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নিত্য প্রয়য়োজিীয় পয়যযর বোজোর মূল্য পনরনিনত্র মোনিক প্রনত্য়বদি 
 

মোয়ির িোমঃ জোিয়ুোনর, ২০২০ নরঃ 
 

ফিয়ল্র িোমঃ চোল্, গম, আটো ও ভুট্োঃ  
 

কৃষি ষিপণন  অষিদপ্তর করৃৃ্ক সংকষির্  জার্ীয় গড়  িাজারদর র্থ্য অনুযায়ী জানয়ুাষর-২০২০ 

মাসস  চাি, গম, আটা ও ভুট্টা-র িাজারদর ষভষিক পযৃসিক্ষণ প্রষর্সিদন ষনম্নরূপঃ  

 

১। বোজোরদর হ্রোি/বনৃি পনরনিনত্ঃ 

জানুয়াষর-২০২০ মাসস জজিা অষিসসমূহ হসর্ প্রাপ্ত সাপ্তাহাষিক িাজারদর িুসিটিন কৃষি ষিপণন 

অষিদপ্তসরর সদর দপ্তসর সংকিন  করা  হসয়সে। সংকষির্  উক্ত  িাজারদর  র্সথ্যর  মািযসম  চাি, গম 

,আটা ও ভুট্টার  প্রাপ্ত  জার্ীয়  গড়  িাজারদর   ষিসসম্বর/২০১৯  মাসসর িাজারদসরর সাসথ্ 

রু্িনামূিকভাসি ষনম্ন  সারণীসর্ জদখাসনা হসিাঃ 
 

সারণী – ১.১                                                                                                            (মূিয 
টাকায়) 

  

ফিল্ 

জোিুয়োনর/২০ 

মোয়ির গড় 

বোজোরদর 

নিয়িম্বর/১৯ 

মোয়ির গড় 

বোজোরদর 

এক মোয়ির 

বযবধোয়ি 

দোয়মর 

হ্রোি/বৃনি 

শত্করো হোয়র 

দোয়মর হ্রোি/বৃনি 

পাইকা

রী (প্রষর্ 

কুইন্টাি

) 

খুচরা 

(প্রষর্ 

জকষজ) 

পাইকারী 

(প্রষর্ 

কুইন্টাি) 

খুচরা 

(প্রষর্ 

জকষজ) 

পাইকা

রী (প্রষর্ 

কুইন্টাি

) 

খুচরা 

(প্রষর্ 

জকষজ) 
কুইন্টাসি জকষজসর্ 

জমাটা চাি ২২২

২ 

২২.২

২ 
২২২২ 

২২.২

২ 
৫ 

৫.৫

৫ 
0.19% 0.41% 

মাঝারী চাি ২২২

২ 

২২.২

২ 
২২২২ 

২২.২

২ 
৫৫ 

৫.৫

৫ 
1.43% 1.25% 

সরু চাি ২২২

২ 

২২.২

২ 
২২২২ 

২২.২

২ 
৫৫ 

৫.৫

৫ 
0.29% 0.41% 

গম ২২২

২ 

২২.২

২ 
২২২২ 

২২.২

২ 
৫ 

৫.৫

৫ 
0.20% 0.22% 

আটা (জখািা) ২২২

২ 

২২.৬
০ 

২২২২ 
২২.৬
৪ 

-৫ 
-

৫.৫৪ 
-0.16% -0.14% 

ভুট্টা  ২২২

২ 

২২.২

২ 
২২২২ 

২২.২

২ 
৫৫ 

৫.৫

৫ 
2.84% 1.48% 
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উপসরাক্ত িাজারদর সারণীসর্ জদখা যায়, ষিসসম্বর-২০১৯ মাসসর রু্িনায়  জানুয়াষর-২০২০ 

মাসস চাি জমাটা, মাঝাষর, সরু, গম ও ভূট্টা এর পাইকারী ও খুচরা গড় দাম উভয়ই সামানয িৃষি জপসয়সে।  

অনযষদসক  আটা (জখািা) এর পাইকারী ও খুচরা গড় দাম উভয়ই সামানয হ্রাস জপসয়সে। 

 

 সারণী অনুযায়ী এক মাসসর িযিিাসন জমাটা, মাঝাষর ও সরু চাসির  পাইকারী গড় দাম কুইণ্টাি 

প্রষর্  যথ্াক্রসম  ৫/-, ৪৯/- ও ১৩/-  টাকা  এিং  খুচরা গড়  দাম  জকষজ  প্রষর্ যথ্াক্রসম  ০.১২/-, ০.৪৬/- 

ও ০.২০/-টাকা িৃষি জপসয়সে। জানুয়াষর/২০২০  মাসস  আটা (জখািা) এর গড় দাম কুইণ্টাি প্রষর্ ৪/- টাকা 

এিং খুচরা গড় দাম জকষজ প্রষর্ ০.০4/- টাকা  হ্রাস জপসয়সে। জানুয়াষর/২০২০ মাসস গসমর পাইকারী  গড় 

দাম  কুইণ্টাি প্রষর্ ৫/- টাকা এিং খুচরা গড় দাম ০.০৬/- টাকা  হ্রাস জপসয়সে।  জানুয়াষর/২০২০ মাসস  

ভূট্টার পাইকারী গড় দাম কুইণ্টাি প্রষর্ িৃষি  জপসয়সে  ৫৫/- টাকা এিং খুচরা গড় দাম জকষজ প্রষর্  িৃষি 

জপসয়সে  ০.৩৩/- টাকা । 

জানুয়াষর/২০২০ মাসস উপযূৃক্ত িসিগুসিার িাজারদর পষরিরৃ্সনর ষচত্র একনজসর জদখা যায়। গ্রাসি 

িাজারদর পষরিরৃ্সনর ষচত্র ষনম্নরূপঃ 
পাইকারী ষহসসসি প্রষর্ কুইন্টাসির িাজারদর খুচরা ষহসসসি প্রষর্ জকষজর িাজারদর 

  
 

জানুয়াষর/২০২০ মাসসর িাজারদর পষরষিষর্ পযৃাসিাচনায় ষিগর্ িেরগুসিার সাসথ্ চিষর্ িেসরর 

জানুয়াষর/২০২০ মাসসর িাজারদর রু্িনা করা জযসর্ পাসর। সুর্রাং জানুয়াষর/২০২০ মাসসর গড় 

িাজারদরসক জকন্দ্রষিন্দ ুিসর ০৫ িেসরর পাইকারী ও খুচরা গড় িাজারদর র্থ্য ষনসম্ন জদখাসনা হসিাঃ  
                                                                                                                   

িোরযী- ১.২                                                         (কুইন্টাি/টাকায়) 

 মাস 

িসি  

জোিুয়োনর-

1৬ 

জোিুয়োনর-1৭ জোিুয়োনর-

1৮ 

জোিুয়োনর-

1৯ 

জোিুয়োনর-

২০ 

মমোটো চোল্ 2502 3309 3816 3080 2663 
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মোঝোরী চোল্ 3268 3885 4643 3806 3474 

িরু চোল্ 4127 4469 5594 4863 4557 

ল্োল্ গম 2112 2033 2346 2462 2486 

ম োল্ো আটো 2303 2129 2376 2563 2505 

ভূট্ো 1894 1610 1913 1882 1989 

র্থ্যসূত্রঃ িাজার র্থ্য পষরসংখযান, ষিএএম  

                                                                                             

 িোরযী – ১.৩                                                                                                        

(জকষজ/টাকায়)                                                                                                                                           

 মাস 

িসি  

জোিুয়োনর-

1৬ 

জোিুয়োনর-

1৭ 

জোিুয়োনর-

1৮ 

জোিুয়োনর-

1৯ 

জোিুয়োনর-

২০ 

মমোটো চোল্ 27.37 35.30 40.77 33.02 29.20 

মোঝোরী চোল্ 34.95 41.23 49.39 40.61 37.26 

িরু চোল্ 43.61 47.33 58.46 51.43 48.41 

ল্োল্ গম 24.25 22.00 26.28 27.36 27.94 

ম োল্ো আটো 25.71 23.71 26.54 28.12 27.60 

ভুট্ো 21.80 19.36 21.98 21.75 22.60 

 

0৫ িেসরর একই সমসয়র অথৃ্াৎ জানুয়াষর/২০২০ মাসসর িাজারদর র্সথ্যর রু্িনামূিক উপিাপন চাসির 

িাজারদর হ্রাস-িষৃির পষরমান জদখসর্ সাহাযয করসি।  

 

  নিয়ে তু্ল্িোমূল্ক বোজোরদর-এর গ্রোনফক উপিোপি করো হয়ল্োঃ  
 

 

 

 

 গ্রাসি ৫ িেসরর জানয়ুাষর মাসসর 

রু্িনায় 20২০ সাসির জানুয়াষর মাসস 

জমাটা, মাঝাষর ও সরু চাসির 

িাজারদসরর হ্রাস-িৃষির হার জদখাসনা 

হসয়সে । জানুয়াষর, 20২০ সাসি সকি 

প্রকার চাসির পাইকারী িাজার দর হ্রাস 

জপসয়সে। 
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 গ্রাসি ৫ িেসরর জানুয়াষর মাসসর 

রু্িনায় 20২০ সাসির জানুয়াষর মাসস 

জমাটা, মাঝাষর ও সরু চাসির 

িাজারদসরর হ্রাস-িৃষির হার জদখাসনা 

হসয়সে। জানুয়াষর, 20২০ সাসি সকি 

প্রকার চাসির খুচরা িাজার দর হ্রাস 

জপসয়সে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 িযিিান প্রষর্ কুইন্টাসি (3545-3447)= 

98/- টাকা।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২। বোজোরদর প্রবিত্োঃ  
 

 কৃষি ষিপণন অষিদপ্তর করৃৃ্ক সংকষির্ গর্ ০৬ মাসস চাি, গম, আটা ও ভুট্টা িসসির 

জার্ীয় পাইকারী ও খচুরা গড় িাজারদর ষচত্র ষনম্নরূপঃ  
 

সারনী-২.১                                                                                                          

(কুইন্টাি/টাকায়) 

পযয 
নববর
য 

আগষ্ট/১৯ 
মিয়েম্বর/

১৯ 

অয়টোবর/

১৯ 

িয়ভম্বর/

১৯ 

নিয়িম্বর/১
৯ 

জোিুয়োনর/২
০ 

 এক মাসসর িযিিাসন 

িাি গসম কুইণ্টাি প্রষর্ 

মূিয       িষৃি জপসয়সে 

৫/- টাকা। 

 

  জানুয়াষর/২০২০ সাসি 

জখািা আটায় কুইণ্টাি  

প্রষর্ মূিয হ্রাস জপসয়সে 

৪/- টাকা।  

চোল্ 

জমাটা 2651 2637 2575 2602 2658 2663 

মাঝারী 3341 3314 3258 3355 3425 3474 

সরু 4363 4314 4263 4445 4544 4557 

গম িাি 2424 2475 2498 2505 2481 2486 

আটো জখািা 2421 2473 2469 2570 2509 2505 

ভুট্ো রষি 
1710 1786 1813 1849 1934 1989 

 

সারনী-২.২         
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(জকষজ/টাকায়) 

পযয নববরয 
আগষ্ট/১
৯ 

মিয়েম্বর/

১৯ 

অয়টোবর/

১৯ 

িয়ভম্বর/

১৯ 

নিয়িম্বর/১
৯ 

জোিুয়োনর/

২০ 

 এক মাসসর িযিিাসন 

িাি গম জকষজ  প্রষর্  

খুচরা মূিয ০.৬/- টাকা 
িৃষি জপসয়সে। 
 

 জানুয়াষর/২০২০ সাসি 

জখািা আটায় জকষজ   

প্রষর্ খচুরা মূিয 
০.০৪/- টাকা হ্রাস   

জপসয়সে।  

চোল্ 

জমাটা 28.99 28.88 28.24 28.59 29.08 29.20 

মাঝারী 35.93 35.64 35.14 36.02 36.80 37.26 

সরু 46.58 46.17 45.69 47.31 48.21 48.41 

গম িাি 26.87 27.13 27.64 27.90 27.88 27.94 

আটো জখািা 26.65 27.16 27.14 27.39 27.64 27.60 

ভুট্ো রষি 20.08 20.69 20.95 21.25 22.27 22.60 

 

 নিয়ে গ্রোয়ফ চোয়ল্র দর এর হ্রোি ও বৃনির গনত্ মদ োয়িো হয়ল্োঃ 
 

আগষ্ট/1৯ হসর্ জানয়ুাষর/২০ মাসস চাসির পাইকারী দর এর হ্রাস-

িষৃির ষচত্র 

 

 

 

আগষ্ট/1৯ হসর্ জানয়ুাষর/২০ মাসস চাসির খুচরা দর এর  হ্রাস-

িষৃির ষচত্র 

 

  নিয়ে গ্রোয়ফ গম, আটো ও ভুট্োর দর এর হ্রোি ও বৃনির গনত্ মদ োয়িো হয়ল্োঃ 
 

আগষ্ট/1৯ হসর্ জানয়ুাষর/২০ মাসস গম,-আটা ও ভুট্টার পাইকারী 
দর এর হ্রাস-িৃষির ষচত্র 

আগষ্ট/1৯ হসর্ জানয়ুাষর/২০ মাসস গম,-আটা ও ভুট্টার  

খুচরা দর এর হ্রাস-িৃষির ষচত্র 
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জানুয়াষর/২০  ও  ষিসসম্বর/১৯ মাসসর  উপযুৃক্ত  রু্িনামূিক িাজারদর সারণী ও গ্রাসি প্রষর্িষির্ হয়  

জয,  ষিসসম্বর/১৯ মাসসর  রু্িনায়  জানুয়াষর/২০ মাসস চাি  জমাটা, মাঝাষর, সরু, গম ও ভূট্টা এর 

পাইকারী ও খুচরা গড় দাম উভয়ই সামানয িৃষি জপসয়সে। অনযষদসক  আটা (জখািা) এর পাইকারী ও খুচরা 

গড় দাম উভয়ই সামানয হ্রাস জপসয়সে। 

 

৩। চোল্  এর আমদোনির তু্ল্িোমূল্ক হোল্নচত্রঃ 

চোল্ জলু্োই/২০১৮-জোিুয়োনর/২০১৯ 

মোি পর্যন্ত আমদোনির পনরমোি 

(হোজোর মমঃ টয়ি) 

 

জলু্োই/২০১৯-জোিুয়োনর/২০২০ 

মোি পর্যন্ত আমদোনির পনরমোি 

(হোজোর মমঃ টয়ি) 

                        

সরকারী পযৃাসয় 56.00 - 

জিসরকারী 
পযৃাসয় 

67.20 4.00 

জমাট = 123.2০ 4.00 

       ত্থ্য িূত্রঃ এফ নপ এম ইউ 

 

 চোল্ এর আমদোনির তু্ল্িোমলূ্ক নচত্র 
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 গম এর আমদোনির তু্ল্িোমলূ্ক হোল্নচত্রঃ  

গম জলু্োই/২০১৮-জোিুয়োনর/২০১৯ 

মোি পর্যন্ত আমদোনির পনরমোি 

(হোজোর মমঃ টয়ি) 

 

জলু্োই/২০১৯-জোিুয়োনর/২০২০ মোি 

পর্যন্ত আমদোনির পনরমোি (হোজোর 

মমঃ টয়ি) 

                        

সরকারী পযৃাসয় 197.70 285.60 

জিসরকারী 
পযৃাসয় 

3222.80 3280.00 

জমাট = 3420.50 3565.60 
 

      ত্থ্য িূত্রঃ- Food Planing and Monitoring Unit (FPMU) 

 

 গম এর আমদোনির তু্ল্িোমূল্ক নচত্র 

 

 

৪। চোল্ ও গয়মর তু্ল্িোমলূ্ক আন্তজয োনত্ক বোজোরদর এর হোল্নচত্রঃ 
 

চাি(সাদা, থ্াই ১০০% ষি জগ্রি হ্রাস-িৃষি (%) গম (SRW-2) হ্রাস-িৃষি (%) 

জানুয়াষর/২০১৯ জানুয়াষর/ 

২০২০ 

 জানুয়াষর/২০১৯ জানুয়াষর/২০২০  

৩85.00 425.00 10.38 % 241.00 252.00 4.56 % 
 

 

ত্থ্য িূত্রঃ Food Planing and Monitoring Unit (FPMU) 

 

পর্যোয়ল্োচিোঃ 
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চোল্ঃ জানুয়াষর/২০1৯ মাসসর রু্িনায় চিষর্ িের জানুয়াষর/২০২০ মাসস চাসির আিজৃাষর্ক িাজার  মূিয 
10.38% িৃষি জপসয়সে। 
 

গমঃ জানুয়াষর/২০১৯ িেসরর রু্িনায় চিষর্ িের জানুয়াষর/২০২০ মাসস গসমর  আিজৃাষর্ক িাজার মূিয  
4.56%  িৃষি জপসয়সে।     

 

 

 

 

 

৫ ।  বোজোরদর নিয়নিত্ পর্যোয়য় রো োর িম্ভোবয িুপোনরশঃ 
 

 জমৌসুসম স্বল্প মূসিয কৃষি পণয ষিক্রসয়র (Distress Sale) মািযসম কৃিকরা যাসর্ ক্ষষর্র স্বীকার না 

