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িনত  েয়াজনীয় ে র  যৗি ক পয ােয় রাখার লে  জলা পয ােয় গ ত টা  ফাস  কিম র সভার কায িববরণী: 
 

সভাপিত  : মীর খায় ল আলম 
  জলা শাসক 

িদনাজ র। 
ান : জলা শাসেকর সে লন ক । 

তািরখ : ১৮/০২/২০১৮ ি . 
সময় : সকাল ১০.৩০ ঘ কা। 
 

(সভায় উপি ত/অ পি ত সদ গেণর তািলকা পিরিশ  ''ক'' ত দখােনা হেলা) 
 
 সভাপিত মেহাদয় ক ক উপি ত সদ গণেক াগত জািনেয় সভার কাজ  করা হয়। অতঃপর অিতির  জলা 

শাসক (সািব ক), িদনাজ র গত সভার কায িববরণী সভায় পাঠ কের নান। গত সভার কায িববরণীেত কান সংেশাধনী াব 

উ ািপত না হওয়ায় কায িববরণীর িস া স হ সব স িত েম অ েমািদত হয়। গত সভায় হীত িস া  বা বায়েনর অ গিত 

সভাপিত জানেত চাইেল অিতির  জলা শাসক (সািব ক), িদনাজ র সভায় জানান য, জা য়াির/১৮ মােস অত াব কীয় প  

িনয় ণ আইেন িদনাজ র জলায় কান অিভযান পিরচািলত হয়িন। সভাপিত মেহাদয় িনয়িমত মাবাইল কােট র মা েম অিভযান 

পিরচালনার জ  উপেজলা িনব াহী অিফসারগণেক অ েরাধ কেরন। 

 

সভায় িনত  েয়াজনীয় পে র বাজার  সহনীয় আেছ িকনা জানেত চাইেল জলা মােক ং অিফসার, িদনাজ র 

বেলন, য়লার রগীর দাম বেড়েছ। চােলর  অি িতশীল। বসায়ীরা কখেনা বাড়াে  কখেনা কমাে । য়ােজর দাম কমেত 

 কেরেছ। আ র দাম কেমেছ। সবিজর  অেনক কম। িতিন িনত  েয়াজনীয় পে র ( যমন: আটা, ময়দা, ম র ডাল, 

খসাির ডাল, সিরষার তল, সয়ািবন তল, পাম অেয়ল, কনা মিরচ, র ন, হ দ, আদা, িচিন, লবণ, আ , গ র মাংস, 

িডম ইত ািদ)  সহনীয় রাখার জ  জলা সদের এবং উপেজলায় িনয়িমত বাজার মিনটিরং করা হে  মেম  সভােক অবিহত 

কেরন। উপেজলা পয ােয় িনত  েয়াজনীয় পে র  সহনীয় রাখার িনিম  উপেজলা টা  ফাস কিম র সভা অ ি ত হে । এ 

ছাড়াও অত াব কীয় প  িনয় ণ আইন, ১৯৫৬ অ সাের ওজেন কম এবং খাে  ভজাল িম ণ িতেরােধ িতিনয়ত বাজার 

পিরদশ ন করা হেয় থােক। অতঃপর জলা মােক ং অিফসার, িদনাজ র িনত  েয়াজনীয় ে র চরা বাজার দেরর িববরণ 

আেলাচনার জ  সভায় উপ াপন কেরন যা িন প: 

পে র নাম মােপর 
একক 

১৫/০২/২০১৮ 
তািরেখর গড় 

 

