তাররদখর 

তুলনায় ০২/০৮/২০২০ রর.তাররদখ ঢাকার বাজাদর রমাটা চাদলর পাইকারর ও খুচরা মূল্য বৃরদ্ধ রপদয়দে। সরু চাদলর খুচরা মূল্য অপররবরতযত রদয়দে। মাঝারর চাদলর খুচরা মূল্য বৃরদ্ধ রপদয়দে। অপররেদক আটার খুচরা 

মূল্য অপররবরতযত রদয়দে।     

 

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

আমোরনর 

ধরণ 

দেরনক আমোরন 

(০২/০৮/২০২০ রর.) 

২০২০-২১ অথ য বেদর ক্রমপুরিত আমোরন 

(২ আগস্ট/২০২০ 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 ০ ০ ০ ০ 5৩.৯২ 5৩.৯২ ০ ৩৬৭.৫৯ ৩৬৭.৫৯ 

খাদ্য সাহায্য ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ৬৮.৫৮ ৬৮.৫৮ 

রবসরকারর ০ ০ ০ ০ ১৯৩.৭৬  ১৯৩.৭৬   4.1৮ 5998.15 6002.33 

সব যদমাট ০ ০ ০ ০ ২৪৭.৬৮ ২৪৭.৬৮  4.18 6434.32 6438.50 

তথ্যসূত্র : খাদ্য অরধেপ্তর। রারশয়ার সাদথ  ২ লাখ রম. টন গম (৫০ হাজার রম.টন বন্দদর আগমন কদরদে এবাং ১.৫ লাখ রম. টন আনার প্ররক্রয়ায় রদয়দে) রজটুরজ পদ্ধরতদত আনার চুরক্ত সম্পারেত হদয়দে এবাং গম 

আমোরনর কার্ যক্রম প্ররক্রয়াধীন রদয়দে ।   

 

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

 ফসল 

 

সরকারর 

সাংগ্রহ 

লেযমাত্রা 

ও সময়কাল 

দেরনক খাদ্যশস্য সাংগ্রহ 

(০২/০৮/২০২০ রর.) 

 

 

চলরত রমৌসুদম ক্রমপুরিত খাদ্যশস্য সাংগ্রহ 

(০২/০৮/২০২০ 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 

৬.২৭ লাখ রম. 

টন  ধান ও  

৩.৮১ লাখ রম. 

টন চাল 

(২০/১১/১৯-

০৫/০৩/২০) 

২০২০ সাদলর আমন সাংগ্রহ কার্ যক্রম 

০৫/০৩/২০২০ ররিঃ তাররদখ সমাপ্ত হদয়দে। 

৬,২৬,৬৫

৭ 

৩,৩৭,৪০

৭ 

৪৩,৪০

১ 

৭,৯৭,৫৭

৫   
- - ৭,৯৯,৯৬৬ 

রবাদরা 

8.০ লাখ রম. 

টন  ধান ও  

১১.৫০ লাখ 

রম. টন চাল 

(২৬/০৪/২০-

৩১/০৮/২০) 

৫৮৮ ৪৯ ৩৬০ ৭৯১ 1,৭০,৩7৫ 4,৪৮,৮০০ 5৯,2৫০ 6,1৮,7৯৩ 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 , *  চলরত গম সাংগ্রহ রমৌসুদম (১৫/০৪/২০ - ৩০/০৬/২০) ৭৫ হাজার রম. টন গম ২৮ টাকা/দকরজ েদর সাংগ্রহ চলমান রদয়দে । চলরত রবাদরা সাংগ্রহ রমৌসুদম (২৬/০৪/২০ - ৩১/০৮/২০) 

রবাদরা ধান 8.০০ লাখ রম. টন,দবাদরা রসদ্ধ চাল ১০.০০ লাখ রম. টন এবাং রবাদরা আতপ চাল ১.৫০ লাখ রম. টন  সাংগ্রহ করা হরে। এদেদত্র প্ররত রকরজ রবাদরা ধান, রবাদরা রসদ্ধ চাল এবাং রবাদরা আতপ চাদলর সাংগ্রহ 

মূল্য  র্থাক্রদম ২৬ টাকা , ৩৬ টাকা এবাং ৩৫ টাকা।                                                         -২- 

পদের নাম দেরনক মূল্য        

(০২/০৮/২০২০)  

১ সপ্তাহ পূদব যর মূল্য 

(2৬/০7/২০২০) 

শতকরা  হ্রাস (-)/বৃরদ্ধ (+) 

 

