
                                                    

 

    

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

খাদ্য মন্ত্রণালয় 

খাদ্য পররকল্পনা ও পররধারণ ইউরনট (এফরপএমইউ) 

১৬ আব্দুল গরণ ররাড, ঢাকা। 

দেরনক খাদ্যশস্য পরররিরত 

04 রডদসম্বর ২০২২ ররিঃ  
 

 

সার-সাংদেপ 
 

 

 

 

                                                                                    ১-  

 

ক্ররমক 

নাং 

রবষয় পররমাণ/মূল্য 

 

মন্তব্য 

১ 

সরকারর খাদ্যশস্য মজুত 

01/12/২০২২ রর. পর্ যন্ত) 

চালিঃ ১2.95 লাখ রম.টন 

গমিঃ  ২.98 লাখ রম.টন 

ধানিঃ ০.০৩ লাখ রম.টন 

রমাট খাদ্যশস্য মজুত প্রায়   ১5.95 লাখ রম.টন * 
 

 

বতযমান মজুে সদন্তাষজনক। 

 

* ধান, চাদলর আকাদর রমাট মজুদে  

অন্তর্ভ যক্ত করা হদয়দে।    

                               

 

 

ঢাকার বাজাদর সরু, মাঝারর ও রমাটা 

চাদলর পাইকারর ও খুচরা মূল্য 

অপররবরতযত রদয়দে। অপররেদক 

আটার (দখালা) পাইকারর মূল্য 

কমদলও খুচরা মূল্য অপররবরতযত 

রদয়দে।  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

† 
থাইল্যান্ড, ভারত,রভদয়তনাম ও 

পারকস্তান   

†† 
যুক্তরাষ্ট্র, রারশয়া এবাং ইউদক্রন 

 

 

 

* (আমোরন শুল্ক-কর ব্যতীত।) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রেদশর সকল রজলা ও উপদজলায় 

ওএমএস কার্ যক্রম চলমান রদয়দে। 

 

২ 

ঢাকার বাজার মূল্য 

(০4/১২/২০২২ রর.) 

 

 

কৃরষ রবপণন অরধেপ্তর, 

(ঢাকা মহানগরী)। 

 

(ক) রমাটা চাল (রসদ্ধ) পাইকারী মূল্য ৪৩.০0 – 4৬.00 টাকা/দকরজ 

                            খুচরা মূল্য     ৪৮.00 – ৫০.00 টাকা/দকরজ 

 

(খ) আটা (রখালা)      পাইকারী মূল্য ৫৬.০০ – ৫৭.00 টাকা/দকরজ 

                           খুচরা মূল্য     ৬০.০০ – ৬২.০০ টাকা/দকরজ 

৩ 

চলরত অথ যবেদর 

আমোরন পরররিরত 

(01/১2/২০২২ রর. পর্ যন্ত) 

চালিঃ       সরকারর খাদত   ২.৩২ লাখ রম.টন 

            রবসরকারর খাদত   ২.৬৬  লাখ রম.টন 

গমিঃ       সরকারর খাদত     2.৯২  লাখ রম.টন 

            রবসরকারর খাদত   6.07  লাখ রম.টন 

          সব যদমাটিঃ খাদ্যশস্য আমোরন  13.৯৭ লাখ রম.টন 

৪ 
অভযন্তরীণ খাদ্যশস্য  

সাংগ্রহ 

 

চলরত ২০২২-২৩ অথ যবেদর আমন ফসল সাংগ্রহ কার্ যক্রম ১৭/১১/২০২২ রর. 

