
বিরশাল  িবভাগীয় সদর বাজােরর লাই/২০২০ সেনর ১ম স ােহর িনত েয়াজনীয় ভা  পে র সা ািহক, মািসক,বাতসিরক
চরা গড় বাজার দেরর লনা লক িববরণী( বাজারদর িত কিজ/িলটার,টাকা।

পে র নাম পিরমান স াহাে
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গত মােসর
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াস/ ি (-
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গত বছেরর
বাজারদর

(০২.০৬.১৯)

শতকরা
াস/ ি

(-/+) %

চাউলঃ (স  নািজর) িত কিজ 68.00 65.00 4.41 65.00 4.62 65.00 4.62
চাউল-(স  িমিনেকট) ,, 57.00 56.00 1.75 56.00 1.79 47.00 44.44
চাউল-(মাঝারী) ” 48.00 48.00 0.00 48.00 0.00 38.00 26.32
চাউল-( মাটা) ” 42.00 38.00 9.52 38.00 10.53 29.00 44.83
আটা- ( ােকট ” 32.00 32.00 0.00 38.00 -15.79 32.00 0.00
আটা-( খালা) ” 28.00 28.00 0.00 32.00 -12.50 28.00 0.00
ডালঃম র- দশী) ” 130.00 130.00 0.00 130.00 0.00 90.00 44.44
ডালঃম র (িবেদশী) ” 100.00 110.00 -9.09 110.00 -9.09 60.00 66.67
ডালঃ ( খসারী) ” 70.00 70.00 0.00 70.00 0.00 50.00 40.00
ডাল - গ ,, 125.00 100.00 25.00 100.00 25.00 75.00 66.67
ডালঃ ( ছালা কলাই) ” 72.50 72.50 0.00 72.50 0.00 90.00 -19.44
তলঃ সয়ািবন ( খালা) িত িলটার 80.00 80.00 0.00 95.00 -15.79 81.00 -1.23
তলঃ পাম ( খালা) ” 70.00 70.00 0.00 85.00 -17.65 70.00 0.00

মসলাঃ িপয়াজ( দশী) তন িতেকিজ 35.00 35.00 0.00 45.00 -22.22 27.00 29.63
িপয়াজ(আমঃ/িবেদশী)চায়না ৪ র িত কিজ 25.00 25.00 0.00 40.00 -37.50 20.00 25.00

,, র ন ( দশী) ” 110.00 110.00 0.00 110.00 0.00 110.00 0.00
,, র ন(আমঃ/ দশ) ” 85.00 85.00 0.00 120.00 -29.17 125.00 -32.00
আদা(আমদানী / দশ) ” 125.00 125.00 0.00 120.00 4.17 120.00 4.17
,, কনা মিরচ( দশী) ” 200.00 200.00 0.00 200.00 0.00 170.00 17.65

কনামিরচ (আমঃেদশী) ,, 220.00 220.00 0.00 220.00 0.00 200.00 10.00
,, ক চা মিরচ ” 150.00 130.00 15.38 30.00 400.00 60.00 150.00
মাছঃ ই দশী (১-২ কিজ) ” 280.00 280.00 0.00 280.00 0.00 280.00 0.00
,, ই(আমঃেদশ,২-৩ কিজ) 230.00 230.00 0.00 230.00 0.00 230.00 0.00
,, কাতল দশী (১-২ কিজ) ” 250.00 250.00 0.00 250.00 0.00 250.00 0.00
,, ইিলশ(৪০০-৮০০ াম) ” 650.00 650.00 0.00 650.00 700.00 750.00 -13.33
মারগ- রগী ( কক/ সানালী) ” 225.00 230.00 -2.17 230.00 -2.17 240.00 -6.25
মারগ/ রগী -( দশী) ” 470.00 470.00 0.00 470.00 0.00 440.00 6.82
মারগ/ রগীঃ ( য়লার) ” 155.00 160.00 -3.13 135.00 14.81 135.00 14.81

িডম- রগী ( দশী) ৪ 45.00 45.00 0.00 45.00 0.00 55.00 -18.18
িডম- রগী(ফাম) ” 32.00 32.00 0.00 30.00 6.67 34.00 -5.88
িচিন িত কিজ 60.00 65.00 -7.69 66.00 -9.09 55.00 9.09
লবণঃ ( ােকট) ” 32.00 32.00 0.00 35.00 -8.57 38.00 -15.79
সি ঃ আ (ন ন) ,, 29.00 28.00 3.57 25.00 0.00 22.00 31.82
,, ব ন ” 45.00 40.00 12.50 35.00 28.57 35.00 28.57
,, ক চাে েপ ” 40.00 40.00 0.00 20.00 100.00 20.00 100.00
,, িমি মড়া ,, 20.00 20.00 0.00 15.00 33.33 20.00 0.00
,, পটল ” 35.00 35.00 0.00 35.00 0.00 25.00 40.00

পয ােলাচনা : অ  বিরশাল িবভাগীয় বাজাের চলিত স ােহ গত স ােহর নায় চাল, ডাল ম র িবেদিশ, গ, কাচা মিরচ,
মরগী সানালী ও য়লার, িচিন, আ  ও ব ন ছাড়া অ া  পে রর দাম অপিরবিতত রেয়েছ।

উে খেযা ি া
প :

অ  বিরশাল িবভাগীয় বাজাের চলিত সা ােহ িবগত সা ােহর  চাল নািজর সাইল ৪.৪১%, স  িমিনেকট
১.৭৫%, মাটা ৯.৫২%, গডাল ২৫.০০%,কাচা মিরচ ১৫.৩৮%,আ ৩.৫৭% ও ব ন ১২.৫০%দাম ি
পােয়েছ।

াস া
উে খেযা  প  স হ :

অ  বিরশাল িবভাগীয় বাজাের চলিত সা ােহ িবগত সা ােহর লনায় ম র ডাল  িবেদিশ ৯.০৯%, রগী
সানালী ২.১৭%, য়লার ৩.১৩%, িচিন ৭.৬৯% াস পেয়েছ।

াস/ ি র কারণ চাল, গডাল,কাচা মিরচ, আ  ও ব ন   এর সরবরাহ কম থাকায় দাম ি পেয়েছ।ম র ডাল িবেদশী, রগী
সানালী ও য়লার, িচিনর  সরবরাহ বশী থাকায় এর দাম াস পেয়েছ।

ারক নং ১২.০২.১০০০.৫০০.১৬.০১৭.১৬- ১৭০ তািরখঃ ০৭ লাই/২০২০



মহাপিরচালক ( মাঃ সিলম)
িষ িবপণন অিধদ র, খামারবািড়, ঢাকা। উপপিরচালক(উপসিচব)

( ঃ আঃ উপপিরচালক, বাজার ত  শাখা) ফানঃ ০৪৩১-৬৩১৯৮