পাইকারর খুচরা পাইকারর খুচরা পাইকারর খুচরা 

চাল (সরু)   5৫.০০ 

৬০.০০ 

 5৫.0০ 

৬০.০০  

অপররবরতযত 

     অপররবরতযত 

চাল (মাঝারী)   ৪5.০০ 

৪6.০০ 

 ৪4.০০ 

৪5.০০ 

       (+) 2.27 

           (+) 2.22  

চাল (দমাটা) – রসদ্ধ ৩7.17 

৩৮.67 

42.০০ 

৪4.০০  

৩6.83 

৩8.33 

42.00 

৪3.০০ 

 (+) 0.92 অপররবরতযত 

                    (+) 0.89  (+) 2.33 

আটা (দখালা)  27.০০ 

২8.০০ 

 27.০০ 

২8.০০ 

 অপররবরতযত 

     অপররবরতযত 



  
 

 

 

৫।  রবসরকারর খাদত আমোরনকৃত খাদ্যবাহী  জাহাদজর অবিান:                                                                                (তাররখিঃ 0৩/08/২০20 রর.) 

তথ্যসূত্র : Water Transport Cell (WTC) , Chittagong                    

  

 

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

খাদ্যশস্য ধরণ রেশ এফওরব মূল্য 

(31/07/২০20) 

গত সপ্তাদহর এফওরব মূল্য ( হ্রাস/বৃরদ্ধর 

হার %) 

এক বৎসর পূদব যর মূল্য 

(জুলাই/১৯) 

চাল 

৫% ভাঙ্গা রসদ্ধ চাল 

ভারত ৩৭5 ৩৭5 0.00 3৮৫ 

থাইল্যান্ড 467 460 (+)1.52 3৯০ 

৫% ভাঙ্গা আতপ চাল 

থাইল্যান্ড 459 455 (+)0.88 3৮৮ 

রভদয়তনাম 450 440 (+)2.27 3৩৫ 

ভারত 385 385 0.00 3৮০ 

পারকস্তান ৪28 ৪28 0.00 3৫৫ 

    গম 

Milling Wheat(Southern-

Deep Sea Port) 

রারশয়া 210.5 211.5 (-)0.47 ১৯৭.50 

ইউদক্রন 209.5 210 (-)0.24 ১৯৮ 

US. No-2, SRW, US Gulf যুক্তরাষ্ট্র 214.21 215.96 (-)0.81 ১৯৬.৪৮  

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 

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 ৩৭5 ২০ ৩৯5 ৩৪.50 

থাইল্যান্ড 467 ৫০ 517 ৪4.84 

৫% ভাঙ্গা আতপ চাল 

থাইল্যান্ড 459 ৫০              509 ৪4.16  

রভদয়তনাম 450 ৫৫ 505 43.82 

ভারত 385 ২০ 405 ৩5.34  

পারকস্তান ৪28 ৩০ ৪58 39.84  

গম 

Milling Wheat 

(Southern– Deep Sea Port) 

রারশয়া 210.5 ৫০ ২60.5 23.09  

ইউদক্রন 209.5 ৫০ 259.5 23.05 

US (Soft Red Winter) যুক্তরাষ্ট্র 214.21 ৬০ 274.21 24.25 

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

              রবরনময় হার ১ মারকযন ডলার = ৮৪.80 টাকা (রবক্রয়), বাাংলাদেশ ব্যাাংক (03/08/২০20 রর.)।       

 

 

 

 

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

 তথ্যসূত্র : বাাংলাদেশ ব্যাাংক * (সামরয়ক রহসাব)                                               

  

 

 

 

 

 

. 

                                                                      

                                                                                         -৩-                                                                                                                        

 

বন্দদরর নাম আমোরনকারক/উৎস     জাহাদজর নাম 

 

আগমদনর তাররখ পে  পররমাণ 

(রম.টন) 

খালাদসর 

পররমাণ  

(রম.টন) 

জাহাদজ অবরশষ্ট 

(রম.টন) 

(খালাদসর অদপোয়) 

 রুরব ফুড এম রভ নড য এম্পারর ০১/০৭/২০২০ গম ৫৩,৭৫৪  ২৩,৮৮০ ২৯,৮৭৪ 

নারবল অদটা ফ্লাওয়ার রমলস এম রভ একুয়া রপদসস ১৬/০৭/২০২০ গম ৫৮,৩২১    22,5৫০ 35,7৭১ 

                                                                                  সব যদমাট ১,1২,075 46,4৩০ 65,645 

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

চাল গম চাল গম 

১লা – 25 জুলাই/20 ০.32 433.25 ০.45 283.23 

২০20/২1 অথ যবের (০১/০৭/20 রথদক 25/০7/২০ রর. পর্ যন্ত)* 0.32 443.25 0.45  283.23  

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


  
 

৯।  সরকারর খাদ্যশস্য রবতরণ পরররিরত:                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                         (রম. টন)  

রবতরণ খাতসমূহ 

চলরত (২০20-২1) অথ যবেদর 

সাপ্তারহক রবতরণ 

(১7 জুলাই /২০ রর.-23 জুলাই /২০ 

রর.) 

