
হাটহাজারীর একিট রড-িসেমে টর গাডাউন থেক উ ার করা
হয় পাঁচ টন পঁয়াজ —ইে ফাক

সারােদেশ অিভযান, জিরমানা

রড-িসেমে টর দােম িমলল ৫ টন পয়ঁাজ
-এক িদেনর মেধ  দাম কমেত  করেব :বািণজ ম ী আমদািনেত ৯ শতাংশ দ বঁেধ

িদল ক ীয় ব াংক
কাশ : ০৩ অে াবর ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

পঁয়ােজর উ মলূ  রােধ ও অৈবধ
মজতু  ঠকােত  গতকাল  বধুবার
সারােদেশ  অিভযান  পিরচালনা
কেরেছ াম মাণ আদালত। চ ােম
রড-িসেমে টর দাম থেক পাঁচ টন
পঁয়াজ  জ  করা  হেয়েছ।

অিভযােনর  কারেণ  মাকাম  ও
আড়ত েলােত পঁয়ােজর দাম িকছুটা
কমেলও খচুরা বাজাের এখেনা ১০০
থেক  ১১০  টাকায়  িত  কিজ
পঁয়াজ িবি  হে ।

এিদেক  পঁয়ােজর  বাজার  িনয় েণ
িনত েয়াজনীয়  এই  পণ িটর  দাম
বেঁধ দওয়ার িচ া করেছ সরকার।

বািণজ ম ী িটপু মনুিশ গতকাল বধুবার সিচবালেয় সাংবািদকেদর একথা জািনেয় বেলন, পঁয়াজ আমদািন
 হেয়েছ। আগামী কেয়ক িদেনর মেধ  দাম সেবা  ৬০ টাকার বিশ হওয়ার কথা নয়। িতিন বেলন,

ভারেতর পঁয়াজ র ািন বে  ব বসায়ীেদর কউ কউ েযাগ িনেয়েছ। মলূ বিৃ র কারসািজেত যারা যু
তােদর িব ে  ব ব া নওয়ার ঘাষণা দন িতিন। ম ী ভা ােদর সেচতন হওয়ার পরামশ িদেয় বেলন,
‘সব ভা া  যিদ  সাত িদন  পঁয়াজ না  িকিন  তাহেল  তােদর পঁয়াজ িক  পেচ  যােব।  এ  েযাগটা
ব বসায়ীরা িনে , কারণ আমরা পঁয়ােজর জ  হাহাকার করিছ।’

পঁয়ােজর এ সংকটেক সামিয়ক বেলেছন কৃিষম ী ড. আ রু রা াকও। িতিন বেলন, আগাম বষা হওয়ায়
ডাকশেন  লস  হেয়েছ।  মােচর শেষর িদেক বিৃ  হেয়েছ।  এজ  পঁয়ােজর উ পাদন  কম হেয়েছ।

কৃিষম ী ভারত সরকার পঁয়াজ র ািন ব  কের দওয়ায় হতাশা কাশ কের বেলন, িতেবশীেদর কােনা
সম া ভারত আমেল নয় না। গতকাল রাজধানীর ফামেগট এলাকায় বাংলােদশ কৃিষ গেবষণা কাউি েল
(িবএআরিস) এক কমশালায় ধান অিতিথর ব েব  িতিন এ কথা বেলন।

অথায়েনর দ ৯ শতাংশ :  পয়ঁাজ  আমদািনেত অথায়েনর দহার সেবা  ৯ শতাংশ বেঁধ িদেয়েছ
বাংলােদশ ব াংক। গতকাল বাংলােদশ ব াংক এসং া  একিট াপন জাির কের দেশর সব বািণিজ ক
ব াংেকর ধান িনবাহীর কােছ পািঠেয়েছ। পঁয়াজ আমদািন ঋণপ  (এলিস) খালার ে  মািজেনর হার
নূ নতম পযােয় রাখার জ  ব াংক েলােক পরামশ দওয়া হেয়েছ।

  ইে ফাক িরেপাট
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

সারােদেশ অিভযান,  জিরমানা  :  চ াম  অিফস জািনেয়েছ,  জলার হাটহাজারী  উপেজলার পুড়াহাট
এলাকায় একিট দােম  অিভযান চািলেয় পাচঁ  টন  পঁয়াজ জ  কেরেছ উপেজলা  শাসন। অিভযােন
নতৃ  দন উপেজলা িনবাহী কমকতা মা. ল আিমন। িতিন জানান, গত ১১ সে র ভারত থেক

আমদািন করা ায় পাঁচ টন পঁয়াজ রড-িসেমে টর দােম অৈবধভােব মজতু কের রেখিছেলন ব বসায়ী
আিমর হােসন। পের তােক ৫০ হাজার টাকা জিরমানা ও ৭০ টাকা কিজ দের পঁয়াজ িবি  করেত বাধ
করা হয়।

এছাড়া রাউজােনর ফিকরহাট ও নায়াপাড়ায় বিশ দােম িবি র দােয় ১৫িট পঁয়ােজর আড়েত অিভযান
চািলেয় ৭০ হাজার টাকা জিরমানা কেরেছ াম মাণ আদালত।

ল ীপরু িতিনিধ জানান,  জলায়  পঁয়ােজর পাইকাির বাজাের াম মাণ আদালেতর অিভযােনর পর
এক লােফ দাম কেম গেছ কিজেত ২০ টাকা। পের অিতির  দাম ও তািলকা না টাঙােনার অপরােধ
পৗর শহেরর পঁয়ােজর আড়তদার সানালী ারসহ চার িত ানেক ৪৬ হাজার টাকা জিরমানা কের
াম মাণ আদালত।

মািনকগ  িতিনিধ জানান, জলার পাইকাির বাজাের অিভযান চািলেয়েছ ভা া সংর ণ অিধদ র।
অিভযােন পঁয়ােজর য় ভাউচার দখােত না পারা, মলূ  তািলকা দশন না করা এবং পিরমােপ কারচিুপর
অিভেযােগ িতন ব বসায়ীেক জিরমানা করা হয়।

বিরশাল অিফস জানায়, গত  কেয়ক িদন ধের বিরশােল পাইকাির বাজাের িত কিজ পঁয়াজ ৯৫ টাকা
থেক ১১০ টাকা দের িবি  হেলও গতকাল অিভযােনর পরপরই ৭০ টাকা দের িবি  করেত দখা গেছ।

এ সময় অিতির  মেূল  পঁয়াজ িবি  করায় িতন আড়তদারেক ১২ হাজার টাকা জিরমানা কেরন াম মাণ
আদালত।

সাত ীরা িতিনিধ জানান, পয়ােঁজর বাজার ি িতশীল রাখেত গতকাল বািণজ  ম ণালেয়র যু সিচব
আ সু  সামাদ  আল  আজােদর  নতেৃ  মিনটিরং  িটম  ভামরা  লব র  পিরদশন  কেরেছ।  এ  সময়
যু সিচব  বেলন,  কৃি মভােব  পঁয়ােজর সংকট সিৃ  কের অি িতশীল  পিরেবশ তিরর কােনা  েযাগ
নই। 
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