
আস  রমজান উপলে  িনত  েয়াজনীয় পে র বাজার মিনটিরং জারদার করেণর জ  অ ি ত সভার কাযিববরণীঃ 
 
সভাপিত ◌ঃ মাঃ ইসমাইল হােসন 
  জলা শাসক (ভার া ) 
  িপেরাজ র।  
তািরখ   ◌ঃ    ০৮-০৭-২০১৩ ি ঃ। 

সময়     ◌ঃ    িবকাল  ৩.৩০ ঘ কা। 

ান      ◌ঃ    জলা শাসক, িপেরাজ র মেহাদেয়র সভাক । 
 
উপি ত সদ েনদর া র পিরিশ -ক 
 
       সভাপিত উপি ত সদ েক ধ বাদ জািনেয় সভার কাজ  কেরন। অতঃপর সভাপিতর অ মিত েম জলা বাজার 
কমকতা, িপেরাজ র বািণজ  ম নালেয়র ২৬/০৬/১৩ তািরেখর  ২৬.০০.০০০০.১১৩.০০৬.০১৩.১১.১৮১ নং ারেকর প  পাঠ 
কের নান এবং উ  পে র আেলােক উপি ত সদ েদর মে  িব ািরত আেলাচনা হয়। 
 
১। িসিনয়র সহ-সভাপিত, িদ চ ার অব কমাস, িপেরাজ র জানান য, অ  জলার লনায় িনত  েয়াজনীয় বাজার দর িপেরাজ র 
জলায় ভােলা, কারণ িপেরাজ ের রমজান মােস তদারিক ভাল করা হয় এবং সকেল রমজােনর পিব তা র ার চ া কেরন। িতিন 

এবােরর রমজােন যােত িপেরাজ রবাসী লভ ে  প  য় করেত পাের সজ  সকল বসায়ীেদর অ েরাধ জানান। 
 
২। সভাপিত, সি িলত বসায়ী সিমিত, িপেরাজ র জানান য, িপেরাজ েরর বসায়ীগণ কান পে র  বাড়ােত পারেব না। 
যারা ই া মত বাড়ােব তােদর িব ে  সিমিত থেক কেঠার ব া হণ করা হেব। এবং িতবােরর ায় এবাের বাজােরর িত  
দাকােন রট চাট টানােনা হেব। এ িবষেয় সকল বসায়ীেদর িতিন অ েরাধ কেরন। রমজান মােস বাজাের লনেদন বশী হওয়ার 

কারেণ িছনতাই বণতা বাড়েত পাের তাই িতিন িলশ বািহনীেক এ িবষেয় সতক থাকেত অ েরাধ কেরন। সেবাপির সাধারন 
মা েষর যােত িনত  েয়াজনীয় প  েয় কান সম া না হয় সিদেক সকল বসায়ীেদর অ েরাধ কেরন। 
 
৩। সভাপিত, ফল বসায়ী সিমিত, িপেরাজ র জানান য, বতমােন ফেলর দাম কম এবং কান ফেল িপেরাজ ের িবষা  পদাথ 

বহার করা হয় না। িতিন সকলেক আ  কেরন য, রমজান মােসর অ হােত কান ফেলর দাম বাড়ােনা হেব না।  
 
৪। সভাপিত, মাংস বসায়ী সিমিত, িপেরাজ র জানান য, গ র মাংস বতমােন ২৭০-২৮০ এবং খািসর মাংস ৩৫০-৪২৫ টাকায় 
িবি  হয়। সারা রাজার মাস উ  দাম বহাল রাখা হেব বেল জানান এবং রাজার মােস আেরা ভাল এবং িনেরাগ প  জবাই কের 
িবি  করেবন। 
 
৫। জনাব মিজবর রহমান, িদ বসায়ী জানান য, রাজার মােস তারা যথাস ব কম লােভ মালামাল িব য় করেবন যােত সাধারন 
মা ষ রাজার মােস ভাগািমতেত না পেড়। িতিন আেরা জানান, য সব বসায়ী ভজাল মাল িবি  কেরন তােদর িব ে  ব া 
িনেত হেব। 
৬। সাধারন স াদক, সি িলত বসায়ী সিমিত, িপেরাজ র জানান য, বতমােন সকল পে র বাজার  কম আেছ এবং কম 
লােভ যােত মালামাল যােত ভা ােদর িনকট পৗ ােনা যায় তার চ া আমরা করব। সই সােথ সকল দাকােন রট চাট যােত 
টানােনা হয় স িবষেয় শাসেনর সহেযািগতা কামনা কেরন। িতিন রমজান মােস রা ার উপর য ইফতাির সাম ী িবি  করা হয় 
তার দর িনধারেনর জ  অ েরাধ কেরন। বাজােরর িবিভ  জায়গায় খালা িনমণমােনর মিরেচর ড়া, হ েদর ড়া, ভশন ভীিত 
িব য় করা হয়। তাই এ িবষেয় শাসনেক ব া নয়ার জ  অ েরাধ কেরন।  
 
৭। সভাপিত, িড় বসায়ী সিমিত, িপেরাজ র জানান য, বতমােন িড় ও িচড়ার দাম ি িতশীল। মাটা িড়-৭৫-৮০, িচকন িড়-
৫৫-৬০ এবং লাল িচড়া-৩৮-৪০ , সাদা িচড়া-৩৫-৩৬ টাকায় িবি  করা হয়। রমজান মােস ও একই দােম িব য় করা হেব বেল 
জানান। 
 



৮। সভাপিত, িদ বসায়ী সিমিত, িপেরাজ র জানান য, রমজান মােস তারা কম লােভ মালামাল িব েয়র চ া করেবন এবং 
সকল বসায়ী যােত রমজােনর পিব তা র া কের স িবষেয় সকেলর সহেযািগতা কামনা কেরন। 
 
