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পঁয়ােজর স িুর
অি রতা সৃি  করেল ব ব া : বািণজ  সিচব

১১ ঘ া আেগ

িমরাজ শামস

রাজধানী ঢাকাসহ সারােদেশ পঁয়ােজর দাম লাগামহীন। কাঁচাবাজাের এক কিজ পঁয়ােজর দাম স িুর

ছািড়েয়েছ। গতকাল সামবার এক িদেনর ব বধােনই পণ িটর দাম এক লােফ কিজেত বেড়েছ ৪০ টাকা।

ভারত পয়ঁাজ রফতািন বে র ঘাষণা দওয়ার পরপরই দেশ অসাধ ুব বসায়ীরা অ াভািবকভােব দাম

বাড়ােলন। গতকাল রাজধানী ঢাকাসহ সারােদেশ িত কিজ দিশ পয়ঁাজ ১১০ থেক ১২০ টাকা ও আমদািন
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করা পঁয়াজ ১০০ থেক ১১০ টাকায় িকেনেছন তারা।

পিরসংখ ােন দখা যায়, 'স ােহর ব বধােন পঁয়ােজর দাম কিজেত বেড়েছ ৭০ টাকা। ভারত থেক আমদািন

করা পঁয়ােজর দাম বৃি র কারেণ বাজাের সব ধরেনর পঁয়ােজ চড়া দাম িদেত হে  তােদর। গত ১৩

সে র ভারেতর ানীয় বাজার িনয় েণ ন্ূযনতম রফতািন মলূ  ৮৫০ ডলার বঁেধ দয় দশিটর বেদিশক

বািণজ  অিধদ র। এ ঘাষণার পর ১৪ সে র থেক দেশর বাজাের পয়ঁােজর দাম বেড় যায়। ওই সমেয়

কিজেত ৩০ টাকা বেড় দিশ পয়ঁাজ ৮০ ও ভারতীয় পঁয়াজ ৭০ টাকায় িবি  হয়। স িত ভারেতর ানীয়

বাজাের পয়ঁােজর দাম বেড় যাওয়ায় গত রাববার িতেবশী দশিট পয়ঁাজ রফতািনেত িনেষধা া আেরাপ

কের। এর ফেল গতকাল দেশর বাজাের কিজেত ৪০ টাকা বেড় দিশ পঁয়াজ ১২০ ও আমদািন পঁয়াজ ১১০

টাকায় উেঠেছ। এ ছাড়া ঈ ল আজহার আেগই নানা কৗশেল বাজাের থম দফায় পঁয়ােজর দাম বাড়ান

ব বসায়ীরা। গত ৭ জলুাই কিজেত ১৫ টাকা বেড় দিশ পঁয়াজ ৫০ ও ভারতীয় পয়ঁাজ ৪৫ টাকায় িবি  হয়।

এর একিদন আেগও দিশ পঁয়াজ ৩০ থেক ৩৫ ও ভারতীয় পঁয়াজ ২৮ থেক ৩০ টাকা িছল।

দাম আরও বাড়েত পাের- এ আশ ায় গতকাল ঢাকার বাজাের তারা মিড় খেয় পেড়ন। অেনেক বিশ বিশ

কের িকেনেছন। এ সেুযাগ নন অসাধ ুব বসায়ীরা। এিদেক বািণজ  সিচব মা. জাফর উ ীন িঁশয়ার কেরেছন,
কউ পয়ঁােজর মজদু কের বাজার অি র করেল ব ব া নওয়া হেব। বাজার ি িতশীল রাখেত ন ায মেূল  পঁয়াজ

িবি  বািড়েয়েছ িটিসিব। বাজাের পযা  সরবরাহ থাকেলও ব বসায়ীরা দািব করেছন, আমদািন করা পয়ঁােজর

সরবরাহ সংকেট দাম বেড়েছ। তেব এত অ  সমেয়র ব বধােন পঁয়ােজর এই অ াভািবক মলূ বৃি  অেযৗি ক

মেন করেছ সরকার ও তারা।

গতকাল রাজধানীর িমরপুর ১ ন র বাজােরর পঁয়াজ িবে তা িজয়াউর রহমান বেলন, পয়ঁােজর দাম বেড়