হন জসিসক্ষয  শসয গুদাম ঋণ কাযৃক্রম জজারদার করণ এিং সারা জদশ িযাপী সম্প্রসারসণর উসদযাগ 

গ্রহন করা। 

 সরকারষর জগািাউসনর িারণ ক্ষমর্া িৃষিপূিৃক িাসনর উৎপাদন ও চাষহদা ষিসিচনায় ষনসয় 

সংগৃহীর্ িান সরকাষর জগািাউন এিং ষমিারসদর জগািাউসন সংরক্ষণ কসর ক্রাষশং এর িযিিা 

করা। কৃিসকর কাে জথ্সক িান ক্রসয়র পষরমাণ িৃষির মািযসম িাসনর নযাযযমূিয ষনষির্ করা। 

 িাসনর নযাযয মূিয ষনষির্করসণ কৃষি উপকরসণর উপর ভরৃূ্ষক অিযাহর্ রাখা এিং কৃষি 

যাষিকীকরসণর উপর জজার জদয়া। 

 উিৃি এিাকা জথ্সক ঘাটষর্ এিাকায় সরিরাহ ষনষির্ করার িসক্ষয সাপ্লাই জচইন ষনষিৃঘ্ন করা 

প্রসয়াজন। 

 িান চাসির সরকারী মজসুদর িারনক্ষমর্া িাড়াসনা জযসর্ পাসর। 

 িাসনর উৎপাদন খরচ হ্রাসসর িসক্ষয কৃষি উপকরসনর উপর ভরৃূ্ষক প্রদানসহ সরকার প্রদি কৃষি 

সহায়র্াসমূহ সরাসষর কৃিকসদর ষনকট জপৌৌঁোসনার কাযৃকরী িযিিা গ্রহন। 

 ষমি মাষিকসদর গুদাসমর ১০% সরকার িযিহাসরর সুসযাগ থ্াকসর্ হসি। 

 ষমি মাষিক ও আড়র্দারগণ অষর্ষরক্ত মজদু না রাসখ এ জনয ষনয়ষমর্ মষনটষরং করসর্ হসি। 

 জমৌসুসম সরাসষর কৃিকসদর কাে জথ্সক িান/চাি/গম ক্রয় করা হসি কৃিকরা নযাযযমূিয পাসি। 

অনযষদসক িাজার মূিয সহনীয় থ্াকসি। 
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১. পযযঃ  িোল্             

 ২২২২২২ ২২২২২ ২২২২২২২২২ ২২২২২২ ২২২২২২২ ২২২ ২২২২  

২২২২২২২২২নৃ ২২২২২ ২২২২ ২২২২২২ ২ ২২২২ষনর ২২২২২২২ ২২ 

২২২২২২ ২২২২ ২২২ ২২২২২ ২২২ ২২২২২ ২২২২২২ ২২২ ২২২২রৃ্ন 

২২২২২২২২২২ ২২২২২২ কাযৃক্রসমর ২২২২২ ২২২২ ২২২২২ ২২২২২২২২২২ 

২২২ পযৃাসয়র ২২২২২২২২ ২২২ ২২২২২২২ ২২২২২২২২২ ২২২২২২২ 

২২২২২২২ ২২২ ২২২২২২ ২২২২২ ২২২ ২২২  ষিসসম্বর’২২১৯, মাসসর সাসথ্ ষরসপাটিং 

মাস জানুয়াষর’২০২০ এিং একই সময় জানুয়াষর’২২১৯ ২২২২২ সাসথ্ জানুয়াষর’২০২০ মাসসর 

২২২২২২২ ২২২২২২ ২২২২২ ২২২২২২২ ২২২২২ ২২ ২২২২২ ২২ ২২২ 

২২২২২ ২ ২২২২২২২ ২২২২২/২২২২২২২ ২২২ ২২জম্ন সারণীসর্ প্রদশৃন ২২২ 

২২২২  

 

 

 

 

 

 

 

 

 সারনী- ১: ষিষভন্ন প্রকার িাসির পাইকারী িাজারদর পষরষিষর্ 

 

                                                                                                             ( টাকা/প্রষর্ কুইন্টাি) 

৫৫৫৫ 

৫৫ 

৫৫৫৫৫৫৫৫ 

৫৫৫ 

 

৫৫৫৫৫৫৫৫৫ 

৫৫৫৫৫৫৫৫/৫৫৫৫ 

 

 

৫৫ ৫৫৫         

৫৫৫৫৫৫৫৫/৫৫৫৫ 

 

৫৫ ৫৫৫ 

৫৫৫৫৫৫৫৫/৫৫৫৫ 

৫৫৫৫৫ ৫৫৫৫ 

৫৫৫৫৫/৫৫৫৫৫৫ 

২ 
২২২-২২২-

২২২২ 
9169 8023 7062 14.28% 

২ 
২২২-২২২-

২২২২২ 
9120 8389 7248 8.71% 

২ 
২২২- ২২২২-

২২২২-২২২২ 
9950 9923 8133 0.27% 

২ 
২২২- ২২২২-

২২২২-২২২২২ 
7044 6283 6069 12.11% 
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২ 

২২২- ২২২২-

২২২২২২- 

২২২২২২২২২২ 

8670 8339 7413 3.97% 

২ 
২২২- ২২২-

২২২২ 
12227 11084 10040 10.31% 

২ 
২২২- ২২২২-

২২২২ 
7524 7408 7292 1.57% 

২ 
২২২- ২২২২-

২২২২২ 
7335 7383 7403 -0.65% 

২ 
২২২- ২২২-

২২২২ 
5449 5495 4744 -0.84% 

২২ 
২২২- ২২২-

২২২২২২ 
3530 3431 3614 2.89% 

২২ 
২২২-  

২২২২২২ 
3601 5690 4342 -36.71% 

 

৫৫৫৫৫৫৫ ৫৫৫ ৫৫৫৫৫৫৫৫,৫৫৫৫ ৫৫ ৫৫৫ ৫৫৫৫৫৫৫৫ , ৫৫৫৫ ৫ ৫৫ 

৫৫৫ ৫৫৫৫৫৫৫৫,৫৫৫৫ ৫৫৫৫৫ ৫৫৫৫৫ ৫৫৫৫৫ ৫৫ ৫৫৫৫৫৫৫ 

৫৫৫৫৫৫৫ ৫৫৫৫৫৫৫ ৫৫৫৫৫৫৫৫ ৫৫৫৫৫৫ ৫৫৫ 

 

 

 

 

৫. ৫. ৫৫ ৫৫৫৫৫ ৫৫৫৫ ৫৫৫৫৫৫৫৫৫ ৫৫৫৫৫৫৫৫৫৫৫. 

         ২২২২২ ২২২ ২২২২২২ ২২২২ ২২২২২২২২২২ ২২২ ২২২২ ২২২, 

২২২২২২২ ২২২২২২২  ২২২২২২২২’২২২২ ২২২২২ ২২২২২২  

২২২২২২২২’২২২২ ২২২২ ২২২-২২২২ ২২২২২, ২২২-২২২-২২২২ ২ ২২২-

২২২২২২ ২২২২ ২২২২২২২২ ২২২ ২২২২২ ২২  ২২২২২২ ২২২২২২২  

৫. ৫. ৫৫ ৫৫৫৫৫ ৫৫ ৫৫৫৫৫ ৫৫৫৫ ৫৫৫৫৫৫৫৫৫ ৫৫৫৫৫৫৫৫৫৫৫ 
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        ২২২ ২২২২২২ ২২২২২২২ ২২২২ ২২২২২২২২২ ২২২২২২ ২২২ ২২২, 

২২২২২২২ ২২২২২২২ ২২২২২২২২’২২২২ ২২২২২২ ২২২২২২২২’ ২২২২ 

২২২২ ২২২-২২২২ ২২২২২, ২২২-২২২-২২২২২২  ২ ২২২-২২২২২২ ২২২২ 

২২২২২২২২ ২২২ ২২২২২ ২২  ২২২২২২ ২২২২২২২  

৫.৫. ৫৫৫৫৫৫৫ ৫৫৫৫৫ ৫৫৫৫৫৫৫ ৫৫৫৫৫ 

৫৫৫৫৫৫   
       ২২২২২২২২২২ ২২২ ২২২২২২ ২২২ ২২২২২২২ ২২২২ ২ ২২২২২২২২ 

২২২২২২২ ২২২২২২২২২২ ২২২ ২২২২ ২২২,  ২২২২২২২২’২২২২ ২২২২২ 

২২২২২২  ২২২২২২২২’২২২২ ২২২২ ২২২২২ ২২২২২২২  ২২২২২২ 

২২২২২২  ২২ ২২২২২ ২২২২২ ২২  ২২২২২২ ২২২২২২২  

৫৫৫৫৫৫৫৫ 

২২২২২২২২’২২২২ ২২ ২২২২২২ ২২২২২২২২’২২২২ ২২২২ ২২২২২৫ ২২ 

২২২২২ ২২২২২২ ২ ২২২ ২২২২২২২ ২২২২২২ ২২২২২২ ২২ ২২২২২ 

২২২২২২২২’২২২২  ২২২২ ২২২২২ ২২  ২২২২২২  ২২২২২২২ 

৫৫ ৫৫৫৫৫৫৫ ৫৫৫৫৫৫৫৫ 

২২২২ ২২২২২ ২২২২২২২২ ২২২২২২ ২২২২২২ ২২ ২২ ২২২২ ২২২২২২২, 

২২২২২২ ২২২২২ ২২২২২ ২২২২২২২ ২২ ২২২২২২২ ২২২২২২২২২২ 

২২২২২২  

৫৫৫৫৫-৫ 

৫ ৫৫৫৫৫ ৫৫৫৫৫৫৫ ৫৫৫৫৫ ৫৫৫৫৫৫৫৫৫৫ ৫৫৫৫৫৫ 

 

পয়যযর িোম 
৫৫

৫৫৫/

৫৫ 

৫৫৫৫

৫৫৫৫৫

৫/৫৫ 

৫৫৫৫৫

৫৫/৫৫ 

৫৫৫

৫৫৫৫/

৫৫ 

৫৫৫৫

৫৫৫৫/

৫৫ 

৫৫৫৫

৫৫৫৫/

৫৫ 

Wvj gvm 

†MvUv 
7767 7873 7739 7979 8023 7062 

Wvj gvm 

fvsMv 
7860 7870 7948 8336 8389 7248 

Wvj gmyi-

†`kx †MvUv 
9476 9466 9518 9843 9923 8133 

Wvj gmyi 

†`kx-fvsMv 
6486 6682 6286 6282 6283 6069 

Wvj gmyi 

†`kx-

DbœZgv‡bi 

7895 7797 8187 8331 8339 7413 

Wvj gyM- 

†`kx 
10339 10574 10825 11047 11084 10040 

Wvj †Qvjv - 

†MvUv 
7698 7536 7380 7401 7408 7292 
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Wvj †Qvjv-

fvsMv 
7547 7452 7328 7366 7383 7403 

Wvj gUi-†`kx 5328 5316 5372 5492 5495 4744 

Wvj gUi-

we‡`kx 
3380 3357 3426 3382 3431 3614 

Wvj-†Lmvix 5131 5126 5440 5330 5690 4342 

৫৫৫৫৫৫ ৫৫৫৫৫৫ ৫৫৫৫৫’৫৫৫৫ ৫৫৫ ৫৫৫৫৫৫৫৫’৫৫৫৫ ৫৫৫৫৫৫৫ 

৫৫৫৫৫ ৫৫৫৫৫ ৫ ৫৫৫৫৫৫৫ ৫৫৫ ৫৫৫৫৫৫ ৫৫৫৫ 

 

 

 

৫.  ৫৫৫৫৫ ৫৫৫৫৫ ৫৫৫ 

     ২২২২২ ২২২ ২২২২২ ২২২২২২২২২ ২২২২২২২২২২২২ ২২২২ 

২২২২২২ ২২২২২২২২ ২২২২২, ২২২২২২ ২২২ ২২২ ২২২ ২২২২২ ২২২ 

২২২২২২ ২২২২২২২২২২২২ ২২২২২ ২২২২২২ ২২২২ ২২২২২২ ২২২২ 

২২২২২২ ২২২ ২২২ ২২২২২  ২২২২২২২ ২২২২২২২ ২২২২২২ ২২২ ২২২২ 

২২২ ২২২ ২২২২২ ২২২২২ ২২২২২২ ২২২২২২২ ২২২২ ২২২২২২২২২২ 

২২২২২২  ২২২২২২২২’২২২২ ২২২২২ ২২২২২২ ২২২২২২২২’২২২২ 

২২২২ ২২২ ২২ ২২২ ২২২২২২২২’২২২২ ২২২২২ ২২২২২২ ২২২২ ২২২২২  

২২২২২২২২’২২২২ ২২২২ ২২২২২২২ ২২২২২ ২২২২২  ২২২২২ ২২২২২ 
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২২২২২২২ ২২২২২ ২২ ২২২২২ ২২ ২২২ ২২২২২ ২ ২২২২২২২  

২২২২২/২২২২২২২ ২২২ ২২২২২২ ২২২২২২২ ২২২২২২২২ ২২২ ২২২২       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ৫৫৫৫৫- ৫ : ৫৫৫৫৫৫৫ ৫৫৫৫৫৫ ৫৫৫৫৫ ৫৫৫৫৫  ৫৫৫৫৫৫৫ 

৫৫৫৫৫৫৫ ৫৫৫৫৫৫৫৫৫                                                                                           

                                                                                     (২২২২/ ২২২২২ ২২২ 

২২ ) 

৫৫৫৫ 

৫৫ 

৫৫৫৫৫৫৫৫ 

৫৫৫ 

৫৫৫৫৫৫৫৫৫ ৫৫৫ 

৫৫৫৫৫৫৫৫/৫৫৫৫ 

৫৫ ৫৫৫ 

৫৫৫৫৫৫৫৫/৫৫ 

 

৫৫ ৫৫৫ 

৫৫৫৫৫৫৫৫/৫৫৫৫ 

৫৫৫৫৫ ৫৫৫৫ 

৫৫৫৫৫/৫৫৫৫৫৫  

২ 
২২২২২-

২২২২২২২২২২ 
২২২২২ ২২২২২ ২২২২২ 0.28% 

২ 
২২২২২২ 

(২২২২) 
২২২২ ২২২২ ২২২২ 10.08% 

২ ২২২ ২২২২ ২২২২ ২২২২ 18.22% 

 

৫৫৫৫৫৫৫৫’৫৫৫৫ ৫৫ ৫৫৫   ৫৫৫৫৫৫৫৫’৫৫৫৫ ৫ ৫৫ ৫৫৫   

৫৫৫৫৫৫৫৫’৫৫৫৫ ৫৫৫৫৫ ৫৫৫৫৫ ৫৫৫৫৫ ৫৫৫৫৫৫৫ ৫৫৫৫৫ ৫৫ 

৫৫৫৫৫৫৫ ৫৫৫৫৫৫৫ ৫৫৫৫মর্য ৫৫৫৫৫৫ ৫৫৫৫ 

 

 

৫. ৫ . ৫৫ ৫৫৫৫৫ ৫৫৫৫ ৫৫৫৫৫৫৫৫৫ ৫৫৫৫৫৫৫৫৫৫৫ 
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 ২২২২২২২২ ২২২ ২২২২ ২২২২২২২২২২ ২২২ ২২২২ ২২২ 

২২২২২২২২’২২২২ ২২২২২ ২২২২২২ ২২২২২২২২’২২২২ ২২২২ ২২২  

২২২ ২২২২২ ২২  ২২২২২২ ২২২২২২২ 

৫. ৫ . ৫৫ ৫৫৫৫৫ ৫৫৫৫ ৫৫৫৫৫৫৫৫৫ ৫৫৫৫৫৫৫৫৫৫৫ 

২২২ ২২২২২২ ২২২২২২২ ২২২২ ২২২২২২২২ ২২২ ২২২২ ২২২ ২২, 

২২২২২২২২’২২২২ ২২২২২ ২২২২২২ ২২২২২২২২’২২২২ ২২২২  ২২২ 

২২২২২ ২২ ২২২২২ ২২২২২২২ 

৫ ৫৫৫৫৫ ৫৫৫৫৫, ৫৫৫৫৫৫ ৫৫৫ ৫৫৫ ৫৫৫ ৫৫ ৫৫৫৫৫৫৫ ৫৫৫৫৫ 

৫৫৫৫৫৫৫৫৫৫ ৫৫৫৫৫৫ 

৫৫৫৫৫-৫ 

  
৫৫৫৫৫/

৫৫৫৫ 

৫৫৫৫৫৫

৫৫৫৫/৫৫

৫৫ 

৫৫৫৫৫৫

৫/৫৫৫৫ 

৫৫৫৫৫৫

৫/৫৫৫৫ 

৫৫৫৫৫৫

৫৫/৫৫৫

৫ 

৫৫৫৫৫৫

৫৫/৫৫৫

৫ 

‡Zj 

mwilv-

DbœZgv‡

bi 

12694 12806 12831 12814 12817 ২২২২২ 

‡Zj 

mqvweb 

(‡Lvjv) 

