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মেয়াদ াত্তীর্ ণ মেজুর বাজাদর ছপ্রিদয় পদিদছ 

শওকত আলী    

 

বা ােতলীর এক ব্যবসািপ্রতষ্ঠাদের োে মেৌসুেী মেডাস ণ। প্রতে বছর বয়সী এ িপ্রতষ্ঠাদের একটি পণ্য মেজুর। ২০১৮ সাদল রেজাে 

শুরুর আদেই িপ্রতষ্ঠােটিদত র যাদবর াামাণোর্ আ ালদতর একটি  ল যপ্রনোদে োয়। 

 লটি িপ্রতষ্ঠােটির মেজুদর মকাদো সেস্যা পায়প্রে। এ জন্য াামাণোর্ আ ালদতর ধন্যবা  মপদয়প্রছল িপ্রতষ্ঠােটি। মসই ম াকাে মেদক 

প্রেদজর জন্য পাঁচ মকপ্রজ মেজুরও প্রকদেপ্রছদলে াামাণোর্ আ ালদতর প্রেব ণাহী মাণাপ্রজদেট মো. সারওয়ার আলে। 

প্রকন্তু এক বছর পার হদত ো হদতই েল্পটি ঠিক পাদে মেল। এ োদসর ২৪ তাপ্ররদে িপ্রতষ্ঠােটিদত একই মাণাপ্রজদেদটর মেতৃদে 

াামাণোর্ আ ালত যপ্রনোদে প্রেদয় ম েদত পাে, িচুর পপ্ররোর্ মেয়াদ াত্তীর্ ণ মেজুর েতুে প্যাদকদট নদর বাজারজাত করদছ 

িপ্রতষ্ঠােটি। জাো মেল, মেজুরগুদলা পচা ও েষ্ট। তার পরও েতুে প্যাদকদটর োদয় এগুদলার মেয়া  উদেে করা হদয়দছ আোেী দুই 

বছদরর। যে ণাৎ েষ্ট ও পচা মেজুর েতুে মোিদক মেতাদ র কাদছ োপ্রিল দুই বছদরর মেয়া  প্রেদয়। এ যপরাদধ মেৌসুেী মেডাস ণদক 

৫০ লাে টাকা জপ্ররোো করা হয়। িপ্রতষ্ঠােটির প্রতেজেদক দুই বছর এবং প্রতেজেদক এক বছর কদর কারা ণ্ডও ম ওয়া হয়। 

একই যপরাদধ েপ্রের এন্টারিাইজ োদের আদরা একটি িপ্রতষ্ঠােদক জপ্ররোো করা হয়। েত োদসর ৩১ তাপ্ররে বা ােতলীর একটি 

িপ্রতষ্ঠাে মেদকই ৪১২ ের্ েষ্ট মেজুর উদ্ধার করা হদয়প্রছল। এই যপ্রনজ্ঞতার কো মো. সারওয়ার আলে তাঁর প্রেদজর মেসবুদকর 

পাতায় প্রলদেদছে। 

এক োস ধদরই মোবাইল মকাদট ণর প্রবপ্রনন্ন যপ্রনোদে েষ্ট মেজুর ধরা পিদছ, োর সবই েতুে েতুে মোিদক। যে ণাৎ মবারার মকাদো 

উপায়ই মেই। েদল রেজাে োস েতই এপ্রেদয় আসদছ, মনাক্তাদ র েদে ততই শঙ্কা ততপ্রর হদি। কারর্ এই এক োদসই ৩৫ হাজার 

টে বা তারও মবপ্রশ মেজুর সাধারর্ োনুষ োয়। মবপ্রশর নাে োনুষই মচষ্টা কদর ইেতাদর মেজুর রােদত এবং এটি ইেতাদরর একটি 

বি উপা ে। 

পুপ্রষ্টপ্রব রাও েদে কদরে, সারা প্র দের মরাজার পর মকউ েপ্র  মেজুর প্র দয় ইেতার কদর তদব দ্রুত শরীদর শপ্রক্তর সঞ্চালে হয়, োদক 

বলা হয় ইেস্ট্যান্ট এোপ্রজণ। যন্য মকাদো োবার মেদক এত দ্রুত শপ্রক্ত পাওয়া সম্ভব হয় ো, েত দ্রুত মেজুদরর পুপ্রষ্ট শরীদর প্রেদশ োয়। 

প্রকন্তু পপ্রবত্র এই োস প্রিদরও প্রকছু ব্যবসায়ী োনুষ ঠকাদোর পাঁয়তারা কদর োদি। সংপ্রিষ্ট ব্যপ্রক্তরা েদে করদছ, এরই েদে যদেক 

েষ্ট, মেয়াদ াত্তীর্ ণ মেজুর সারা ম দশ ছপ্রিদয় পদিদছ, মেগুদলা আর ধরার মকাদো সুদোেই মেই। প্যাদকদটর োদয় মলো মেয়াদ র 

মেদহতু মকাদো স্বিতা মেই, তাই তা ম দেও মবারার মকাদো উপায় মেই মেজুরগুদলা নাদলা ো েন্দ। 

