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চার গুদাম সিলগালা 

িরকাসর গুদামম ঢুকমে সিম্নমামির চাল 

উবায়দুল্লাহ বাদল 

িরকামরর সবসিন্ন খাদ্যগুদামম সিম্নমামির চাল ককিার অসিম াগ িংসিষ্টমদর। তামদর মমত, সবসিন্ন কেলায় সমলারমদর (চালকল 

মাসলক) ক াগিােমে খাদ্য অসিদফতমরর একমেসির অিাধু কম মকতমা মািহীি চাল মজুদ করমেি। 

সূত্র োিায়, সিম্নমামির চাল মজুমদর অসিম ামগ চলসত মামিই ময়মিসিংহ ও বগুড়ার োন্তাহার সিএিসি’র (মিন্ট্রাল কটামরে সিম া) 

৪টি গুদাম সিলগালা কমরমে খাদ্য অসিদফতর। খাদ্যমন্ত্রী িািি চন্দ্র মজুমদামরর সিমদ মমে এিব ঘটিা তদমন্ত একটি কাসরগসরিহ কমাট 

৩টি তদন্ত কসমটি গঠি করা হময়মে। 

আরও োিা কগমে, িীরগসতমত িংগ্রহ অসি াি  সরচালিা ও সিম্নমামির চাল ককিায় ক্ষুব্ধ খাদ্য মন্ত্রিালময়র কতমাব্যসিরা। সিম্নমামির 

চামলর খবর ক মলই প্রময়ােিীয় ব্যবস্থা সিমত কমঠার সিমদ মেিাও রময়মে িংসিষ্টমদর প্রসত। 

ক িব গুদামম সিম্নমামির চাল ককিার খবর  াওয়া কগমে কিখামিই ত্বসরত ব্যবস্থা কিয়ার কথা োসিময়মেি খাদ্য অসিদফতমরর 

কম মকতমারা। সকন্তু ক িব গুদামম সিম্নমামির চাল ককিা হমে, কিগুমলার িব খবর খাদ্য মন্ত্রিালয় বা অসিদফতমরর কামে ক ৗঁোয় িা। 

এর ক েমি একটি সিসিমকট েসড়ত। 

এ প্রিমে োিমত চাইমল খাদ্যমন্ত্রী িািি চন্দ্র মজুমদার যুগান্তরমক বমলি, ‘িব িময়ই একটি অশুি চক্র সিম্নমামির চাল িরকাসর 

গুদামম সদমত চায়। এর িমে সকছু অিাধু কম মকতমা-কম মচারীও েসড়ত থামক। তমব  খিই খবর  াসে, তখিই তামদর সবরুমে ব্যবস্থা 

সিসে। এিব অ কম ম কমর ককউ করহাই  ামব িা। 

ময়মিসিংমহ আসম সিমে গুদাম  সরদে মি কমর খারা  মামির চাল থাকায় দুটি গুদাম সিলগালা কমর সদময়সে। বগুড়ার িান্তাহমরও 

দুটি গুদাম সিলগালা করা হময়মে। সবষয়টি তদন্ত করা হমে। প্রসতমবদমি সিশ্চয় কদাষী ব্যসিরা েিাি হমব।’ 

োিা কগমে, চলসত মামির প্রথমসদমকই বগুড়ার িান্তাহার সিএিসিমত সিম্নমামির চাল ককিার খবর  াি খাদ্যমন্ত্রী িািি চন্দ্র 

মজুমদার। মন্ত্রীমক োিামিা হয়, োন্তাহার সিএিসিমত কময়কেি সমলার সিম্নমামির চাল িরবরাহ করমে। সবষয়টি তদমন্তর সিমদ মে 

কদি খাদ্য অসিদফতমরর মহা সরচালক (সিসে) ি. িােমািারা খানুমমক। 

সিসে তাৎক্ষসিক খাদ্য অসিদফতমরর উ  সরচালক মামুি আল কমামে মদ কচৗধুরীর কিতৃমত্ব সতি িদমের তদন্ত কসমটি গঠি কমর 

িান্তাহামর  াঠাি। কসমটির অ র দুই িদে হমেি ময়মিসিংমহ িংযুি িহকারী খাদ্য সিয়ন্ত্রক ফেমল রাব্বী হায়দার এবং খাদ্য 

