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পঁয়ােজর দাম বৃি র কারেণ ভা ার িত হেয়েছ ৩ হাজার ১৭৯ কািট ৩৬ লাখ ৫০ হাজার টাকা। গত
চার মােস দফায় দফায় দাম বািড়েয় এ অথ পেকেট তুেলেছ িসি ডেকট। এ সমেয়র মেধ  ২৪ বার দাম
ওঠানামা  কেরেছ।  ২  জুলাই  থেক  ৩১  অে াবর  পয  িহসাব  কের  এ  তথ  কাশ  কেরেছ  কনসাস
কনজু মারস সাসাইিট। সং ািটর মেত, য টাকা ভা ার পেকট থেক কাটা গেছ তা িদেয় আর একিট
ব ব ু ােটলাইট উৎে পণ স ব। রাববার জাতীয় স ােব আেয়ািজত এক সংবাদ সে লেন এসব
তথ  দয় কনসাস কনজু মারস সাসাইিট।

সংবাদ সে লেন জানােনা হয়, চার মােসর মেধ  ধু জুলাই মােস ৩৯৭ কািট ৬৭ লাখ টাকা হািতেয়

  যুগা র িরেপাট
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িনেয়েছ িসি ডেকট। আগে  ৪৯১ কািট ৪৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা, সে ের ৮২৫ কািট ২৬ লাখ ৫০
হাজার টাকা, অে াবের ১৪০০ কািট ৯৯ লাখ ৫০ হাজার টাকা হািতেয় নয়। গত চার মােস মূল  বেড়েছ
৪০০ ণ। এেত ভা ার িত হেয়েছ ৩ হাজার ১৭৯ কািট ৩৬ লাখ ৫০ হাজার টাকা। ক ািসেনার মেতা
মূল  িসি ডেকেটর িব ে  ত অিভযান পিরচালনাসহ চার দফা দািব উপ াপন করা হয়।

সং ািটর িনবাহী পিরচালক পলাশ মাহমুদ বেলন, ১ জুলাই পঁয়ােজর দাম িছল ৩০ টাকা। ঈ ল আজহা
সামেন রেখ মা  একিদেনর (২ জুলাই) ব বধােন কিজ িত বেড় যায় ১৫ টাকা। এরপর থেক নানা
অজুহােত বাড়েত থােক দাম। িবে তােদর অজুহােতর মেধ  িছল আমদািন খরচ বৃি  ও সরবরাহ কম।
গত চার মােস মাট ২৪ বার পঁয়ােজর দাম ওঠানামা কেরেছ। দেশর ১৮ কািট ভা া িকছু িসি ডেকেটর
কােছ বি । ইিতমেধ  চ ােম ১৩ সদে র একিট িসি ডেকট শনা  করা হেয়েছ। চার মােস বািণজ ম ী
অ ত পাঁচবার ীকার কেরেছন, িসি ডেকেটর কারেণ পঁয়ােজর দাম বৃি  পেয়েছ। িক  ম ী এটা ীকার
করেলও িসি ডেকেটর িব ে  কােনা ব ব া নয়া হয়িন। যা ভা ােদর হতাশ, ব িথত ও ু  কেরেছ।

সংবাদ সে লেন উপি ত িছেলন কনসাস কনজু মারস সাসাইিটর দফতর স াদক মা. শিফ ল ইসলাম
এবং আউটিরপ ও কিমউিনেকশন ধান জয়কৃ  জয়।

তারা বেলন, পঁয়ােজর এ িসি ডেকেটর কারেণ ধু ভা ারা নয়, সরকারও িত  হে । সরকােরর
নানািবধ উ য়ন ক , নীিতিবেরাধী অিভযান, চলমান ক ািসেনািবেরাধী অিভযােনর িবষেয় য নাম
তির হেয়েছ এ িসি ডেকেটর কারেণ তা ান হে । িবিভ  দশ থেক গেড় িতিদন ৫০০ মি ক টন
পঁয়াজ আসেছ। যার য়মূল  কিজ িত ২৬ থেক ৪২ টাকা,  গেড় ৩৪ টাকা।  স িহেসেব িবেদিশ
পঁয়ােজর িব য় মূল  ৫০ টাকার বিশ হওয়া অ াভািবক। িক  খুচরা বাজাের কিজ িত ১২০ থেক

১৫০-১৬০ টাকায় িবি  করেত দখা গেছ। দেশর ইিতহােস এটাই সেবা  দাম। এ কারেণ িনত পণ িট
এখন মা েষর য় মতায় বাইের চেল গেছ আর দির  মা েষর কােছ এিট লভ ব েত পিরণত
হেয়েছ।

এ সময় িসি ডেকট থেক ভা ােক র ায় ৪িট দািব জানােনা হয়। এ েলা হে - ক ািসেনার মেতা মূল
িসি ডেকেটর িব ে  ত অিভযান পিরচালনা করা। এ ছাড়া অ  সমেয়র মেধ  পঁয়ােজর মূল  িনধারণ
করা। য কােনা পেণ র অ াভািবক মূল  বৃি  হেল সরকােরর প  থেক িনিদ  সময় পয  সেবা  মূল
ঘাষণা  করা  এবং  ায মূল  িনি েত  অংশীজনেদর  িনেয়  ভা া  অিধদফতের  একিট  সল  গঠন  ও

সাব িণক তদারিক করা।
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