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পঁয়াজ আমদািনর জ  আইিপ অ েমাদন িনেলও আনা হে  এেকবাের কম। আমদািনকারেকরা িচ া-
ভাবনা কের এলিস করেছ। য পিরমাণ পঁয়াজ আমদািনর জ  আইিপ ই  হেয়েছ, তা ত আমদািন
হেল দাম অেনক কেম যত বেল পাইকাির িবে তারা জানান। আমদািনেত ধীরগিতর কারেণ পাইকাির
বাজাের চািহদার তুলনায় চুর ঘাটিত থেক যাে । চ াম ব র িদেয় গত অে াবর ও নেভ র মােস ৯৬
হাজার ৬৮৫ টন পঁয়াজ আমদািনর জ  আইিপ ই  হেয়েছ। তার মেধ  দেশ পৗঁেছেছ মা  ১০ হাজার
১৬০ টন। খাতুনগে র ব বসায়ীরা জানান, এই পাইকাির বাজাের িতিদন ায় ৪০০ থেক ৫০০ টন
পঁয়াজ িবি  হেয় থােক। এখন বাজাের যা আসেছ, তা মুহূেতর মেধ  িবি  হেয় যাে ।

ই  করা আইিপেত দখা গেছ, খুবই কমসংখ ক আমদািনকারক ১ হাজার টেনর ওপের আমদািনর জ
আইিপ অ েমাদন িনেয়েছ। ধু সানালী িডং নােমর একিট িত ান ৬০ হাজার টন পঁয়াজ আমদািনর
জ  আইিপ কেরেছ। তেব সমপিরমাণ পঁয়াজ আমদািনর জ  এলিস কেরেছ িক না, জানা যায়িন। আবার
কেয়কজন িমেল আমদািন করার জ  আইিপ অ েমাদন িনেয়েছ এ ধরেনর অেনক ব বসায়ী রেয়েছ। িক
আমদািন হে  খুবই ধীরগিতেত। ব বসায়ীরা জানান, জানা যায়, িময়ানমাের উ পািদত নতুন পঁয়াজ
এখন বাজাের আসেত  কেরেছ। ভারেত এক- ই মােসর মেধ  নতুন পঁয়াজ বাজাের আসেব। ফেল
এসব িবষয় িচ া-ভাবনা কের আমদািনকারেকরা পঁয়াজ আনেছ।

ব বসায়ীরা জানান, খাতুনগে র পাইকাির বাজাের মূলত চ াম ব র িদেয় আসা ও টকনাফ লব র
িদেয় আসা  পঁয়াজ এেস থােক। আবার  চ াম  ব র  িদেয় আমদািন  করা  সব পঁয়াজ খাতুনগে র
বাজাের আেস না। ব র থেক সড়কপেথ দেশর অ া  অ েল চেল যায়। ফেল খাতুনগে র পাইকাির
বাজাের িতিদন ঘাটিত থেকই যাে । এেত পঁয়ােজর বাজার িনয় েণ আসেছ না। গতকাল পাইকাির
বাজাের িময়ানমােরর পঁয়াজ িত কিজ ১৬০-১৭০ টাকা, িমশেরর পঁয়াজ িত কিজ ১২০-১৩০ টাকা
এবং চায়না পঁয়াজ িত কিজ ৭০ থেক ১০০ টাকার মেধ  বচােকনা হেয়েছ। পাইকাির ব বসায়ীরা
জানান, য পিরমাণ পঁয়াজ আমদািনর জ  আইিপ ই  হেয়েছ, তা ত আমদািন হেল বাজার অেনক
কেম যত। ব র িদেয় আমদািন কন ত হে  না, তা িনেয় অেনেকই সংশয় কাশ কেরেছন। চ াম
ব র উি দ সংগিনেরাধ কে র উপপিরচালক ড. আসা ামান বুলবুল ইে ফাকেক বেলন, ‘আমরা গত
২৯ সে র থেক ৩০ নেভ র পয  ৯৬ হাজার ৬৮৫ টন পঁয়াজ আমদািনর জ  আইিপ ই  কেরিছ।
তার মেধ  ১০ হাজার ১৬০ টন দেশ পৗঁেছেছ। ব ের এেলই আমরা পরী া কের ত ছাড় দওয়ার
ব ব া করিছ।’

হািমদউ াহ খান  বাজার  ব বসায়ী  সিমিতর সভাপিত মা.  ইি স আলী  ইে ফাকেক বেলন,  পাইকাির
বাজাের িতিদন িবপুল পিরমাণ পঁয়ােজর ঘাটিত থেক যাে । দাম বিশ হওয়ায় খুচরা পাইকাররাও
পিরমােণ কম িনে ন। আমদািন ত হেল দাম অেনক কেম যত। চ াম ব র ও টকনাফ ই িদক
থেকই পঁয়াজ কম আসেছ।’ পাইকাির ব বসায়ী সালায়মান বাদশা ইে ফাকেক বেলন, এলিস করার পর

  মুহা দ িনজাম উি ন, চ াম
অিফস
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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।

|

আমদািন  করা  পঁয়াজ দেশ পৗঁছােত ায়  এক মাস সময় লােগ।  ফেল দেশ পৗঁছার  পর বতমান
বাজারমূল  পােব িক না, তা িনেয় আমদািনকারেকরা িচ ায় থােক।
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