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ারক ন র: ১৩.০০.০০০০.০৪৩.৩৫.০০৩.২২.২৫৬ তািরখ: 
১৪ নেভ র ২০২২

২৯ কািতক ১৪২৯

িবষয:় অভ রীণঅভ রীণ   আমনআমন  সং হসং হ   ২০২২২০২২ --২৩২৩  মৗ েমমৗ েম   সং হ েযাসং হ েযা   ধ ােনরধােনর   উপেজলাওয়ািরউপেজলাওয়াির   ল মা ারল মা ার
িবভাজনিবভাজন   অ েমাদনঅ েমাদন ।।

: খা  অিধদ েরর ারক ন র : ১৩.০১.০০০০.০৯১.৪৫.৫০৭.২২.২৩৮; তািরখ : ০৮ নেভ র ২০২২

           উপ  িবষয় ও ে া  ারেকর পিরে ি েত অভ রীণ আমন সং হ ২০২২-২৩ মৗ েম সং েযা  ধােনর
উপেজলাওয়াির ল মা ার িবভাজন িন পভােব িনেদশ েম অ েমাদন করা হেলা :

রং ররং র  িবভাগিবভাগ

মম জল ারজল ার  ন ামন াম উ পেজল ারউ প েজল ার  ন ামন াম স াস া   ধানধান   উ ৎপ াদনউ ৎপ াদন
(( ম.টনম.টন ))

বরা তবরা ত   ধােনরধােনর
প িরমাণপ িরমাণ  ( ( ম.টনম.টন ))

১ ২ ৩ ৪ ৫

১ িদন াজ রিদন াজ র

িদনাজ র সদর ১১৯১৮৫ ১৪৭২
িবরল ১২৮০০৯ ১৫৮১
বাচাগ ৭৪২২৮ ৯১৭

কাহােরাল ৬৭৯০০ ৮৩৯
বীরগ ১৩৫৮২৬ ১৬৭৭
খানসামা ৬২২৬১ ৭৬৯

িচিররব র ১০৪৫৬৩ ১২৯১
পাবতী র ১২৮৮১৮ ১৫৯১

লবাড়ী ৮১৪৭৮ ১০০৬
িবরাম র ৭৭৬০৩ ৯৫৮
হািকম র ৩৬৯৪৬ ৪৫৬
নবাবগ ৯৮৮৫১ ১২২১
ঘাড়াঘাট ৫১৭২০ ৬৩৯

জল ারজল ার  মাটমাট   ১১৬৭৩৮৮১১৬৭৩৮৮ ১৪৪১৭১৪৪১৭

২ ঠা র াওঠা র াও

ঠা র াও সদর ২৫২১২৯ ৩১১৪
পীরগ ১২৪২৩৮ ১৫৩৪

রাণীশংৈকল ১০৬৬৭০ ১৩১৭
হির র ৭৯৬০২ ৯৮৩

বািলয়াডাি ১১৫১৮৩ ১৪২২
জল ারজল ার  মাটমাট   ৬৭৭৮২২৬৭৭৮২২ ৮৩৭০৮৩৭০

৩
প গড়প গড়

প গড় সদর ১২১৮০০ ১৫০৪
বাদা ১০০৬৮৫ ১২৪৩

দবীগ ১২৪৪৩৬ ১৫৩৭
আেটায়ারী ৮৫৫৩১ ১০৫৬

িলয়া ৪৪৬৫৪ ৫৫১
জল ারজল ার  মাটমাট   ৪৭৭১০৬৪৭৭১০৬ ৫৮৯১৫৮৯১

১



৪ ল ালমিনরহাটল ালমিনরহাট

লালমিনরহাট ৭২৪৭৪ ৮৯৫
আিদতমারী ৬০১২৩ ৭৪৩
কািলগ ৭৬২০৯ ৯৪১
হািতবা া ৮৫৭৬৭ ১০৫৯
পাট াম ৮৫৯৬৮ ১০৬২

জল ারজল ার  মাটমাট   ৩৮০৫৪১৩৮০৫৪১ ৪৭০০৪৭০০

৫ ন ীলফামারীন ীলফামারী

নীলফামারী সদর ১২২৬৯২ ১৫১৫
সয়দ র ৩৫৭১৪ ৪৪১
ডামার ৮০১৯২ ৯৯০

জলঢাকা ৯৯৭৫৪ ১২৩২
িডমলা ৮৮৯০৫ ১০৯৮

িকেশারগ ৬৪৭৫০ ৮০০
জল ারজল ার  মাটমাট   ৪৯২০০৭৪৯২০০৭ ৬০৭৬৬০৭৬

৬ রং ররং র

রং র মে াপিলটন ৫৩৯২৩ ৬৬৬
রং র সদর ৪৭০৬১ ৫৮১

বদরগ ৮৭০৯২ ১০৭৬
িমঠা র ১৬৪১২৭ ২০২৭
পীরগ ১১০৮৫৬ ১৩৬৯
তারাগ ৪৬০১৮ ৫৬৮
গংগাচড়া ৮৪৬৯৬ ১০৪৬
কাউিনয়া ৪৯৮১৩ ৬১৫
পীরগাছা ৮৮৬৪৯ ১০৯৫

জল ারজল ার  মাটমাট   ৭৩২২৩৫৭৩২২৩৫ ৯০৪৩৯০৪৩

৭ িড় ামিড় াম

িড় াম সদর ৫৫৩৫৮ ৬৮৪
নােগ রী ১০৮৩৫৭ ১৩৩৮

ামারী ৭৪৯৯৫ ৯২৬
লবাড়ী ৫০৫১৬ ৬২৪

রাজারহাট ৫২৫৭৬ ৬৪৯
উিল র ১০৮৮০৩ ১৩৪৪
িচলমারী ৩৬২৬৮ ৪৪৮
রৗমারী ৩৬৬০১ ৪৫২

রািজব র ১০৩৬৮ ১২৮
জল ারজল ার  মাটমাট   ৫৩৩৮৪২৫৩৩৮৪২ ৬৫৯৩৬৫৯৩

৮ গ াইবা াগ াইবা া

গাইবা া সদর ৭৯১০৬ ৯৭৭
সাঘাটা ৬২৮৭৭ ৭৭৭

সা া র ৭২৪৮৮ ৮৯৫
রগ ১৩৫১১৮ ১৬৬৯

গািব গ ১৪৪৯৭৯ ১৭৯০
পলাশবাড়ী ৬২৮২২ ৭৭৬

লছিড় ২৯৯২০ ৩৭০
জল ারজল ার  মাটমাট   ৫৮৭৩১০৫৮৭৩১০ ৭২৫৪৭২৫৪

িবভাগ ীয়িবভাগ ীয়   মাটমাট   ৫০৪৮২৫১৫০৪৮২৫১ ৬২৩৪৪৬২৩৪৪

রাজশ াহীরাজশ াহী   িবভাগিবভাগ

মম জল ারজল ার  ন ামন াম উ পেজল ারউ প েজল ার  ন ামন াম স াস া   ধানধান   উ ৎপ াদনউ ৎপ াদন
(( ম.টনম.টন ))