7783 7788 7794 7858 7886 ২২২২ 

‡Zj-cvg 6065 6105 6131 6223 6258 ২২২২ 

 

৫৫৫৫৫’৫৫৫৫ ৫৫৫ ৫৫৫৫৫৫৫৫’৫৫৫৫ ৫৫৫৫৫৫৫ ৫৫৫৫৫ ৫৫৫ 

৫৫৫৫৫৫ 
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৫.৫. ৫৫৫৫৫৫৫ ৫৫৫৫৫/৫৫৫৫৫৫৫ ৫৫৫৫৫  

২২২২২ ২২২২ ২২২২২২২২২২ ২ ২২২২২২২২ ২২২২ ২২২২২২২২ 

২২২২২২২২ ২২২২২২২২ ২২২ ২২২২ ২২২, ২২২২২২২২২২২ ২২২২২২ 

২২২২২২ ২২২২২ ২২২২২ ২২২২২ ২২২২ ২২২২ ২২২ ২২২২২ ২২ ২২২ 

২২২২২২২ ২২২২২ ২২২২২২২২’২২২২ ২২২২ ২২ ২২২২ ২২২২২ ২২২ 

২২২২২২২ ২২২২২ ২২২২২২২ ২২২ ২২২ ২২২২২২২২’২২২২ ২২২২ ২২২ 

২২২ ২২২২২২২ ২২২২২ ২২২২২২২২’২২২২ ২২২২ ২২ ২২২২ ২২২ 

২২২২২২২ ২২২২২ ২২২২২ ২২২২২ ২২২২২২২ ২২২২২২২ ২২২২ ২২ 

২২২২২২ ২২২২ ২২২২২২২২২২২ ২২২২২২ ২২২২২ ২২২ ২২২২২২ 

২২২২২২ ২২২২২২২২’২২২২ ২২২২২ ২২২২২২ ২২২২২২২২’২২২২ ২২২২ 

২২২ ২২২২২ ২২২ ২২২২২২২ ২২২২২২ ২২২২২২২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   



16 

 

পযযঃ      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

িসসির নামঃ জপৌঁয়াজ (জদশী ও আমদাষনকৃর্), রসুন (জদশী ও আমদাষনকৃর্), শুকনা মষরচ, কাৌঁচা 

মষরচ, আদা (জদশী ও আমদাষনকৃর্), হিুদ জদশী (জগাি ও িম্বা) এিং িষনয়া  

 

 

বোজোরদর পনরনিনত্ঃ  মসিা জার্ীয় পণয আমাসদর ষনর্য প্রসয়াজনীয় পসণযর মসিয উসেখসযাগয যার 

গুরুত্ব              অপষরসীম। জদশজ উৎপাদন ও আমদাষনর মািযসম এর চাষহদা পূরন হসয় থ্াসক। র্াই 

িাজার মূসিযও জিশ র্ারর্ময িক্ষয করা যায়। কৃষি ষিপণন অষিদপ্তসরর সদর দপ্তসর জজিা অষিস সমূহ 

হসর্ প্রাপ্ত সাপ্তাষহক িাজারদর িুসিটিন হসর্ সংকষির্ িাজারদর  ষিসসম্বর’২০১৯ মাসসর রু্িনায় 

জানুয়াষর’২০২০ মাসস জপৌঁয়াজ (জদশী ও আমদাষনকৃর্), রসুন (জদশী ও আমদাষনকৃর্), শুকনা মষরচ, কাৌঁচা 

মষরচ, আদা (জদশী ও আমদাষনকৃর্), হিুদ-জদশী (জগাি ও িম্বা) এিং িষনয়া িসসির পাইকারী ও খুচরা 

জার্ীয় গড় মাষসক িাজার দসরর হ্রাস/িৃষির হার ষনসম্ন সারণীসর্ প্রদশৃন করা হসিাঃ   
 

                                                                                                                          (টাকায়) 

    পসণযর নাম 

(জেষণ 

অনুযায়ী) 

     জানুয়াষর’২০২০ ষিসসম্বর’২০১৯ মাষসক দাসমর হ্রাস/িৃষি 

পাইকারী 

(প্রষর্ 

কুইন্টাি) 

খুচরা 

(প্রষর্ 

জকষজ) 

পাইকারী 

(প্রষর্ 

কুইন্টাি) 

খুচরা 

(প্রষর্ 

জকষজ) 

প্রষর্  

কুইন্টাি 
প্রষর্  জকষজ 

জপৌঁয়াজ-জদশী 10642 119 14387 159 -26.03% -25.16% 

জপৌঁয়াজ-ষিসদশী 8593 103 13621 148 -36.91% -30.41% 

রসুন-জদশী 15391 171 14461 162 6.43% 5.56% 

রসুন-ষিসদশী 13848 153 13492 150 2.64% 1.73% 

শুকনা মষরচ 21923 239 19198 207 14.19% 15.46% 

কাৌঁচা মষরচ 4054 54 4082 52 -0.69% 3.31% 

আদা-জদশী 11853 138 13525 144 -12.36% -4.17% 

আদা-ষিসদশী 11825 139 11673 139 1.30% 0.00% 

হিুদ-(জগাি) 13100 151 13062 151 0.29% 0.00% 
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হিুদ-(িম্বা) 12811 143 12881 143 -0.54% 0.00% 

িষনয়া 9814 117 9429 112 4.08% 4.30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

নিয়িম্বর’২০১৯ ও জোিুয়োনর’২০২০ মোয়ির জোত্ীয় গড় পোইকোরী মূল্য এর পনরবত্য য়ির নচত্রঃ 

 

                                                                                                                            (কুইন্টাি/ 

টাকায়) 

 

 

 

    

নিয়িম্বর’২০১৯ ও জোিুয়োনর’২০২০ মোয়ির জোত্ীয় গড়  ুচরো মূল্য এর পনরবত্য য়ির নচত্রঃ  

 

                                                                                                                         (জকষজ/টাকায়)  
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পর্যোয়ল্োচিোঃ  

নসভম্বর’২০১৯ মাসসর রু্িনায় জানয়ুাষর’২০২০ মাসস পাইকারী ও খুচরা জার্ীয় গড় িাজার দসরর 

হ্রাস/িৃষির পষরষহহষর্ 

পযৃাসিাচনা। 

 

জপৌঁয়াজ -জদশী এর দাম ষিসসম্বর’২০১৯ মাসসর রু্িনায় জানুয়াষর’২০২০ মাসস পাইকারী দাম -২৬.০৩% 

হাসর এিং খুচরা দাম -২৫.১৬% হাসর হ্রাস জপসয়সে। জপৌঁয়াজ-ষিসদশী পাইকারী  দাম -৩৬.৯১% হাসর ও  

খুচরা দাম -৩০.৪১% হাসর হ্রাস জপসয়সে। 

  

রসুন জদশী ষিসসম্বর’২০১৯ মাসসর রু্িনায় জানয়ুাষর’২০২০ মাসস পাইকারী দাম ৬.৪৩% হাসর ও  খুচরা 

দাম ৫.৫৬% হাসর িৃষি জপসয়সে। রসুন-ষিসদশী  পাইকারী দাম ২.৬৪% হাসর এিং  খুচরা  দাম ১.৭৩%  

হাসর িৃষি জপসয়সে। 

 

শুকনা মষরচ-এর দাম ষিসসম্বর’২০১৯ মাসসর রু্িনায় জানুয়াষর’২০২০ মাসস পাইকারী দাম ১৪.১৯% 

হাসর এিং  খুচরা  দাম ১৫.৪৫%  হাসর িৃষি জপসয়সে।  
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কাৌঁচা মষরচ এর দাম  ষিসসম্বর’২০২০ মাসসর রু্িনায় জানুয়াষর’২০২০ মাসস পাইকারী দাম -০.৬৯% হাসর 

হ্রাস জপসয়সে ও খুচরা দাম ৩.৩১% হাসর িৃষি জপসয়সে। 

 

আদা-জদশী ষিসসম্বর’২০১৯ মাসসর রু্িনায় জানয়ুাষর’২০২০ মাসস পাইকারী দাম -১২.৩৬% হাসর ও খুচরা 

দাম -৪.১৭% হাসর  হ্রাস জপসয়সে।  আদা ষিসদশী পাইকারী দাম ১.৩০% হাসর  িৃষি জপসয়সে ও খুচরা দাম 

অপষরিষরৃ্র্ রসয়সে। 

 

হিুদ-জগাি ষিসসম্বর’২০১৯ মাসসর রু্িনায় জানুয়াষর’২০২০ মাসস পাইকারী দাম ০.২৯% হাসর িৃষি এিং 

খুচরা দাম অপষরিষরৃ্র্ হসয়সে। হিুদ  িম্বা পাইকারী দাম -০.৫৪% হাসর  হ্রাস ও খুচরা  দাম অপষরিষরৃ্র্ 

রসয়সে। 

 

িষনয়া ষিসসম্বর’২০১৯ মাসসর রু্িনায় জানুয়াষর’২০২০ মাসস পাইকারী দাম ৪.০৮% হাসর  এিং  খুচরা  

দাম ৪.৩০% হাসর িৃষি জপসয়সে। 

 

বোজোয়রর গনত্ প্রবোহঃ 

 

ক) কৃষি ষিপণন অষিদপ্তসরর সাপ্তাষহক িাজারদর িুসিটিসনর মািযসম ষিগর্ ৬ মাসসর সংকষির্ 

জার্ীয় গড় িাজারদসরর ষভষিসর্ জপৌঁয়াজ (জদশী ও আমদাষনকৃর্), রসুন (জদশী ও আমদাষনকৃর্), 

শুকনা মষরচ, কাৌঁচা মষরচ, আদা (জদশী ও আমদাষনকৃর্), হিুদ-জদশী (জগাি ও িম্বা) এিং িষনয়া 

িসসির পাইকারী িাজারদসরর গষর্ প্রিাহ ষনসম্ন সারণী ও জিখষচসত্রর মািযসম উপিাপন করা হসিা 

: 

 

 

 

►  ৬ মোয়ির পোইকোরী মূল্য পনরবত্য়িযর নচত্র/ধোরোক্রম 

                                                                                                            (প্রষর্ 

কুইন্টাি/টাকায়) 

পসণযর নাম ৫৫৫৫৫/

৫৫৫৫ 

৫৫৫৫৫৫

৫৫৫৫/৫৫

৫৫ 

৫৫৫৫৫৫৫

/৫৫৫৫ 

৫৫৫৫৫৫

৫/৫৫৫৫ 

৫৫৫৫৫৫

৫৫/৫৫৫৫ 

৫৫৫৫৫৫

৫৫/৫৫৫৫ 

জপৌঁয়াজ-জদশী 3723 5457 8902 15808 14387 10642 
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জপৌঁয়াজ-

ষিসদশী 3086 5087 8256 14211 13621 8593 

রসূন-জদশী 12247 12947 12848 14067 14461 15391 

রসূন-ষিসদশী 15308 14285 12474 15069 15260 13848 

শুকনা মষরচ 16458 16765 17241 18786 19198 21923 

কাৌঁচা মষরচ 6037 4436 5267 4259 4082 4054 

আদা-জদশী 16990 16082 14949 14080 13525 11853 

আদা-ষিসদশী 14761 14137 13580 13773 11673 11825 

হিুদ-(জগাি) 12325 12601 13071 13110 13062 13100 

হিুদ-(িম্বা) 12506 12754 12732 13081 12881 12811 

িষনয়া 9282 9454 9248 9416 9429 9814 

 

আগষ্ট’২০১৯ হসর্ জানুয়াষর’২০২০ পযিৃ জপৌঁয়াজ ও রসুন (জদশী ও আমদাষনকৃর্), শুকনা মষরচ, কাৌঁচা 

মষরচ, আদা (জদশী ও আমদাষনকৃর্), হিুদ জদশী (জগাি ও িম্বা) এিং িষনয়া িসসির পাইকারী দাসমর গষর্ 

প্রিাহ ।        
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 উপয়রর মল্ নচত্র মথ্য়ক মদ ো র্োয় মর্,  

 মপেঁয়োজ (মদশী )-   জপৌঁয়াজ এর পাইকারী দর আগষ্ট /১৯ মাস হসর্ নসভম্বর/১৯ মাস  পযৃি 

উিৃগষর্। ষিসসম্বর/১৯ 

       মাস হসর্ জানুয়াষর/২০২০ মাস ষনম্নগষর্। 

 

  মপেঁয়োজ-(নবয়দশী)- আগষ্ট/১৯ মাস হসর্ নসভম্বর/১৯ মাস  পযৃি উিৃগষর্। ষিসসম্বর/১৯ মাস 

হসর্ জানুয়াষর/২০২০ মাস ষনম্নগষর্। 

 

 রিুি-(মদশী)-  আগষ্ট/১৯ মাস হসর্ জসসেম্বর/১৯ পযৃি উিৃগষর্ হসয়  অসটাির/১৯ ষনম্নগষর্ হসয় 

নসভম্বর/১৯ মাস হসর্  জানুযাষর/২০২০ মাস পযৃি উিৃগষর্। 

 

 রিুি (নবয়দশী)-  আগষ্ট/১৯ মাস হসর্  অসটাির/১৯ মাস পযৃি  ষনম্নগষর্ হসয় নসভম্বর/১৯ মাস 

হসর্ ষিসসম্বর/১৯ পযৃি  উিৃগষর্। জানুয়াষর/২০২০ মাস ষনম্নগষর্। 

 

 শুকিো মনরচ-  আগষ্ট/১৯ মাস হসর্  জানুয়াষর/২০২০ মাস পযৃি  উিৃগষর্।  

 

 কোেঁচো মনরচ   আগষ্ট/১৯ মাস হসর্ জসসেম্বর/১৯ মাস ষনম্নগষর্ হসয়  অসটাির/১৯ মাস উিৃগষর্।  

নসভম্বর/১৯ হসর্  জানুয়াষর/২০২০ মাস ষনম্নগষর্। 

              

 আদো-(মদশী)-   আগষ্ট /১৯ মাস হসর্  জানুয়াষর/২০২০ মাস পযৃি ষনম্নগষর্। 

 

 আদো–(নবয়দশী)- আগষ্ট/১৯ মাস হসর্ অসটাির/১৯ মাস ষনম্নগষর্। নসভম্বর/১৯ মাস উিৃগষর্।   

ষিসসম্বর/১৯ মাস ষনম্নগষর্ ও জানুয়াষর/২০২০ মাস উিৃগষর্। 

 

 

 হলু্দ-(মগোল্)- আগষ্ট/১৯ মাস হসর্  জানুয়াষর/২০২০ মাস পযৃি  উিৃগষর্। 

 

 হলু্দ (ল্ম্বো)-আগষ্ট/১৯ মাস হসর্ নসভম্বর/১৯ মাস পযৃি উিৃগষর্। ষিসসম্বর/১৯ হসর্ 

জানুয়াষর/২০২০ মাস ষহহষর্শীি। 
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 ধনিয়ো- আগষ্ট/১৯ হসর্ জসসেম্বর/১৯ মাস  উিৃগষর্। অসটাির/১৯ মাস ষনম্নগষর্ হসয় 

নসভম্বর/১৯ হসর্  জানুয়াষর/২০২০ মাস উিৃগষর্। 

 

 

 

 

 

৬ মোয়ির  ুচরো মূল্য পনরবত্য য়ির নচত্র/ধোরোক্রম      

 

                                                                                                                  (প্রষর্ জকষজ/টাকায়) 

৫৫৫৫৫/৫৫৫৫ ৫৫৫৫৫৫৫৫৫৫/৫৫৫৫ ৫৫৫৫৫৫৫/৫৫৫৫ ৫৫৫৫৫৫৫/৫৫৫৫ ৫৫৫৫৫৫৫৫/৫৫৫৫ ৫৫৫৫৫৫৫৫/৫৫৫৫ 

42 61 98 168 159 119 

35 56 91 156 148 103 

140 148 144 158 162 171 

170 158 140 147 149 153 

182 184 187 204 207 239 

79 59 68 55 52 54 

189 177 169 166 144 138 

169 161 155 161 139 139 

139 140 145 151 151 151 
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143 141 140 144 143 143 

109 109 106 112 112 117 

 

আগষ্ট’২০১৯ হসর্ জানুয়াষর’২০২০ পযিৃ  জপৌঁয়াজ ও রসুন (জদশী ও আমদাষনকৃর্), শুকনা মষরচ, কাৌঁচা 

মষরচ, আদা (জদশী ও আমদাষনকৃর্), হিুদ জদশী (জগাি ও িম্বা) এিং িষনয়া িসসির খুচরা দাসমর গষর্ 

প্রিাহ । 

  

  

 

 

উপয়রর মল্ নচত্র মথ্য়ক মদ ো র্োয় মর্- 

মপেঁয়োজ (মদশী )–জপৌঁয়াজ এর খুচরা িাজার দর আগষ্ট’২০১৯ মাস হসর্ নসভম্বর/১৯ মাস পযৃি 

উিৃগষর্। ষিসসম্বর/১৯ মাস  হসর্ জানুয়াষর/২০২০ মাস পযৃি  ষনম্নগষর্।  

 

