
ঘ ায় ঘ ায় বাড়েছ পঁয়ােজর দাম
রাজধানীসহ সারােদেশ খুচরা বাজাের িত কিজ পঁয়াজ িবি  হে  ২৫০ টাকায় এক মাস
আেগও িছল ৮০ থেক ৯৫ টাকা

কাশ : ১৬ নেভ র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

দেশ  এখন  ঘ ায়  ঘ ায়  বাড়েছ  পঁয়ােজর  দাম।  সরকােরর  উেদ াগ,  বািণজ ম ীর  আ াস  কােনা
িকছুেতই িকছু হে  না। িতিদনই দােমর ে  নতুন নতুন রকড গড়েছ পঁয়াজ। ধু দেশই নয়, এই
মুহূেত িবে  পঁয়ােজর দাম সবেচেয় বিশ বাংলােদেশ। গতকাল বার রাজধানীর খুচরা বাজাের িত
কিজ পঁয়ােজর দাম ২৫০ টাকা ছািড়েয়েছ। সারােদেশও একই অব া। যা  রীিতমেতা অিব া !  এ

  মু া রায়হান
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অব ায়  আেয়র মা ষ ু , হতাশ।

তােদর অিভেযাগ, িকছু অসাধু  ব বসায়ী পঁয়ােজর সংকটেক পঁুিজ কের ই ামেতা দােম পঁয়াজ িবি
করেছন। তেব ব বসায়ীরা জািনেয়েছন, সংকটেক পঁুিজ করার িকছু নই। দেশ চািহদার তুলনায় পঁয়ােজর
সরবরাহ না থাকায় দাম বাড়েছ। সরবরাহ বাড়েলই দাম কমেব।

গতকাল রাজধানীর শাি নগর ও িনউমােকটসহ কেয়কিট খুচরাবাজাের িগেয় দখা যায়, িত কিজ দিশ
পঁয়াজ ২৫০ থেক ২৬০ টাকা ও আমদািনকৃত পঁয়াজ মানেভেদ ২৩০ থেক ২৫০ টাকায় িবি  হে ।

এই ই বাজােরর খুচরা ব বসায়ীরা জানান, পাইকারীবাজাের পঁয়ােজর সরবরাহ খুবই কম। চািহদামেতা
পণ  পান না। এছাড়া পঁয়ােজর মানও ভােলা না।

গতকাল কারওয়ান বাজাের পাইকারীেত িত পা া (৫ কিজ) পঁয়াজ িবি  হয় ১ হাজার ২০০ টাকা
দের। স িহেসেব িত কিজ পঁয়ােজর দাম দাঁড়ায় ২৪০ টাকা। খুচরাবাজাের এই পঁয়াজ িবি  হে
২৫০ টাকা থেক ২৬০ টাকায়।

পঁয়াজ িনেয়  সংকেটর  কথা  জানােলন,  আমদািনকারক হািফজুর  রহমান।  গতকাল  িতিন  ইে ফাকেক
বেলন, বাজাের পঁয়ােজর সরবরাহ নই। তুর  থেক পঁয়াজ আসেছ খুবই কম। িময়ানমােরও এখন
পঁয়াজ নই। সখান থেক য পঁয়াজ আসেছ তা বিশরভাগই পচা। আবার দামও বিশ। এক ে র

জবােব িতিন বেলন, ধু রাজধানীেতই িতিদন পঁয়ােজর চািহদা ৬ হাজার টেনর বিশ। সখােন ৪০০
থেক ৫০০ টন পঁয়াজ িদেয় কীভােব চািহদা িমটেব? এজ ই দাম বাড়েছ।

বাংলােদেশ এখন পঁয়ােজর দাম সবেচেয় বিশ

ধু দেশই নয়, এই মুহূেত িবে র মেধ  পঁয়ােজর দাম সবেচেয় বিশ বাংলােদেশ। আ জািতক অনলাইন
মােকটে স ি জর তথ  অ যায়ী, বতমােন আ জািতক বাজাের িত কিজ পঁয়ােজর গড় পাইকাির মূল
৬৮ স ট যা বাংলােদিশ মু ায় ায় ৫৮ টাকা। অথচ বাংলােদেশ এখন িত কিজ পঁয়াজ িবি  হে
২৬০ টাকা। এছাড়া পােশর দশ ভারেত পাইকািরেত িত কিজ পঁয়াজ িবি  হয় ৬২ স ট, চীেন ২৮
স ট, পািক ােন ৩৯ স ট, ও িমশের ১৭ স ট কিজ দের পঁয়াজ িবি  হে ।

আসেলই িক সংকট পঁয়ােজর!

বািণজ  ম ণালয় সূ  জািনেয়েছ, ভারত পঁয়াজ রফতািন ব  করেলও দাম এতটা বাড়ার যৗি ক কােনা
কারণ নই। কারণ, বতমােন চািহদার য বিশ পিরমাণ পঁয়াজ দেশ রেয়েছ।

