
                   

পণ্যের নাম  মাণ্যপর একক মাসিক মূণ্যের বাৎিসরক মূণ্যের

হ্রাি/বৃসি(%) হ্রাি/বৃসি(%)

চাল িব বসনম্ন িণ্য্বাচ্চ িব বসনম্ন িণ্য্বাচ্চ িব বসনম্ন িণ্য্বাচ্চ (+)/(-) িব বসনম্ন িণ্য্বাচ্চ (+)/(-)

চাল িরু (নাসির /সমসনণ্যকট ) প্রসি ককসি ৫৭         ৬২         ৫৬        ৬২        ৫৪            ৬০       (+)৪.৩৯ ৪৭          ৫৬           (+)১৫.৫৩

চাল (মাঝারী )পাইিাম /লিা প্রসি ককসি ৫০         ৫৫         ৫০        ৫৫         ৪৮            ৫৫       (+)১.৯৪ ৪২         ৪৮           (+)১৬.৬৭

চাল (কমাটা)/স্বর্ বা/চায়না ইসর প্রসি ককসি ৪৫         ৫০         ৪৮        ৫০         ৪২            ৫০        (+)৩.২৬ ৩০         ৩৮           (+)৩৯.৭১

আটা/ময়দা  

আটা িাদা (ক ালা) প্রসি ককসি ২৮         ৩০         ২৮        ৩০        ২৮            ৩০       (+).০০ ২৬         ৩০           (+)৩.৫৭

আটা (প্যাণ্যকট) প্রসি ককসি ৩০        ৩৫         ৩০        ৩৫        ৩০            ৩৩       (+)৩.১৭ ৩৪         ৩৬            (-)৭.১৪

ময়দা (ক ালা) প্রসি ককসি ৩৪         ৩৫         ৩৪        ৩৫        ৩২            ৩৫       (+)২.৯৯ ৩৪         ৩৮            (-)৪.১৭

ময়দা (প্যাণ্যকট) প্রসি ককসি ৪২         ৪৫         ৪২        ৪৫         ৪০            ৪৫        (+)২.৩৫ ৪৫         ৪৮            (-)৬.৪৫

ক ািয কিল

িয়াসবন কিল (লুি) প্রসি সলটার ৮৮        ৯৩         ৯২        ৯৩        ৮৪            ৮৬       (+)৬.৪৭ ৭৮         ৮৫           (+)১১.০৪

িয়াসবন কিল (কবািল) ৫ সলটার ৪৭০       ৫২০       ৪৭০       ৫২০       ৪৬০          ৫১০      (+)২.০৬ ৪৩০       ৫০০         (+)৬.৪৫

িয়াসবন কিল (কবািল) ১ সলটার ১০০       ১১০        ১০০       ১১০       ৯৫            ১১০      (+)২.৪৪ ৯৫         ১১০          (+)২.৪৪

পাম অণ্যয়ল (লুি) প্রসি সলটার ৮২         ৮৪         ৮২        ৮৪         ৭০            ৭৩       (+)১৬.০৮ ৬০         ৬৫           (+)৩২.৮০

পাম অণ্যয়ল (সুপার) প্রসি সলটার ৮৪         ৯০         ৮৬        ৯০         ৭৩            ৭৬       (+)১৬.৭৮ ৬৫         ৬৮           (+)৩০.৮৩

 ডাল

মশুর ডাল (বড় দানা) প্রসি ককসি ৭০         ৭৫         ৬৫        ৭০         ৬৫            ৭৫        (+)৩.৫৭ ৫০         ৬০           (+)৩১.৮২

মশূর ডাল (মাঝারী দানা) প্রসি ককসি ৮৫        ৯৫         ৮০        ১০০       ৮০            ৯০        (+)৫.৮৮ ৬০         ৭০           (+)৩৮.৪৬

মশুর ডাল (ক াট দানা) প্রসি ককসি ১০৫       ১১০        ১১০       ১২০       ১০০           ১২০       (-)২.২৭ ১০০        ১১০          (+)২.৩৮

মুগ ডাল (মানণ্য ণ্যদ ) প্রসি ককসি ১১৫       ১৩০       ১২০       ১৩০       ১২০           ১৩০       (-)২.০০ ৮০         ১৩০         (+)১৬.৬৭