১ স াহ েব র গড় 
  

০৭/০২/২০১৮ 

সা ািহক ে র 
াস/ ি র 

শতকরা হার 

১ মাস েব র 
গড়  

১৫/০১/২০১৮ 

মািসক ে র 
াস/ ি র 

শতকরা হার 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

চাল স -িমিনেকট িত কিজ ৬০.০০ ৬০.০০ ০.০০ %  ৫৭.০০ ৫.২৬ %(+) 
চাল-মাঝারী- বােরা িত কিজ ৫০.০০ ৫০.০০ ০.০০ %  ৪৮.০০ ৪.১৭ %(+) 
চাল- মাটা-হাইি ড িত কিজ ৪০.০০ ৪০.০০ ০.০০ %  ৪০.০০ ০.০০ % 
আটা- জ (সাদা) িত কিজ ২৬.০০ ২৬.০০ ০.০০ %  ২৬.০০ ০.০০ % 
ময়দা িত কিজ ৩৪.০০ ৩৪.০০ ০.০০ %  ৩৪.০০ ০.০০ % 
ম র ডাল(উঃ) দশী  িত কিজ ৯০.০০ ৯০.০০ ০.০০ %  ৯০.০০ ০.০০ % 
ম র ডাল(সাঃ) মােনর িত কিজ ৬০.০০ ৬০.০০ ০.০০ %  ৬০.০০ ০.০০% 
খসারী ডাল িত কিজ ৪৪.০০ ৪৪.০০ ০.০০  %  ৪৬.০০ -৪.৩৫ %(-) 

সিরষার তল উ ত িত িলটার ১১০.০০ ১১০.০০ ০.০০  % ১১৫.০০ -৪.৩৫ %(-) 
সয়ািবন তল িত িলঃ ৮৮.০০ ৮৮.০০ ০.০০ % ৮৮.০০ ০.০০ % 
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পাম অেয়ল িত িলঃ ৭২.০০ ৭২.০০      ০.০০ % ৭৪.০০ -২.৭০ %(-) 
ি য়াজ- দশী িত কিজ ৪৮.০০ ৪৮.০০ ০.০০ %  ৭৪.০০ -৩৫.১৪ %(-) 
ি য়াজ িবেদশী িত কিজ ৪৫.০০ ৪৫.০০ ০.০০  %  ৬৪.০০ -২৯.৬৯ %(-) 

র ন দশী িত কিজ ৬৫.০০ ৬৫.০০ ০.০০  % ৬৫.০০ ০.০০% 
আদা- দশী-ন ন িত কিজ ৭৫.০০ ৭৫.০০ ০.০০ % ৮৫.০০ -১১.৭৬%(-) 

কনা মিরচ- দশী িত কিজ ১৩০.০০ ১৩০.০০      ০.০০ % ১৩০.০০ ০.০০ % 
িচিন িত কিজ ৫৪.০০ ৫৪.০০ ০.০০ % ৫৪.০০ ০.০০% 
লবণ(এিসআই) িত কিজ ৩৮.০০ ৩৮.০০ ০.০০  %  ৩৮.০০ ০.০০ % 
আ -হলা -লাল িত কিজ ১৩.০০ ১৩.০০ ০.০০  %  ২৫.০০ -৪৮.০০ %(-) 
গ র মাংস িত কিজ ৪০০.০০ ৪০০.০০ ০.০০ % ৪১০.০০ -২.৪৪ %(-) 
য়লার রগী িত কিজ ১২৫.০০ ১৩০.০০ -৩.৮৫% (-) ১২৫.০০ ০.০০% 

িডম (ফাম) িত হািল     ২৬.০০  ২৭.০০ -৩.৭০  % (-)     ২৮.০০ -৭.১৪ %(-) 
 

িতিন বেলন, গত এক স ােহ  য়লার রগী ও ফােম র িডেমর  াস পেয়েছ। অ  সকল পে র  ি িতশীল রেয়েছ। 

বাজাের সবিজর সরবরাহ াভািবক থাকায় সবিজর  ি িতশীল রেয়েছ। তেব কেয়কিদন থেক চাউেলর বাজাের অি রতা ল  

করা যায়। কিজ িত ২/১ টাকা চাউেলর দাম উঠা নামা করেছ। য়ােজর বাজার ি িতশীল। জলা খা  িনয় ক বেলন এ মৗ েম 

