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পেঁয়োক্ের বোেোক্র চলক্ছ রীজেমক্েো নৈরোেয। বোাংলোক্দক্শ ভোরক্ের পেঁয়োে রপ্তোজৈ বক্ের অজুহোে পদজিক্য় ব্যবসোয়ীরো দোম বোড়োক্ৈো 

অব্যোহে পরক্িক্ছৈ। সরবরোক্হ জেছুটো ঘোটজে থোেোয় এর অপব্যবহোর েরক্ছৈ সুক্ োগসেোৈী জেছু ব্যবসোয়ী। বলো চক্ল, প ৈ 

প্রজেক্ োজগেো েক্র দোম বোজড়ক্য় চক্লক্ছৈ োঁরো। এ অজভক্ োগ েৈজুযমোরস অযোক্সোজসক্য়শৈ অব বোাংলোক্দশ, েযোক্বর পক্ষ পথক্েও। 

অন্যজদক্ে বোেোক্র পৈই সরেোক্রর েো যের ৈেরদোজর। সরেোজর সাংস্থো টিজসজবর পিোলোবোেোর পদক্ক্ষপও েমোক্ে পোরক্ছ ৈো পেঁয়োক্ের 

উত্তোপ।  জদও বোজিেয মন্ত্রিোলক্য়র দোজব, েোরো পেঁয়োক্ের এ দোক্মর নৈরোেয পেেোক্ে পবশ জেছু অজভ োৈ পজরচোলৈো েক্রক্ছ। অন্তে 

দুই হোেোর জবক্িেোক্ে শোজি জদক্য়ক্ছ েোরো। জেন্তু এর পরও জমলক্ছ ৈো সুফল। অজেজরক্ত দোক্ম পেঁয়োে জেৈক্ে জগক্য় জহমজশম িোক্ে 

পভোক্তোসোধোরি। 

গেেোল শজৈবোর রোেধোৈীর েোরওয়োৈ বোেোরসহ েক্য়েটি বোেোর ঘুক্র পদিো  োয়, পেজেপ্রজে পেঁয়োক্ের েন্য গুৈক্ে হক্ে ১২০ টোেো 

প যন্ত,  ো এে জদৈ আক্গও জছল ১১০ টোেো। অথ যোৎ এে জদক্ৈর ব্যবধোক্ৈ পেজেক্ে পেঁয়োক্ের দোম পবক্ড়ক্ছ ১০ টোেো। পদজশ বো 

আমদোজৈ—সব ধরক্ৈর পেঁয়োক্ের দোক্মই ঊর্ধ্যগজে। গে এে মোক্সর মক্ে এ জৈক্য় জিেীয়বোর ১২০ টোেোয় উেল পেঁয়োক্ের দোম। 

ব্যবসোয়ীক্দর দোজব, চোজহদোর তুলৈোয় সরবরোহ েম থোেোর েোরক্ি পেঁয়োক্ের দোম ৈো েক্ম বোড়ক্ছ। অথচ পোইেোজর বোেোক্র পেঁয়োক্ের 

সরবরোহ প যোপ্ত। জেছু খুচরো জবক্িেো পবজশ দোক্মর েোরক্ি পেঁয়োে জবজি বে রোিোর েথো েোৈোক্লও অক্ৈে খুচরো জবক্িেোই বলক্ছৈ, 

পোইেোজর বোেোর পথক্ে চোজহদো অনু োয়ী পেঁয়োে পোক্েৈ োঁরো। 

পেেগাঁও জশল্পোঞ্চক্লর পভেক্র পবগুৈবোড়ী োঁচোবোেোক্র জগক্য় পদিো পগক্ছ, ওই বোেোক্র চোরেৈ জবক্িেো। োঁক্দর মক্ে দুেক্ৈর েোক্ছ 

পেঁয়োে আক্ছ। অন্য দুেৈ পেঁয়োে জবজি েরক্ছৈ ৈো। োঁক্দর এেেৈ েোৈোৈ, ‘দোম পবজশ, েোস্টমোর পেঁচোক্মজচ েক্র। পহইল্লোইগো পবচোই 

