
                                                    

 

    

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

খাদ্য মন্ত্রণালয় 

খাদ্য পররকল্পনা ও পররধারণ ইউরনট (এফরপএমইউ) 

১৬ আব্দুল গরণ ররাড, ঢাকা। 

দেরনক খাদ্যশস্য পরররিরত 

16 অদটাবর ২০২২ ররিঃ  
 

 

সার-সাংদেপ 
 

 

 

 

                                                                                    ১-  

ক্ররমক 

নাং 

রবষয় পররমাণ/মূল্য 

 

মন্তব্য 

১ সরকারর খাদ্যশস্য মজুত 

১৩/10/২০২২ রর. পর্ যন্ত) 

                            চালিঃ      ১4.৬৩ লাখ রম.টন 

                            গমিঃ         1.৭৭ লাখ রম.টন 

                           ধানিঃ         0.3০ লাখ রম.টন 

  রমাট খাদ্যশস্য মজুত প্রায়       1৬.6০ লাখ রম.টন * 
  

বতযমান মজুে সদন্তাষজনক। 

 

* ধান, চাদলর আকাদর রমাট মজুদে  

অন্তর্ভ যক্ত করা হদয়দে।                                  

 

 

 

গত সপ্তাদহর তুলনায় ঢাকার বাজাদর 

সরু চাদলর পাইকারর ও খুচরা মূল্য বৃরি 

রপদয়দে। মাঝারর ও রমাটা চাদলর 

পাইকারর ও খুচরা মূল্য অপররবরতযত 

রদয়দে। অপররেদক আটার (দখালা) 

পাইকারর মূল্য বৃরি রপদলও 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 

(1৬/১০/২০২২ রর.) 

 

 

কৃরষ রবপণন অরধেপ্তর, 

(ঢাকা মহানগরী)। 

 

(ক) রমাটা চাল (রসি) পাইকারী মূল্য ৪2.০0 – 44.00 টাকা/দকরজ 

                            খুচরা মূল্য     ৪৭.00 – ৫০.00 টাকা/দকরজ                                                            

 

(খ) আটা (রখালা)      পাইকারী মূল্য ৫০.8০ – ৫২.00 টাকা/দকরজ    

                            খুচরা মূল্য     ৫5.০০ – ৫6.০০ টাকা/দকরজ  

৩ চলরত অথ যবেদর 

আমোরন পরররিরত 

(১৩/১০/২০২২ রর. পর্ যন্ত) 

                  চালিঃ      সরকারর খাদত   ০.০৪  লাখ রম.টন 

                            রবসরকারর খাদত   ১.৪৭  লাখ রম.টন            

                    গমিঃ   সরকারর খাদত     ০.৯৪  লাখ রম.টন 

                            রবসরকারর খাদত   ৩.৩২  লাখ রম.টন         

          সব যদমাটিঃ খাদ্যশস্য আমোরন      ৫.৭৭ লাখ রম.টন 

৪ অভযন্তরীণ খাদ্যশস্য  

সাংগ্রহ  

 

অভযন্তরীণ রবাদরা সাংগ্রহ/২০২২ রমৌসুম কার্ যক্রম সফলভাদব সম্পন্ন হদয়দে। 

31/০৮/২০২২ ররিঃ তাররখ পর্ যন্ত 2,6৮,২৪৮ রম. টন রবাদরা ধান এবাং 

১1,2১,9১০ রম. টন রসি চাল এবাং 5৫,২০৮ রম. টন রবাদরা আতপ চাল 

সহ সব যদমাট 13,৫১,4৭৯ রম. টন খাদ্যশস্য সাংগৃহীত হদয়দে। 

 

৫ রবসরকারর খাদত 

আমোরনকৃত খাদ্যবাহী 

জাহাদজর তথ্য 

1৬/১০/২০২২ ররিঃ তাররখ পর্ যন্ত রকান জাহাজ বন্দদর খালাদসর অদপোয় 

রনই। 

৬ আন্তজযারতক বাজার                  

মূল্য (চাল ও গম) 

(১৪/10/2022 ররিঃ) 

 

চাল (রসি); 3৭১.০০–৪১৯.০০ ডলার/রম. টন† 

(আতপ); ৩7৪.০০–৪২২.০০ ডলার/রম. টন† 

গম; ৩2০.০০–৪০১.০০ ডলার/রম. টন†† 

৭ আমোরনর পদর রেদশ 

খাদ্যশদস্যর (চাল ও গম) 

সম্ভাব্য মূল্য* 

চাল (রসি); ৪5.৩৩–৫1.৬৬ টাকা/দকরজ 

  (আতপ); 4৫.৬৫–৫1.৯৮ টাকা/দকরজ 

                         গম; ৪৪.২৮–৫৩.৩৫ টাকা/দকরজ 

৮ চলরত অথ যবেদর  

এলরস পরররিরত 

(30/০৯/২০22 রর. পর্ যন্ত) 

