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পেঁয়াে।ফাইল ছতব 

অভটাবর োভে মূল্যস্ফীতি হ্রাে পেভয়ভছ। প্রায় েব কাগভের এটাই েংবাভদর তিভরানাে। এ খবভর আতে তকছুটা অবাক হই। এটা কী কভর েম্ভব? 

কাঁচাবাোর, োছবাোর, ফভলর বাোর পিা এ কর্া বভল না। 

তবভিষ কভর পেঁয়াভের বাোর। োরি পেঁয়াে রফিাতন তনতষদ্ধ করভল হুহু কভর বাড়ভি র্াভক পেঁয়াভের দাে। ১৬০-১৮০ টাকা ের্ থন্ত পকতেভি 

ওভে। আতে তনভে তকভনতছ র্খন, িখন তছল ১১০ টাকা পকতে। বৃহস্পতিবার কভলাতন বাোভর এর দাে পদখলাে ১২০-১৪০ টাকা পকতে। শুধু 

পেঁয়াে নয়, িাকেবতে, িতরিরকাতর, োছ-োংে, ফলমূল েবতকছুরই মূল্য ঊর্ধ্থমুখী। 

অর্চ এটা িীিকাল। সুভখর োে, আরাভের োে হওয়ার কর্া অন্তি খানাতেনার তদক পর্ভক। এ েেভয় নতুন ধান ওভে, িাকেবতে টাটকা 

োওয়া র্ায়। েবই নতুন। এর স্বাদই আলাদা। তকন্তু পর্েন পেঁয়াভের দাে, পিেতন দাে অন্যান্য েবতের। পবগুভনর পকতে ৫০ টাকা। েভটাল, 

তিঙা, তচতচঙা, লাউ, মুলা, ঢ্যাঁড়ে ইিযাতদর দাে পকতে প্রতি ৫০-৬০ টাকা। গাের ৭০ টাকা পকতে, তিে ৮০ টাকা পকতে, করলা ৮০ টাকা 

পকতে, কাঁচা েতরচ ৮০-১০০ টাকা পকতে। বাঁধাকতে ও ফুলকতে ৩০-৩৫ টাকা কভর। পগাল আলু ২৮-৩০ টাকা। 

োভছর পকতে ৪০০-১২০০ টাকা পকতে। গতরভবর োভছর দােও আকািভছাঁয়া। এই পর্ মূল্য িাতলকা তদলাে িা ‘কভলাতন’ বাোভরর 

বৃহস্পতিবাভরর বাোর দর। হভি োভর অন্যত্র কে-পবতি। বলাই বাহুল্য িীিকাভল এেভবর দাে কোর কর্া তছল। না, িা হয়তন। পকাভনা বছরই 

হয় না। এর তকতিৎ প্রোণ পেলাে ‘মূল্যস্ফীতি হ্রাে পেভয়ভছ’ খবভরর তিভরানাভের পেিভরর খবভর। 

পেিভর বলা হভয়ভছ মূল্যস্ফীতি অভটাবভর কভেভছ ঠিকই; তকন্তু এটা পূণ থ েিয নয়। খাদ্য মূল্যস্ফীতি পবভড়ভছ ৫ দিতেক ৩০ িিাংি পর্ভক ৫ 

দিতেক ৪৯-এ। তবেরীভি খাদ্য নয় এেন েভের মূল্য তকছুটা হ্রাে পেভয়ভছ। মুিতকল হভে গতরব ও েধ্যতবভের েন্য খাদ্যমূভল্যর গুরুত্বটা পবতি। 

এ ছাড়া এেব সূচভকর তেতে, তহোব েব বড় পগালভেভল। এখাভন পর্েব দ্রব্যাতদর মূভল্যর গড় করা হয় িাভি েেোভব েব পেতণর োনুভষর 

প্রভয়ােভনর েভে িা খাে খায় না। এই আভলাচনা তেন্ন আভলাচনা। আেরা িাকেবতে, োছ-োংে, ফলমূল তনভয় আভলাচনা করতছলাে। এর 

েভধ্য জ্বলন্ত ইসুয অবশ্যই পেঁয়াে। পেঁয়াভের মূল্য তকছুভিই কেভছ না। 

োরি পর্ভক পেঁয়াে আেদাতন বন্ধ হওয়ার ের ব্যবোয়ীরা তেয়ানোর পর্ভক পেঁয়াে আেদাতন শুরু কভরভছন। আবার খবর আভছ োরিও পেঁয়াে 

