
িজেরা টলাের  ॥ খােদ  ভজাল ও ব মলূ  িনয় েণ
কািশত: ০৮ - ম, ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

জনগণেক ি  িদেত থম রমজান থেকই অিভযান 

ওয়ােজদ হীরা ॥ রমজােন য কান মূেল  জনগণেক ি  িদেত ব পিরকর সরকার। ব মলূ  িনয় ণ ও খােদ
ভজালেরাধ করেত রমজােনর থম িদন থেকই িবিভ ােন অিভযান চািলেয়েছ সরকােরর িবিভ  সং া। গত

কেয়কিদন  সতকতামলূক  বাতা  দয়ার  পর  থম  িদন  থেকই  িবিভ  মিনটিরং  িটম  কাজ  করেছ।  সরকােরর
িনেষধা া উেপ া কের যারা অিত মনুাফা অজেন খােদ  ভজাল ও মলূ  কারসািজর মাধ েম বিৃ র পাঁয়তারা করেছ
তােদর িব ে  এ াকশেন যেত  কেরেছ। খােদ  ভজাল  ও  রমজােন মূল বিৃ র িবষেয় িজেরা  টলােরে
সরকার।  ইেতামেধ ই  িবিভ  সং া  জিরমানা  করেছ  অসাধু  িত ান েলােক।  আগামী  িদন েলােতও  এই
ধারাবািহকতা থাকেব। অসৎ ব বসায়ীেদর উে েশ সরকােরর এই আগাম সতকতা বাতা ও রমজােনর  থেকই
ব ব া হণ িনেয় খুিশ সাধারণ মা ষ।

রমজান িনেয় ইেতামেধ ই নানা ধরেনর অিভযােনর মেধ  অেনকটা আতে র মেধ ই রেয়েছন অসাধু ব বসায়ীরা।
হঠাৎ কেরই িবিভ  সং ার অিভযান িনেয় অিত মনুাফােলাভী ব বসায়ীরা তট  থাকেছন সবসময়। আর সাধারণ
মা ষ সরকােরর এই উেদ ােগর শংসা কের বেলেছন পেুরা মাসটা এভােবই অিভযান চলকু আর একট ু ি র কথা।

জানা গেছ, আস  রমজােন িনত পেণ র দাম ি িতশীল রাখেত কেয়কিট সং ােক বাজার তদারিকর

দািয়  দয়া হেয়েছ। সই সে  বাজাের খাদ পেণ  িবেশষ কের ইফতাের কউ যন ভজাল িদেত না পাের স জ
িবিভ  সং া তদারিক কায ম চালু রাখার িস া  হয়। বািণজ  ম ণালয় সূ  জািনেয়েছন, িবএসিটআই, জাতীয়
ভা া অিধকার সংর ণ অিধদফতর, িনরাপদ খাদ  কতৃপ , িসিট কেপােরশেনর বাজার মিনটিরং সল, জলা
শাসন বাজার মিনটিরং করেব। খুচরা বাজার থেক  কের দেশর পাইকাির ও মাকাম েলায় অিভযান চালােব,

যােত রমজানেক  পঁুিজ কের কারসািজর মাধ েম কউ  অিত  মুনাফা  লটুেত  না  পাের। সই সে  এসব বাজার
নজরদাির করা হেব বেল জানা গেছ। িডং কেপােরশন অব বাংলােদশ (িটিসিব) কমমেূল  বাজাের পণ  িবি  কের
বাজার িনয় েণ রাখার চ া করেব। এর বাইেরও র ােবর াম মাণ আদালত, কিৃষ িবপণন অিধদফতর ও পিুলশ
বািহনী াম মাণ িটম কাজ করেছ বেলও জানা গেছ। উেদ াগিট শংসা করেছ সাধারণ মা ষও।

 থেকই িবিভ  সং া তদারিক  কেরেছ বেল আরও বিশ আশাবাদী হেয় উেঠেছ সাধারণ মা ষ। সরকােরর
একািধক কমকতা জনক েক জািনেয়েছন, িত রমজােন নানামখুী কথা হয় তেব সাধারণ মা েষর নািভশ^◌াস
ওেঠ। সরকােরর উধতন মহল এবার  থেকই এ িবষেয় কেঠার অব ােন রেয়েছ। বাজাের পেণ র ঘাটািতও নই।
য কান মেূল  জনগণেক ি  িদেত চায়।