চাল (ওদপন্ড):      881.02 হাজার রম. টন 

                  গম ( ওদপন্ড ):    1417.30  হাজার রম. টন 

 

                চাল (দসদটল্ড):       174.14 হাজার রম. টন 

গম (দসদটল্ড) :      579.48 হাজার রম. টন 

৯ চলরত অথ যবেদর 

সরকারর রবতরণ 

(রপ.এফ.রড.এস) 

(০৬/১০/২০২২ রর. পর্ যন্ত) 

                               চাল          ৮.৮৮ লাখ রম. টন 

             গম           ০.৮4 লাখ রম.টন 

          রমাট খাদ্যশস্য রবতরণ        ৯.৭২ লাখ রম. টন 



  
 

 

 

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

চলরত বের ১৩/10/২০২২ রর. তাররদখ গুোমজাতকৃত সরকারর মজুত  গত বের ১৩/10/২০২১ রর. তাররদখ গুোমজাতকৃত সরকারর মজুত  

চাল গম ধান রমাট  চাল গম ধান রমাট 

১৪৬২.৬৭ ১৭৭.৪৩ ৩০.২২ ১৬৫9.৭৫*    ১৪১৮.০৫ ১১২.৬5 ১7.৬০ 1৫৪২.১৪* 

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 1৬/১০/২০২২ রর.তাররদখ প্রাপ্ত তদথ্যর রভরিদত রেখা র্ায় রর্, গত ১০/10/২০২2 রর.তাররদখর তুলনায় 1৬/১০/২০২২ রর.তাররদখ ঢাকার বাজাদর সরু চাদলর পাইকারর ও খুচরা মূল্য 

বৃরি পেয়েয়ে। মাঝারর ও রমাটা চাদলর পাইকারর ও খুচরা মূল্য অপররবরতযত রদয়দে। অপররেদক আটার (দখালা) পাইকারর মূল্য বৃরি রপদলও খুচরা মূল্য অেররবরতিত রয়েয়ে।               

৩। চলরত অথ যবেদর খাদ্যশস্য আমোরন পরররিরত:                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                     ( হাজার রম. টন)       

আমোরনর ধরণ দেরনক আমোরন 

(১৩ অদটাবর /২০২২ রর.)  

২০২২-২৩ অথ য বেদর ক্রমপুরিত আমোরন 

(০১ জুলাই/২০2২ –  ১৩ অদটাবর /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 ৩.৫৭ ৭.৭১ ১১.২৮ ৪.৩৫ ৯৩.৯৮ ৯৮.৩৩ 6৮3.05 54৬.১২ ১২29.17 

খাদ্য সাহায্য ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

রবসরকারর  ০.৬৮ ০ ০.৬৮ ১৪৬.৫০ ৩৩২.১৫ 47৮.৬৫ 304.36 3৪৬5.99 3৭৭0.36 

সব যদমাট ৪.২৫ ৭.৭১ ১১.৯৬ ১৫০.৮৫ ৪২৬.১৩ ৫৭৬.৯৮ ৯৮7.41 ৪০১২.১২ 4999.53 

তথ্যসূত্র : খাদ্য অরধেপ্তর। 

  

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

ফসল 

 

সরকারর 

সাংগ্রহ 

লেযমাত্রা 

ও সময়কাল 

দেরনক খাদ্যশস্য সাংগ্রহ 

 

চলরত রমৌসুদম ক্রমপুরিত খাদ্যশস্য সাংগ্রহ 

(31/০৮/২০২২ 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 

 
রসি আতপ রসি 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  

৭.21 লাখ ৭৬ 

রম. টন  রসি 

চাল 

(০৭/১১/২১-

২৮/০২/২২) 

২০২১-২২ সাদলর আমন সাংগ্রহ 

রমৌসুদমর কার্ যক্রম ২৮/০২/২০২২ রর. 

তাররদখ সফলভাদব সমাপ্ত হদয়দে। 

৮৪,৪৭০ ৭,১২,০০৪ ০ ৭,৬৮,১৪১ ১২,৩৪২ ৭৪,৯৯৯ ৮৩,১৪৫ 

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। 

                                                                                                                         

 

                                                                                                                     -২- 

 

 

 

 

পদের নাম দেরনক মূল্য        

(1৬/১০/২০২২ রর.) 

১ সপ্তাহ পূদব যর মূল্য 

(১০/10/২০22 রর.)  