যাওয়ার খবের তারাও বিশ িকনেছন। একজন তা গতকাল সকােল পাচঁ কিজ িকেনেছন। ওই তা

পুের আরও ১০ কিজ িনেয় গেছন।

দাম বৃি র সে  সে  িবি ও ব ণ বেড়েছ। অন িদন ই ব া পয়ঁাজ িবি  করেলও গতকাল ছয় ব া িবি

কেরেছন। এই বাজােরর ীরাম ভা ােরর পাইকাির ব বসায়ী কানাই লাল সাহা বেলন, কাঁচামােলর দাম বাড়েল

কনােবচা বিশ হয়। এ বাজাের িতিদন ২০০ ব া পঁয়াজ িবি  হেলও গতকাল ৫৫০ থেক ৬০০ ব া পঁয়াজ

িবি  হেয়েছ। উ র পীেররবাগ বাজােরর দাকািন জিসম উি ন জানান, এখন দিশ পয়ঁাজ ১২০ ও ভারতীয়

পয়ঁাজ ১১০ টাকা কিজ। এই পয়ঁাজ রাববার সকােলও যথা েম ৮০ ও ৭০ টাকায় িবি  কেরেছন। গতকাল

পাইকাির বাজার থেক এই পঁয়াজ ি ণ দােম িকেনেছন বেল জানান িতিন।

গতকাল রাজধানীর কারওয়ান বাজার ও পরুান ঢাকার শ ামবাজার আড়েত পাইকাির িত কিজ দিশ পঁয়াজ

১০০ থেক ১০৫ টাকা, ভারতীয় পঁয়াজ ৯০ থেক ৯৫ ও িময়ানমােরর পয়ঁাজ ৮০ থেক ৯০ টাকায় িবি  হয়।
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এই আড়ত েলােত িময়ানমােরর পঁয়াজ আলাদা দােম তমন িবি  হয়িন। সবই ভারতীয় বেল চড়া দােম িবি

করা হয়। গত রাববার সকােল শ ামবাজােরর পাইকাির আড়েত িত কিজ দিশ পয়ঁাজ ৫৮ থেক ৬০ টাকা,
ভারতীয় পঁয়াজ ৫৪ থেক ৫৫ ও িময়ানমােরর পঁয়াজ ৫০ থেক ৫২ টাকা কিজ িছল। এ িহসােব পাইকািরেত

ায় ি ণ বেড়েছ। এই পয়ঁাজ আমদািনেত বাড়িত মলূ  না িদেয়ই কিজেত ৪০ টাকা অিতির  মনুাফা

করেছন ব বসায়ীরা।

শ ামবাজােরর ব বসায়ী ও পঁয়াজ আমদািনকারক রতন সাহা সমকালেক জানান, ভারত রফতািনেত িনেষধা া

দওয়ার ফেল আমদািনর িবিভ  পযােয় থাকা পয়ঁাজ িশপেম  ব  হেয় যায়। এেত সরবরাহ ঘাটিতর আত

ছিড়েয় পেড় ব বসায়ীেদর মেধ । িতিন দািব কেরন, বতমােন বাজাের পঁয়াজ থাকেলও পাইপলাইেন তমন নই।

ফেল আগামী িদেন আরও সংকট তির হেত পাের। কারণ, িমসর ও তুর  থেক পঁয়াজ আসেত সমেয়র

েয়াজন হেব। এ সমেয়র মেধ  ভারত পঁয়াজ রফতািন িনেষধা া তুেল িনেল আমদািন কের িবপােক পড়ার

আশ া রেয়েছ। ভারতীয় পঁয়াজ আসা  হেল িমসর ও তুরে র পঁয়ােজর চািহদা কমায় দামও কেম যায়। এ

কারেণ ঝুঁিক িনেয় আমদািন করেত চান না ব বসায়ীরা। িতিন বেলন, এ ে  ই দেশর সরকােরর মেধ  চুি

কের রা ীয় পযােয় ত আমদািনর ফেল সংকেটর সমাধান স ব।

িময়ানমােরর পয়ঁাজ ভারতীয় নােম বিশ দােম িবি  :বাজাের দাম বেড় যাওয়ায় িময়ানমার থেক কম দােম

