১০ িদন পর স্বাভািবক হেব বাজার
আমদািন করা েপঁয়াজ বাজাের আসেছ আগামী ১০ িদেনর মধ্েয। ওই েপঁয়াজ
এেল স্বাভািবক হেব বাজার। এমনিট জািনেয়েছন বািণজ্যমন্ত্রী িটপু
মুনিশ।
েরাববার

রাজধানীর

মিতিঝেল

েফডােরশন

অব

বাংলােদশ

েচম্বার

অব

কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্িরজ (এফিবিসিসআই) ভবেন িনত্যপণ্েযর দাম
িনয়ন্ত্রেণ ব্যবসায়ীেদর সঙ্েগ িশল্প, কৃিষ, বািণজ্য ও খাদ্য
মন্ত্রণালেয়র ৈবঠক েশেষ মন্ত্রী এ তথ্য জানান।
সম্প্রিত েপঁয়াজসহ িনত্যপণ্েযর মূল্য বৃদ্িধেত ব্যবসায়ীেদর সঙ্েগ
ৈবঠেকর
িসদ্ধান্ত
ব্যবসায়ীেদর সঙ্েগ

েনয়
সরকার।
এর
পিরপ্েরক্িষেত
েরাববার
চার মন্ত্রণালেয়র শীর্ষ কর্মকর্তােদর ৈবঠক

অনুষ্িঠত হয়। ৈবঠেক বািণজ্যমন্ত্রী িটপু মুনিশ, খাদ্যমন্ত্রী
সাধন চন্দ্র মজুমদার, জাতীয় রাজস্ব েবার্েডর েচয়ারম্যান েমাশাররফ
েহােসন ভূঁইয়া এবং কৃিষ ও িশল্প মন্ত্রণালয়সহ সংশ্িলষ্ট
মন্ত্রণালেয়র সিচব, এফিবিসিসআইর িসিনয়র সহসভাপিত মুনতািকম আশরাফ,
েভাক্তা অিধকার সংরক্ষণ অিধদপ্তর, িটিসিব, ট্যািরফ কিমশন,
প্রিতেযািগতা কিমশেনর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ সংশ্িলষ্ট ব্যবসায়ী
সংগঠন ও প্রিতষ্ঠানসমূেহর প্রিতিনিধরা অংশ েনন।
ৈবঠক েশেষ বািণজ্যমন্ত্রী বেলন, জাহােজ আমদািন করা েপঁয়াজ আগামী
১০ িদেনর মধ্েয বাজাের আসেব। এ েপঁয়াজ চট্টগ্রাম পর্যন্ত আমদািন
খরচ েকিজপ্রিত ৩২ টাকা পড়েব। িকন্তু খুচরা বাজাের এিট সর্েবাচ্চ
৬০ টাকায় িবক্ির হেব। এছাড়া িডেসম্বেরর প্রথেমই বাজাের েদিশ নতুন
েপঁয়াজ আসেত শুরু করেব। সবিমিলেয় আগামী ১০ িদেনর মধ্েয েপঁয়ােজর
বাজার স্বাভািবক হেয় যােব।
মন্ত্রী বেলন, আমােদর ২৪ লাখ টেনর মেতা েপঁয়াজ লােগ। এর মধ্েয এক
লাখ টন েপঁয়াজ আমদািন করেত হয়। যার ৯০ েথেক ৯৫ শতাংশই আেস ভারত
েথেক। িকন্তু ভারত হঠাৎ েপঁয়াজ রফতািন বন্ধ করায় আমােদর েদেশর
বাজাের সমস্যার সৃষ্িট হয়। েপঁয়ােজর সংকট েমাকািবলায় বড় বড়
ব্যবসায়ীেদর েপঁয়াজ আমদািন করেত সরকােরর পক্ষ েথেক বলা হয়। তারা
আমােদর কথা মেতা িমশর-তুরস্কসহ িবিভন্ন েদশ েথেক েপঁয়াজ আমদািন
কার্যক্রম শুরু কের। িকন্তু আমদািন করা েপঁয়াজ আসেত এক মাস সময়
লাগেব, প্রথম অবস্থায় আমরা তা বুঝেত পািরিন। তাই তাৎক্ষিণক সংকট

েমটােত উেড়াজাহােজ েপঁয়াজ আমদািনর িসদ্ধান্ত হয়। িবমােন আমদািন
করা েপঁয়ােজর মূল্য অেনক েবিশ পড়েব। িকন্তু েভাক্তাপর্যােয় আমরা
এ েপঁয়াজ ৪৫ টাকায় িবক্ির করব- জানান বািণজ্যমন্ত্রী।
চােলর দাম স্বাভািবক রেয়েছ: চােলর দাম স্বাভািবক রেয়েছ জািনেয়
খাদ্যমন্ত্রী বেলন, পাইকাির বাজাের চােলর দাম বােড়িন। েকিজেত
দু-এক টাকা দাম েবেড়েছ খুচরা বাজাের। তেব েমাটা চােলর নয় সরু
চােলর দাম েবেড়েছ। কারণ এখন আমােদর েলাকজন সরু চাল েবিশ খায়।
খাদ্যপণ্য পর্যাপ্ত মজুত রেয়েছ জািনেয় িতিন বেলন, আগামীেত েকােনা
িনত্যপ্রেয়াজনীয় পণ্েযর দাম বাড়ার সম্ভাবনা েনই।
এফিবিসিসআই
সভাপিত
জানান,
িনত্যপ্রেয়াজনীয়
পণ্যসামগ্রীর
বছরব্যাপী চািহদা, বাংলােদেশ পণ্েযর উৎপাদন, আমদািন, মজুত
ব্যবস্থা, সরবরাহ ব্যবস্থাপনা ও েযৗক্িতক মূল্য িনর্ধারেণর
প্রেয়াজনীয় িদক-িনর্েদশনার িবষেয় ৈবঠেক আেলাচনা হেয়েছ। আগামীেত
িনত্যপ্রেয়াজনীয় পণ্েযর েকােনা সমস্যা সৃষ্িট হেল সরকািরেবসরকাির েযৗথ উদ্েযােগ তা েমাকািবলা করা হেব- এমন িসদ্ধান্ত
েনয়া হেয়েছ বেলও জানান িতিন।