শতকরা  হ্রাস (-)/বৃরি (+) 

 

পাইকারর খুচরা পাইকারর খুচরা পাইকারর খুচরা 

চাল (সরু)  65.০০ 

76.০০  

70.০০ 

৮0.০০ 

62.০০ 

76.০০  

68.০০ 

৮0.০০ 

(+) 4.84         

অপররবরতযত 

(+) 2.94 

অপররবরতযত 

চাল (মাঝারী)  49.00 

53.০0 

5৪.০০ 

৫8.০০ 

49.00 

53.০0 

54.০০ 

৫8.০০ 

অপররবরতযত    

অপররবরতযত 

অপররবরতযত 

অপররবরতযত 

চাল (দমাটা রসি) ৪2.০0 

44.০০ 

4৭.০০ 

৫০.০০ 

৪2.০0 

44.০০ 

4৭.০০ 

৫০.০০ 

      অপররবরতযত         

      অপররবরতযত 

অপররবরতযত    

অপররবরতযত    

আটা (দখালা) ৫০.80 

5২.00 

৫5.০০ 

৫6.০০ 

৪9.20 

51.00 

৫৫.০০ 

৫6.০০ 

(+) 3.25   

(+) 1.96    

অপররবরতযত    

অপররবরতযত     



  
 

 

৫।  রবসরকারর খাদত আমোরনকৃত খাদ্যবাহী  জাহাদজর অবিান:                                                                                (তাররখিঃ 1৬/১০/২০2২ রর.) 

তথ্যসূত্র : Water Transport Cell (WTC) , Chittagong       

           

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

খাদ্যশস্য ধরণ রেশ এফওরব মূল্য 

(১৪/10/২০২২) 

গত সপ্তাদহর এফওরব মূল্য 

(০৭/১০/২০২২) 

( হ্রাস/বৃরির 

হার %) 

এক বৎসর পূদব যর মূল্য 

(অদটাবর/২০২১) 

চাল 

৫% (STX) রসি চাল 

ভারত  ৩৭১ 370 0.27 ৩৫২ 

থাইল্যান্ড ৪১৯ 420 -0.24 3৭৯ 

৫% ভাঙ্গা আতপ চাল 

ভারত  ৩৭৪ 380 -1.58 ৩৮০ 

থাইল্যান্ড  ৪১০ 412 -0.49 4২৫ 

রভদয়তনাম ৪২২ 418 0.96 ৩৬০ 

পারকস্তান ৩৮৫ 379 1.58 ৩৪৮ 

গম 

Milling Wheat(Southern-

Deep Sea Port) 

রারশয়া ৩৩২ 335 -0.90 ৩২৪.৫0 

ইউদক্রন ৩২০ 320 0.00 3২২.৫০ 

US. No-2, SRW, US Gulf যুক্তরাষ্ট্র ৪০১  396 1.26 ৩০০.৭৪ 

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 রসি চাল 
ভারত ৩৭১ ৪৯ 420 45.33 

থাইল্যান্ড ৪১৯ ৬১ 480 51.66 

৫% ভাঙ্গা আতপ চাল 

ভারত  ৩৭৪ ৪৯ 423 45.65 

থাইল্যান্ড  ৪১০ ৬১ 471 50.71 

রভদয়তনাম ৪২২ ৬১ 483 51.98 

পারকস্তান ৩৮৫ ৪৯ 434 46.81 

গম 

Milling Wheat 

(Southern– Deep Sea Port) 

রারশয়া ৩৩২ ৭৮ 410 44.28 

ইউদক্রন ৩২০ ৮২ 402 43.43 

US (Soft Red Winter) যুক্তরাষ্ট্র ৪০১  ৯৫ 496 53.35 

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

              রবরনময় হার ১ মারকযন ডলার = ১০5.৫৫ টাকা (রবক্রয়), [Source: BAFEDA] বাাংলাদেশ ব্যাাংক  (১৩/১০/২০2২ 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) 

চট্টগ্রাম 
রসানালী ট্রাওয়াস য আরিকান রবটরলউর ০১/০৯/২০২২ গম ৬৪৬৫০ ৬৪৬৫০ ০ 

সব যদমাট ৬৪,৬৫০ ৬৪,৬৫০ ০ 

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-30 রসদেম্বর/২২ 632.59          841.12 98.52 154.87 

২০22/২3 অথ যবের (০১/০৭/22 রর. রথদক 30/০৯/২০২২ রর. পর্ যন্ত)  881.02 1417.30   ১74.14 ৫79.48 

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 

(০১ অদটাবর/২২ ররিঃ.- 0৬ অদটাবর/২০2২রর.) 

চলরত (২০2২-২৩) অথ যবেদর 

ক্রমপুরিত রবতরণ 

(০১ জুলাই/২২ রর.- ০৬ অদটাবর / ২০2২ রর.) 