বোদ জদজছ।’ 

পেঁয়োে জবজি েরক্ছৈ এমৈ এেেৈ জবক্িেো সুমৈ জময়ো। জেজৈ বক্লৈ, ‘পোইেোজর বোেোক্র পেঁয়োক্ের অভোব ৈোই। দোমটো পবজশ, এটোই 

সমস্যো।’ 

রোেধোৈীর েোরওয়োৈ বোেোক্রর পোইেোজর আড়ে ঘুক্র পদিো পগক্ছ, পদজশ, ভোরেীয়, জমসর ও জময়োৈমোর পথক্ে আমদোজৈ েরো পেঁয়োে 

জবজি হক্ে। পমসোস য মোতৃভোণ্ডোর ৫৬ ৈম্বর আড়ক্ের মূল্যেোজলেোয় পদিো পগল, পদজশ পেঁয়োে ১০৮ টোেো, ভোরেীয় পেঁয়োে ১১৫ টোেো, 

জমসক্রর পেঁয়োে ১০০-১০৫ টোেোয় জবজি হক্ে। 

পেঁয়োক্ের দোম পেৈ েমক্ছ ৈো েোৈক্ে চোইক্ল আড়ক্ের জবক্িেো পলোেমোৈ পহোক্সৈ দোজব েক্র বক্লৈ, ‘পেঁয়োে আমদোজৈ েক্ম পগক্ছ। 

পদজশ পেঁয়োক্ের মজুদও েম। সব জমজলক্য় চোজহদোর তুলৈোয় সরবরোহ েম। প  েোরক্ি দোম বোড়জে।’ 

অন্য এে আড়েদোর ৈোম প্রেোশ ৈো েরোর শক্েয বক্লৈ, ‘বোেোক্র  াঁরো প্রভোব জবিোর েরক্ছৈ, োঁরো অক্ৈে বড় ব্যবসোয়ী। োঁক্দর ধরো 

উজচে। আমরো পেো চুক্ৈোপ ুঁটি। দোম েমো বো বোড়োটো োঁক্দর ওপরই জৈভ যর েক্র।’ 

শ্যোমবোেোক্রর আমদোজৈেোরেরো বলক্ছৈ, আক্গ জদক্ৈ ভোরে পথক্ে সোক্ড় ছয় হোেোর টৈ পেঁয়োে আসে। এিৈ পসিোক্ৈ জময়োৈমোর 

পথক্ে জদক্ৈ ২৫০-৩০০ টৈ পেঁয়োে আসক্ছ। অন্যোন্য পদশ পথক্ে আক্রো জেছু পেঁয়োে আসক্ছ। েক্ব পসটো প যোপ্ত ৈয়। 



পটেৈোফ স্থলবন্দর শুল্ক জবভোগ েোৈোয়, পগল ২৬ জদক্ৈ জময়োৈমোর পথক্ে প্রোয় সোক্ড় ১৭ হোেোর টৈ পেঁয়োে আমদোজৈ হক্য়ক্ছ। 

আমদোজৈর এ হোর আক্গর পচক্য় বোড়ক্ছ। 

পেঁয়োক্ের আমদোজৈেোরে ও শ্যোমবোেোর পেঁয়োে ব্যবসোয়ী সজমজের সোধোরি সম্পোদে হোজে পমো. মোক্েদ েোক্লর েণ্ঠক্ে বক্লৈ, 

‘আমরো  ে েথোই বজল, ভোরক্ের পেঁয়োে আমদোজৈ শুরু ৈো হক্ল দোম েমক্ব ৈো। েোরি আমরো অন্যোন্য পদশ পথক্ে প যোপ্ত পেঁয়োে 

পোজে ৈো। আবোর আমদোজৈও েরক্ে হক্ে চড়ো দোক্ম।’ 

