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পঁয়াজ ১শ’ টাকার কেম পাওয়ার আপাতত স াবনা নই বেল জািনেয়েছন বািণজ ম ী িটপু মুনিশ। িতিন
বেলন, িমসর থেক ৫০ টন পঁয়াজ এেল দেশ পঁয়ােজর দাম একটু কমেব।

বার রংপুেরর একিট হােটেল ইটভাটা মািলক সিমিতর বািষক সাধারণ সভায় িতিন এ কথা বেলন। 

বািণজ ম ী বেলন, ভারত থেক মূলত আমরা পঁয়াজ আমদািন কের থািক। সখােনই বতমােন পঁয়ােজর
দাম িত কিজ ৮০ টাকা। তা আমােদর দেশ ১শ’ টাকা হেব। তাই ভারত থেক পঁয়াজ আমদািন কের
কােনা লাভ নই।

তাই আপাতত পঁয়ােজর দাম কমার স াবনা নই। দেশ উৎপািদত পঁয়াজ বাজাের এেল দাম কমেব।

িতিন বেলন, যারা পঁয়ােজর দাম িনেয় কারসািজ করেছন তােদর ছাড় দয়া হেব না। পয়ােজর বাজার দর
মিনটিরং করার জ  ম ণালেয়র একজন ঊ তন কমকতােক দািয়  দয়া হেয়েছ।

  যুগা র িরেপাট ও রংপুর বু েরা
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ভার া  স াদক : সাইফুল আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম

কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং

সব িমিলেয় বতমান পিরি িতেত পঁয়ােজর বাজার দর িত কিজ ১শ’  টাকার কম হওয়ার আপাতত
কােনা স াবনা নই। 

ম ী আরও বেলন, এ িনেয় কউ পিরি িত ঘালােট করার চ া করেল তােক ছাড় দয়া হেব না।

মতিবিনময় সভায় ব ব  রােখন রংপর মে াপিলটন পুিলেশর কিমশনার আব ল আলীম মাহমুদ, জলা
শাসক আিসব আহসান, পুিলশ পার িব ব মার সরকার, ইটভাটা মািলক সিমিতর সভাপিত মাহবুবার

রহমান, সাধারণ স াদক আিজজুল ইসলাম মুখ।

এিদেক রাজধানীেত পঁয়ােজর দােম কারসািজ কের বিশ দােম িবি  করায় চার পাইকাির িত ানেক
শাি র আওতায় এেনেছ বািণজ  ম ণালেয়র বাজার তদারিক িটম।

িনধািরত মূেল র চেয় বিশ দােম পঁয়াজ িবি  করা, মূল  তািলকা দশন না করাসহ িবিভ  অপরােধ এ
চার িত ানেক মাট এক লাখ ১০ হাজার টাকা জিরমানা করা হয়।

রাজধানীর পুরান ঢাকার পঁয়ােজর সববৃহৎ পাইকাির আড়ত ামবাজাের বার অিভযান চািলেয় এ
জিরমানা করা হেয়েছ।

বািণজ  ম ণালেয়র বাজার তদারিক িটম পিরচালনা কেরন জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ অিধদফতেরর
সহকারী পিরচালক আব ল জ ার ম ল।

এছাড়া  অিভযানকােল  রা  ম ণালয়,  খাদ  ম ণালয়,  কৃিষ  ম ণালয়,  িশ  ম ণালয়  ও  িসিট
কেপােরশেনর িতিনিধরা সািবক সহেযািগতা কেরন।

অিভযান শেষ আব ল জ ার ম ল যুগা রেক বেলন, পঁয়ােজর দােম নরাজ  ঠকােত পুরান ঢাকার
ামবাজােরর পাইকাির পঁয়ােজর আড়েত অিভযান পিরচালনা করা হয়।

সখােন আড়তদারেদর মািলক সিমিত আমদািন করা ও দিশ পঁয়ােজর দাম িনধারণ কের িদেয়েছ। স
অ যায়ী তুর , িমসর ও চীন থেক আমদািন করা পঁয়াজ সেবা  ৬০ টাকা কিজ দের িবি  করেত
পারেব ব বসায়ীরা।

আর িময়ানমােরর পঁয়াজ সেবা  ৮০-৮৫ টাকা ও দিশ পঁয়াজ ৯০ টাকা কিজ দের িবি  করেত
পারেব।

িক  অিভযােন দখা গেছ, কেয়কিট আড়েত ৬০ টাকার পঁয়াজ ৮০ টাকা কিজ দের িবি  করা হে ।

এছাড়া িত কিজ দিশ পঁয়াজ পাইকািরেত ৯০ টাকা কিজ িবি র কথা থাকেলও পাইকাররা িবি
কেরেছ ১০৬ টাকায়। যােত তােদর সিমিতর দয়া িনেদশ ভ  হেয়েছ।

তাই এসব িত ানেক শাি র আওতায় আনা  হেয়েছ। এজ  নগর বািণজ ালয়েক ২০ হাজার টাকা,
আমানত ভা ারেক ২০ হাজার টাকা, িনউ বািণজ ালয়েক ২০ হাজার টাকা ও আলহাজ বািণজ ালয়েক ৫০
হাজার টাকা জিরমানা করা হেয়েছ।

িতিন  আরও বেলন,  পঁয়ােজর  মূল  িনয় েণ  সরকােরর িনেদশনা  অ যায়ী  বাজাের  িনয়িমত অিভযান
পিরচালনা করা হে , যা চলমান থাকেব।

অিভযােনর সময় অিনয়ম পেল দাষীেদর জিরমানার পাশাপািশ িবেশষভােব সতকও কেরিছ। ভিব েত
তারা  এ ধরেনর অপরাধ পুনরায়  করেল আইন অ যায়ী  কেঠার  শাি  দয়া  হেব। কারণ কােনাভােব
অৈনিতক কাজ করেল কাউেকই ছাড় দয়া হেব না।
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যমুনা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মুি ত।

িপএিবএ  : ৯৮২৪০৫৪-৬১, িরেপািটং : ৯৮২৪০৭৩, িব াপন : ৯৮২৪০৬২, ফ া  : ৯৮২৪০৬৩,
সা েলশন : ৯৮২৪০৭২। ফ া  : ৯৮২৪০৬৬ 
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