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 রাজধানীেত এক কিজ দিশ য়াজ ২২০ টাকা।  
 চীন-িমসর- রে র য়াজ ১৪০-১৫০ টাকা।  
 মা ষ এখন য়াজ কনা কিমেয় িদেয়েছ। 

ফাইল ছিবউেড়াজাহােজ উিড়েয় আনার পরও লাগাম পরােনা যায়িন য়ােজর দােম। পাইকাির বাজাের কেয়ক িদেন দিশ য়ােজর 
দাম কিজ িত ৩০-৪০ টাকা এবং চীন, িমসর ও রে র য়ােজর দাম ১০-১৫ টাকা বেড়েছ। বাজাের িগেয় রাজধানীর তােদর 
এখন এক কিজ দিশ য়াজ ২২০ টাকায় িকনেত হে । আর যসব য়াজ মা ষ পছ  কের না বেল বসায়ীরা আমদািন 
করেতন না, সই চীন, িমসর ও রে র ঝ জহীন বড় বড় য়াজ িকনেত হে  ১৪০ থেক ১৫০ টাকা দের। সরকাির িবপণন সং া 

িডং করেপােরশন অব বাংলােদেশর ( িসিব) িহসােব, গত বছর এ সমেয় য়ােজর কিজ িছল ২৫ থেক ৪০ টাকা। ফেল 
এখনকার এক কিজ দিশ য়ােজর দাম গত বছেরর সােড় প চ কিজর সমান। প চজেনর এক  পিরবাের মােস গড়পড়তা প চ 
কিজ য়াজ লােগ। কউ যিদ চরা বাজার থেক এখন প চ কিজ দিশ য়াজ কেনন, তাহেল দাম পড়েব ১ হাজার ১০০ টাকা, 

যা ই লার এক মােসর াস িবেলর চেয় ১২৫ টাকা বিশ। আবার মাটা  এক মােসর িব ৎ িবেলর সমান। ঝ জ কবল 
য়ােজই নয়, চলিত মােস ঢাকায় স  চােলর দামও কিজেত ৫ থেক ৭ টাকা, মাঝাির ৩ থেক ৪ টাকা ও মাটা চােলর দাম 

কিজ িত ২ টাকার মেতা বেড়েছ। সয়ািবন তেলর দাম বেড়েছ িলটাের ৩ থেক ৪ টাকা। আটার কিজ ১ থেক ২ টাকা বাড়িত। 
খালা ময়দার দাম বেড়েছ কিজেত ৮ টাকা। িডেমর ডজন এখন ১০০-১০৫ টাকা। ি র জেব লবণ িকনেতও বাড়িত য় 

কের ফেলেছন অেনেক। শওড়াপাড়ার বািস া সাম ল ইসলাম বেলন, ‘বাজাের কােনা ি  নই। য়ােজর কথা বাদ িদন। গ র 
মাংস সই কেব ৫৫০ টাকায় উঠল, আর তা কেমিন। ভােলা কােনা মােছর কিজ ৬০০ টাকার িনেচ নই। সবিজ মাটা  ৬০ 
টাকা দর।’ অব  মা ষ এখন য়াজ কনা কিমেয় িদেয়েছ। য পিরবাের মােস প চ কিজ লাগত, তারা এখন িকনেছ ই কিজ। 
দির  মা ষেক য়াজ কনা বাদ দওয়ার পযােয় িনেত হেয়েছ। অেনেক এখন য়ােজর বদেল য়াজপাতা িকনেছন। ন ন 
মৗ েমর েত গাড়ায় ছাট ছাট য়াজসহ য়াজপাতা িবি  হে । কিজ ১০০ থেক ১২০ টাকা। অথচ আশা করা হেয়িছল, 

উেড়াজাহােজ উিড়েয় এেন সরবরাহ বাড়ােল দাম কমেব। িব ল পিরমাণ আমদািনর খবের বাজারও সাড়া িদি ল। ামবাজার ও 
কারওয়ান বাজাের দাম কমিছল। িক  গত ধবার থেক বাজার আবার েক বেস। বাড়েত  কের দিশ য়ােজর দাম। 
অ িদেক বার ও শিনবার বেড় যায় আমদািন করা য়ােজর দামও। 

