
                                                    

 

  

 

  

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

খাদ্য মন্ত্রণালয়  

খাদ্য পররকল্পনা ও পররধারণ ইউরনট (এফরপএমইউ) 

১৬, আব্দুল গরণ ররাড, ঢাকা। 

দেরনক খাদ্যশস্য পরররিরত 

২৭ আগস্ট ২০২০ ররিঃ 
 

 

সার-সাংদেপ 
 

 

 

 

  

                                                                                  -১- 

ক্ররমক 

নাং 

রবষয় পররমাণ/মূল্য 

 

মন্তব্য 

১ সরকারর খাদ্যশস্য 

মজুত  

 (২৬/০৮/২০২০ রর. পর্ যন্ত) 

                         চালিঃ   10.৮৭ লাখ রম.টন   

                          গমিঃ    2.৪২ লাখ রম.টন 

রমাট খাদ্যশস্য মজুত প্রায়   ১3.২৯ লাখ রম.টন   
 

 

মজুত সদন্তাষজনক ।  

     

 

গত সপ্তাদের তুলনায় ঢাকার খুচরা 

বাজাদর রমাটা চাদলর  খুচরা মূল্য 

অপররবরতযত রদয়দে ও আটার  

খুচরা মূল্য বৃরি রপদয়দে।  

* MIS&M, খাদ্য অরধেপ্তর 

(ঢাকা রবভাগ)। 

** কৃরষ রবপণন অরধেপ্তর, কৃরষ 

মন্ত্রণালয় (ঢাকা মোনগরী)। 

 

 

 
  

  

 

১৫/০৪/২০২০ রর. তাররদখ গম 

সাংগ্রে কার্ যক্রম আরম্ভ েদয় 

৩০/০৬/২০২০ ররিঃ তাররদখ সমাপ্ত 

েদয়দে। । 
 

২০২০ সাদলর রবাদরা সাংগ্রে 

কার্ যক্রম ২৬/০৪/২০২০ রর. তাররদখ 

শুরু েদয়দে । 

 

 

 

 

†
থাইল্যান্ড, ভারত ও রভদয়তনাম   

††
যুক্তরাষ্ট্র, রারশয়া এবাং ইউদক্রন 

 

 

#
 ভারত, থাইল্যান্ড ও রভদয়তনাম 

রথদক আমোরন েদল । 

##
 যুক্তরাষ্ট্র, রারশয়া ও ইউদক্রন 

রথদক আমোরন েদল। 

 

 

 

 

 

 

 

২ ঢাকার বাজার মূল্য 

(২৬/০৮/২০২০রর. তাররদখ) 

(ক) রমাটা চাল (রসি) পাইকারী* মূল্য ৩৮.৫৮ - ৪০.৪২ টাকা/দকরজ 

                            খুচরা** মূল্য   42.00 - 44.00 টাকা/দকরজ                                                            

 

(খ) আটা (রখালা)        খুচরা** মূল্য 2৮.০০ –30.০০ টাকা/দকরজ  

৩ আমোরন পরররিরত 

 (২৬/০৮/২০২০ রর. পর্ যন্ত)  

         গমিঃ  সরকারর খাদত        ০.৮৪ লাখ রম.টন     

                 রবসরকারর খাদত     ৩.৪৪ লাখ রম.টন    

         চালিঃ  রবসরকারর খাদত     ০.০০ লাখ রম.টন  

     সব যদমাট খাদ্যশস্য আমোরন    ৪.২৮ লাখ রম.টন     

৪ অভযন্তরীণ খাদ্যশস্য  

সাংগ্রে   
 (২৬/০৮/২০২০ রর. পর্ যন্ত) 

২৬.০৮.২০২০ রর. তাররখ পর্ যন্ত  রবাদরা ধান – ২,০১,৫০৮ রম.টন, 

রবাদরা রসি চাল ৫,৩২,২৫১ রম.টন, রবাদরা আতপ চাল ৭৬,৬৩১ রম. 

