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রাজশাহীভে আমদাননকারভকর বানিভে ৩০০ বস্তা পেঁয়াজ 

নবনেন্ন স্থাভন ২১ ব্যবসায়ীভক জনরমানা 

 

পেঁয়াভজর মজুদ। ছনব: যুগান্তর 

পেঁয়াভজর মূল্য ননয়ন্ত্রভে পসামবারও পদভশর নবনেন্ন স্থাভন বাজার ও আিভে  অনেযান চানিভয়ভছন ভ্রাম্যমাে আদািে। রাজশাহীভে 

অনেযানকাভি এক আমদাননকারভকর বানিভে পাওয়া যায় ৩০০ বস্তা পেঁয়াজ। পভর োভক প্রনেনদন ৫০ বস্তা কভর নবনির ননভদ েশ 

পদয়া হয়। 

এছািা পবনশ দাভম পেঁয়াজ নবনি ও মূল্যোনিকা না থাকায় মাদারীপুর, নারায়েগভের পসানারগাঁ, টাঙ্গাইভির বাসাইি ও বনরশাভির 

আগগিঝািায় ২১ ব্যবসায়ীভক জনরমানা করা হভয়ভছ। অভনক স্থাভন অনেযাভনর খবর পপভয় পদাকান বন্ধ  কভর সটভক পভিভছন 

ব্যবসায়ীরা। পকাথাও অনেযান শুরুর পর ৪৫ পথভক ৭০ টাকা পয েন্ত দাম কভম যায় পেঁয়াভজর। যুগান্তর নরভপাট ে, ব্যুভরা ও প্রনেনননিভদর 

পাঠাভনা খবর- 

রাজশাহী : পদনরভে হভিও রাজশাহীর বাজাভর পেঁয়াভজর মজুদ নসনিভকট োঙভে  এবং দাম ননয়ন্ত্রভে আনভে অনেযান শুরু কভরভছন 

ভ্রাম্যমাে অদািে। পরাববার রাভে  পজিা প্রশাসভনর উভযাভগ চািাভনা অনেযাভনর প্রথমনদভন মহানগরীর মাস্টারপািা এিাকার এক 

বানিভেই ৩০০ বস্তা পেঁয়াভজর মজুদ নমভিভছ। 

এসব পেঁয়াজ গে মাভস োরে পথভক আমদানন করা হভয়নছি। দাম পবনশর আশায় আিভে  না পরভখ বানিভে মজুদ কভরনছভিন 

আমদাননকারক হানসব্যি ইসিাম। পভর োভক প্রনেনদন  ৫০ বস্তা কভর পেঁয়াজ নবনির ননভদশ ে পদয়া হয়। পাশাপানশ পসামবার পথভক  

রাজশাহীভে খুচরা বাজাভর প্রনে পকনজ পেঁয়াভজর দাম ১৫০ পথভক ১৭০ টাকা কভর ননি োরে কভর পদয়া হভয়ভছ। এর পবনশ দাম ননভি 

আইনানুগ পদভেপ পনয়া হভব বভি ভ্রাম্যমাে আদািভের পে পথভক জাননভয় পদয়া হভয়ভছ। 

অনেযাভনর সময় আমদাননকারক হানসব্যি উপনস্থে নছভিন। রাজশাহীর অনেনরক্ত পজিা ম্যানজভেট আব্য আসিাভমর পনতৃভে সন্ধুা 

পথভক রাে সাভি ৮টা পয েন্ত এই অনেযান চভি। এ সময় পাইকারভদর আিে এিাকা মহানগরীর সাভহব বাজার ও মাস্টারপািার 

অভনক পদাকান ও আিে বন্ধ কভর পানিভয় যান ব্যবসায়ীরা। এনদভক  পসামবার রাজশাহীভে ১৫০ টাকা পথভক ১৭০ টাকায় পেঁয়াজ 

নবনি হভয়ভছ, যা আভগর নদন ২০০ পথভক ২৮০ টাকায় নবনি হভয়নছি। 

মাদারীপুর : রাগজভর অনেনরক্ত দাভম পেঁয়াজ নবনি করায় ৫ ব্যবসায়ীভক জনরমানা কভরভছন ভ্রাম্যমাে আদািে। সকাভি উপভজিার 

পটভকরহাট বন্দভরর নশমুিেিা পাইকানর বাজাভর এ অনেযান পনরচািনা কভরন ননব োহী ম্যানজভেট রাগজর উপভজিা ননব োহী কম েকেো 

