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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭
 ২২/০9/২০২০ ১৫/০9/২০২০ (- / +) ১৮/8/2020 (- / +) 1৭/9/2019 (- /+)

১ িত ক জ ০.০০ ৬২.০০ -১০০.০০ ৬০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০
২ ০.০০ ৫৭.০০ -১০০.০০ ৫৫.০০ -১০০.০০ ৪৮.০০ -১০০.০০
৩ ,, ০.০০ ৪৬.৫০ -১০০.০০ ৪৬.০০ -১০০.০০ ৩৭.০০ -১০০.০০
৪ ,, ০.০০ ৪৩.০০ -১০০.০০ ৩৯.০০ -১০০.০০ ২৮.০০ -১০০.০০
৫ ,, ০.০০ ৩৩.৫০ -১০০.০০ ৩৩.৫০ -১০০.০০ ৩৩.৫০ -১০০.০০
৬ ,, ০.০০ ২৭.০০ -১০০.০০ ২৬.৫০ -১০০.০০ ২৭.০০ -১০০.০০
৭ ,, ০.০০ ১২২.৫০ -১০০.০০ ১৩০.০০ -১০০.০০ ৯৫.০০ -১০০.০০
৮ ,, ০.০০ ৬৭.৫০ -১০০.০০ ৭০.০০ -১০০.০০ ৫৭.৫০ -১০০.০০
৯ ,, ০.০০ ৮৮.০০ -১০০.০০ ৯০.০০ -১০০.০০ ৫৯.০০ -১০০.০০

১০ ,, ০.০০ ১১৭.৫০ -১০০.০০ ১২৫.০০ -১০০.০০ ১০২.৫০ -১০০.০০
১১ ,, ০.০০ ৬৭.৫০ -১০০.০০ ৭০.০০ -১০০.০০ ৭২.০০ -১০০.০০
১২ িত িলটার ০.০০ ৮৭.৫০ -১০০.০০ ৮৬.০০ -১০০.০০ ৮১.০০ -১০০.০০
১৩ ,, ০.০০ ৭৭.৫০ -১০০.০০ ৭৯.০০ -১০০.০০ ৭৫.৫০ -১০০.০০
১৪ িত ক জ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৪.০০ -১০০.০০ ০.০০ ০.০০
১৫ ,, ০.০০ ৬৭.৫০ -১০০.০০ ২৫.৫০ -১০০.০০ ৫৬.০০ -১০০.০০
১৬ ,, ০.০০ ৮২.৫০ -১০০.০০ ৯০.০০ -১০০.০০ ১২০.০০ -১০০.০০
১৭ ,, ০.০০ ৭২.৫০ -১০০.০০ ৭০.০০ -১০০.০০ ১৪০.০০ -১০০.০০
১৮ ,, ০.০০ ১৪৫.০০ -১০০.০০ ১৩৫.০০ -১০০.০০ ১৬৫.০০ -১০০.০০
১৯ ০.০০ ২২৫.০০ -১০০.০০ ২৫০.০০ -১০০.০০ ২৩৭.৫০ -১০০.০০
২০ ,, ০.০০ ২৩৫.০০ -১০০.০০ ২৬০.০০ -১০০.০০ ২৩৫.০০ -১০০.০০
২১ ,, ০.০০ ১৫৫.০০ -১০০.০০ ২০০.০০ -১০০.০০ ৫৫.০০ -১০০.০০
২২ ,, ০.০০ ২৮০.০০ -১০০.০০ ২৯০.০০ -১০০.০০ ৩১০.০০ -১০০.০০
২৩ ,, ০.০০ ২৮০.০০ -১০০.০০ ২৮০.০০ -১০০.০০ ২৭৫.০০ -১০০.০০
২৪ ,, ০.০০ ২৭৫.০০ -১০০.০০ ২৮৫.০০ -১০০.০০ ৩১০.০০ -১০০.০০
২৫ ,, ০.০০ ২৭৫.০০ -১০০.০০ ২৮৫.০০ -১০০.০০ ২৭৫.০০ -১০০.০০
২৬ ,, ০.০০ ৭০০.০০ -১০০.০০ ৭০০.০০ -১০০.০০ ৯৫০.০০ -১০০.০০
২৭ ,, ০.০০ ৩৯৫.০০ -১০০.০০ ৪১০.০০ -১০০.০০ ৪০০.০০ -১০০.০০
২৮ ,, ০.০০ ২৫৫.০০ -১০০.০০ ২৪৫.০০ -১০০.০০ ২৫০.০০ -১০০.০০
২৯ ,, ০.০০ ১১৭.৫০ -১০০.০০ ১২২.৫০ -১০০.০০ ১৪২.৫০ -১০০.০০
৩০ ৪ ট ০.০০ ৫১.০০ -১০০.০০ ৫২.০০ -১০০.০০ ৫৯.০০ -১০০.০০
৩১ ,, ০.০০ ৩৬.৫০ -১০০.০০ ৩৫.৫০ -১০০.০০ ৩২.৫০ -১০০.০০
৩২ িত ক জ ০.০০ ৫৯.০০ -১০০.০০ ৫৯.০০ -১০০.০০ ৫৫.৫০ -১০০.০০
৩৩ ,, ০.০০ ৩১.৫০ -১০০.০০ ৩৫.০০ -১০০.০০ ৩৬.৫০ -১০০.০০
৩৪ ,, ০.০০ ৩৫.৫০ -১০০.০০ ৩১.০০ -১০০.০০ ১৯.০০ -১০০.০০
৩৫ ,, ০.০০ ৫৫.০০ -১০০.০০ ৩৫.০০ -১০০.০০ ৪৫.০০ -১০০.০০
৩৬ ,, ০.০০ ৩২.৫০ -১০০.০০ ৩০.০০ -১০০.০০ ২২.৫০ -১০০.০০
৩৭ ,, ০.০০ ২৭.৫০ -১০০.০০ ২৫.০০ -১০০.০০ ২৭.৫০ -১০০.০০
৩৮ ,, ০.০০ ৪২.৫০ -১০০.০০ ৪০.০০ -১০০.০০ ২৭.৫০ -১০০.০০