বািণজ  ম ণালয় সূ  জািনেয়েছ,  গত মােচর শেষ ব বসায়ীেদর সে  বািণজ ম ী িটপু  মনুিশর রমজান মলূ
পিরি িত িনেয় বঠেকর মাধ েম ব মূল  িনয় ণ রাখার িবষয়িট সামেন চেল আেস। এর পের এি ল পেুরা মাসই
িবিভ  সং ার সে  এ িবষেয় একািধক বঠক কের মলূ  না বাড়ােত এবং খােদ  ভজালেরাধ করেত নানা বাতা দয়া
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হয় সরকােরর প  থেক। এ ছাড়াও ধারাবািহক িটন ওয়াক িহেসেব িনয়িমতই বাজার তদারিক করিছল িবিভ
সং া। রমাজেনর থম িদন থেক অিভযােনর িবষয়িট আরও বিশ দৃ মান।

এিদেক,  রমজােনর থম  িদনই  বাজাের  অিভযান  চািলেয়েছ  কেয়কিট  সং া।  র াব,  জাতীয়  ভা া  অিধকার,
িবএসিটআই এবং িসিট কেপােরশেনর বাজার তদারিকর িবষেয় তথ  পাওয়া গেছ। এসব সং ার কায েম সাধারণ
মা ষ এবার রমজােন বাজার িনয় েণ থাকা িনেয় বশ আশাবাদী হেয় উেঠেছ।

এিদেক রমজােনর েতই অিভযান চািলেয়েছ িনরাপদ খাদ  কতৃপ । কামরাি রচর এলকায় িবিভ  িত ােন
অিভযান চালায় সং ািট। এ সময় উৎ ক মা েষর মেধ  বশ সাড়া পাওয়া যায় অিভযান িনেয়। সং ািটর চয়ারম ান
মাহা দ মাহফজুুল হক জনক েক বেলন, আমােদর এই মুহূেত িট িটম িতিদনই অিভযােন কাজ করেছ। সামেন

আরও িট  ম ািজে েটর অধীেন িট িটম যু  হেব। আমরা যেকান মেূল  জনগণেক ি  িদেত চাই। সটা
বাজােরর ব মলূ  হাক বা খােদ  ভজাল। আমােদর িটম সব িবষেয়ই কাজ করেব।

খাদ  কতৃপে র মেতা  থম  রমজােন  পরুান ঢাকায়  অিভযান  চালায়  র াব।  ভজালিবেরাধী  সাঁড়ািশ  অিভযােন
নেমেছ আইনশৃ লা  বািহনী ও িবিভ  ম ণালেয়র সম েয় গিঠত শাল টা েফাস। থম রাজায় চালােনা

র ােবর অিভযােন আড়াই শ’ মণ পচা খজুর জ  হেয়েছ। এবার তাৎ িণক তেথ র িভি েতও াম মাণ আদালত
অিভযান চালােত পারেব। ধু বাজাের নয়, সরাসির গাডাউেনও অিভযান চলেব। আর ঢাকার খ ািতমান ইফতার
বাজাের এবার চি শ ঘ া গােয় া নজরদািরর ব ব া করা হেয়েছ। আবার কান এলাকায় আইনশৃ লা বািহনী ও
গােয় া  সং া েলার  তরফ  থেক  গাপেন  িসিস  ক ােমরা  াপেনর  িস া  নয়া  হেয়েছ।  এবার  খােদ
ভজালকারীেদর নূ নতম ছাড় দয়া হেব না। জিরমানা িদেয় পার পাওয়ার পর আবার ভজাল খাদ  তির করায়

এবার জিরমানার সে  ভজালকারীেক জল দয়া হেব।

পেহলা রমজােন ম লবার পুর  একটার িদেক  িবএসিটআই ও র াব-৩ এর সহেযািগতায় ঢাকার বাদামতলীর
খজুেরর আড়েত াম মাণ আদালত অিভযান চালায়। অিভযােনর নতৃ দানকারী  র াব  সদর দফতেরর িনবাহী