বাজাদর মেসব মেজুর প্রবপ্রে হদি মসগুদলা েষ্ট ো নাদলা তা মবারার জন্য মনাক্তাদ র মকাদো উপায় রদয়দছ প্রক ো তা জােদত চাওয়া 

হদয়প্রছল বাংলাদ শ প্রেরাপ  োদ্য কতৃণপদের (প্রবএেএসএ) স স্য (যপ্রতপ্ররক্ত সপ্রচব) মো. োহবুব কবীদরর কাদছ। তাঁর মসাজাসাপ্টা 

উত্তর, ‘এসব মবারার মকাদো উপায় মেই। মকােটা নাদলা মকােটা েন্দ মসটা আলা া করার সুদোে মেই।’ তাহদল প্রবএেএসএ এ 



প্রবষদয় কী ব্যবস্থা মেদব জােদত চাইদল প্রতপ্রে বদলে, ‘প্রবপ্রনন্ন সংস্থার মোবাইল মকাদট ণর োেদে েতটা ধরা োয়, মসটাই মচষ্টা করপ্রছ 

সবাই প্রেদল। এ বছর এর মেদক মবপ্রশ প্রকছু করার সুদোে মেই। তদব আোেী বছর মেদক এটা কদঠারনাদব েপ্রেটর করা হদব। কদব 

মকাো মেদক মেজুর আে াপ্রে করা হদব বা হদয়দছ তার সব সঠিক  প্রললাপ্র  হাদত প্রেদয় তদবই মেজুর প্রবপ্রে করদত হদব। এর 

ব্যপ্রতেে হদলই শাপ্রি ম ওয়া হদব। তদবই এই যপ্রেয়ে এদকবাদর কপ্রেদয় আো সম্ভব হদব।’ 

জাো মেদছ, বাংলাদ দশ ৬০-১৫০ টাকা মকপ্রজ  দর োরাপ্রর োদের মেজুর প্রবপ্রে কদর আে াপ্রেকারকরা। মসগুদলা খুচরা বাজাদর 

প্রেদয় হদয় োদি ৪০০-৮০০ টাকা। আর সদব ণাচ্চ নাদলা োদের মে মেজুর আে াপ্রে হদয়দছ মসগুদলা পাইকারদ র কাদছ প্রবপ্রে হদয়দছ 

বা হদি ৪০০-৬০০ টাকা মকপ্রজ  দর। যেচ বাজার ঘুদর ম ো মেদছ, হাজার টাকার ওপদর প্রবপ্রে হদি োো পদ র মেজুর। 

মূলত ঢাকার বা ােতলীর েদলর আে াপ্রেকারক ও ব্যবসায়ীরাই মেজুর প্রবপ্রে কদর োদক। েষ্ট মেজুর ধরা পিায় এসব ব্যবসায়ীর 

ওপর োনুদষর আস্থা কদে োদি, মে কারদর্ এসব ব্যবসায়ী এক মজাট হদি। এেে মেদক োরাই েষ্ট মেজুর েছাদোর মচষ্টা করদব 

তাদ র প্রবষদয় মোপদে আইে-শৃঙ্খলা বাপ্রহেীর কাদছ েবর মপৌৌঁদছ ম দব তারা। পাশাপাপ্রশ ব্যবসায়ী মেতারাও যসাধু ব্যবসায়ীদ র 

প্রবরুদদ্ধ ব্যবস্থা মেদবে বদল জাপ্রেদয়দছে। 

বাংলাদ শ মেশ ফ্রুটস ইেদপাট ণাস ণ যযাদসাপ্রসদয়শদের সাধারর্ সম্পা ক মো. প্রসরাজুল ইসলাে কাদলর কণ্ঠদক বদলে, ‘গুটিকদয়ক 

োরাপ ব্যবসায়ীর জন্য মেজুদরর ওপর োনুষ আস্থা হারাদি। এটা মেদে মেওয়া োয় ো। আেরা সবাই একসদে প্রেটিং করব। 

সবাইদক সতকণ করা হদব, এর পরও মকউ েপ্র  এ ধরদের যববধ কাজ কদর তদব তাদ র প্রবরুদদ্ধ ব্যবস্থা মেওয়ার সুপাপ্ররশ আেরাই 

করব।’ 

এই ব্যবসায়ী মেতা একই সদে বদলে, ‘োনুষ আতদঙ্ক আদছ মসটা ঠিক, প্রকন্তু সব মেজুর মে োরাপ তা মোদটও ঠিক েয়। কারর্ 

চাপ্রহ ার মচদয় মবপ্রশ মেজুর এবারও আে াপ্রে হদয়দছ। সাোন্য একটা যংশ হয়দতা োরাপ মেজুর প্রছল, তা-ও মসটা ধরা পিদছ।’ 

আসন্ন রেজাে উপলদে ম দশ ৪০-৪৫ হাজার মেপ্রেক টে েতুে মেজুর আে াপ্রে করা হদয়দছ বদল জাো মেদছ। 

 


