
                                                    

 

    

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

খাদ্য মন্ত্রণালয় 

খাদ্য পররকল্পনা ও পররধারণ ইউরনট (এফরপএমইউ) 

১৬ আব্দুল গরণ ররাড, ঢাকা। 

দেরনক খাদ্যশস্য পরররিরত 

২5 অদটাবর ২০২২ ররিঃ  
 

 

সার-সাংদেপ 
 

 

 

 

                                                                                    ১-  

ক্ররমক 

নাং 

রবষয় পররমাণ/মূল্য 

 

মন্তব্য 

১ সরকারর খাদ্যশস্য মজুত 

২4/10/২০২২ রর. পর্ যন্ত) 

                            চালিঃ      ১4.04 লাখ রম.টন 

                            গমিঃ         1.8১ লাখ রম.টন 

                           ধানিঃ         0.২1 লাখ রম.টন 

  রমাট খাদ্যশস্য মজুত প্রায়       15.99 লাখ রম.টন * 
  

বতযমান মজুে সদন্তাষজনক। 

 

* ধান, চাদলর আকাদর রমাট মজুদে  

অন্তর্ভ যক্ত করা হদয়দে।                                  

 

 

 

গত সপ্তাদহর তুলনায় ঢাকার বাজাদর 

সরু, 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 

(২5/১০/২০২২ 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 ৫১.৮০ – ৫৪.00 টাকা/দকরজ    

                            খুচরা মূল্য     ৫5.০০ – ৫৮.০০ টাকা/দকরজ  

৩ চলরত অথ যবেদর 

আমোরন পরররিরত 

(২4/১০/২০২২ রর. পর্ যন্ত) 

                  চালিঃ      সরকারর খাদত   ০.31  লাখ রম.টন 

                            রবসরকারর খাদত   ১.৭9  লাখ রম.টন            

                    গমিঃ   সরকারর খাদত     ১.১6  লাখ রম.টন 

                            রবসরকারর খাদত   ৪.১২  লাখ রম.টন         

          সব যদমাটিঃ খাদ্যশস্য আমোরন      ৭.৩8 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 

২5/১০/২০২২ ররিঃ তাররখ পর্ যন্ত রকান জাহাজ বন্দদর খালাদসর অদপোয় 

রনই। 

৬ আন্তজযারতক বাজার                  

মূল্য (চাল ও গম) 

(২১/10/2022 ররিঃ) 

 

চাল (রসি); 3৭১.০০–৪০৭.০০ ডলার/রম. টন† 

(আতপ); ৩7৯.০০–৪২৪.০০ ডলার/রম. টন† 

গম; ৩১০.০০–৩৮৭.০০ ডলার/রম. টন†† 

৭ আমোরনর পদর রেদশ 

খাদ্যশদস্যর (চাল ও গম) 

সম্ভাব্য মূল্য* 

চাল (রসি); ৪৫.০8–৫০.12 টাকা/দকরজ 

  (আতপ); 4৫.92–৫১.9০ টাকা/দকরজ 

                         গম; ৪২.14–৫১.5৯ টাকা/দকরজ 

৮ চলরত অথ যবেদর  

এলরস পরররিরত 

(১৫/১০/২০22 রর. পর্ যন্ত) 

চাল (ওদপন্ড):      ৮৯১.২১ হাজার রম. টন 

                  গম ( ওদপন্ড ):    ১৫৬৫.৬০  হাজার রম. টন 

 

                চাল (দসদটল্ড):       ২০৬.১৩ হাজার রম. টন 

গম (দসদটল্ড) :      ৬৬৩.৩৮ হাজার রম. টন 

৯ চলরত অথ যবেদর 

সরকারর রবতরণ 

(রপ.এফ.রড.এস) 

(20/১০/২০২২ রর. পর্ যন্ত) 