বরা তবরা ত   ধােনরধােনর
প িরমাণপ িরমাণ  ( ( ম.টনম.টন ))

১ ২ ৩ ৪ ৫
বায়ািলয়া ১৭৩ ০

২



১ রাজশ াহীরাজশ াহী

পবা ৪৮০৮৩ ৫৯৪
তােনার ১১৭৪৬৮ ১৪৫১
মাহন র ১৫৯৪১ ১৯৭
বাগমারা ১৬২২৯ ২০০

গা র ২৫২৮৪ ৩১২
য়া ৪০২৫৭ ৪৯৭

গাদাগাড়ী ১২৪০১৭ ১৫৩২
চারঘাট ২৫৯১২ ৩২০
বাঘা ৯৭৮৯ ১২১

জল ারজল ার  মাটমাট   ৪২৩১৫৩৪২৩১৫৩ ৫২২৪৫২২৪

২ াপ াইনবাবগাপ াইনবাবগ

াপাইনবাবগ  সদর ৩১৫২০ ৩৮৯
নােচাল ৭১১৫২ ৮৭৯

গাম া র ৫১৪৪০ ৬৩৫
ভালাহাট ১৫৩৯২ ১৯০
িশবগ ১৭৬০ ২২

জল ারজল ার  মাটমাট   ১৭১২৬৪১৭১২৬৪ ২১১৫২১১৫

৩ নও ানও া

নও া সদর ৪৭৪৬৫ ৫৮৬
রাণীনগর ৯২৫৪০ ১১৪৩
আ াই ৩৩০০৫ ৪০৮

বদলগাছী ৬৭৮০৫ ৮৩৭
মহােদব র ১৩৬৫৫৫ ১৬৮৬
প ীতলা ১২০০৬০ ১৪৮৩

ধামইরহাট ৯৬৭২০ ১১৯৪
সাপাহার ৪৬২৮০ ৫৭২
পারশা ৭১৩৭০ ৮৮১
মা া ৭৪৪২০ ৯১৯

িনয়ামত র ১৪১৩২৫ ১৭৪৫
জল ারজল ার  মাটমাট   ৯২৭৫৪৫৯২৭৫৪৫ ১১৪৫৪১১৪৫৪

৪ ন ােটারন ােটার

নােটার সদর ৫৩৭৪৬ ৬৬৪
নলডা া ১৮৯৮১ ২৩৪
িসংড়া ১১৭৭৩২ ১৪৫৪
দাস র ২৯৭২০ ৩৬৭

বড়াই াম ৭৯৫৩৬ ৯৮২
লাল র ৩৯৮১০ ৪৯২

বাগাতীপাড়া ২৭২৭৩ ৩৩৭
জল ারজল ার  মাটমাট ৩৬৬৭৯৮৩৬৬৭৯৮ ৪৫৩০৪৫৩০

৫ প াবন াপ াবন া

পাবনা সদর ৮০৯৫১ ১০০০
ঈ রদী ১৬১৯৫ ২০০

আটঘিরয়া ৩৭৩৫৪ ৪৬১
চাটেমাহর ৫৩৩৯৮ ৬৫৯
ভা ড়া ১১৬৪৭ ১৪৪

ফিরদ র ১০২৮৬ ১২৭
বড়া ১৫৬৬২ ১৯৩
ািথয়া ৬০৮৭০ ৭৫২

জানগর ৩০৭৬৩ ৩৮০
জল ারজল ার  মাটমাট ৩১৭১২৬৩১৭১২৬ ৩৯১৬৩৯১৬

জয় রহাটজয় রহাট

জয় রহাট সদর ৯৩৭৯৫ ১১৫৮
াচিবিব ৯৭৭৯০ ১২০৮

৩



৬ জয় রহাটজয় রহাট আে ল র ৫৩৩৬৮ ৬৫৯
কালাই ৫৪২৩৩ ৬৭০

তলাল ৫১০৭২ ৬৩১
জল ারজল ার  মাটমাট ৩৫০২৫৮৩৫০২৫৮ ৪৩২৬৪৩২৬

৭ ব ড়াব ড়া

ব ড়া সদর ৪৪৩৪৯ ৫৪৮
শাহজাহান র ৬২৮৯৫ ৭৭৭

িশবগ ৯১৭৮০ ১১৩৩
সানাতলা ৪২৮০৮ ৫২৯
গাবতলী ৭৮৩৬৯ ৯৬৮

সািরয়াকাি ৫০১৫০ ৬১৯
নট ৭৬৮৫০ ৯৪৯

শর র ১০০৭৯৩ ১২৪৫
ন ী াম ৮৯৫১৩ ১১০৫
কাহা ৮২৬৭৩ ১০২১
প ািচয়া ৫২৫৪৮ ৬৪৯

আদমদীিঘ ৫৪৯৯৪ ৬৭৯
জল ারজল ার  মাটমাট ৮২৭৭২২৮২৭৭২২ ১০২২২১০২২২

৮
িসরাজগিসরাজগ

িসরাজগ  সদর ৫১৯১৭ ৬৪১
উ াপাড়া ৪৭৮০৪ ৫৯০

শাহজাদ র ৯৫২ ০
রায়গ ৮২৯৮৫ ১০২৫
তাড়াশ ৫৯২৩৫ ৭৩২
বল িচ ৭৪৬৯ ৯২

কািজ র ৪৮০৬৩ ৫৯৪
কামারখ ২৪৫০৭ ৩০৩

চৗহালী ৩৮৯ ০
জল ারজল ার  মাটমাট   ৩২৩৩২১৩২৩৩২১ ৩৯৭৭৩৯৭৭

িবভাগ ীয়িবভাগ ীয়   মাটমাট ৩৭০৭১৮৭৩৭০৭১৮৭ ৪৫৭৬৪৪৫৭৬৪

ঢাকাঢ াকা  িবভাগিবভাগ

মম জল ারজল ার  ন ামন াম উ পেজল ারউ প েজল ার  ন ামন াম স াস া   ধানধান   উ ৎপ াদনউ ৎপ াদন
(( ম.টনম.টন ))