রফিাতনর ওের িাভদর তনভষধাজ্ঞা তুভল তনভয়ভছ। এরের পেঁয়াভের দাে কোর কর্া; তকন্তু বাোর এখনও গরে। খবভর পদখলাে চট্টগ্রাভে 

পেঁয়াভের ব্যবোয়ীভদর েভধ্য কাউভক কাউভক িাতি পদয়া হভয়ভছ। 

অতেভর্াগ িারা পেঁয়াভের মূল্য কৃতত্রেোভব বাড়াভে। পর্ দাভে তেয়ানোর পর্ভক পেঁয়াে আেদাতন করা হয়, এর েভে েতরবহন খরচ, গুদাে 

খরচ, ওেনপ্রতি এর ব্যবোতয়ক লাে- এেব ধভরও পেঁয়াভের দাে পকতেপ্রতি হওয়ার কর্া ৫০-৬০ টাকা। অর্চ িা তবতির েন্য ব্যবোয়ীরা ৯৫ 

টাকা তনধ থারণ কভরভছ। প্রিােন তবষয়টি গুরুত্ব তদভয় পদভখভছ। 

ফল হভে এই- একভেতণর পেঁয়াে ব্যবোয়ী তেতিভকট কভর দাে বাড়াভে। কিেভনর ‘তেতিভকট’? বড়ভোর ১০-১৫ েভনর। প্রিােন িাভদর 

োবধান কভর তদভয়ভছ। দু-একেনভক পেভল োঠিভয়ভছ। 

এতদভক ঢ্াকায় পদখা র্াভে পখালাবাোভর পেঁয়াে তবতির কার্ থিে। িহভরর গুরুত্বপূণ থ োয়গায় ট্রাক পেল হভে। খবভর পদখলাে প্রর্ভে েনপ্রতি 

পদয়া হভিা দুই পকতে পেঁয়াে, এখন পদয়া হভে োত্র এক পকতে। 

পট্রতডং কভে থাভরিন অব বাংলাভদি (টিতেতব) িহভরর ৩৫টি স্থাভন ৬৫টি ট্রাভক ৩৫ হাোর পকতে পেঁয়াে দদতনক তবতি করভছ। ট্রাকপ্রতি ১ হাোর 

পকতে। এর ফলাফল োভলা হওয়ার কর্া তছল; তকন্তু দুই পকতে পর্ভক এক পকতে োর্াতেছু করায় োনুষ ধভর পনয় েরকাভরর হাভি পেঁয়াে েজুদ 

পনই। অিএব চতুর ব্যবোয়ীরা পুনরায় মূল্যবৃতদ্ধর োঁয়িারা কভর। এভি বাোভর পর্ পিতেোব তছল িাই এখন অব্যাহি। 

উভেখ্য, সুভর্াগ বুভি েভের মূল্যবৃতদ্ধর ঘটনা এবাভরর পেঁয়াভেই প্রর্ে নয়। আোভদর পদভির একভেতণর ব্যবোয়ী, আেদাতনকারক, আড়িদার, 

কতেিন এভেন্ট, োইকাতর ও খুচরা তবভিিা কখনও োধারণ পিিাভদর িাতন্তভি র্াকভি পদয় না। েতবত্র পরাোর োে, পকারবাতনর ঈভদর 

েেভয়ও একভেতণর ব্যবোয়ী তনয়তেিোভব পোগ্যেভের দাে বাড়ায়। 

তচতন, েয়াতবন, লবণ, পিল, পেঁয়াে, রসুন, পখজুর, ডাল, দুধ পর্ভক শুরু কভর পকাভনা েেই বাদ র্ায় না। তনয়ে কভর প্রতিবছর এেব তেতনভের 

দাে বাতড়ভয় মূভল্যর ওই িরভকই ‘নতুন ির’ তহভেভব বাোভর চালু কভরন। একই ঘটনা ঘভট প্রতিবছর বাভেভটর েেয়। বাভেভটর েেয় েরকার 

পকাভনা পকাভনা তেতনভের ওের পর্ভক কর তুভল পনয়, আবার পকাভনা পকাভনা তেতনভের ওের নতুনোভব কর বোয়। 