রবগত (২০2১-২২) অথ যবেদর 

ক্রমপুরিত রবতরণ 

(০১ জুলাই/২১ রর.- ০৭ অদটাবর/২০2১) 

চাল গম রমাট চাল গম রমাট চাল গম রমাট 

আ
রথ

য ক
 খ

াত
 স

মূ
হ
 

ই.রপ ১৯৩৮ ২৫১০ ৪৪৪৮ ৭৬৬২৩ ৪৮৪৭৪ ১২৫০৯৭ ৫৮৩৯০ ৩৬৩৫৩ ৯৪৭৪৩ 

ও.রপ ২১ ৩৬ ৫৭ ৫২৮৫ ১০১৯ ৬৩০৪ ৩৯২৩ ৬৮৯ ৪৬১২ 

এল ই ০ ০ ০ ২৮০১ ২৬১৭ ৫৪১৮ ০ ৪৭৪৬ ৪৭৪৬ 

ও.এম.এস ১৭৩৪২ ৫২৭৩ ২২৬১৫ ২৪৬৬৩৬ ১৭০৭৭ ২৬৩৭১৩ ১৫১৬৬৭ ১২২৯০৯ ২৭৪৫৭৬ 

খাদ্য বান্ধব কম যসূচী ৩৩৬৩ ০ ৩৩৬৩ ২৭৪২৭২ ০ ২৭৪২৭২ ১৯৮২১১ ০ ১৯৮২১১ 

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

মুরক্তদর্ািা ২০ ২৪ ৪৪ ৪২৭ ৩৭৬ ৮০৩ ২৫২ ২৩২ ৪৮৪ 

গাদম যন্টস  ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

অন্যান্য ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

উপ-দমাট: ২২৬৮৪ ৭৮৪৩ ৩০৫২৭ ৬০৬০৪৪ ৬৯৫৬৩ ৬৭৫৬০৭ ৪১২৪৪৩ ১৬৪৯২৯ ৫৭৭৩৭২ 

ত্র
াণ

 মূ
ল

ক
 খ

াত
 স

মূ
হ
 

কারবখা ১৫২ ৫৮০ ৭৩২ ২০২৩ ৬২৭৪ ৮২৯৭ ১৯৮ ১০৬২ ১২৬০ 

টি.আর ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

রভ.রজ.এফ ০ ০ ০ ১১০১৫৮ ০ ১১০১৫৮ ১১১৩৮৪ ৪৬৯ ১১১৮৫৩ 

রভ.রজ.রড ৯২ ০ ৯২ ১২২৬৪১ ০ ১২২৬৪১ ৯৪২৪৬ ০ ৯৪২৪৬ 

স্কুল রফরডাং ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

রজ.আর ৪৪৬২ ০ ৪৪৬২ ২৫১২৬ ০ ২৫১২৬ ২৩৪৫৮ ০ ২৩৪৫৮ 

অন্যান্য ৪৩১ ২৪৩ ৬৭৪ ২১৭৫১ ৮১১৬ ২৯৮৬৭ ৮৩৭৭ ৪০৫৬ ১২৪৩৩ 

উপ-দমাট: ৫১৩৭ ৮২৩ ৫৯৬০ ২৮১৬৯৯ ১৪৩৯০ ২৯৬০৮৯ ২৩৭৬৬৩ ৫৫৮৭ ২৪৩২৫০ 

রপ.এফ.রড.এস সব যদমাট: ২৭৮২১ ৮৬৬৬ ৩৬৪৮৭ ৮৮৭৭৪৩ ৮৩৯৫৩ ৯৭১৬৯৬ ৬৫০১০৬ ১৭০৫১৬ ৮২০৬২২ 

তথ্যসূত্র :  MIS&M,  খাদ্য অরধেপ্তর  

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

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                  ৩১ আরিন ১৪২৯ বিঃ                                                      

নাং- ১৩.০০.০০০০.০৬৩.১৬.২২.1৯১                                                                                                                        তাররখ:  --------------------।                        

                                                                                                                                                                                 1৬ অদটাবর 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 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 রবভাগ, বাাংলাদেশ সরচবালয়, ঢাকা। 

11. রসরনয়র সরচব মদহােদয়র একান্ত সরচব, অভযন্তরীণ সম্পে 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 প্রারণসম্পে 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. মহাপররচালদকর একান্ত সরচব, খাদ্য অরধেপ্তর, খাদ্য ভবন, 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।                              

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                   1৬/১০/20২২ 

                                                                                                                                      (ধীমান রসন)  

                              গদবষণা কম যকতযা           

        ইদমইলিঃ ro2funfpmu@mofood.gov.bd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


