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পেঁয়াজ ৩০ টাকায় ককভন ২৫০ টাকায় কিকি  

 

পেভে পেঁয়াভজর িাজাভর ননরাজয চলভে। অকি অকির িাজাভর আমোকন করা পেঁয়াজ কিকি হভে ২৫০ টাকা পককজ। অথচ কিকেন্ন পেে 

পথভক িা পকনা হভয়ভে মাত্র ৩০ টাকা পককজ েভর। প াে আমোকনকারকরাই জািীয় রাজস্ব পিাভড ের (এনকিআর) কাভে এই েভরর 

প াষণা কেভয়ভেন। এ অিিায় কিকেন্ন মহল পথভক অকেভ াভের িীরটা এ ন আমোকনকারক ও পাইকাকর কিভিিাভের কেভক। সংকিষ্ট 

কিকেষ্ট ব্যকিরা িলভেন, িাজাভর এই ননরাজয সৃকষ্টভি কনিঃসভেভহ কসকিভকট জকিি। অকি মুনাফার পলাভে িারা পেঁয়াজ মজুে কভর 

োম িাকিভয় চভলভে। 

িভি আমোকনকারক ও পাইকাকর কিভিিারা এমন অকেভ াে অস্বীকার করভেন। িলা হভে, োরি পথভক আমোকন িন্ধ। অন্যান্য পেে 

পথভকও আমোকন হভে চাকহোর অভনক কম। সরিরাহ কম থাকার পনকিিাচক প্রোি পভিভে িাজাভর। অথচ িাজাভর পেঁয়াভজর 

কিপুল সরিরাহ রভয়ভে। 

এনকিআভরর শুল্ক কিোে সূভত্র জানা  ায়, চলকি িেভরর জুলাই পথভক ৩০ অভটাির প েন্ত পেভে পমাট পেঁয়াজ আমোকন হভয়ভে দুই 

লা  ৫১ হাজার ৮২৬ টন। পমাট ৭৬০ পকাটি টাকা ব্যভয় আনা এসি পেঁয়াভজর মভে োরি পথভকই আমোকন হভয়ভে দুই লা  ৩২ 

হাজার টন। এর পুভরাটাই এভসভে োরভির রপ্তাকন িভন্ধর আভে এিং ওই সময় প েন্ত প ালা এলকসর কিপরীভি। এসি পেঁয়াজ 

আমোকন করা হভয়ভে ৩০ টাকা পককজ েভর। শুল্ক কিোভের কাভে আমোকনকারকরা এই োমই প াষণা কভরভেন। 

এর িাইভর আমোকন হওয়া ২০ হাজার টন পেঁয়াভজর িি অংে এভসভে কময়ানমার পথভক, ১৭ হাজার ৩৪৫ টন। এসি পেঁয়াভজর োম 

প াষণা হভয়ভে ৪৩ টাকা পককজ। মাত্র ২৩ টন পেঁয়াজ এভসভে থাইল্যাি পথভক। উভিাজাহাভজ আনা এসি পেঁয়াভজর োম পভিভে 

১৩৩ টাকা পককজ। 

এনকিআর পচয়ারম্যান পমাোররফ পহাভসন ভ ূঁইয়া এ ব্যাপাভর কাভলর কণ্ঠভক িভলন, ‘আসভল কারা কি টাকা েভর পেঁয়াজ এভনভে িা 

এ জন্য এনকিআভরর কেক পথভক করণীয় কনর্ োরভণ কম েকিোভের কনভয় আোমীকাল (আজ পসামিার) িসি। আভলাচনা কভরই করণীয় 

ঠিক করা হভি।’ 

চট্টগ্রাম কাস্টমস ককমেনার এম ফ রুল আলম িভলন, ‘আমাভের কাভে এ ন সিভচভয় অগ্রাকর্কার পণ্য হভলা পেঁয়াজ। এর চালান 

আসামাত্র দ্রুিিার সভে  ালাস করা হভে। িভি  ালাভসর পর কারা মজুে করভে িা পিকে োভম কিকি করভে িা পে ভি িাকণজয 

মন্ত্রণালভয়র পোিা অকর্কারসহ সংকিষ্ট অন্যান্য সংিা। পেঁয়াজ কনভয় পকাভনা কারসাকজ িা অন্য পকাভনা অকনয়ম হভয় থাকভল 

অিশ্যই িারা িা পে ভি।’ 

এনকিআভরর শুল্ক কিোভের এক কম েকিো নাম প্রকাে না করার েভিে িভলন, ‘পেঁয়াজ আমোকনর িথ্য প োভলাচনায় পে া পেভে, 

োরি পথভক পেঁয়াজ আমোকনমূল্য প াষণা করা হভয়ভে ৩০ টাকা পককজ, কময়ানমার পথভক ৪৩ টাকা আর থাইল্যাি পথভক ১৩৩ 

টাকা। োরি পথভক পেঁয়াজ আমোকন আপািি িন্ধ থাকভলও সংকিষ্টরা প  আভে আমোকন কভর মুজে কভরকন িার গ্যারাকি পনই। 

এ ন পিা পে কে মজুে করা পেঁয়াজ পভচ  াওয়ায় নেীভি পফলা হভে। ককছু অসাধু পাইকাকর কিভিিা ও আমোকনকারক কম োভম 

আনা পেঁয়াজ পিকে োভম কিকি কভর িািকি মুনাফা পলাটার আেঙ্কা রভয়ভে।’ 

