
                   

পে র নাম  মােপর একক মািসক ে র বাৎসিরক ে র

াস/ ি (%) াস/ ি (%)
চাল সবিন  সে া  সবিন  সে া  সবিন  সে া  (+)/(-) সবিন  সে া  (+)/(-)
চাল স  (নািজর/িমিনেকট) িত কিজ ৫৬        ৬২         ৫৫        ৬২        ৫৪            ৬০       (+)৩.৫১ ৪৭          ৫৬           (+)১৪.৫৬

চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা িত কিজ ৫০         ৫৫         ৪৮        ৫৫         ৪৮            ৫৪        (+)২.৯৪ ৪২         ৪৮           (+)১৬.৬৭

চাল ( মাটা)/ ণা/চায়না ইির িত কিজ ৪৫         ৫০         ৪৮        ৫০         ৪২            ৪৮        (+)৫.৫৬ ৩০         ৩৮           (+)৩৯.৭১

আটা/ময়দা  
আটা সাদা ( খালা) িত কিজ ২৮         ৩০         ২৮        ৩০        ২৮            ৩০       (+).০০ ২৬         ৩০           (+)৩.৫৭

আটা ( ােকট) িত কিজ ৩০        ৩৫         ৩০        ৩৫        ৩০            ৩৩       (+)৩.১৭ ৩৪         ৩৬            (-)৭.১৪

ময়দা ( খালা) িত কিজ ৩৪         ৩৫         ৩৪        ৩৫        ৩২            ৩৫       (+)২.৯৯ ৩৪         ৩৮            (-)৪.১৭

ময়দা ( ােকট) িত কিজ ৪২         ৪৫         ৪২        ৪৫         ৪০            ৪৫        (+)২.৩৫ ৪৫         ৪৮            (-)৬.৪৫

ভাজ  তল

সয়ািবন তল ( জ) িত িলটার ৮৮        ৯৩         ৯২        ৯৩        ৮৪            ৮৬       (+)৬.৪৭ ৭৮         ৮৫           (+)১১.০৪

সয়ািবন তল ( বাতল) ৫ িলটার ৪৭০       ৫২০       ৪৭০       ৫১৫       ৪৬০          ৫১০      (+)২.০৬ ৪৩০       ৫০০         (+)৬.৪৫

সয়ািবন তল ( বাতল) ১ িলটার ১০০       ১১০        ১০০       ১১০       ৯৫            ১১০      (+)২.৪৪ ৯৫         ১১০          (+)২.৪৪

পাম অেয়ল ( জ) িত িলটার ৮২         ৮৪         ৮২        ৮৪         ৭০            ৭৩       (+)১৬.০৮ ৬০         ৬৫           (+)৩২.৮০

পাম অেয়ল ( পার) িত িলটার ৮৪         ৯০         ৮৬        ৯০         ৭৩            ৭৬       (+)১৬.৭৮ ৬৫         ৬৮           (+)৩০.৮৩

 ডাল

ম র ডাল (বড় দানা) িত কিজ ৬৫        ৭০         ৬৫        ৭০         ৬৫            ৭৫         (-)৩.৫৭ ৫০         ৬০           (+)২২.৭৩

ম র ডাল (মাঝারী দানা ) িত কিজ ৮০         ৯০         ৮০        ১০০       ৮০            ৯৫        (-)২.৮৬ ৬০         ৭০           (+)৩০.৭৭

ম র ডাল ( ছাট দানা ) িত কিজ ১০৫       ১১০        ১১০       ১২০       ১১০           ১২০       (-)৬.৫২ ১০০        ১১০          (+)২.৩৮

গ ডাল (মানেভেদ) িত কিজ ১১৫       ১৩০       ১২০       ১৩০       ১২০           ১৩০       (-)২.০০ ৮০         ১৩০         (+)১৬.৬৭

এ াংকর ডাল িত কিজ ৪০         ৪৫         ৪০        ৪৫         ৪০            ৪৫        (+).০০ ৪০         ৫৫            (-)১০.৫৩

ছালা (মানেভেদ) িত কিজ ৭০         ৭৫         ৭০        ৮০         ৬৫            ৭৫        (+)৩.৫৭ ৭০         ৮০            (-)৩.৩৩

