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চ ােমর চােলর পাইকাির বাজাের চরম ম া চলেছ। িবিভ  ক াটাগিরর চােলর দাম ব া িত ৩০০ থেক
৫০০ টাকা কেম গেছ। ব বসায়ীরা  জানান, শূ  ে  আমদািন করা চরু চাল িবিভ  দােম মজতু
রেয়েছ। ফেল বাজাের দাম কেম যাওয়ায় আমদািন করা চাল িনেয় িবপােক পেড়েছন তারা। বাজাের চােলর

চরু সরবরাহ থাকেলও বচােকনা কম।

বাজার সংি রা জানান, সরকাির ভােব িবিভ  দােম ায় ১৫ লাখ মি ক টন চাল ও সােড় ৪ লাখ
মি ক টন গম   মজুত রেয়েছ।  ২  মাস পর আমন ধান উঠেব।  বসরকাির ভােব আমদািনকারকেদর
দােম চরু চাল মজুত রেয়েছ। ফেল সামেন চােলর মলূ  বিৃ র কােনা আশ া নই।

গতকাল বধুবার চ ােমর পাইকাির বাজাের খাজঁ িনেয় জানা গেছ, িতিট চােলর মলূ  ব া িত (৫০
কিজ) ৩০০ থেক ৫০০ টাকা পয  কেম গেছ। নািজরশাইল িত ব া ২ হাজার ৪০০ টাকা, িজরাশাইল

১৮০০ থেক ১৯০০ টাকা, িমিনেকট িস  ১৩৫০ থেক ১৪৫০ টাকা,  িমিনেকট আতপ ১৫০০ থেক
১৭০০ টাকা, পাইজাম       আতপ ১৫০০ থেক ১৬০০ টাকা, কাটারীেভাগ আতপ ২৩০০ থেক ২৪৫০
টাকা, বিত আতপ ১৩০০ থেক ১৩৫০ টাকা, মাটা বিত আতপ ১ হাজার টাকা, ইির িস  ১ হাজার
টাকা ও পাইজাম িস  ১৪০০ টাকায় িবি  হে ।

এ ব াপাের পাহাড়তলী বিণক সিমিত সাধারণ স াদক হাজী এস এম িনজাম উি ন ইে ফাকেক বেলন,
‘চােলর দামও কেম গেছ, বচােকনাও নই। বাজােরর চােলর কােনা ঘাটিত নই। আমদািনকারকেদর
িবিভ  দাম ভিত চাল। লাকসােন চাল িবি  করেছ তারা। চ ােমর বাজার উ রা েরর জলার চােলর
ওপর িনভরশীল।  আেগ িতিদনই ােক ােক চাল আসত। এখন স ােহ একিদন চাল আনা হে ।
বাজাের চােলর চািহদা কেম গেছ।’

চা াইেয়র চাল ব বসায়ী মিহউি ন বলাল ইে ফাকেক বেলন, ‘গত সাত/আট মাস যাবত্ কােনা চাল
আমদািন হয়িন। চােলর বাজাের চরম ম া িবরাজ করেছ। বচােকনা কম। িতিট ক াটাগির চােলর দাম
কেম গেছ।’

জানা  গেছ,  সরকার গত ম ও জনু মাস নাগাদ চাল আমদািনেত ২৮ শতাংশ  পুনবহাল কের। তার
আেগ সৃ  খাদ ঘাটিত িনরসেনর জ  চাল আমদািনেত  তুেল িদেয়িছল। এসমেয় চ ােম কেয়কিট
িশ  প বছেরর েত চরু চাল আমদািন কেরেছ। এখন এসব চাল িনেয় িবপােক পেড়েছ তারা।
লাকসােন  িবি  করেত  চাইেলও তা  িমলেছ  না।  জানেত চাইেল  দেশর শীষ  ানীয়  ভাগ পণ

আমদািনকারক আবলু বশর চৗধরুী  ইে ফাকেক বেলন, আমার কােছ আমদািন করা চরু চাল মজদু
রেয়েছ। িত কিজ আমদািন মলূ  ৩৮ টাকা পেড়েছ। অথচ এসব চাল এখন বাজাের কিজ ২৬ থেক ৩২
টাকায় িবি  করেত হে । চ ােম আেরা ২/৩ জেনর কােছ আমদািন করা চরু চাল মজুত রেয়েছ।’

চ াম জলা খাদ  িনয় ক আবু নােয়ম মা. সাইফুল হক ইে ফাকেক বেলন, ই মাস পর আমন চাল
বাজাের আসেব। সরকাির ছাড়াও বসরকাির পযােয় িবিভ  আমদািনকারেকর দােম চরু চাল মজতু

  মহুা দ িনজাম উি ন, চ াম
অিফস
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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।

|

রেয়েছ। ফেল বাজাের চােলর মলূ  বাড়ার কােনা কারণ দখিছ না।’
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