ব্যবোয়ীরা এভকও একটি সুভর্াগ তহভেভব পনয়। িারা এই বাভেট উেলভে েভের দাে বাড়াভবই। েরকার কর তুলুক বা কোক- িাভি তকছু 

আভে-র্ায় না। সুভর্াগ িারা ছাভড় না। েব পেৌসুভে একভেতণর ব্যবোয়ী এ অননতিক কােটি কভর। শুধু িাই নয়- বন্যা, খরা, অতিবৃতি, েরবরাভহ 
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তবঘ্ন ইিযাতদর অজুহাভিও িারা েভের দাে র্ভর্িোভব বাড়ায়। ফভল োধারণ পিিা-পোক্তারা এেব কে থকাভে অেহায়ত্ব পবাধ কভরন। র্ারা 

োভরন না, িারা পোগ হ্রাে কভরন। পোভগন অপুতিভি। তিশুরাও েতিগ্রি হয়। 

এই পর্ অনাচার, িাভি অংিগ্রহণ কভর বহু িভরর বহু পলাক। তকন্তু তপ্রতিোল অোভরটর হভে বড় বড় আেদাতনকারক, োইকাতর তবভিিা, 

কতেিন এভেন্ট ইিযাতদ পেতণর ব্যবোয়ীরা। এভদর তবরাট একটা অংি চট্টগ্রােতেতেক ব্যবো-আেদাতন ব্যবো কভরন। এরা েরকাভরর অভনক 

সুভর্াগ-সুতবধা োন। পর্েন েতবত্র ঈভদর েেয় পখজুর, গুড়, তচতন, পছালা, েয়াতবন, পোেযভিল ইিযাতদর চাতহদা বাভড়। 

বড় ব্যবোয়ীরা তবিাল েতরোভণর েে তবভদি পর্ভক আেদাতন কভরন। হাোর হাোর পকাটি টাকার ‘এলতে’ (ঋণেত্র) খুলভি হয়। েরকার 

িাভদর ‘শূন্য’ োতেথভন আেদাতনর সুভর্াগ পদয়। ট্রাস্ট তরতেভটর সুভর্াগ পদয় র্াভি েে তবতি কভর টাকা েতরভিাধ করভি োভর 

আেদাতনকারকরা। উদারোভব বড় আেদাতনকারকভদর ব্যাংক ঋণ পদয়া হয়। েভের ওের পর্ভক শুল্ক প্রিযাহার করা হয়, শুল্ক হ্রাে করা হয়। 

উভেশ্য একটাই- র্াভি পিিারা মূভল্য একটু স্বতি োন। না, িা হওয়ার নয়। দুিু ব্যবোয়ী একটা চি ‘তেতিভকট’ কভর েেমূল্য তনয়ন্ত্রণ কভর। 

পর্েন এ মুহূভিথর পেঁয়াভের খবভর পদখা র্াভে, চট্টগ্রাে-কক্সবাোভরর ১০-১৫ েন ব্যবোয়ী পেঁয়াভের মূল্যবৃতদ্ধ ঘটাভে। এটা প্রিােন খু ুঁভে পবর 

কভরভছ। এ খবর নতুন নয়। ঢ্াকার একটি গভবষণা প্রতিষ্ঠান কভয়ক বছর আভগ পকান েভে কিেন ব্যবোয়ী তনয়ন্ত্রণ কাভয়ে কভরভছ িার একটা 

বণ থনা পদয়। এ তেতিভকটটি েেতেতেক। বস্তুি একটি গুরুত্বপূণ থ েভের েন্যই রভয়ভছ আলাদা আলাদা ‘তেতিভকট’। 

এরা ‘ঘাভড়-গদ থাভন’ তদভন তদভন তবিাল আকার ধারণ কভরভছ। অল্প অল্প আেদাতন করি িারা প্রর্ে প্রর্ে। এখন িারা োহাে চাট থার কভর 

পোগ্যেে আেদাতন কভর। চট্টগ্রাভের, এেনতক ঢ্াকার ব্যবোয়ীরাও োভন পকান েভের েরবরাহ কার দখভল। দু-তিন-চারেন তেভল তেতিভকট। 

পেঁয়াে, রসুন, েয়াতবন, তচতন, পখজুর, ডাল ইিযাতদ প্রতিটির েেতেতেক তেতিভকট রভয়ভছ। 

এরা এখন েীষণ প্রোবিালী ব্যবোয়ী। বস্তুি িাভদর অভনভকই পোগ্যেভের আেদাতন ব্যবো কভর উেভর উভেভছ। নীতি ও দনতিকিার স্থান 