রান ঢাকার ামবাজাের গতকাল িবেকেল দিশ য়াজ কিজ িত ১৮০ থেক ১৯০ টাকা, চীনা য়াজ ৯০-১০০ টাকা এবং 
িমসর ও রে র য়াজ ১১০-১১৫ টাকা দের িবি র কথা জানান বসায়ীরা। অ িদেক পািক ািন য়াজ িবি  হে  ১৬০ টাকা 
দের। কারওয়ান বাজােরর পাইকাির দাকােন (৫ কিজ কের কনা যায়) গতকাল িবেকেল দিশ য়াজ ২০০ টাকা, িমসর ও 

রে র য়াজ ১১৫-১২০ টাকা এবং পািক ািন য়াজ ১৭০ টাকা কিজ দের িবি  করেত দখা যায়। ঢাকার বাইের িবভাগীয় ও 
বড় শহর েলার মে  চ ােমর চরা বাজাের গতকাল েরর পর িময়ানমােরর য়াজ িত কিজ ১৬০ টাকা, রাজশাহীেত দিশ 
২০০ ও িবেদিশ ১৭০-১৮০ টাকা, লনায় দিশ য়াজ ১৯০-২০০ টাকা, বিরশােল ১৯০ থেক ১৯৫ টাকা, রং ের য়াজ ২৪০ 
টাকা, িম ায় ২২০ টাকা, ময়মনিসংেহ দিশ ২০০ টাকা ও িবেদিশ য়াজ ১৬০ কিজ দের িবি  হেয়েছ বেল জানান থম 
আেলার িতেবদেকরা। কারওয়ান বাজাের গত ম লবার দিশ য়াজ প চ কিজ ৮০০ টাকায় িবি  কেরেছন পাইকাির িবে তা 
িসি ক আলী। গতকাল িতিন দাম চান ১ হাজার টাকা। 



হঠাৎ কের দাম আবার কন বাড়েছ, তা জানেত ামবাজার ও কারওয়ান বাজােরর চারজন বসায়ীর সে  থম আেলার কথা 
হয়। ত রা বেলন, চড়া দােমর কারেণ চািহদা কেমেছ কই, তারপরও দেশ দিনক ই থেক আড়াই হাজার টন য়ােজর সরবরাহ 
দরকার। আকাশপেথ ১০ টন, ২০ টেনর চালান বাজাের সভােব ভাব ফলেত পাের না। 

ামবাজােরর এক বসায়ী নাম কাশ না করার শেত বেলন, দিশ য়াজ শেষর পেথ। পাবনায় শিনবার মণ িত দর উেঠেছ ৮ 
হাজার টাকা, কিজ ২০০ টাকা। স লনায় এখেনা ঢাকায় দাম কম। িতিন বেলন, আকাশপেথ আমদািন খরচ অেনক বিশ। ফেল 
জাহােজ না এেল দাম কমেব না। 

ঢাকা কা মস ও উি দ সংগিনেরাধ কে র ত  অ যায়ী, আকাশপেথ িতন িদেন ায় ২৬০ টন য়াজ আমদািন হেয়েছ। যিদও 
াভািবক সমেয় দিনক চািহদা ায় সােড় ছয় হাজার টন। আর এক িদন ব  থাকার পের গতকাল িময়ানমার থেক ৭৮০ টন 
য়াজ এেসেছ বেল জানান আমােদর টকনাফ িতিনিধ। বািণজ ম ী  নিশ গতকাল এক অ ান শেষ য়াজ িনেয় 

সাংবািদকেদর ে র জবােব বেলন, বছেরর এ সময়টায় িত মােস এক লাখ টন কের য়াজ আমদািন হেতা। সে র ও 
অে াবর মােস আমদািন হেয়েছ ২৪ থেক ২৫ হাজার টন কের। ফেল াভািবক আমদািনর চেয় কম হেয়েছ ৭৫ হাজার টেনর 
মেতা। িতিন বেলন, িমসর থেক উেড়াজাহােজ আমদািন করেত িত কিজ য়ােজর দর ২০০ টাকার বিশ পড়েছ। ওই য়াজ 
সরকার ৪৫ টাকা কিজেত িবি  করেছ। 