 মপেঁয়োজ-(নবয়দশী)- আগষ্ট’২০১৯  মাস হসর্   নসভম্বর/১৯ মাস পযৃি  উিৃগষর্। ষিসসম্বর/১৯ 

মাস  হসর্ জানুয়াষর/২০২০ মাস পযৃি  ষনম্নগষর্।  
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রিুি-মদশী- আগষ্ট’২০১৯  মাস হসর্  জসসেম্বর/১৯ মাস পযৃি উিৃগষর্।  অসটাির/১৯ ষনম্নগষর্ 

হসয় নসভম্বর/১৯ হসর্ জানুয়াষর/২০২০ মাস  পযৃি উিৃগষর্।  

  

রিুি-নবয়দশী- আগষ্ট’২০১৯  মাস হসর্ অসটাির/১৯ মাস পযৃি ষনম্নগষর্। নসভম্বর/১৯ হসর্ 

জানুয়াষর/২০২০ মাস পযৃি উিৃগষর্।  

 

শুকিো মনরচ- আগষ্ট’২০১৯  মাস হসর্   জানুয়াষর/২০২০ মাস পযৃি উিৃগষর্।  

 

কোেঁচো মনরচ- আগষ্ট’২০১৯ মাস হসর্  জসসেম্বর/১৯ মাস ষনম্নগষর্। অসটাির/১৯ মাস উিৃগষর্। 

নসভম্বর/১৯ হসর্ ষিসসম্বর/১৯ মাস ষনম্নগষর্ হসয় জানয়ুাষর/২০২০ মাস উিৃগষর্। 

 

আদো-(মদশী )- আগষ্ট’২০১৯ মাস হসর্  জানুয়াষর/২০২০ মাস পযৃি ষনম্নগষর্। 

 

আদো-(নবয়দশী)- আগষ্ট’২০১৯ মাস হসর্   ষিসসম্বর/১৯  মাস  ষনম্নগষর্ হসয় জানয়ুাষর/২০২০  

মাস ষহহষর্শীি।  

 

হলু্দ-(মগোল্ )- আগষ্ট’২০১৯ মাস হসর্   নসভম্বর/১৯ মাস পযৃি উিৃগষর্ হসয় ষনসভম্বর/১৯ মাস 

হসর্ 

      জানুয়াষর/২০২০ মাস পযৃি  ষহহষর্শীি। 

 

           হল্ুদ-(ল্ম্বো)-আগষ্ট’২০১৯  মাস হসর্ অসটাির/১৯ মাস  ষনম্নগষর্ হসয় নসভম্বর/১৯ মাস 

উিৃগষর্।  ষিসসম্বর/১৯ 

      মাস হসর্ জানুয়াষর/২০২০ মাস ষহহষর্শীি। 

           

ধনিয়ো-আগষ্ট’২০১৯  মাস হসর্ জসসেম্বর/১৯ মাস ষহহষর্শীি হসয় অসটাির/১৯ মাস ষনম্নগষর্ 

হসয় নসভম্বর/১৯ ও ষিসসম্বর/১৯ মাস ষহহষর্শীি। জানুয়াষর/২০২০ মাস উিৃগষর্। 

 

িাজাসর জদশী জপৌঁয়াজ উঠসর্ শুরু করায়  জপৌঁয়াসজর দাম  স্বাভাষিক অিহহায় ষিসর  আসসর্ শুরু কসরসে। 

ষিগর্ ২০১৮-২০১৯ অথৃ্ িেসর জপৌঁয়াজ উৎপাদসনর পষরমান ষেি ২৩.৩১ িক্ষ জমঃটন। চিষর্ অথৃ্ িেসর 

এর পষরমান আসরা অসনক িৃষি পাসি িসি আশা করা যাসে। 
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ফিয়ল্র িোমঃ ত্োমোক, পোট ও তু্ল্ো 

পযযঃ ত্োমোক 

ষিষভন্ন র্ামাক জকাম্পানী, রংপুর র্ামাক িযিসায়ী সষমষর্ ও মাঠ পযৃাসয়র অষিস সমূহ হসর্ প্রাপ্ত 

র্থ্য মসর্   ২০১৮-২০১৯ অথৃ্ িেসর সামষগ্রক ভাসি আনুমাষনক ৯৫,৫৮০ একর জষমসর্ র্ামাসকর 

আিাদ হয় এিং আনমুাষনক ৭১,৬৮৫ জমঃ টন র্ামাক উৎপাদন হসি িসি িারনা করা যায়। অত্র 

অষিদপ্তসরর মাঠ পযৃাসয়র পযৃসিক্ষন হসর্ প্রাপ্ত র্থ্যমসর্ ২০১৭-১৮ অথৃ্িেসর সিৃসমাট প্রায় ৭২,৭৯৬ 

হাজার জমঃ টন র্ামাক ক্রয় ষিক্রসয়র ষহসাি পাওয়া যায় এিং জকাথ্াও চািী পযৃাসয় র্ামাক অষিষক্রর্ 

থ্াকার খির পাওয়া যায়ষন। র্াপসশাষির্ এিং িাষিৃ জাসর্র, যা সরাসষর র্ামাক সংষিষ্ট জকাম্পানীসমহূ 

চািী পযৃায় হসর্ ক্রয় কসর। কৃষি মিূয উপসদষ্টা কষমটি করৃৃ্ক চািী পযৃায় হসর্ ক্রসয়র জনয প্রষর্ িের 

র্ামাক িসসির সিৃষনম্ন মূিয ষনিৃারণ কসর জদয়া হয়। জদশী র্ামাসকর জকনাসিচা (যা ACV প্রকৃষর্র) 

জখািা িাজার হসর্ সম্পাষদর্ হয় এিং এর মসিয মষর্হার, জাষর্ ও ষিষভ র্ামাসকর পষরমাণই জিশী। ষকেু 

পষরমান িাংিাসদসশর গুরুত্বপূণৃ ১০টি জজিা হসর্ প্রাপ্ত মষর্হার ও জাষর্ র্ামাক এর পাইকারী গড় িাজার 

দর এর ষভষিসর্ মাষসক ও িাৎসষরক মূিয হ্রাস-িৃষির রু্িনামূিক পযৃাসিাচনা নীসচ প্রদি হসিা।    

 

ত্োমোক ফিয়ল্র পোইকোরী মুল্য পনরনিনত্ 

       

২২২২২২ 

২২২ 
২২২২২২২২/২২২২ 

    

২২২২২২২২/২২ 
২২২২২২২২/২২ 

২২২২২ 

২২২২২/২২২২২২ 

২২২২২২ ২২২২২ ২২২২২ ২২২২২ -0.44% 

২২২২ ২২২২২ ২২২২২ ২২২২২ 0.00% 

 
 

 
                        

ত্োমোয়কর িরকোর নিধযোনরত্ মূল্য-এর িোয়থ্ বোজোর মূয়ল্যর তু্ল্িো’র নচত্র 
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২২২২২২২২/২২ ২২২২২ ২২২২২২ ২২২২২২২২/২২২২ ২২২২ ২২২২২২ 

২২২২২২২ ২২২২২২২ ২২২২২ ২২২২২ ২২২২২২ ২২ -0.৪৪%২ 

২২২২২২২২/২২ ২ ২২২২২২২২/২২২২  ২২২২ জাষর্ ২২২২২২২ ২২২২২২২ 

২২২২২ ২২২২২২২২২ ২২২২২২    

 

 

৫৫৫৫৫৫৫৫/৫৫ মোয়ির মচয়য় ৫৫৫৫৫৫৫৫/৫৫৫৫ মোয়ি  ত্োমোয়কর বোজোর 

মুয়ল্যর তু্ল্োিঃ  

                            িরকোর নিধযনরত্ মূল্য 

c‡Y¨i bvg ২২২২২২২২/২২২২ 
২২২২২২২২ 

/২২ 

২২২২২ 

২২২২২/২২২২২২   

২২২২২২ ২২২.২২ ২২২.২২ -0.72% 
  

২২২২ ২২২.২২ ২২২.২২ 0.00% 
  

                   
 

ত্োমোয়কর িরকোর নিধযোনরত্ মূল্য-এর িোয়থ্ বোজোর মূয়ল্যর তু্ল্িো’র নচত্র 

 

 
 

২২২২২২২২/২২ ২২২২২ ২২২২২২ ২২২২২২২২/২২২২ ২২২২ ২২২২২২ 

২২২২২২২ ২২২২২ ২২২২২ ২২২২২ ২২২২২২ ২২ -০.৭২%২ 
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২২২২২২২২/২২ ২ ২২২২২২২২/২২২২  ২২২২ জাষর্ ২২২২২২২ ২২২২২ 

২২২২২ ২২২২২২২২২ ২২২২২২    

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বোাংল্োয়দয়শ ত্োমোক 

চোষ ও উৎপোদি 

পনরিাং যোি 
 

* সূত্রঃ 2016 yearbook 

of Agricultural statistics of Bangladesh – BBS 

 

পোটঃ  

প্রিান আৌঁশ িসি পাট, জকনাি ও জমস্তার মসিয পাট প্রিান অথৃ্করী িসি। পাসটর দইুটি প্রজাষর্-

জদশী ও জর্ািা। জদশী পাসটর িি জগািাকার ও পার্ার স্বাদ ষর্র্া। জর্ািা পাসটর িি িম্বা এিং পার্ার 

স্বাদ ষর্র্া নয়। পাট উৎপাদসন অগ্রগামী জজিাগুসিা হসিা- রংপুর, িষরদপুর, যসশার, ঢাকা, টাঙ্গাইি, 

কুষষ্টয়া, জামািপুর ও পািনা। পাসটর আৌঁশ জথ্সক পাসটর সুর্া, িযাগ, িস্তা, পদৃা, কাসপৃট ও সংষিষ্ট পণয 

র্ারপুষিন, পযাষকং দ্রিযাষদ উৎপাষদর্ হয়। এোড়াও পাটৃিসকি জিািৃ, পাট-প্লাষিক ও অনুরূপ দ্রিয তর্ষরসর্ 

পাসটর িযিহার হসে। কৃিসকর জ্বািাষনর ষসংহভাগই আসস পাটখষড় জথ্সক। পাসটর পার্া শাক ষহসসসি 

িযিহার হয় এিং খুিই সুস্বাদ।ু জদসশর শর্করা ৬০ ভাগ কৃিক পাট চাি কসর জীষিকা ষনিৃাহ কসর। জদসশ 

উৎপাষদর্ পাসটর শর্করা ৭০ ভাগ জদসশ িযিহার হয়, ৩০ ভাগ কাৌঁচা পাট ও পাটজার্ দ্রিয ষহসসসি রপ্তানী 

হয়।  

 

িের র্ামাক আিাদ  (হাজার 

একর) 

উৎপাদন  (হাজার 

জম:টন) 

২০০১-০২ ৭৬ ৩৮ 

২০০২-০৩ ৭৬ ৩৭ 

২০০৩-০৪ ৮৫ ৩৯ 

২০০৪-০৫ ৭৪ ৩৮ 

২০০৫-০৬ ৭৮ ৪৩ 

২০০৬-০৭ ৭৬ ৩৯ 

২০০৭-০৮ ৭২ ৪০ 

২০০৮-০৯ ৭৪ ৪০ 

২০০৯-১০ ৯৫ ৫৪ 

২০১০-১১ ১২১ ৭৯ 

২০১১-১২ ১২৬ ৮৫ 

২০১২-১৩ ১২০ ৭৯ 

২০১৩-১৪ ১২৪ ৮৫ 

২০১৪-১৫ ১২৭ ৯৪ 

২০১৫-১৬ ১১৫  ৮৮ 
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পোট এর নবনভন্ন বযবহোর উপয়র্োনগত্ো নিয়ে প্রদত্ত িোয়োগ্রোম মথ্য়ক মদ ো মর্য়ত্ পোয়র 

 

 
 

জনাটঃ পাট-এর ষিষভন্ন উপসযাগীর্ার ষচত্র হসর্ মূিয সংসযাজসনর সম্ভািযর্া সম্পসকৃ িারণা পাওয়া যায় 

ষিিায় প্রদশৃন করা হয়। 

 

 

 

 

 

বোাংল্োয়দয়শ পোট চোষ ও উৎপোদি পনরিাং যোি 

িের  পাট আিাদ (িাখ জহটর)  উৎপাদন (িাখ জিি)  জহটর প্রষর্ িিন 

(জিি*)  

 মদশী মত্োষো মমোট মদশী মত্োষো মমোট মদশী মত্োষো 
২০০৬-০৭  ০.৯

৫  

৩.৭৬  ৪.৭১ ৬.৯১  ৪১.৯
৬  

৪৮.৮
৭  

৭.২৭  ১১.১৬  

২০০৭-০৮  ০.৯
৪  

৪.২৪  ৫.১৮  ৫.৬৩  ৪১.৮
৩  

৪৭.৪৬ ৫.৯৯ ৯.৮৭ 

২০০৮-০৯  ০.৭
৩  

৪.০০  ৪.৭৩ ৫.২৯  ৪২.০০  ৪৭.২৯  ৭.২৫  ১০.৫০  

২০০৯-   ৪.১৬   ৫০.০  ১২.০৪ 
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২০১০** ৯ 

২০১০-

১০১১** 

  ৭.০৯   ৮৩.৯
৬ 

 ১১.৮৪ 

২০১১-

১০১২** 

  ৭.৬   ৮০.০
৩ 

১০.৫৩ 

২০১2-

১০১3** 

৬.৮১ ৭৬.১০ ১১.১৭ 

২০১৩-

১০১৪** 

৬.৬৬ ৭৪.৩৬ ১১.১৭ 

২০১৪-

১০১৫** 

৬.৭৩ ৭৫.০১ ১১.১৫ 

২০১৫-

২০১৬** 

৬.৭৮ ৭৫.৫৮ ১১.১৫ 

 

*১ জিি = ১৮১.৪৩ জকষজ = ৫ মণ (প্রায়) ।  

** সূত্রঃ 2016 yearbook of Agricultural statistics of Bangladesh – BBS  

 
 

আন্তজয োনত্ক নচত্র 
 

প্রিান প্রিান উৎপাদনকারী জদশসমূসহ পাট চাি এর অিিান নীসচর েক সমূহ জথ্সক জদখা জযসর্ 

পাসর। উসেখয িাংিাসদসশ পাসটর আিাদ আিার জনষপ্রয় হসয় উসঠসে, র্সি উৎপাদন দক্ষর্া িৃষির সুসযাগ 

রসয়সে িসি জদখা যায় (চীসনর জহটর প্রষর্ উৎপাদন ২.৬৭ টন জসখাসন িাংিাসদসশর জহটর প্রষর্ উৎপাদন 

২.২২ টন)। 

 

পোট, মকিোফ ও অিযোিয আেঁশ ফিয়ল্ বযবহৃত্ জনমর পনরমোি  

    জষমর পষরমাণ (০০০ জহটর) (১ জহটর = ২.৪৭১ একর ) 

বছর বোাংল্োয়দশ চীন ইনিয়ো মোয়োিমোর মিপোল্ থ্োইল্যোি 

২০১২-২০১৩* ৭৬০.৪৩ ১৪ ৮০০ ২.৭৫ ১০.৫৪ ১.৪২ 

২০১১-২০১২* ৭৬০.০১ ১৩.৫ ৮০০ ২.৬৫ ১০.৫৮ ১.৪২ 

২০১০-২০১১* ৭০৮.৬১ ১৩.০৩ ৭৯০ ৫.০০ ১৩.০১ ১.০৪ 

২০০৯-২০১০* ৪১৬.৪৩ ৩০ ৭৭৩.৭ ৮.৯ ১১.৬ ১.৫ 

২০০৮-২০০৯ ৪০৮.১ ৩০ ৭৮৫.৬ ১৪.৩ ১১.৬ ১.৫ 

২০০৭-২০০৮ ৫০০ ৩৩ ৯৫২ ৪৭.২ ১১.৭ ১.২ 

২০০৬-২০০৭ ৫০০ ৩১ ৯৩১ ৫১.৪ ১২ ২.৩ 

২০০৫-২০০৬ ৪৬৬ ৩১.১ ৯৩১ ৪১ ১২.২ ৩.১ 

২০০৪-২০০৫ ৪১৮ ৩২ ৯১৬ ৩৫.৪ ১১.৮ ১৬.৬ 

২০০৩-২০০৪ ৪৯৯.৮ ৪১ ১০০০ ৪৪.১ ১১.৯ ২০.৪ 

২০০২-২০০৩ ৪৩৬.২ ৫৬ ১০২৫ ৫৮.৭ ১১.৭ ২৭.২ 

২০০১-২০০২ ৫১৯.৬ ৫২ ৯৮৬ ৫৩.৫ ১১.৩ ১৯.২ 
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২০০০-২০০১ ৪৪৮ ৫০ ৮৭৩ ৩১ ১৪.৫ ১৯.২ 

