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welq t “াযাদদদ পুযাতন খাদ্য গুদাভ ও আনুলঙ্গিক সুঙ্গফধাঙ্গদয মভযাভত এফং নতুন অফকাঠাদভা 

ঙ্গনভ মাণ” ীল মক প্রকদেয আওতায় কাম মাদদকৃত মম কর খাদ্য গুদাদভ খাদ্য স্য ভজুদ যদয়দে 

তা মভযাভদতয জন্য খাঙ্গর কযা প্রদি। 
 
 

 উর্য মক্ত ঙ্গফলদয়য ঙ্গযদপ্র ঙ্গিদত জানাদনা মাদে মম , খাদ্য অঙ্গধদপ্তয কর্তমক ফাস্তফায়নাধীন 

“াযাদদদ পুযাতন খাদ্য গুদাভ ও আনুলঙ্গিক সুঙ্গফধাঙ্গদয মভযাভত এফং নতুন অফকাঠাদভা ঙ্গনভ মাণ” ীল মক 

প্রকদেয আওতায় কাম মাদদকৃত ঙ্গকছু  খাদ্য গুদাদভ খাদ্য  স্য ভজুদ থাকায কাযদণ এ মুহূদতম গুদাদভয 

অবযন্তদয মভযাভত কাজ ব্যাত দে। এ কর খাদ্য গুদাভ খাঙ্গর কযায য গুদাদভয অবযন্তদয মভযাভত 

কাজ কযা দফ। খাদ্য স্য থাকায কাযদণ মম কর গুদাদভয অবযন্তদয মভযাভত কাজ ঙ্গফঙ্গিত দে তায 

তাঙ্গরকা এদি ংর্যক্ত। 

 

২।  এভতাফস্থায়, উঙ্গিঙ্গখত তাঙ্গরকা অনুমায়ী খাদ্য গুদাদভয অবযন্ত ময মভযাভত কাদজয জন্য 

মভাট ১০৭টি খাদ্য গুদাভ ম মায়ক্রদভ খাঙ্গর কযায প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য অনুদযাধ কযা 

দরা।  
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পরিচালক 

চলাচল, সংিক্ষণ ও সাইললা রিভাগ 

খাদ্য অরিদপ্তি, ঢাকা 

 

নং- ১৩.০১.০০০০.৩৬১.০৫.০১৮.১৯-৮২০ তাঙ্গযখ: 
২৫ আগস্ট ২০২০ ঙ্গরিঃ 

১০ বাদ্র ১৪২৭ ফিঃ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(মভািঃ হুভায়ুন কফীয) 

প্রকে ঙ্গযচারক 

মপান: ০২-৪১০৫০১৫৩ 

 

প্রকে ঙ্গযচারদকয কাম মারয় 

“াযাদদদ পুযাতন খাদ্য গুদাভ ও আনুলঙ্গিক সুঙ্গফধাঙ্গদয  

মভযাভত এফং নতুন অফকাঠাদভা ঙ্গনভ মাণ” প্রকে 

খাদ্য অঙ্গধদপ্তয 

১৬, আব্দুর গঙ্গণ মযাড, ঢাকা-১০০০। 
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খাদ্য স্য থাকায কাযদণ প্রকদেয আওতায় মম কর গুদাদভয  

অবযন্তদয মভযাভত কাজ ঙ্গফঙ্গিত দে তায তাঙ্গরকা : 
 

 

ক্র.নং ঙ্গফবাগ খাদ্য গুদাদভয ংখ্যা 

১ ঢাকা ২০টি 

২ খুরনা ১১টি 

৩ ঙ্গদরট ১৫টি 

৪ চট্টগ্রাভ ৩০টি 

৫ যাজাী ৩১টি 

মভাট গুদাভ = ১০৭টি 
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ঢাকা ঙ্গফবাগ 

মজরায নাভ স্থানায নাভ গুদাভ নং (ধাযণিভতা) 

গাজীপুয 

১ কাাঙ্গয়া এরএঙ্গড 

১ এপএ-১ (৫০০ মভ.টন) 

২ এপএ-২ (৫০০ মভ.টন) 

৩ এপএ-৩ (৫০০ মভ.টন) 

৪ এপএ-৫ (৫০০ মভ.টন) 

২ শ্রীপুয এরএঙ্গড 
৫ এপএ-১ (৫০০ মভ.টন) 

৬ এপএ-২ (৫০০ মভ.টন) 

নযঙ্গংদী ৩ দয এরএঙ্গড 

৭ এপএ-৩ (৫০০ মভ.টন) 

৮ এপএ-৮ (৫০০ মভ.টন) 

৯ এপএ-৯ (৫০০ মভ.টন) 

মুঙ্গিগঞ্জ ৪ ভীয কাঙ্গদভ এরএঙ্গড ১০ এপএ-১১ (৫০০ মভ.টন) 

নাযায়ণগঞ্জ ৫ নাযায়ণগঞ্জ ঙ্গএঙ্গড 

১১ এপএ-২ (৫০০ মভ.টন) 

