
কনা চােল গ  কীটপত
খাদ  অিধদফতেরর মাঠপযােয়র কনাকাটায় ব াপক অিনয়ম, িভিজিড িভিজএেফর িবতরেণর চালও হাত
বদল হেয় আেস খাদ  দােম

খাদ  অিধদফতেরর মাঠপযােয়র চাল কনাকাটায় ব াপক অিনয়েমর অিভেযাগ পাওয়া  গেছ। িন মােনর
গ যু  চাল কনা হে । এ ছাড়া ায় অধশত এলএসিডর ( ানীয় সরবরাহ ক ) চােলর মান িনেয়ও 

ওেঠেছ। দােম সংরি ত পরুাতন চােলর সে  নতুন কনা চােল পাওয়া যাে  জীব -মৃত কীটপত । সই
সে  চােলর ওজন িনেয় কারসািজ, িবেলর টাকা আ সাৎ, িবল পিরেশােধ অিনয়ম এবং দােম অৈবধভােব
চাল আটেক রাখারও অিভেযাগ আেছ এলএসিড দাম কমকতােদর িব ে । আ িলক খাদ  িনয় ক ঢাকা,
বিরশাল, খুলনা, চ াম, রাজশাহী ও িসেলেটর দাম পিরদশন িতেবদেন এসব তথ  উেঠ এেসেছ। খাঁজ
িনেয় জানা গেছ, িভিজিড-িভিজএেফর িবতরণ করা চাল ানীয় ব বসায়ীেদর মাধ েম হাত বদল হেয় আবারও
আসেছ খাদ  দােম। নতনু চােলর নােম পুরেনা চাল কনা হে । থেম িভিজিড-িভিজএফ’র িবতরণ হওয়া
চাল  য়  কেরন  ানীয়  িমলাররা।  আবার  সই  চাল  িমলারেদর  কাছ  থেক িকনেছন  এলএসিডর  দাম
কমকতারা। অেনক ে  কমকতারা িনেজেদর লাক িদেয় িভিজিড-িভিজএেফর চাল য় কের কাগেজ-পে
িমলােরর নােম চািলেয় িদে ন।

খাদ  অিধদফতেরর কমকতারা বেলেছন, সংি রা চালািকর আ য় িনেয় িভিজিড-িভিজএেফর িবতরণ করা
চাল িকেন আবারও দােম রাখেছন। সই সে  িডও হওয়া িভিজিড ও িভিজএেফর চাল অৈবধভােব বছেরর
পর  বছর  আটেক  রাখা  হে  দােম।  এসব  অিনয়েমর  ব াপাের  জানেত  চাইেল  খাদ  অিধদফতেরর
মহাপিরচালক ড. মাছা ৎ নাজমানারা খা ম গতকাল বাংলােদশ িতিদনেক বেলন, আমন-১৮ চােল -এক

আপেডট : ৩ সে র, ২০১৯ ০০:০০

গালাম রা ানী

কনা চােল দুগ  কীটপত |453631|Bangladesh Pratidin https://www.bd-pratidin.com/home/printnews/453631/2019-09-03

1 of 2 9/3/2019, 10:52 AM

https://www.bd-pratidin.com/home/printnews/453631/2019-09-03


জায়গায় আমরা এমনটা পেয়িছ। এই অিভেযাগ ঢালাও নয়। আমরা যখােন অিভেযাগ পাি  ব ব া িনি ।
এটা অব াহত থাকেব। িতিন বেলন, আমরা চ া করিছ, আগামীেত যােত এমন অিভেযাগ না পাওয়া যায়।
নতনু চােলর িবষেয় অিভেযাগ পেল সে  সে  ব ব া। থেম সাসেপ ড, এরপর যা করা যায়। নতুন চােল

গে র িবষেয় মহাপিরচালক বেলন, অেনক সময় িমলারেদর কাছ থেকও পরুাতন চাল আেস। তেব আমরা
অিভেযাগ পেলই ব ব া িনি । সূ  জািনেয়েছ, বিরশাল িবভােগর ঝালকািঠ জলার রাজাপুর এলএসিডেত

