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িব য় করা হে । e ছাড়া a  িবভাগীয় o েজলা শহেরর 4৯2িট েকে  িতিদন eক েমি ক টন কের আটা 
িবি  করা হে  eবং 4িট পাব র্তয্ েজলায় (রা ামািট, খাগড়াছিড় o বা রবান) 38িট েকে  িতিদন 3 েমি ক 
টন কের সব র্েমাট 78৯িট েকে  আটা িবি  করা হে । বাজাের চােলর মূ  oeমeস মূে র সমান/কম হoয়ায় 
িডলাররা oeমeেসর চাল uে ালন করেছন না। ঢাকা মহানগের খা  aিধদফতেরর পিরচালকরা o ধান 
িনয় ক, ঢাকা েরশিনং; িবভাগীয় শহের আ িলক খা  িনয় ক eবং েজলা পয র্ােয় েজলা খা  িনয় কগেণর 
নজরদাির o তদারিকেত oeমeস কায র্ ম পিরচািলত হে । oeমeসসহ িপeফিডeস খােত গত 6 েসে মব্র 
পয র্  িতন লাখ িতন হাজার 566 েমি ক টন চাল o 83 হাজার 488 েমি ক টন গম িবতরণ করা হেয়েছ। 

মজুদ েবিশ থাকায় কমেছ দাম 

েদেশ খা  শে র সংকট না থাকায় গত eক মােস চােলর মূ  2 েথেক 3 টাকা কেমেছ। কৃিষ িবপণন 
aিধদফতেরর ত  aনুযায়ী, গত 36 েসে মব্র ঢাকার বাজাের েমাটা চােলর পাiকাির মূ  িছল িত েকিজ 37 
েথেক 39 টাকা eবং e চােলর খুচরা মূ  িত েকিজ িছল 41 েথেক 45 টাকা। আর আটার (েখালা) খুচরা মূ  
িত েকিজ িছল 39 েথেক 41 টাকা। কৃিষ িবপণন aিধদফতেরর সব র্েশষ গত 4 নেভমব্েরর ঢাকার বাজাের েমাটা 

চােলর পাiকারী মূ  িছল িত েকিজ 36 েথেক 37 টাকা eবং েমাটা চােলর খুচরা মূ  িছল িত েকিজ 41 
েথেক 43 টাকা। আর oiিদন ঢাকার বাজাের আটার ( েখালা) খুচরা মূ  িছল িত েকিজ 38 েথেক 41 
টাকা।সারােদেশর বাজােরi বত র্মােন চােলর বাজার ি িতশীল রেয়েছ। ঢাকা মহানগের খা  aিধদফতেরর 
পিরচালকরা o ধান িনয় ক, ঢাকা েরশিনং; িবভাগীয় শহের আ িলক খা  িনয় ক eবং েজলা পয র্ােয় েজলা 
খা  িনয় কগেণর নজরদাির o তদারিকেত oeমeস কায র্ ম পিরচািলত হে । খা  ম ণালয় সূে  জানা েগেছ, 
aতীেত চাল বসায়ীেদর িসি েকেটর কারেণ ায় েখালাবাজাের চােলর দাম aসব্াভািবকভােব বৃি  েপেতা। 
বাজাের খা শে র কৃি ম সংকটo ƣতির করা হেতা। েখালাবাজাের খা শ  িবতরেণo িছল aিনয়েমর 
aিভেযাগ। চড়া মূে  চাল o আটা িবি  হেতা। বত র্মােন চাল বসায়ীেদর েকান িসি েকট েনi। খা ম ী 
খা শ  িবতরণ o eর মূ  ি িতশীল রাখেত কেঠার পদে প হণ করায় েভে  েগেছ বসায়ীেদর িসি েকট। 
e বছর চাল বসায়ীেদর িসি েকট খাদশে র সরবরােহর কৃি ম সংকট সৃি  o মূ  বৃি র সুেযাগ পাiিন; 
কারসািজo করেত পােরিন। খা ম ী সাধন চ  মজুমদােরর কেঠার aব ােনর কারেণ aসাধু বসায়ীেদর 
িসি েকট েভে  েগেছ। 

e াপাের খা ম ী সাধন চ  মজুমদার বেলন, ‘খা শ  িনেয় েদেশ আর েকান কারসািজ হেব না; কাuেক 
eিট করার সুেযাগo েদয়া হেব না। খা  পিরি িত ি িতশীল রাখেত মজুদ বাড়ােনা হেয়েছ। আমরা সব সময় 
পয র্া  মজুদ রাখেত চাi।’ eিদেক 42 aে াবর aনুি ত খা  পিরক না o পিরধারণ কিমিটর সভায় িস া  হয়, 
আস  আমন েমৗসুেম aভয্ রীণ বাজার 7 লাখ েমি ক টন ধান o 5 লাখ েমি ক টন চাল িকনেব সরকার। 
চােলর মে  4 লাখ 61 হাজার েমি ক টন িস  চাল eবং 61 হাজার েমি ক টন আতপ চাল েকনা হেব। eর 37 
টাকা দের ধান, 47 টাকা দের িস  চাল eবং 46 টাকা দের আতপ চাল সং হ করা হেব। আগামী 2 িডেসমব্র 
শুরু হেয় চাল সং হ aিভযান চলেব 39 েফ য়াির পয র্ । আর ধান সং হ কায র্ ম 31 নেভমব্র শুরু হেয় চলেব 
39 েফ য়াির পয র্ । oiিদন খা ম ী সাধন চ  মজুমদার সাংবািদকেদর বেলন, ‘গতবছর 47 টাকা দের 7 
লাখ েমি ক টন চাল সং হ কের সরকার। পরবত েত তা বািড়েয় আরo 3 লাখ েমি ক টন চাল সং হ করা 
হয়।সভায় জানােনা হয়, খা বা ব কম র্সূিচর আoতায় 61 লাখ পিরবারেক মােস 21 টাকা েকিজ দের বছের 6 
মাস (মাচ র্, eি ল eবং েসে মব্র, aে াবর, নেভমব্র) চাল েদয়া হয়। ‘মুিজব বষ র্’ uপলে  3131 সাল েথেক েম 
eবং িডেসমব্র e দুi মাস েযাগ করা হেব। eখন েথেক বছের 8 মাস খা বা ব কম র্সূিচর আoতায় e চাল েদয়া 
হেব।  