বরা ত ধােনর
পিরমাণ ( ম.টন)

১ ২ ৩ ৪ ৫৫

১ গ াজী রগ াজী র

জয়েদব র ৪৬৯৪৯ ৫৮০
কািলয়াৈকর ২০৩৩৩ ২৫১

র ৫৮২৩৩ ৭১৯
কাপািসয়া ৫১৩০৮ ৬৩৪
কািলগ ১২৩৯০ ১৫৩

জলারজল ার  মাটমাট ১৮৯২১৩১৮৯২১৩ ২৩৩৭২৩৩৭

২ মািনকগমািনকগ

মািনকগ  সদর ৬৯৩৩ ৮৬
িশবালয় ২৪ ২৯
িঘওর ৭৫৪ ০

সা িরয়া ২০০৮৮ ২৪৮
িসংগাইর ১৭২৩৯ ২১৩

হিররাম র ৭১ ০
দৗলত র ২০০২ ২৫

জল ারজল ার  মাটমাট ৪৭১১১৪৭১১১ ৬০১৬০১
সাভার ৩২২২ ৪০

৪



৩ ঢাকাঢ াকা

ধামরাই ৩৫০২৮ ৪৩৩
করানীগ ৭৫৮ ০
নবাবগ ২১৮৪ ২৭

দাহার ২৯৩ ০
তজ াও সােকল ৫৪ ০

জল ারজল ার  মাটমাট ৪১৫৩৯৪১৫৩৯ ৫০০৫০০

৪ ন ারায়নগন ারায়নগ

সদর ৩৫৬ ০
ব র ০ ০

সানার াও ২৩২ ০
পগ ৪৯৬০ ৬১

আড়াই হাজার ৪২৬৩ ৫৩
জলারজল ার  মাটমাট ৯৮১১৯৮১১ ১১৪১১৪

৫ নরিসংদ ীনরিসংদ ী

নরিসংদী সদর ১২৭৭৯ ১৫৮
রায় রা ৩৬৯৫৫ ৪৫৬
পলাশ ১৪৯৫৮ ১৮৫
িশব র ৩৯১৩৪ ৪৮৩

মেনাহরদী ৪৪২৪৬ ৫৪৬
বলােবা ২৩৫৮৯ ২৯১

জল ারজল ার  মাটমাট ১৭১৬৬১১৭১৬৬১ ২১১৯২১১৯

৬ ীগীগ   

ি গ  সদর ৩০ ২৯
গজািরয়া ৩৯ ২৯
টংগীবাড়ী ৫৫ ০

িসরাজিদখান ৪৯৮৬ ৬২
নগর ৩০ ০

লৗহজং ১১১ ০
জল ারজল ার  মাটমাট ৫২৫২৫২৫২ ১২০১২০

৭ িকেশ ারগিকেশ ারগ

িকেশারগ ৫০০৯০ ৬১৯
ভরব ১০৪৪০ ১২৯

বািজত র ৩৩৯৭৮ ৪২০
িলয়ারচর ৩০৫১৭ ৩৭৭

পা ি য়া ৫১৪৪৯ ৬৩৫
কিরমগ ৬২৮৯৫ ৭৭৭
হােসন র ৪০০৯২ ৪৯৫
ক য়ািদ ৬২০৫৯ ৭৬৬
তাড়াইল ৩৫৪৭৪ ৪৩৮
িনকলী ৬৩৫৯ ৭৯
অ াম ৪৮৩৩ ৬০
ইটনা ২১৮১ ২৭

িমঠামইন ৪৬৬৩ ৫৮
জলারজল ার  মাটমাট ৩৯৫০৩০৩৯৫০৩০ ৪৮৮০৪৮৮০

৮ টা াইলটা াইল   

সদর ২৩৭৭৮ ২৯৪
সিখ র ৬৫০৮০ ৮০৪
িমজা র ২৯৬৩৮ ৩৬৬
বাসাইল ৪৯৫১ ৬১
নাগর র ১৪৬৯৬ ১৮১
দল য়ার ১৯৩৬৭ ২৩৯