আ  (মানেভেদ) িত কিজ ৪০         ৫০         ৩৬        ৪০         ৩৫            ৪০        (+)২০.০০ ২০         ২৫           (+)১০০.০০

মসলাঃ

ি য়াজ ( দশী) িত কিজ ৯০         ৯৫         ৮০        ৯০         ৬০            ৭০        (+)৪২.৩১ ৮০         ৯০           (+)৮.৮২

ি য়াজ (আমদািন) িত কিজ ৯০         ৯০         -       -        ৪৬            ৫৫       (+)৭৮.২২ ৭০         ৮০           (+)২০.০০

র ন ( দশী) িত কিজ ১০০       ১২০        ১০০       ১২০       ১০০           ১২০      (+).০০ ১২০        ১৬০          (-)২১.৪৩

র ন (আমদািন) িত কিজ ৮০         ৯০         ৮০        ৯০         ৮০            ১০০       (-)৫.৫৬ ১২০        ১৫০           (-)৩৭.০৪

কনা মিরচ ( দশী) িত কিজ ২২০       ২৬০       ২২০      ২৬০       ১৯০           ২৫০      (+)৯.০৯ ১৮০        ২০০         (+)২৬.৩২

কনা মিরচ (আমদািন) িত কিজ ২৪০       ২৮০       ২৪০       ২৮০       ১৯০           ২৮০      (+)১০.৬৪ ২০০        ২৩০         (+)২০.৯৩

হ দ ( দশী) িত কিজ ১৪০       ১৬০       ১৪০       ১৬০       ১৪০           ১৫০      (+)৩.৪৫ ১৫০        ১৮০          (-)৯.০৯

হ দ (আমদািন) িত কিজ ১৭০       ২২০       ১৭০       ২২০       ১৭০           ২২০      (+).০০ ১৮০        ২০০         (+)২.৬৩

আদা ( দশী) ন ন/ রাতন িত কিজ ৮০         ১৬০       ১০০       ১৫০       ১২০           ১৮০       (-)২০.০০ ১৩০       ১৫০           (-)১৪.২৯

আদা (আমদািন) িত কিজ ২৪০       ২৮০       ২৩০      ২৬০       ২০০          ২৪০      (+)১৮.১৮ ১৫০        ২০০         (+)৪৮.৫৭

িজরা িত কিজ ৩৫০       ৪০০        ৩০০      ৪০০       ৩০০          ৪০০      (+)৭.১৪ ৩০০       ৪৫০          (+).০০

দা িচিন িত কিজ ৩৮০      ৪৮০       ৩৮০      ৫০০       ৩৮০          ৫০০       (-)২.২৭ ৩৮০       ৪৬০         (+)২.৩৮

লব িত কিজ ৭৫০       ৯০০       ৭৫০      ৯০০       ৭৫০          ৯০০      (+).০০ ১,০০০     ১,২০০        (-)২৫.০০

এলাচ( ছাট) িত কিজ ২,৬০০    ৩,২০০    ২,৫০০    ৩,০০০    ২,৬০০       ৩,২০০   (+).০০ ২,৪০০     ৩,০০০      (+)৭.৪১

ধেন িত কিজ ১০০       ১৫০        ১০০       ১৫০       ১০০           ১৫০      (+).০০ ১০০        ১৫০          (+).০০

তজপাতা িত কিজ ১০০       ১৪০        ১০০       ১৪০       ১০০           ১৪০      (+).০০ ১০০        ১৫০           (-)৪.০০

মাছ ও গাশত:

ই িত কিজ ২৫০       ৩৫০       ২৫০      ৩৫০       ২৫০          ৩৫০     (+).০০ ২৫০       ৩৫০         (+).০০

ইিলশ িত কিজ ৫০০       ৯০০       ৫০০      ৯০০       ৫০০          ৯০০      (+).০০ ৫০০       ১,২০০        (-)১৭.৬৫

গ িত কিজ ৫৫০       ৫৮০       ৫৫০      ৫৮০       ৫৫০          ৫৮০      (+).০০ ৫৩০       ৫৫০         (+)৪.৬৩

খাসী িত কিজ ৭৫০       ৮৫০       ৭৫০      ৮৫০       ৭৫০          ৮৫০      (+).০০ ৭০০        ৮০০         (+)৬.৬৭