ষেকর কাছ থেক ১ ল  মঃ টন চাউল সং হ কের দামজাত করা হয়। মৗ ম শষ হেয়েছ। ষেকর কােছ ধান/চাউেলর ম দ 

কম। ষেকরা িনেজর েয়াজন মটােত সামা  ধান/চাউল বাজাের িবি  করেছন। এ কারেণ চাউেলর  কিজ িত ২/১ টাকা 

ি  পাওয়ার আশংকা থােক। ইির মৗ ম আস । বাজাের ধান উঠা  হেল এ আশংকা কেট যােব মেম  মেন করা হয়।  সভাপিত 

চাউেলর বাজার ি িতশীল রাখেত মিন িরং ব া জারদার করার জ  উপেজলা িনব াহী অিফসারগণ এবং জলা মােক ং 

অিফসারেক পরামশ  দয়া হয়। এছাড়াও অত াব কীয় প  িনয় ণ আইন, ১৯৫৬ এর আেলােক িবিধ ল নকারী বসায়ীেদর 

িব ে  মাবাইল কােট র কায ম অ াহত রাখার জ  অিতির  জলা ািজে ট, িদনাজ র, উপেজলা িনব াহী অিফসার এবং 

সহকারী কিমশনার ( িম)গণেক পরামশ  দান করা হয়।  
 

 সভায় িনত  েয়াজনীয়  পে র  াভািবক রাখেত িব ািরত আেলাচনাে  িন বিণ ত িস া স হ হীত হয়: 
 
 িস া : 
১। অত াব কীয় প  িনয় ণ আইন, ১৯৫৬ এর আেলােক িবিধ ল নকারী বসায়ীেদর িব ে  িনয়িমত মাবাইল কাট  

পিরচালনা অ াহত রাখেত অিতির  জলা ািজে ট, িদনাজ র, উপেজলা িনব াহী অিফসার এবং িব  িনব াহী 
ািজে টগণেক অ েরাধ করা হয়।  

 
২।  িনত  েয়াজনীয় ে র  ি িতশীল রাখাসহ চােলর বাজার িনয়িমত মিনটিরং করার জ  অিতির  জলা 

ািজে ট, িদনাজ র, উপেজলা িনব াহী অিফসারগণ এবং জলা মােক ং অিফসার, িদনাজ রেক অ েরাধ করা হয়। 
 
 

অতঃপর সভায় আর কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত ক ক সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা করা 
 হয়। 

 
া িরত/- 

২৫/০২/১৮ 
(মীর খায় ল আলম) 

জলা শাসক 
িদনাজ র। 

ফানঃ  ০৫৩১-৬৫০০১ 
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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 

জলা শাসেকর কায ালয, িদনাজ র। 
( বসা-বািণজ  শাখা) 

www.dinajpur.gov.bd 
ারক নং- ০৫.৫৫.২৭০০.০১৮.০৩.০০১.১৮-৫৯(২১)                                                          তািরখ:  ০৬ /০৩/২০১৮ ি :। 

অ িলিপ: সদয় অবগিত/অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেণর জ  রণ করা হেলা। 

১। িবভাগীয় কিমশনার, রং র িবভাগ, রং র। 

২।  সিচব (আই আই -২), বািণজ  ম ণালয়, অবা-৩ শাখা, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

৩। িলশ পার, িদনাজ র। 

৪।          িসিভল সাজন, িদনাজ র। 

৫। কমাি ং অিফসার, ৪২ বড ার গাড  াটািলয়ন, বাড়ী, িদনাজ র। 

৬। ----------------------------------------------- 

৭। অিতির  জলা শাসক(সািব ক),িদনাজ র। 

৮। অিতির  জলা ািজে ট, িদনাজ র। 

৯। উপেজলা িনব াহী অিফসার, .......................... (সকল), িদনাজ র। 

১০। সহকারী কিমশনার ( িম)--------------------------(সকল), িদনাজ র। 

১১।        জনাব ............................ 