টন সাংগৃেীত েদয়দে র্া চাদলর আকাদর সব যদমাট ৭,৩৯,৮৬২ রম.টন।   

৫ রবসরকারর খাদত 

আমোরনকৃত খাদ্যবােী  

জাোদজর অবিান: 

2৬.০8.২০২০ রর. তাররদখ ২,১৭,2৫৩ রম. টন গম খালাদসর 

অদপোয় আদে ।  

৬ আন্তজযারতক বাজার                  

মূল্য 

 (২১/০৮/২০২০ রর. পর্ যন্ত) 

চালিঃ(রসি)  ৩৮৫ - 4৯৫  ডলার/রম. টন 
† 

   (আতপ) ৩৮৫ - 4৯৩ ডলার/রম. টন 
†
 

                 গমিঃ        20২ – ২০৫.২১ ডলার/রম. টন †† 

 

৭ আমোরনর পদর রেদশ 

খাদ্যশদস্যর সম্ভাব্য 

মূল্য 

চালিঃ ৩৫.৩৪ – ৪৭.২২ টাকা/রকরজ # 

 

গমিঃ  ২2.৩৭ – ২৩.৪৯ টাকা/রকরজ ## 

৮ এলরস পরররিরত 

(২২/০৮/২০২০ রর. পর্ যন্ত) 

                   চাল (ওদপন্ড):        0.৬৭  োজার রম. টন 

                   গম ( ওদপন্ড ):     ৯৪৭.৫৮ োজার রম. টন 

 

                   চাল (দসদটল্ড):        ০.৫৮ োজার রম. টন 

                   গম (দসদটল্ড) :     ৪৭৫.৬০ োজার রম. টন 

৯ সরকারর রবতরণ 

(রপ.এফ.রড.এস) 

 (২০/০৮/২০২০ রর. পর্ যন্ত) 

                              চাল         ১.৮৯ লাখ রম. টন  

                              গম          ০.৬৫  লাখ  রম. টন  

         রমাট খাদ্যশস্য রবতরণ       ২.৫৪  লাখ  রম. টন  



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

চলরত বের ২৬/০৮/২০২০ রর. তাররদখ গুোমজাতকৃত সরকারর মজুত রবগত বের ২৬/০৮/২০19 রর. তাররদখ গুোমজাতকৃত সরকারর মজুত  

চাল গম রমাট চাল গম রমাট 

১০৮৬.৯৫ ২৪১.৭৫ ১৩২৮.৭০ ১৫৭২.২০ ৩৪০.৯৬ ১৯১৩.১৬ 

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 েদত ২৬/০৮/২০২০ রর.তাররদখ প্রাপ্ত তদথ্যর রভরিদত রেখা র্ায় রর্, গত ১৯/০8/২০২০ রর.তাররদখর তুলনায় ২৬/০৮/২০২০ রর.তাররদখ ঢাকার বাজাদর রমাটা চাদলর পাইকারর মূল্য বৃরি 

রপদয়দে ও খুচরা মূল্য অপররবরতযত রদয়দে। সরু ও মাঝারর চাদলর চাদলর খুচরা মূল্য বৃরি রপদয়দে। অপররেদক আটার খুচরা মূল্যও বৃরি রপদয়দে।   

              

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

আমোরনর 

ধরণ 

দেরনক আমোরন 

(২৬/০৮/২০২০ রর.) 

