
  

বাজাের  eখেনা  লাগামহীন  dবয্মূলয্।  রাজধানীর  িনতয্পেণয্র  বাজাের  dবয্মূেলয্র  ঊ র্গিতেত  েkতােদর
নািভ াস uেঠেছ। pিতিট পেণয্র দাম েবেড় যাoয়ায় eমন aবsার সৃি  হেয়েছ। বতর্ মােন রাজধানীর িবিভn
বাজাের িপয়াজ 170, শসা 150, নতুন আল ু110, টেমেটা 100 টাকা েকিজ দের িবিk হেc। eর সে  েবেড়েছ
চােলর দামo। ধু e কেয়কটা িজিনেসর মেধয্ েথেম েনi দােমর ঊ র্গিত, মসুর ডাল 99, লবণ 50, রসুন
180 o আদা 160 টাকায় িবিk হেc। শীেতর সব সবিজ িবিk হেc িd ণ দােম। ফেল দােমর ঊ র্গিত
েদেখ বােজট িঠক রাখেত পারেছ না সাধারণ মানষু। গতকাল রাজধানীর খুচরা বাজার ঘুের েদখা েগেছ, eক
সpােহর বয্বধােন pিতিট সবিজর দাম ঊ র্মুখী। pিত েকিজ পুরান আলু 28 েথেক 30 টাকায়, িপয়ােজর
কিল 120, শালগম 70, কাঁচা েপঁেপ 40, িশম 80, কাঁচামিরচ 80, েব ন 60, মলুা 40, গাজর 100, বরবিট
60, পেটাল 50, েঢঁড়স 60, কাঁকেরাল 70, করলা 70 েথেক 80 টাকায় িবিk হেc। e ছাড়া বাজাের pিত
িপস ফুলকিপ 50-60 টাকায়, বাঁধাকিপ 40 টাকায় eবং pিত িপস লাu 70 টাকায় িবিk হেc। কারoয়ান
বাজােরর  বয্বসায়ী েমা.  আবদলু  খােলক  বেলন,  পণয্বাহী  াক না চলায় চািহদা  aনুযায়ী পণয্  রাজধানীর
বাজাের আসেত পােরিন। ফেল শীতকালীন সবিজর দাম িকছুটা েবেড়েছ। শীতকালীন সবিজর েকােনা সংকট
েনi। পণয্বাহী ােক সবিজ িনয়িমত আসেত থাকেল দাম আেগর জায়গায় চেল আসেব। বাজার করেত আসা
েkতা মােলকা েবগম বেলন, ‘িনতয্পেণয্র মলূয্ eতটাi ঊ র্মখুী েয পিরকlনা aনুযায়ী বাজার করা সmব
হেc না। pিতিদনi নতুন েকােনা eকটা িকছু ঘটেছ আর শাক-সবিজ, ফলমলূ, চাল-ডাল সবিকছুর দাম েবেড়
যােc।  eেত  যােদর  টাকা  আেছ  তােদর  সমসয্া  না  হেলo  মধয্িবেtর  ভীষণ  সমসয্া  হেc।’  তেব  েগাশেতর
বাজার  গত  সpােহর  মেতা  িsিতশীল  রেয়েছ।  pিত  েকিজ  গ র  েগাশত  520  েথেক  550  টাকায়,  খািসর
েগাশত 750 টাকায় eবং বকিরর েগাশত 650 টাকায় িবিk হেc। e ছাড়া মরুিগর দাম কেমেছ। গতকাল
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bয়লার মরুিগ েকিজ 125 েথেক 130 টাকায়, েলয়ার 210 টাকায়, পািকsািন কক 240 টাকায়, েদিশ মরুিগ
380 েথেক 400 টাকায় িবিk হেত েদখা যায়। eিদেক িবিভn েজলায় নতুন িপয়াজ uঠেত  করায় eবং
িবেদশ েথেক আমদািনর ফেল িপয়ােজর দাম কমেত  কেরেছ। eিদেক দiু সpােহ সব ধরেনর চােলর দাম
েবেড়েছ। eসব চােলর দাম েকিজেত েবেড়েছ ছয় েথেক সাত টাকা। গতকাল মসুর ডাল 99, লবণ 50, রসুন
180  o  আদা  160  টাকায়  িবিk  হেয়েছ।  সংি রা  বলেছন,  শীতকাল  সেব   হেয়েছ।  শীেতর  সবিজ
বাজাের  িবিk  হেc  িd ণ  দােম।  সবিজর  বাজাের  িক  রাজনীিতর  ভূত  চেড়েছ? ei  মধয্stেভাগী  কারা?
