
পয়ঁােজর দাম কেমেছ ৫০ থেক ১০০ টাকা
আতে  মজুত পয়ঁাজ বাজাের ছেড় িদে  ব বসায়ীরা

কাশ : ১৯ নেভ র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

টানা কেয়ক িদন দশ জেুড় পঁয়ােজর বাজার ঊ মখুী থাকার পর
অবেশেষ দােমর িন গিত দখা যাে । িবেদশ থেক িবমানেযােগ
িবপুল পঁয়াজ আমদািনর খবর েন মজুতদােররা দাম পেড় যাওয়ার
আতে  বাজাের ছেড় িদেত বাধ  হে  লিুকেয় রাখা পঁয়াজ। ফেল
এক রােতর ব বধােনই খুচরা বাজাের এই পেণ র দাম কেম গেছ
ানেভেদ ৫০ থেক ১০০ টাকা। এছাড়া গতকালও দেশর অেনক
ােন পঁয়াজ মজতুকারীেদর িব ে  অিভযান চািলেয়েছ মাবাইল
কাট।  জিরমানা  করা  হেয়েছ  অেনকেক।  িবিভ  জলা-উপেজলা

থেক             ইে ফােকর িতিনিধ ও সংবাদদাতােদর পাঠােনা খবর :

জানা গেছ, িদনাজপুেরর িহিল লব েরর বাজাের হঠাত ্কমেত  কেরেছ পঁয়ােজর দাম। এই ব েরর
খুচরা বাজাের এক িদেন কিজ িত দাম কেমেছ ৫০ থেক ৬০ টাকা। িবি  হেয়েছ ১৫০ থেক ১৬০ টাকা
দের। ব র িদেয় ভারত থেক আমদািনকৃত পঁয়াজ না এেলও হঠাত্ সরবরাহ বেড় যাওয়ায় দাম কেম
গেছ। শাসেনর কড়া পদে প, পঁয়াজ পেচ যাওয়ার আশ াসহ িবিভ  কারেণ মজুতদােররা পঁয়াজ

ছাড়েত  কেরেছন বেলই সরবরাহ বেড়েছ বেল ধারণা করেছন সংি রা। বাজােরর পঁয়াজিবে তা
মিন ল ইসলাম মিনর জানান,  এতিদন য পঁয়ােজর দখাই িমলিছল না,  হঠাত্ কেরই এর সরবরাহ
বেড়েছ। ফেল কম দােম িকনেত ও িবি  করেত পারেছন। তেব কাথা থেক এসব পঁয়াজ আসেছ, স

ব াপাের িকছুই জােনন না বেল জানান িতিন।

অপরিদেক,  রাজশাহীর পঁয়াজ উ পাদন  এলাকা  বাঘায়ও  এক িদেনর ব বধােন  ২৫০ টাকা  কিজর
পঁয়াজ ১৬০ টাকায়  নেম  এেসেছ।  গতকাল  সকােল  উপেজলা  িনবাহী  কমকতা  ও  থানার ভার া

কমকতা বাঘা বাজার পিরদশেন গেল পঁয়ােজর দাম এক লােফ ৯০ টাকা কেম যায়। তখন অেনেক
ি েত পঁয়াজ িকেন ঘের ফের। বাজাের আসা লতান সরকার বেলন, এক ঘ া আেগও দাকানদােররা

২৪০ থেক ২৫০ টাকা কিজ দের িবি  কেরেছন। অথচ যই না শাসেনর লাকজন বাজার তদারক
করেত এেসেছন, সে  সে  তা ৯০ থেক ১০০ টাকায় নেম এেলা। তাহেল তা বাঝাই যাে , পুেরা
িবষয়টা িসি ডেকেটর কারসািজ।

মা রায়ও পঁয়ােজর দাম কমেত  কেরেছ। গতকাল সামবার মা রা বাজাের িত কিজ দিশ পঁয়াজ
১৬০ থেক ১৭০ টাকা দের িবি  হেয়েছ, যা আেগর িদেনর চেয় ৭০ টাকা কম। পাইকািরেত িত কিজ
িবি  হে  ১৫০ টাকা দের।

িদনাজপুেরর িবরামপুের এক রােতই কিজ িত দাম ৮০ টাকা কেম গেছ। রিববার সখােন ২৩০ টাকা
দের িবি  হেলও এক রােতর ব বধােন গতকাল কিজ িত দাম নেম এেসেছ ১৫০ টাকায়।

এিদেক, মাদারীপুেরর টেকরহােট পঁয়ােজর বাজাের াম মাণ আদালেতর অিভযােন তা িণক দাম কেম
যায়  কিজেত  ৫০ টাকা।  এ  খবর সব  বাজাের পৗঁেছ  যাওয়ায়  সে  সে  ২৫০ টাকা  থেক নেম
১৭০-১৮০ টাকায় িবি   হেয় যায়। বিশ দােম পঁয়াজ িবি র দােয় ব বসায়ী  মা. খাকন খালাশী,

  ইে ফাক ড
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

শিফ ল ও িরপন েত কেক ৫ হাজার, চু  ুও পলাশেক ৩ হাজার টাকা কের জিরমানা করা হয়। 

এর বাইের নােটােরর িট বাজাের অিভযান চালায় জলা পুিলশ। পুের নােটার নীচাবাজাের দখা যায়
জলা পুিলেশর অিতির  পুিলশ পার আকরামলু হােসেনর নতৃে  একিট দল অিভযান চালাে । এ

সময় ১৬০ টাকা কিজ দের পঁয়াজ িবি  করেত দখা যায় ব বসায়ীেদর।

একই  িদন  নারায়ণগে র সানারগাওঁেয়  কম  দােম  িকেন  বিশ দােম  িবি র অিভেযােগ  ই  পঁয়াজ
ব বসায়ীেক  ১০  হাজার  টাকা  জিরমানা  কের  াম মাণ  আদালত।  গতকাল  িবেকেল  উপেজলার
মাগড়াপাড়া চৗরা া এলাকার কাচঁাবাজাের অিভযান চািলেয় এই জিরমানা করা হয়।

এর  বাইের  আেরা  অেনক জলায়  পঁয়ােজর  দাম  কেম  গেছ  বেল  সংি  এলাকার  সংবাদদাতারা
জািনেয়েছন।
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