কািলহাতী ৩৪৭২৮ ৪২৯
ঘাটাইল ৭২৮৮০ ৯০০

৫



ম র ৫৫৬১৩ ৬৮৭
ধনবাড়ী ৪২৯৩২ ৫৩০
গাপাল র ৫১৩৪২ ৬৩৪

য়া র ২৩৩৮০ ২৮৯
জল ারজল ার  মাটমাট   ৪৩৮৩৮৫৪৩৮৩৮৫ ৫৪১৪৫৪১৪

৯ ফিরদ রফিরদ র

ফিরদ র সদর ৬৪৭৮৩ ৮০০
বায়ালমারী ৬৭১৪৮ ৮২৯

ভাংগা ২৯২৫০ ৩৬১
সদর র ২৫৩৩৫ ৩১৩

নগরকা া ৪৩৬০৫ ৫৩৯
ম খালী ৪২৩০৬ ৫২২

চরভ াসন ৫৫২১ ৬৮
আলফাডা া ১৫৩৯৭ ১৯০

সালথা ৫১০৬৬ ৬৩১
জল ারজল ার  মাটমাট   ৩৪৪৪১১৩৪৪৪১১ ৪২৫৩৪২৫৩

১০ রাজবাড় ীরাজবাড় ী  

রাজবাড়ী সদর ৬৭৯৮৩ ৮৪০
পাংশা ৬২০৭৭ ৭৬৭

কা খালী ৩৯৭৫৮ ৪৯১
বািলয়াকাি ৬২৪৯৬ ৭৭২

গায়াল ৯০২১ ১১১
জল ারজল ার  মাটমাট   ২৪১৩৩৫২৪১৩৩৫ ২৯৮১২৯৮১

১১ গ াপ ালগগ াপ ালগ   

গাপালগ  সদর ১৭৫৮৩ ২১৭
ক দ র ১৬৩৬৪ ২০২
ংগীপাড়া ৪১৫৪ ৫১

কাটালীপাড়া ৩৩৮০ ৪২
কািশয়ানী ১৩১২৬ ১৬২

জল ারজল ার  মাটমাট   ৫৪৬০৭৫৪৬০৭ ৬৭৪৬৭৪

১২ মাদ ারী রমাদ ারী র   

মাদারী র সদর ২১২৩৪ ২৬২
রাৈজর ২০৯৭০ ২৫৯

কালিকিন ২৬৫৭৪ ৩২৮
িশবচর ৩১০৯৫ ৩৮৪

জল ারজল ার  মাটমাট   ৯৯৮৭৩৯৯৮৭৩ ১২৩৩১২৩৩

১৩ শরীয়ত রশরীয়ত র  

শরীয়ত র সদর ৪৮৮৬ ৬০
ডা ড া ৭৫০৮ ৯৩

গাসাইরহাট ২১৬৪৯ ২৬৭
নিড়য়া ৫২৪২ ৬৫
ভদরগ ১৬৯৩৯ ২০৯
জািজরা ৪১৬৫ ৫১
জল ারজল ার  মাটমাট   ৬০৩৮৯৬০৩৮৯ ৭৪৫৭৪৫

িবভাগ ীয়িবভাগ ীয়   মাটমাট ২০৯৮৬১৭২০৯৮৬১৭ ২৫৯৭১২৫৯৭১

ময়মন িসংহময়মন িসংহ   িবভাগিবভাগ

মম জল ারজল ার  ন ামন াম উ পেজল ারউ প েজল ার  ন ামন াম স াস া   ধানধান   উ ৎপ াদনউ ৎপ াদন
(( ম.টনম.টন ))

বরা তবরা ত   ধােনরধােনর
প িরমাণপ িরমাণ  ( ( ম.টনম.টন ))

১ ২ ৩ ৪ ৫
ময়মনিসংহ সদর ৮৩৩১৪ ১০২৯

াগাছা ৮৬২৭২ ১০৬৫

৬



১ ময়মন িসংহময়মন িসংহ

লবািড়য়া ৮৩৭২২ ১০৩৪
ি শাল ৭৮৪৫৮ ৯৬৯
ভা কা ৮১০২৯ ১০০১

গফর াও ৯২৩৫১ ১১৪১
না াইল ৯১৩১০ ১১২৮
ঈ রগ ৭৮৬৪২ ৯৭১
গৗরী র ৮৪৯০৫ ১০৪৯

তারাকা া ৮৬৪৩৫ ১০৬৭
ল র ৯১০৪৫ ১১২৪

হা য়াঘাট ১০০৭৯৬ ১২৪৫
ধাবাউড়া ৫৭০৫৯ ৭০৫

জল ারজল ার  মাটমাট   ১০৯৫৩৩৮১০৯৫৩৩৮ ১৩৫২৮১৩৫২৮

২ ন েকাণান েকাণা 

ন েকানা সদর ৮২৪২৯ ১০১৮
বারহা া ৪৭৯৭০ ৫৯২

বধলা ৮৩০৮৪ ১০২৬
মাহনগ ৪২২১৪ ৫২১
ক য়া ৮৬৮০৫ ১০৭২
গা র ৭২৮০৭ ৮৯৯
মদন ৪৫২৯৯ ৫৫৯

আটপাড়া ৩৯৮৯৫ ৪৯৩
কলমাকা া ৫৪২৫১ ৬৭০
খািলয়া িড় ২৫৬৬ ৩২

জল ারজল ার  মাটমাট   ৫৫৭৩২০৫৫৭৩২০ ৬৮৮২৬৮৮২

৩
জামাল রজামাল র 

জামাল র সদর ১৩২৮৯৪ ১৬৪১
সিরষাবাড়ী ৬৫৭১২ ৮১২
দওয়ানগ ৩৯৯২৯ ৪৯৩
ইসলাম র ৪৩১৫৬ ৫৩৩

মলা হ ৭২৪৮০ ৮৯৫
মাদারগ ৬৮৬০৪ ৮৪৭
বকসীগ ৬৬৯৭৭ ৮২৭

জল ারজল ার  মাটমাট   ৪৮৯৭৫২৪৮৯৭৫২ ৬০৪৮৬০৪৮

৪
শর রশর র

শর র সদর ১০৩৪৮৪ ১২৭৮
নািলতাবাড়ী ৭৪৭৪২ ৯২৩

নকলা ৬২০০৪ ৭৬৬
বদ ৯৫০৮৩ ১১৭৪

িঝনাইগাতী ৫৪৮৪৮ ৬৭৭
জল ারজল ার  মাটমাট  ৩৯০১৬১৩৯০১৬১ ৪৮১৮৪৮১৮

িবভাগ ীয়িবভাগ ীয়   মাটমাট ২৫৩২৫৭১২৫৩২৫৭১ ৩১২৭৬৩১২৭৬

লন ালন া  িবভাগিবভাগ

মম জল ারজল ার  ন ামন াম উ পেজল ারউ প েজল ার  ন ামন াম স াস া   ধানধান   উ ৎপ াদনউ ৎপ াদন
(( ম.টনম.টন ))

বরা তবরা ত   ধােনরধােনর
প িরমাণপ িরমাণ  ( ( ম.টনম.টন ))