এযাাংকর ডাল প্রসি ককসি ৪০         ৪৫         ৪০        ৪৫         ৪০            ৪৫        (+).০০ ৪০         ৫৫            (-)১০.৫৩

ক ালা (মানণ্য ণ্যদ ) প্রসি ককসি ৭০         ৭৫         ৭০        ৮০         ৬৫            ৭৫        (+)৩.৫৭ ৭০         ৮০            (-)৩.৩৩

আলু (মানণ্য ণ্যদ ) প্রসি ককসি ৪৫         ৫০         ৩৬        ৪০         ৩৪            ৪০        (+)২৮.৩৮ ২০         ২৫           (+)১১১.১১

মিলাাঃ

সিঁয়াি (কদশী) প্রসি ককসি ৮৫        ৯০         ৮০        ৯০         ৫৫            ৬৫       (+)৪৫.৮৩ ৮০         ৯৫           (+).০০

সিঁয়াি (আম)চায়না ,পাক,বাম বা প্রসি ককসি ৮০         ৮৫         ৯০        ১১০       ৪৫            ৫০        (+)৭৩.৬৮ ৭৫         ৯০           (+).০০

রসুন (কদশী) প্রসি ককসি ১১০       ১২০        ১০০       ১২০       ১০০           ১১০      (+)৯.৫২ ১২০        ১৬০          (-)১৭.৮৬

রসুন (আমদাসন ) প্রসি ককসি ৮০         ৯০         ৮০        ৯০         ৮০            ৯০        (+).০০ ১২০        ১৫০           (-)৩৭.০৪

শুকনা মসরচ (কদশী) প্রসি ককসি ২২০       ২৬০       ২২০      ২৬০       ১৯০           ২৮০      (+)২.১৩ ১৮০        ২০০         (+)২৬.৩২

শুকনা মসরচ (আমদাসন ) প্রসি ককসি ২৪০       ২৮০       ২৪০       ২৮০       ১৯০           ২৫০      (+)১৮.১৮ ২০০        ২৩০         (+)২০.৯৩

হলুদ (কদশী) প্রসি ককসি ১৪০       ১৬০       ১৪০       ১৬০       ১৭০           ২২০       (-)২৩.০৮ ১৫০        ১৮০          (-)৯.০৯

হলুদ (আমদাসন ) প্রসি ককসি ১৭০       ২২০       ১৭০       ২২০       ১৪০           ২৫০      (+).০০ ১৮০        ২০০         (+)২.৬৩

আদা (কদশী) নতুন/পুরািন প্রসি ককসি ১০০       ১৬০       ১১০       ১৬০       ১২০           ১৬০       (-)৭.১৪ ১৩০       ১৫০           (-)৭.১৪

আদা (আমদাসন ) প্রসি ককসি ২৪০       ২৬০       ২৩০      ২৬০       ২০০          ২৪০      (+)১৩.৬৪ ১৫০        ২০০         (+)৪২.৮৬

সিরা প্রসি ককসি ৩২০       ৩৮০       ৩০০      ৪০০       ৩০০          ৪০০      (+).০০ ৩০০       ৪৫০           (-)৬.৬৭

দারুসচসন প্রসি ককসি ৪০০       ৪৮০       ৩৮০      ৫০০       ৩৮০          ৫০০      (+).০০ ৩৮০       ৪৬০         (+)৪.৭৬

লবঙ্গ প্রসি ককসি ৭০০       ৯০০       ৭৫০      ৯০০       ৮০০          ৯০০       (-)৫.৮৮ ১,০০০     ১,২০০        (-)২৭.২৭

এলাচ(ক াট) প্রসি ককসি ২,৫০০    ৩,২০০    ২,৬০০   ৩,২০০    ২,৬০০       ৩,২০০    (-)১.৭২ ২,৪০০     ৩,০০০      (+)৫.৫৬

ধণ্যন প্রসি ককসি ১০০       ১৫০        ১০০       ১৫০       ১০০           ১৫০      (+).০০ ১০০        ১৫০          (+).০০

কিিপািা প্রসি ককসি ১০০       ১৪০        ১০০       ১৪০       ১০০           ১৪০      (+).০০ ১০০        ১৫০           (-)৪.০০

মা  ও কগাশি:

