
                                                    

 

  

 

  

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

খাদ্য মন্ত্রণালয়  

খাদ্য পররকল্পনা ও পররধারণ ইউরনট (এফরপএমইউ) 

১৬, আব্দুল গরণ ররাড, ঢাকা। 

দেরনক খাদ্যশস্য পরররিরত 

২৮ রম ২০২০ ররিঃ 
 

 

সার-সাংদেপ 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                       -১- 

ক্ররমক 

নাং 

রবষয় পররমাণ/মূল্য 

 

মন্তব্য 

১ সরকারর খাদ্যশস্য 

মজুত  

 (২৭/০5/২০২০ রর. পর্ যন্ত) 

                         চালিঃ   ৮.২৩ লাখ রম.টন   

                          গমিঃ   ৩. ১৬ লাখ রম.টন 

রমাট খাদ্যশস্য মজুত প্রায়   ১১.৩৯ লাখ রম.টন   
 

মজুত সদন্তাষজনক ।  

    

 

 

ঢাকার খুচরা বাজাদর রমাটা চাদলর  

মূল্য ও আটার মূল্য অপররবরতযত 

রদয়দে।  

 

  

  

 

 

১৫/০৪/২০২০ রর. তাররদখ গম 

সাংগ্রহ কার্ যক্রম আরম্ভ হদয়দে। 

 

২০২০ সাদলর রবাদরা সাংগ্রহ 

কার্ যক্রম ২৬/০৪/২০২০ রর. তাররদখ 

শুরু হদয়দে । 

 

২৫.০৩.২০২০ রর. তাররদখর পদর 

রকান তথ্য পাওয়া র্ায়রন। 

 

 

† থাইল্যান্ড, ভারত ও রভদয়তনাম   

†† যুক্তরাষ্ট্র, রারশয়া এবাং ইউদক্রন 

 

 

 

#
 ভারত, থাইল্যান্ড ও রভদয়তনাম 

রথদক আমোরন হদল । 

##
 যুক্তরাষ্ট্র, রারশয়া ও ইউদক্রন 

রথদক আমোরন হদল। 

 

২১.০৩.২০২০ রর. তাররদখর পর 

এলরস এর তথ্য পাওয়া র্ায়রন। 

২ ঢাকার বাজার মূল্য 

 (২৭/০5/২০২০ রর. পর্ যন্ত) 

(ক) রমাটা চাল (রসদ্ধ)  পাইকারী মূল্য  ৩৬.83- ৩8.33 টাকা/রকরজ   

                     খুচরা মূল্য  ৩8.00 - ৩৯.67 টাকা/রকরজ                                                            

(খ) আটা (রখালা) খুচরা মূল্য 2৪.০০ - ২৬.০০ টাকা/রকরজ  

৩ আমোরন পরররিরত 

 (২৭/০5/২০২০ রর. পর্ যন্ত)  

         গমিঃ  সরকারর খাদত        4.৩৬ লাখ রম.টন     

                 রবসরকারর খাদত    ৫6.00 লাখ রম.টন    

         চালিঃ  রবসরকারর খাদত     ০.০৪ লাখ রম.টন  

     সব যদমাট খাদ্যশস্য আমোরন   60.৪০ লাখ রম.টন     

৪ অভযন্তরীণ খাদ্যশস্য  

সাংগ্রহ   
 (২৭/০5/২০২০ রর. পর্ যন্ত) 

২৭.০5.২০২০ রর. তাররখ পর্ যন্ত গম- ৩২৬১৩ রম. টন সাংগৃহীত 

হদয়দে।  

২৭.০5.২০২০ রর. তাররখ পর্ যন্ত  রবাদরা ধান - ২৮৬৬ রম. টন, রবাদরা 

রসদ্ধ চাল ২৮৭৭৬ রম. টন., রবাদরা আতপ চাল ২৭০৫ রম. টন. 