                               চাল          7.10 লাখ রম. টন 

             গম           ০.87 লাখ রম.টন 

          রমাট খাদ্যশস্য রবতরণ        7.97 লাখ রম. টন 



  
 

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

চলরত বের ২4/10/২০২২ রর. তাররদখ গুোমজাতকৃত সরকারর মজুত  গত বের ২4/10/২০২১ রর. তাররদখ গুোমজাতকৃত সরকারর মজুত  

চাল গম ধান রমাট  চাল গম ধান রমাট 

1404.07 18০.96 2১.40 ১598.94*    13৬৩.২৩ 1৩০.৪৬ ৯.৯৫ 1৫0০.১৬* 

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 ২5/১০/২০২২ রর.তাররদখ প্রাপ্ত তদথ্যর রভরিদত রেখা র্ায় রর্, গত ১8/10/২০২2 রর.তাররদখর তুলনায় ২5/১০/২০২২ রর.তাররদখ ঢাকার বাজাদর সরু, মাঝারর ও রমাটা চাদলর 

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

৩। চলরত অথ যবেদর খাদ্যশস্য আমোরন পরররিরত:                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                     ( হাজার রম. টন)       

আমোরনর ধরণ দেরনক আমোরন 

(২4 অদটাবর /২০২২ রর.)  

২০২২-২৩ অথ য বেদর ক্রমপুরিত আমোরন 

(০১ জুলাই/২০2২ –  ২4 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 0.88 1.83 2.71 30.77 116.21 146.98 6৮3.05 54৬.১২ ১২29.17 

খাদ্য সাহায্য 0 0 0 ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

রবসরকারর  4.48 ০ 4.48 179.35 ৪১১.৯৭ 591.32 304.36 3৪৬5.99 3৭৭0.36 

সব যদমাট 5.36 1.৮3 7.19 210.12 ৫২8.18 ৭৩8.30 ৯৮7.41 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। 

এফরপএমরস এর সভার রসিান্তমদত রবাদরা রমৌসুম/২০২২ এর রবাদরা সাংগ্রদহর লেযমাত্রা রবাদরা ধান ৬.৫০ লাখ রম. টন, রবাদরা রসি  চাল ১3 লাখ রম. টন এবাং রবাদরা আতপ চাল ০.৫০ লাখ রম. টন। ২৮ এরপ্রল/২০২২ 

হদত রবাদরা ধান এবাং ৭ রম/২০২২ হদত রবাদরা চাল সাংগ্রহ শুরু হদয় ৩১ আগস্ট/২০২২-এ সম্পন্ন হদয়দে। রবাদরা ধান, রসি চাল ও আতপ চাদলর সাংগ্রহ মূল্য রকরজ প্ররত র্থাক্রদম ২৭ টাকা, ৪০ টাকা এবাং ৩৯ টাকা। 

                                                                                                                         

 

                                                                                                                     -২- 

 

 

 

 

পদের নাম দেরনক মূল্য        

(২5/১০/২০২২ রর.) 

১ সপ্তাহ পূদব যর মূল্য 

(১8/10/২০22 রর.)  

শতকরা  হ্রাস (-)/বৃরি (+) 

 

পাইকারর খুচরা পাইকারর খুচরা পাইকারর খুচরা 

চাল (সরু)  65.০০ 

76.০০  

70.০০ 

৮0.০০ 

65.০০ 

76.০০  

70.০০ 

৮0.০০ 

অপররবরতযত          

অপররবরতযত 

অপররবরতযত 

অপররবরতযত 

চাল (মাঝারী)  49.00 

53.০0 

5৪.০০ 

৫8.০০ 

49.00 

53.০0 

5৪.০০ 

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) ৫1.80 

54.00 

৫5.০০ 

৫8.০০ 

৫2.00 

53.00 

৫5.০০ 

৫8.০০ 

(-) 0.38   

(+) 1.89    

অপররবরতযত    

অপররবরতযত     



  
 

 

৫।  রবসরকারর খাদত আমোরনকৃত খাদ্যবাহী  জাহাদজর অবিান:                                                                                (তাররখিঃ ২5/১০/২০2২ রর.) 

