
পাচােরর জ  মজুদ ১২৯ মি ক টন ধােনর বীজ

বাংলােদশ কৃিষ  উ য়ন করেপােরশেনর (িবএিডিস) যেশার বীজ ি য়াজাত কে  অ েমাদেনর বাইের
১২৯ মি ক টন হাইি ড ধানবীজ (এসএল-৮এইচ) মজদু করা হেয়েছ। অিভেযােগর পিরে ি েত তদে

মাণ িমেলেছ ায় ই কািট টাকা বাজার মূেল র বীজ খালা বাজাের পাচােরর জ  অৈবধভােব মজুেদর।
এেত জিড়ত থাকায় চার কমকতােক সামিয়ক বরখা  কেরেছ িবএিডিস। এ ব াপাের িবএিডিস চয়ারম ান
মা.  সােয় ল ইসলাম বাংলােদশ িতিদনেক বেলন,  াথিমক তদে  অৈবধভােব বীজ মজেুদর সত তা

পাওয়ায় চার কমকতােক সামিয়ক বরখা  করা হেয়েছ। অিধকতর তদে র জ  িতন সদে র আেরকিট
তদ  কিমিট গঠন করা হেয়েছ। তদে র জ  তারা যেশার িগেয়েছন। তদে  পাওয়া মাণ অ যায়ী তােদর
িব ে  শাি মূলক  ব ব া  হণ  করা  হেব।  গত  ১৪  আগ  যেশার  বীজ  ি য়াজাতকরণ  কে র
উপ-সহকারী পিরচালক আব ল কােদর সং ার সদ  পিরচালক (বীজ ও উদ ান) বরাবর যেশার বীজ দােম
অিতির  মজুদকৃত বীেজর িবষয়িট িলিখতভােব অবিহত কেরন। এর পরই ঘটনা  ফাসঁ হেত  কের।
পরবতীেত িবএিডিসর সদ  পিরচালক (বীজ ও উদ ান) ড. শখ হা ন অর রিশদ আহেমদ িবষয়িট তদে
ই সদ িবিশ  তদ  কিমিট গঠন কেরন। কিমিটর আ ায়ক করা হয় সং ার পাটবীজ িবভােগর ব ব াপক
মা. রােজন আলী ম ল ও সদ  িহেসেব রাখা হয় বীজ ি য়াজাতকরণ ও সংর ণ (বী স) িবভােগর

উপ-ব ব াপক ড.  মা.  শাফােয়ত হােসনেক। তদ  শেষ কিমিটর দািখল করা  িতেবদেন  উেঠ আেস
জািলয়ািতর  তথ ।  গত  ২৬  আগ  িবএিডিসেত দািখল  করা  িতেবদন  সূে  জানা  যায়,  যেশার  বীজ

ি য়াজাত কে র  উপ-পিরচালক মা.  আিমন  উল া  ২০১৮-১৯  অথবছেরর  কমসূিচবিহভূতভােব ১২৯
দশিমক ২২  মি ক টন  হাইি ড  বােরা  ধানবীজ মজুদ কেরন।  এই অৈবধ  মজুেদ যাগসাজশ রেয়েছ
গা লনগর বীজ উৎপাদন  খামার,  পািথলা  বীজ  উৎপাদন  খামার  ও  কির া  বীজ  উৎপাদন  খামােরর
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আলী আজম ও জয় ী ভা ড়ী
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উপ-পিরচালকেদর। িঝনাইদহ দ পাড়া  গা লনগর বীজ উৎপাদন খামােরর উপ-পিরচালক তপন মার
সাহা  কমসূিচর  অিতির  ৭৫  মি ক  টন  ধানবীজ  যেশার  কে  পািঠেয়েছন।  পািথলা  বীজ  উৎপাদন
খামােরর উপ-পিরচালক আ া ামান তালকুদার পািঠেয়েছন ৩২ দশিমক ১১ মি ক টন বীজ। কির া
বীজ উৎপাদন  খামােরর  উপ-পিরচালক ই িজত চ  শীল  পািঠেয়েছন  অিতির  ২২  মি ক টন।  এই
অিতির  বীজ উৎপাদেনর পিরমাণ তারা মজদু বইেত অ ভু  কেরনিন। এই তথ  িলিপব  নই সং হ
রিজ ােরও। এমনিক অিতির  কােনা বীজ রেণর চালান তথ  খামাের সংর ণ করা হয়িন। এই চার

কমকতার যাগসাজেশ পুেরা ি য়া গাপন কের গেছন। িত কিজ এ হাইি ড ধানবীেজর মূল  ১৫০
টাকা। এ িহসােব ১২৯ মি ক টন বীেজর বাজারমূল  ায় ২ কািট টাকা বেল জানান সংি রা। তদ

িতেবদন পযােলাচনায় বলা হয়, যেশার বীজ ি য়াজাত কে র উপ-পিরচালক মা. আিমন উল া এবং
উপ-সহকারী পিরচালক আব ল কােদরর মেধ  পার িরক ে  িবষয়িট সামেন আেস। এই অিভেযােগর
িভি েত তদ  কিমিট অিতির  বীজ মজেুদর িবষয়িট জানেত পাের। তদে  দখা যায়, কমসূিচর বাইের ১২৯
দশিমক ২২ মি ক টন বীজ অিতির  মজদু করা হেয়েছ। িবএিডিস সূে  জানা যায়, সারা দেশ িবএিডিসর
মাট ১৩িট খামাের ৮১৬ দশিমক ৩৯২ মি ক টন  (এসএল-৮এইচ) জােতর বীজ উৎপািদত এবং সংরি ত

আেছ। িবিভ  খামাের উৎপািদত এবং বীজ ি য়াজাতকরণ কে  সংরি ত বীেজর পিরমাণ বিশ থাকেল
িব য়  মৗ েম িতর স খুীন  হেত হয়  সরকাির এই িত ানেক। িবএিডিসর  বীজ বাজারজাতকরেণর
আেগই িবএিডিসর  প ােকেট অৈবধভােব সংরি ত  বীজ বাজাের আসার  আশ া  থেক যায়। এসব বীজ
িবএিডিসর  িনধািরত  মূেল র  চেয়  অেনক সময়  কমমূেল  িবি  করা  হয়।  ফেল  িবএিডিসর  বীজ  িবি
বাধা  হয় ও অিব ীত থাকার আশ া থেক যায়। অৈবধভােব মজদুকৃত বীজ ও িডলার কৃষকেদর কােছ
কমমূেল  িবি র কারেণ সিঠক দাম িনেয় সৃি  হয় িব াি । এই চুিরর শীলব বাইেরর কউ নয় এই সং ারই
ঊ তন চার কমকতা। এই যাগসাজেশ অ  কউ জিড়ত রেয়েছ িকনা স িবষেয় অিধকতর তদে  কিমিট
গঠন করা হেয়েছ। িবএিডিসর সদ  পিরচালক (অথ) মািম র রশীদ আিমনেক আ ায়ক কের ই সদে র
তদ  কিমিট গঠন করা হেয়েছ। অ  ই সদ  হেলন- িবএিডিসর ব ব াপক (িব য়) আবুল কালাম আজাদ
এবং উপ-পিরচালক (সং াপন) রাজীব হােসন।

পাচােরর জন  মজুদ ১২৯ মি ক টন ধােনর বীজ|458830|Bangladesh Pratidin https://www.bd-pratidin.com/home/printnews/458830/2019-09-21

2 of 2 9/25/2019 4:30 PM