সাংগৃহীত হদয়দে।    

৫ রবসরকারর খাদত 

আমোরনকৃত খাদ্যবাহী  

জাহাদজর অবিান: 

গত ২৫.০৩.২০২০ রর. তাররদখ ২,৩২,৮৪৬ রম. টন গম খালাদসর 

অদপোয় রেল ।  

৬ আন্তজযারতক বাজার                  

মূল্য 

 (২২/০5/২০২০ রর. পর্ যন্ত) 

চালিঃ (রসদ্ধ) ৩৬৫ - ৪৮৫  ডলার/রম. টন 
† 

(আতপ) ৪১০-৪৮৮  ডলার/রম. টন 
†
 

গমিঃ ২1৩.৫৪ – ২2৫ ডলার/রম. টন †† 

 

৭ আমোরনর পদর রেদশ 

খাদ্যশদস্যর সম্ভাব্য 

মূল্য 

চালিঃ ৩৩.৭১ – ৪৬.৭০ টাকা/রকরজ # 

 

গমিঃ  ২৪.১৯ – ২৪.৩৬ টাকা/রকরজ ## 

 

৮ এলরস পরররিরত 

(২১/০৩/২০২০ রর. পর্ যন্ত) 

                   চাল (দসদটল্ড):        ৫.৯৫  হাজার রম. টন 

                   গম (দসদটল্ড) : ৩৯৮৯.০৫  হাজার রম. টন 

 

৯ সরকারর রবতরণ 

(রপ.এফ.রড.এস) 

 (১৪/০৫/২০২০ রর. পর্ যন্ত) 

                              চাল      ১৮.০২লাখ রম. টন  

                              গম        ৪.৩৩ লাখ রম. টন  

         রমাট খাদ্যশস্য রবতরণ     ২২.৩৫ লাখ রম. টন  



  
 

 

 

         দেরনক খাদ্যশস্য পরররিরত 

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

চলরত বের ২৭/০5/২০২০ রর. তাররদখ গুোমজাতকৃত সরকারর মজুত রবগত বের ২৭/০5/২০19 রর. তাররদখ গুোমজাতকৃত সরকারর মজুত  

চাল গম রমাট চাল গম রমাট 

৮২২.৫৮  ৩১৬.৩১ ১১৩৮.৮৯ ১১৮৭.০৫  ২০৩.৭২ ১৩৯০.৭৭ 

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 ২৭/০৫/২০২০ রর.তাররদখ প্রাপ্ত তদথ্যর রভরিদত রেখা র্ায় রর্, গত ২০/০৫/২০২০ রর.তাররদখর 

তুলনায় ২৭/০৫/২০২০ রর.তাররদখ ঢাকার  পাইকারর, খুচরা বাজাদর রমাটা চাদলর মূল্য অপররবরতযত রদয়দে এবাং আটার খুচরা মূল্যও অপররবরতযত রদয়দে।     

        

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

আমোরনর 

ধরণ 

দেরনক আমোরন 

(২৭/০৫/২০২০ রর.) 

২০১৯-২০ অথ য বেদর ক্রমপুরিত আমোরন 

(০১ জুলাই/২০১৯- ২৭ রম/২০২০রর.পর্ যন্ত) 

রবগত ২০১৮-১৯ অথ য বেদর রমাট আমোরন 

(০১ জুলাই/২০১৮ হদত ৩০ জুন/২০১৯) 

চাল গম রমাট চাল গম রমাট চাল গম রমাট 

সরকারর ০ ০ ০ ০ 4৩৬.১৭ 4৩৬.১৭*    ৭০.৩৫ ৪73.70 ৫৪4.05  

রবসরকারর ০ ০ ০ 4.1৮ ৫599.62 ৫603.80 ১3৫.৪৪ ৫১৫৪.৮০ ৫২৯০.২৪ 

সব যদমাট ০ ০ ০ 4.18 60৩৫.৭৯ 60৩৯.৯৭ 20৫.৭৯ ৫৬২8.50 ৫৮৩4.29 

তথ্যসূত্র : খাদ্য অরধেপ্তর। * সরকারর খাদত 68.58 হাজার রম. টন গম খাদ্য সাহায্য রদয়দে । 5০০০০ রম. টদনর একটি গদমর জাহাজ আসদে আদজযরিনা রথদক। এোড়াও রারশয়ার সাদথ  ১ লাখ রম. টন গম 

রজটুরজ পদ্ধরতদত আনার চুরক্ত সম্পারেত হদয়দে। এবাং আরও ১ লাখ রম. টন গম আমোরনর কার্ যক্রম প্ররক্রয়াধীন রদয়দে।   

 

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

 ফসল 

 

সরকারর 

সাংগ্রহ 

লেযমাত্রা 

ও 

সময়কাল 

দেরনক খাদ্যশস্য সাংগ্রহ 

(২৭/০5/২০২০ রর.) 