রথদক শুরু হদয়দে। চলরত আমন সাংগ্রহ রমৌসুদম 01/১2/২০২২ ররিঃ তাররখ 

পর্ যন্ত ৩972 রম. টন চাল এবাং 10 রম. টন ধান সাংগৃহীত হদয়দে র্া চাদলর 

আকাদর রমাট ৩978 রম. টন।  

৫ রবসরকারর খাদত 

আমোরনকৃত খাদ্যবাহী 

জাহাদজর তথ্য 

০4/১২/২০২২ ররিঃ তাররখ পর্ যন্ত ৫টি জাহাজ বন্দদর ৯১,৩১০ রম.টন গম 

রনদয় খালাদসর অদপোয় আদে। 

৬ আন্তজযারতক বাজার                  

মূল্য (চাল ও গম) 

(02/12/2022 ররিঃ) 

 

চাল (রসদ্ধ); 3৭৫.০০–৪৩৪.০০ ডলার/রম. টন† 

(আতপ); ৩৯০.০০–৪৩৪.০০ ডলার/রম. টন† 

গম (২৫/১১/২০২২); ৩১৫.০০–৩৪১.০০ ডলার/রম. টন†† 

৭ 
আমোরনর পদর রেদশ 

খাদ্যশদস্যর (চাল ও গম) 

সম্ভাব্য মূল্য* 

চাল (রসদ্ধ); ৪৫.৬৯–৫৩.১৭ টাকা/দকরজ 

(আতপ); 4৭.২৭–৫৩.১৭ টাকা/দকরজ 

গম; ৪২.৮৪–৪৬.৯৫ টাকা/দকরজ 

৮ 

চলরত অথ যবেদর 

এলরস পরররিরত 

(১২/১১/২০22 রর. পর্ যন্ত) 

চাল (ওদপন্ড):      ৯৫৯.৯৬ হাজার রম. টন 

গম ( ওদপন্ড ):    ১৭৪৫.২১ হাজার রম. টন 

 

চাল (দসদটল্ড):       ৩৪৭.৮৬ হাজার রম. টন 

গম (দসদটল্ড) :      ৯৮৪.৩৫ হাজার রম. টন 

৯ চলরত অথ যবেদর 

সরকারর রবতরণ 

(রপ.এফ.রড.এস) 

(২৫/১1/২০২২ রর. পর্ যন্ত) 

চাল          ১০.০৩ লাখ রম. টন 

গম           ১.৪৩ লাখ রম.টন 

         রমাট খাদ্যশস্য রবতরণ   ১১.৪৬ লাখ রম. টন 



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

চলরত বের 01/১2/২০২২ রর. তাররদখ গুোমজাতকৃত সরকারর মজুত  গত বের 01/১2/২০২১ রর. তাররদখ গুোমজাতকৃত সরকারর মজুত  

চাল গম ধান রমাট  চাল গম ধান রমাট 

1294.85 298.26 2.75 ১594.90* 12৩৮.১৫ 28৬.৩৭ ০.৬৬ 15২৪.৯৫* 

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 ০4/১২/২০২২ রর.তাররদখ প্রাপ্ত তদথ্যর রভরিদত রেখা র্ায় রর্, গত ২7/1১/২০২2 রর.তাররদখর তুলনায় ০4/১২/২০২২ রর.তাররদখ ঢাকার বাজাদর সরু, মাঝারর ও রমাটা চাদলর 

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

 

৩। চলরত অথ যবেদর খাদ্যশস্য আমোরন পরররিরত:                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                     ( হাজার রম. টন)       

আমোরনর ধরণ দেরনক আমোরন 

(01 ডিলেম্বর /২০২২ রর.)  

২০২২-২৩ অথ য বেদর ক্রমপুরিত আমোরন 

(০১ জুলাই/২০2২ –  ০১ ডিলেম্বর /২০২২ রর.পর্ যন্ত) 

রবগত ২০২১-২২ অথ য বেদর রমাট আমোরন 

(০১ জুলাই/২০2১ হদত ৩০ জুন/২০২২) 

চাল গম রমাট চাল গম রমাট চাল গম রমাট 

সরকারর ৬.৬৬ ৫.৮৬ ১২.৫২ ২৩২.৪৭ ২৯১.৯৫ ৫২৪.৪২ 6৮3.05 54৬.১২ ১২29.17 

খাদ্য সাহায্য ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

রবসরকারর  ১.৫৯ ০ ১.৫৯ ২৬৫.৫৪ ৬০৭.38 ৮৭২.৯২ 304.36 3৪৬5.99 3৭৭0.36 

সব যদমাট ৮.২৫ ৫.৮৬ ১৪.১১ ৪৯৮.০১ ৮৯৯.৩৩ ১৩৯৭.৩৪ ৯৮7.41 ৪০১২.১২ 4999.53 

তথ্যসূত্র : খাদ্য অরধেপ্তর। 

  