ম ািজে ট  সারওয়ার আলম জানান,  অিভযােন  িবপুল  পিরমাণ  ময়ােদা ীণ  ও  মানহীন  খজুর পাওয়া  গেছ।
াভািবক কারেণই পিব  মােহ রমজান উপলে  সারােদেশ খজুেরর ব াপক চািহদা থােক। আর সই চািহদার
েযাগিটেক কােজ লাগােনার চ া কের অসাধু ব বসায়ীরা। কারণ খজুর হে  ইফতােরর অ তম মলূ উপাদান। এ
েযাগটাই িনে  অসাধু ব বসায়ীরা। তারা বাজারজাত করেছ পচা ও মানহীন খজুর। রমজােনর আেগও পচা ও
ময়ােদা ীণ খজুর মজুদ ও িবি র িব ে  বাদামতলীেত অিভযান চালােনা হেয়িছল। পুেরা রমজানজেুড়ই অিভযান

চলেব। এবার খােদ  ভজালকারীেদর আর ছাড় দয়া হেব না। জিরমানা দয়া হেল টাকা পিরেশাধ কের আবার
ভজাল ব বসায় নেম পেড়। এজ  এবার জিরমানার পাশাপািশ জল হাজেত পাঠােনার িবষয়িটেক  দয়া

হে । যিদও সবই হেব আইন মাতােবক। র ােবর িলগ াল এ া ড িমিডয়া উইংেয়র উপ-পিরচালক মজর রই ল
ইসলাম জনক েক জানান, এবার ভজাল িবেরাধী সাঁড়ািশ অিভযান চালােত আরও িনবাহী ম ািজে টরা এেসেছন।
এবােরর অিভযান হেব অ  যেকান সমেয়র তুলনায় আরও সাঁড়ািশ। ইেতামেধ ই সংি  ম ণালেয়র সে  এ
ব াপাের  যাগােযাগ  হেয়েছ।  ঢাকার  ঐিত বাহী  ইফতােরর  বাজার েলােত  এবার  সব িণক  মিনটিরং  করার

যুুি গত ব ব া নয়া হেয়েছ। আর তাৎ িণক তেথ র িভি েতও এবার কােছর ব াটািলয়ন অিভযান চালােত
পারেব। আইনশৃ লা বািহনীর সূ েলা বলেছ, এবার চকবাজার, ধানমি-, বইলী রাড, লশান, বনানী, বািরধারা,
উ রা িকংবা  রাজধানীর যেকান জায়গায় তাৎ িণকভােব হািজর হেবন িনবাহী  ম ািজে টরা। এবার অিভযান
চালােনার িবধােথ অেনক সময় িনবাহী ম ািজে টরা আইনশৃ লা বািহনীর পাশােক আবার সাদা পাশােক হািজর
হেবন। ফেল দেখ কারও বাঝার উপায় থাকেব না। আচমকা সব অিভযান চলেব। আশপােশর লাকজন বেুঝ
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ওঠার আেগই জল জিরমানা শষ। এবার এেদর সে  থাকেছন বািণজ  ম ণালয়, িবএসিটআই, ভা া অিধকার
সংর ণ অিধদফতেরর লাকজন। সবিমিলেয় গিঠত টা েফাস পেুরা রমজান মােসর বাজার মিনটিরং থেক 
কের অেনক  িকছুই  িনয় ণ  করেব। ভজাল  স ােনর পাশাপািশ  চলেব বাজার মিনটিরং।  খাদ  সাম ী  তিরর
পিরেবশ, খাবােরর পিরমাণ, দাম, ওজেন কারচিুপসহ নানা িবষয় তদারিক করা হেব। পাশাপািশ িমথ া িব াপন

চােরর  িবষয়িট  এবার  নজরদািরেত  আনা  হে ।  এবারও  রমজােন  ভজালিবেরাধী  অিভযান  চালােব  ঢাকা
মে াপিলটন পুিলশ  (িডএমিপ)। িডএমিপর িমিডয়া  িবভােগর উপ-কিমশনার মা র  রহমান জানান,  রমজােন

