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িটিসিবর মূল  তািলকার সে  খালাবাজাের দােমর ব াপক পাথক  * সরকাির িহসােব চােলর
দাম বেড়েছ কিজেত ২-৬ টাকা * খালাবাজাের দিশ পঁয়াজ এখনও ২৫০ টাকা কিজ

কাশ : ০৫ িডেস র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

িনত পেণ র দাম কমার ল ণ নই। আজ চােলর দাম বাড়েছ তা, কাল সবিজ, ময়দা, ভাজ েতেলর
দাম। পঁয়ােজর দাম এখনও আকাশচু ীই আেছ। গত এক মােস ায় সবকিট িনত পেণ র দাম বেড়েছ।
তেব সামা  কেমেছ কেয়কিটর দাম। এর মেধ  উে খেযাগ  হে - িডম, আমদািনকৃত র ন, য়লার
মরুিগ। সরকাির সং া িডং কেপােরশন অব বাংলােদেশর (িটিসিব) ওেয়বসাইেট এ তথ  পাওয়া গেছ।

বধুবার িটিসিবর ওেয়বসাইেট কািশত বাজার দেরর তািলকা মেত, গত এক মােসর ব বধােন রাজধানীর
বাজার েলােত সব ধরেনর চােলর দাম বেড়েছ। স  চােলর দাম কিজেত বেড়েছ ৫-৬ টাকা। আর
মাটা  চােলর দাম বেড়েছ ২ টাকা। খালা আটার দাম বেড়েছ কিজেত ২ টাকা। আর ময়দার দাম
বেড়েছ ৩ টাকা। অব  প ােকটজাত আটার দাম কেমেছ বেল উে খ কেরেছ সং ািট। রা ার অ তম

অ ষ  ভাজ েতেলর দামও বেড়েছ।

খালা সয়ািবন তল, পাম অেয়ল দাম িলটাের বেড়েছ ৪-৮ টাকা। ম র ডােলর দােম বেড়েছ কিজেত
৫ টাকা। আলরু দাম বেড়েছ কিজেত ৫ টাকা। পঁয়ােজর দামও গত মােসর চেয় বেড়েছ। গত এক
বছের দিশ ও আমদািন করা পঁয়ােজর দাম বেড়েছ ৫৯২ ও ৫৬০ শতাংশ। আর এক মােসর ব বধােন
দিশ পয়ােজর দাম কিজেত বেড়েছ ১০০ টাকা। দিশ র ন, কনা মিরচ,  হলদু, িজরা,  দা িচিন,

  যগুা র িরেপাট
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এলাচ, ধেনপাতা, তজপাতার দাম বেড়েছ। অ িদেক বেড়েছ িচিনর দাম। কিজেত িচিনর দাম বেড়েছ
২-৪ টাকা। েঁড়া ধ বেড়েছ কিজেত ১০-২০ টাকা।

িটিসিবর তথ  মেত, দাম কমার তািলয়ায় আেছ- িডম, দিশ- য়লার মরুিগ, ই মাছ, অ া র ডাল, তরু -
কানাডার মাঝাির দানার ডাল, আমদািনকৃত র ন ও আদার দাম।

অব  রাজধানীর কারওয়ান বাজার, রামপুরা কাচঁাবাজার ঘেুর দখা গেছ, িটিসিবর দােমর চাইেত ায়
সব পণ ই বিশেত িবি  হে । িটিসিব বলেছ, দিশ পঁয়াজ বাজাের িবি  হে  ২২০-২৩০ টাকা। অথচ
খালাবাজাের  দিশ  পঁয়াজ  িবি  হে  ২৫০  টাকা  কিজ।  একই  অব া  আমদািনকৃত  পঁয়ােজর।

১২৫-২১০ টাকায় িবি  হেয়েছ আমদািনকৃত পঁয়াজ। আর দিশ নতুন মিুড়কাটা পঁয়াজ খচুরা বাজাের
১৫০ টাকা কিজ িবি  হে । যা ’িদন আেগও িবি  হেয়েছ ১২০ টাকা।

িময়ানমােরর পঁয়াজ িবি  হেয়েছ ২০০-২১০ টাকা। িমসেরর পঁয়াজ িবি  হেয়েছ ১৫০-১৬০ টাকা।
এছাড়া চীন থেক আমদািন করা পঁয়াজ িবি  হেয়েছ ১৩০ টাকা কিজদের। িমসেরর পঁয়াজ হেয়েছ
১২০ টাকা। আর পঁয়াজ পাতা িবি  হে  িত কিজ ১০০ টাকা দের। অ িদেক িটিসিব বলেছ, য়লার
মরুিগ ১১০-১২০ টাকা কিজ। িক  বাজাের এই মরুিগ ১৩০ টাকা কিজেত িবি  হেত দখা গেছ। িচিনর
দাম িটিসিব বলেছ, ৫৮-৬০ টাকা কিজ। িক  বাজাের িচিন িবি  হে  ৬৫ টাকা কিজ।

িনত পেণ র এই বসামাল ঊ গিতেত ি  আেয়র মা ষেদর ভরসা  িটিসিবর াক।  িখলগাঁও,  রামপুরা
বাজােরর সামেন িটিসিবর ােকর সামেন ি  আেয়র মা েষর ল া লাইন দখা গেছ। অেনেক লাইেন
দািঁড়েয়ও পণ  না পেয় হতাশ হেয় িফের গেছন।