২০২০-২১ অথ য বেদর ক্রমপুরিত আমোরন 

(০১ জুলাই/২০20 - ২৬ আগস্ট/২০২০ রর.পর্ যন্ত) 

রবগত ২০১৯-২০ অথ য বেদর রমাট আমোরন 

(০১ জুলাই/২০১৯ েদত ৩০ জুন/২০২০) 

চাল গম রমাট চাল গম রমাট চাল গম রমাট 

সরকারর ০ ২.৪৭ ২.৪৭ ০ ৮৪.৩২ ৮৪.৩২ ০ ৩৬৭.৫৯ ৩৬৭.৫৯ 

খাদ্য সাোয্য ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ৬৮.৫৮ ৬৮.৫৮ 

রবসরকারর ০ ০ ০ ০ 344.47 344.47 4.1৮ 5998.15 6002.33 

সব যদমাট ০ ২.৪৭ ২.৪৭ ০ ৪২৮.৭৯ ৪২৮.৭৯ 4.18 6434.32 6438.50 

তথ্যসূত্র : খাদ্য অরধেপ্তর।  

** রারশয়ার সাদথ  ২ লাখ রম. টন গম (1.00 লাখ রম.টন বন্দদর আগমন কদরদে এবাং 1.00 লাখ রম. টন আনার প্ররক্রয়ায় রদয়দে) রজটুরজ পিরতদত আনার চুরক্ত সম্পারেত েদয়দে। এোড়া রারশয়ার সাদথ রজটুরজ   

    পিরতদত আরও গম আনার চুরক্ত সম্পােদনর কার্ যক্রম প্ররক্রয়াধীন রদয়দে ।   

 

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

 ফসল 

 

সরকারর 

সাংগ্রে 

লেযমাত্রা 

ও সময়কাল 

দেরনক খাদ্যশস্য সাংগ্রে 

(২৬/০৮/২০২০ রর.) 

 

 

চলরত রমৌসুদম ক্রমপুরিত খাদ্যশস্য সাংগ্রে 

(২৬/০৮/২০২০ রর. পর্ যন্ত)                                                                                      

গত বেদরর একই রমৌসুদম 

সব যদমাট খাদ্যশস্য সাংগ্রে 

 

ধান 

চাল চাদলর আকাদর 

রমাট 

 

ধান 

চাল চাদলর  

আকাদর 

রমাট 

ধান চাল 

চাদলর আকাদর 

রমাট 

 রসি আতপ রসি আতপ 

আমন 

৬.২৭ লাখ রম. 

টন  ধান ও  

৩.৮১ লাখ রম. 

টন চাল 

(২০/১১/১৯-

০৫/০৩/২০) 

২০২০ সাদলর আমন সাংগ্রে কার্ যক্রম 

০৫/০৩/২০২০ ররিঃ তাররদখ সমাপ্ত েদয়দে। 
৬,২৬,৬৫৭ ৩,৩৭,৪০৭ ৪৩,৪০১ ৭,৯৭,৫৭৫ - - ৭,৯৯,৯৬৬ 

রবাদরা 

8.০ লাখ রম. 

টন  ধান ও  

১১.৫০ লাখ 

রম. টন চাল 

(২৬/০৪/২০-

৩১/০৮/২০) 

১৮৫৩ ৫৯৭২ ১৪৮৮ ৮৬৬৪ ২০১৫০৮ ৫৩২২৫১ ৭৬৬৩১ ৭৩৯৮৬২ 4,5৯,644 ১১,৪৯,৯৭৪ 
 

১৪,০৯,৮৮৪ 

গম 

৭৫ োজার রম. 

টন 

(১৫/০৪/২০২০- 

৩০/0৬/20২০) 

২০২০ সাদলর গম সাংগ্রে কার্ যক্রম 

30/০6/২০২০ ররিঃ তাররদখ সমাপ্ত েদয়দে। 
৬৪,৪29 ৪৪,১৫৮  

তথ্যসূত্র : খাদ্য অরধেপ্তর , *  চলরত গম সাংগ্রে রমৌসুদম (১৫/০৪/২০ - ৩০/০৬/২০) ৭৫ োজার রম. টন গম ২৮ টাকা/দকরজ েদর ৬৪,৪29 রম. টন গম সাংগ্রে কার্ যক্রম সমাপ্ত েদয়দে।  চলরত রবাদরা সাংগ্রে রমৌসুদম 