১ ২ ৩ ৪ ৫
মে া থানা ১১৮১ ০

পসা ১৭৯০৪ ২২১
ব য়াঘাটা ৬২৩৯৫ ৭৭১

৭



১
লন ালন া

িদঘিলয়া ৯০৭৭ ১১২
লতলা ৬৪৮৫ ৮০

িরয়া ৭২৫০৩ ৮৯৫
তরখাদা ৪১৭২ ৫২
দােকাপ ৮২৫৬৮ ১০২০

পাইকগাছা ৮২০৯৪ ১০১৪
কয়রা ৭০২০৪ ৮৬৭

জল ারজল ার  মাটমাট ৪০৮৫৮৩৪০৮৫৮৩ ৫০৩২৫০৩২

২
বােগরহাটবােগরহাট

বােগরহাট সদর ২৯৩৫০ ৩৬২
মােড়লগ ১১১২৩৯ ১৩৭৪
রামপাল ৩৩৫৪২ ৪১৪

শরণেখালা ৩৯০২৩ ৪৮২
মাংলা ১২৩৮৫ ১৫৩

ফিকরহাট ১৯১৫০ ২৩৭
মা াহাট ১২৬৯৭ ১৫৭
ক য়া ২৬৯০০ ৩৩২

িচতলমারী ২৫৯৫৭ ৩২১
জল ারজল ার  মাটমাট ৩১০২৪৩৩১০২৪৩ ৩৮৩২৩৮৩২

৩
সাত ীরাসাত ীরা

সাত ীরা সদর ৭০২২৯ ৮৬৭
কলােরায়া ৪৮১৩৮ ৫৯৫

দবহাটা ২২০৭১ ২৭৩
কািলগ ৬৮৫৯৫ ৮৪৭

ামনগর ৬৭৮২৮ ৮৩৮
আশা িন ৩৭৩২৪ ৪৬১

তালা ৪৩০১৩ ৫৩১
জল ারজল ার  মাটমাট ৩৫৭১৯৮৩৫৭১৯৮ ৪৪১২৪৪১২

৪
যেশ ারযেশ ার

যেশার সদর ৭৪৪২৯ ৯১৯
বাঘারপাড়া ৪৮৪৬৫ ৫৯৯
অভয়নগর ২১৬৬১ ২৬৮
কশব র ২৬৩৯৭ ৩২৬

মিণরাম র ৬৮১৭২ ৮৪২
িঝকরগাছা ৫১৫৮৭ ৬৩৭

শাশা ৬১১০০ ৭৫৫
চৗগাছা ৫২৭৭১ ৬৫২

জল ারজল ার  মাটমাট ৪০৪৫৮২৪০৪৫৮২ ৪৯৯৮৪৯৯৮

৫
িঝন াইদহিঝন াইদহ

িঝনাইদহ সদর ১২৪২৩০ ১৫৩৪
শল পা ১৩৭০৯৮ ১৬৯৩

হিরণা ৬৩৯৬০ ৭৯০
কািলগ ৯৪৮৬০ ১১৭২
কাট াদ র ২৯৮৪৯ ৩৬৯
মেহশ র ৯২৭৪৪ ১১৪৫

জল ারজল ার  মাটমাট ৫৪২৭৪১৫৪২৭৪১ ৬৭০৩৬৭০৩

৬
মা রামা রা

সদর ১১৮৫১৭ ১৪৬৪
মাহা দ র ৫৭৪৯০ ৭১০

শািলখা ৭২৮৯৬ ৯০০
র ৫৬৩৮৮ ৬৯৬
৮



জলারজল ার  মাটমাট   ৩০৫২৯১৩০৫২৯১ ৩৭৭০৩৭৭০

৭
নড়াইলনড়াইল

নড়াইল সদর ৮৯৩৯৭ ১১০৪
লাহাগড়া ৫০৪৭২ ৬২৩
কািলয়া ৪৯০২৮ ৬০৫

জল ারজল ার  মাটমাট ১৮৮৮৯৭১৮৮৮৯৭ ২৩৩২২৩৩২

৮
ি য় াি য় া

ি য়া সদর ১০৭১৯০ ১৩২৪
মারখালী ৭১০৫৬ ৮৭৮
খাকসা ৩৪০৯৬ ৪২১

ভড়ামারা ৩৩১৩২ ৪০৯
িমর র ১০৪৬০৪ ১২৯২
দৗলত র ১০০৭৪১ ১২৪৪

জল ারজল ার  মাটমাট ৪৫০৮১৯৪৫০৮১৯ ৫৫৬৮৫৫৬৮

৯
য়াড া ায় াড া া

য়াডা া সদর ২৭৬১১ ৩৪১
আলমডা া ৮৫৬৯৭ ১০৫৮
দা ড় দা ৩৭১৩৪ ৪৫৯
জীবননগর ৩২১৭৮ ৩৯৭

জল ারজল ার  মাটমাট ১৮২৬২০১৮২৬২০ ২২৫৫২২৫৫

১০
মেহর রমেহর র

মেহর র সদর ৪৬৮৬০ ৫৭৯
গাংনী ৬৫৩৭৬ ৮০৭
জীবনগর ১৪৬৬৪ ১৮১

জল ারজল ার  মাটমাট   ১২৬৯০০১২৬৯০০ ১৫৬৭১৫৬৭
িবভাগ ীয়িবভাগ ীয়   সবেমাটসবেমাট ৩২৭৭৮৭৪৩২৭৭৮৭৪ ৪০৪৬৯৪০৪৬৯

চ ামচ াম  িবভাগিবভাগ

মম জল ারজল ার  ন ামন াম উ পেজল ারউ প েজল ার  ন ামন াম স াস া   ধানধান   উ ৎপ াদনউ ৎপ াদন
(( ম.টনম.টন ))

বরা তবরা ত   ধােনরধােনর
প িরমাণপ িরমাণ  ( ( ম.টনম.টন ))

১ ২ ৩ ৪ ৫

১ চ ামচ াম

পেত া (মহানগরী) ৫৮০ ০
ডবল িরং(মহানগরী) ৬৬৭ ০

াচলাইশ (মহানগরী) ২৬৬৯ ৩৩
সি প ৯৮১৬২ ১২১২

িমর রাই ৮২৪৬২ ১০১৮
সীতা ২৫২০৮ ৩১১
ফ কছিড় ৮৯১৯৬ ১১০২
হাটহাজারী ৩৭৫৩০ ৪৬৩
রাউজান ৫০০৮২ ৬১৯