কৃিষ স সারণ অিধদ েরর তথ  অ যায়ী, গত ২০১৮-১৯ অথবছের দেশ মাট পঁয়াজ উ পাদন হেয়েছ
২৩ দশিমক ৩০ লাখ টন। এরমেধ  ৩০শতাংশ সং হকালীন ও সংর ণকালীন িত বাদ িদেল এর
পিরমাণ দাঁড়ায় ১৬ দশিমক ৩০ লাখ টন। অ িদেক বাংলােদশ ব াংেকর তথ  অ যায়ী,  ২০১৮-১৯
অথবছের দেশ ১০ দশিমক ৯১ লাখ টন পঁয়াজ আমদািন হেয়েছ। এছাড়া চলিত ২০১৯-২০ অথবছের
এখন পয  ২ দশিমক ১৩ লাখ টন পঁয়াজ আমদািন হেয়েছ। সবিমিলেয় মাট পঁয়ােজর পিরমাণ দাঁড়াে
২৯ দশিমক ৩৪ লাখ টন। দেশ িত বছর পঁয়ােজর চািহদা ২৪ লাখ টন। এই িহেসেব গত বছর থেক
এখন  পয  য  পিরমাণ  পঁয়াজ  দেশ  আেছ  তা  চািহদার  চেয়  অেনক  বিশ।  তাহেল  এভােব
লাগামহীনভােব পঁয়ােজর দাম বাড়েছ কন?

সংি  সূ  জািনেয়েছ, একে ণীর ব বসায়ী কারসািজ কের এখন পঁয়ােজর দাম বাড়াে । কারণ, িমশর,
িময়ানমার, তুর  ও চীন থেক য দােম পঁয়াজ আমদািন করা হে  তােত দেশর বাজাের কােনাভােবই
পঁয়ােজর দাম ৮০ টাকার বিশ হওয়ার কথা নয়।

আমােদর হািকমপুর (িদনাজপুর) সংবাদদাতা জানান, িনত েয়াজনীয় এই পণ িট আমদািনেতও খবর
পাে ন না িদনাজপুেরর িহিল লব েরর ব বসায়ীরা। ব বসায়ী মা. মাবারক হােসন জানান, আমরা
অেনক ব বসায়ী এখন অলস বেস আিছ। িতিদনই ভারেতর ব বসায়ীেদর সে  যাগােযাগ করিছ। িক
বাংলােদেশ আমদািনেত কােনা খবর পাি  না।

নাগরপুর (টা াইল) সংবাদদাতা জানান, টা াইেলর নাগরপুের একিদেনর ব বধােন পঁয়ােজর কিজেত
বেড়েছ ৫০ টাকা। গতকাল বার সকােল উপেজলার সদর বাজাের িত কিজ পঁয়াজ িবি  হে
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মুিহবুল আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মুি ত।

|

২৫০ টাকা দের। কাথাও কাথাও িবি  হে  ২৬০ টাকা।

বিরশােল পঁয়ােজর কিজ ২৫০ টাকা

বিরশাল  অিফস  জানায়,  সারােদেশর  মেতা  বিরশােল  আেরক দফা  বেড়েছ  পঁয়ােজর  দাম।  গতকল
বার এখানকার পাইকারী বাজার পঁয়াজ পি র দাকান েলােত ২৫০ টাকায় িবি  হেত দখা গেছ।

সরবরাহ  না  থাকায়  দাম  বেড়েছ  বেল  জািনেয়েছ  িবে তারা।  এিদেক  বিরশােল  বৃহ িতবার  থম
তুরে র পঁয়াজ এেসেছ। -একিট দাকােন এ পঁয়াজ ১৭০ থেক ১৮০ টাকায়  িবি  হেলও তা য়
করেত আ হ নই তােদর। তারা জানান, তুরে র পঁয়াজ দিশ িকংবা ভারেতর পঁয়ােজর থেক
আলাদা তাই তােদর আ হ নই।

বতাগী (বর না) সংবাদদাতা জানান, দাম বাড়ায় বর নার বতাগী পৗর শহের িবি  হে  না পঁয়াজ।
গত বৃহ িতবার িবকাল থেক পঁয়াজ িবি  ব  রেয়েছ। অেনেকই পঁয়াজ িকনেত এেস না পেয় খািল
ব াগ িনেয় িফের গেছ।

কমলগ  ( মৗলভীবাজার)  সংবাদদাতা  জানান,  গত বৃহ িতবার আকি কভােব পঁয়ােজর দাম বৃি
পেয় কিজ ২০০ টাকায় উ ীত হেয়েছ। ব বসায়ী  িরয়াজুল হক ও জুয়ািহ র রহমান বেলন, বাজাের
পঁয়ােজর য অব া তােত আর িবি  করা স ব নয়।

রায়পুর (ল ীপুর) সংবাদদাতা জানান, ল ীপুেরর রায়পেরর খুচরা বাজাের গত বৃহ িত থেক বার
পয  এ ই িদেনর ব বধােন পঁয়ােজর দাম বেড়েছ কিজ িত ১০০ টাকা। বার সকাল থেক খুচরা
বাজাের িত কিজ দিশ ও ভারতীয় পঁয়াজ িবি  হে  ২২০ টাকায়।

কালাই (জয়পুরহাট) সংবাদদাতা জানান, জয়পুরহােটর কালাইেয় পঁয়ােজর মূেল  ঊ গিতেত িদশাহারা
হেয় পেড়েছ খেট খাওয়া মা ষ।

পাঁচ াম-ম লপু র আবাসন কে র বািস া গৃিহণী িপয়া বগম ও জুেলখা বগম বেলন, ই স াহ
আেগ পুনটহাট থেক হাফ কিজ পঁয়াজ ৯০ টাকা িদেয় িকেন এেনিছলাম। এক স াহ আেগ সই পঁয়াজ
শষ হেয়েছ। সই থেকই পঁয়াজ ছাড়াই রা া করিছ।
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