পয়ঁাজ আমদািন হে । রাজধানীর পাইকাির ও খুচরা বাজাের িময়ানমােরর এই পয়ঁাজ ভারতীয় বেল চড়া দােম

িবি  করেছন ব বসায়ীরা। কারওয়ান বাজাের িময়ানমােরর পঁয়াজ ৯০ টাকা কিজেত িবি  হেত দখা যায়।

শ ামবাজাের এই পয়ঁাজ ৮০ টাকায় িবি  হে । একই পঁয়াজ খুচরায় ১১০ টাকা কিজেত িকনেছন তারা।

অথচ িময়ানমার থেক আমদািন করা পঁয়ােজর দাম পড়েছ ৪০ টাকা কিজ।

কারসািজ করেল ব ব া নেব বািণজ  ম ণালয় :বািণজ  সিচব ড. মা. জাফর উ ীন গতকাল ম ণালেয় এক

সংবাদ সে লেন বেলন, ভারত পঁয়াজ রফতািন ব  করায় উি  হওয়ার কােনা কারণ নই। দেশ পযা

পয়ঁাজ মজদু আেছ। পাশাপািশ িময়ানমার, তুর  ও িমসর থেক পঁয়াজ আমদািন  হেয়েছ। একই সে

িটিসিবর াক সল বাড়ােনার িস া  হেয়েছ। এ ছাড়া পঁয়ােজর সরবরাহ, বাজারদর পযেব েণ বািণজ

ম ণালয় ১০িট মিনটিরং িটম গঠন কেরেছ। এসব িটম দেশর যসব অ ল থেক বিশ বিশ পঁয়াজ সরবরাহ

হয় এবং পাইকাির বাজার েলা মিনটর করেব। একই সে  কাথাও কােনা প  পয়ঁােজর সরবরাহ বাধা

করেল বা কিৃ ম সংকট সিৃ  করেল তার িব ে  আইনগত ব ব া নেব এসব িটম।

বািণজ  সিচব বেলন, ট ািরফ কিমশেনর তথ  অনুযায়ী, দেশ িতিদন ছয় হাজার টন পঁয়ােজর চািহদা রেয়েছ।

দেশর ধান পঁয়াজ উৎপাদনকারী অ ল বহৃ র ফিরদপুর, পাবনাসহ সারােদেশ খাজঁ িনেয় জানা গেছ, ায়

িতন লাখ টন পয়ঁাজ চািষ ও ব বসায়ীেদর কােছ মজদু আেছ, যা িদেয় আগামী ৫০ থেক ৫৫ িদন দেশর

পয়ঁােজর চািহদা মটােনা স ব। এ সমেয়র মেধ  দেশ নতুন পঁয়াজ বাজাের চেল আসেব। ফেল পয়ঁােজর
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বাজাের অি রতার কােনা কারণ নই।

সিচব আরও বেলন, এসব মজদু পঁয়াজ যােত াভািবকভােব বাজাের সরবরাহ করা হয় এবং বাজােরর কােনা

প  যােত কারসািজ করেত না পাের, স জন  বািণজ  ম ণালেয়র তদারিক িটম েলা কাজ করেব। পাশাপািশ

সংি  জলার িডিসরাও এ িবষেয় উেদ াগ নেবন। মিনটিরং িটম েলা রাজধানীসহ দেশর িবিভ  বাজাের

পয়ঁােজর সরবরাহ ও মলূ  পিরি িত পযেব ণ করেব। ফেল আশা করা যাে , পয়ঁােজর বাজার াভািবক

থাকেব। সিচব বেলন, দেশ পয়ঁােজর দর িনধারণ হয় আমদািন মেূল র ওপর। আমদািন মলূ  বেড় যাওয়ায়

দাম বেড়েছ। তেব তা কােনাভােবই অ াভািবক পযােয় যেত দওয়া হেব না।

িটিসিবর পঁয়ােজর কিজ ৪৫ টাকা : গাপূজা সামেন রেখ বাজারদর িনয় েণ রাখেত ঢাকা মহানগরসহ