(২৬/০৪/২০ - ৩১/০৮/২০) রবাদরা ধান 8.০০ লাখ রম. টন,দবাদরা রসি চাল ১০.০০ লাখ রম. টন এবাং রবাদরা আতপ চাল ১.৫০ লাখ রম. টন  সাংগ্রে করা েরে। এদেদত্র প্ররত রকরজ রবাদরা ধান, রবাদরা রসি চাল এবাং 

রবাদরা আতপ চাদলর সাংগ্রে মূল্য  র্থাক্রদম ২৬ টাকা , ৩৬ টাকা এবাং ৩৫ টাকা।                                                          

                                                                                                                         

 

 

                                                                                                                     -২- 

 

 

 

পদের নাম দেরনক মূল্য        

(২৬/০৮/২০২০)  

১ সপ্তাে পূদব যর মূল্য 

(১৯/০8/২০২০) 

শতকরা  হ্রাস (-)/বৃরি (+) 

 

পাইকারর খুচরা পাইকারর খুচরা পাইকারর খুচরা 

চাল (সরু)   56.০০ 

৬২.০০ 

 56.০০ 

৬০.০০  

অপররবরতযত  

(+) ৩.৩৩ 

চাল (মাঝারী)   ৪৬.০০ 

৪8.০০ 

 ৪5.০০ 

৪8.০০ 

 (+) ২.২2 

অপররবরতযত 
চাল (দমাটা) – রসি ৩৮.৫৮ 

৪০.৪২ 

42.০০ 

৪4.০০ 

৩7.17 

৩৮.67 

42.০০ 

৪4.০০ 

(+) ৩.৭৯ 

(+) ৪.৫৩ 

অপররবরতযত  

অপররবরতযত 

আটা (দখালা)  2৮.০০ 

30.০০ 

 2৭.০০ 

30.০০ 

 (+) ৩.৭০ 

অপররবরতযত 



  
৫।  রবসরকারর খাদত আমোরনকৃত খাদ্যবােী  জাোদজর অবিান:                                                                                (তাররখিঃ ২৬/08/২০20 রর.) 

তথ্যসূত্র : Water Transport Cell (WTC) , Chittagong                   

  

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

খাদ্যশস্য ধরণ রেশ এফওরব মূল্য 

(২১/0৮/২০20) 

গত সপ্তাদের এফওরব মূল্য ( হ্রাস/বৃরির 

োর %) 

এক বৎসর পূদব যর মূল্য 

(আগস্ট/১৯) 

চাল 

৫% ভাঙ্গা রসি চাল 

ভারত ৩৮৫ ৩৮৫ ০ ৩৮২ 

থাইল্যান্ড 4৯৫ 47৫ (+) ৪.২১ ৩৭৭ 

৫% ভাঙ্গা আতপ চাল 

থাইল্যান্ড 4৯৩ 4৭২ (+) ৪.৪৫ ৩৮১ 

রভদয়তনাম 4৮০ 4৭০ (+) ২.১৩ ৩৮৮ 

ভারত ৩৮৫ ৩৮৫ ০ ৪০৭ 

পারকস্তান ৪2৭ ৪2৩ (+) ০.৯৫ ৪১১ 

    গম 

Milling Wheat(Southern-

Deep Sea Port) 

রারশয়া 20৩ 20৩ ০ ২৩০ 

ইউদক্রন 20২ 20২ ০ ২২৬ 

US. No-2, SRW, US Gulf যুক্তরাষ্ট্র 2০৫.২1 2০২.৯1 (+) ১.১৩ ২২১ 

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 জাোজ 

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 রসি চাল 

ভারত ৩৮৫ ২০ ৪০৫ 35.34 

থাইল্যান্ড 4৯৫ ৫০ 5৪৫ 47.22 

৫% ভাঙ্গা আতপ চাল 

থাইল্যান্ড 4৯৩ ৫০              5৪৩ 47.05 

রভদয়তনাম 4৮০ ৫৫ 5৩৫ 46.37 

ভারত ৩৮৫ ২০ 4০৫ 35.34 

পারকস্তান ৪2৭ ৩০ ৪5৭ 39.75 

গম 

Milling Wheat 

(Southern– Deep Sea Port) 