িখলগাওঁেয় সকােল াক আসার আেগই লাইেন দাড়ঁান মা ষ। াক আসেতই  হয় েড়া িড়। ধু
পঁয়াজ নয়, িনত েয়াজনীয় অেনক পণ ই িন িবে র য় মতার বাইের চেল যাওয়ায় সাধারণ মা ষেক

ল া লাইেন দাঁিড়েয় িচিন, ম র ডাল, সয়ািবন তল িকনেত দখা গেছ।

চ ােম  ব বসায়ীেদর  শপু িলকা  দাহ  :  এিদেক  ব রনগরী  চ ােম  কারসািজ  কের  পঁয়ােজর
মলূ বিৃ র সে  জিড়ত ব বসায়ীেদর িত  ঘণৃা  কাশ করেত ব িত মী কমসিূচ  পালন করা  হেয়েছ।
ম লবার  চ াম  স  াব  া েণ  নাগিরক উেদ ােগর ব ানাের  পঁয়ােজর  কারসািজর  সে  জিড়ত
ব বসায়ীেদর শপু িলকা তির কের তােত ঝাড়ু ও জুতা িনে প এবং থথু ুিছটােনা হয়। কমসিূচেত ধান
অিতিথ িছেলন নগর মিহলা আওয়ামী লীেগর সভাপিত হািসনা মিহউি ন।

অ ােন ধান অিতিথর ব েব  মহানগর মিহলা আওয়ামী লীেগর সভােন ী হািসনা মিহউি ন বেলন,
ধানম ী যখন দশেক সামেনর িদেক এিগেয় িনেয় যাে ন, িবে  যখন বাংলােদেশর নাম বাড়েছ িঠক

তখনই  িকছু  অসাধু  ব বসায়ী  ষড়য   কেরেছ।  িতিন  আরও  বেলন,  য  কােনা  মেূল  পঁয়াজ
ব বসায়ীেদর চ া  িতহত করা হেব। তােদর বলিছ, দশেক অি িতশীল করার চ া করেবন না।

িসরাজগে  রাত জেগ পঁয়ােজর ত পাহারা : উপেজলার পাতািজয়া ইউিনয়েনর চরা িচথিুলয়া ােমর
পঁয়াজচাষীরা জািনেয়েছন, সাধারণত এ এলাকার জিম থেক পঁয়াজ চিুর হয় না। িক  এ বছর পঁয়ােজর

দাম বিশ হওয়ায়  ও বাজাের ব াপক চািহদা থাকায় চিুরর আশ ায় ও গ -ছাগেলর আ মণ থেক
পঁয়াজ র ায় তারা এ বছর অিধকাংশ পঁয়ােজর জিমেত নট িদেয় িঘের রেখেছন।

এছাড়া পালা েম রােত ও িদেন পঁয়াজে ত পাহারা িদে ন। কৃষকরা বলেছন, যােদর জিম বািড় থেক
বশ দেূর তারা  িদেনও পাহারা  িদে ন।  আেগ কৃষকরা  পঁয়ােজর পাতা  েতই  ফেল িদত। এখন
পঁয়ােজর পাতাও ১০০ টাকা কিজদের িবি  হে । তাই পঁয়াজ চিুর ঠকােত সবাই ত পাহারা িদে ।

ঘ ায় শষ এক হাজার কিজ পঁয়াজ : প গড় জলা শহেরর সরকাির অিডেটািরয়াম চ ের থমবােরর
মেতা িটিসিবর খালা ােক পঁয়াজ িবি   হয়। পঁয়াজ িবি র উে াধন কেরন জলা শাসক সািবনা
ইয়াসিমন।  ােক পঁয়াজ  িবি   হওয়ার সে  সে ই  মিড়  খেয়  পেড় মা ষ।  তােদর চাপ
সামলােত  বাড়িত পুিলশ মাতােয়ন  করা  হয়।  লাইেন  দািঁড়েয়  কম  দােম  পঁয়াজ িকনেত পের খুিশ
অেনেকই।

আবার অেনেকই দীঘ ণ লাইেন দাঁিড়েয় পঁয়াজ না পেয় শূ  হােত বািড় িফের গেছন। িটিসিবর িডলার
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ভার া  স াদক : সাইফলু আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম

কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমনুা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।

িপএিবএ  : ৯৮২৪০৫৪-৬১, িরেপািটং : ৯৮২৪০৭৩, িব াপন : ৯৮২৪০৬২, ফ া  : ৯৮২৪০৬৩,
সা েলশন : ৯৮২৪০৭২। ফ া  : ৯৮২৪০৬৬ 
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অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

সিজব ধান বেলন, এক হাজার কিজ পঁয়াজ িবি  করা হেয়েছ। চািহদা ব াপক থাকায় িভড় সামলােত
িহমিশম খেত হয়। এক ঘ ার মেধ ই সব পঁয়াজ িবি  হেয় যায়। আপাতত িত বধু ও বহৃ িতবার
পঁয়াজ িবি  করা হেব।
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