পসাহানা নাসনরন। এ সময় পখাকন খািাসী, নরপন পশখ ও শনিকুি হাওিাদারভক ৫ হাজার টাকা কভর জনরমানা করা হয়। এছািা চুন্নু 

হাওিাদার ও পিাশ মাতুব্বরভক ৩ হাজার টাকা কভর জনরমানা করা হয়। 

এনদভক দুপুভর উপভজিা ননব োহী কম েকেো আসাদুজ্জামাভনর পনতৃভে নশবচর বাজাভর অনেযান চািাভনা হভয়ভছ। এ সময় অনেনরক্ত 

দাভম পেঁয়াজ নবনি করার অপরাভি পেঁয়াভজর আিে মা িক্ষ্মী বানেজুািয় পথভক নময়াজান নময়া ও খুচরা ব্যবসায়ী সািাম খানভক 

নজজ্ঞাসাবাভদর জন্য আটক করা হয়। পভর সঠিক মূভল্য পেঁয়াজ নবনির শভেে োভদর পছভি পদয়া হয়। 

পসানারগাঁ : নারায়েগভের পসানারগাঁভয় কম দাভম নকভন পবনশ দাভম নবনির অনেভযাভগ দুই পেঁয়াজ ব্যবসায়ীভক ৫ হাজার টাকা কভর 

জনরমানা কভরভছন ভ্রাম্যমাে আদািে। নবকাভি উপভজিার পমাগিাপািা পচৌরাস্তা এিাকার কাঁচাবাজাভর অনেযান  চানিভয় এ 

জনরমানা করা হয়। পসানারগাঁ উপভজিা সহকারী কনমশনার (ভূনম) নাজমুি  হুভসইন ভ্রাম্যমাে আদািে পনরচািনা কভরন। 
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নসংিা (নাভটার) : নবকাি ৪টায় নসংিা উপভজিা ননব োহী কম েকেো সুশান্ত  কুমার মাহাভো একদি গ্রামপুনিশ ননভয় নসংিা বাজাভর 

ঝটিকা অনেযান চািান। োভক পদভখ মুহূভেেই পেঁয়াভজর দাম পকনজভে ৭০ টাকা কনমভয় পদন ব্যবসায়ীরা। আিাইশ  টাকা পথভক কভম 

নবনি হয় ১৮০ টাকায়। 

নান্দাইি (ময়মননসংহ) : পসামবার নান্দাইি উপভজিা ননব োহী কম েকেো মুহাম্মদ আবদুর রনহম সুজন নান্দাইি পচৌরাস্তা কাঁচামাভির 

আিে ও খুচরা বাজাভর পেঁয়াভজর দাম মননটনরং করভে আভসন। এ সময় মুহূভেেই পেঁয়াভজর দাম কমি ৪৫ টাকা। জানা যায়, 

নান্দাইি পচৌরাস্তা বারুইগ্রাম বাজাভরর নবভিোরা পেঁয়াজ প্রনে পকনজ ২১০ পথভক ২২০ টাকায় নবনি করনছভিন। নকন্তু ইউএনওর 

উপনস্থনে পটর পপভয় দাম কনমভয় নবনি কভরন ১৭৫ টাকায়। 

বাসাইি (টাঙ্গাইি) : বাসাইভি পবনশ দাভম পেঁয়াজ নবনি করায় ১২ ব্যবসায়ীভক জনরমানা কভরভছন ভ্রাম্যমাে আদািে। দুপুভর 

বাসাইি হাভট উপভজিা সহকারী কনমশনার (ভূনম) আশরাফুন নাহার এ অনেযান পনরচািনা কভরন। এর মভে নয়জনভক ৫০০ টাকা 

কভর ও একজনভক এক হাজার টাকা জনরমানা করা হভয়ভছ। এ ছািাও এক  পহাভটি মানিকভক ১ হাজার ও নবস্কুট ব্যবসায়ীভক ৫০০ 

টাকা জনরমানা করা হভয়ভছ। জনরমানাপ্রাপ্ত ব্যবসায়ীরা হভিন- হাভিজ, আিী আকবর, নবপ্লব, আব্য োভিব, নভহশ, সাইজুনিন, 