১৯৯৯-২০০০ ৪১৪.৮ ৬৫.৮ ৭৫১ ৩৩ ১১.৭ ১৯.৯ 

১৯৯৮-১৯৯৯ ৪৭৭.৫ ৯২.৭ ৮৪১ ৩৭.৩ ১২.৩ ৩০.৭ 

১৯৯৭-১৯৯৮ ৬৪৭.৫ ১৬২.১ ১১১৫ ৩৪.১ ১১ ৬৬.৬ 

১৯৯৬-১৯৯৭ ৫৪৭.৬ ১৪৭ ১০১৪ ৪৩.২ ১১.২ ৭৬.৫ 

১৯৯৫-১৯৯৬ ৫১৯.২ ১৪৬ ৮৪৬ ৪৭.৩ ১০.২ ৭৯.৩ 

   সূত্রঃ * খাদয ও কৃষি সংিা (জাষর্সংঘ), ষিষিএস, Summary Crop Statistics 
 

পাট, জকনাি ও অনযানয আৌঁশ িসসির জমাট উৎপাদন 
 

উৎপাদন (০০০ টন ) (১ টন = ১০০০ জকষজ)   

বছর বোাংল্োয়দশ চীি ইনিয়ো মোয়োিমোর মিপোল্ থ্োইল্যোি 

২০১২-২০১৩* ১৪৫২.০৪ ৪৫ ১৯১২ ২.৬ ১৪.৪২ ২.২ 

২০১১-২০১২* ১৫২৩.৩২ ৪৩.৫ ১৯৬০.৩৮ ২.৫ ১৪.৪২ ২.১ 

২০১০-২০১১* ১৫২৩.২৮ ৪০ ১৭৪৩ ৩.০৮ ২০.৯৭ ২.০৩ 

২০০৯-২০১০* ৯২৩.৪৭ ৮০ ১৬২০ ৮ ১৭ ১.৮ 

২০০৮-২০০৯ ৯১৩ ৮০ ১৪৭৬ ১২.৯ ১৭ ২.৯ 

২০০৭-২০০৮ ৯৯০ ৮৬ ১৭৮২ ১৯.১ ১৬.৮ ২.২ 

২০০৬-২০০৭ ৯৯০ ৮৬.৮ ১৮০০ ৪৩.৬ ১৭.১ ৩.৬ 

২০০৫-২০০৬ ৯৬৫ ৮২.৮ ১৫৩০ ৩৬.৯ ১৭.৭ ৪.৬ 

২০০৪-২০০৫ ৮১০ ৮৬.৯ ১৩৫০ ৩৩.৬ ১৬.৯ ৩৫.৭ 

২০০৩-২০০৪ ৯৬৩ ৯৯.৮ ১৬২০ ৪২ ১৭ ৪১.৩ 

২০০২-২০০৩ ৭৯৩.৪ ১৩০ ১৯৮০ ৪১.৯ ১৭ ৪৬.৪ 

২০০১-২০০২ ৯২৪.৭ ১৩৬ ১৮৯০ ৫০.৮ ১৬.৪ ২৯.৫ 

২০০০-২০০১ ৮১৪.৭ ১২৫.৯ ১৬২০ ২৭.৮ ১৫.২ ২৯.৭ 

১৯৯৯-২০০০ ৭৩১.৫ ১৬৪ ১৪০৪ ২৬.৫ ১৫.৭ ২৯.৭ 

১৯৯৮-১৯৯৯ ৮৫১.৯ ২৪৮ ১৪৯১.৭ ৩৩.৫ ১৫.৫ ৪৭.২ 

১৯৯৭-১৯৯৮ ১২৪২.৭ ৪২৯.৫ ১৯৬৪ ৩৩.১ ১৫.৫ ১০৬.৪ 

১৯৯৬-১৯৯৭ ১০৬২.২ ৩৬৪.৯ ১৮৩৬ ৩৯.৫ ১৪ ১০৯.৩ 

১৯৯৫-১৯৯৬ ৬৫২.৭ ৩৭১.২ ১৪৫৮ ৪৩ ১৪.৯ ১১৪.৯ 

   সূত্রঃ *খাদয ও কৃষি সংিা (জাষর্সংঘ), ষিষিএস, Summary Crop Statistics 

 

পোট, মকিোফ ও অিযোিয আেঁশ ফিয়ল্র মহটর প্রনত্ উৎপোদয়ির হোর  

 

         টন/জহটর ( ১ জহটর = ২.৪৭১ একর ) 

বছর বোাংল্োয়দশ চীন ইনিয়ো মোয়োিমোর মিপোল্ থ্োইল্যোি 

২০১২-২০১৩* ১.৯১ ৩.২২ ২.৩৯ ০.৯৭ ১.৩৭ ১.৫৫ 

২০১১-২০১২* ১.৭২ ৩.২৩ ২.৪৫ ৯.৫ ১.৩৭ ১.৫৫ 

২০১০-২০১১* ১.৯৩ ৩.০৭ ২.২০ ০.৬১ ১.৬১ ১.৯৫ 

২০০৯-২০১০* ২.০০ ২.৬৭ ২.০৯ ০.৯ ১.৪৭ ১.২ 

২০০৮-২০০৯ ২.২৮ ২.৬৭ ১.৮৮ ০.৯ ১.৪৭ ১.৯৩ 

২০০৭-২০০৮ ১.৯৮ ২.৬৩ ১.৮৭ ০.৪ ১.৪৩ ১.৭৯ 
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২০০৬-২০০৭ ১.৯৮ ২.৮ ১.৯৩ ০.৮৫ ১.৪৩ ১.৫৫ 

২০০৫-২০০৬ ২.০৭ ২.৬৬ ১.৬৪ ০.৯ ১.৪৫ ১.৫১ 

২০০৪-২০০৫ ১.৯৪ ২.৭২ ১.৪৭ ০.৯৫ ১.৪৩ ২.১৬ 

২০০৩-২০০৪ ১.৯৩ ২.৪৩ ১.৬২ ০.৯৫ ১.৪৩ ২.০৩ 

২০০২-২০০৩ ১.৮২ ২.৭৭ ২.০১ ০.৭১ ১.৪৫ ১.৫১ 

২০০১-২০০২ ১.৭৮ ২.৬২ ১.৯২ ০.৯৫ ১.৪৫ ১.৫৪ 

২০০০-২০০১ ১.৮২ ২.৫২ ১.৮৬ ০.৯ ১.০৫ ১.৫৪ 

১৯৯৯-২০০০ ১.৭৬ ২.৪৯ ১.৮৭ ০.৮ ১.৩৪ ১.৫ 

১৯৯৮-১৯৯৯ ১.৭৮ ২.৬৮ ১.৭৭ ০.৯ ১.২৬ ১.৫৪ 

১৯৯৭-১৯৯৮ ১.৯২ ২.৬৫ ১.৭৬ ০.৯৭ ১.৪১ ১.৬ 

১৯৯৬-১৯৯৭ ১.৯৪ ২.৪৮ ১.৮১ ০.৯১ ১.২৬ ১.৪৩ 

১৯৯৫-১৯৯৬ ১.২৬ ২.৫৪ ১.৭২ ০.৯১ ১.৪৭ ১.৪৫ 

   সূত্রঃ * খাদয ও কৃষি সংিা (জাষর্সংঘ), ষিষিএস, Summary Crop Statistics 

 

পোয়টর বোজোরজোত্করয মেযী- পাট আৌঁশ ষিক্রসয়র জনয আৌঁসশর মান উিম জথ্সক খারাসপর মান 

অনুসাসর জেণীষিনযাস করা হসয়সে র্া হসিা- এ িটম, ষি-িটম, ষস-িটম, এস িটম ও কাটিং িা গড়োট। 

 

বোাংল্োয়দয়শ তু্ল্ো চোষ ও উৎপোদি পনরিাং যোিঃ 

গর্ ২০১২-২০১৩ চাি জমৌসুসম জদসশ ৩৯৭৫৬ জহটর জষমসর্ রু্িা চাি হসয়সে, যা জথ্সক 

১,২৯,০০০ জিি আৌঁশরু্িা উৎপাষদর্ হয়। ২০১৬-২০১৭ অথৃ্ িেসর ৪২,৮৫০ জহটর জষমসর্ রু্িা চাি হয় 

এিং ১,৫৬,৫০৯ জিি আৌঁশ রু্িা উৎপাদন হয় ।  

 

    নিয়ে ২০১২-২০১৩ মথ্য়ক ২০১৬-২০১৭ পর্যন্ত তু্ল্ো চোয়ষ জনমর পনরমোি ও উৎপোদয়ির 

পনরমোি উয়ে  করো হল্ঃ 
 

কাযৃক্রম                                                          িের  

২০১২-

২০১৩ 

২০১৩-২০১৪ ২০১৪-২০১৫ ২০১৫-

২০১৬ 

২০১৬-২০১৭ 

রু্িা উৎপাদন  

জষমর পষরমান 

(জহঃ)  

৩৯,৭৫৬.০

০ 

৪১,৪৯৮.০০ ৪২,৭০০০.০০ ৪২,৮০০.০০ ৪২,৮৫০.০০ 

উৎপাদন (জিি)  ১,২৯,০০০.

০০ 

১,৪৪,৬১৬.০

০ 

১,৫২,৫৩৪.০

০ 

১,৫৩,২৮০.

০০ 

১,৫৬,৫০৯.

০০ 

                                                                                                                                                                                    সূত্রঃ রু্িা উন্নয়ন জিািৃ  
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২০১৩-২০১৪ মথ্য়ক ২০১৪-২০১৫ পর্যন্ত তু্ল্ো চোয়ষ জনমর পনরমোি ও উৎপোদয়ির পনরমোি 

উয়ে  করো হল্ঃ   
 

শসসযর নাম  ২০১৩-২০১৪ ২০১৪-২০১৫ ২০১৫-২০১৬ 

জষমর  

পষরমান 

(একর) 

উৎপাদন 

(জমঃটন) 

জষমর 

পষরমান 

(একর) 

উৎপাদন 

(জমঃটন) 

জষমর 

পষরমান 

(একর) 

উৎপাদন  

(জমঃটন) 

রু্িা (রষি ও 

খষরপ)  

২৭,৯৩৯ ১৯,৫৫১ ৩৩,৪৩১ ২৯,৭১৪ ৩৩,৭৮০ ৩৩,১৫১ 

ষশমুি রু্িা  ২৬ ১২,২৯৫ ২৮ ১০,৯০৭ ৫৭ ১২০৪০ 

                                                                                                                          িূত্রঃ নবনবএি 

রু্িা উন্নয়ন জিাসিৃর র্থ্যানুযায়ী উক্ত জিাসিৃর অিীনি ১১টি ষজষনং জকসন্দ্রর গুদাসম ২০১৪-১৫ অথৃ্িেসর 

সূর্া তর্রীর উপসযাগী আনুমাষনক ১৩৪২৪১.৫৭ জকষজ অথৃ্াৎ ২৯৫৯৫২.০৪৮ পাউন্ড আসমষরকান জার্ 

এিং ১০২৩৫.৮৪ জকষজ অথৃ্াৎ ২২৫৬৬.১৬৮ পাউন্ড পাহাড়ী জাসর্র আৌঁশরু্িা মজদু আসে।   

২৫/০৮/২০১৫ র্াষরসখর ১২.০৭.০০০০.১০৮.০৫.০০৬.১৫-২০৪৩ সংখযক স্মারসকর রু্িা উন্নয়ন 

জিাসিৃর সভার ষসিাি অনুযায়ী ২০১৪-১৫ জমৌসুসমর পাহাড়ী জাসর্র আৌঁশরু্িা প্রষর্ পাউন্ড ভযাট সহ 

৭৩.৫০ টাকা দসর ষিক্রসয়র ষসিাি গৃহীর্ হয়। অনযষদসক ২০১৪-১৫ জমৌসুসমর আসমষরকান জাসর্র 

(জিষিং) প্রর্যাষয়র্মাসনর িীজরু্িার ক্রয় মিূয প্রষর্ পাউন্ড ভযাট সহ ৫৪.৬০ টাকা এিং সািারণ মাসনর 

(নন-জিষিং) িীজরু্িার ক্রয় মূিয প্রষর্ পাউন্ড ভযাট সহ ৫৩.৫৫ টাকা ষনিৃারণ করা হয়।    

*   ১ জিি = ১৮১.৪৩ জকষজ = ৫ মণ (প্রায়) ।   

**  সূত্রঃ 2015 yearbook of Agricultural statistics of Bangladesh - BBS 

*    ষিষিএস, Summary Crop Statistics 
 

 

পোট ও তু্ল্ো ফিয়ল্র পোইকোরী মূল্য পনরনিনত্ 

 (কুইন্টাি/টাকা) 
 

২২২২২২ 

২২২ 
২২২২২২২২/২২২২ 

    

২২২২২২২২/২২ 
২২২২২২২২/২২ 

২২২২২ 

২২২২২/২২২২২২ 

২২২ 

(২২২২/২২২২) 
২২২২ ২২২২ ২২২২ 0.00% 

২২২২ 

(২২২২২) 
২২২২২ ২২২২২ 

২২২২২ 
-1.46% 
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২২২২ 

(২২২২২২২) 
২২২২২ ২২২২২ 

২২২২২ 
0.00% 

 

 

পোট ও তু্ল্ো ফিয়ল্র পোইকোরী মূল্য নচত্র 

 

 
 

  

পোটঃ ২২২২২২২২/১৯ ২ ২২২২২২২২/২২২২ মাসসর পাট (সাদা/জর্ািা) এর জার্ীয় গড় 

মূিয ২২২২২২২২২ ২২২২২ যা ২.২২%। গর্ িৎসসরর একই মাসসর পাইকারী মূসিযর জার্ীয় 

গড় দাম এর জচসয় এ িৎসসরর পাট (সাদা/জর্ািা) এর জার্ীয় পাইকারী িাজার দর ২২২২২ জপসয়সে যা 

-২২.২২%। 

 

তু্ল্োঃ ২২২২২২২২/১৯ মাসসর জচসয় ২২২২২২২২/২২২২ মাসস ষশমুি রু্িার মূিয ২২২২২ 

২২২২২২২ কাপৃাস রু্িার পাইকারী মূিয ২২২২২২২২২ ২২২২২। গর্ িৎসসরর রু্িনায় এ 

িৎসসররর ষশমুি রু্িার মূিয ২২২২২ জপসয়সে যা -12.44% এিং কাপৃাস রু্িার মূিয সামানয িষৃি 

জপসয়সে যা 5.93%।  

 

তু্ল্ো ফিয়ল্র  ুচরো মূল্য পনরনিনত্  

                                                                                                                            (টোকো/মকনজ) 

 

২২২২২২ 

২২২ 
২২২২২২২২/২২২২ 

    

২২২২২২২২/২২ 
২২২২২২২২/২২ 

২২২২২ 

২২২২২/২২২২২২ 

২২২২ 

(২২২২২) 
২২২.২২ ২২২.২২ ২২২.২২ -0.07% 

২২২২ 

(২২২২২২২) 
২২২.২২ ২২২.২২ ২২২.২২ 0.43% 

তু্ল্ো ফিয়ল্র  ুচরো মূল্য নচত্র 



34 

 
 

  

 

  
 

পোটঃ জজিা পযৃাসয়র ষিষভন্ন িাজাসর পাট-এর খচুরা পযৃাসয় ষিক্রয় না হওয়ার কারসণ রু্িনামূিক িাজার 

দর-এ খুচরা মূিয জদয়া হসিা না।  

   

তু্ল্োঃ ২২২২২২২২/১৯ মাসসর জচসয় ২২২২২২২২/২২২২ মাসস ষশমুি রু্িার খুচরা মূিয 

২২২২২ জপসয়সে যা -0.07%। ২২২২২২২২/১৯ মাসসর জচসয় ২২২২২২২২/২২২২ মাসস 

কাপৃাস রু্িার খুচরা মূিয ২২২২২২ ২২২২২২ যা 0.43%। গর্ িৎসসরর রু্িনায় এ িৎসসররর 

ষশমুি রু্িার খুচরা মূিয সামানয িষৃি জপসয়সে যা 3.17% এিং কাপৃাস রু্িার খুচরা মূিয সামানয িষৃি 

জপসয়সে যা 6.42%। 
 

কনত্পয় প্রোনয িম্পদ ও মৎিয িম্পয়দর জোত্ীয় পোইকোরী গড় বোজোরদয়রর মোনিক ও বোনষযক হ্রোি-বৃনির 

পর্যোয়ল্োচিো প্রনত্য়বদিঃ 

(টাকা/কুইন্টাি) 

২২২২২২ ২২২ 

২২ মাস 

ষিসসম্বর২২

২২ 

২২২২ ২২২  

জানুয়াষর/২২২
০ 

২২২২২ 

২২২২ 

২২২২২/২২

২২২২ (%) 

গত্ বছর 

জানুয়াষর/২২২

৯ 

২২২২২২২ 

২২২২ 

২২২২২/২২

২২২২ (%) 