েকাথাo  বাজার  িনয়ntেণর  বয্বsা  েনi।  রাজধানী  ঢাকায়  কাঁচাবাজার েলােত  দiু  িসিট  করেপােরশেনর
সাiনেবাডর্  ঝুেল থাকেলo বাজার িসিnেকেটর িনয়ntেণ। সাiনেবােডর্  িবিkর তািলকায় চক িদেয় মলূয্ েলখা
হেc না। eিদেক সবিজ চড়া দােম িবিk হেলo কৃষক নয্াযয্ দাম পােcন না। নরিসংদী, মািনকগ , গাজীপুর,
পগ , নারায়ণগ , মnুীগ , ময়মনিসংহ eলাকা েথেক আসা িবিভn সবিজ পাঁচ ণ েবিশ দােম িকনেছন

রাজধানীর  েkতারা।  eকিদেক  চািষরা সবিজর  uৎপাদন  খরচ  তুলেত  পারেছন না,  aনয্িদেক  আকাশচুmী
দােমর  কারেণ  েkতােদর  নািভ াস  uেঠেছ।  রাজধানীেত  েযমনi  েহাক,  gামা েল  সবিজর  দাম  েkতােদর
নাগােলi আেছ। নয্াযয্ দাম না পাoয়ায় সবিজ চািষেদর মেধয্ হতাশাo আেছ। সবিজর বাmার ফলেনর ফেল
gাম eলাকায় তুলনামলূক কম দােমi িবিk হেc। e িবষেয় বাংলােদশ কৃিষ aথর্নীিতিবদ সিমিতর সভাপিত
aধয্াপক ড. শামছুল আলম বেলন, gাম o শহেরর বাজাের পচনশীল সবিজর দাম aেধর্ক বয্বধান হেত পাের।
কেয়ক িদেনর বয্বধােন সবিজ ন  হেয় যায়। e িহসােব বাজােরর aেধর্ক দাম যিদ কৃষক েপেয় থােকন তাহেল
বলেত  হেব  বাজার  কাযর্কর  আেছ।  আর  aেধর্ক  দাম  যিদ  চািষরা  না  পান,  তেব  বাজার  বয্বsাপনা  িনেয়
ভাবেত হেব। পণয্ পিরবহেন বাধা দরূ করেত পেদেkপ েনoয়ার পরামশর্ েদন িতিন। েভাkা aিধকার িনেয়
কাজ কের আসা সংগঠন কনজযু্মার aয্ােসািসেয়শন aব বাংলােদশ (কয্াব) সাধারণ সmাদক aয্াডেভােকট
মায়ুন কিবর বেলন, নজরদািরর aভােব রাজধানীর বাজাের সবিজর দাম বাড়েছ। েবশ কেয়কিট পেণয্র
pিতিটেত শতভাগ বাড়েছ সবিজর দাম। িতিন বেলন, সাধারণ চািষেদর বাজাের pেবেশ বাধা েদoয়া হেc।
েকu সবিজ ঢাকায় আনেত চাiেল রাজধানীর pেবশপেথ িনেজেদর মনগড়া দােম eসব সবিজ িকেন িনেc
ফিড়য়ারা। বাজার িনয়ntেণ সবার pেবশািধকার িনি েতর পাশাপািশ নজরদাির আরo বাড়ােনার পরামশর্
েদন িতিন।
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