অসিদফতমর িংযুি রাোমাটির িহকারী খাদ্য সিয়ন্ত্রক মাহমুদুল হািাি। 

তদন্ত কসমটি ২ কথমক ৮ জুলাই   মন্ত োন্তাহার সিএিসিমত িমরেসমি তদন্ত কমরি। কিখামি সগময় তদন্ত কসমটি গুদামম সিম্নমামির 

চাল হামতিামত আটক কমর। শুধু গুদামমই িয়, গুদামম ক াকামিার েন্য ক িব ট্রাক দঁসড়ময় সেল কিগুমলাও  রীক্ষা কমর সিম্নমামির 

চাল খুমঁে  াি তারা। ক   সরমাি চাল মজুদ থাকার কথা কিখামিও ঘাটসত ক ময়মে তদন্ত দল। 

খাদ্য অসিদফতমর িংসিষ্ট সূত্র োিায়, কদমের ১২টি সিএিসির মমে বগুড়ার িান্তাহার সিএিসি অন্যতম। এই সিএিসিমত কমাট 

৬৯টি গুদাম রময়মে। এিব গুদামমর িারি ক্ষমতা ৬২ হাোর ৫০০ টি। সিএিসির ৬৩ িম্বর গুদামমর ১টি খামাল এবং ৭৫ িম্বর 

গুদামমর ২টি খামামল সিম্নমামির চাল  াওয়া কগমে। 

৬৩ িম্বর গুদামমর চাল প্রাসির এবং ৭৫ িম্বর গুদামমর চাল িংগ্রহ ও প্রাসি দুমটারই। সবসিন্ন গুদামম ৮২ বস্তা চাল কাগমে-কলমম 

থাকমলও গুদামম কিই। গুদামটিমত দুই িরমির চাল রময়মে। সবসিন্ন কেলা কথমক  াওয়া িংগ্রহ এবং সিমেমদর িংগ্রহ। চলসত কবামরা 

কমৗসুমম ২ হাোর ২০০ টি চাল এই সিএিসির সিেস্ব উমদ্যামগ ককিা হময়মে। 

িষ্ট চামলর কবসের িাই চলসত কমৗসুমম ককিা। সিম্নমামির চাল ক  দুটি গুদামম  াওয়া কগমে কিগুমলা সিলগালা কমর সদময়মে তদন্ত 

কসমটি। ইসতমমে তদন্ত কসমটির প্রাথসমক প্রসতমবদি দাসখল কমরমে। 

এটি  াওয়ার  র খাদ্য অসিদফতর সবস্তাসরত তদন্ত কমর ক্ষয়ক্ষসত সিরূ ি ও দায়ী কম মকতমা-কম মচারীমদর সচসিত করার েন্য খাদ্য 

মন্ত্রিালয় ও অসিদফতমরর িমন্বময় ৭ িদমের একটি কাসরগসর তদন্ত কসমটি গঠি করা হময়মে। কসমটির প্রিাি করা হময়মে খাদ্য 

অসিদফতমরর উ  সরচালক (অথ ম ও প্রোিি) আসমনুল এহিািমক। 



কিামবার সতসি যুগান্তরমক বমলি, ‘আমরা এখিও তদন্ত শুরু কসরসি। কসমটির িবার িমে কথা আনুষ্ঠাসিক ববঠক কমর সেগসগরই 

তদন্ত শুরু করব।’ 

অসিম াগ উমঠমে, িান্তহামরর ঘটিা তদমন্ত কাসরগসর কসমটির গঠমির খবর ক ময় ঘটিা িামাচা া সদমত একটি চক্র উমঠ মড় কলমগমে। 

সিএিসির ম্যামিোর এমদাদুল ইিলাম সেকদার সবসিন্ন দফতমর তদসবর শুরু কমরমেি। করাববার সবষয়টি সিময় খাদ্য অসিদফতমরর 

সিসের িমে কদখা কমরমেি। 

এ িময় সিসে দাফতসরক ছুটি িা সিময়  াকায় এমি তদসবর করার কারমি ম্যামিোরমক িৎমিিা কমরমেি বমল খাদ্য অসিফতমরর 

