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পেঁয়াজ পেচাকেনার তথ্য প াপকন ৯০ জকনর সিসিকেট 

েত টাোয় পেনা আর েত টাোয় পেচা- এই তথ্য প াপন রাখকত ততসর েরা হকয়কে সিসিকেট 

 

পেঁয়াকজর দাম োসিকয় প াক্তাকদর পকেট োটকত এে হকয়কে অন্তত ৯০ ব্যেিায়ীর এেটি সিসিকেট। ঢাো, চট্টগ্রাম ও েক্সোজাকরর এিে 

ব্যেিায়ী এখন পেঁয়াজ আনকেন োসম িজ পকের আিাকে। প্রশািন িতেি থাোয় অখ্যাত প্রসতষ্ঠান সদকয় আমদাসন েরা হকে। ধরাকেোঁয়ার োইকর 

থােকত পেঁয়াজ পেচাকেনায়ও তারা িম্পৃক্ত েরকেন অপসরসচত ব্যেিায়ীকদর। সময়ানমার পথকে আমদাসন েরা পেঁয়াকজ মুনাফা পেসশ েরার 

সুক া  থাোয় ৯০ জকনর এই সিসিকেকট ৬০ জনই েক্সোজাকরর। োসেরা ঢাো ও চট্টগ্রাকমর ব্যেিায়ী। প াকয়ন্দা িংস্থা পথকে পাওয়া এই 

তাসেো ধকর অস  ান শুরু েকরকেন ভ্রাম্যমাণ আদােত। েদ্মকেকশ েকয়েটি প্রসতষ্ঠাকন স কয় এই সিসিকেকটর পেৌশেও পজকনকে প াকয়ন্দা িংস্থা। 

তাকদর সেরুকে ব্যেস্থা সনকত সনকদ িশ একিকে মন্ত্রণােয় পথকেও।  

 

পজো প্রশািে পমাহাম্মদ ইসেয়াে পহাকিন েকেন, পেঁয়াকজর দাম সনকয় োরিাসজ েরকত পেশ সেছু ব্যেিায়ী সেছু অপকেৌশে সনকয়কেন। তথ্য 

প াপন েকর  ারা োজার অসস্থর েরকেন, তাকদর তাসেো আমাকদর হাকত একিকে। এই সিসিকেট  াঙকত চট্টগ্রাকম টানা অস  ান চাোকনা হকে। 

তকে অন্য পজোগুকোকত পতমন পোকনা তৎপরতা পচাকখ পিকে না। শসক্তশােী এ সিসিকেট  াঙকত হকে যু পৎ অস  ান দরোর। 

 

চট্টগ্রাকমর পাইোসর পমাোম খাতুন কে টানা অস  ান পসরচােনা েরা ভ্রাম্যমাণ আদােকতর ম্যাসজকেট পতৌসহদুে ইিোম েকেন, পপপারকেি 

মাকেিট ততসর েকর  ারা োজার অসস্থর েরকেন, তাকদর ব্যাপাকর সেস্তাসরত তথ্য পপকয়সে আমরা। তাকদর সেরুকে েক ার হওয়ার সনকদ িশনাও 

পপকয়সে আমরা। এজন্য িহায়ে আরও সেছু তথ্য িংগ্রহ েরা হকে। তাসেোয় থাো োরও োরও ঠিোনা ভুয়া পপকয়সে। আোর এমন সেছু 

ব্যেিায়ী পপকয়সে,  ারা মূেত োসম িজ পে আমদাসন েকর সময়ানমার পথকে। িে সেষয় মাথায় পরকখ অস  ান আরও পজারদার েরে আমরা। 

 

প াকয়ন্দা সূকে জানা  ায়, পেঁয়াজ পেচাকেনার তথ্য প াপন েরার এ সিসিকেকট আকেন অন্তত ৯০ জন। তাকদর ৭০ শতাংশই হকেন 

েক্সোজাকরর। ঢাো, চট্টগ্রাম ও েক্সোজাকরর শীষ ি আমদাসনোরেরা সনকজকদর িকন্দকহর ঊকবি রাখকত অখ্যাত ব্যেিায়ীকদর সদকয় োসম িজ পকের 