১২ এপএ-৩ (৫০০ মভ.টন) 

১৩ এপএ-২৫ (৫০০ মভ.টন) 

পঙ্গযদপুয ৬ নগযকান্দা এরএঙ্গড 
১৪ এপএ-১ (৫০০ মভ.টন) 

১৫ এপএ-২ (৫০০ মভ.টন) 

ঙ্গযয়তপুয 

৭ মবদযগঞ্জ এরএঙ্গড ১৬ এপএ-৩ (৫০০ মভ.টন) 

৮ আিাঙ্গযয়া এরএঙ্গড 
১৭ এপএ-৪ (৫০০ মভ.টন) 

১৮ এপএ-৬ (৫০০ মভ.টন) 

মগাারগঞ্জ 
৯ ঙ্গঙ্গিয়াঘাট এরএঙ্গড ১৯ এপএ-৩ (৫০০ মভ.টন) 

১০ যাভঙ্গদয়া এরএঙ্গড ২০ এপএ-১ (৫০০ মভ.টন) 

মভাট খাদ্য গুদাভ = ২০টি 

 
 

খুরনা ঙ্গফবাগ 

মজরায নাভ স্থানায নাভ গুদাভ নং (ধাযণিভতা) 

খুরনা ১ াইকগাো এরএঙ্গড ১ এপএ-১ (৫০০ মভ.টন) 

াতঙ্গিযা ২ আাশুঙ্গন এরএঙ্গড ২ এপএ-১ (১০০০ মভ.টন) 

ফাদঘযাট ৩ যাদয়ন্দা এরএঙ্গড ৩ এপএ-২ (৫০০ মভ.টন) 

নড়াইর ৪ কাঙ্গরয়া এরএঙ্গড 
৪ এপএ-১ (৫০০ মভ.টন) 

৫ এপএ-২ (১০০০ মভ.টন) 

কুঙ্গিয়া ৫ দয এরএঙ্গড 

৬ এপএ-১ (৫০০ মভ.টন) 

৭ এপএ-২ (৫০০ মভ.টন) 

৮ এপএ-৩ (৫০০ মভ.টন) 

ঙ্গিনাইদ ৬ দয এরএঙ্গড 

৯ এপএ-৩ (৫০০ মভ.টন) 

১০ এপএ-৪ (৫০০ মভ.টন) 

১১ এপএ-৫ (৫০০ মভ.টন) 

মভাট খাদ্য গুদাভ = ১১টি 
 

 

ঙ্গদরট ঙ্গফবাগ 

মজরায নাভ স্থানায নাভ গুদাভ নং (ধাযণিভতা) 

মভৌরবীফাজায 
১ দয এরএঙ্গড 

১ এপএ-১ (৫০০ মভ.টন) 

২ এপএ-২ (৫০০ মভ.টন) 

৩ এপএ-৩ (৫০০ মভ.টন) 

৪ এপএ-৪ (৫০০ মভ.টন) 

২ কুরাউড়া এরএঙ্গড ৫ এপএ-১ (৫০০ মভ.টন) 

ঙ্গদরট ৩ জজন্তাপুয এরএঙ্গড ৬ এপএ-১ (৫০০ মভ.টন) 

সুনাভগঞ্জ 

৪ োতক এরএঙ্গড 

৭ এপএ-১ (৫০০ মভ.টন) 

৮ এপএ-২ (৫০০ মভ.টন) 

৯ এপএ-৩ (৫০০ মভ.টন) 

১০ এপএ-৪ (৫০০ মভ.টন) 

৫ ভঙ্গিকপুয এরএঙ্গড 

১১ এপএ-১ (১০০০ মভ.টন) 

১২ এপএ-২ (১০০০ মভ.টন) 

১৩ এপএ-৩ (১০০০ মভ.টন) 

১৪ এপএ-৪ (১০০০ মভ.টন) 

১৫ এপএ-৫ (১০০০ মভ.টন) 

মভাট খাদ্য গুদাভ = ১৫টি 
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চট্টগ্রাভ ঙ্গফবাগ 

মজরায নাভ স্থানায নাভ গুদাভ নং (ধাযণিভতা) 

ফান্দযফান ১ দয এরএঙ্গড ১ এপএ-২ (৫০০ মভ.টন) 

চট্টগ্রাভ 

২ নাঙ্গজযাট এরএঙ্গড ২ এপএ-২ (৫০০ মভ.টন) 

৩ মদাাজাযী এরএঙ্গড ৩ এপএ-৪  (৫০০ মভ.টন) 

৪ যাউজান এরএঙ্গড ৪ এপএ-২ (৫০০ মভ.টন) 

যািাভাটি ৫ দয এরএঙ্গড ৫ এপএ-২ (৫০০ মভ.টন) 

মনায়াখারী 

৬ মনফাগ এরএঙ্গড 

৬ এপএ-১  (৫০০ মভ.টন) 

৭ এপএ-২ (৫০০ মভ.টন) 

৭ চযফাটা এরএঙ্গড ৮ এপএ-২ (৫০০ মভ.টন) 

