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রাজধানীর ামবাজাের বৃহ িতবােরর িচ  িকছুটা িভ । বাজাের ঢুেকেছ িপয়াজ, কেমেছ দামo। তেব িবি  কম 
হে  বেল জানােলন আড়তদাররা। তেব পাiকাির বাজাের িপয়াজ িকনেত eেসo সব্ি  পাে ন না খুচরা 
িবে তারা। আগামী েমৗসুেম সরকার িপয়ােজর আমদািন ব  রাখার কথা ভাবেছ বেলo জানান বািণজয্ম ী। 
বািণজয্ম ীর eমন ব ে  শরীফ নােমর eকজন েভা া বেলন, ‘বািণজয্ম ী িনেজi েযেহতু বেলেছন, বাজার 
িনয় ণ করা স ব না, তাহেল িপয়ােজর েকিজ 3শ’ টাকাo হেত পাের। বাজার যিদ সরকােরর িনয় েণ না থােক 
তাহেল বাজার িনয় ণ করেছ কারা?’ uে খয্, 41 aে াবর বুধবার পাiকাির বাজােরi িপয়ােজর েকিজ 231 েথেক 
246 টাকায় uেঠ। কাoরান বাজােরর পাiকাির বাজাের েদিশ িপয়ােজর দাম eখন 231 েথেক 246 টাকায় িবি  
হে । ভারতীয় িপয়াজo 241 টাকা েকিজেত িবি  হেত েদখা েগেছ। আর িমসেরর িপয়াজ িবি  হে  ৯1 েথেক 
৯6 টাকা েকিজেত। খুচরা বাজাের িত েকিজ ভােলা মােনর েদিশ িপয়াজ 256 টাকা েকিজ দের িবি  হে । 
eকটু িন মােনর েদিশ িপয়াজ 231 টাকায় পাoয়া যাে । আমদািন করা িপয়াজo িবি  হে  বাজারেভেদ 231-
246 টাকার মে । eক স াহ ধের ায় িতিদনi বাড়েছ িপয়ােজর দাম। রা ায়  িবপণন সং া িটিসিবর 
েখালাবাজাের 56 টাকা েকিজ দের িপয়াজ িবি  o বাজার aিভযােন েকানভােবi লাগাম টানা যাে  না িপয়ােজর 
দােম। সরকাির িব য় সং া ে িডং করেপােরশন aব বাংলােদেশর (িটিসিব) তে  েদখা েগেছ, eক বছের 
প িটর দাম েবেড়েছ 311 শতাংশ। আর e মােস েবেড়েছ 72 শতাংশ। িটিসিবর ত  বলেছ, eক বছের প িটর 
দাম েবেড়েছ 311 শতাংশ। আর e মােস েবেড়েছ 72 শতাংশ। িটিসিব বলেছ, গত 3৯ েসে মব্র েদিশ o 
আমদািন করা িপয়ােজর দাম িছল েকিজ 76 েথেক 86 টাকা। িঠক eক মাস পর িপয়ােজর দর হেয়েছ েকিজ 216 
েথেক 231 টাকা। 

চলিত বছর ব ার কারেণ ভারেতর মহারা  o কণ র্াটেক িপয়ােজর uৎপাদন কম হoয়ায় িপয়ােজর পাশাপািশ 
িনতয্পে র দামo বৃি  েপেত শুরু কের। িদি র খুচরা বাজাের িত েকিজ িপয়াজ িবি  হে  71 রুিপেত যা eক 
মাস আেগo 31 েথেক 41 রুিপ িছল। েদশিটর েকান েকান eলাকায় িপয়ােজর দাম 91 রুিপেতo uেঠ। দাম 
বৃি  থামােনার জ  3৯ েসে মব্র বাংলােদেশ িপয়াজ র ািন ব  েঘাষণা কের েদশিটর বািণজয্ ম ণালেয়র 
ƣবেদিশক বািণজয্ শাখা। ভারত 3129-2৯ aথ র্বছের 5৯ েকািট 79 লাখ ডলােরর িপয়াজ র ািন কেরেছ, যার 
eকিট বড় aংশ eেসেছ বাংলােদেশ। েলদারেটক বাংলােদশ-312৯’র স ম ei আসেরর আেয়াজন কেরেছ আ  
ে ড aয্া  eি িবশ  াiেভট িলিমেটড। eছাড়াo েলদারগুডস aয্া  ফুটo ার ানুফয্াকচাস র্ aয্া  e েপাট র্ 
aয্ােসািসেয়শন aব বাংলােদশ তৃতীয়বােরর মেতা আেয়াজন কেরেছ বাংলােদশ েলদার ফুটo ার aয্া  
েলদারগুডস i ার াশনাল েসািস র্ং েশা-312৯। আiিসিসিবর 6িট হেল আেয়ািজত আ জর্ািতক e দশ র্নীেত 
িবেশব্র 31িট েদেশর 411িটo েবিশ িত ান িফনিশড েলদার, টয্ািনং েলদােরর জ  েমিশনাির, ানুফয্াকচািরং 
ফুটo ার, চামড়াজাত পে র যুি  দশ র্ন করেছ। e সময় বািণজয্ সিচব ড. েমা. জাফর uি নসহ ম ণালেয়র 
কম র্কত র্ারা uপি ত িছেলন। 

 