 

 

চলরত রমৌসুদম ক্রমপুরিত খাদ্যশস্য সাংগ্রহ 

(২৭/০5/২০২০ 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। 

৬,২৬,৬৫৭ 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) 

১১৬ ৫৮৩ ৩০ - ২৮৬৬ ২৮৭৭৬ ২৭০৫ - ৩,৯৯,৮৬১ ১১,৪৯,৯৭৪ 
 

১৪,০৯,৮৮৪ 

গম 

৭৫ হাজার রম. 

টন 

(১৫/০৪/২০২০- 

৩০/0৬/20২০) 

১৮০৭ ৩২৬১৩ 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 করা হদব। 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 হদব। 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        

(২৭/০5/২০২০)  

১ সপ্তাহ পূদব যর মূল্য 

(২০/০৫/২০২০) 

শতকরা  হ্রাস (-)/বৃরদ্ধ (+) 

 

পাইকারর খুচরা পাইকারর খুচরা পাইকারর খুচরা 

চাল (সরু)   56.0০  56.0০  অপররবরতযত 

      

চাল (মাঝারী)   ৪4.০০  ৪4.০০  অপররবরতযত 

      

চাল (দমাটা) – রসদ্ধ     ৩6.83 ৩8.00 ৩6.83 ৩8.00 অপররবরতযত অপররবরতযত 

    ৩8.33         ৩9.67     ৩8.33 ৩9.67 অপররবরতযত অপররবরতযত 

আটা (দখালা)  2৪.০০  2৪.০০  অপররবরতযত 

 ২৬.০০   ২৬.০০   অপররবরতযত 



  
 

৫।  রবসরকারর খাদত আমোরনকৃত খাদ্যবাহী  জাহাদজর অবিান:                                                                                (তাররখিঃ ২5/0৩/২০20 রর.) 

তথ্যসূত্র : Water Transport Cell (WTC) , Chittagong                    

  

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

খাদ্যশস্য ধরণ রেশ সাপ্তারহক এফওরব মূল্য 

(২২/05/২০20) 

গত সপ্তাদহর গড় এফওরব মূল্য ( হ্রাস/বৃরদ্ধর 

হার %) 

এক বৎসর পূদব যর মূল্য 

(রম/১৯) 

চাল 

৫% ভাঙ্গা রসদ্ধ চাল 

ভারত ৩৬৫  ৩৮০  (-) ৩.৯৫ ৩৮০ 

থাইল্যান্ড ৪৮৫ ৪৬৫ (+) ৪.৩০ ৩৯২ 

৫% ভাঙ্গা আতপ চাল 

থাইল্যান্ড ৪৮৮ ৪৭০ (+) ৩.৮৩ ৩৮৯ 

রভদয়তনাম ৪৫২ ৪৫৭ (-) ১.০৯  ৩৫৫ 

ভারত ৪1০  ৪১০  ০ ৩৮৩ 

পারকস্তান ৪৫৩ ৪৫৩ ০ ৩৬৩   

    গম 

Milling Wheat(Southern-

Deep Sea Port) 

রারশয়া ২২৫  ২২৭ (-) ০.৮৮ ২২৫ 

ইউদক্রন ২২৩ ২২৫ (-) ০.৮৯ ২২৪ 

US. No-2, SRW, US Gulf যুক্তরাষ্ট্র 21৩.5৪ 2১০.৫৪ (+) ১.৪২ ১৯৭   

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 ৩৬৫  ২০ ৩৮৫ ৩৩.৭১ 

থাইল্যান্ড ৪৮৫ ৫০ ৫৩৫ ৪৬.৪৫ 

৫% ভাঙ্গা আতপ চাল 

থাইল্যান্ড ৪৮৮ ৫০ ৫৩৮ ৪৬.৭০ 

রভদয়তনাম ৪৫২ ৫৫ ৫০৭ 44.০৭ 

ভারত ৪1০  ২০ 430 37.53 

পারকস্তান ৪৫৩ ৩০ ৪৮৩ 42.০৩ 

গম 

Milling Wheat 

(Southern– Deep Sea Port) 

রারশয়া ২২৫ ৫০ ২৭৫ 24.৩৬ 

ইউদক্রন ২২৩ ৫০ ২৭৩ 24.১৯ 

US (Soft Red Winter) যুক্তরাষ্ট্র 21৩.5৪ ৬০ 27৩.5৪ 2৪.২৪ 

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

              রবরনময় হার ১ মারকযন ডলার = ৮৪.৯৫ টাকা (রবক্রয়), বাাংলাদেশ ব্যাাংক (১3/0৫/২০20 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) 

 

