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৯৩ শতাংশ ফােমিসেত ময়ােদা ীণ ও ধ - ভা া অিধকার সংর ণ 
অিধদফতেরর দািব 

*মারা ক া িঁকেত ভা ারা * তারণা রােধ িতন েরর তদারিক ম গঠন * মাণ 
িমলেলই শাি , েয়াজেন িত ান িসলগালা 

ইয়ািসন রহমান 

রাজধানীর ৯৩ শতাংশ ফােমিসেত ময়ােদা ীণ ও ধ িবি  হে  বেল জািনেয়েছ জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ অিধদফতর। আর সারা 
দেশ এমন ফােমিসর সং া আরও বিশ হেব। এসব ফােমিস থেক ময়ােদা ীণ ও ধ িকেন িতিনয়ত তািরত হে ন ভা ারা। পড়েছন 

মারা ক া িঁকেত। তাই এই অিনয়ম ঠকােত অিধদফতেরর প  থেক সারা দেশ িতন েরর তদারিক ম গঠন করা হেয়েছ। তারা তা 
সেজ বা ঝ কা অিভযােনর মা েম ফােমিস েলা তদারিক করেব। ও ধ িবি েত কােনা ধরেনর অিনয়ম পেলই ভা া আইেনর িবিভ  

ধারায় কেঠার শাি  দান করা হেব। েয়াজেন িত ান িসলগালা কের দয়া হেব। 

জানেত চাইেল জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ অিধদফতেরর ঢাকা িবভাগীয় কাযালেয়র উপ-পিরচালক মন র মাহা দ শাহিরয়ার 
গা রেক বেলন, ‘িনয়িমত বাজার তদারিকর এক বছেরর িরেপাট পযােলাচনা কের দখা গেছ, ঢাকা শহেরর ায় ৯৩ শতাংশ ফােমিসেত 
ময়ােদা ীণ ও ধ িবি  হে । অিধদফতর ভা া আইেনর িবিভ  ধারায় এ ধরেনর অেনক িত ানেক শাি  িদেয়েছ। অেনক িত ান 

িসলগালা করা হেয়েছ। এই তারণা রােধ অিধদফতেরর প  থেক সারা দেশ িতন েরর তদারিক ম গঠন করা হেয়েছ। তারা তা সেজ 
বা ঝ কা অিভযােনর মা েম ও ধ িবি  তদারিক করেব।’ িতিন আরও বেলন, ‘ ময়ােদা ীণ ও ধ িবি  বে  স িত আমরা তজগ ও 
এলাকার ও ধ বসায়ীেদর সে  বঠক কেরিছ। এ স ােহর মে  প ন ও িমটেফাড এলাকার ও ধ বসায়ীেদর সে  বঠক করব। এরপর 
ময়ােদা ীণ ও ধ িবি র মাণ পাওয়া গেল ভা া আইেন তােদর সেবা  শাি র আওতায় আনা হেব।’ 

অিধদফতেরর বাজার তদারিকর ত  অ যায়ী, গত ৫ মাচ জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ অিধদফতেরর অিভযানকােল রাজধানীর ধানমি  ও 
শাহজাহান র থানার িকেয়ার ফােমিসেক ময়ােদা ীণ ও ধ িব র দােয় ৫০ হাজার টাকা জিরমানা করা হয়। একই এলাকার ানেকয়ার 
মিডিসন কনারেক ৩০ হাজার টাকা জিরমানা করা হয়। ৭ মাচ ামলীেত ময়ােদা ীণ ও ভজাল ও ধ িবি র দােয় চার  ফােমিসেক ৬৫ 

হাজার টাকা জিরমানা করা হয়। ৯ মাচ গদা এলাকার ভালা াগ হাউস, ঢাকা াগ হাউস এবং রানা ফােমিসেক ৩০ হাজার টাকা কের ৯০ 
হাজার টাকা জিরমানা করা হয়। ১১ মাচ বনানী এলাকায় ব  ফামােক ৩০ হাজার টাকা জিরমানা করা হয়। এই অপরােধ ১২ মাচ িখলে েতর 
িসয়াম ফােমিসেক ব  কের দয়া হয়। অিধদফতেরর ঢাকা জলা কাযালেয়র সহকারী পিরচালক মা. আব ল জ ার ম ল গা রেক বেলন, 
‘আমরা িতিদন বাজার তদারিক করিছ। ময়ােদা ীণ ও ধ িবি  িতেরােধ অিভযান চালােনা হে । এেত সািবক সহেযািগতা করেছন আমড 

িলশ াটািলয়েনর (এিপিবএন)-১ সদ রা।’ অিধদফতর ে  জানা যায়, অসা  িবে তারা অেনক সময় ময়ােদা ীণ ও েধর গােয় ন ন কের 
ময়াদ সংবিলত ি কার লািগেয় তা িবি  কের। ন ন ি কার উ েয় দখা গেছ ২০১৮ সােল য ও েধর ময়াদ শষ হেয় গেছ, স অ েধ 

২০২০ পয  ময়াদ লাগােনা হেয়েছ। তাছাড়া অেনক সময় িবেদশ থেক আমদািন করা ও েধর ােকেট কােনা ধরেনর উৎপাদন তািরখ বা 
ময়ােদর তািরখ থােক না। 

জানেত চাইেল কন মাস অ ােসািসেয়শন অব বাংলােদেশর (ক াব) সভাপিত গালাম রহমান গা রেক বেলন, ‘আমােদর দেশ যারা ও ধ 
িবি  কেরন তােদর মে  সেচতনতার অভাব রেয়েছ। তারা কউ লাকসান িদেত রািজ নয়। তাই অিব ীত ও ধ ময়ােদা ীণ হেয় গেলও 

তারণা কের ভা ার কােছ িবি  কের দন। এ জ  তােদর সেচতন থাকেত হেব। ময়াদ দেখ ও ধ িকনেত হেব।’ িতিন বেলন, 
‘ ময়ােদা ীণ ও ধ িকেন ভা ারা তািরত হওয়ার পাশাপািশ জীবননােশর মিকেত পড়েছন। বাংলােদশ ছাড়া িথবীর অ  কােনা দেশ 
ময়ােদা ীণ ও ধ বহােরর কথা ক নাও করা যায় না। উ ত দশ েলােত ময়ােদা ীণ ও ধ বাজারজাত করেল ক ন শাি  হয়। তাই 

বাংলােদেশও কেঠার আইেনর মা েম এই ম ব  করেত হেব।’ 

 