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

ফসল 

 

সরকারর 

সাংগ্রহ 

লেযমাত্রা 

ও সময়কাল 

দেরনক খাদ্যশস্য সাংগ্রহ 

(০১/১২/২০২২) 

 

চলরত রমৌসুদম ক্রমপুরিত খাদ্যশস্য সাংগ্রহ 

(০১/১২/২০২২ 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 

রবাদরা 

৬.৫০ লাখ রম. 

টন  ধান ও  

১৩.৬১ লাখ রম. 

টন চাল 

(২৮/০৪/২২-

৩১/০৮/২২) 

রবাদরা সাংগ্রহ ২০২২ এর কার্ যক্রম 

৩১/০৮/২০২২ রর. তাররদখ সমাপ্ত 

হদয়দে। 

2,6৮,২৪৮ ১1,2১,৯১০ 5৫,২০৮ 13,৫১,৪৭৯ 

 

৩,49,713 

 

 9,96,044 

 

12,23,357 

 

আমন 

৩.00 লাখ রম. 

টন  ধান ও  

৫.০০ লাখ রম. 

টন  রসদ্ধ চাল 

(১৭/১১/২০২২-

২৮/০২/২০২৩) 

৪ ৮৪৮ ০ ৮৫১ ১০ ৩৯৭২ ০ ৩৯৭৮ ৮৪,৪৭০ ৭,১২,০০৪ ৭,৬৮,১৪১ 

গম 

১.৫০ লাখ রম. 

টন 

(০১/০৪/২০২2- 

৩০/0৬/20২2) 

৩০/০৬/২০২২ ররিঃ তাররদখ অভযন্তরীন গম 

সাংগ্রহ 2022-এর কার্ যক্রম সমাপ্ত হদয়দে।  
20 

১,০৩,২১২ 

 

তথ্যসূত্র : খাদ্য অরধেপ্তর। 

এফরপএমরস এর সভার রসদ্ধান্তমদত চলরত ২০২২-২৩ অথ যবেদর আমন ফসল রথদক সাংগ্রদহর লেযমাত্রা আমন ধান ৩.০০ (রতন) লাখ রম. টন, আমন রসদ্ধ  চাল ৫.০০ (পাঁচ) লাখ রম. টন। আমন ধান ও রসদ্ধ চাদলর 

সাংগ্রহ মূল্য  রকরজ প্ররত র্থাক্রদম ২৮ (আটাশ) টাকা ও ৪২ (রবয়ারিশ) টাকা রনধ যারণ করা হদয়দে। আমন ধান সাংগ্রদহর সময়সীমা ১৭ নদভম্বর ২০২২ ররিঃ হদত শুরু হদয় ২৮ রফব্রুয়ারর ২০২৩ ররিঃ পর্ যন্ত চলমান থাকদব।  

                                                                                                                         

 

                                                                                                                     -২- 

 

 

 

 

 

পদের নাম দেরনক মূল্য        

(০4/১২/২০২২ রর.) 

১ সপ্তাহ পূদব যর মূল্য 

(২7/1১/২০22 রর.)  

শতকরা  হ্রাস (-)/বৃরদ্ধ (+) 

 

