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এত পঁয়াজ যায় কই
চ াম ব ের খালােসর অেপ ায় ৪১১ টন, িহিল সীমাে  আরও ৫০ াক

১১ ঘ া আেগ

সােরায়ার সমুন, চ াম ও আব র রহমান, টকনাফ

পয়ঁােজর দাম রাতারািত অ াভািবক বাড়ােত কারসািজর অিভেযাগ উেঠেছ ব বসায়ীেদর িব ে । গত রাববার

িবেকেল ভারেতর পঁয়াজ রফতািন বে র খবর টিলেফােন সবাইেক জািনেয় দন ব বসায়ীরা। এরপর চ ােমর

পাইকাির মাকাম খাতুনগে  িবেকল থেক পয়ঁাজ িবি  ব  হেয় যায়। গতকাল সামবার সকাল থেক

দামজাত করা সই পঁয়াজ পাইকাির কিজ িত ২৫ থেক ৩০ টাকা বাড়িত দােম িবি  করা হয়। খাতুনগে

ভারতীয় পঁয়ােজর চেয় বিশ িছল িময়ানমােরর পঁয়াজ। িতেকিজ ৪৩ টাকা দের কনা এসব পঁয়াজ রাববার
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সকােল িবি  হেয়িছল ৫০ থেক ৫৫ টাকায়। গতকাল পাইকাির মাকােমই এ েলা িবি  হেয়েছ ৮০ টাকা।

ভারতীয় পঁয়াজ িবি  হেয়েছ ৯০ টাকায়। খুচরা বাজাের এ পঁয়ােজর দাম হেয়েছ ১০৫ থেক ১১০ টাকা।

অনুস ােন জানা যায়, গত এক মােস টকনাফ লব র িদেয় িতন হাজার ৫৭৩ টন পঁয়াজ এেসেছ। আবার

চ াম ব ের ৪১১ টন পয়ঁাজ আেছ িতনিট জাহােজ। রাববার পয  ভারত থেকও এেসেছ পযা  পয়ঁাজ।

তারপরও দাম বাড়েত থাকায়  উেঠেছ এত পঁয়াজ যায় কাথায়। টকনাফ লব র িদেয় পয়ঁাজ আমদািন

হেতা সীিমত পযােয়। তেব ভারত পয়ঁােজর দাম ৩০০ ডলার থেক বািড়েয় টন িত ৮৫০ ডলার করার ঘাষণা

দওয়ায় গত ১৫ সে র থেক টকনাফ িদেয় আমদািন বাড়ান ব বসায়ীরা। গত আগে  টকনাফ িদেয় ৮৪

দশিমক ১৩২ টন পঁয়াজ আমদািন হেলও সে ের এেসেছ িতন হাজার ৫৭৩ দশিমক ১৪১ টন। ১৫ কািট

৫৫ লাখ ২৪ হাজার ৩৫৭ টাকায় এসব পঁয়াজ আমদািন কেরন ১০ থেক ১৫ জন ব বসায়ী। িতেকিজ পঁয়াজ

আনেত তােদর গেড় খরচ হেয়েছ মা  ৪৩ টাকা। পিরবহন ও িমক খরচ পাঁচ টাকা কের ধরেলও পাইকাির

মাকােম িনেত এসব পয়ঁােজর দাম পেড় ৪৮ টাকা। কিজ িত পাচঁ টাকা লাভ ধরেলও এসব পয়ঁাজ পাইকাির

মাকােম িবি  হওয়ার কথা সেবা  ৫৩ টাকায়। তেব গতকাল চ ােমর খাতুনগে  িময়ানমােরর পঁয়াজই িত

কিজ িবি  হেয়েছ ৮০ টাকা।

অনুস ােন জানা যায়, ১৩ টন পঁয়াজ বাঝাই একিট াক টকনাফ লব র থেক খাতুনগে  আসেত ভাড়া

িনে  সেবা  ১৭ হাজার টাকা। এ িহসােব িত কিজ পঁয়াজ পিরবহেন খরচ হয় ১ টাকা ৩০ পয়সা। লার

থেক পণ  ােক উঠােনা এবং াক থেক নামােনা বাবদ কিজেত আরও ১ টাকা লবার চাজ যু  করেল খরচ