২২২২-২২২২২-

২২২২ (২২) 
২২২২২ ২২২২২ 0.36% ৩১১৩০ 

8.13% 

২২২২-২২২২২-

২২২২ (২২২২২২) 
২২২২২ ২২২২২ -1.21% ৩২২৩৯ 

2.02% 

২২২২-২২২২২-

(২২২২২) 
২২২২২ ২২২২২ -0.21% ১১৩১২ 

-7.62% 

২২২২ ২২২২ ২২২২২ ২২২২২ 0.28% ৪২৫২৮ 16.49% 

২২২২২ ২২২২ ২২২২২ ২২২২২ -1.70% ৬৫৫৯১ 3.28% 

২২২-২২২২২-

২২২২ (২২২)২২ 
২২২২ ২২২২ -2.12% ১০২৯ 

3.11% 

২২২-২২২২২-

২২২২২ (২২২)২২ 
২২২ ২২২ -0.55% ৭৪২ 

-1.89% 

২২২ ২২২ 

(২২২২২২) 
২২২২২ ২২২২২ -0.75% ২৯০০৪ 

2.48% 
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২২২ ২২২ ( ২২২) ২২২২২ ২২২২২ 0.30% ২৪০১৪ 6.22% 

২২২ ২২২২ 

(২২২২২২) 
২২২২২ ২২২২২ -2.10% ২৮৩৬৫ 

0.52% 

২২২ ২২২২ (২২২) ২২২২২ ২২২২২ 0.91% ২১৫২৫ 7.42% 

২২২ 

২২২২২২(২২২) 
২২২২ ২২২২২ 1.27% ১০৪২৩ 

-3.36% 

২২২ ২২২২ ২২২২২ ২২২২২ 0.30% ৫৮৩০০ 6.93% 

২২২ ২২২২২২ 

২২২২২ 
২২২২২ ২২২২২ 0.12% ১১৮৫৫ 

10.38% 

 

নিয়িম্বর/৫৫৫৫ ৫৫ ৫৫৫৫৫৫ জোিুয়োনর/৫৫২০ ৫৫ ৫৫৫৫ ৫৫৫৫৫৫৫ ৫৫৫৫৫ 

৫৫৫৫৫ ৫৫৫৫৫৫৫ ৫৫৫৫  

 

২২২২২২২২ 

২২২২২২ ২২২ 

২২২২২২২ 

২২২ (%) 

২২২২২২২২২২

২২২ ২২২২২২ 

২২২          

২২২২২২২ ২২২    (%)  

২২২২-২২২২২-

২২২২ (২২২২২২) 
২.২২% 

২২২২-২২২২২-

২২২২ (২২) 
0.36% 

২২২২-২২২২২-

(২২২২২) 
২.২২% ২২২২ ২২২২ 0.28% 

২২২২২ ২২২২ ২.২২% 
২২২ ২২২ ( 

২২২) 
0.30% 

২২২-২২২২২-

২২২২ (২২২)২২ 
২.২২% 

২২২ ২২২২ 

(২২২) 
0.91% 

২২২-২২২২২-

২২২২২ (২২২)২২ 
২.২২% 

২২২ 

২২২২২২(২২২) 
1.27% 

২২২ ২২২ 

(২২২২২২) 
২.২২% 

২২২ ২২২২২২ 

২২২২২ 
0.12% 

২২২ ২২২২ 

(২২২২২২) 
২.২২% ২২২ ২২২২ 0.30% 

    
 

নিয়িম্বর/২০১৯  এর তু্ল্িোয় জোিুয়োনর/২০২০ এর পযয মূয়ল্যর মোনিক হ্রোি বৃনির পোথ্যকয 
নিয়ে গ্রোয়ফর িোহোয়র্য মদ োয়িো হয়ল্োঃ 
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জানুয়াষর/২০২০ এর সাসথ্ ষিসসম্বর/১৯ এর মাষসক রু্িনামূিক িাজার দর পযৃাসিাচনা জদখা যায় জয, 

জমারগ-মুরগী-জদষশ (িড়) ০.৩৬%, ২২২২ ২২২২ ০.২৮%, ২২২ ( ২২২) ০.৩০%,  ২২২২ 

(২২২) ০.৯১%,মাে পাঙ্গাস (জোট) ১.২৭%, ২২২২২২ ২২২২২ ২.১২%, ও ইষিশ  মাে ০.৩০%,  

এর মূিয  িৃষি জপসয়সে।      

অনযষদসক, ২২২২-২২২২২-২২২২ (২২২২রী) ১.২১%, ২২২২-২২২২২-(২২২২২) 

০.২১.%,২২২২২ ২২২২ ১.৭০%, ষিম-মুরগী-জদশী (১০০)টি ২.১২%, ২২২-২২২২২-

২২২২২ ০.৫৫%, মাে রুই (মাঝারী) ০.৭৫%, কার্ি (মাঝারী) ২.১০%, এর মূিয  হ্রাস জপসয়সে। 

 

২. হ্রোি/বৃনির কোরয৫ 

জানুয়াষর/২০২০ এর সাসথ্ জানুয়াষর/১৯ এর মাষসক রু্িনামূিক িাজার দর পযৃাসিাচনা জদখা যায় জয, 

চাষহদার রু্িনায় সরিরাহ কম হওয়ার কারসণ, জমারগ-মুরগী-জদষশ (িড়) ০.৩৬%, ২২২২ ২২২২ 

০.২৮%, ২২২ ( ২২২) ০.৩০%,  ২২২২ (২২২) ০.৯১%,মাে পাঙ্গাস (জোট) ১.২৭%, 

২২২২২২ ২২২২২ ২.১২%, ও ইষিশ  মাে ০.৩০%,  এর মূিয  িৃষি জপসয়সে।            

            
  {         
 

অনযষদসক ২২২২-২২২২২-২২২২ (২২২২রী) ১.২১%, ২২২২-২২২২২-(২২২২২) 

০.২১.%,২২২২২ ২২২২ ১.৭০%, ষিম-মুরগী-জদশী (১০০)টি ২.১২%, ২২২-২২২২২-

২২২২২ ০.৫৫%, মাে রুই (মাঝারী) ০.৭৫%, কার্ি (মাঝারী) ২.১০%, এর উৎপাদন গর্ মাসসর 

রূ্িনায় অসনকাংসশ িৃষি জপসয়সে যার িসি মিূয অসনকটাই হ্রাস জপসয়সে।           

  

জোিুয়োনর/২০১৯ ও জোিুয়োনর/২০২০ এর পযয মূয়ল্যর বোৎিনরক হ্রোি বৃনির হোরঃ 
 

                                                                                                                       (টাকা/কুইন্টাি) 

৫৫৫৫৫৫৫৫ 

৫৫৫৫৫৫ ৫৫৫ 

৫৫৫৫৫৫ 

৫৫৫ (%) 

৫৫৫৫৫৫৫৫৫৫৫৫৫ 

৫৫৫৫৫৫ ৫৫৫          

৫৫৫৫৫৫৫ 

৫৫৫    (%) 

২২২২-

২২২২২-

(২২২২২) 

২.২২% 
২২২২-২২২২২-

২২২২ (২২) 
8.13% 

২২২-২২২২২-

২২২২২ 

(২২২)২২ 

২.২২% 
২২২২-২২২২২-

(২২২২২২) 
2.02% 

২২২ ২২½v২ 

(২২২) 
২.২২% ২২২২ ২২২২ 16.49% 

    ২২২২২ ২২২২ 3.28% 

    ২২২-২২২২২-২২২২ 3.11% 
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(২২২)২২ 

    
২২২ ২২২ 

(২২২২২২) 
2.48% 

    ২২২ ২২২ ( ২২২) 6.22% 

    
২২২ ২২২২ 

(২২২২২২) 
0.52% 

    ২২২ ২২২২ (২২২) 7.42% 

    ২২২ ২২২২ 6.93% 

    
২২২ ২২২২২২ 

২২২২২ 
10.38% 

 

 

জানুয়াষর/২০২০ এর রু্িনায়  জানুয়াষর /২০১৯এর িাজার মূসিযর িাৎসষরক পাথৃ্কযষনসম্ন গ্রাসির সাহাসযয 
জদখাসনা হসিা 
 

 
 

 

 

জানুয়াষর/১৯ এর সাসথ্ জানুয়াষর/২০২০ এর িাৎসষরক রূ্িনামূিক পযৃাসিাচনা জদখা যায় জয), ২২২২-

২২২২২-(২২২২২) ৭.৬২%,ষিম-মুরগী-িামৃ (১০০)টি ১.৮৯%,মাে পাঙ্গাস (জোট) এর মূিয 
৩.৩৬% হাসর হ্রাস জপসয়সে।  

 

জানুয়াষর/২০২০ এর সাসথ্  জানয়ুাষর/১৯ এর িাৎসষরক রূ্িনামিূক পযৃাসিাচনা জদখা যায় জয), জমারগ-

মুরগী-জদষশ (িড়) ৮.১৩%, জমারগ-মুরগী-জদষশ (মাঝারী) ২.০২%,গরুর মাংস ১৬.৪৯%, খাসীর মাংস 

৩.২৮%, ষিম-মুরগী-জদশী (১০০)টি ৩.১১%, মাে রুই (মাঝারী), ২.৪৮%, মাে রুই (জোট) ৬.২২%, 

মাে কার্ি (মাঝারী) ০.৫২%, মাে কার্ি (জোট) ৭.৪২%,  মাে ইষিশ  ৬.৯৩%, ও মাে ষসিভার কাপৃ 

এর মূিয ১০.৩৮%, হাসর িৃষি জপসয়সে।  
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হ্রোি/বৃনির কোরয৫ 

জানুয়াষর/২০২০ এর সাসথ্  জানুয়াষর/১৯ এর িাৎসষরক রু্িনামূিক িাজার দর পযৃাসিাচনা জদখা যায় জয, 

২২২২-২২২২২-(২২২২২) ৭.৬২%,ষিম-মুরগী-িামৃ (১০০)টি ১.৮৯%,মাে পাঙ্গাস (জোট) এর 

মূিয ৩.৩৬%০.১৫% এর উৎপাদন গর্ মাসসর রূ্িনায় অসনকাংসশ িৃষি জপসয়সে যার িসি মূিয 
অসনকটাই হ্রাস জপসয়সে।           

  

জানুয়াষর/১৯ মাসসর সাসথ্ ষরসপাটৃিং মাস জানুয়াষর/২০২০ এর িাৎসষরক রূ্িনামূিক পযৃাসিাচনা জদখা 
যায় জয) ,চাষহদার রু্িনায় সরিরাহ কম হওয়ার কারসণ,জমারগ-মুরগী-জদষশ (িড়) ৮.১৩%, জমারগ-

মুরগী-জদষশ (মাঝারী) ২.০২%,গরুর মাংস ১৬.৪৯%, খাসীর মাংস ৩.২৮%, ষিম-মুরগী-জদশী (১০০)টি 

৩.১১%, মাে রুই (মাঝারী), ২.৪৮%, মাে রুই (জোট) ৬.২২%, মাে কার্ি (মাঝারী) ০.৫২%, মাে 

কার্ি (জোট) ৭.৪২%,  মাে ইষিশ  ৬.৯৩%, ও মাে ষসিভার কাপৃ এর মূিয ১০.৩৮%, হাসর িৃষি 

জপসয়সে।  

   

নরয়পোর্য াং মোিঃ জোিুয়োনর/২০২০ মোয়ির কনত্পয় পয়যযর িয়বযোচ্চ ও িবযনিে বোজোর দরঃ  
  (কুইন্টাি/প্রষর্শর্/টাকায়) 

পসণযর নাম 
সসিৃাচ্চ দর সিৃষনম্ন দর 

জজিার নাম টাকা জজিার নাম টাকা 

জমারগ-মুরগী-(িামৃ) িষরশাি ১২২৫০ জশরপুর ৮৫০০ 

গরুর মাংস জনায়াখািী ৫৩০০০ যসশার  ৪৬০০০ 

খাসীর মাংস জনায়াখািী ৭৬০০০ খাগড়ােষড় ৫৪৫০০ 

মুরগীর- ষিম িামৃ 
১০০)টি 

কাপ্তাই ৮৭৫ মাগুরা ৬৫০ 

রুই মাে (মাঝারী)জদশী ষসরাজগঞ্জ ৪৫০০০ ঢাকা  ২১০০০ 

ইষিশ মাে (৬০০-

৭০০গ্রাম) 

ষসরাজগঞ্জ ৮৫০০০ ষসসিট(৪০০-৫০০গ্রাম) ৪০০০০ 

 

ফিয়ল্র িোমঃ আল্ু হল্যোি (িোদো ও ল্োল্), মবগুি, শিো ও কোেঁচো মপেঁয়প   

 

কৃষি ষিপণন অষিদপ্তর করৃৃ্ক ষিষভন্ন জজিা জথ্সক সংগৃহীর্ সাপ্তাষহক িাজার দসরর ষভষিসর্ 

সংকষির্ জার্ীয় গড় িাজার দর র্থ্যানযুায়ী   ষিসসস্বর/১৯ মাসসর রু্িনায়  জানুয়াষর/২০ মাসসর এিং 

গর্ িেসরর জানয়ুাষর/1৯ মাসসর রু্িনায় চিষর্ িেসরর  জানয়ুাষর/২০ মাসস আিু হিযান্ড (সাদা-িাি), 

জিগুন, শসা ও কাৌঁচাসপৌঁসপর মাষসক ও িাৎসষরক মিূয হ্রাস িৃষির রু্িনামিূক ch©v‡jvPbv প্রষর্সিদন 

ষনম্নরূপ। 

    

বোজোর দর পনর৫৫৫৫নত্ঃ  জোিয়ুোনর/২০ মাসসর সাপ্তাষহক িাজার দর িুসিটিন হসর্ সংকষির্ 

িাজার দর র্সথ্যর মািযসম আিু হিযান্ড (সাদা-িাি), জিগুন, শসা এিং কাৌঁচাসপৌঁসপর জয সমস্ত জার্ীয় 
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পাইকারী ও খুচরা গড় িাজার দর পাওয়া জগসে র্ার ষভষিসর্ একটি রু্িনামূিক ch©জিক্ষণ প্রষর্সিদন 

‘ক’ জথ্সক ‘ে’ ch©ি সারণীসর্ সংসক্ষসপ জদখাসনা হসিাঃ 
 

 

 

িোরযী-‘ক’  

পযযঃ আল্ু হল্যোি(িোদো-ল্োল্)   

                                                                                                                  (টাকায় 

/কুইন্টাি/জকষজ) 

পসণযর নাম          

(জেণী 

অনুযায়ী) 

নরয়পোর্াং মোয়ির 

দর 
গত্ মোয়ির দর গত্ বছয়রর দর মোনিক হ্রোি/বৃনি 

(%) 

বোৎিনরক  

হ্রোি/বৃনি (%) 
 জোিুয়োনর/২০ নিয়িম্বর/১9 জোিুয়োনর/১৯ 

পাইকারী 

(কুইন্টাি) 

খুচরা 

(জকষজ) 

পাইকারী 

(কুইন্টাি) 

খুচরা  

(জকষজ) 

পাইকারী 

(কুইন্টাি) 

খুচরা  

(জকষজ) 

পাইকারী 

(কুইন্টাি) 

খুচরা  

(জকষজ) 

পাইকারী 

(কুইন্টাি) 

খুচরা  

(জকষজ) 

আিু-(হঃ 

সাদা) 
2064 24.65 2094 24.93 1578 19.40 -1.43% -1.12% 30.80% 27.06% 

আিু-(হঃ 

িাি) 
2178 25.09 2298 27.11 1675 20.19 -5.22% -7.45% 30.03% 24.27% 

 

৫৫৫৫৫৫৫৫৫৫৫৫ 
 

মোনিক ৫৫৫৫৫৫৫৫৫৫৫   জানুয়াষর/২০ ও  ষিসসম্বর/১9 মাসসর মাষসক িাজার দর 

২২২২২২২২২২ কসর জদখা যায় ষিসসস্বর/১9  মাসসর রু্িনায়  জানুয়াষর /২০ মাসস আিু (হঃ সাদা) 

এর দাম কুইন্টাি প্রষর্ 1.43% ও জকষজ প্রষর্ খুচরা দাম  1.12%   হ্রাস জপসয়সে এিং আিু (হঃ িাি) এর 

দাম কুইন্টাি প্রষর্  5.22% ও জকষজ প্রষর্ খুচরা দাম  7.45% হ্রাস  জপসয়সে।   

 

৫৫৫৫৫৫৫ ৫৫৫৫৫৫৫৫৫৫৫   জানুয়াষর/২০ ২  জানুয়াষর/১৯ মাসসর  রু্িনামূিক িাজার দর 

উপাি অনুযায়ী উপসরাক্ত সারণী ‘‘ক’’ ষিসিিণ কসর জদখা যায়, গর্ িৎসসরর একই মাসসর রু্িনায় 

২২২২২ িৎসসরর একই মাসস আিু (হঃ সাদা) পাইকারী দাম প্রষর্ কুইন্টাসি  30.80% ও খুচরা দাম প্রষর্ 
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জকষজসর্ 27.06% িৃষি   জপসয়সে এিং আিু (হঃ িাি) পাইকারী দাম প্রষর্ কুইন্টাসি  30.03%  ও  জকষজ 

প্রষর্ 24.27%  িৃষি জপসয়সে। 

 

িোরযী-  

পযযঃ মবগুি 

                                                                                                      ( টাকায়/ 

কুইন্টাি/জকষজ) 

পসণযর 

নাম          

(জেণী 

অনুযায়ী) 

ষরসপাটিং মাসসর দর গর্ মাসসর দর গর্ িেসরর দর 
মাষসক হ্রাস/িৃষি (%) 