 

 

চট্টগ্রাম 

 

রশখ ব্রাোস য এম রভ এল করমদনা ২৫/০২/২০২০ গম ৫৯,৫০৪ ৫৯,৩৫০ ১৫৪ 

রশখ এদগ্রা ফুড ইন্ডারি এম রভ ডুদলচ রেভা ২২/০২/২০২০ গম ৬০,৫০০ 40,1৫০ ২০,৩৫০ 

নারবল অদটা ফ্লাওয়ার রমলস এম রভ রভদয়না ২৯/০২/২০২০ গম ৫৫,৮৫৬ ৪০,৬0০ ১৫,২৫৬ 

রশখ ব্রাোস য এম রভ সাদগ সানাগা ২৯/০২/২০২০ গম ৫৭,৯৫০ ৩৫,০০০ ২২,৯৫০ 

নওাপারা রেডাস য এম রভ রবল কাদগ যা ০৬/০৩/২০২০ গম ৫৬,০৭৬ ২০,7৫০ ৩৫,৩২৬ 

রবশ্বাস রপারি & রকরবরস এদগ্রা এম রভ রকরান মারমারা ১২/০৩/২০২০ গম ৬০,৩৬০ 17,700 42660 

আজদমরর  ফ্লাওয়ার রমলস   এম রভ টিরড হামবুগ য ১০/০৩/২০২০ গম ৫৮,৪৫০ 10,950 47500 

রশখ ব্রাোস য এম রভ রকরান কযারররবয়ান ১৮/০৩/২০২০ গম ৬০,২৫০ 11,600 48650 

                                                                                  সব যদমাট ৪,৬৮,৯৪৬ 2,36,100 2,32,846 

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

চাল গম চাল গম 

১লা – ৩১ জুলাই/১৯ ০.২২ ৬৯৭.১২ ১.৭৩ ৩২৫.০৩ 

১লা – ৩১ আগস্ট/১৯ ০.৩৮ ৩৬৯.৫৭ ০.৪২ ১৩৭.৫৩ 

১লা – ৩০ রসদেম্বর/১৯ ০.২৪ ৫১৬.৪০ ১.৩৫ ৫২১.২৩   

১লা – ৩১ অদটাবর/১৯ ০.2৫ ৮৩৯.৫৩ 0.59 ৬৬৭.৮০ 

১লা – ৩০ নদভম্বর/১৯ ০.১৬ ৬৩৯.৫৮ ০.৩৫ ৪৮৬.৬৭ 

১লা – ৩১ রডদসম্বর/১৯ ০.৩২ ৯০৭.৪৯ ০.১৮ ৫৪৪.০৫ 

১লা – ৩১ জানুয়ারর/২০ ০.৮৭ ৫৪৩.৫৯ ০.২২ ৩৭৯.৭৭ 

১লা – ২৯ রফব্রুয়ারর/২০ ০.৫০ ৪২৭.৪৩ ০.৭০ ৫৯৭.৬৮  

১লা – ২১ মাচ য/২০ ০.৫০ ১০৬.৪৬ ০.৪১ ৩২৯.২৯ 

২০১৯/২০ অথ যবের (০১/০৭/১৯ রথদক ২১/০৩/২০ রর. পর্ যন্ত)* ৩.৪৪ ৫০৪৭.১৭ ৫.৯৫ ৩৯৮৯.০৫ 

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


  
 

৯।  সরকারর খাদ্যশস্য রবতরণ পরররিরত:                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                         (রম. টন)  

রবতরণ খাতসমূহ 

চলরত (২০১৯-২০) অথ যবেদর 

সাপ্তারহক রবতরণ 

(০৮ রম/২০ রর.-১৪ রম /২০ রর.) 

চলরত (২০১৯-২০) অথ যবেদর 

ক্রমপুরিত রবতরণ    

(০১ জুলাই/১৯ রর.- ১৪ রম /২০ রর.) 

রবগত (২০১৮-১৯) অথ যবেদর 

ক্রমপুরিত রবতরণ 

(০১ জুলাই/১৮ রর.– 1৮ এরপ্রল /২০১৯ রর.) 