দাঁড়ায় মাট ই টাকা ৩০ পয়সা। পঁয়াজ পচনশীল পণ  হওয়ায় িত কিজেত ১ টাকা ডমােরজ চাজ যু

করেলও এ খরচ হয় সেবা  িতন টাকা ৩০ পয়সা। এসব খরচ িহসােব এেন িত কিজেত আমদািনকারক ৫

টাকা লাভ করেলও পাইকাির মাকােম পঁয়াজ িবি  হওয়ার কথা সেবা  ৫৩ টাকা। কারণ খাতুনগে  যারা

পয়ঁােজর ব বসা করেছন তারা কিজেত ৫০ পয়সা কিমশন নন। িক  আমদািনকারক পাইকািরেত ৭০ থেক

৭৫ টাকায় পঁয়াজ িবি  করায় তা খুচরা বাজাের িগেয় িবি  হে  ১০৫ থেক ১১০ টাকা। হাতবদেল এভােব

দাম ি ণ হেয় যাওয়ার পছেন িময়ানমার থেক পঁয়াজ আনা ব বসায়ীেদর দায়ী করেছন খাতুনগে র কিমশন

এেজ রা।

খাতুনগে র হািমদ উ াহ িময়া মােকট ব বসায়ী সিমিতর সাধারণ স াদক মাহা দ ইি স িময়া সমকালেক

বেলন, পাইকাির এ মাকােম ৫০ পয়সা কিমশেন পয়ঁাজ িবি  কির আমরা। আমদািনকারক যিদ বিশ দােম

পণ  িবি  কের আমােদর কী করার আেছ। কন কম দােম কনা পয়ঁাজ বিশ দােম িবি  হে , সিট মিনটর

করার কথা সরকােরর। গােয় া সং া খিতেয় দখুক, কারা কারসািজ করেছ। টিলেফান কের পয়ঁাজ িবি

একিদন ব  রেখ গতকাল বাড়িত দােম িবি  করার অিভেযাগ সে  িতিন বেলন, আমরা কাউেক পণ  িবি

ব  করেত ফান কিরিন। অেনেকর কােছ পযা  পঁয়াজ নই। কারণ বাংলােদেশ পঁয়ােজর বড় বাজার িনয় ণ

কের ভারত। এ কারেণ আত  থেক হয়েতা কউ কউ িবি  ব  রেখিছল। িতিন জানান, গতকাল এমন কােনা

পিরেবশ িছল না খাতুনগে । দাম বাড়িত হেলও বচােকনা িছল। তেব াভািবেকর তুলনায় কম িছল তা।
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খাতুনগ  ড অ া  ই াি জ অ ােসািসেয়শেনর সাধারণ স াদক ছয়দ ছগীর আহমদ জানান, ভারেতর

মহারাে  পয়ঁােজর ফলন ব াপকভােব িত  হেল তােদর অভ রীণ বাজাের দর বশ বােড়। ফেল ভারত

সরকার পয়ঁােজর নূ্যনতম রফতািন মলূ  টন িত ৮৫০ ডলার িনধারণ কের। আেগ যখােন ২৫০ থেক ৩০০

ডলাের আমদািন করা যত, তা ৮৫০ ডলার হওয়ায় ১৪ সে র থেক দেশ পঁয়ােজর দাম বাড়েত থােক।

রাববার িবেকেল পঁয়াজ রফতািন এেকবাের িনিষ  কের দয় ভারত। এিটর সেুযাগ িনেত পাের িকছ ুঅসাধু

ব বসায়ী।

অনুস ােন জানা যায়, গত ১৫ িদেন টকনাফ লব র িদেয় এককভােব সবেচেয় বিশ পয়ঁাজ এেনেছন

এমএইচ িডংেয়র মািলক মাহা দ হােশম। টকনােফর এ ব বসায়ী একাই ায় ৮০০ টন পঁয়াজ এেনেছন

বেল সমকালেক জানান িতিন।

সেবা  পয়ঁাজ আমদািনর কথা জানােলও অিতির  মনুাফা করার অিভেযাগ অ ীকার কের মাহা দ হােশম

বেলন, দেশ আনা পঁয়াজ ন্ূযনতম লােভ িবি  কেরিছ আমরা। পঁয়াজ পচনশীল পণ  হওয়ায় এখােন আমােদর