এখাভন কে। আবার আোভদর পদভি এেন ব্যবোয়ীও আভছন র্ারা োধারণ পিিাভদর েন্য পোগ্যেে আেদাতনর ব্যবোয় েতড়ি নন। িারা 

োধারণ োনুভষর পোগাতন্ত ঘটানতন। তনরবতেন্নোভব পদভির তিল্পায়ন করভছন। 

মুিতকল হভে, এেব ‘তেতিভকট’ ধীভর ধীভর তনয়ন্ত্রক হভয় েড়ভছ। িারা েেতেতেক ‘তেতিভকট’ গভড় তুভল আেদাতন ব্যবোভক এেন এক ের্ থাভয় 

তনভয় পগভছ পর্খাভন পকান েভের চাতহদা কি, কি আেদাতন করভি হভব িার তহোব কষভি পগভল তবেদ। পর্েন পেঁয়াে। বিথোন েংকট পকন 

হভব? োরি পর্ভক আেরা পবতিরোগ পেঁয়াে আেদাতন কতর। েিয িারা পেঁয়াে রফিাতন তনতষদ্ধ কভরভছ িাভদরই অোব বভল। িাই বভল তক 

আোভদর পেঁয়াে েংকট হভব? হওয়ার পকাভনা কারণ পনই। 

আগস্ট োভের ২৭ িাতরভখ প্রকাতিি একটি দদতনভকর খবভর পদখা র্াভে, ২০১৩-১৪ োভল পেঁয়াে আেদাতন হভয়তছল ৪ লাখ টভনর েভিা। 

২০১৮-১৯ অর্ থবছভর আেদাতন হয় প্রায় ১১ লাখ টন। একই বছভর উৎোদভনর েতরোণ তছল ২৪ লাখ টন। িার োভন পগল বছর উৎোদন ও 

আেদাতন তেভল পেঁয়াভের বাোভর পোট েরবরাহ তছল ৩৫ লাখ টন। 

অর্চ পেঁয়াভের চাতহদা, বলা হভে, োত্র ২৪ লাখ টন। প্রশ্ন, িাহভল এি পেঁয়াে র্ায় পকার্ায়? এর উের অভনক তকছু হভি োভর। হয় উৎোদভনর 

িথ্য ঠিক পনই, নয়ভিা আেদাতনর িথ্য ঠিক পনই। অর্বা চাতহদার িভথ্যর পকাভনা ঠিক পনই। আবার হভি োভর আেদাতন পদখাভনা হভয়ভছ, টাকা 

পগভছ তবভদভি। তকন্তু োল পদভি আভেতন। র্তদ উতেতখি িথ্য র্া েংতিি দফির তদভয়ভছ িা ঠিক হয়, িাহভল বিথোন েংকভটর কারণ কী? 

এই প্রেভেই বলা র্ায়, পদভি পোগ্যেভের েভধ্য গুরুত্বপূণ থ েেগুভলার উৎোদন ও আেদাতনর িথ্য ঠিক পনই। েবভচভয় বড় কর্া, আোভদর 

বাতষ থক চাতহদা কি িার তহোবই আোভদর কাভছ পনই। এই সুভর্াগটা ব্যবোয়ীভদর একটি দুিচি তনভে। িারা টাকা বানাভে, অভনভকর েভেহ 

তেতিভকভটর েদস্যরা আেদাতনর নাভে টাকা তবভদভি োচার করভছ। 

এেব অতেভর্াগ র্াচাই-বাছাই কভর পদখা দরকার। বভল রাখা োভলা, প্রিােতনক ব্যবস্থা তদভয় অর্ থননতিক ও ব্যবোতয়ক েেস্যার েোধান েম্ভব 

নয়। পেল-েতরোনা হভি োভর; তকন্তু িাভি েেস্যার েোধান হভব না। দরকার ‘পখালা বাোতর কার্ থিে’। র্খনই পকাভনা েভের মূল্য 

অস্বাোতবকোভব বৃতদ্ধ োভব িখনই েরকাতর প্রতিষ্ঠান ওই েে তনভয় বাোর েয়লাব কভর পদভব। িা হভলই ‘তেতিভকট’ তকছু করভি োরভব না। 
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