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েপঁয়ােজর দাম যখন লািফেয় বাড়েছ তখন চ gােমর পাiকাির বাজার খাতুনগ  েথেক pায় 20 টন পচা
েপঁয়াজ নদীর ধাের o িসিট কেপর্ােরশেনর ময়লা-আবজর্ নার ভাগােড় েফেল েদয়া হেয়েছ। শিনবার েফেল
েদয়া েপয়ঁােজর ছিব সামািজক েযাগােযাগমাধয্েম ভাiরাল হoয়ার পর p  uেঠেছ- েকন ei েপয়ঁাজ পেচ
েগল, কারাi বা ন  েপঁয়াজ েফেল িদল?

বহৃsিত o kবার রােতর anকাের anত 20 টন পচা েপঁয়াজ েফেল েদয়া হয় কণর্ফুলী নদীর তীের o
বােয়িজদ  েবাsামী  থানার  আেরিফন  নগর  িসিট  কেপর্ােরশেনর  িনধর্ািরত  ময়লা-আবজর্ নার  ভাগােড়।
বহৃsিতবার  রােত  চ gােমর  সবেচেয়  বড়  পাiকাির  বাজার  খাতুনগে র  মসলা  মােকর্ ট  িহেসেব  খয্াত
হািমদlুাহ মােকর্ ট, চাঁন িময়া বাজার eবং মধয্ম চাkাi eলাকার বয্বসায়ী o আড়ত েথেক িনেয় কণর্ফুলী
নদীর তীের িbজঘাট eলাকায় ন  েপয়ঁাজ েফেল েদয়া হয়।

চ gাম িসিট কেপর্ােরশেনর pধান পিরcn কমর্কতর্ া শিফkল মাnান িসিdকী যী  বেলন, kবার রােত
নদীর তীরসহ িবিভn sােন েফেল যাoয়া anত চার াক (20 টন) ন  েপয়ঁাজ তারা ডািmং কেরেছন।
sানীয়  aেনেকর  দািব, ‘িসিnেকট সদসয্রা  েবিশ  দােম  িবিkর  জনয্ ei  েপঁয়াজ মজদু  কেরিছল।  িকn
মজদু করার কারেণ পচনশীল ei পণয্িট রkা করা যায়িন। পেচ যাoয়ায় েফেল িদেত হেয়েছ।’

কনজযু্মার  aয্ােসািসেয়শন  aব  বাংলােদশ  (কয্াব) চ gােমর  ভাiস  েpিসেডn  eসeম  নােজর  েহাসাiন
যুগাnরেক বেলন, ‘েপঁয়ােজর িসিnেকট মজেুদর মাধয্েম কৃিtম সংকট সৃি  কের নিজরিবহীন চড়া মূেলয্
েপঁয়াজ িবিk কের েভাkার পেকট েথেক েকািট েকািট টাকা হািতেয় িনেয়েছ। মজেুদর কারেণi েপঁয়াজ ন

  চ gাম বযু্েরা
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হেc।  িসিnেকট  সদসয্েদর  তািলকা  েজলা  pশাসন  pকাশ  করেলo  তােদর  িব েd  বয্বsা  না  েনয়ার
কারেণi eমন aবsার সৃি  হেয়েছ।’ েজলা pশাসেনর িনবর্াহী ময্ািজেsট আবদসু সামাদ িসকদার বেলন,
‘েপয়ঁাজ িনেয় সংকট o হাহাকােরর মেধয্o িকভােব eত েপয়ঁাজ ন  হল তা তদn কের েদখা হেc।’
তেব  খাতুনগে র  িবসিমlাহ  বািণজয্ালেয়র  কমর্কতর্ া  জন  দােসর  বkবয্  হল- ন  েপয়ঁাজ  িময়ানমার
েথেক আসেছ। েসখান েথেক আনার সময় েয েলা েবােটর িনেচ পেড়, েস েলা পেচ যায়। তাছাড়া বsার
েভতরo ন  েপয়ঁাজ ঢুিকেয় িদেc তারা। েবিশ দােম িবিkর জনয্ মজদু করায় ন  হেয়েছ- eমন দািব িঠক
না।
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