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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িষ িবপণন aিধদ র 
খামারবািড়, dvg©‡MU 
ঢাকা-2326।  

(www.dam.gov.bd) 
 

ারক নং-23.13.1111.12৯.27.114.23- 657                                           তািরখঃ 20-21-3125 wLªt  
 
welq t wbZ¨ cÖ‡qvRbxq ª̀e¨g~j¨ †hŠw³K ch©v‡q ivLvi j‡¶¨ †Rjv ch©v‡q MwVZ Uv¯‹‡dvm© KwgwUi mfvi wm×všÍ ev¯Íevqb I 

ˆ`wbK evRvi`‡ii g~j¨ ZvwjKvi cÖ̀ k©bx †evW© ’̄vcb cÖm‡½|  
 
ঃ  িষ ম ণালেয়র 13-21-3125 wLªt তািরেখর 23.11.1111.183.৯৯.12৯.23-486 msL¨K ¯§viK| 

      
 

িষপে র বাজার ত সহ সকল কার ত  সং হ o চার করা িষ িবপণন aিধদ েরর a তম cÖvab 
দািয় । বাজারদর †hŠw³K ch©v‡q রাখার ¯̂v‡_© eবং তা বহারকারীেদর (Stakeholder) ি  েগাচের আনার লে  
বাজােরর ¸i“Z¡c~Y© ােন ধান ধান িষপে র বাজার দর †ev‡W©i মা েম টানােনা হেল ষক o েভা া uভেয়র ¯̂v_© 

র া Kiv mnR n‡e। GQvov িষপ সহ িনত েয়াজনীয় cY¨ ‡fRvjgy³ o েকিমক াল  রাখার লে  মিনটিরং 
Kvh©µg েজারদার করা েয়াজন। eে ে  েজলা শাসন o ¯’vbxq বাজার পিরচালনা কিম েক স ৃ  কের তােদর 
সহায়তা হেণর মা েম wbgœewY©Z Kvh©µg হণ Kiv েয়াজন।  

 

(ক) বাজােরর মান ােন cÖ̀ k©wY †evW© াপেনর মা েম ধান ধান িষপে র ৈদিনক বাজারদর cÖ̀ k©‡bi 
ব া MÖnYmn বাজােরর িত  েদাকােন িনত েয়াজনীয় পে র  তািলকা টানােনার াব া হণ eবং িনয়িমত 

মিনটিরং Kiv ।  
 

(খ) িনত েয়াজনীয় পে র েভজাল েরাধ eবং খাে  িতকর েকিমক াল বহার েরােধ বাজার পিরচালনা 
কিম  o েজলা শাসেনর সহায়তা o civgk©µ‡g মিনটিরং Kvh©µg েজাড়দার Kiv ।  

 

ewY©Zve ’̄vq, বাজারদর মান ােন টানােনা eবং খাে  েভজাল েরাধ o ¶wZKi েকিমক াল বহার ব  করার 
েয়াজনীয় ব া হণ eবং হীত ব া m¤ú‡K© cwiPvjK, K…wl wecYb Awa`ßi-†K aবিহত Ki‡Yi জ  wb‡ ©̀k 
দান করা হেলা।  

 

সং ি ঃ ৈদিনক বাজারদর সং া  cÖ̀ k©bx †ev‡W©i ন না 12 (eক) d ©̀|   
 
 

            া িরত/- 
 
 
‡Rjv evRvi Kg©KZ©v/evRvi AbymÜvbKvix 
 
.....................................|  

(†gvt gvneye Avn‡g`) 
cwiPvjK 

‡dvb t 9114310 
E-mail: director@dam.gov.bd 

 

a িলিপঃ সদয় aবগিতর জ    

2। সিচব, িষ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।  

3। েজলা শাসক, (mKj) --------------------------------| 

4। uপ-পিরচালক, িষ িবপণন aিধদ র, ঢাকা/চ াম/রাজশাহী/ লনা িবভাগ।                
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mvBR- 4© × 5©  
িনত েয়াজনীয় পে র ৈদিনক বাজার দর 

 

বাজােরর নামঃ_____________________ তািরখঃ _____________________ 

 
AvR‡Ki evRvi`i µwgK 

bs 

c‡Y¨i bvg cwigv‡ci GKK 

me©wbgœ m‡ev©”P 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
cÖPv‡i t evRvi cwiPvjbv KwgwU 
      I 
    K…wl wecYb Awa`ßi 