উজ্জ্বি, সািাম, ঠান্ডু, বাব্যি, হানবব ও আব্যি নময়া। 

নবরামপুর (নদনাজপুর) : পসামবার নবরামপুর বাজাভর পেঁয়াভজর দাম কভম পকনজপ্রনে নবনি হভয়ভছ ১৫০ টাকায়। আভগর নদন 

পরাববার নবনি হভয়ভছ ২৩০ টাকা দভর। 

চাঁপাইনবাবগে : পজিা প্রশাসন ও পুনিশ প্রশাসন ১৪০ টাকা পকনজ দভর পেঁয়াজ নবনির ননভদ েশনা পদয়। িভি সকাি পথভক খুচরা 

বাজাভর প্রনে পকনজ পেঁয়াজ ১৪০ টাকা দভরই নবনি হয়। েভব পিোরা বিভছন , হঠাৎ কভর বাজাভর পচা পেঁয়াজ এভন দাম 

কনমভয়ভছন ব্যবসায়ীরা। 

নাভটার : পসামবার দুপুভর অনেনরক্ত পুনিশ সুপাভরর দানয়ভে থাকা আকরামুি  পহাভসভনর পনতৃভে শহভরর পস্টশন বাজার ও 

ননচাবাজাভর অনেযান চািাভনা হয়। এ সময় ১৬০ টাকা পকনজ দভর পেঁয়াজ নবনি করভে পদখা যায় ব্যবসায়ীভদর। েভব অনেযাভনর 

খবর পপভয় অভনক ব্যবসায়ী পেঁয়াজ সনরভয় পিভিন। পভর মুহূভেের মভে পেঁয়াভজর দাম পনভম আভস ১২০ টাকায়। পবনশ দাভম পেঁয়াজ 

নবনি করভি আইনগে ব্যবস্থা পনয়ার হুনশয়ানর পদন অনেনরক্ত পুনিশ সুপার। এ সময় নাভটার সদর থানার োরপ্রাপ্ত কম েকেো কাজী 

জািাি উনিনসহ পুনিশ কম েকেোরা উপনস্থে নছভিন। 

বাঘা (রাজশাহী) : বাঘায় প্রশাসভনর অনেযাভন ১ ঘণ্টার ব্যবিাভন পকনজপ্রনে  ২৫০ টাকার পেঁয়াজ ১৬০ টাকায় নবনি হভয়ভছ। সকাভি 

উপভজিা ননব োহী কম েকেো বাজার মননটনরং করভে পগভি প্রনে পকনজভে ৯০ টাকা কনমভয় পেঁয়াজ নবনি শুরু কভরন স্থানীয় 

ব্যবসায়ীরা। 

োঙ্গা (িনরদপুর) : নতুন পেঁয়াজ ওঠায় োঙ্গা উপভজিার ঐনেহুবাহী োঙ্গাবাজাভর নেননদভন পেঁয়াভজর দাম কভমভছ পকনজপ্রনে 

১৫০ টাকা। শুিবার হাভট এক পকনজ পেঁয়াভজর দাম নছি ২৮০ পথভক ৩০০ টাকা এবং পাইকানর মূল্য নছি মেপ্রনে ৭ হাজার ৫০০ 

পথভক ৮ হাজার টাকা। পসামবার পেঁয়াভজর পাইকানর মূল্য পনভম মেপ্রনে ৪ হাজার ৫০০ পথভক ৫ হাজার টাকায় নবনি হভয়ভছ। 

অন্যনদভক খুচরা বাজাভর পেঁয়াজ নবনি হয় ১২০-১৩০ টাকায়। 

আগগিঝািা : পসামবার যুগান্তভর ‘পেঁয়াজ নেো চাভেন নেক্ষুকরা’ নশভরানাভম সংবাদ প্রকাভশর পর টনক নভি আগগিঝািা 

উপভজিা প্রশাসভনর। পসামবার দুপুভর ননব োহী ম্যানজভেট ও উপভজিা সহকারী কনমশনার (ভূনম) িানেমা আজরীন েন্বী গগিাবাজার 

মননটনরং করভে যান। এ সময় মাভপ কারচুনপর অনেভযাভগ উপভজিা গগিাবাজাভর কাঁচামাি নবভিো পসভকন্দার সরদার ও পাি 

পস্টাভর মূল্যোনিকা না থাকায় পদাকাভনর মানিক কৃষ্ণ কান্ত পািভক ২ হাজার টাকা জনরমানা করা হয়। 

 