তথ্যসূত্র : Water Transport Cell (WTC) , Chittagong       

           

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

খাদ্যশস্য ধরণ রেশ এফওরব মূল্য 

(২১/10/২০২২) 

গত সপ্তাদহর এফওরব মূল্য 

(১৪/১০/২০২২) 

( হ্রাস/বৃরির 

হার %) 

এক বৎসর পূদব যর মূল্য 

(অদটাবর/২০২১) 

চাল 

৫% (STX) রসি চাল 

ভারত  ৩৭১ ৩৭১ 0.00 ৩৫২ 

থাইল্যান্ড ৪০৭ ৪১৯ -2.86 3৭৯ 

৫% ভাঙ্গা আতপ চাল 

ভারত  ৩৭৯ ৩৭৪ 1.34 ৩৮০ 

থাইল্যান্ড  ৪০২ ৪১০ -1.95 4২৫ 

রভদয়তনাম ৪২৪ ৪২২ 0.47 ৩৬০ 

পারকস্তান ৩৯৭ ৩৮৫ 3.12 ৩৪৮ 

গম 

Milling Wheat(Southern-

Deep Sea Port) 

রারশয়া ৩২৩ ৩৩২ -2.71 ৩২৪.৫0 

ইউদক্রন ৩১০ ৩২০ -3.13 3২২.৫০ 

US. No-2, SRW, US Gulf যুক্তরাষ্ট্র ৩৮৭ ৪০১  -3.49 ৩০০.৭৪ 

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 45.08 

থাইল্যান্ড ৪০৭ ৬১ 468 50.12 

৫% ভাঙ্গা আতপ চাল 

ভারত  ৩৭৯ ৪৯ 428 45.92 

থাইল্যান্ড  ৪০২ ৬১ 463 49.59 

রভদয়তনাম ৪২৪ ৬১ 485 51.90 

পারকস্তান ৩৯৭ ৪৯ 446 47.81 

গম 

Milling Wheat 

(Southern– Deep Sea Port) 

রারশয়া ৩২৩ ৭৮ 401 43.08 

ইউদক্রন ৩১০ ৮২ 392 42.14 

US (Soft Red Winter) যুক্তরাষ্ট্র ৩৮৭ ৯৫ 482 51.59 

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

              রবরনময় হার ১ মারকযন ডলার = ১০৪.95 টাকা (রবক্রয়), [Source: BAFEDA] বাাংলাদেশ ব্যাাংক  (২4/১০/২০2২ 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-৩০ রসদেম্বর/২২ 632.59          841.12 98.52 154.87 

১লা-১৫ অদটাবর/২২ ১০.১৯          ১৪৮.৩০ ৩১.৯৯ ৮৩.৯০ 

২০22/২3 অথ যবের (০১/০৭/22 রর. রথদক ১৫/১০/২০২২ রর. পর্ যন্ত)  ৮৯১.২১ ১৫৬৫.৬০ ২০৬.১৩ ৬৬৩.৩৮ 

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 

(14 অদটাবর/২২ ররিঃ.- 20 অদটাবর/২০2২রর.) 

চলরত (২০2২-২৩) অথ যবেদর 

ক্রমপুরিত রবতরণ 

(০১ জুলাই/২২ রর.- 20 অদটাবর / ২০2২ রর.) 