রারশয়া 20৩ ৫০ ২5৩ 22.45 

ইউদক্রন 20২ ৫০ 25২ 22.37 

US (Soft Red Winter) যুক্তরাষ্ট্র 2০৫.২1 ৬০ 2৬৫.২১ 23.49 

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

              রবরনময় োর ১ মারকযন ডলার = ৮৪.৮০ টাকা (রবক্রয়), বাাংলাদেশ ব্যাাংক (২৬/08/২০20 রর.)। * আমোরন শুল্ক-কর ব্যতীত।     

 

 

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

 তথ্যসূত্র : বাাংলাদেশ ব্যাাংক * (সামরয়ক রেসাব)                                               

  

 

 

 

 

 

                                                                                             -৩-                                                                                                                        

 

 

 

 

 

বন্দদরর নাম আমোরনকারক/উৎস     জাোদজর নাম 

 

আগমদনর তাররখ পে  পররমাণ (দম.টন) খালাদসর 

পররমাণ  

(দম.টন) 

জাোদজ অবরশষ্ট 

(দম.টন) 

(খালাদসর অদপোয়) 

 

 

চট্টগ্রাম 

আবুল খাঁদয়র এম রভ আররদয়িা ০৪/০৮/২০২০ গম ৫৪,৬০০ ৩১,৬৫০ ২২,৯৫০ 

আদনায়ারা রেরডাং এম রভ থর ম্যাগরেল্ড ০৪/০৮/২০২০ গম ৫৪,২৩০ ১৪,৫৫০ ৩৯,৬৮০ 

রুরব ফুড এম রভ রফডাদরল ইনদকা ১৩/০৮/২০২০ গম ৬০,৪৯৭ ৬,৬৫০ ৫৩,৮৪৭ 

আরকজ ফ্লাওার রমল এম রভ রেন্সা রপন্থার ১৭/০৮/২০২০ গম ৫৫,৮১৫ ৩,২৫০ ৫২,৫৬৫ 

শবনম রভরজদটবলস এম রভ মান্দাররন অশান ২৩/০৮/২০২০ গম ৫৪,৬১১ ৬,৪০০ ৪৮,২১১ 

                                                                                  সব যদমাট ২,৭৯,৭৫৩ ৬২,৫০০ ২,১৭,২৫৩ 

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

চাল গম চাল গম 

১লা – 31 জুলাই/20 ০.37 664.96 ০.49 348.13 

১লা – ২২ আগস্ট/20 ০.৩০ ২৮২.৬২ ০.০৯ ১২৭.৪৭ 

২০20/২1 অথ যবের (০১/০৭/20 রর.দথদক ২২/০৮/২০ রর. পর্ যন্ত)* 0.৬৭ ৯৪৭.৫৮ 0.৫৮ ৪৭৫.৬০ 

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


  
৯।  সরকারর খাদ্যশস্য রবতরণ পরররিরত:                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                         (দম. টন)  

রবতরণ খাতসমূে 

চলরত (২০20-২1) অথ যবেদর 

সাপ্তারেক রবতরণ 

(১৪ আগস্ট/২০ রর.-২০ আগস্ট/২০ রর.) 

চলরত (২০20-২1) অথ যবেদর 

ক্রমপুরিত রবতরণ    

(০১ জুলাই/২০ রর.- ২০ আগস্ট /২০ রর.) 

রবগত (২০১9-20) অথ যবেদর 

ক্রমপুরিত রবতরণ 

(০১ জুলাই/১৯ রর.–২২ আগস্ট/২০১৯ রর.) 