রুই প্রসি ককসি ২৫০       ৩৫০       ২৫০      ৩৫০       ২৫০          ৩৫০     (+).০০ ২৫০       ৩৫০         (+).০০

ইসলশ প্রসি ককসি ৫০০       ৯০০       ৫০০      ৯০০       ৫০০          ৯০০      (+).০০ ৫০০       ১,২০০        (-)১৭.৬৫

গরু প্রসি ককসি ৫৫০       ৫৮০       ৫৫০      ৫৮০       ৫৫০          ৫৮০      (+).০০ ৫৩০       ৫৫০         (+)৪.৬৩

 ািী প্রসি ককসি ৭৫০       ৮৫০       ৭৫০      ৮৫০       ৭৫০          ৮৫০      (+).০০ ৭০০        ৮০০         (+)৬.৬৭

মুরগী(ব্রয়লার) প্রসি ককসি ১২০       ১৩০       ১১৫       ১৩০       ১২০           ১২৫      (+)২.০৪ ১২৫        ১৩৫          (-)৩.৮৫

মুরগী (কদশী) প্রসি ককসি ৪৫০       ৫০০       ৪৫০      ৫০০       ৪৫০          ৫০০      (+).০০ ৪৫০        ৫৫০          (-)৫.০০

গুড়া দুধ(প্যাণ্যকটিাি )

ডাণ্যনা ১ ককসি ৬২০       ৬৩০       ৬২০      ৬৩০      ৬২০          ৬৩০     (+).০০ ৫৭০        ৫৯০         (+)৭.৭৬

সডণ্যলামা (সনউসিোন্ড ) ১ ককসি ৫৭০       ৬২০       ৫৭০      ৬২০       ৬০০          ৬২০       (-)২.৪৬ ৫৭০        ৫৯০         (+)২.৫৯

কেশ ১ ককসি ৫৪০       ৫৫০       ৫৪০      ৫৫০       ৫৪০          ৫৫০      (+).০০ ৪৭০        ৪৯০          (+)১৩.৫৪

মাকবি ১ ককসি ৫৪০       ৫৫০       ৫৪০      ৫৫০       ৫০০          ৫৫০      (+)৩.৮১ ৪৯০        ৫২০         (+)৭.৯২

১৩-১০-২০২০ ০৬-১০-২০২০ ১৩-০৯-২০২০ ১৩-১০-২০১৯

১িপ্তাহ পূণ্যব বর মূে(টাকায় ) ১ মাি পূণ্যব বর মূে(টাকায় ) ১ব র পূণ্যব বর মূে(টাকায় )

কেসডাং কণ্যপ বাণ্যরশন অব বাাংলাণ্যদশ

 www.tcb.gov.bd

ঢাকা মহানগরীর সনিয প্রণ্যয়ািনীয় দ্রণ্যের খুচরা বািারদর (মূে টাকায় )।

মঙ্গলবার ১৩ অণ্যটাবর ২০২০ সরাঃ, ২৮ আসিন ১৪২৭ বাাংলা , ২৪ িফর, ১৪৪২ সহিসর 

িাসর াঃ ১৩-১০-২০২০স্মারক নাং-২৬.০৫.০০০০.০১৭.৩১.০০১.২০-২৬৩

অদ্যকার মূে(টাকায় )

ইউনিট-১ 

 



পণ্যের নাম  মাণ্যপর একক মাসিক মূণ্যের বাৎিসরক মূণ্যের

হ্রাি/বৃসি(%) হ্রাি/বৃসি(%)

সবসবধাঃ িব বসনম্ন িণ্য্বাচ্চ িব বসনম্ন িণ্য্বাচ্চ িব বসনম্ন িণ্য্বাচ্চ (+)/(-) িব বসনম্ন িণ্য্বাচ্চ (+)/(-)

সচসন                                প্রসি ককসি ৬০        ৬৫         ৬০        ৬৫        ৬০            ৬৫       (+).০০ ৫৬         ৬০           (+)৭.৭৬

ক জুর(িাধারর্ মাণ্যনর) প্রসি ককসি ২০০       ২৫০       ২০০      ২৫০       ২০০          ২৫০      (+).০০ ১২০        ৩০০         (+)৭.১৪