সারােদেশ ােক কের পঁয়াজসহ কেয়কিট িনত েয়াজনীয় পণ  িবি েত নেমেছ রা ায়  িবপণন সং া িডং

করেপােরশন অব বাংলােদশ (িটিসিব)।

বািণজ  সিচব জানান, এত িদন রাজধানীেত ১৬িট ােক িটিসিব পঁয়াজ িবি  করত। কাল (ম লবার) থেক

৩৫িট ােক কের ৪৫ টাকা কিজ দের পয়ঁাজ িবি  করা হেব। িটিসিব কত িদন পয়ঁাজ িবি  করেব- জানেত

চাইেল বািণজ  সিচব বেলন, বাজােরর েয়াজন অনুযায়ী িবি  করা হেব। যত িদন বাজার াভািবক না হে ,
তত িদন এই িবি  চলেব।

ঢাকাসহ িবভাগীয় শহর েলােত এসব পণ  সা য়ী মেূল  িবি  করা হেব বেল িটিসিবর ধান তথ  কমকতা

মায়ুন কিবর জািনেয়েছন। িতিন বেলন, িটিসিব িনধািরত ান েলােত াক থেক জনসাধারণ কিজ িত পঁয়াজ

৪৫ টাকায়, িচিন ও ম র ডাল ৫০ টাকা ও সয়ািবন তল িত িলটার ৮৫ টাকায় িকনেত পারেবন। িব ি েত

িটিসিব জািনেয়েছ, একজন তা সেবা  ই কিজ পঁয়াজ, চার কিজ িচিন, চার কিজ ডাল ও পাঁচ িলটার

সয়ািবন তল িকনেত পারেবন। গতকাল বাজাের চড়া দাম থাকায় ন ায মেূল  িটিসিবর পঁয়াজ িকনেত িভড়

কেরেছ সাধারণ মানুষ। দীঘ লাইেন অেপ া কের ৪৫ টাকা কিজেত পঁয়াজ িকনেছন তারা। রাজধানীর

মিতিঝেল বাংলােদশ ব াংেকর সামেন ও ফামেগেট িটিসিবর পণ  িকনেত ল া লাইন দখা গেছ।

ভা ােদর সংগঠন কনজু মার অ ােসািসেয়শন অব বাংলােদেশর সাধারণ স াদক মায়ুন কিবর সমকালেক

বেলন, দিশ এবং আেগ কম দােম আমদািন করা পয়ঁােজর দাম অ াভািবকভােব বাড়ােনার কােনা যৗি কতা

নই। িকছ ুঅসাধ ুব বসায়ী কারসািজ কের দাম বািড়েয়েছন। এটা অিত মনুাফার লােভ করেছন তারা। পঁয়ােজর

দাম িনেয় অি রতা বে  সরকােরর পদে প নওয়া উিচত। িতিন বেলন, িটিসিবর এত কম স মতা িনেয়

বাজার িনয় েণ কাযকর ভূিমকা রাখা স ব নয়। রা ায়  এই সং ািটেক আরও শি শালী করা উিচত।

পাশাপািশ বাজার াভািবক রাখেত অিভযান জারদার করেত হেব। তােদর উে েশ িতিন বেলন, পঁয়াজ

পিরিমত কনা উিচত। যােত বাজাের অি রতা তির না হয়। কারণ, পঁয়ােজর বাড়িত এ দাম থাকেব না।

পয়ঁােজর স ুির https://www.samakal.com/print/1910109/print

4 of 5 10/1/2019 10:47 AM



© সমকাল 2005 - 2019
ভার া  স াদক : মু ািফজ শিফ । কাশক : এ ক আজাদ

টাইমস িমিডয়া ভবন (৫ম তলা) | ৩৮৭ তজগাঁও িশ  এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফান : ৫৫০২৯৮৩২-৩৮ | িব াপন

: +৮৮০১৯১১০৩০৫৫৭ (ি  পি কা), +৮৮০১৮১৫৫৫২৯৯৭ (অনলাইন) । ইেমইল:
ad.samakalonline@outlook.com

পয়ঁােজর স ুির https://www.samakal.com/print/1910109/print

5 of 5 10/1/2019 10:47 AM