১। মহাপিরচালক, কৃিষ িবপণন অিধদ র, ঢাকা।
২। অিফস কিপ। ( মাঃ জাহা ীর হােসন)

উপ-পিরচালক(দািয় া )

সরবরাহ পিরি িতঃ িসেলট িবভাগীয় সদর বাজাের সকল পেণ র সরবরাহ ও মজদু পিরি িত মাটামু ট াভািবক আেছ।

মূল  াস/ বৃ র কারণঃ
চািহদার তলনায় সরবরাহ কম থাকার কারেণ চলিত স ােহ - চাল স  িমিনেকট, চাল মাঝারী, মসুর ডাল দশী, রসুন ও মাছ 
ইিলশ এর  মূল  সামান  বৃ  পেয়েছ । চািহদার তলনায় সরবরাহ বশী থাকার কারেণ চলিত স ােহ - িপয়াজ দশী, আদা ও 
পটল এর  মূল  সামান  াস পেয়েছ ।

পযােলাচনা
উপেরাি িখত তথ  পযােলাচনা কের দখা যায়, চলিত স ােহ-চাউল িমিনেকট, মাঝালী, ডাল ম র দশী, িপয়াজ আমদানী, 
রসুন, আদা, মাছ-ইিলশ ও পটল এর মূল  িকছটা াস বা বৃ  পেয়েছ। এছাড়া অন ান  সকল পেণ র মূল  ি িতশীল আেছ।

মূল  বৃ া  উে খেযাগ  
পণ সমূহঃ

গত স ােহর তলনায় চলিত সা ােহ  - চাল স  িমিনেকট-২.৬৩%, মাঝারী-৭.৫৩%, ডাল-মসুর দশী-২.০৪%,রসুন দশী-
৯.০৯%, রসুন আমদানী-৬.৯০%, মাছ-ইিলশ-৩.৫৭% টাকা হের মূল   বৃ  পেয়েছ।

মূল  াস া  উে খেযাগ  
পণ সমূহঃ

গত স ােহর তলনায় চলিত সা ােহ িতেক জ িপয়াজ-১.৪৮%,আদা-৩.৪৫% ও পটল-১১.৭৬% টাকা হাের মূল  াস 
পেয়েছ।

  ,,     পটল

মারগ-মুরিগ -( দশী)
মারগ-মুরিগ-(কক/ সাঃ)
মারগ-মুরিগ-ফাম ( য়লার

িডম মুরিগ-( দশী)
,,      মুরিগ -(ফাম)
িচিন
লবণ-(প ােকট)
সব ঃ আলু 
  ,,       ব ন
  ,,      কাচঁােপেঁপ
  ,,   িম  কুমড়া

,,   ইিলশ (৪০০-৮০০ াম

,,         ,,   (আমঃ/ দশ)
রসুনঃ ( দশী)
  ,,     ( আমঃ/ দশ)
আদা-  (আমঃ/ দশ)

কনামিরচ ( দশী)
কনামিরচ (আমঃ/ দশ)

কাচঁামিরচ
মাছঃ ই - দশী(১-২ ক জ
,, ই-(আমঃ/ দশ,২-৩ কঃ
,,  কাতল - দশী(১-২ ক জ
,, কাতল-(আমঃ/ দশ,২-৩

মসলাঃ িপয়াজ ( দশী)

চাল -  মাঝারী
চাল -    মাটা
আটা (প ােকট)
আটা ( খালা)
ডালঃ ম র ( দশী)
,,  ম র (আমঃ/ দশ)
,,     খসারী
ডালঃ মুগ 
ছালা - কলাই
তলঃ সয়ািবন ( খালা)

,,       পাম ( খালা)

চাল-(স  িমিনেকট)

  গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার    
িবভাগীয় উপপিরচালেকর কাযালয়

কৃিষ িবপণন অিধদ র
িসেলট িবভাগ, িসেলট।

ারক নং-১২.০২.৬০৯১.৭০০.১৬.০২৬.১৬. ৫৫৬                                                                                                                 তািরখঃ
িবষয়ঃ- িসেলট িবভাগীয় সদর বাজােরর সে র/২০২০ ি  মােসর ৪থ স াহাে  (২২/০9/২০২০)ি ঃ মােসর িনত  েয়াজনীয় 
ভাগ পেণ র সা ািহক, মািসক ও বাৎিরক খুচরা গড় বাজার দেরর তলনামূলক িববরণী- (বাজার দর িত ক জ/ িলটার, টাকায় 

িসেলট

:নং পেণ র নাম পিরমাপ

চালঃ( স  না জর)



কৃিষ িবপণন অিধদ র, িসেলট।
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