লবর্(প্যাাঃ)আণ্যয়াসডনযুক্ত (মানণ্য ণ্যদ ) প্রসি ককসি ২৫         ৩৫         ২৫        ৩৫        ২৫            ৩৫       (+).০০ ২৫         ৩৫           (+).০০

সডম (ফাম ব) প্রসি হাসল ৩৭         ৩৮         ৩৭        ৩৮        ৩৫            ৩৭       (+)৪.১৭ ৩৬         ৪০            (-)১.৩২

কল ার কাগি(িাদা) প্রসি সদস্তা ১৮         ২৫         ১৮        ২৫         ১৮            ২৫        (+).০০ ২০         ২৫            (-)৪.৪৪

এম,এি রড (৬০ কেড) প্রসি কমাঃটন ৫৪,৫০০   ৫,৫০০      ৫৮,০০০   ৫৯,০০০   ৫৮,০০০       ৫৯,০০০   (-)৪৮.৭২ ৬৪৫০০ ৬৬০০০  (-)৫৪.০২

এম,এি রড( ৪০ কেড) প্রসি কমাঃটন ৫১,৫০০     ৫২,৫০০    ৫৫,০০০    ৫৬,০০০   ৫৫,০০০        ৫৬,০০০   (-)৬.৩১ ৫৪০০০ ৫৮০০০  (-)৭.১৪

       িারকা সচসিিগুণ্যলা অসি  সনিয প্রণ্যয়ািনীয় পে।           

কে িকল বািার হণ্যি িথ্য িাংেহ করা হণ্যয়ণ্য াঃ-শাহিাহানপুর , মাসলবাগ বািার , কাওরান বািার , বাদামিলী বািার , সূত্রাপুর বািার ,শ্যাম বািার , 

 কচুণ্যেি বািার , কমৌল ী বািার , মহা ালী বািার , উত্তরা আিম পুর বািার , রহমিগঞ্জ বািার , রামপুরা , মীরপুর-১ নাং বািার ।

মন্তোঃ  

(১)  কিঁয়াি(কদশী), রশুন(কদশী), চাল, িয়াসবন ও পাম কিল, আলু, আদা(আম), মুরগী(ব্রয়লার) এর মূে বৃসি কপণ্যয়ণ্য ।

(২)  কিঁয়াি(আম), চাল(কমাটা),িয়াসবন (লুি),পাম(লুি),মুগডাল, ক ালা , আদা(নতুন),মশুর ডাল(ক াট) এর মূে হ্রাি কপণ্যয়ণ্য ।

(৩)  অন্যান্য পণ্যের মূল্য অপররবর্তীর্ত রণ্যেণ্যে।

যে সকল পণ্যের মূলে হ্রাস/বৃদ্ধি হণ্েণ্ েঃ

      পণ্যের নাম মাণ্যপর একক হ্রাি/বৃসি(%)

(১) রসুন (কদশী) প্রসি ককসি ১১০       ১২০        ১০০       ১২০       (+)৪.৫৫ (১) ১৩-১০-২০২০ িাসরণ্য  মূে বৃসি কপণ্যয়ণ্য ।

(২) লবঙ্গ প্রসি ককসি ৭০০       ৯০০       ৭৫০      ৯০০        (-)৩.০৩ (২) ১৩-১০-২০২০ িাসরণ্য  মূে বৃসি কপণ্যয়ণ্য ।

(৩) চাল িরু (নাসির /সমসনণ্যকট ) প্রসি ককসি ৫৭         ৬২         ৫৬        ৬২        (+).৮৫ (৩) ০৪-১০-২০২০ িাসরণ্য  মূে বৃসি কপণ্যয়ণ্য ।

(৪) চাল (কমাটা)/স্বর্ বা/চায়না ইসর প্রসি ককসি ৪৫         ৫০         ৪৮        ৫০          (-)৩.০৬ (৪) ১১-১০-২০২০ িাসরণ্য  মূে হ্রাি কপণ্যয়ণ্য ।

(৫) িয়াসবন কিল (লুি) প্রসি সলটার ৮৮        ৯৩         ৯২        ৯৩         (-)২.১৬ (৫)  ০৮-১০-২০২০ িাসরণ্য  মূে হ্রাি কপণ্যয়ণ্য ।