চলরত (২০20-২1) অথ যবেদর 

ক্রমপুরিত রবতরণ    

(০১ জুলাই/২০ রর.- 23 জুলাই /২০ রর.) 

রবগত (২০১9-20) অথ যবেদর 

ক্রমপুরিত রবতরণ 

(০১ জুলাই/১৯ রর.–1৮ জুলাই /২০১৯ রর.) 

চাল গম রমাট চাল গম রমাট চাল গম রমাট 

আ
রথ

য ক
 খ

াত
 স

মূ
হ
 

ই.রপ ৪৬৫১ ২৬২৮ ৭২৭৯ ১২৩০৬ ৭৮৯২ ২০১৯৮ ৫২৯৭ ৫২৫৯ ১০৫৫৬ 

ও.রপ ১০ ১২ ২২ ৫১ ৪৮ ৯৯ ৬২৪ ৩২ ৬৫৬ 

এল ই ০ ১৮০ ১৮০ ০ ১৮০ ১৮০ ০ ০ ০ 

ও.এম.এস ৯৮৩ ৮২৩২ ৯২১৫ ২৩৫৫ ২৩৭৪৪ ২৬০৯৯ ০ ১১৬৯২ ১১৬৯২ 

রফয়ার প্রাইস 

(খাদ্য বান্ধব) 

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

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

মুরক্তদর্াদ্ধা ২২ ৯ ৩১ ৪৩ ২৩ ৬৬ ৩১ ৩৯ ৭০ 

গাদম যন্টস  ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

অন্যান্য ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

উপ-দমাট: ৫৬৬৬ ১১০৬১ ১৬৭২৭ ১৪৭৫৫ ৩১৮৮৭ ৪৬৬৪২ ৫৯৫২ ১৭০২২ ২২৯৭৪ 

ত্র
াণ

 মূ
ল

ক
 খ

াত
 স

মূ
হ
 

কারবখা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

টি.আর ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

রভ.রজ.এফ* ৩৮০৩৩ ৪৯৪ ৩৮৫২৭ ৩৯৯৪৩ ৪৯৪ ৪০৪৩৭ ০ ০ ০ 

রভ.রজ.রড ১০৩৫ ০ ১০৩৫ ১০৩৫ ০ ১০৩৫ ০ ০ ০ 

স্কুল রফরডাং ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

রজ.আর* ১৪২১ ০ ১৪২১ ২৭৮৪ ০ ২৭৮৪ ৩৬৫৩ ০ ৩৬৫৩ 

অন্যান্য ০ ০ ০ ০ ০ ০ ১৯৯ ০ ১৯৯ 

উপ-দমাট: ৪০৪৮৯ ৪৯৪ ৪০৯৮৩ ৪৩৭৬২ ৪৯৪ ৪৪২৫৬ ৩৮৫২ ০ ৩৮৫২ 

রপ.এফ.রড.এস সব যদমাট: ৪৬১৫৫ ১১৫৫৫ ৫৭৭১০ ৫৮৫১৭ ৩২৩৮১ ৯০৮৯৮ ৯৮০৪ ১৭০২২ ২৬৮২৬ 

তথ্যসূত্র :  MIS&M,  খাদ্য অরধেপ্তর  

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                  1৯ োবণ ১৪২৭ বিঃ                                                          

নাং- ১৩.০০.০০০০.০৬৩.১৬.২০২০.১2৯                                                                                                         তাররখ:  --------------------।                        

                                                                                                                                                                                  ০৩ আগস্ট ২০২০ রর.                                           

সেয় অবগরত ও প্রদয়াজনীয় ব্যবিা গ্রহদণর জন্য রপ্ররণ করা হদলািঃ    

     

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

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

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

  

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                        

                                         (রমািঃ রমদহেী হাসান রসাহাগ) 

                                             গদবষণা কম যকতযা                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                     রফানিঃ ০১৭২১৭৩০০৪৫                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                E-mail:  mhsohagmia@gmail.com                                                           

                                                                                                                                                                  
 

  