 নিশ আরও বেলন, ২৯ নেভ েরর মে  কম কের হেলও ১২ হাজার টেনর বড় চালান চ াম ব ের আসেব। ১০ িদেনর মে  
ন ন দিশ য়াজ েরা ির বাজাের আসা  করেব বেল আশা করা যায়। সরকাির িবপণন সং া িডং করেপােরশন অব 
বাংলােদশ ( িসিব) জািনেয়েছ, তারা ঢাকার ৫০  জায়গায় ৪৫ টাকা কিজেত য়াজ িবি  করেছ। এ ছাড়া িবভাগীয় শহর ও 
কেয়ক  জলায় য়াজ িবি   কেরেছ সং া । 

য়ােজর এই সংকেটর  সে েরর মাঝামািঝ। ভারত ১৩ সে র থম য়াজ র ািনেত নতম  ৮৫০ ডলার িনধারণ 
কের দয়। এর আেগর িদন বাজাের দিশ ও ভারতীয় য়াজ িত কিজ ৫০ টাকার আশপােশ িছল। এরপেরর ধা া আেস ২৯ 
সে র, ভারত র ািন েরা ির ব  কের দয়। এ ধা ায় য়ােজর বাজার ১৫০ টাকা ছাড়ায়, যা বাংলােদেশর ইিতহােস সেবা  

দর। অব  য়াজ সখােন থেম থােকিন। দাম বাড়িছল। ন ন কের আেরক দফা লাফ িদেয় য়ােজর দর িত কিজ ২৫০ টাকায় 
ওেঠ চলিত মােসর ি তীয় স ােহ িণঝড় ল েলর আঘােতর পর।বািণজ  ম ণালয় য়াজ আমদািন বাড়ােত এস আলম, িস  ও 
মঘনা পেক মােঠ নািমেয়েছ এক  দির কের। ২৯ সে র ভারত র ািন ব  করায় বড় প েলােক অ েরাধ করা হয় 

অে াবেরর মাঝামািঝেত। ফেল জাহােজ আসেত নেভ েরর শষ নাগাদ সময় লাগেছ।িক  এ সমেয় সরকার আড়াই হাজার 
বসায়ীেক জিরমানা কের এবং কেয়কজন আমদািনকারকেক কারাদ  িদেয় বাজার িনয় েণর চ া কেরেছ, তেব ফল মেলিন। 

বরং কােনা কােনা আমদািনকারক, পাইকাির বসায়ী ও চরা িবে তা এখন য়াজ িবি ই ছেড় িদেয়েছন। 

ভারতীয় পি কার খবর অ যায়ী, বাংলােদেশর আমদািনর বড় উৎস মহারাে র পাইকাির বাজাের ী  মৗ েমর য়ােজর গড় দাম 
৭০ িপ। ভারেতর ইেকানিমক টাইমস জানাে , ধবার দশ  ১ লাখ ২০ হাজার টন য়াজ আমদািনর অ মিত িদেয়েছ। ফেল 
তারা িশগিগরই র ািনর অ মিত িদে  না।সব িমিলেয় তই য়াজ ৪০-৫০ টাকা কিজেত চেল আসেব, সই আশা করা যাে  না। 

 ি র ভাব পড়েছ অ া  সবা ও পে র দােমও। ঢাকার চােয়র দাকােন এখন আর প চ টাকায় চা িবি েত রািজ নন 
িবে তারা। দাকানমািলেকরাও অ  পে  িক  বাড়িত দাম িনেয় য়াজ-চােলর খরচ ওঠাে ন। অেনেক খা য় মটােত অ  

য় কিমেয় িদে ন। সব িমিলেয় ভাব পড়েছ অথনীিতেত। 

স ার ফর পিলিস ডায়ালেগর (িসিপিড) গেবষণা পিরচালক খ কার গালাম মায়াে ম মেন কেরন, মা ষ এই বাড়িত য় সামাল 
দয় কনার পিরমাণ কিমেয় িদেয়, িবেনাদন বা পাশাক কনার মেতা খরচ কিমেয়, অেনক সময় িনেজর আয় বাড়ােনার েযাগ 

থাকেল, সটা বািড়েয়। িন  আেয়র মা ষেক ঋণ কেরও য় সামাল িদেত হয়। থম আেলা ক গতকাল িতিন বেলন, ি র এই 
বণতা ধারাবািহক হেল অ া  ে ও এর ভাব দখা যােব। 