রগী( য়লার) িত কিজ ১২০       ১৩০       ১১০       ১২০       ১২৫           ১৩০       (-)১.৯৬ ১২০        ১৩৫          (-)১.৯৬

রগী ( দশী) িত কিজ ৪৫০       ৫০০       ৪৫০      ৫০০       ৪৫০          ৫০০      (+).০০ ৪৫০        ৫৫০          (-)৫.০০

ড়া ধ( ােকটজাত)

ডােনা ১ কিজ ৬২০       ৬৩০       ৬২০      ৬৩০      ৬২০          ৬৩০     (+).০০ ৫৭০        ৫৯০         (+)৭.৭৬

িডে ামা (িনউিজ া ) ১ কিজ ৫৭০       ৬২০       ৫৭০      ৬২০       ৬০০          ৬২০       (-)২.৪৬ ৫৭০        ৫৯০         (+)২.৫৯

শ ১ কিজ ৫৪০       ৫৫০       ৫৪০      ৫৫০       ৫৪০          ৫৫০      (+).০০ ৪৭০        ৪৯০          (+)১৩.৫৪

মাকস ১ কিজ ৫৪০       ৫৫০       ৫৪০      ৫৫০       ৫০০          ৫৫০      (+)৩.৮১ ৪৯০        ৫২০         (+)৭.৯২

১বছর েবর (টাকায়)

িডং কেপােরশন অব বাংলােদশ
 www.tcb.gov.bd

ঢাকা মহানগরীর িনত  েয়াজনীয় ে র চরা বাজারদর (  টাকায়)।
রিববার ১১ অে াবর ২০২০ ি ঃ, ২৬ আি ন ১৪২৭ বাংলা, ২২ সফর, ১৪৪২ িহজির 

তািরখঃ ১১ -১০-২০২০ারক নং-২৬.০৫.০০০০.০১৭.৩১.০০১.২০-২৬১
অ কার (টাকায়) ১স াহ েবর (টাকায় ) ১ মাস েবর (টাকায়)

১১-১০-২০২০ ০৪-১০-২০২০ ১১-০৯-২০২০ ১১-১০-২০১৯

ইউিনট-১



পে র নাম  মােপর একক মািসক ে র বাৎসিরক ে র
াস/ ি (%) াস/ ি (%)

িবিবধঃ সবিন  সে া  সবিন  সে া  সবিন  সে া  (+)/(-) সবিন  সে া  (+)/(-)
িচিন                                িত কিজ ৬০        ৬৫         ৬০        ৬৫        ৬০            ৬৫       (+).০০ ৫৬         ৬০           (+)৭.৭৬

খ র(সাধারণ মােনর ) িত কিজ ২০০       ২৫০       ২০০      ২৫০       ২০০          ২৫০      (+).০০ ১২০        ৩০০         (+)৭.১৪

লবণ( াঃ)আেয়ািডন (মানেভেদ) িত কিজ ২৫         ৩৫         ২৫        ৩৫        ২৫            ৩৫       (+).০০ ২৫         ৩৫           (+).০০

িডম (ফাম) িত হািল ৩৭         ৩৮         ৩৪        ৩৭         ৩৫            ৩৭       (+)৪.১৭ ৩৬         ৪০            (-)১.৩২

লখার কাগজ(সাদা) িত িদ া ১৮         ২৫         ১৮        ২৫         ১৮            ২৫        (+).০০ ২০         ২৫            (-)৪.৪৪

এম,এস রড (৬০ ড) িত মঃটন ৫৮,০০০   ৫৯,০০০    ৫৮,০০০   ৫৯,০০০   ৫৮,০০০       ৫৯,০০০  (+).০০ ৬৪৫০০ ৬৬০০০  (-)১০.৩৪

এম,এস রড( ৪০ ড) িত মঃটন ৫৫,০০০    ৫৬,০০০    ৫৫,০০০    ৫৬,০০০   ৫৫,০০০        ৫৬,০০০  (+).০০ ৫৪০০০ ৫৮০০০  (-).৮৯

       তারকা িচি ত েলা অিত  িনত  েয়াজনীয় প ।           
য সকল বাজার হেত ত  সং হ করা হেয়েছঃ-শাহজাহান র, মািলবাগ বাজার , কাওরান বাজার, বাদামতলী বাজার , া র বাজার, াম বাজার, 

