
 

রমজা

েতল, িচিন
aি রতা ে
পে র পয
uঠেত পাে
কেরন, aস
েবেড় যাoয়

আ জর্ািতক
বাজাের। ম
পদে প ে
িজিনসপে
কিমেয়o স
মুনাফা লুট
বাড়ার আশ

ে য়ােজর 
কেয়কিদন 
ে য়ােজর দ
রমজােন e
aেনক িবে

বািণজয্ ম
চলিত aথ র্ব

জােন কার

িন, েছালা, ে য়
েদখা যায়িন। ে
য র্া  মজুদ থাকা
ের eকে িণর
সাধু বসায়ীেদ
য়ার সুেযাগ থা

ক বাজােরর স
মাছ, মাংস, িড
েনoয়া েয়াজ
র দাম কেম য

সামি কভােব ল
টেত মিরয়া হে
শ ায় েভা ারা

মজুদ o সরব
আেগ। যিদo
দামo। েদেশ 
ei বিধ র্ত চািহ
ে ষক। িত ব

ণালেয়র 
থ র্বছেরর ৯ মােস

ারসািজর

য়াজ, ডালসহ 
েকােনা েকােনা

কায় সব্াভািবক আ
র aসাধু বস
দর oi িসি ে
াকেব না। 

সে  সংেযাগ 
িডম o সবিজর 
জন বেল মেন
যায়। বাজােরর
লাভবান হেয় 
েয় oেঠ eকে
াo আেগভােগ 

বরাহ পিরি িত
o eবার েদেশ
ে য়ােজর চািহ

িহদার সুেযােগ 
বছরi রমজােন

মূ  পয র্ােলাচ
েস (গত ৯ মাচ

র শ া 

কেয়কিট েভা
া পে র দাম প
আেছ বাজার। 
সায়ীর িস েকট
েকট aেকেজা 

েনi eমন ক
বাজাের aি র

ন করেছন িবে
র সব্াভািবক িনয়
থােকন বসা
িণর বসায়ী
েবিশ কের প

ত ভােলা থাকা
শ ে য়ােজর ফ
িহদা বছের 35
প িট িনেয় 

ন বাজার aি র

চনা o পূব র্াভাস
চ র্ পয র্ ) েভাজ

ে য়াজ

াগয্পে র আ
পড়িতর িদেক,
তেব রমজান ম
ট। তদারিক স
রাখেত পারেল

কেয়কিট পে র
রতা eখন চরে
ষকরা। তােঁদ

য়ম aনুযায়ী, প
ায়ীরা। aথচ ব
য়ী। বসায়ীেদ

 িকনেত শুরু

া সে o েদিশ
ফলন খুবi ভ

5 লাখ টন। eর
aসাধু বসায়
র কের তুলেত 

াস েসেলর ত
জয্ েতল (সয়ািব

/ 4 

জ িনেয়

জর্ািতক বাজা
, যার ভাব র
মােস ে য়ােজর
সং ার কম র্কত
ল আস  রমজা

র দাম aব
রেম। ei aি
েদর মেত, uৎ
প  িবি র পি
বাংলােদেশ বি
দর eমন বণ
রু কের। 

শ ে য়ােজর দা
ভােলা হেয়েছ
র মে  শুধু রম
ায়ী িসি েকেটর
বড় ভূিমকা রা

মেত, বছের
িবন, পাম aেয়

eি ল, 312৯

 

 

াের গত ছয় ম
রেয়েছ েদেশর 
জর বাজার িনেয়
ত র্া, বসায়ী 

জােন oi সব প

 eরi মে  
রতা িনয় েণ 
ৎসব িঘের িব

পিরমাণ বাড়েল 
িধ র্ত চািহদার সু
ণতার কারেণ u

দাম েকিজ িত 
। সব্াভািবক আ
মজান মােসi ল
র সি য় হoয়
রােখ ei প িট

র 29 লাখ টন
য়ল) আমদািন 

 

মােস েতমন ে
বাজােরo। o

য় কারসািজেত 
o িবে ষকরা
পে র দাম হুট

েবেড় েগেছ 
আনেত জরুির

বিভ  েদেশ ব
মুনাফার হার ি
সুেযাগ িনেয় ব
uৎসেবর সময়

পাঁচ টাকা েব
আেছ আমদািন
লােগ পাঁচ লাখ
য়ার আশ া ক
িট। 

ন চািহদার িবপ
হেয়েছ 25.7৯

েকােনা 
oi সব 
েমেত 

রা মেন 
ট কের 

ানীয় 
ির িকছু 
বাজাের 
িকছুটা 
বাড়িত 
য় দাম 

বেড়েছ 
িন করা 
খ টন। 
করেছন 

পরীেত 
৯ লাখ 



টন। আেরা ায় 28.77 লাখ টন আমদািনর eলিস বা ঋণপ  েখালা হেয়েছ। 3128-29 aথ র্বছের েভাজয্ েতল 
আমদািন হেয়িছল 32.27 লাখ টন। আ জর্ািতক বাজােরর ত  িবে ষেণ েদখা েগেছ, গত 3৯ মােচ র্ 
aপিরেশািধত সয়ািবন েতেলর িসaয্া eফ দর িছল আেগর বছেরর eকi সমেয়র তুলনায় ৯.22 শতাংশ কম। 
আমদািন পিরি িতেত েকােনা সম া না থাকায় িত িলটার েবাতলজাত সয়ািবন েতল িবি  হে  215-217 
টাকায় আর েখালা সয়ািবন 95-96 টাকায়। 