রা িনয়া ৬৪৪০৬ ৭৯৫
রায়ালখালী ১৯৮২৮ ২৪৫

প য়া ৪৫৩৪৯ ৫৬০
চ নাইশ ৩৪৩৮২ ৪২৫

সাতকািনয়া ৪৯৫৬০ ৬১২
লাহাগড়া ৪৫৩০৩ ৫৫৯
াশখালী ৬৬০৯৫ ৮১৬

আেনায়ারা ৩১৪০০ ৩৮৮

৯



কণ লী ৬২১৩ ৭৭
জল ারজল ার  মাটমাট ৭৪৯০৯২৭৪৯০৯২ ৯২৩৫৯২৩৫

২ ক বাজারক বাজার

ক বাজার সদর ৩৯১৩৭ ৪৮৩
চকিরয়া ৮৭৫০২ ১০৮১
প য়া ৩৭০৫০ ৪৫৮

বিদয়া ১৭৩৩০ ২১৪
মেহশখালী ৩৫৩৬৫ ৪৩৭

রা ৪১৭৮৫ ৫১৬
উিখয়া ৪২৩৫৮ ৫২৩
টকনাফ ৪৭৯৯৫ ৫৯৩

জলারজল ার  মাটমাট ৩৪৮৫২২৩৪৮৫২২ ৪৩০৫৪৩০৫

৩ রা ামারা ামা

রা ামা  সদর ১৪১৮ ২৯
কাউখালী ৫০০০ ৬২
বরকল ৯১৬ ০

বাঘাইছিড় ৭৯৬৩ ৯৮
নিনয়ারচর ২৬৩৪ ৩৩

লংগ ২৭৬৫ ৩৪
কা াই ৩২২৬ ৪০

িবলাইছিড় ৪২৫ ০
জরাইছিড় ৭৫৪ ০
রাজ লী ২৬৩১ ৩২

জল ারজল ার  মাটমাট ২৭৭৩২২৭৭৩২ ৩২৮৩২৮

৪ খাগড়াছ িড়খাগড়াছ িড়

খাগড়াছিড় সদর ১৪১৩৭ ১৭৫
মহালছিড় ৯৬৭৬ ১১৯
পানছিড় ১৫৬৬৭ ১৯৩
দীিঘনালা ১৯০৯৩ ২৩৬
মা রা া ১৮৮৯৫ ২৩৩
রামগড় ১০০৮৫ ১২৫

মািনকছিড় ১১৭২৩ ১৪৫
ল ীছিড় ৯২৭১ ১১৪

ইমারা ৭৩৯২ ৯১
জল ারজল ার  মাটমাট ১১৫৯৩৯১১৫৯৩৯ ১৪৩১১৪৩১

৫ বা রবানবা রবান

বা রবান সদর ৭৫৫২ ৯৩
লামা ১৬৫৬৭ ২০৫

আলীকদম ৯৫০৩ ১১৭
থানিছ ৩৫ ০

মা ১৩০ ০
রায়াংছিড় ১৮৬৬ ২৩

নাই ংছিড় ১৩৮৯৯ ১৭২
জল ারজল ার  মাটমাট ৪৯৫৫২৪৯৫৫২ ৬১০৬১০

৬ ন ায় াখাল ীন ায় াখাল ী

নায়াখালী সদর ৭০৪২২ ৮৭০
বণচর ১৫২৭১০ ১৮৮৬

বগমগ ১৩২১ ২৯
চাটিখল ৫১২ ২৯
সনবাগ ২১৪৮০ ২৬৫

কা ানীগ ৯১২৯১ ১১২৭
হািতয়া ৩০৩১১০ ৩৭৪৩

সানাই ড়ী ৭৮ ০
১০



কিবরহাট ৪১৪২২ ৫১২
জল ারজল ার  মাটমাট ৬৮২৩৪৬৬৮২৩৪৬ ৮৪৬১৮৪৬১

৭ ল ী রল ী র

ল ী র সদর ৯৭১৮০ ১২০০
রায় র ৫৪৩৫২ ৬৭১
রামগ ১৩৫৬৭ ১৬৮
রামগিত ৯৮০৪০ ১২১১

কমলনগর ৮৩২০৫ ১০২৮
জল ারজল ার  মাটমাট ৩৪৬৩৪৪৩৪৬৩৪৪ ৪২৭৮৪২৭৮

৮ ফন ীফন ী

ফনী সদর ৭৬৭২২ ৯৪৮
ছাগলনাইয়া ৪৪৭৭১ ৫৫৩
দাগন ইঁয়া ৪০৮৯৫ ৫০৫
সানাগাজী ৮৭৪২৬ ১০৮০
পর রাম ২৮২৩৩ ৩৪৯

লগাজী ২৯৯৬০ ৩৭০
জল ারজল ার  মাটমাট ৩০৮০০৭৩০৮০০৭ ৩৮০৫৩৮০৫

৯ িম ািম া

আদশ সদর ২৫৪৫৫ ৩১৪
সদর দি ণ ৩২৬৮৪ ৪০৪

িড়চং ৪০৩৫৪ ৪৯৮
ব ড়া ৫৯২৫৮ ৭৩২

চাি না ৩৭৭৪৪ ৪৬৬
িততাস ০ ০

দাঊদকাি ১৩৬৭ ০
রাদনগর ২৭৪২০ ৩৩৯
দবী ার ৫১৩৮৯ ৬৩৫

িব-পাড়া ২৩৪০৫ ২৮৯
চৗ াম ৭৬১৯০ ৯৪১
লাকসাম ২১২৪৯ ২৬২

না লেকাট ৫৭১৭৬ ৭০৬
মেনাহরগ ২১০ ০
লালমাই ৩৪৩২৬ ৪২৪

জল ারজল ার  মাটমাট ৪৮৮২২৭৪৮৮২২৭ ৬০১০৬০১০

১০ াদ রাদ র

াদ র সদর ১১৩৯১ ১৪১
হাজীগ ১৪১ ০
ফিরদগ ৩৪০৬৮ ৪২১

মতলব (দ.) ১৮৫ ০
মতলব (উ.) ৩২৮৪২ ৪০৬
শাহারাি ৫৬১০ ৬৯

ক য়া ১৫৭৯৫ ১৯৫
হাইমচর ৭৪৭৫ ৯২

জল ারজল ার  মাটমাট ১০৭৫০৭১০৭৫০৭ ১৩২৪১৩২৪

১১ া ণবািড়য় াা ণবািড়য় া

সদর ৪২৬৫৩ ৫২৭
িবজয়নগর ২১৬৮৫ ২৬৮
আ গ ১৪৮৩৩ ১৮৩
কসবা ৫১৭৪১ ৬৩৯

আখাউড়া ১৭৯৩০ ২২১
সরাইল ৩০৯৫১ ৩৮২

বা ারাম র ২১৫৩ ২৭
নবীনগর ২৭১৪৪ ৩৩৫

১১



নািসরনগর ২৮৫০২ ৩৫২
জল ারজল ার  মাটমাট ২৩৭৫৯২২৩৭৫৯২ ২৯৩৪২৯৩৪

িবভাগ ীয়িবভাগ ীয়   মাটমাট ৩৪৬০৮৬০৩৪৬০৮৬০ ৪২৭২১৪২৭২১

িসেলটিসেলট  িবভাগিবভাগ

মম জল ারজল ার  ন ামন াম উ পেজল ারউ প েজল ার  ন ামন াম স াস া   ধানধান   উ ৎপ াদনউ ৎপ াদন
(( ম.টনম.টন ))