রবগত (২০2১-২২) অথ যবেদর 

ক্রমপুরিত রবতরণ 

(০১ জুলাই/২১ রর.- 21 অদটাবর/২০2১) 

চাল গম রমাট চাল গম রমাট চাল গম রমাট 

আ
রথ

য ক
 খ

াত
 স

মূ
হ
 

ই.রপ ৪৭২৫ ২৭১৬ ৭৪৪১ ৬৫০২০ ৪৩১৩৫ ১০৮১৫৫ ৬৬৫২০ ৪১৪৯৯ ১০৮০১৯ 

ও.রপ ২১১ ১০১ ৩১২ ৪১৩২ ৮৮৪ ৫০১৬ ৪০৮৭ ৭৩৫ ৪৮২২ 

এল ই ০ ০ ০ ২৮০১ ১৭৭৪ ৪৫৭৫ ০ ৪৮৭৬ ৪৮৭৬ 

ও.এম.এস ১৪৮০০ ৭৬১৫ ২২৪১৫ ১৮৪৪২৯ ৩০৪৯৯ ২১৪৯২৮ ১৭৩০৭৭ ১৩৭৮৯৭ ৩১০৯৭৪ 

খাদ্য বান্ধব কম যসূচী ৪০৭৬০ ০ ৪০৭৬০ ১৯৬৯৬৫ ০ ১৯৬৯৬৫ ২৯০৬৭০ ০ ২৯০৬৭০ 

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

মুরক্তদর্ািা ১৬ ৫ ২১ ৩৬০ ৩০৫ ৬৬৫ ২৮২ ২৫১ ৫৩৩ 

গাদম যন্টস  ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

অন্যান্য ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

উপ-দমাট: ৬০৫১২ ১০৪৩৭ ৭০৯৪৯ ৪৫৩৭০৭ ৭৬৫৯৭ ৫৩০৩০৪ ৫৩৪৬৩৬ ১৮৫২৫৮ ৭১৯৮৯৪ 

ত্র
াণ

 মূ
ল

ক
 খ

াত
 স

মূ
হ
 

কারবখা ৭৬৫ ৯৬৭ ১৭৩২ ২২৬০ ৪৯৭৪ ৭২৩৪ ৬৯৭ ১৪৭৯ ২১৭৬ 

টি.আর ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

রভ.রজ.এফ ৮১৫৭ ০ ৮১৫৭ ১২০৫০৬ ০ ১২০৫০৬ ১১৯৮৫৯ ৪৬৯ ১২০৩২৮ 

রভ.রজ.রড ৮৪৭৩ ০ ৮৪৭৩ ১০৩৫০৯ ০ ১০৩৫০৯ ১০৭৩৫৫ ০ ১০৭৩৫৫ 

স্কুল রফরডাং ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

রজ.আর ৬৩৭ ০ ৬৩৭ ১৮৪২২ ০ ১৮৪২২ ৩৮২৪১ ০ ৩৮২৪১ 

অন্যান্য ৫৩৭ ৪৭১ ১০০৮ ১২১১৮ ৫২০৯ ১৭৩২৭ ১০০৮৬ ৫৪০৪ ১৫৪৯০ 

উপ-দমাট: ১৮৫৬৯ ১৪৩৮ ২০০০৭ ২৫৬৮১৫ ১০১৮৩ ২৬৬৯৯৮ ২৭৬২৩৮ ৭৩৫২ ২৮৩৫৯০ 

রপ.এফ.রড.এস সব যদমাট: ৭৯০৮১ ১১৮৭৫ ৯০৯৫৬ ৭১০৫২২ ৮৬৭৮০ ৭৯৭৩০২ ৮১০৮৭৪ ১৯২৬১০ ১০০৩৪৮৪ 

তথ্যসূত্র :  MIS&M,  খাদ্য অরধেপ্তর  

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

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                  ০৯ কারতযক ১৪২৯ বিঃ                                                      

নাং- ১৩.০০.০০০০.০৬৩.১৬.২২.1৯৮                                                                                                                        তাররখ:  --------------------।                        

                                                                                                                                                                                 ২৫ 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. 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।                              

                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                      ২৫/১০/20২২ 

                                                                                                                                      (ধীমান রসন)  

                              গদবষণা কম যকতযা           

        ইদমইলিঃ ro2funfpmu@mofood.gov.bd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