চাল গম রমাট চাল গম রমাট চাল গম রমাট 

আ
রথ

য ক
 খ

াত
 স

মূ
ে
 

ই.রপ ৪৯৮৬ ৩৫০৭ ৮৪৯৩ ২৭৩৮৪ ১৬৮০৫ ৪৪১৮৯ ২৪৬১৫ ১৭৮৩৪ ৪২৪৪৯ 

ও.রপ ১৭১ ২২ ১৯৩ ৯১৬ ২০০ ১১১৬ ১৫৭৩ ১৮৫ ১৭৫৮ 

এল ই ০ ০ ০ ০ ১৪৩৬ ১৪৩৬ ০ ১৬২৯ ১৬২৯ 

ও.এম.এস ১০৯০ ৭৫৮৭ ৮৬৭৭ ৬২৫১ ৪৫৭৮৬ ৫২০৩৭ ০ ৩৪৬১৫ ৩৪৬১৫ 

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 

মুরক্তদর্ািা ২৩ ২৩ ৪৬ ১২৩ ১০৪ ২২৭ ৮৫ ৮৩ ১৬৮ 

গাদম যন্টস  ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

অন্যান্য ০ ০ ০ ১ ০ ১ ০ ০ ০ 

উপ-দমাট: ৬২৭০ ১১১৩৯ ১৭৪০৯ ৩৪৬৭৫ ৬৪৩৩১ ৯৯০০৬ ২৬২৭৩ ৫৪৩৪৬ ৮০৬১৯ 

ত্র
াণ

 মূ
ল

ক
 খ

াত
 স

মূ
ে
 

কারবখা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

টি.আর ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

রভ.রজ.এফ* ০ ০ ০ ৯৯৮৫৮ ৬০৮ ১০০৪৬৬ ১৬৯১৬৪ ০ ১৬৯১৬৪ 

রভ.রজ.রড ১১২০৩ ০ ১১২০৩ ৪৪৫৫৭ ০ ৪৪৫৫৭ ২৩৬ ০ ২৩৬ 

স্কুল রফরডাং ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

রজ.আর* ১৩৯৯ ০ ১৩৯৯ ৯৮৪৩ ০ ৯৮৪৩ ১১৮৪৮ ০ ১১৮৪৮ 

অন্যান্য ৭৫ ০ ৭৫ ১৩৫ ০ ১৩৫ ২৫৫০ ০ ২৫৫০ 

উপ-দমাট: ১২৬৭৭ ০ ১২৬৭৭ ১৫৪৩৯৩ ৬০৮ ১৫৫০০১ ১৮৩৭৯৮ ০ ১৮৩৭৯৮ 

রপ.এফ.রড.এস সব যদমাট: ১৮৯৪৭ ১১১৩৯ ৩০০৮৬ ১৮৯০৬৮ ৬৪৯৩৯ ২৫৪০০৭ ২১০০৭১ ৫৪৩৪৬ ২৬৪৪১৭ 

তথ্যসূত্র :  MIS&M,  খাদ্য অরধেপ্তর  

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                  ১২ ভাদ্র ১৪২৭ বিঃ                                                          

নাং- ১৩.০০.০০০০.০৬৩.১৬.২০২০.১৪৬                                                                                                         তাররখ:  --------------------।                        

                                                                                                                                                                                  ২৭ আগস্ট ২০২০ রর.                                           

সেয় অবগরত ও প্রদয়াজনীয় ব্যবিা গ্রেদণর জন্য রপ্ররণ করা েদলািঃ    

     

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 (সাংগ্রে ও সরবরাে) এর ব্যরক্তগত কম যকতযা, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সরচবালয়, ঢাকা। 

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

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

  

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                             

 

                                         ২৭/০৮/২০ 

                                                                                                                                                                    (রেদল্লাল রভৌরমক)  
                                             গদবষণা কম যকতযা                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                        রফানিঃ ০১৭৩৪-৮৬৮৩০২                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                E-mail: hillul.bhowmik@muchbd.org 

 

 
                                                                                                                                                                  
 

  