 ক ে ত বাজার, মৗলভী বাজার, মহাখালী বাজার , উ রা আজম র বাজার, রহমতগ  বাজার, রাম রা, মীর র-১ নং বাজার ।

ম ঃ  

(১)  য়াজ( দশী), চাল, এলাচ,  সয়ািবন ও পাম তল, আ , আদা(আম), রগী( য়লার), এলাচ, িডম এর  ি  পেয়েছ।

(২)  চাল( মাটা), সয়ািবন( জ), পাম( জ), গডাল, ছালা, আদা(ন ন), ম র ডাল(মাঝারী / ছাট) এর  াস পেয়েছ।

(৩)  অ া  পে র  অপিরবত ত রেয়েছ।

য সকল পেণ র মূল  াস বৃি  হেয়েছঃ
      পে র নাম মােপর একক াস/ ি (%)
(১) িজরা িত কিজ ৩৫০       ৪০০        ৩০০      ৪০০       (+)৭.১৪ (১) ০৮-১০-২০২০ তািরেখ  াস পেয়েছ।
(২) চাল স  (নািজর/িমিনেকট) িত কিজ ৫৬        ৬২         ৫৫        ৬২        (+).৮৫ (২) ০৪-১০-২০২০ তািরেখ  ি  পেয়েছ।
(৩) চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা িত কিজ ৫০         ৫৫         ৪৮        ৫৫         (+)১.৯৪ (৩) ০৪-১০-২০২০ তািরেখ  ি  পেয়েছ।
(৪) চাল ( মাটা)/ ণা/চায়না ইির িত কিজ ৪৫         ৫০         ৪৮        ৫০          (-)৩.০৬ (৪) ১১-১০-২০২০ তািরেখ  ি  পেয়েছ।
(৫) সয়ািবন তল ( জ) িত িলটার ৮৮        ৯৩         ৯২        ৯৩         (-)২.১৬ (৫)  ০৮-১০-২০২০ তািরেখ  াস পেয়েছ।
(৬) সয়ািবন তল ( বাতল) ৫ িলটার ৪৭০       ৫২০       ৪৭০       ৫১৫       (+).৫১ (৬)  ০৪-১০-২০২০ তািরেখ  ি  পেয়েছ।
(৭) পাম অেয়ল ( জ) িত িলটার ৮৪         ৯০         ৮৬        ৯০          (-)১.১৪ (৭)  ০৪-১০-২০২০ তািরেখ  ি  পেয়েছ।
(৮) গ ডাল (মানেভেদ) িত কিজ ১১৫       ১৩০       ১২০       ১৩০        (-)২.০০ (৮)  ০৮-১০-২০২০ তািরেখ  াস পেয়েছ।
(৯) ছালা (মানেভেদ) িত কিজ ৭০         ৭৫         ৭০        ৮০          (-)৩.৩৩ (৯)  ০৪-১০-২০২০ তািরেখ  ি  পেয়েছ।
(১০) আ  (মানেভেদ) িত কিজ ৪০         ৫০         ৩৬        ৪০         (+)১৮.৪২ (১০)  ১১-১০-২০২০ তািরেখ  ি  পেয়েছ।
(১১) আদা ( দশী) ন ন/ রাতন িত কিজ ৮০         ১৬০       ১০০       ১৫০        (-)৪.০০ (১১)  ০৮-১০-২০২০ তািরেখ  ি  পেয়েছ।
(১২) আদা (আমদািন) িত কিজ ২৪০       ২৮০       ২৩০      ২৬০       (+)৬.১২ (১২)  ০৮-১০-২০২০ তািরেখ  ি  পেয়েছ।
(১৩) এলাচ( ছাট) িত কিজ ২,৬০০    ৩,২০০    ২,৫০০    ৩,০০০    (+)৫.৪৫ (১৩) ০৪-১০-২০২০ তািরেখ  াস পেয়েছ।
(১৪) রগী( য়লার) িত কিজ ১২০       ১৩০       ১১০       ১২০       (+)৮.৭০ (১৪)  ০৮-১০-২০২০ তািরেখ  ি  পেয়েছ।
(১৫) িডম (ফাম) িত হািল ৩৭         ৩৮         ৩৪        ৩৭         (+)৫.৬৩ (১৫)  ০৫-১০-২০২০ তািরেখ  ি  পেয়েছ।
(১৬) ম র ডাল (মাঝারী দানা ) িত কিজ ৮০         ৯০         ৮০        ১০০        (-)৫.৫৬ (১৬)  ০৮-১০-২০২০ তািরেখ  াস পেয়েছ।
(১৭) ম র ডাল ( ছাট দানা ) িত কিজ ১০৫       ১১০        ১১০       ১২০        (-)৬.৫২ (১৭)  ০৮-১০-২০২০ তািরেখ  াস পেয়েছ।
(১৮) ি য়াজ ( দশী) িত কিজ ৯০         ৯৫         ৮০        ৯০         (+) ৮.৮২ (১৮)  ১১-১০-২০২০ তািরেখ  ি  পেয়েছ।
( জ তার িভি েত নয়)

