
িপয়ােজর দাম বিৃ  আেগই জানত বািণজ  ম ণালয়, করা
হেয়িছল সতক

সে র মােস িপয়ােজর দাম য আরও বাড়েত পাের িবষয়িট আেগই জানেত পেরিছল বািণজ  ম ণালয়।
তেব এর পরও মূল  বৃি    ঠকােত তমন  কােনা  ব ব া  নওয়া  হয়িন। দাম বাড়ার আশ ায়  িপয়াজ
আমদািনর  জ  ভারেতর িবক  বাজার  অ স ােনর  পরামশও দওয়া  হেয়িছল।  স িবষেয়ও  কােনা
উেদ াগ  দখা  যায়িন।  সূ েলা  জানায়,  গত  মােস  ব মূল  পযােলাচনা  ও  পূবাভাস  সেলর  কায ম
স িকত মািসক সম য় সভায়  ট ািরফ কিমশেনর  প  থেক িপয়ােজর দাম বাড়ার  িবষেয়  সতক করা
হেয়িছল। সভায় সং ািটর িতিনিধ জািনেয়িছেলন, ভারেত ব া হওয়ায় সখােন িপয়ােজর ফলন ব াপক

িত  হেয়েছ। এেত সখােন বাজার দর বৃি  পাওয়ায় বাংলােদেশও এর ভাব পড়েছ। এ পিরি িতেত
ভারেতর পাশাপািশ  িপয়াজ আমদািনর  জ  িবক  বাজার  অ স ােনর পরামশ  দয়  ট ািরফ কিমশন।
সংি রা জানান, বািণজ  ম ণালেয়র ব মূল  পযােলাচনা ও পূবাভাস সেলর এই সভািট অ ি ত হয় গত
২৮ আগ । এর িঠক ১৭ িদন পর গত ১৪ সে র থেক বাংলােদেশর বাজাের িপয়ােজর দাম এক লােফ
কিজ িত ২০ টাকা বেড় যায়। এর আেগর িদন ১৩ সে র ভারত িপয়াজ র ািনেত নূ নতম মূল  টন িত

৮৫০ মািকন ডলার বঁেধ দয়। সীমা  পিরেয় এই তথ  বাংলাােদেশর ব বসায়ীেদর কােন যেতই হঠাৎ
বেড় যায় পণ িটর দাম। গত শিনবার সকােল য িপয়ােজর কিজ িছল ৫০ টাকা, িবকােল তা িকনেত হেয়েছ

৭০ টাকা দের। দাম বাড়ার পরিদনই ১৫ সে র বািণজ ম ী িটপু মুি শ িনেজর দফতের জ ির বঠক
কেরন। ওই বঠেকও ট ািরফ কিমশেনর প  থেক িপয়াজ আমদািনর িবক  উৎস িময়ানমার, চীন, িমসর,
তুর  থেক  পণ িট  আমদািনর  পরামশ  দওয়া  হয়।  তেব  বািণজ ম ী  তখন  জানান,  এিট  দীঘেময়ািদ
পিরক নার িবষয়। িতিন তখন িপয়ােজর দাম কমােত িটিসিবর মাধ েম খালাবাজাের াকেসল করা, পণ িট
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আমদািনেত  এলিস মািজন  ও  েদর  হার  কমােনার  পািরশ  কের  বাংলােদশ  ব াংেক  িচিঠ  ও  ব ের
আমদািনকৃত িপয়াজ খালাস ততর করেত এনিবআরেক িচিঠ দওয়ার িস া  হয়। তেব এসব িস াে র
পরও বাজাের পণ িটর দাম কেমিন। এমন িক হঠাৎ দাম বৃি র কারণ জানেত গত ম লবার ব বসায়ীেদর
িনেয় একিট সভা আ ান করেলও সই সভায় ব বসায়ীরা আেসনিন। জলুাই থেক িডেস ের বােড় িপয়ােজর
দর :  জলুাই থেক িডেস র পয  সময়েক িপয়ােজর জ  আপদকালীন  মৗ ম ধরা  হয়। মৗ িম বায়রু

ভােব জুন-জলুাইেয় চুর বৃি  হয় বাংলােদশ ও ভারেত। ফেল পচনশীল পণ  িহেসেব িপয়াজ িত  হয়।
এরই ভাব পেড় বাজাের। এবারও জনু-জুলাই থেক পণ িটর দাম বাড়িছল। গত জেুন ২০ থেক ২৫ টাকা
কিজ দেরর িপয়াজ জলুাইেয় ৪০ টাকায় ওেঠ। আগে  ৪৫ থেক ৫০ টাকা কিজ দের িবি  হি ল। এই

সমেয় িপয়ােজর দাম বাড়ার বণতা স েকও জােন বািণজ  ম ণালয়। সিচেবর জ  তির করা ম ণালেয়র
এক িতেবদেনই বলা হেয়েছ, িবগত কেয়ক বছের বাংলােদেশর ানীয় বাজার দর পযােলাচনা কের দখা
যায় য, িপয়ােজর মজদু শষ এবং নতুন িপয়াজ ওঠার আেগর সমেয় (জলুাই-িডেস র) িপয়ােজর মূল  বিশ
থােক। ২০১৭ সােল ১৩ িডেস র ানীয় বাজাের ভারতীয় িপয়ােজর খুচরা মূল  কিজ িত ৭৫ থেক ৮৫
টাকা  ও দিশ িপয়াজ ১২০ থেক ১৩০ টাকা পয  বৃি  পেয়িছল।  উেঠেছ এর পরও কন ম ণালয়
পণ িটর দাম কমােনার জ  অি ম পদে প হণ কেরিন? ভারেতর পাশাপািশ িবক  বাজার থেক কন
পণ িট আমদািনর িবষেয় ব বসায়ীেদর উৎসািহত কেরিন? এ িবষেয় ম লবার িপয়ােজর দাম িনেয় অ ি ত
সভা শেষ বািণজ সিচব ড. জাফর উি নেক  করেল িতিন বেলন, িবক  বাজার থেক িপয়াজ আমদািনর
িবষয়িট ে র  সে  দখিছ  আমরা।  এরই  মেধ  িময়ানমার  থেক ৫শ মি ক টন  িপয়াজ  আমদািন

ি য়াধীন রেয়েছ। এ ছাড়া িমসর থেক ১৬২৪ মি ক টন িপয়াজ আমদািনর কায ম চলমান রেয়েছ।
তুর  থেকও পণ িট আমদািনর িবষেয় খাজঁ নওয়া হে ।
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