(৬) পাম অণ্যয়ল (লুি) প্রসি সলটার ৮৪         ৯০         ৮৬        ৯০          (-)১.১৪ (৬)  ১২-১০-২০২০ িাসরণ্য  মূে হ্রাি কপণ্যয়ণ্য ।

(৭) মুগ ডাল (মানণ্য ণ্যদ ) প্রসি ককসি ১১৫       ১৩০       ১২০       ১৩০        (-)২.০০ (৭)  ০৮-১০-২০২০ িাসরণ্য  মূে হ্রাি কপণ্যয়ণ্য ।

(৮) ক ালা (মানণ্য ণ্যদ ) প্রসি ককসি ৭০         ৭৫         ৭০        ৮০          (-)৩.৩৩ (৮)  ১২-১০-২০২০ িাসরণ্য  মূে হ্রাি কপণ্যয়ণ্য ।

(৯) আলু (মানণ্য ণ্যদ ) প্রসি ককসি ৪৫         ৫০         ৩৬        ৪০         (+)২৫.০০ (৯)  ১২-১০-২০২০ িাসরণ্য  মূে বৃসি কপণ্যয়ণ্য ।

(১০) আদা (কদশী) নতুন/পুরািন প্রসি ককসি ১০০       ১৬০       ১১০       ১৬০        (-)৩.৭০ (১০)  ১৩-১০-২০২০ িাসরণ্য  মূে হ্রাি কপণ্যয়ণ্য ।

(১১) আদা (আমদাসন ) প্রসি ককসি ২৪০       ২৬০       ২৩০      ২৬০       (+)২.০৪ (১১)  ১৩-১০-২০২০ িাসরণ্য  মূে বৃসি কপণ্যয়ণ্য ।

(১২) এলাচ(ক াট) প্রসি ককসি ২,৫০০    ৩,২০০    ২,৬০০   ৩,২০০     (-)১.৭২ (১২) ০৪-১০-২০২০ িাসরণ্য  মূে হ্রাি কপণ্যয়ণ্য ।

(১৩) মুরগী(ব্রয়লার) প্রসি ককসি ১২০       ১৩০       ১১৫       ১৩০       (+)২.০৪ (১৩)  ১৩-১০-২০২০ িাসরণ্য  মূে বৃসি কপণ্যয়ণ্য ।

(১৪) মশুর ডাল (বড় দানা) প্রসি ককসি ৭০         ৭৫         ৬৫        ৭০         (+)৭.৪১ (১৪)  ০৮-১০-২০২০ িাসরণ্য  মূে বৃসি কপণ্যয়ণ্য ।

(১৫) মশুর ডাল (ক াট দানা) প্রসি ককসি ১০৫       ১১০        ১১০       ১২০        (-)৬.৫২ (১৫)  ১৩-১০-২০২০ িাসরণ্য  মূে হ্রাি কপণ্যয়ণ্য ।

(১৬)সিঁয়াি (কদশী) প্রসি ককসি ৮৫        ৯০         ৮০        ৯০         (+)২.৯৪ (১৬)  ১২-১০-২০২০ িাসরণ্য  মূে বৃসি কপণ্যয়ণ্য ।

(১৭) সিঁয়াি (আমদাসন ) প্রসি ককসি ৮০         ৮৫         ৯০        ১১০        (-)১৭.৫০ (১৭)  ১২-১০-২০২০ িাসরণ্য  মূে হ্রাি কপণ্যয়ণ্য ।

(কিযষ্ঠিার স সত্তণ্যি নয়)

১। মন্ি্রসপরস ষদ িচসব, গর্প্রিািন্ত্রী বাাংলাণ্যদশ িরকার, বাাংলাণ্যদশ িসচবালয় , ঢাকা।     

২। প্রধা নমন্ি্রীর মূ ্ে িচসব, প্রধানমন্ত্রীর কাে বালয় , পুরািন িাংিদ  বন, কিিগাঁও , ঢাকা।

৩। প্রধা নমন্ি্রীর িচসব, প্রধানমন্ত্রীর কাে বালয় , পুরািন িাংিদ  বন, কিিগাঁও , ঢাকা।             (কমাাঃ নাসির উসিন িালুকদার )