পাইকারর খুচরা পাইকারর খুচরা পাইকারর খুচরা 

চাল (সরু)  ৬৯.০০ 

7৭.০০  

74.০০ 

৮0.০০ 

৬৯.০০ 

7৭.০০  

74.০০ 

৮0.০০ 

অপররবরতযত 

অপররবরতযত 

অপররবরতযত 

অপররবরতযত 

চাল (মাঝারী)  ৫1.00 

5৭.০0 

5৫.০০ 

৬০.০০ 

৫1.00 

5৭.০0 

5৫.০০ 

৬০.০০ 

অপররবরতযত       

অপররবরতযত 

অপররবরতযত  

অপররবরতযত 

চাল (দমাটা রসদ্ধ) ৪৩.০0 

4৬.০০ 

4৮.০০ 

৫০.০০ 

৪৩.০0 

4৬.০০ 

4৮.০০ 

৫০.০০ 

      অপররবরতযত          

      অপররবরতযত 

অপররবরতযত       

অপররবরতযত    

আটা (দখালা) ৫৬.০০ 

5৬.৬0 

৬0.০০ 

৬2.০০ 

৫৬.০০ 

5৭.00 

৬0.০০ 

৬2.০০ 

অপররবরতযত      

(-) ০.৭০       

অপররবরতযত        

অপররবরতযত         



  
৫।  রবসরকারর খাদত আমোরনকৃত খাদ্যবাহী  জাহাদজর অবিান:                                                                                (তাররখিঃ ০৪/১২/২০2২ রর.) 

তথ্যসূত্র : Water Transport Cell (WTC) , Chittagong       

           

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

খাদ্যশস্য ধরণ রেশ এফওরব মূল্য 

(০২/১২/২০২২) 

গত সপ্তাদহর এফওরব মূল্য 

(২৫/১১/২০২২) 

( হ্রাস/বৃরদ্ধর 

হার %) 

এক বৎসর পূদব যর মূল্য 

(ডিলেম্বর/২০২১) 

চাল 

৫% (STX) রসদ্ধ চাল 

ভারত  ৩৭৫ ৩৭৪ 0.27 ৩৫০ 

থাইল্যান্ড ৪৩৪ ৪২৪ 2.36 ৩৭৫ 

৫% ভাঙ্গা আতপ চাল 

ভারত  ৩৯০ ৩৯০ 0.00 ৩৭৯ 

থাইল্যান্ড  ৪৩৪ ৪২১ 3.09 ৩৯৪ 

রভদয়তনাম ৪২৯ ৪২৯ 0.00 ৩৩৯ 

পারকস্তান ৪২৪ ৪২৪ 0.00 ৩৩৫ 

গম 

Milling Wheat(Southern-Deep 
Sea Port) 

রারশয়া ৩২০ (২৫/১১/২০২২) ৩১৮ (১৮/১১/২০২২) 0.63 ৩৩৬  

ইউদক্রন ৩১৫ (২৫/১১/২০২২) ৩১০ (১৮/১১/২০২২) 1.61 ৩৩৩ 

US. No-2, SRW, US Gulf যুক্তরাষ্ট্র ৩৪১ ৩৫০ -2.57 ৩৩০.৩২  

তথ্যসূত্র :  LIVE RICE INDEX(weekly); www.agrimarket.info; www.fao.org; https://www.igc.int/en/markets/marketinfo-prices.aspx?cropparam=Wheat. 
  

 

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/রকরজ)* 

চাল 

৫% ভাঙ্গা রসদ্ধ চাল 
ভারত ৩৭৫ ৪৯ ৪২৪ 45.69 

থাইল্যান্ড ৪৩৪ ৬১ ৪৯৫ 53.17 

৫% ভাঙ্গা আতপ চাল 

ভারত  ৩৯০ ৪৯ ৪৩৯ 47.27 

থাইল্যান্ড  ৪৩৪ ৬১ ৪৯৫ 53.17 

রভদয়তনাম ৪২৯ ৬১ ৪৯০ 52.65 

পারকস্তান ৪২৪ ৪৯ ৪৭৩ 50.85 

গম 

Milling Wheat 

(Southern– Deep Sea Port) 

রারশয়া ৩২০ ৭৮ ৩৯৮ 42.95 

ইউদক্রন ৩১৫ ৮২ ৩৯৭ 42.84 

US (Soft Red Winter) যুক্তরাষ্ট্র ৩৪১ ৯৫ ৪৩৬ 46.95 

তথ্যসূত্র : সম্ভাব্য জাহাজ ভাড়া উরিরখত রেদশর প্রধান বন্দর ধদর উদ্ধৃত। চাট যাররাং ও ট্রারপাং রবভাগ, বাাংলাদেশ রশরপাং কদপ যাদরশন।                      