চাল গম রমাট চাল গম রমাট চাল গম রমাট 

আ
রথ

য ক
 খ

াত
 স

মূ
হ
 

ই.রপ ৪৯৩৬ ৩৪৩১ ৮৩৬৭ ১৭৯৬৩৯ ১১৪৭৭৬ ২৯৪৪১৫ ১৫৮৪১০ ১০৪৭৪২ 263152 

ও.রপ ৮৪ ৭০ ১৫৪ ১৫৯২২ ৩০৯৯ ১৯০২১ ১৩১২৮ ৩০৪৫ 16173 

এল ই ০ 0 ০ 2942 ৯৮২৯ ১২৭৭১ 2128 9814 11942 

ও.এম.এস ৯০৪২ ৮২৩ ৯৮৬৫ ২৩৫০২ ২৪৬৭৫২ ২৭০২৫৪ 9031 ২১৭৯৪০ 226971 

রফয়ার প্রাইস 

(খাদ্য বান্ধব) 

১৯৮২৫ 0 ১৯৮২৫ ৭৬০৩৪৬ ০ 

৭৬০৩৪৬ 

734314 0 734314 

৪থ য রেণীর কম যচারী  0 0 0 0 ০ ০ 0 0 0 

মুরক্তদর্াদ্ধা ১৪ ১৩ ২৭ ৭৮১ ৬৮৫ ১৪৬৬ 619 ৫৫২ 1171 

গাদম যিস  0 0 0 0 ০ ০ 0 0 0 

অন্যান্য 0 0 0 0 ২৪ ২৪ 0 0 0 

উপ-দমাট: ৩৩৯০০ ৪৩৩৭ ৩৮২৩৭ ৯৮৩১৩২ ৩৭৫১৬৪ ১৩৫৮২৯৬ 917630 336094 1253724 

ত্র
াণ

 মূ
ল

ক
 খ

াত
 স

মূ
হ
 

কারবখা ৪৭১ ৬৯৩ ১১৬৪ ৮৩১০৫ ৬১৯০ ৮৯২৯৫ ৮১১৬৮ 3864 85032 

টি.আর ০ 0 ০ ২১৩ ০ ২১৩ 0 0 0 

রভ.রজ.এফ* ২৯২০ ২৮২ ৩২০২ ২২২৬৫৮ ২০৩০ ২২৪৬৮৮ 229634 0 229634 

রভ.রজ.রড ১২৩৬৪ 0 ১২৩৬৪ ৩২৮০৮২ ০ ৩২৮০৮২ ২৭৪৪৭৭ 0 274477 

স্কুল রফরডাং 0 ১৯৫ ১৯৫ ০ ১৪১৯ ১৪১৯ 0 1225 1225 

রজ.আর* ১১৩৪২ 0 ১১৩৪২ ১৩৭৫৩১ ৩ ১৩৭৫৩৪ ২৮১৩৮ 0 28138 

অন্যান্য ১৬৩৩ ২৪৬১ ৪০৯৪ ৪৬৯৪১ ৪৮৫০৯ ৯৫৪৫০ 98654 ২৯৯৫৩ 128607 

উপ-দমাট: ২৮৭৩০ ৩৬৩২ ৩২৩৬২ ৮১৮৫৩০ ৫৮১৫১ ৮৭৬৬৮১ 712071 35042 747113 

রপ.এফ.রড.এস সব যদমাট: ৬২৬৩০ ৭৯৬৮ ৭০৫৯৮ ১৮০১৬৬২ ৪৩৩৩১৬ ২২৩৪৯৭৮ 

 ১৬২৯৭০১ 

371136 2000837 

তথ্যসূত্র :  MIS&M,  খাদ্য অরধেপ্তর, * দুদর্ যাগ ব্যবিাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয়  রভরজএফ খাদত ১৪৫০০০ রম. টন চাদলর আরথ যক মূল্য নগোয়ণ কদরদে। * রম ২০২০ মাদস খাদ্য বান্ধব কম যসূরচ চালু হদয়দে। 

*রজআর খাদত ২ লাখ রম. টন চাল অরতররক্ত বরাদ্দ করা হদয়দে। 

 

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                 ১৪ দজযষ্ঠ ১৪২৭ বিঃ                                                          

নাং- ১৩.০০.০০০০.০৬৩.১৬.২০২০.৮৩                                                                                                                তাররখ:  --------------------।                        

                                                                                                                                                                                   ২৮ রম 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।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  

                                                                                                                                                                                        

 

                                          

                                        (রহদল্লাল রভৌরমক) 

                                             গদবষণা কম যকতযা                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                     রফানিঃ ০১৭৩৪৮৬৮৩০২                                                                                                  

                                                                                                                                E-mail:  hillulvhowmik1988@gmail.com                                                           

                                                                               
 

  


