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পঁয়াজ িনেয় হে টা কী? এ  এখন ভা ােদর।
িবমােন কের িবেদশ থেক পঁয়াজ আনার পরও যখন
দাম  না  কেম  উলেটা  বাড়েছ,  তখন   আেয়র
মা ষ  রীিতমেতা  ু ,  হতাশ।  বািণজ ম ী  িটপু
মনুিশ পঁয়ােজর দাম কমা িনেয় বারবার আশার কথা
শানােলও  তা  কবলই  হতাশা  বািড়েয়েছ
ভা ােদর।  মােঝ  -একিদেনর  জ  দাম  একটু

কমেলও এখন আবার িনত েয়াজনীয় এই পণ িটর
দাম ঊ মখুী। 

ভা ােদর অিভেযাগ, গত সে ের ভারত পঁয়াজ
র ািন বে র পর থেক সংকট  হয়। ায় িতন মাস ধের               এই সংকট চলেছ। িক  এই
সমেয়র মেধ  পঁয়াজ  আমদািনেত  কাযকর কােনা  উেদ াগ  নওয়া  হয়িন।  উেদ াগ  িনেল  দাম  কেম
আসত।

গতকাল রাজধানীর খুচরা  বাজাের িত কিজ দিশ পঁয়াজ ২২০ থেক ২৩০ টাকা ও  আমদািনকৃত
পঁয়াজ ১৪০ থেক ২০০ টাকায় িবি  হেয়েছ। ই িদেনর ব বধােন এই দাম কিজেত মানেভেদ ২০
থেক ৪০ টাকা বিশ। সরকােরর িবপণন সং া িডং করেপােরশন অব বাংলােদেশর (িটিসিব) িহেসেব

গত বছর এই সময় মানেভেদ িত কিজ পঁয়াজ িবি  হেয়িছল ২৫ থেক ৪০ টাকায়। এই িহেসেব এক
বছেরর ব বধােন িত কিজ পঁয়ােজ দাম বেড়েছ ায় পাচঁ ণ; যা রীিতমেতা অিব া ! এই মহূুেত
সারা িবে  বাংলােদেশ পঁয়ােজর দাম সবেচেয় বিশ।

িবমােন এেসেছ ২৬০ টন, ধ ুরাজধানীেতই চািহদা ৬ হাজার টন

সংি রা বেলেছন, দেশ য পিরমাণ পঁয়ােজর চািহদা। সরবরাহ তারেচেয় অেনক কম। তারা বেলন,
িবমােন কের য পিরমাণ পঁয়াজ আনার কথা বলা হেয়েছ, বা েব যিদ তা একবাের আসত তাহেলও
বাজাের িকছুটা ভাব পড়ত। িক  পঁয়াজ এেসেছ চািহদার তুলনায় খবুই কম।

ঢাকা কা মস ও উি দ সংগিনেরাধ কে র তথ  অ যায়ী, গত িতন িদেন িবমােন কের মা  ২৬০ টন
পঁয়াজ এেসেছ। এছাড়া িময়ানমার থেক এেসেছ ৭৮০ টন পঁয়াজ। এই পিরমান পঁয়াজ িদেয় কীভােব

বাজােরর চািহদা মটােনা স ব। সখােন িতিদন ধ ুরাজধানীেতই পঁয়ােজর চািহদা ৬ হাজার টন।

গতকাল  কাওরানবাজােরর  পাইকাির  পঁয়াজ  িবে তা  আব র  রিহম  বেলন,  ‘বাজাের  চািহদামেতা
পঁয়ােজর সরবরাহ নাই। ’একিদন আেগ দাম একটু কেমিছল, িক  এখন সরবরাহ সংকেট দাম আবার

বাড়েছ।’

ফর আশাবাদ বািণজ ম ীর

  মু া রায়হান
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

এিদেক গতকাল রিববার িনত পেণ র দাম িনেয় ব বসায়ীেদর শীষ সংগঠন ফডােরশন অব বাংলােদশ
চ ার অব কমাস অ া ড ই ডাি জ (এফিবিসিসআই) আেয়ািজত এক বঠক শেষ বািণজ ম ী িটপু মনুিশ

সাংবািদকেদর বেলন, ভারত হঠাত্ পঁয়াজ রফতািন ব  করায় আমােদর বাজাের সম ার সিৃ  হেয়েছ।
বািণজ ম ী বেলন, আগামী ১০ িদেনর মেধ  জাহােজ আমদািন করা পঁয়াজ বাজাের আসেব।

চােলর পযা  মজতু রেয়েছ

গতকাল এফিবিসিসআই আেয়ািজত এই বঠেক খাদ ম ী সাধন চ  মজুমদার বেলন,  বাজাের এখন
চােলর দাম  াভািবক রেয়েছ।  স  চােলর দাম  খুচরা  পযােয় -এক টাকা বেড়েছ।  তেব সরকােরর

দােম খাদ শে র পযা  মজুত রেয়েছ।

সভায়  এফিবিসিসআই  সভাপিত  জানান,  দেশ  িবিভ  িনত েয়াজনীয়  পেণ র  চািহদা,  উ পাদন,
আমদািন, মজতু ব ব া, সরবরাহসহ িবিভ  িবষেয় আেলাচনা হেয়েছ। আগামীিদেন কােনা পেণ র সংকট
হেল সরকার- বসরকাির যৗথ উেদ ােগ তা মাকািবলা করা হেব।
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