              রবরনময় হার ১ মারকযন ডলার = ১০৫.৪০ টাকা (সদব যাচ্চ), [Source: BAFEDA] বাাংলাদেশ ব্যাাংক  (০১/১২/২০2২ 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) 

খালাদসর অদপোয় 

(দম.টন) 

 

টিদক গ্রুপ ওশান রয়যাল ১৪/১১/২০২২ 

 

৫৪৫১৩ ৩৭৪০০ ১৭১১৩ 

রসানালী রট্রডাস য অওলাক ভযানগাড য ১৫/১১/২০২২ ৪৭৯৯৩ ৩৩২০০ ১৪৭৯৩ 

টিদক গ্রুপ ক্রামন্ড আইল্যান্ড ১৫/১১/২০২২ ৫৪৯৫৪ ৫২৩০০ ২৬৫৪ 

রুরব ফুড অগবা ১৯/১১/২০২২ ৩৩০০০ ২১৯৫০ ১১০৫০ 

রসানালী রট্রডাস য এরনদমাস ২৭/১১/২০২২ ৫৫৭০০ ১০০০০ ৪৫৭০০ 

সব যদমাট ২,৪৬,১৬০ 1,৫৪,৮৫0 ৯১,৩১০ 

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

চাল গম চাল গম 

১লা -3১ জুলাই/22 ১১৯.১৫ ৬৩.৯৪   ২৩.২৭ ২৫১.৭০ 

1লা -৩১ আগস্ট/২২ ১২৯.২৮ ৫১২.২৪ ৫২.৩৫ ১৭২.৯১ 

১লা-৩০ রসদেম্বর/২২ 632.59          841.12 98.52 154.87 

১লা-৩১ অদটাবর/২২ ৫৪.৭৩ ২৩৭.৯০ ১১৯.৩৭ ২২৯.৮১ 

১লা-১২ নদভম্বর/২২ ২৪.২১ ৯০.০১ ৫৪.৩৫ ১৭৫.০৬ 

২০22/২3 অথ যবের (০১/০৭/22 রর. রথদক ১২/১১/২০২২ রর. পর্ যন্ত)  ৯৫৯.৯৬ ১৭৪৫.২১ ৩৪৭.৮৬ ৯৮৪.৩৫ 

http://live/
http://www.agrimarket/
http://www.fao.org/
https://www.igc.int/en/markets/marketinfo-prices.aspx?cropparam=Wheat


  
৯।  সরকারর খাদ্যশস্য রবতরণ পরররিরত:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                       (দম. টন)  

রবতরণ খাতসমূহ 

চলরত (২০2২-২৩) অথ যবেদর 

সাপ্তারহক রবতরণ 

(১৮ নদভম্বর/২২ ররিঃ.- ২৪ নদভম্বর /২০2২রর.) 

চলরত (২০2২-২৩) অথ যবেদর 

ক্রমপুরিত রবতরণ 

(০১ জুলাই/২২ রর.- ২৪ নদভম্বর / ২০2২ রর.) 

রবগত (২০2১-২২) অথ যবেদর 

ক্রমপুরিত রবতরণ 

(০১ জুলাই/২১ রর.- ২৫ নদভম্বর /২০2১ রর) 

 