িাংলাভেে ট্যাকরফ ককমেভনর সাভিক পচয়ারম্যান ড. আকজজুর রহমান এ ব্যাপাভর কাভলর কণ্ঠভক িভলন, ‘কনিঃসভেভহ এর পপেভন 

একটি চি সকিয়। এরা কসকিভকট কভর পেঁয়াভজর িািকি মুনাফা কনভে। আকম মভন ককর, এ ন এভের র্রা উকচি। চট্টগ্রাভমর 

 াতুনেঞ্জসহ কিকেন্ন িাভনর আমোকনকারক ও ব্যিসায়ীরা পক কি োভম আমোকন কভরভে, পক পকাথায় কি োভম কিকি কভরভে—এ 

িথ্য কাস্টমভসর কাভেও আভে। এটা পমলাভলই পিা সি ককছু পিকরভয় আসভি।’ 



ড. আকজজুর রহমান আভরা িভলন, ‘চট্টগ্রাভমর ব্যিসায়ীরা এভকক সমভয় এ রকম অ টন  টায়। এরা আমোকন কভর। িারপর ১৫ 

কেন র্ভর রা ভলই পিা িাজাভর সংকট নিকর হভয় পেল। এরপর িা িাজাভর োভি, িািকি মুনাফা পভকভট েভর। আর সার্ারণি 

পাইকাকর কিভিিারাই কারসাকজটা কভর। আর রাজননকিক কাভনকেন োিা এমন কারসাকজ সম্ভি নয়। কাভরা না কাভরা েত্রোয়ায় এ 

 টনা  টভে। আকম মভন ককর, এই িাজার কারসাকজভি জকিিভের ফায়াকরং পকায়াভড পেওয়া েরকার। এভি সরকাভরর োিমূকিে 

উজ্জ্বল হভি। প্রর্ানমন্ত্রীর প্রেংসা করভে মানুষ। এটা করভলও িাহিা পেভি।’ 

আমোকনকারক ও শ্যামিাজার পেঁয়াজ ব্যিসায়ী সকমকির সার্ারণ সম্পােক আিদুল মাভজে কাভলর কণ্ঠভক িভলন, ‘আমরা ক্ষুদ্র 

ব্যিসায়ী। আমরা পকাভনা কসকিভকট িা চভির সভে পনই।  ারা িািায় িাভের র্রা পহাক। আমার কাভে ককছু পেঁয়াজ আভে। িাই 

কমসর িা অন্য পকাভনা পেে পথভক আমোকনর জন্য এলকস খুকলকন। অভনভক এ ন পেঁয়াজ ব্যিসায়ীভের িসফায়াভর পেওয়ার কথা 

িলভে। িসফায়ার কেক, আমরা কী করি?’ আিদুল মাভজে স্বীকার কভরন প  পকারিাকনর ঈভের সময় কিকন োরি পথভক পেঁয়াজ 

আমোকন কভরভেন। িভি িা ৩০ টাকা পককজ েভর পকনা কক না এ কিষভয় পকাভনা মন্তব্য কভরনকন। কিকন জানান, পেভে প্রকিকেন েয় 

হাজার টন পেঁয়াভজর সরিরাহ েরকার। এর মভে পাঁচ হাজার টন সরিরাহ থাকভলও োভম প্রোি পিভি না। 

আভরক আমোকনকারক ও শ্যামিাজার পেঁয়াজ ব্যিসায়ী সকমকির সহসার্ারণ সম্পােক পমাোরফ পহাভসনও প্রায় একই সুভর কথা 

িভলন। জানান, কিকন চীন পথভক ৩০০ টন পেঁয়াজ আমোকনর এলকস খুভলভেন। োম পভিভে ৭০ টাকা পককজ। োরি পথভক কিকন 

পেঁয়াজ আমোকন কভরনকন। ৩০ টাকায় োরি পথভক পেঁয়াজ এভন পিকে োভম কিকির অকেভ াে অস্বীকার কভর কিকন িভলন, 

‘কসকিভকভটর কথা িভল সিাই। আমরা শুকন আর হাকস। োম   ন কম কেল আমরাও কভম কিকি কভরকে। আর সরিরাহ কমভল 

ব্যিসায়ীরাই িাজাভর োম ঠিক কভর। সরিরাহ পিকে থাকভল পিিারা ঠিক কভর। এটাই স্বাোকিক।’ কিকন জানান, কভয়কজন 

আমোকনকারক কমসর, চীন ও পাককস্তান পথভক প্রায় পাঁচ ে কনভটইনার পেঁয়াভজর এলকস খুভলভেন। আট পথভক ১০ কেভনর মভে এসি 

পেঁয়াজ িাজাভর আসভি। 

একেভক পেঁয়াভজর িাজাভর অকিরিার ইসুয কনভয় েিকাল কিভকভল িাকণজয মন্ত্রণালভয় জরুকর নিঠভক িভসন িাকণজযসকচি ড. পমা. 

জাফর উদ্দীন। নিঠভক উভিাজাহাভজ আনা পেঁয়াজ কিমানিেভর পপ ূঁোমাত্রই িাজাভর পাঠাভনার কসদ্ধান্ত হয়। িাকণজযসকচি অগ্রাকর্কার 

কেকিভি পেঁয়াজ  ালাভসর কনভে েেনা পেন। কিমানিেভর পেঁয়াজ  ালাভস  াভি সময়ভেপণ না হয় এ কিষভয়ও কনভে েেনা পেওয়া হয়। 

নিঠভক আমোকনকারক প্রকিষ্ঠান এস আলম গ্রুপ, কসটি গ্রুপ ও পম না গ্রুভপর প্রকিকনকর্রা উপকিি কেভলন। 

  

 