বরা তবরা ত   ধােনরধােনর
প িরমাণপ িরমাণ  ( ( ম.টনম.টন ))

১ ২ ৩ ৪ ৫

১ িসেলটিসেলট

িসেলট সদর ৩৫৭৬৪ ৪৪২
দি ণ রমা ৩৭৯২৫ ৪৬৮

িব নাথ ৫০৪১৬ ৬২৩
বালাগ ৩১৫৩৩ ৩৮৯

ওসমানীনগর ৩৫৯০৪ ৪৪৩
ফ গ ২৩৮৯৮ ২৯৫

গালাপগ ৪৫৬১৬ ৫৬৩
িবয়ানীবাজার ৩৭০১৮ ৪৫৭
কানাইঘাট ৫৬৮১৪ ৭০২
জিকগ ৫৩৭৯৮ ৬৬৪
জ া র ৪১৮৯৭ ৫১৭

গায়াইনঘাট ৬৪২১০ ৭৯৩
কা ানীগ ৩৮৮২১ ৪৭৯

জল ারজল ার  মাটমাট ৫৫৩৬১৪৫৫৩৬১৪ ৬৮৩৫৬৮৩৫

২ মৗলভীবাজারমৗলভীবাজার

মৗলভীবাজার সদর ৮০৫৬৮ ৯৯৫
ম ল ৬৭৯৪৩ ৮৩৯
লাউড়া ৮৯২৫০ ১১০২

ড়ী ৩৬৭২০ ৪৫৩
বড়েলখা ৩৯৯৭৭ ৪৯৪
রাজনগর ৫৭০৪৬ ৭০৫
কমলগ ৭৬৯৮১ ৯৫১

জল ারজল ার  মাটমাট ৪৪৮৪৮৫৪৪৮৪৮৫ ৫৫৩৯৫৫৩৯

৩ হিবগহিবগ

হিবগ  সদর ৪২৭৬২ ৫২৮
শােয় াগ ১২৩৫৫ ১৫৩

লাখাই ১৮৬৪৫ ২৩০
মাধব র ৪৮২৬২ ৫৯৬
না ঘাট ৭৮১৪৭ ৯৬৫
বা বল ৪১৫৫০ ৫১৩
নবীগ ৫৫৬৮৭ ৬৮৮

বািনয়াচং ৩৪৮৮৮ ৪৩১
আজিমরীগ ৩১৭৬২ ৩৯২

জল ারজল ার  মাটমাট ৩৬৪০৫৮৩৬৪০৫৮ ৪৪৯৬৪৪৯৬

৪ ন ামগন ামগ

নামগ  সদর ৪৩২৬২ ৫৩৪
শাি গ ৭৯৯৫ ৯৯

দায়ারাবাজার ৫৪২৯৭ ৬৭১
ছাতক ৫০০৫৬ ৬১৮

জগ াথ র ৩৭৪২১ ৪৬২
িদরাই ৯৪১০ ১১৬
শা া ১৬৮৮৭ ২০৯

১২



ধমপাশা ১৭২৯৫ ২১৪
জামালগ ১৭৬৫৫ ২১৮
তািহর র ২৩০০৫ ২৮৪
িব র র ৩৩৮৭৬ ৪১৮

জল ারজল ার  মাটমাট ৩১১১৫৯৩১১১৫৯ ৩৮৪৩৩৮৪৩
িবভাগ ীয়িবভাগ ীয়   মাটমাট ১৬৭৭৩১৬১৬৭৭৩১৬ ২০৭১৩২০৭১৩

বিরশ ালবিরশ াল   িবভাগিবভাগ

মম জল ারজল ার  ন ামন াম উ পেজল ারউ প েজল ার  ন ামন াম স াস া   ধানধান   উ ৎপ াদনউ ৎপ াদন
(( ম.টনম.টন ))

বরা তবরা ত   ধােনরধােনর
প িরমাণপ িরমাণ  ( ( ম.টনম.টন ))

১ ২ ৩ ৪ ৫

১ বিরশ ালবিরশ াল

বিরশাল সদর ৫০৫১৬ ৬২৪
বা গ ৩৮৩৩১ ৪৭৩

উিজর র ২৫৫১৫ ৩১৫
বােকরগ ৮৩৭২৩ ১০৩৪

গৗরনদী ২১৭৭৬ ২৬৯
আৈগলঝাড়া ২১৪৬ ২৭

লাদী ৪৪০১৪ ৫৪৪
িহজলা ৩৯০৯৬ ৪৮৩

মেহ ীগ ৬৫৪৭৫ ৮০৯
বানরীপাড়া ১৩৭৫৮ ১৭০

জল ারজল ার  মাটমাট ৩৮৪৩৫০৩৮৪৩৫০ ৪৭৪৮৪৭৪৮

২ ঝালকাঝালকা

ঝালকা  সদর ৩৬৫৫৮ ৪৫১
নলিছ ৩৬৩৪৬ ৪৪৯
রাজা র ৩১৯০৮ ৩৯৪

কাঠািলয়া ৩১৯৭৪ ৩৯৫
জল ারজল ার  মাটমাট ১৩৬৭৮৬১৩৬৭৮৬ ১৬৮৯১৬৮৯

৩ িপ েরাজ রিপ েরাজ র

িপেরাজ র সদর ২৩৯২৬ ২৯৫
ই রকানী ১৪১৮৪ ১৭৫
কাউখালী ১১৫৪৩ ১৪৩
মঠবাড়ীয়া ৫৯১২২ ৭৩০
ভা ািরয়া ২৬০৭৩ ৩২২
নছারাবাদ ১৫৪৮২ ১৯১
নািজর র ১৮১৫০ ২২৪

জল ারজল ার  মাটমাট ১৬৮৪৮০১৬৮৪৮০ ২০৮০২০৮০

৪ ভাল াভাল া

ভালা সদর ৯৪৮০০ ১১৭১
দৗলতখান ৫৭৬৬০ ৭১২

বারহান উ ীন ৭২৬২০ ৮৯৭
ত মি ন ৪৭২৯২ ৫৮৪
লালেমাহন ৯৪২০০ ১১৬৩
চরফ াশন ২৮৬৫০০ ৩৫৩৮
মন রা ৪৯২০০ ৬০৮