১। মি পিরষদ সিচব, গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার , বাংলােদশ সিচবালয় , ঢাকা।     
২। ধানম ীর  সিচব, ধানম ীর কাযালয়, রাতন সংসদ ভবন, তজগ ও, ঢাকা।

৩। ধানম ীর সিচব, ধানম ীর কাযালয়, রাতন সংসদ ভবন, তজগ ও, ঢাকা।             ( মাঃ নািসর উি ন তা কদার)
৪। িসিনয়র সিচব ,বািণজ  ম ণালয়/অথ ম ণালয়/ রা  ম ণালয়,গণ জাত ী                   সহকারী কায িনবাহী(বাজার ত )       উপ-সিচব

    বাংলােদশ  সরকার , বাংলােদশ সিচবালয় , ঢাকা। 

৫। সিচব, িষ ম ণালয়/খা  ও েযাগ ব াপনা ম ণালয়,

    মৎ  ও াণী স দ ম ণালয়, গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার , বাংলােদশ সিচবালয় , ঢাকা। 

৬।  জাতীয় ক  পিরচালক, A2I  া াম, ধানম ীর কাযালয়, রাতন সংসদ ভবন, তজগ ও, ঢাকা। 

৭।  অিতির  সিচব, বািণজ  ম ণালয়, গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার , বাংলােদশ সিচবালয় , ঢাকা।

৮।  মহাপিরচালক , িষ িবপণন অিধদ র,খামারবাড়ী,ফামেগট,ঢাকা।

৯।   মহা-পিরচালক-২, ধানম ীর কাযালয়, রাতন সংসদ ভবন, তজগ ও, ঢাকা।

১০।  -সিচব (আই আই ) বািণজ  ম ণালয়, গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার , বাংলােদশ সিচবালয় , ঢাকা।

১১।  -সিচব (বােজট), অথ িবভাগ, অথ ম ণালয়, গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার , বাংলােদশ সিচবালয় , ঢাকা।

১২। বািণজ  ম ী/অথ ম ী মেহাদয়গেণর একা  সিচব (মাননীয় ম ীর সদয় অবগিতর জ )। 

১৩। বািণজ  ম ণালয় স ক য় ায়ী কিম র সভাপিতর একা  সিচব, জাতীয় সংসদ সিচবালয় , শেরবাংলা নগর, ঢাকা। 

১৪।  িসিনয়র সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব, বািণজ  ম ণালয়,বাংলােদশ সিচবালয় , ঢাকা।

১৫।  উপসিচব ( ), বািণজ  ম ণালয়, গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার , বাংলােদশ সিচবালয় , ঢাকা।

১৬। া ামার, কি ঊটার সল, ২৩৯ নং ম, আই িস িস িবি ং, ধানম ীর কাযালয়, তজগ ও, ঢাকা।

সদয় অবগিতর জ ঃ-

১। চয়ার ান, িসিব, ঢাকা।

২। পিরচালক , িসিব, ঢাকা।

 ধান কমকতা(বািণিজ ক)

অ কার (টাকায়)  এক স াহ েবর 

১১-১০-২০২০ ০৪-১০-২০২০ ১১-০৯-২০২০ ১১-১০-২০১৯

  ( মাঃ শখা র রহমান) 

অ কার (টাকায়) ১স াহ েবর (টাকায় ) ১ মাস েবর (টাকায়) ১বছর েবর (টাকায়)