গ যু  চাল পাওয়া  গেছ। এ জ  সংি  ভার া  কমকতার কােছ  ব াখ া  চাওয়া  হেয়েছ। বিরশাল
আ িলক  খাদ  িনয় েকর  জলুাইেয়র  পিরদশন  িতেবদেন  বলা  হয়,  পটুয়াখালীর  জলার  খপপুাড়া
এলএসিডেত িভিজএফ ও িভিজিডর  িবপুল পিরমাণ চাল  ডিলভাির  করা  হয়িন।  িডও হওয়া  িভিজিড  ও
িভিজএফ চাল িবিধবিহভূতভােব দােম রাখা হেয়েছ। চ াম আ িলক খাদ  িনয় েকর জনু মােস পিরদশন

িতেবদেন বলা হয়, পিরদশনকােল সব াপনার চােল িটিবচু িত পিরলি ত হয়। চৗমুহনী ও সনবাগ
এলএসিড সংগহৃীত চােল পুরেনা চােলর উপি িত পাওয়া গেছ। এ কারেণ রাম,ু চৗমুহনী, সনবােগর সংি
কমকতার িব ে  ব ব া নওয়ার িনেদশ দওয়া হেয়েছ। ঢাকা িবভােগর িকেশারগে র ভরব এলএসিডর
বােরা-১৮ চােল জীব -মতৃ কীট পাওয়া গেছ। চােলর মান িনেয়ও  উেঠেছ। এ জ  একিট তদ  কিমিট

গঠন করা হেয়েছ। স িত খাদ  সিচব মৗলভীবাজার সদর এলএসিডর পিরদশেন িগেয় ব ায় খালা চাল
দখেত পান।  ীম েলর  এলএসিডেত অৈবধ চােলর  স ান  পান  িতিন।  এসব অিনয়েমর  কারেণ  সিচব

তাৎ িণকভােব সংি  এলএসিডর জন ভার া  কমকতােক ত াহােরর িনেদশ দন। চ াম আ িলক
খাদ  িনয় েকর ম মােসর পিরদশন িতেবদেন বলা হয়, কা াই এলএসিডর চােল জীব  পাকা, আ গ
এলএসিডর চােল ভাঙা  দানা,  কংশনগের িববণ চালসহ পিটয়া  ও  আেনায়ারা  এলএসিডেত নানা  অিনয়ম
পাওয়া গেছ। একইভােব নােটােরর িসংড়া ও চাঁপাইনবাবগে র নােচােলর খাদ  দােমর চােলর মান িনেয়

 উেঠেছ। ফনীর দাগনভূঁঞা, নায়াখালীর চরবাদা এলএসিডর চােলর মান িনেয়ও অসে াষ কাশ কেরন
চ াম আ িলক খাদ  িনয় ক। রাজশাহীর বাঘাবাড়ী এলএসিড থেক চাঁদপুর িসএসিডেত পাঠােনা চােলর
মান অেনক খারাপ এবং পাকা খাওয়া উে খ কের চ ােমর আ িলক খাদ  িনয় ক খাদ  অিধদফতের
অিভেযাগ কেরন। রাজশাহী আ িলক খাদ  িনয় ক ও রংপুের আ িলক খাদ  িনয় েকর মাচ মােসর পিরদশন

িতেবদেনও এলএসিডর চােলর মােন িটিবচু িতর কথা উে খ আেছ। এ ছাড়া পটুয়াখালীর গলািচপা ও
খপুপাড়া এলএসিডর চােলর ওজন িনেয়  উেঠেছ। এ িবষেয় তদ  কের ব ব া িনেত বলা হেয়েছ। খাদ

অিধদফতেরর একািধক কমকতা জানান, িকেশারগে র ভরব এলএসিডর বােরা-১৮ চােলর খামােল জীব -
মৃত কীট পাওয়ার িবষেয় তদ  কিমিট গঠন করা হেয়েছ। তদ  িতেবদন পাওয়া গেল ব ব া নওয়া হেব।
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