সংি  বসায়ীরাi বলেছন, ei মুহূেত র্ আ জর্ািতক বাজাের সয়ািবেনর দাম বাড়েলo ানীয় বাজাের রমজােন 
দাম বাড়ার সুেযাগ েনi। কারণ রমজােনর জ  েয়াজনীয় সয়ািবন েতল বাজারজাতকারী ক ািনগুেলার কােছ 
মজুদ আেছ। eখন েকােনা কারেণ আ জর্ািতক বাজাের দাম বাড়েলo েসi েতল আসেত aেনক সময় লাগেব। 
িচিন বসায়ীরাo বলেছন, বাজারজাতকারী ক ািনগুেলার কােছ e বছর িচিনর মজুদo পয র্া । eর দাম বাড়ার 
েকােনা সুেযাগ েনi। 

িসিট েপর পিরচালক িবশব্িজত সাহা কােলর ক েক বেলন, ‘আমােদর কােছ পয র্া  মজুদ রেয়েছ। দাম eখন 
েযমন আেছ, রমজােনo েসরকমi থাকেব। েবেড় যাoয়ার েকােনা সুেযাগ েনi। আমরা সরকারেক েসটা 
জািনেয়েছ।’ 

eকiভােব েছালা o মসুর ডােলর বাজারo সব্াভািবক। মাস েদেড়ক আেগ ডােলর দাম েকিজ িত 6-21 টাকা 
বাড়েলo বত র্মােন বাজার ি িতশীল। 

বাংলােদশ িচিন o খা  িশ  কেপ র্ােরশেনর ত ানুযায়ী, েদেশ িচিনর চািহদা 29 লাখ টন। চলিত aথ র্বছেরর 
েফ য়াির পয র্  িচিন uৎপাদন হেয়েছ 47 হাজার টন। aথ র্বছেরর ৯ মােস (গত ৯ মাচ র্ পয র্ ) আমদািন হেয়েছ 
21.84 লাখ টন। eলিস েখালা রেয়েছ আেরা 23.58 লাখ টন আমদািনর। aথ র্াৎ আমদািনর ধারাবািহকতা িঠক 
আেছ। িচিনর আ জর্ািতক বাজারদর িবে ষণ কের েদখা েগেছ, গত 3৯ মাচ র্ aপিরেশািধত িচিনর িসaয্া eফ দর 
িছল আেগর বছেরর eকi সমেয়র তুলনায় 3.38 শতাংশ কম। আর পিরেশািধত িচিনর দর 2.71 শতাংশ কম। 

ঢাকা িবশব্িব ালেয়র aথ র্নীিত িবভােগর a াপক eম eম আকাশ কােলর ক েক বেলন, ‘ বসায়ীরা সুেযাগ বুেঝ 
দাম বাড়ােনার eকটা পিরি িত ƣতির কের রােখন। েভা ারাo মানিসকভােব িত িনেয় থােক েয রমজােন িকছু 
পে র দাম বাড়েবi। দুi পে র eকi ধরেনর মানিসকতার কারেণ আমরা eখেনা ei aব ার মে  আটেক 
আিছ। e জ  েবিশ িবি  হেলo েয কম দােম প  িবি  করা স ব েস পেথ িবে তারা হােটন না।’ 

ei aথ র্নীিতিবদ মেন কেরন, পে র খুব েবিশ পিরমাণ সরবরাহ eবং হঠাৎ েকােনা ধরেনর ‘শক’ যা ে তােক 
eসব প  েকনা েথেক িবরত রাখেত পাের—eরকম aব া ƣতির না হেল দাম কমার েতমন সুেযাগ েনi। ‘শক’ 
বলেত েকােনা প  েখেল সব্াে য্র িত হেত পাের eমন ত  কািশত হoয়ােক বুিঝেয়েছন িতিন। 