১৩



জলারজল ার  মাটমাট ৭০২২৭২৭০২২৭২ ৮৬৭৩৮৬৭৩

৫ প য়াখাল ীপ য় াখাল ী

প য়াখালী সদর ৭০৫৯৪ ৮৭২
বাউফল ১১০৫৫৯ ১৩৬৫
গলািচপা ১২৮২৬১ ১৫৮৪
কলাপাড়া ১০৯৬৬৫ ১৩৫৪
দশিমনা ৬৩৫৮১ ৭৮৫
িমজাগ ২৪৫৪১ ৩০৩

মকী ১৯৪৪২ ২৪০
রা াবালী ৯৭৭৩৮ ১২০৭

জল ারজল ার  মাটমাট ৬২৪৩৮১৬২৪৩৮১ ৭৭১০৭৭১০

৬ বর ন াবর ন া

বর না সদর ১২২২৯০ ১৫১০
বতাগী ৫০৭৭০ ৬২৭

আমতলী ১১৩০৮৯ ১৩৯৭
তালতলী ৭৮২১৫ ৯৬৬
পাথরঘাটা ৭৯০২৭ ৯৭৬

বামনা ২৯৬৬০ ৩৬৬
জলারজল ার  মাটমাট   ৪৭৩০৫১৪৭৩০৫১ ৫৮৪২৫৮৪২

িবভাগ ীয়িবভাগ ীয়   মাটমাট ২৪৮৯৩২০২৪৮৯৩২০ ৩০৭৪২৩০৭৪২

২। আমন ধান সং েহর ল মা া ৩,০০,০০০ (িতন ল ) ম.টন, সং হ  কিজ িত ২৮(আটাশ) টাকা ও সং েহর
সময়সীমা ১৭ নেভ র ২০২২ হেত ২৮ ফ য়াির ২০২৩ তািরখ পয ।

১৪-১১-২০২২

মহাপিরচালক ( ড-১)
খা  অিধদ র

শারিমন ইয়াসিমন
উপসিচব

ফান: +৮৮০২৯৫৪৫৫৬৬
ফ া : +৮৮০২৯৫১৫০২৫

ইেমইল:
internalproc@mofood.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০০.০০০০.০৪৩.৩৫.০০৩.২২.২৫৬/১(৮৪) তািরখ: ২৯ কািতক ১৪২৯
১৪ নেভ র ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িবভাগীয় কিমশনার (সকল)
২) অিতির  সিচব (সকল), খা  ম ণালয়
৩) অিতির  সিচব, সং হ ও সরবরাহ অ িবভাগ, খা  ম ণালয়
৪) মহাপিরচালক, মহাপিরচালক (এফিপএমইউ), খা  ম ণালয়
৫) পিরচালক, সং হ িবভাগ, খা  অিধদ র
৬) জলা শাসক (সকল)
৭) ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, খা  ম ণালয়
৮) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, খা  ম ণালয়

১৪



১৪-১১-২০২২
শারিমন ইয়াসিমন 

উপসিচব

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
খা  অিধদ র 

অভ রীণ সং হ শাখা 
খা  ভবন, ১৬ আ ল গিণ রাড, ঢাকা-১০০০

www.dgfood.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৯১.৪৫.৫০৭.২২.২৪৬ তািরখ: 
১৪ নেভ র ২০২২

২৯ কািতক ১৪২৯

ম ণালেয়র পে র আেলােক সংি  সকলেক পরবত  েয়াজনীয় ব া হেণর িনেদশনা দােনর জ  অ েরাধ করা
হেলা।

১৪-১১-২০২২

আ িলক খা  িনয় ক (সকল)

সাই ল কািবর খান
উপপিরচালক

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৯১.৪৫.৫০৭.২২.২৪৬/১ তািরখ: ২৯ কািতক ১৪২৯
১৪ নেভ র ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অিতির  সিচব , সং হ ও সরবরাহ অ িবভাগ, খা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) অিতির  মহাপিরচালক, অিতির  মহাপিরচালেকর দ র, খা  অিধদ র, ঢাকা।
৩) িবভাগীয় কিমশনার (সকল)
৪) পিরচালক (সকল), খা  অিধদ র, ঢাকা।
৫) জলা শাসক (সকল)
৬) ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, খা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। মাননীয় খা ম ীর সদয় অবগিতর জ ।
৭) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, খা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর
জ ।
৮) উপসিচব , অভ রীন সং হ শাখা, খা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৯) ব াপনা পিরচালক, সানালী/অ ণী/জনতা/ িষ/িবিডিবএল/ পালী াংক, ধান কাযালয়, মিতিঝল বািণিজ ক
এলাকা, ঢাকা এবং রাজশাহী িষ উ য়ন াংক, রাজশাহী। সংি  শাখা াংক স হেক েয়াজনীয় িনেদশ দােনর
জ  অ েরাধ করা হেলা।

১৫



১০) অিতির  পিরচালক, এমআইএসএ এম/অভ রীণ িনরী া িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা
১১) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র, খা  অিধদ র, ঢাকা। প  জ িরিভি েত খা
অিধদ েরর ওেয়ব সাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা হেলা।

১৪-১১-২০২২
সাই ল কািবর খান 

উপপিরচালক

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয ়

লনা িবভাগ, লনা 
www.dgfood.gov.bd

www.food.khulnadiv.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.২৩০.৪৫.০০৪.২২.১০৩৪ তািরখ: 
১৫ নেভ র ২০২২

৩০ কািতক ১৪২৯

অবগিত/ েয়াজনীয় ব া হেণর জ  রণ করা হেলা।

১৫-১১-২০২২

জলা খা  িনয় ক, 
লনা/বােগরহাট/সাত ীরা/যেশার/িঝনাইদহ/মা রা/নড়াইল/ ি য়া/ য়াডা া/ মেহর র

মাঃ আ স সালাম
আ িলক খা  িনয় ক
ফান: ০২৪৭৭৭০২৩৯৮

ফ া : +৮৮০২৪৭৭৭০০৯০৩
ইেমইল: rcf.kln@dgfood.gov.bd

১৬