আইনশৃ লা পিরি িত, ািফক ব ব াপনা ও ইফতাের খাদ  ভজাল িনেয় কেঠার িস া  হেয়েছ। িস া  মাতােবক
রাজধানীেত ভজালমু  খাবার িনি েত ও খাবাের সব ধরেনর ভজাল িতেরােধ কাজ করেব পিুলেশর াম মাণ
আদালত। িবএসিটআই জানায়, তারা ঢাকা ছাড়াও করানীগ , গাজীপরু, সাভার, আ িলয়া, ধামরাই, নারায়ণগ সহ
িবিভ  উপেজলায়  অিভযান  চালােব। রমজান মােস রাজাদাররা  িবেশষ  কের মুিড়,  খজুর, কলা,  সফট ি ংক
পাউডার (ট াং, রাসনা) ইত ািদ পানীয় ও খাবার খেয় থােকন। বাজাের এ েলার মান যাচাই করা হেব। অেনেক
িবএসিটআইেয়র ভুয়া িসল িদেয় নকল পণ  তির করেছ। তােদর িব ে  আইনগত ব ব া নয়া হেব। ঢাকা দি ণ
িসিট কেপােরশেনর (িডএসিসিস) ময়র মাহা দ সাঈদ খাকন বেলেছন, পিব  রমজান মােস কান ব বসায়ী যিদ
ইফতার সাম ীসহ খােদ  ভজাল দন িকংবা পচাবািস খাবার িবি  কেরন তাহেল তােক কারাগাের ঈদ কাটােত
হেত পাের বেল িঁশয়াির িদেয়েছন। থম রমজােন ম লবার পুরান ঢাকার চকবাজােরর ঐিত বাহী ইফতার বাজার
পিরদশেন এেস ময়র বেলন, ধু জিরমানা নয়, িনয়িমত আইেন কারাদ- দয়া হেব অসাধু ব বসায়ীেদর। ইফতার ও
সহিরর খাবােরর মান িনয় েণর পাঁচিট মিনটিরং িটেমর কায ম উে াধন কেরন সাঈদ খাকন। িডএসিসিস সূে

জানা গেছ, ময়েরর উে াধন করা পাঁচিট মিনটিরং িটম বাজার িনয় েণ কাজ করেব। িনয়িমত বাজার মিনটিরং
করেব। এই িটেম দি ণ িসিট করেপােরশন ছাড়াও ভা া অিধকার সংর ণ অিধদফতর, ঢাকা মে াপিলটন পিুলশ
(িডএমিপ), িনরাপদ খাদ  অিধদফতর এবং বাংলােদশ া ডাড এ া ড টি ং ইনি িটউশেনর (িবএসিটআই)

িতিনিধরা থাকেবন বেল জানা গেছ।

এিদেক জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ অিধদফতর রাজধানীর চারিট পেয়ে ট অিভযান চািলেয়েছ। অিধদফতেরর
একািধক কমকতা জনক েক জািনেয়েছন, ধু রমজানেক ক  কের বাড়ােনা হেয়েছ মিনটিরং িটম। এর আেগ

িত িদন িট কের িটেমর কায ম পিরচালনা করা হেলও রমজােন িতিদন চারিট কের িটম কাজ করেব। ফেল
বিশ অিভযােন ব বসায়ীরাও যমন সতক সেচতন হেব সাধারণ মা ষও বিশ সবা পােব। এিদন অিধদফতেরর

কমকতা মাহা দ জ ার ম- লর নতৃে  রাজধানীর িখলগাঁও এলাকায় অিভযান পিরচালনা করা হয়।

রমজান আসার পূেব বািণজ  ম ণালয় থেক িনত েয়াজনীয় পেণ র সরবরাহ, িবপণন ও মূল  পিরি িত িনেয়
একিট িতেবদন তির করা হয়। ওই িতেবদেন ভা ােদর জ  এ খবর িদেয় আরও বলা হয়, রমজােনর
চািহদােক পঁুিজ কের কউ যােত অ াভািবকভােব পেণ র মলূ  বিৃ  করেত না পাের স লে  বাজােরর িদেক
গােয় া সং ার তী è নজরদাির থাকেব।
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