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২৫০০ ব্যবসায়ীর ববরুদ্ধে ব্যবস্থা 

পেঁয়াজবাবজ 

 

 

এ পর্ যন্ত আড়াই হাজার 'অসাধু' ব্যবসায়ীর ববরুদ্ধে আইন অনুর্ায়ী ব্যবস্থা পনওয়া হদ্ধয়দ্ধে জাবনদ্ধয় বাবিজয সবিব প া. জাফর উদ্দীন 

বদ্ধেদ্ধেন, সরকাদ্ধরর নানা উদ্ধযাদ্ধে পেঁয়াদ্ধজর বাজার 'অবিদ্রুি' স্বাভাববক হদ্ধয় আসদ্ধব বদ্ধে িারা আশা করদ্ধেন। 

েিকাে পসা বার বাবিজয  ন্ত্রিােদ্ধয়র সভাকদ্ধে পেঁয়াজ বনদ্ধয় সাাংবাবিকদ্ধির সা দ্ধন এক সাংবেপ্ত বক্তদ্ধব্য বিবন এ কথা বদ্ধেন।  

বিন ব বনদ্ধের একটি বেবিি বক্তব্য বিদ্ধয় সাাংবাবিকদ্ধির পকাদ্ধনা প্রদ্ধের জবাব না বিদ্ধয়ই িদ্ধে র্ান বাবিজয সবিব। 

ব য়ান ার সম্প্রবি পেঁয়াদ্ধজর রপ্তাবনমূল্য িার গুি বৃবে কদ্ধরদ্ধে এবাং ঘূবি যঝড় বুেবুদ্ধের কারদ্ধি 'দুই একবিন ধদ্ধর' বাজাদ্ধর পেঁয়াদ্ধজর 

মূল্য বৃবে পপদ্ধয়দ্ধে বদ্ধে  ন্তব্য কদ্ধরন বাবিজয সবিব। বিবন বদ্ধেন, 'এ পবরদ্ধপ্রবেদ্ধি প্রধান- ন্ত্রীর বনদ্ধি যশনা অনুর্ায়ী বব াদ্ধন পেঁয়াজ 

আ িাবনর উদ্ধযাে গ্রহি করা হয়।' 

আপিকােীন ব্যবস্থা বহদ্ধসদ্ধব কাদ্ধে যা বব াদ্ধন কদ্ধর ব সর, তুরস্ক, িীনসহ বববভন্ন পিশ পথদ্ধক পেঁয়াজ আ িাবনর উদ্ধযাে পনওয়ার কথা 

জাবনদ্ধয় সবিব বদ্ধেন, 'আপনারা পজদ্ধন খুবশ হদ্ধবন, এস আে  গ্রুদ্ধপর পেঁয়াদ্ধজর প্রথ  িাোন আো ীকাে কাদ্ধে যা বব াদ্ধন কদ্ধর 

বাাংোদ্ধিদ্ধশ এদ্ধস পপ ৌঁোদ্ধব বদ্ধে আশা করা র্ায়।' 

সাংবেপ্ত সাংবাি সদ্ধেেদ্ধন জাফর উদ্দীন বদ্ধেন, এেবস খুদ্ধে সমুদ্রপদ্ধথ ববদ্ধিশ পথদ্ধক পেঁয়াজ আনদ্ধি পিড়  াদ্ধসর  দ্ধিা স য় পেদ্ধে 

র্াদ্ধে।উদ্ধেিদ্ধর্াগ্য পবর াি পেঁয়াদ্ধজর িাোন এিন বাাংোদ্ধিদ্ধশর পদ্ধথ সােদ্ধর রদ্ধয়দ্ধে। 

ইদ্ধিা দ্ধে পিদ্ধশর বববভন্ন পজোয় নতুন পেঁয়াজ বাজাদ্ধর আসদ্ধি শুরু কদ্ধরদ্ধে এবাং ঢাকাসহ সারাদ্ধিদ্ধশ টিবসববর কার্ যক্র  পজারিার 

করা হদ্ধয়দ্ধে বদ্ধে জানান বিবন। বাবিজয  ন্ত্রিােয় ও পজো প্রশাসন িিারবক অব্যাহি পরদ্ধিদ্ধে জাবনদ্ধয় সবিব বদ্ধেন, 'এ পর্ যন্ত 

আড়াই  হাজার অসাধু ব্যবসায়ীর ববরুদ্ধে আইনানুে ব্যবস্থা পনওয়া হদ্ধয়দ্ধে।' 

বন্যার কারদ্ধি পবকায়িায় থাকা ভারি রপ্তাবন বন্ধ কদ্ধর বিদ্ধে বাাংোদ্ধিদ্ধশ প্রবি পকবজ পেঁয়াদ্ধজর িা  এক োদ্ধফ একশ োকা োবড়দ্ধয় 

র্ায়। 

এরপর সরকাদ্ধরর নানা উদ্ধযাদ্ধে সা ান্য ক দ্ধেও ঘূবি যঝড় বুেবুদ্ধের পর পেঁয়াদ্ধজর িা  হঠাৎ পবদ্ধড় দু'বিদ্ধনর  দ্ধে পিড়শ পথদ্ধক ১৮০ 

োকায় উদ্ধঠ র্ায়। এরপর সপ্তাহ পার না হদ্ধিই আড়াইশ' োকায় উদ্ধঠ র্ায় পেঁয়াদ্ধজর পকবজ। 

শুক্র ও শবনবারও ঢাকার বাজারগুদ্ধোদ্ধি ২৫০ োকার আশপাদ্ধশ প্রবি পকবজ পিবশ পেঁয়াজ বববক্র হয়। িদ্ধব বাজাদ্ধর নতুন পেঁয়াজ 

আসদ্ধি শুরু করায় এবাং িড়া িাদ্ধ র কারদ্ধি ঘদ্ধর ঘদ্ধর ব্যবহার ক ায় ঊর্ধ্যমুিী প্রবিিা পেদ্ধড় িা ও না দ্ধি শুরু কদ্ধর। পরাববার িা  

কদ্ধ  ২৩০ োকার আশপাদ্ধশ িদ্ধে আদ্ধস। 

ভারি পেঁয়াজ রপ্তাবন সম্পূি য বন্ধ কদ্ধর পিওয়ার পর সরকার এেবস  ারবজন ও সুদ্ধির হার ক াদ্ধনার পাশাপাবশ বববভন্ন উদ্ধযাে পনয়। 

আ িাবনকারকদ্ধির অন্যান্য পিশ পথদ্ধক পেঁয়াজ আ িাবন করদ্ধি উদ্বুে করা হয়। আ িাবন করা পেঁয়াজ বনবব যদ্ধে িাোস করার জন্য 

বন্দর কর্তযপে, কাস্ট স কর্তযপে সবাইদ্ধক প্রস্তুি রািা হয়। 

সবিব বদ্ধেন, 'সরকাদ্ধরর পে পথদ্ধক জনেিদ্ধক আশ্বস্ত করদ্ধি িাই, এই স স্ত উদ্ধযাে গ্রহদ্ধির ফদ্ধে অবিদ্রুি পেঁয়াদ্ধজর বাজার 

স্বাভাববক হদ্ধয় আসদ্ধব।' 

 