েক্ব এই জবক্িেো স্বীেোর েরক্লৈ, বোেোক্র জেছু সমস্যো হক্ে। প মৈ—জমসক্রর পেঁয়োে আমদোজৈেোরেরো ৮০-৮২ টোেোর মক্ে 

জবজি েরক্ছৈ। পসটো খুচরো বোেোক্র ৯০ টোেো থোেোর েথো। েক্ব এ পেঁয়োেও ১২০ টোেোয় জবজি হক্ে। জময়োৈমোক্রর পেঁয়োে ৯০-৯৫ 

টোেোয় জবজি হক্ে আড়ক্ে। পসটো খুচরোয় ১০০-১০৫ টোেোর পবজশ হওয়োর েথো ৈয়। জেন্তু এটিও ১২০ টোেোয় জবজি হক্ে। অজস্থরেোর 

বোেোক্র এ সুজবধো জবজভন্ন প যোক্য়র ব্যবসোয়ীরো জৈক্েৈ বক্ল েোক্লর েণ্ঠ’র েোক্ছ স্বীেোর েক্রক্ছৈ হোজে পমো. মোক্েদ। 

পেঁয়োক্ের বোেোক্রর এ অজস্থরেোর শুরু হক্য়জছল পসক্েম্বর মোক্সর ২৯ েোজরক্ি ভোরক্ের পেঁয়োে রপ্তোজৈ বক্ের পঘোষিোর মে জদক্য়। পস 

সময় রোেোরোজে পেঁয়োক্ের দোম পেজে ১৩০ টোেোয় উক্েজছল। জেন্তু এটি আবোর েক্ম ৭০-৯০ টোেোর মক্ে আক্স। জেন্তু েো খুব 

পবজশজদৈ স্থোয়ী হয়জৈ। দ্রুেই আবোর ১০০ টোেো, পক্রর ধোক্প ১১০ টোেো এবাং সব পশক্ষ গেেোল ১২০ টোেোয় উক্ে আক্স। এর মক্ে 

পবশ েক্য়েটি পদশ পথক্ে আমদোজৈ েরো হক্লও দোম বোড়োর নৈরোেয আর পেেোক্ৈো  োক্ে ৈো। 

পভোক্তোক্দর দোজব, জবক্িেোরো জসজিক্েট েক্র দোম বোড়োক্ে। েোরি বোেোক্র পগক্ল পেঁয়োক্ের ঘোটজে পদিো  োয় ৈো। দোম  িৈ পবক্ড় 

 োয় েিৈই সব পদোেোৈদোর এেসক্ে বোড়োয়। এটো সম্ভব েিৈই,  িৈ জবক্িেোরো এেক্েোট থোক্ে। 

গুলশোৈ গুদোরোঘোক্ট বোেোর েরোর সময় জবক্িেো হোজববুর রহমোৈ েোক্লর েণ্ঠক্ে বক্লৈ, ‘সব ব্যবসোয়ীই এিৈ এেক্েোট হক্য় ফোয়দো 

তুলক্ছৈ। দোম বোড়োর গে পপক্লও োঁরো সবোই এেসক্ে, সমোৈ হোক্র দোম বোজড়ক্য় পদৈ।’ 

আক্রে পিেো আজরফ পহোক্সৈ বক্লৈ, ‘বোেোক্র সরেোক্রর ৈেরদোজর পৈই বলক্লই চক্ল। ৈেরদোজর হক্ল অন্তে জদক্ৈ জদক্ৈ দোম 

বোড়ক্ে পোক্র ৈো।’ 

এজদক্ে রোষ্ট্রোয়ত্ত জবপিৈ সাংস্থো পেজ াং েরক্পোক্রশৈ অব বোাংলোক্দশ (টিজসজব) পিোলোবোেোক্র ৪৫ টোেো পেজে দক্র পেঁয়োে জবজি 

েরক্ছ। জেন্তু েোক্েও বোেোক্র পেোক্ৈো প্রভোব পড়ক্ছ ৈো। প্রজেষ্ঠোৈটি এিৈ ঢোেোর ৩৫টি স্থোক্ৈ েোক্ে েক্র পেঁয়োে জবজি েরক্ছ। প্রজেটি 