মপণী 

৮ দয এরএঙ্গড ৯ এপএ-৩ (৫০০ মভ.টন) 

৯ ফুরগাজী এরএঙ্গড ১০ এপএ-৩ (৫০০ মভ.টন) 

১০ মানাগাজী এরএঙ্গড 

১১ এপএ-১ (৫০০ মভ.টন) 

১২ এপএ-২ (৫০০ মভ.টন) 

রক্ষ্মীপুয 

১১ দয এরএঙ্গড 

১৩ এপএ-৩ (১০০০ মভ.টন) 

১৪ এপএ-৪ (১০০০ মভ.টন) 

১২ যাভগঞ্জ এরএঙ্গড ১৫ এপএ-৩ (৫০০ মভ.টন) 

১৩ যায়পুয এরএঙ্গড 

১৬ এপএ-১ (৫০০ মভ.টন) 

১৭ এপএ-২ (৫০০ মভ.টন) 

১৮ এপএ-৩ (৫০০ মভ.টন) 

১৪ চযআদরকজান্ডায এরএঙ্গড ১৯ এপএ-১ (৫০০ মভ.টন) 

কুঙ্গভিা 

১৫ মদৌরতগঞ্জ এরএঙ্গড 

২০ এপএ-১ (৫০০ মভ.টন) 

২১ এপএ-৩ (৫০০ মভ.টন) 

২২ এপএ-৪ (৫০০ মভ.টন) 

১৬ কংনগয এরএঙ্গড 

২৩ এপএ-১ (৫০০ মভ.টন) 

২৪ এপএ-২ (৫০০ মভ.টন) 

১৭ বুঙ্গড়চং এরএঙ্গড ২৫ এপএ-১ (১০০০ মভ.টন) 

চাঁদপুয 

১৮ ভতরফ দিঃ এরএঙ্গড ২৬ এপএ-১ (৫০০ মভ.টন) 

১৯ নাদয়যগাঁও এরএঙ্গড ২৭ এপএ-১ (৫০০ মভ.টন) 

ব্রাহ্মণফাঙ্গড়য়া 

২০ কফা এরএঙ্গড ২৮ এপএ-১ (১০০০ মভ.টন) 

২১ নফীনগয এরএঙ্গড 

২৯ এপএ-১ (৫০০ মভ.টন) 

৩০ এপএ-২ (৫০০ মভ.টন) 

মভাট খাদ্য গুদাভ = ৩০টি 
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যাজাী ঙ্গফবাগ 

মজরায নাভ স্থানায নাভ গুদাভ নং (ধাযণিভতা) 

াফনা 

১ ঈশ্বযদী এরএঙ্গড 

১ এপএ-১ (৫০০ মভ.টন) 

২ এপএ-২ (৫০০ মভ.টন) 

৩ এপএ-৪ (৫০০ মভ.টন) 

৪ এপএ-৫ (৫০০ মভ.টন) 

৫ এপএ-৬ (৫০০ মভ.টন) 

৬ এপএ-৭ (৫০০ মভ.টন) 

৭ এপএ-৯ (৫০০ মভ.টন) 

৮ এপএ-১০ (৫০০ মভ.টন) 

৯ এপএ-১১ (৫০০ মভ.টন) 

১০ এপএ-১২ (৫০০ মভ.টন) 

১১ এপএ-১৪ (৫০০ মভ.টন) 

২ চাটদভায এরএঙ্গড 

১২ এপএ-১ (৫০০ মভ.টন) 

১৩ এপএ-২ (৫০০ মভ.টন) 

ঙ্গযাজগঞ্জ 

৩ কাজীপুয এরএঙ্গড 

১৪ এপএ-১ (৫০০ মভ.টন) 

১৭ এপএ-২ (৫০০ মভ.টন) 

১৫ এপএ-৩ (৫০০ মভ.টন) 

৪ দয এরএঙ্গড 

১৯ এপএ-১ (৫০০ মভ.টন) 

১৮ এপএ-২ (৫০০ মভ.টন) 

১৯ এপএ-৩ (৫০০ মভ.টন) 

২০ এপএ-৪ (৫০০ মভ.টন) 

২১ এপএ-৫ (৫০০ মভ.টন) 

২২ এপএ-৬ (৫০০ মভ.টন) 

২৩ এপএ-৯ (৫০০ মভ.টন) 

২৪ এপএ-১০ (৫০০ মভ.টন) 

২৫ এপএ-১১ (৫০০ মভ.টন) 

৫ ফাঘাফাঙ্গড় এরএঙ্গড 

২৬ এপএ-৫ (১০০০ মভ.টন) 

২৭ এপএ-৬ (১০০০ মভ.টন) 

২৮ এপএ-৭ (১০০০ মভ.টন) 

৬ চান্দাইদকানা এরএঙ্গড 

২৯ এপএ-১ (৫০০ মভ.টন) 

৩০ এপএ-২ (৫০০ মভ.টন) 

২১ এপএ-৩ (৫০০ মভ.টন) 

মভাট খাদ্য গুদাভ = ৩১টি 

 