লাকসানও অেনক বিশ। তারপরও কন পঁয়ােজর দাম এতটা বেড়েছ, তা খিতেয় দখুক সরকার। পাইকাির ও

খুচরা ব বসায়ীরাই পয়ঁােজর দাম িনেয় কারসািজ করেছ বেল তার অিভেযাগ। টকনাফ িদেয় পঁয়াজ আমদািন

করা অন  বড় ব বসায়ীরা হে ন মা. জ ার, মা. সিলম, মা. সা াম ও মা. শওকত আলী। গত ১৫ িদেন

আমদািন করা পঁয়ােজর বিশরভাগই তােদর।

চ ােম ব ের িতন জাহােজ আেছ ৪১১ টন পঁয়াজ :ব েরর টারিমনাল ম ােনজার কুদরত-ই-খুদা িম াত

জানান, চীন, িমসর ও তুর  থেক ৪১১ টন পয়ঁাজ িনেয় ব ের এেসেছ িতনিট জাহাজ। এসব জাহােজ মাট

১৪িট কনেটইনাের পঁয়াজ রেয়েছ।

বিরশাল থেক সমুন চৗধরুী জানান, বিরশােল খুচরা বাজাের পঁয়ােজর কিজ ১০০ টাকার ওপের িবি  হে ।

গত রাববার রােত ভারত থেক পয়ঁাজ রফতািন বে র খবর চার হওয়ার পর ১২ ঘ ার ব বধােন িত

কিজেত কমপে  ৩০ টাকা দাম বেড়েছ। এ পিরি িতর মেধ ই গতকাল নগরীেত পঁয়াজ ছাড়াই খালা বাজাের

পণ  িবি  কায ম উে াধন কেরেছ বাংলােদশ িডং করেপােরশন অব বাংলােদশ (িটিসিব)। এিদেক গতকাল

নগরীেত িটিসিবর িচিন, মসরু ডাল ও সয়ািবন তল িবি  কায ম উে াধন কেরন জলা শাসক এসএম

অিজয়র রহমান। িটিসিব সারােদেশ ৪৫ টাকা কিজ দের পঁয়াজ িবি র ঘাষণা িদেলও বিরশােল পণ

তািলকায় এর নাম নই।

িটিসিবর বিরশাল িবভাগীয় ধান আিনছরু রহমান জানান, ক ীয় দ র থেকই তােদর পঁয়াজ সরবরাহ করা

হয়িন।
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িসেলট বু েরা জানায়, িসেলেটর বাজাের একরােতই ি ণ দাম বেড়েছ পয়ঁােজর। রাববার বাজাের য পঁয়াজ

৬০-৬৫ টাকা কিজ দের িবি  হয় স পঁয়াজ গতকাল ১১০-১২০ টাকায় িবি  হেয়েছ। গতকাল নগরীর

িবিভ  বাজার ঘুের িবষয়িট িনি ত হওয়া গেছ। আখািলয়া িবিজিব হড কায়াটার গেটর বািস া ােভলস

ব বসায়ী মকবুল হােসন তালকুদার বেলন, হঠাৎ দাম বাড়ায় পঁয়াজ িকিনিন।

িহিল (িদনাজপরু) সংবাদদাতা জানান, িহিল লব েরর পাইকাির বাজাের মা  কেয়ক ঘ ার ব বধােন

পয়ঁােজর দাম কিজেত িবি  হে  ৮০-৯০ টাকা। যা গত শিনবার ও রাববার পুর পয  িছল ৪৭-৫০ টাকার

মেধ । গতকাল পুর ২টায় এ সংবাদ লখা পয  এ ব র িদেয় ভারত থেক ধ ুপাথর আমদািন হেয়েছ।

পয়ঁােজর কােনা চালান দেশ আেসিন।

ব েরর আমদািনকারক মাবারক হােসন জানান, বাংলােদেশ েবেশর অেপ ায় ৪০-৫০িট পঁয়াজ বাঝাই

াক সীমাে র ওপাের আটেক আেছ। অেনেকর নতুন এলিস করা আেছ, স েলা আগামী ২ অে াবেরর মেধ

ঢাকার কথা।
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