েোক্ে প্রজেজদৈ এে হোেোর পেজে েক্র পেঁয়োে জবজির েন্য পদওয়ো হক্ে বক্ল েোৈোৈ টিজসজবর েথ্য প্রদোৈেোরী েম যেেযো পমো. হুমোয়ুৈ 

েজবর। 

বোাংলোক্দশ-জময়োৈমোর পচম্বোক্রর সভোপজে এস এম নূরুল হে েোক্লর েণ্ঠক্ে বক্লৈ, ‘বোাংলোক্দক্শর পোশোপোজশ পেঁয়োক্ের চোজহদো 

পবক্ড়ক্ছ চীৈ এবাং জময়োৈমোক্রও। আর প োগোক্ োগব্যবস্থোর সহেলভযেোয় বোাংলোক্দক্শর পচক্য় চীক্ৈই পবজশ পেঁয়োে চক্ল  োক্ে। েোই 

জময়োৈমোক্রর কৃষে ও ব্যবসোয়ীরো দোম বোজড়ক্য় জদক্য়ক্ছৈ। জেজৈ েোৈোৈ, ৈক্ভম্বক্রর প্রথম সপ্তোক্হর পশক্ষর জদক্ে ভোরক্ে ৈতুৈ পেঁয়োে 

উেক্ব। েিৈ দোম েক্ম আসক্ব।’ 

বোজিেয মন্ত্রিোলক্য়র সজচব  . েোফর উজিৈ েোক্লর েণ্ঠক্ে বক্লৈ, ‘বৃজি হক্লই বোেোক্র প ক্েোক্ৈো পক্ের দোম বোক্ড়। গে দুই জদক্ৈ 

পেঁয়োক্ের বোেোক্রর ঊর্ধ্যগজেও বৃজির েোরক্ি।’ ৈেরদোজরর অভোব রক্য়ক্ছ জে ৈো েোৈক্ে চোইক্ল জেজৈ বক্লৈ, ‘আমরো জৈয়জমে 

বোেোর ৈেরদোজর েরজছ। েক্ব ৈেরদোজরক্েও ফল আসক্ছ ৈো। গে এে মোক্স দুই হোেোর ব্যবসোয়ীক্ে প্রোয় দুই পেোটি টোেোর পবজশ 

েজরমোৈো েরো হক্য়ক্ছ; জেন্তু পেোক্ৈো লোভ হক্ে ৈো।’ আগোমী ৈক্ভম্বক্র ৈতুৈ পেঁয়োে এক্ল বোেোর স্বোভোজবে হক্ব বক্ল েোৈোৈ জেজৈ। 

চট্টগ্রোক্মও পেঁয়োক্ের দোম ঊর্ধ্যমুিী 

পদক্শর সবক্চক্য় বড় পোইেোজর বোেোর চট্টগ্রোক্মর িোতুৈগক্েও পেঁয়োক্ের দোম বোড়ক্ছ অস্বোভোজবে হোক্র। েোক্লর েণ্ঠ’র স্থোৈীয় জৈেস্ব 

প্রজেক্বদে আজসফ জসজিেী বোেোর ঘুক্র েোৈোৈ, িোতুৈগক্ে পেঁয়োক্ের পরে য দোম পবক্ড়ক্ছ। আড়ক্ে গেেোল প্রজে পেজে পেঁয়োে 

জবজি হক্ে পদিো  োয় ১১৫ টোেোয়। এ বোেোক্র এর আক্গ েিৈই দোম ১০০ টোেোর পবজশ ওক্েজৈ। স্থোৈীয় ব্যবসোয়ীরো দোম বোড়োর েন্য 

সরবরোহ সাংেটক্ে দোয়ী েক্রৈ। োঁরো েোৈোৈ, জময়োৈমোক্রর পেঁয়োে জদক্য় বোেোর স্বোভোজবে েরো েঠিৈ। 

 