িাৎসষরক  হ্রাস/িৃষি 

(%)  জোিুয়োনর/২০ নিয়িম্বর/১9 জোিুয়োনর/১৯ 

পাইকারী  

(কুইন্টাি) 

খুচরা 

(জকষজ) 

পাইকারী 

(কুইন্টাি) 

খুচরা 

(জকষজ) 

পাইকারী 

(কুইন্টাি) 

খুচরা 

(কষজ) 

পাইকারী 

(কুইন্টাি) 

খুচরা 

(জকষজ) 

পাইকারী 

(কুইন্টাি) 

খুচরা 

(জকষজ) 

জিগুন 2691 33.69 2894 37.33 1864 24.15 -7.01% -9.75% ৪৪.৩৭% 39.50% 

 

ch©v‡jvPিোঃ 
 

মোনিক ch©v‡jvPিোঃ উপসরাক্ত সারণী ‘খ’ ষিসিিণ কসর জদখা যায়  ষিসসম্বর/১9 মাসসর রু্িনায়  

জানুয়াষর/২০ মাসস জিগুসনর পাইকারী দাম প্রষর্ কুইন্টাসি  ৭.০১% ও খুচরা দাম প্রষর্ জকষজসর্  ৯.৭৫%  

হ্রাস জপসয়সে।  

 

evwl©K ch©v‡jvPিোঃ গর্ িৎসসরর জানয়ুাষর/১৯ মাসসর রু্িনায় eZ©gvb িৎসসরর একই মাসস 

অথৃ্াৎ  জানুয়াষর/২০ মাসস রু্িনামুিক িাজার দর উপাি অনুযায়ী উপসরাক্ত সারণী ‘‘খ‘‘ ষিসিিন কসর 

জদখা যায়, জিগুসনর পাইকারী  দাম প্রষর্ কুইন্টাসি  ৪৪.৩৭%  এিং প্রষর্ জকষজসর্ খুচরা দাম  ৩৯.৫০%  

িৃষি জপসয়সে। 

 

িোরযী-গ 

 

পযযঃ শিো 

                                                                                                           (টাকায় 

/কুইন্টাি/জকষজ) 

পসণযর 

নাম          

ষরসপাটিং মাসসর 

দর 
গর্ মাসসর দর গর্ িেসরর দর মাষসক হ্রাস/িৃষি (%) 

িাৎসষরক  হ্রাস/িৃষি 

(%) 
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(জেণী 

অনুযায়ী) 

 জোিুয়োনর/২০ নিয়িম্বর/১9   জোিুয়োনর/১৯ 

পাইকারী  

(কুইন্টাি

) 

খুচরা  

(জকষজ

) 

পাইকারী 

(কুইন্টাি

) 

খুচরা 

(জকষজ

) 

পাইকারী 

(কুইন্টাি

) 

খুচরা  

(জকষজ

) 

পাইকারী 

(কুইন্টাি

) 

খুচরা 

(জকষজ) 

পাইকারী 

(কুইন্টাি) 

খুচরা 

(জকষজ) 

শসা 3062 38.24 3986 48.03 2143 27.14 
-

23.18% 

-

২০.৩৮

% 

42.88% 40.90% 

 

ch©v‡jvPিোঃ 

মোনিক ch©v‡jvPিোঃ শসা িসসির িাজার দর উপাি অনুযায়ী জদখা যায়  ষিসসম্বর/১9 মাসসর রু্িনায়  

জানুয়াষর/২০ মাসস শসার দাম প্রষর্ কুইন্টাি  ২৩.১৮% এিং প্রষর্ জকষজসর্  20.38% হ্রাস  জপসয়সে।  

 

evwl©K ch©v‡jvPিোঃ িাৎসষরক হ্রাস িৃষির ch©v‡jvPbvয় জদখা যায় গর্ িৎসসরর রু্িনায় 

eZ©gvb িৎসসরর একই সমসয় অথৃ্াৎ    ষিসসম্বর/১৯ মাসসর রু্িনায়  জানয়ুাষর/২০ মাসস শসার দাম 

প্রষর্ কুইন্টাসি  42.88% এিং প্রষর্ জকষজসর্ 40.90% িৃষি জপসয়সে । 

 

িোরযী-ঘ  

পযযঃ কোেঁচো মপেঁয়প 

                                                                                                                  টাকায় /কুইন্টাি/জকষজ 

পসণযর 

নাম          

(জেণী 

অনুযায়ী) 

ষরসপাটিং মাসসর দর গর্ মাসসর দর গর্ িেসরর দর 
মাষসক হ্রাস/িৃষি (%) 

িাৎসষরক  হ্রাস/িৃষি 

(%) জোিুয়োনর/২০ নিয়িম্বর/১9 জোিুয়োনর/১৯ 

পাইকারী  

(কুইন্টাি) 

খুচরা  

(জকষজ) 

পাইকারী 

(কুইন্টাি

) 

খুচরা 

(জকষজ

) 

পাইকা

রী 

(কুইন্টা

ি) 

খুচরা  

(জকষজ) 

পাইকারী 

(কুইন্টাি) 

খুচরা 

(জকষজ) 

পাইকারী 

(কুইন্টাি) 

খুচরা 

(জকষজ) 

কাৌঁচাসপৌঁসপ 1763 22.15 1598 20.81 1234 16.77 ১০.৩৩% 6.44% 42.87% 32.08% 

    

 

ch©v‡jvPিো 
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মোনিক ch©v‡jvPিোঃ কাৌঁচাসপৌঁসপর িাজার দর ষিসিিসণ জদখা যায়  ষিসসম্বর/১9 মাসসর রু্িনায়  

জানুয়াষর/২০ মাসস  কাৌঁচা জপৌঁসপর পাইকারী দাম প্রষর্ কুইন্টাসি  10.33%  এিং খুচরা দাম প্রষর্ জকষজসর্  

6.44% িৃষি  জপসয়সে । 

 

evwl©K ch©v‡jvPিোঃ গর্ িৎসসরর একই মাসসর রু্িনায় eZ©gvb িৎসসরর একই মাসস কাৌঁচা 

জপৌঁসপর দাম প্রষর্ কুইন্টাসি  

42.87%  িৃষি এিং প্রষর্ জকষজসর্ 32.08%  িৃষি জপসয়সে। 

 

িমনিত্ িোরযী 

পযযঃ আল্ু হল্যোি (িোদো-ল্োল্), মবগুি, শিো, কোেঁচো মপেঁয়প   

িোরযী-ঙ 

                                                                                                                       (টাকায় 

/কুইন্টাি/জকষজ) 

পসণযর 

নাম          

(জেণী 
অনুযায়ী) 

ষরসপাটিং মাসসর দর গর্ মাসসর দর গর্ িেসরর দর মাষসক হ্রাস/িৃষি 

(%) 

িাৎসষরক  

হ্রাস/িষৃি 

(%) 
 জানুয়াষর/২০    ষিসসম্বর/১9  জানুয়াষর/১৯ 

পাইকারী  

(কুইন্টাি) 

খুচরা  

(জকষজ) 

পাইকারী 

(কুইন্টাি

) 

খুচরা 

(জকষজ) 

পাইকারী 

(কুইন্টাি

) 

খুচরা  

(জকষজ

) 

পাইকারী 

(কুইন্টাি

) 

খুচরা 

(জকষজ) 

পাইকারী 

(কুইন্টাি

) 

খুচরা 

(জকষজ

) 

 আিু- হঃ সাদা 2064 24.65 2094 24.93 1578 19.40 -1.43% -1.12% 30.80% 27.06% 

আিু- হঃ িাি 2178 25.09 2298 27.11 1675 20.19 -5.22% -7.45% 30.03% 24.27% 

জিগুন 2691 33.69 2894 37.33 1864 24.15  -7.01% -9.75% 44.37% 39.50% 

শসা 3062 38.24 3986 48.03 2143 27.14 -23.18% -20.38% 42.88% 40.90% 

কাৌঁচা জপৌঁসপ 1763 22.15 1598 20.81 1234 16.77 10.33% 6.44% 42.87% 32.08% 

 

ch©v‡jvPিোঃ 

মোনিক ch©v‡jvPিোঃ সমষির্ আকাসর আিু (হঃ সাদা-িাি), জিগুন, শসা ও কাৌঁচাসপৌঁসপ িসসির জার্ীয় 

গড় িাজার দর পষরিরৃ্সনর উপাি উপসরাক্ত সারণী ‘ঙ’ জর্ জদখাসনা হসিা। সমষির্ সারণী ‘ঙ’ 

ch©v‡jvPbv কসর জদখা  যায় জয  ষিসসম্বর/১9  মাসসর রু্িনায়  জানুয়াষর/২০ মাসস  আিু (হঃ সাদা) এর 

পাইকারী  দাম 1.43%  ও খুচরা দাম  1.12% হ্রাস জপসয়সে এিং আিু (হঃ িাি ) এর পাইকারী দাম 5.22%  

ও খুচরা দাম  7.45% হ্রাস  জপসয়সে। জিগুসনর পাইকারী দাম  7.01%  ও খুচরা দাম  9.75% হ্রাস  
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জপসয়সে। শসা িসসির পাইকারী দাম 23.18% ও খুচরা দাম  20.38% হ্রাস জপসয়সে এিং কাৌঁচাসপৌঁসপর 

পাইকারী দাম কুইন্টাসি  10.33%  ও খুচরা দাম প্রষর্ জকষজসর্  6.44% িৃষি   জপসয়সে। 

 

evwl©K ch©v‡jvPিোঃ িাৎসষরক হ্রাস িৃষির ch©v‡jvPbv জদখা যায় গর্ িৎসসরর একই সমসয়র 

রু্িনায় eZ©gvb িৎসসরর একই সমসয় অথৃ্াৎ  জানুয়াষর/১৯ মাসসর রু্িনায়  জানুয়াষর/২০ মাসস  আি ু

(হিযান্ড সাদা) এর  পাইকারী দাম  30.80%  ও খুচরা দাম  27.06% িৃষি  জপসয়সে এিং আিু (হিযান্ড 

িাি) এর পাইকারী দাম 30.03% ও খুচরা দাম  24.27% িৃষি জপসয়সে, জিগুসনর পাইকারী দাম 44.37%  

ও খুচরা দাম  39.50% িৃষি জপসয়সে। শসার  পাইকারী  দাম  42.88%ও খুচরা  দাম 40.90% িৃষি  

জপসয়সে এিং কাৌঁচাসপৌঁসপর পাইকারী দাম  42.87%  ও খুচরা দাম প্রষর্ জকষজসর্  32.08% িৃষি জপসয়সে।  

তু্ল্িোমূল্ক বোজোর দর পনর৫৫৫৫নত্ঃ  জোিয়ুোনর/২০ মাসসর রু্িনাষয় ষিসসম্বর/ ১৯ মাসস 

ষনসম্ন সমষির্ সারণী হসর্ পাইকারী ও খুচরা িাজার দসরর গষর্প্রিাসহর রু্িনামুিক গ্রাষিক ষচত্র উপিাপন 

করা হসিা।   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 নিয়িম্বর/১9 ও  জোিয়ুোনর/২০ মোয়ির পোইকোরী দোমঃ   

                                                                                                                (কুইন্টোল্) 

পসণযর নাম ষরসপাটিং মাস  

জানুয়াষর/২০ 

গর্ মাস  ষিসসম্বর/১৯ 

আিু(হঃসাদা)  2064  2094 

আিু(হঃিাি)                2178              2298 

জিগুন 2691   2894 

শসা 3062   3986 

কাৌঁচা জপৌঁসপ 1763   1598 

 

 

জোিয়ুোনর/২০ ও  নিয়িম্বর/১9 মোয়ির পোইকোরী দোয়ম পনরবত্য য়ির নচত্র 
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 জোিুয়োনর/২০ ও নিয়িম্বর/১9 মোয়ির  চুরো দোম 
                                                                                                                             (টোকো/মকনজ) 

পসণযর নাম ষরসপাটিং মাস   

জানুয়াষর/২০ 

         ষিসসম্বর/১9 

আিু(হঃসাদা)              24.65              24.93 

আিু(হঃিাি)              25.09 27.11 

জিগুন              33.69 37.33 

শসা 38.24 48.03 

কাৌঁচাসপৌঁসপ 22.15 20.81 

          

  

 

 

জোিয়ুোনর/২০ ও  নিয়িম্বর/১9 মোয়ির  চুরো দোয়ম পনরবত্য য়ির নচত্র 

 
 

(৩) বোজোর দয়রর গনত্ প্রবোহঃ 
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কৃষি ষিপণন অষিদপ্তর করৃ্কৃ সংকষির্ আিু (হঃসাদা), আিু (হঃিাি), জিগুন, শসা এিং 

কাৌঁচাসপৌঁসপর গর্ 6 মাসসর জার্ীয় ২২২২২২২ গড় িাজার দর সারণী এিং গ্রাসির মািযসম 

উপ২২২২পন করা হসিাঃ 

িোরযী-চ                                             

                                         (পাইকারী দামঃ টাকায় /কুইন্টাি) 

 

 আগষ্ট/ ১৯ হয়ত্   জোিয়ুোনর/২০ মোি পর্যন্ত আল্ু(হঃিোদো),আল্ু (হঃ ল্োল্), মবগুি, শিো ও 

কোেঁচোয়পয়পেঁর পোইকোরী দোয়মর গনত্ প্রবোহঃ 
 

 
 

 

ch©v‡jvPিোঃ   আগষ্ট/1৯ হসর্  জানুয়াষর/২০ ch©ি গর্ েয় মাসসর পাইকারী িাজার দর ষিসিিণ 

ষনম্নরূপঃ 
 
আলু্ হল্যোি(িোদো-ল্োল্)t সারণী ‘চ’ জর্ গর্ 6 (েয়) মাসসর িাজার দর ষিসিিণ কসর জদখা যায়  

আগষ্ট/1৯ মাসসর রু্িনায়      জসসেম্বর/১৯, মাসস উভয় প্রকার আিুর দাম হ্রাস জপসয়সে ।  অসটাির/১৯ 

নসভম্বর/১৯,ষিসসম্বর/১৯ ও জানুয়াষর/২০ মাসস উভয় প্রকার আিুর দাম হ্রাস জপসয়সে  

 

মাসসর নাম আিু (হঃসাদা) আিু (হঃিাি) জিগুন শসা কাৌঁচাসপৌঁসপ 

আগষ্ট/২০১৯ 1644 1634 3455 3893 1913 

জসসেম্বর/১৯ 1592 1576 3751 2969 1683 

অসটাির/২০১৯ 1658 1776 4048 2588 1547 

নসভম্বর/২০১৯ 2021 2168 3464 4065 1556 

ষিসসম্বর/২০১৯ 2094 2298 2894 3986 1598 

 জানুয়াষর/২০২০ ২০৬৪ ২১৭৮ ২৬৯১ ৩০৬২ ১৭৬৩ 
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মবগুিঃ জিগুন িসসির িাজার দর উপাি অনুযায়ী জদখা যায় আগষ্ট/1৯ মাসসর রু্িনায়  জসসেম্বর/১৯,  

অসটাির/১৯ ২২২২   ২২২ িৃষি জপসয়সে।  ষিসসম্বর/১৯ ও  জানুয়াষর/২০ মাসস আিার দাম হ্রাস 

জপসয়সে।  

 

শিোঃ শসা িসসির িাজার দর ষিসিিণ কসর জদখা যায় আগষ্ট/১৯ মাসসর রু্িনায়  জসসেম্বর/১৯ ও 

অসটাির মাসস দাম হ্রাস জপসয়সে। নসভম্বর/১৯ ও ষিসসম্বর/১৯ মাসস দাম  িৃষি জপসয় জানুয়াষর/২০ মাসস 

দাম  হ্রাস জপসয়সে।  । 

কোেঁচোয়পেঁয়পঃ সারণী ‘চ’ জথ্সক কাৌঁচাসপৌঁসপর িাজার দর ষিসিিণ কসর জদখা যায় আগষ্ট/১৯ মাসসর রু্িনায় 

জসসেম্বর/১৯,     অসটাির/২২,   নসভম্বর/১৯, ষিসসম্বর/১৯ ২  জানুয়াষর/২০ মাসস আিার ২২২ হ্রাস 

জপসয়সে। 

 

িোরযী-ছ     

                                                                                                (খুচরা দামঃ টাকায় /জকষজ) 

মাসসর নাম আিু (হঃসাদা) আিু (হঃিাি) জিগুন শসা কাৌঁচাসপৌঁসপ 

আগষ্ট/২০১৯ 19.54 20.05 
43.69 

46.27 24.50 

জসসেম্বর/১৯ 19.14 19.40 
46.94 

37.05 22.14 

অসটাির/২০১৯ 20.06 21.46 
48.82 

33.34 19.87 

নসভম্বর/২০১৯ ২৩.৯৮ ২৫.৩৬ 
৪২.৩৪ 

৪৮.৪৩ ১৯.৯৪ 

ষিসসম্বর/২০১৯ 24.93 27.11 
37.33 

48.03 20.81 

জানুয়াষর/২০২০ ২৪.৬৫ ২৫.০৯ 
৩৩.৬৯ 

৩৮.২৪ ২২.১৫ 

 