চাল গম রমাট চাল গম রমাট চাল গম রমাট 

আ
রথ

য ক
 খ

াত
 স

মূ
হ
 

ই.রপ ৩৬৯৩ ১৯৬৪ ৫৬৫৭ ৮৮২৬২ ৫৬৬২৫ ১৪৪৮৮৭ ৮৮১১৮ ৫৪৪৩৪ ১৪২৫৫২ 

ও.রপ ২১০ ৫৯ ২৬৯ ৬০১৭ ১১৬৯ ৭১৮৬ ৫৯৭১ ১০৭৯ ৭০৫০ 

এল ই ০ ০ ০ ২৮০১ ৩৫৩২ ৬৩৩৩ ০ ৭০১৪ ৭০১৪ 

ও.এম.এস ১২৬১৭ ৪৫৯৭ ১৭২১৪ ২৫১৪৪১ ৫৭৮২৭ ৩০৯২৬৮ ২১৬৯৪৪ ১৭০৯৬৫ ৩৮৭৯০৯ 

খাদ্য বান্ধব কম যসূচী ৫৩৮৮০ ০ ৫৩৮৮০ ৩৩৯১০৮ ০ ৩৩৯১০৮ ৪৪৮৩৯৫ ০ ৪৪৮৩৯৫ 

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

মুরক্তদর্াদ্ধা ২২ ২ ২৪ ৪৫৯ ৪৩০ ৮৮৯ ৩৮২ ৩১৯ ৭০১ 

গাদম যন্টস  ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

অন্যান্য ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

উপ-দমাট: ৭০৪২২ ৬৬২২ ৭৭০৪৪ ৬৮৮০৮৮ ১১৯৫৮৩ ৮০৭৬৭১ ৭৫৯৮১০ ২৩৩৮১১ ৯৯৩৬২১ 

ত্র
াণ

 মূ
ল

ক
 খ

াত
 স

মূ
হ
 

কারবখা ১০৬৬ ১৯৬৫ ৩০৩১ ৬৭১১ ১২২৭৮ ১৮৯৮৯ ৪৬০৫ ৫৩৫২ ৯৯৫৭ 

টি.আর ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

রভ.রজ.এফ ০ ০ ০ ১২৪৪৩২ ০ ১২৪৪৩২ ১২১০৮৬ ৯২৫ ১২২০১১ 

রভ.রজ.রড ১১১৮০ ৪৬ ১১২২৬ ১৪৩৮৪৩ ৪৬ ১৪৩৮৮৯ ১৪৬৬১১ ০ ১৪৬৬১১ 

স্কুল রফরডাং ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

রজ.আর ৫২ ০ ৫২ ১৯৪০০ ০ ১৯৪০০ ৪০০৫৬ ০ ৪০০৫৬ 

অন্যান্য ২৫১৩ ১৬১০ ৪১২৩ ২০৩৯৬ ১১৩৮৩ ৩১৭৭৯ ১৯৮৯৬ ১০০৮৯ ২৯৯৮৫ 

উপ-দমাট: ১৪৮১১ ৩৬২১ ১৮৪৩২ ৩১৪৭৮২ ২৩৭০৭ ৩৩৮৪৮৯ ৩৩২২৫৪ ১৬৩৬৬ ৩৪৮৬২০ 

রপ.এফ.রড.এস সব যদমাট: ৮৫২৩৩ ১০২৪৩ ৯৫৪৭৬ ১০০২৮৭০ ১৪৩২৯০ ১১৪৬১৬০ ১০৯২০৬৪ ২৫০১৭৭ ১৩৪২২৪১ 

তথ্যসূত্র :  MIS&M,  খাদ্য অরধেপ্তর  

* গত ২০২১-২০২২ অথ যবেদর রমাট সরকারী খাদ্যশস্য রবতরদণর পররমাণ ৩০.৭৭ লাখ রম. টন। 

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                  ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৯ বিঃ                                                      

নাং- ১৩.০০.০০০০.০৬৩.১৬.২২.২২৬                                                                                                                        তাররখ:  --------------------।                        

                                                                                                                                                                                  ০৪ রডদসম্বর ২০২২ রর.                                     

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

1. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সরচব, পুরাতন সাংসে ভবন, 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, পিী 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 প্রারণসপে 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 রবভাগ, বাাংলাদেশ সরচবালয়, ঢাকা। 

11. রসরনয়র সরচব মদহােদয়র একান্ত সরচব, অভযন্তরীণ সপে রবভাগ, বাাংলাদেশ সরচবালয়, ঢাকা। 

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

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

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

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

20. মহাপররচালক (দগ্রড-১) মদহােদয়র একান্ত সরচব, খাদ্য অরধেপ্তর, খাদ্য ভবন, ঢাকা। 

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

22. মহাপররচালক (অরতিঃ সরচব) এফরপএমইউ এর ব্যরক্তগত কম যকতযা, খাদ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা।                              

                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                      ০৪/১২/20২২ 

                                                                                                                                      (ধীমান রসন)  

                              গদবষণা কম যকতযা           

        ইদমইলিঃ ro2funfpmu@mofood.gov.bd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