কম মকতমারা োসিময়মেি। এ প্রিমে োিমত চাইমল োন্তাহার সিএিসির ম্যামিোর এমদাদুল ইিলাম বমলি, ‘োন্তাহার একটি বড় 

সিএিসি। 

এখামি ২৫ লাখ বস্তা খাদ্যেে মজুদ রময়মে। িব বস্তা  রীক্ষা-সিরীক্ষা কমর গুদামম ক াকামিার মমতা কলাকবল কিই। গুদামম 

সিম্নমামির চাল থাকার অসিম াগ উমঠমে। এটা তদন্তিাম ক্ষ সবষয়। সিরম ক্ষ তদন্ত হমল িব োিা  ামব।’ 

িরকাসর গুদামম সিম্নমামির চাল ঢুকমে, িেরদাসরর অিাব সকিা- োিমত চাইমল রােোহী আঞ্চসলক খাদ্য সিয়ন্ত্রক (আরসি ফুি) 

মসিরুজ্জামাি যুগান্তরমক বমলি, ‘োন্তাহার কদমের একটি বড় সিএিসি। এখামি রময়মে ২৫ লাখ বস্তা খাদ্যেে। প্রসতটি বস্তা কদমখ 

কদমখ গুদামম প্রমবে করামিা অিম্ভব। 

তাোড়া প্রময়ােিীয় কলাকবলও থাকমত হমব। োন্তাহামর ককামিা অসিয়ম হময় থাকমল তদমন্তই তা কবর হময় আিমব।’ োন্তাহার 

সিএিসির ম্যামিোর এমদাদমক ককামিা ছুটি কদিসি বমলও োিাি সতসি। 

এর আমগ ৩ জুলাই খাদ্যমন্ত্রী িািি চন্দ্র মজুমদার ময়মিসিংহ ও গােীপুর কেলার সবসিন্ন খাদ্যগুদাম ঝটিকা  সরদে মমি  াি। ওই 

িময় ময়মিসিংহ সিএিসির দুই ও ৪৮ িম্বর গুদামমর চামলর মাি খারা  হওয়ায় গুদাম দুটি তাৎক্ষসিকিামব সিলগালা করার সিমদ মে 

কদি মন্ত্রী। 

এ ঘটিা তদমন্তর দাসয়ত্ব কদয়া হয় খাদ্য অসিদফতমরর  সরচালক (প্রোিি)  সরমল কুমার িরকারমক। ওইসদি খাদ্যমন্ত্রী গােীপুর 

কেলার েয়মদবপুর খাদ্যগুদাম  সরদে মি কমরি। েয়মদবপুমর এবার কবামরা কমৗসুমম িামির বরাদ্দ সেল ৯৬৮ টি। সকন্তু িংগ্রহ করা 

হময়মে মাত্র ৫১ টি। 

এর র সতসি ময়মিসিংমহর সত্রোমলর িািীমখালা খাদ্যগুদাম  সরদে মি কমরি। কিখামি কদখা  ায় িংগ্রমহর লক্ষযমাত্রা এক হাোর 

৫৩৬ টি। সকন্তু িংগ্রহ হময়মে মাত্র ১৭০ টি। িাি িংগ্রমহর  সরমাি কম হওয়ায় মন্ত্রী িংসিষ্ট কম মকতমার ও র কক্ষাি প্রকাে কমরি। 

ময়মিসিংহ িদমরর খাগিহর ককন্দ্রীয় খাদ্য িংরক্ষিাগার  সরদে মিকামল ২ ও ৪৮িং কগািাউমির চামলর মাি কাসিত িা হওয়ায় 

সতসি ব্যবস্থা মকর ও র অিমন্তাষ প্রকাে কমর কগািাউি ২টি সিলগালা করার সিমদ মে কদি। 

এ িময় মন্ত্রী বমলি, ‘আ িারা আমগ সক সক কমরমেি তা আসম কদখমত চাই িা, োিমতও চাই িা। এখি কথমক িবাই দাসয়ত্ব বুমঝ 

কাে করমবি। ককউ দুিীসত বা অসিয়মমর আেয় সিমল সব মদ  ড়মবি, ককউ করহাই  ামবি িা।’ 

  

 