১২। অিফস কিপ। 

                           া িরত/-০৬/৩/১৮ 

 (ড. মাহা দ শহীদ  হােসন চৗ রী) 
অিতির  জলা শাসক (সািবক) 

িদনাজ র। 
ফান নং-০৫৩১-৬৫১০৫ 

adcgeneraldinajpur@gmail.com  
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পিরিশ - ‘ক’ 
িনত  েয়াজনীয় ে র  যৗি ক পয ােয় রাখার লে  জলা পয ােয় গ ত টা  ফাস  কিম র সভায় উপি ত সদ ের  

নােমর তািলকা ( জ তার মা সাের নয়)। 
তািরখ: ১৮.০২.২০১৮ ি :  সময়: সকাল-১০.৩০ টা। 

 
িমক  
 নং 

সদে র নাম ও পদবী উপি িতর া র সভায় উপি ত িতিনিধর নাম 
(পদবীসহ) 

০১ হািব: শা  মাঃ ওয়ািহ ামান 
কমাি ং অিফসার, ৪২ বড ার গাড  াটািলয়ন, 

বাড়ী, িদনাজ র। 

া িরত/-  

০২ জনাব ড. মাহা দ শহীদ হােসন চৗ রী 
অিতির  জলা শাসক(সািব ক), িদনাজ র। 

া িরত/-  

০৩ সয়দ জাহা ীর আলম  
ময়র, িদনাজ র পৗরসভা। 

া িরত/- পে  ােনল ময়র-১ 

০৪ জনাব মাঃ গালাম মা ফা,উপ-পিরচালক, 
িষ স সারণ অিধদ র। 

া িরত/- জনাব িনিখল চ  িব াস, িড. .ও 

০৫ জনাব ডা: মা: আ ল কালাম আজাদ, জলা 
ািণস দ কম কতা, িদনাজ র 

া িরত/- পে  ডাঃ আিশকা আকবর ষা 
অিতির  জলা ািণ স দ কম কতা 

০৬ জনাব এস এম কায়ছার আলী 
জলা খা  িনয় ক, িদনাজ র। 

া িরত/-  

০৭ জনাব মাঃ রিবউল হাসান 
জলা বাজার কম কতা, িদনাজ র 

া িরত/-  

 
 
িনত  েয়াজনীয় ে র  যৗি ক পয ােয় রাখার লে  জলা পয ােয় গ ত টা  ফাস  কিম র সভায় অ পি ত সদ ে র  

নােমর তািলকা ( জ তার মা সাের নয়)। 
 

: নং সদে র নাম ও পদবী 
০১ জনাব মাঃ হািম ল আলম, িলশ পার, িদনাজ র। 

০২ িসিভল সাজন, িদনাজ র। 
০৩ জনাব মাহা দ মারেশদ উ ীন খান, সহকারী কর- কিমশনার, িদনাজ র সােকল-৮। 

০৪ জনাব শাহ ইমাম জাফর ছােদক, জলা মৎ  কম কতা, িদনাজ র। 

০৫ জনাব মাঃ আ ল আওয়াল সরকার,িবভাগীয় বন কম কতা, সামািজক বন িবভাগ, িদনাজ র। 

০৬ উপ পিরচালক,  জলা পিরসং ান অিফস, িদনাজ র। 

০৭ সভাপিত,  স াব, িদনাজ র। 

০৮ জনাব রজা মা ন ফা ক চৗ রী শামীম সভাপিত, িদনাজ র চ ার অব কমাস  এ  ই াি  

০৯ সভাপিত, বার এেসািসেয়শন, িদনাজ র 

১০ জনাব মাঃ সাই র রহমান, সাধারণ স াদক, ক ীয় জােম মসিজদ, িদনাজ র। 

১১ জনাব রতন িসং, জলা িতেবদক, দিনক আজেকর সময় পি কা। 

 