৯। মািলক, দােয়ল এ ার াইজ, িপেরাজ র জানান য, বতমােন বাজাের তেলর দাম কমেছ রমজান মােস আরও কমার স াবনা 
আেছ। 
 

িব ািরত আেলাচনােমত এক  মিনটিরং ম গঠেনর জ  সকেল একমত পাষণ কেরন এবং িনমণিলিখত ১৫ সদে র 
সম েয় এক  মিনটিরং ম গঠন করা হয়। এই ম িনয়িমত বাজার মিনটিরং কের িনমণ া রকারীেক অবিহত করেবন। 

 
 ১। অিতির  জলা ািজে ট, িপেরাজ র   - আহবায়ক। 
 ২। অিতির  িলশ পার, িপেরাজ র    - সদ । 
 ৩। নজারত ড  কােল র, িপেরাজ র   - সদ । 
 ৪। জনাব তৗিহদ উি ন সখ, চ ার অব কমাস, িপেরাজ র  - সদ । 

৫। জনাব শখ আতাউর রহমান, সভাপিত, সি িলত বসায়ী সিমিত - সদ । 
৬। জনাব মা ম িবললাহ, সিজ িবে তা, িপেরাজ র  - সদ । 
৭। জনাব ওবায় ল হক আকন, স াদক, বসায়ী সিমিত  - সদ । 
৮। জনাব কালাম মা ববর, িদ বসায়ী, িপেরাজ র  - সদ । 
৯। জনাব সাহাদত হােসন িসকদার, মাংস বসায়ী, িপেরাজ র -  সদ । 
১০। জনাব মাঃ জামাল হাওলাদার, মাছ বসায়ী, িপেরাজ র - সদ । 
১১। জনাব মাঃ মাহাতাব উি ন খান, হােটল মািলক, িপেরাজ র - সদ । 
১২। জনাব আঃ ছালাম বােতন, কাউি লর, িপেরাজ র পৗরসভা - সদ । 
১৩। সিনটারী ই েপ র, িপেরাজ র পৗরসভা   - সদ । 
১৪। সিনটারী ই েপ র, িপেরাজ র    - সদ । 

 ১৫। জলা বাজার কমকতা, িপেরাজ র    - সদ  সিচব। 
 

অিতির  িলশ পার, িপেরাজ র রমজােনর পিব তা র ার জ  সকেলর সহেযািগতা কামনা কেরন। িতিন রমজান 
মােস মা েষর সবা করার জ  বসায়ীেদর অ েরাধ কেরন। কম লােভ যােত মালামাল িবি  করা হয় সজ  সকল বসায়ীেদর 
অ েরাধ কেরন। রমজান মােস যােত হােটেল পদা টানােনা হয় স িবষেয় সকল হােটল মািলকেদর অ েরাধ কেরন। স ায় ইফতার 
সাম ী িনেয় যােত রা া ব  না করা হয় স িদেক সকেল ি  আকষন কেরন এবং সকাল ৮.০০ ঘ কার আেগ রা ায় াক রেখ 
মাল লাড ও আনেলাড করার জ  অ েরাধ কেরন। িতিন সকল বসায়ীেদর রাজার মােস রাজাদারেদর ভজাল  খাবার 
খাওয়ােনার জ  অ েরাধ কেরন। বাজাের যিদ মাদেকর বসা কউ কের থােক তাহেল সােথ সােথ িলশ বািহনীেক জানােনার জ  
অ েরাধ কেরন। সেবাপির িতিন িনরাপ ার িবষেয় সকলেক আ  কেরন। 
 

 সভাপিত তার ব ে  জানান য, রমজান মােস সাধারন তারা যােত ভাগািমতেত না পেড় স িবষেয় সকল 
বসায়ীেদর অ েরাধ জানান। রমজান মােস সকল বসায়ীেদর রাজাদার তােদর সবা করার জ  বেলন। সকল প  কম লােভ 

িব েয়র জ  আহবান জানান। ফল বসায়ীেদর ফেল কান রকম িবষা  পদাথ বহার না করেত অ েরাধ কেরন। িতিন সকল 
প  া  ে  িবে েয়র জ  অ েরাধ কেরন। ভজাল প  বজেনর জ  অ েরাধ কেরন, অ থায় আইনা গ ব া হেণর 
িবষেয় সতক কেরন। পিরেশেষ রমজান মােস যােত সাধারন মা েষর ভাগািমত কম হয় সজ  সকল বসায়ীেদর অ েরাধ কেরন।  
 
           সভায় আর কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি   ঘাষণা কেরন। 
 

 
( মাঃ ইসমাইল হােসন) 
জলা শাসক (ভার া ) 

িপেরাজ র। 
 



প  সং া নং-০৫.১০.৭৯০০.১০৬.১৪.৮৫.১৩-           তািরখঃ  ০৮-০৭-২০১৩ি ঃ। 
 
     অ িলিপ সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেনর জ  রণ করা হেলাঃ- 
 
১। িবভাগীয় কিমশনার, বিরশাল িবভাগ, বিরশাল। 
২। িলশ পার, িপেরাজ র। 
৩। জলা বাজার কমকতা, িপেরাজ র। 
৪। সভাপিত, িদ চ ার অব কমাস, িপেরাজ র। 
৫। সভাপিত, সি িলত বসায়ী সিমিত, িপেরাজ র। 
৬। জনাব..................................................... 

 ....................................................... 
 

( মাঃ ইসমাইল হােসন) 
জলা শাসক (ভার া ) 

িপেরাজ র। 