৪। িস নস য়র িচসব,বাসর্িয মন্ত্রর্ালয় /অর্ ব মন্ত্রর্ালয় /স্বরাষ্ট্র মন্ত্রর্ালয় ,গর্প্রিািন্ত্রী                   িহকারী কাে বসনব বাহী (বািার িথ্য)       উপ-িসচব

    বাাংলাণ্যদশ  িরকার, বাাংলাণ্যদশ িসচবালয় , ঢাকা। 

৫। িচসব, কৃসষ মন্ত্রর্ালয় / াদ্য ও দুণ্যোগ ব েবস্থাপনা মন্ত্রর্ালয় ,

    মৎস্য ও প্রার্ী িম্পদ মন্ত্রর্ালয়, গর্প্রিািন্ত্রী বাাংলাণ্যদশ িরকার, বাাংলাণ্যদশ িসচবালয় , ঢাকা। 

৬।  িা িী য় প্রকল্প পরস চা লক, A2I  কপ্রাোম , প্ররধানমন্ত্রীর কাে বালয় , পুরািন িাংিদ  বন, কিিগাঁও , ঢাকা। 

৭।  অিস রস ক্ি িচসব, বাসর্িয মন্ত্রর্ালয় , গর্প্রিািন্ত্রী বাাংলাণ্যদশ িরকার, বাাংলাণ্যদশ িসচবালয় , ঢাকা।

৮।  মহা পরস চা লক,কৃসষ সবপর্ন অসধদপ্তর , ামারবাড়ী ,ফাম বণ্যগট ,ঢাকা।

৯।   মহা -পসরচালক -২, প্রধানমন্ত্রীর কাে বালয় , পুরািন িাংিদ  বন, কিিগাঁও , ঢাকা।

১০।  েুগ্ম-িসচব (আই আই টি) বাসর্িয মন্ত্রর্ালয় , গর্প্রিািন্ত্রী বাাংলাণ্যদশ িরকার, বাাংলাণ্যদশ িসচবালয় , ঢাকা।

১১।  েুগ্ম-িসচব (বাণ্যিট), অর্ ব সব াগ , অর্ ব মন্ত্রর্ালয় , গর্প্রিািন্ত্রী বাাংলাণ্যদশ িরকার, বাাংলাণ্যদশ িসচবালয় , ঢাকা।

১২। বা র্স ি্ে মন্ি্রী/অর্ ব মন্ত্রী মণ্যহাদয়গণ্যর্র একান্ত িসচব (মাননীয় মন্ত্রীর িদয় অবগসির িন্য)। 

১৩। বা র্স ি্ে মন্ি্রর্া লয় িম্পর্কীয় ি্র্ায়ী  কমস টসর ি া পিস র একা ন্ি িচসব, িািীয় িাংিদ িসচবালয় , কশণ্যরবাাংলা নগর, ঢাকা। 

১৪।  িস নস য়র িচসব মহোদয়ণ্যর একা ন্ি িচসব, বাসর্িয মন্ত্রর্ালয় ,বাাংলাণ্যদশ িসচবালয় , ঢাকা।

১৫।  উপিচসব (মূে), বাসর্িয মন্ত্রর্ালয় , গর্প্রিািন্ত্রী বাাংলাণ্যদশ িরকার, বাাংলাণ্যদশ িসচবালয় , ঢাকা।

১৬। প্রোগ্রামা র, কসম্পঊটার কিল, ২৩৯ নাং রুম, আই সি সি সবসডাং, প্রধানমন্ত্রীর কাে বালয় , কিিগাঁও , ঢাকা।

িদয় অবগসির িন্যাঃ-

১। চণ্যয়া রম্োন, টিসিসব , ঢাকা।

২। পরস চা লক, টিসিসব , ঢাকা।

১ব র পূণ্যব বর মূে(টাকায় )অদ্যকার মূে(টাকায় ) ১িপ্তাহ পূণ্যব বর মূে(টাকায় ) ১ মাি পূণ্যব বর মূে(টাকায় )

 প্রধান কম বকিবা (বাসর্সিযক )

অদ্যকার মূে(টাকায় )  এক িপ্তাহ পূণ্যব বর মূে

১৩-১০-২০২০ ০৬-১০-২০২০ ১৩-০৯-২০২০ ১৩-১০-২০১৯

  (কমাাঃ কশ াবুর রহমান) 