বাংলােদশ েদাকান মািলক সিমিতর েক ীয় সভাপিত েমা. েহলাল uি ন aব  কােলর ক েক বেলন, ‘সবাi যিদ 
েরাজার আেগ হুমিড় েখেয় না পেড় তাহেল েকােনা সম া হেব না। েকােনা িকছুi আেগ না িকেন িঠক েরাজা 
শুরুর মুহূেত র্ িগেয় eকসে  সব িকনেত চায়। e েথেক েবর হেত হেব।’ িতিন বেলন, েতল, িচিনর মজুদ ভােলা 
থাকায় দাম বাড়েব না। তেব েবগুন, মিরচসহ িকছু পে র দাম aিতমা ায় েবেড় যাoয়ার কারণ হেলা েজাগানটা 
িঠক থােক না। aিত চািহদার িবপরীেত েজাগােনর সব্ তা েদখা যায়। েস কারেণ দাম বােড়। তাঁর দািব, িবি  
েবিশ হেল দাম কমেব ei যুি  তখনi খােট যখন মজুদ পয র্া  থােক। কাঁচা পে র ে ে  েসi মজুদ ƣতিরর 
সুেযাগ কম। 



eিদেক রমজান সামেন েরেখ ে য়ােজর আড়ত o পাiকাির বাজাের aিভযান চালােনার কথা িছল গতকাল 
ম লবার েথেক। তেব তা শুরু হয়িন। জাতীয় েভা া aিধকার সংর ণ aিধদ েরর কেয়কিট িটম আজ বুধবার 
েথেক নজরদাির শুরু করেব বেল জানা েগেছ। িতিট ব ায় ে য়ােজর দাম o পিরমাণ িলেখ রাখার কথা থাকেলo 
বসায়ীরা তা মানেছন না। aিধদ েরর িটমগুেলা িবষয়িট খিতেয় েদখেব। েদেশর েয জায়গায় েয পে র 

uৎপাদন েবিশ েসখােনo যােত কারসািজ না হয় েস িবষেয় নজর রাখেব িত ানিট। e িবষেয় বািণজয্ 
ম ণালেয়র কেঠার িনেদ র্শনা রেয়েছ। 

জাতীয় েভা া aিধকার সংর ণ aিধদ েরর ঢাকা িবভাগীয় কায র্ালেয়র uপপিরচালক েমা. শাহিরয়ার কােলর 
ক েক বেলন, ‘মাংস, ে য়াজ, রসুন, আদা—েকােনাটােতi েযন িসি েকট করেত না পাের েস িবষেয় তদারিক 
করব। বুধবার েথেক আমােদর চারিট কের িটম বাজাের কাজ করেব। থম ধােপi আমরা িবিভ  আড়েত যাব।’ 
িতিন বেলন, ‘িসি েকট কের েকu যােদ দাম না বাড়ােত পাের তার জ  সেব র্া  তদারিক করব।’  

ায় েদড় মাস ধের aি রতা চলেছ মুরিগর বাজাের। য়লার মুরিগর দাম িতন ধােপ েবেড় eখন িবি  হে  
281-286 টাকা েকিজ দের। বছেরর শুরুেতo ei দর িছল 236-246 টাকা। িডেমর দামo eখন চড়া। গরুর 
মাংেসর বাজােরo aি রতা চলেছ। মাংস বসায়ী েনতারাi বলেছন, েয েযভােব পারেছ েসভােব বসা করেছ। 
eখােন সংগঠন েকােনা ভূিমকা রাখেত পারেছ না। তােদর মেত, বসায়ীরা সরকােরর কােছ িকছু িতকার 
েচেয়িছেলন, যার eকিট হেলা aৈবধ চাঁদা েনoয়া ব  করা। গাবতলী গরুর হােট বত র্মােন গরু িত 611 েথেক 
6111 টাকা পয র্  চাঁদা িদেত হয়। aথচ েসখােন iজারাদারেদর েনoয়ার কথা 211 টাকা। পেথ পেথo চাঁদাবািজ 
হয়। িতবছর রমজােনর আেগ িসিট কেপ র্ােরশন মাংেসর দাম ে েধ িদেলo eবার বসায়ীরা তা মানেবন না 
বেল জানান। 

ঢাকা মহানগরী মাংস বসায়ী সিমিতর মহাসিচব রিবuল iসলাম কােলর ক েক বেলন, ‘বাজাের eমন 
aরাজকতা কখেনা েদখা যায়িন। েয যার মেতা বসা করেছ, দাম িনে । েকu বলার েনi। eর জ  আমােদর 
িকছু দািব িছল। েসটােতo সরকার গুরুতব্ েদয়িন। দাম ে েধ িদেলo আমােদর িকছু করার থাকেব না।’ 

aি র হেয় uেঠেছ মােছর বাজার। যিদo সরবরাহ সংকট েতমন েনi। তেব েমৗসুম পিরবত র্েনর কারেণ িবিভ  
সবিজর দাম চেড় েগেছ। িবিভ  েজলার বড় আড়তগুেলােত সবিজর দাম খিতেয় েদখেব েভা া aিধদ র। 

 