আগষ্ট /১৯ হয়ত্   জোিুয়োনর/২০ ch©ন্ত আল্(ুহঃিোদো),আল্(ুহঃল্োল্), মবগুি, শিো ও কোেঁচোয়পেঁয়পর 

 ুচরো দোয়মর গনত্ প্রবোহঃ 
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ch©v‡jvPিোঃ  

সারণী ‘ে’ জথ্সক   আগষ্ট/১৯ হসর্  জানুয়াষর/২০ ২২২২২ গর্ েয় মাসসর খুচরা িাজার দর 

ষিসিিণ ষনম্নরূপঃ 
 

আলু্ হল্যোি (িোদো-ল্োল্) :  সারণী ‘ে’ জর্  গর্ ৬ (েয়) মাসসর িাজার দর ষিসিিণ কসর জদখা যায়া  

আগষ্ট/১৯ মাসসর রু্িনায়  জসসেম্বর/১৯,মাসস উভয় প্রকার আিুর দাম সামানয হ্রাস জপসয়সে আিার  

অসটাির/১৯, নসভম্বর/১৯,  ষিসসম্বর/১৯ ও  জানুয়াষর/২০ মাসস  উভয় প্রকার আিুর দাম িৃষি জপসয়সে। 

 

মবগুিঃ জিগুন িসসির খুচরা িাজার দর ষিসিিণ কসর জদখা যায় আগষ্ট/১৯ মাসসর রু্িনায়  

জসসেম্বর/২৯ ও অসটাির/১৯     মাসস দাম িৃষি জপসয়সে আিার নসভম্বর/১৯, ষিসসম্বর/১৯ ও  

জানুয়াষর/২০ মাসস আিার দাম হ্রাস জপসয়সে। 

 
 

শিোঃ  শসা িসসির িাজার দর উপাি অনুযায়ী জদখা যায়  আগষ্ট/১৯ মাসসর রু্িনায়  জসসেম্বর/১৯ ও 

অসটাির/১৯ মাসস দাম   হ্রাস জপসয়সে। আিার  নসভম্বর/১৯ ও ষিসসম্বর/১৯  ২২২২ ২২২   িৃষি 

২২২২ জানুয়াষর/২০ মাসস দাম হ্রাস জপসয়সে। 

 

 

কোেঁচোয়পেঁয়পঃ সারণী ‘ে’ জথ্সক কাৌঁচাসপৌঁসপর িাজার দর ষিসিিণ কসর জদখা যায়  আগষ্ট/১৯ মাসসর 

রু্িনা২  জসসেম্বর/২২,   অসটাির/১৯,  নসভম্বর/১৯  ষিসসম্বর/১৯, ২ জানুয়াষর/২০ মাসস কাৌঁচাসপৌঁসপর  

দাম হ্রাস জপসয়সে । 
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পযযঃ ফল্ 

 

িি িাংিাসদসশর একটি জনষপ্রয় ও উপকারী উদযানর্াষিক িসি। রং, গন্ধ, স্বাদ ও পুষষ্টর 

ষিসিচনায় আমাসদর জদশীয় িিসমূহ খুিই অথৃ্িহ ও তিষচত্রযপূণৃ। িাংিাসদসশর অথৃ্নীষর্সর্ িসির অিদান 

অনস্বীকাযৃ। জদশজ উৎপাদন ও আমদানীর মািযসম এর চাষহদা পূরণ করা হসয় থ্াসক। র্াই িাজার মিূয 

পষরিরৃ্ন জিশ িক্ষযণীয়। ষনয়ষমর্ কাযৃক্রসমর আওর্ায় কৃষি ষিপণন অষিদপ্তসরর জজিা অষিস সমূহ হসর্ 

প্রাপ্ত সাপ্তাষহক িাজার দর িুসিটিন সদর দপ্তসর সংকিন করা হসয়সে। সংকষির্ িাজার দর র্থ্য ও পিৃূির্ী 

সংকষির্ িাজার দর র্থ্য পযৃাসিাচনা কসর ২২২২২২২ ২২২ জানুয়াষর/২০২০ পূিৃির্ী মাস 

ষিসসম্বর/1৯ মাসস ষিষভন্ন প্রকার িসির মাষসক গড় পাইকারী িাজার দর এিং মাষসক হ্রাস/িৃষির হার 

ষনসম্নর সারণীসর্ প্রদশৃন করা হসিা।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

৫৫৫৫৫- 1  ৫৫৫৫৫৫৫ ৫৫৫৫৫৫ ৫৫৫৫ ৫৫৫৫৫৫৫ ৫৫৫৫৫৫৫৫৫৫  
          (২২২২ ২২২২২ 

২২২২২, ২২২২ ২ ২২২২) 

                  
২২২২২২২২ 

২২২  

২২২২২২২ ২২২২২ 

(২২২২২২২২/২২২২) 

২২ ২২২২২ ২২ 

২২ ২২২২২ ( 

২২২২২২২২/২২) 

২২ ২২২২২ ২২ 

২২২২২ ২২২২২ 

২২২২ 

২২২২২/২২২২২২ 

)%( 

01 ২২২  3193 3268 -2.29% 

02 ২২২২২- ২২২২ 337 339 -0.59% 

03 ২২২২২- ২২২২ 319 312 2.24% 

04 ২২২২২২ 5199 5139 1.17% 

05 ২২২২ 12024 12390 -2.95% 

06 ২২২২২-২২২২২ 5661 5535 2.28% 

07 ২২২ -২২২২২ 230 235 -2.13% 

08 ২২২ -২২২২ 400 398 0.50% 

09 ২২২- ২২২২ 359 326 10.12% 
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10 ২২২২২২-২২২২ 2110 2293 -7.98% 

11 
২২২২২ -

২২২২২২২ 
3262 3193 

2.16% 

12 ২২২২২ 17155 16664 2.95% 

13 ২২২২ 1324 1339 -1.12% 

14 
২২২২২-

২২২২২২২ 
3375 3438 

-1.83% 

15 ২২২২ 1900 2967 -35.96% 

16 ২২২ 6012 - - 

 

৫৫৫৫৫৫৫৫ /৫৫ ৫৫ ৫৫৫৫৫৫ ৫৫৫৫৫৫৫৫ /৫৫৫৫ ৫৫ ৫৫৫৫ 

৫৫৫৫৫৫৫ ৫৫৫৫৫ ৫৫৫৫৫-৫৫৫৫৫৫৫ ৫৫৫  

 

২২২২২২২২ 

২২২২২২ 

২২২ 

২২২২২২২ 

২২২ (%) 

২২২২২২২২২২২২২ 

২২২২২২ ২২২ 

২২২২২২২ 

২২২ (%) 

২২২ - 2.29% ২২২২২-২২২২ 2.24% 

২২২২২-

২২২২ - 0.59% 
২২২২২২ 

1.17% 

২২২২ - 2.95% ২২২২২-২২২২২ 2.28% 

২২২-

২২২২২ - 2.13% 
২২২-২২২২ 

0.50% 

২২২২২২-

২২২২ - 7.98% 
২২২-২২২২ 

10.12% 

২২২২ - 1.12% ২২২২২-২২২২২২২ 2.16% 

২২২২২-

২২২২২২২ - 1.83% 
২২২২২ 

2.95% 

২২২২ - 35.96%   

 

 

 

 

 

৫৫৫৫৫৫৫৫ /৫৫ ৫৫ ৫৫৫৫ ৫৫৫৫৫৫৫৫ /৫৫৫৫ ৫৫ ৫৫৫৫৫ 

৫৫৫৫৫৫৫ ৫৫৫৫৫ ৫৫৫৫৫৫৫৫ ৫৫৫৫৫৫ ৫৫৫৫৫৫৫ ৫৫৫৫৫৫৫৫ 

৫৫৫৫৫৫ ৫৫৫৫     
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৫. ৫৫ ৫৫৫৫৫ ৫৫৫৫ ৫৫৫৫৫৫৫৫৫ ৫৫৫৫৫৫৫৫৫৫  

 

  ২২২২২২২২২ ২২২২২ ২২ ২২২২২২ ২২২২ ২২২২২২২২২২ ২২২ ২২২২ 

২২২২ ২২২২২২২২/২২২২২২২ ২২২২২২ ২২২২২২২২/২২২২ ২২২২ ২২২  

২.২২%, ২২২২২-২২২২ ২.২২%, ২২২২ ২.২২%,২২২-২২২২২ ২.২২%, 

২২২২২২-২২২২ ২.২২% ২২২২, ২.২২% ২২২২২-২২২২২২২ ২.২২%, ২ 

২২২২ ২২ ২২২ ২২.২২% ২২২২২ ২২২২২২২ ২২২২২-২২২২ ২.২২%, 

২২২২২২ ২.২২%, ২২২২২-২২২২২ ২.২২%, ২২২-২২২২ ২.২২%,২২২-২২২২ 

২২.২২%, ২২২২২, ২.২২%, ২ ২২২২২-২২২২২২২ ২২ ২২২ ২.২২% ২২২২২২  

২২২২২২২            

   

৫. ৫৫৫৫৫৫৫ ৫৫৫৫৫-৫৫৫৫৫৫৫ ৫৫৫৫ : 

২২২২২২২ ২২২২২২ ২২২২ ২২২২২ ২২ ২২২২২২২২২২ ২২২ ২২২২ ২২২ 

২২, ২২ ২২২২২ ২২২২২২ ২২২২২২২ ২২২২ ২২২২২২ ২২২২২২২২/২২২২ 

২২২২  ২২২ ২২২২ ২২২২ ২২২ ২২২২২ ২২২২২২২ ২২২২২২ ২২২২২২ 

২২২২ ২২২২২ ২ ২২২২২২ ২২ ২২২২২ ২২২, ২২২২২-২২২২, ২২২২, ২২২-

২২২২২, ২২২২২২-২২২২, ২২২২, ২২২২২-২২২২২২২ ২ ২২২২ ২২ ২২২ 

২২২২২ ২২২২২২ ২২২২২-২২২২, ২২২২২২,  ২২২২২-২২২২২, ২২২-

২২২২, ২২২-২২২২, ২২২২২-২২২২২২২ ২২২২২, ২২২২২২  ২২২২২২ ২২ 

২২২২২ ২ ২২২২২২ ২২২২ ২২২২২ ২২ ২২২ ২২২২২২ ২২২২২২২    

 

৫৫৫৫৫৫৫ ৫৫৫৫৫৫৫৫৫৫৫ ২২২২ ২২২২২ ২২২২২২২২২২ 

২২২২২২২২২ ২২২২২২২ ২২২২২২২২২ ২২২২২২২ ২২২২২২ ২২২২২২২ 
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২২২২২২ ২২২২ ২২২২২ ২২ ২২২২২২২২২২২ ২২২ ২২২২ ২২২ 

২২২২২২২২/২২ ২২২২২ ২২২২২২ ২২২২২২২২/২২২২ ২২২২ ২২২ ২২২২ 

২২২২ ২২২২২২ ২২২২ ২২২২২ ২২২ ২২২২২২ ২২ ২২২২২ ২২২ ২২২২২  

২২২২২২২ ২২২২ ২২২২২২২ ২২২২ ২২২২ ২২২২২২ ২২ ২২২২২ ২২২ 

২২২২২২ ২২২২ ২২২২২ ২২২ ২২২২২২ ২২২২২২২    
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জোিুয়োনর/২০২০ মোয়ি, ঢোকো মহিগরীর  ুচরো বোজোর দয়রর িোয়থ্ ৭র্ নবভোগীয় বোজোর দয়রর তু্ল্িোমূল্ক নববরযী। 
                                                                                                                                                                                                                                                           (মকনজ প্রনত্/টোকোয়) 

ক্রঃ 
িাং 

পয়যযর িোম 
ঢোকো 

মহিগরী 
মাষসক (%) 

হ্রাস/িষৃি 
ঢোকো  

মাষসক (%) 

হ্রাস/িষৃি 
রোজশোহী 

মাষসক (%) 

হ্রাস/িষৃি 
রাংপরু 

মাষসক (%) 

হ্রাস/িষৃি 
 ুল্িো  

মাষসক (%) 

হ্রাস/িষৃি 
বনরশোল্ 

মাষসক (%) 

হ্রাস/িষৃি 
চট্গ্রোম 

মাষসক (%) 

হ্রাস/িষৃি 
নিয়ল্ট 

মাষসক (%) 

হ্রাস/িষৃি 

১ চাি (সরু) ৪৮.৭৫ 2.09% 48.94 -0.83% 47.00 2.17% 50.00 6.38% 51.00 0.00% 47.00 0.00% 48.25 1.32% 53.00 0.00% 

২ চাি (মাঝারী) ৩৭.২৭ -0.27% 35.53 -0.08% 38.00 2.70% 36.00 0.00% 39.00 -2.50% 36.00 0.00% 38.25 -1.29% 38.00 0.00% 

৩ চাি (জমাটা) ৩২.৮০ 0.68% 30.00 0.40% 26.00 -13.33% 27.00 3.85% 31.00 0.00% 31.00 -3.13% 30.25 -1.63% 28.00 0.00% 

৪ আটা (পষিপযাক) ৩৩.১৪ -1.09% 32.81 0.24% 29.00 -9.38% 33.00 -5.71% 35.00 0.00% 32.00 0.00% 33.00 0.00% 35.00 1.45% 

৫ মসুর িাি (জদশী) ১১৩.৭৫ 2.02% 102.78 6.42% 111.00 5.71% 110.00 0.00% 122.50 6.52% 100.00 0.00% 110.00 4.76% 115.00 9.52% 

৬ 
মসুর িাি 

(আমদানী) 
৬৮.২০ 18.05% 67.16 10.68% 63.00 3.28% 68.00 21.43% 72.50 45.00% 60.00 0.00% 67.50 8.00% 70.00 21.74% 

৭ ষপয়াজ (জদশী) ১২১.৩৬ -23.31% 102.00 -19.74% 93.00 -8.82% 130.00 18.18% 85.00 -15.00% 160.00 -23.81% 115.00  
 

 

৮ ষপয়াজ (আমদানী) ৬৭.২৭ -39.67% 70.56 -27.63% 62.00 -7.46% 125.00 56.25% 62.50 -3.85% 120.00 -40.00% 80.60 -31.40% 82.50 -19.51% 

৯ রসুন (জদশী) ১৭১.১৪ -2.63% 170.00 -0.64% 178.00 0.56% 190.00 0.00% 180.00 -5.26% 140.00 0.00% 145.00 7.41% 147.50 15.69% 

১০ রসুন (আমদানী) ১৫০.০০ -0.33% 157.77 -0.44% 154.00 -8.33% 150.00 0.00% 155.00 -3.13% 160.00 0.00% 145.00 4.04% 157.50 16.67% 

১১ আদা (জদশী) ১৮৭.০৫ 1.38% 134.83 -3.44% 140.00 -2.78% 140.00 -12.50% 130.00 0.00% 140.00 0.00% 125.00 13.64% 122.50  

১২ 
আদা 
(আমদানীকৃ) 

১৪৭.৫০ 4.06% 132.64 -5.66% 133.00 -8.90% 130.00 -13.33% 100.00 0.00% 160.00 0.00% 137.50 3.77% 137.50 10.00% 

১৩ কাৌঁচামষরচ ৫৫.৬৮ 18.16% 52.00 13.19% 42.00 -8.70% 40.00 -16.67% 60.00 -14.29% 50.00 11.11% 55.00 46.67% 55.00 0.00% 

১৪ মরুগী (ব্রয়িার) ১২২.৬১ 3.76% 114.94 -0.91% 115.00 1.77% 125.00 13.64% 115.00 2.22% 120.00 0.00% 117.50 2.17% 122.50 13.95% 

১৫ আি ুহিযান্ড সাদা ২৫.৮৯ 4.80% 25.13 -10.15% 21.00 -32.26% 20.00 -28.57% 22.00 -2.22% 22.00 -15.38% 25.85 -4.68% 27.50 19.57% 

16 জিগুন ৪০.০০ 3.23% 34.50 -2.02% 26.00 -13.33% 30.00 20.00% 30.00 -7.69% 35.00 -12.50% 32.50 -13.33% 37.50 15.38% 

17 ষমষষ্ট কুমড়া 26.36 -7.09% 26.63 -4.00% 28.00 -6.67% 25.00 -16.67% 37.50 0.00% 20.00 -9.09% 27.50 -6.37% 27.50 5.77% 

18 টসমসটা 50.68 -37.33% 47.50 -27.73% 35.00 -44.44% 30.00 -40.00% 27.50 -50.00% 60.00 -29.41% 35.00 -46.15% 32.50 -50.00% 

19 করো/উসে 67.05 67.05% 56.31 8.04% 55.00 -6.78% 80.00 0.00% 70.00 0.00% 40.00 0.00% 55.00 0.00% 52.50 16.67% 

20 কাৌঁচা জপসপ 32.48 30.17% 23.88 18.51% 18.00 -5.26% 20.00 0.00% 20.50 -18.00% 20.00 -9.09% 27.50 0.00% 27.50 22.22% 

 

 
(জদওয়ান আসরািুি জহাসসন) 

উপ পষরচািক, গসিিণা শাখা 
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জমািাইি নং- ০১৭২৭৩০৭০৬৪ 
e-mail: dewanahossain@gmail.com 
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