আিাকে পেঁয়াজ আমদাসন েরাকেন। পাইোসর পমাোকম িরেরাহ েরকতও অপসরসচত এিে ব্যেিায়ী িামকন থােকেন। েত টাোয় পেনা ও েত 

টাোয় পেচা- এই দুটি তথ্য প াপন রাখকত এমন সিসিকেট ততসর েরা হকয়কে। পোকনা তথ্য-প্রমাণ না রাখকত পপপারকেি মাকেিট ততসর েকরকেন 

তারা। শুধু সেশ্বস্ত েসমশন একজন্ট ও পাইোরকদর োকে পে িরেরাহ েরকেন তারা। মুকখ মুকখ দর ঠিে েকরই পেঁয়াজ পাইোসর পমাোকম সেসি 

েরা হকে।  

 

োসণজয মন্ত্রণােকয়র প্রসতসনসধ উপিসচে পিসেম পহাকিন পটেনাফ স্থেেন্দর, েক্সোজার পজো প্রশািন ও পটেনাফ উপকজো প্রশািনকে 

পপপারকেি মাকেিট িম্পকেি িতেি থােকত েকেকেন। পটেনাফ স্থেেন্দর ের্তিপক্ষকেও সেষয়টি মসনটর েরকত েো হকয়কে। প্রকৃত পেঁয়াজ 

আমদাসনোরে প্রসতষ্ঠান, আিতদার, পাইোসর সেকিতা ও খুচরা সেকিতারা প ন ব্যেিা েকরন, তা সনসিত েরকত েকেকেন িংসিষ্টকদর। 

 

৯০ জকনর এই সিসিকেকট থাো েক্সোজাকরর উকেখক াগ্য প্রসতষ্ঠানগুকো হকে- সনউ োসম িজ মাকেিকটর তাজমহে শসপং মে, পটেনাফ োি 

পেশকনর হাসমদ অযাি ব্রাদাি ি, োসম িজ মাকেিকটর  ফুর এন্টারপ্রাইজ, পটেনাফ রসশদ মাকেিকটর পার ীন এন্টারপ্রাইজ, পুরান পাোনপািার 

সমফতাহুে এন্টারপ্রাইজ, প াদার সেকের সময়া পহাকিন ব্রাদাি ি,  সন মাকেিকটর পচৌধুরী পেডাি ি, োমার োজার পরাকডর এম এি েসের পেসডং, পে পে 



পািার েি হাজী পেডাি ি, চেসরয়ার পাোোটা এোোর পরড ডট এন্টারপ্রাইজ, শাহপরীর দ্বীকপর মাহী অযাি ব্রাদাি ি, পে পে পািার পমিাি ি 

আেিার অযাি ব্রাদাি ি, ওসেয়াোকদর পমিাি ি জুনাকয়দ এন্টারপ্রাইজ, েকেজপািার শুক্কুর অযাি ব্রাদাি ি, শাহার সেকের ইয়াসিন সফসশং, 

েকেজপািার েসের অযাি িন্স, োমার োজাকরর এম এ পেসডং, মাসুম এন্টারপ্রাইজ, কুোেপািার হাজী নূর পেসডং, োিকেশকনর এন ইিোম 

এন্টারপ্রাইজ, উপকরর োজার এোোর পেোে এন্টারপ্রাইজ,  সণ মাকেিকটর মা এন্টারপ্রাইজ এেং মাদ্রািা পরাকডর সেিসমোহ পেড পিন্টার। 

সিসিকেকট থাো চট্টগ্রাকমর প্রসতষ্ঠানগুকো হকে- পূে ি নাসিরাোকদর এসজএমসে পেড িাি, পেশন পরাকডর সজন্নাহ অযাি ব্ররাদাি ি, পমিাি ি পিৌর  

এন্টারপ্রাইজ, আিাদ কের সেিসমোহ পোর, পরয়াজউদ্দীন োজাকরর জাফর এন্টারপ্রাইজ, হে পেডাি িিহ ৩০ প্রসতষ্ঠান। 
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