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িবষয় জানােনার জ  িবিসেকর েজলা কায র্ালয়গুেলােক িনেদ র্শনা েদoয়া হেয়েছ। গতকাল কাoরানবাজার 
সা ািহক ব  থাকেলo িবকােলর িদেক েদখা যায়, ে তােদর েবশ িভড়। aেনেকi গুজব শুেন লবণ িকনেত 
eেসেছন। হািবব নােম eকজন ে তা বেলন, িতিন শুেনেছন, েদেশ নািক লবণ পাoয়া যাে  না। েকিজ নািক 
211-311 টাকা ছািড়েয় যােব। তেব েদাকােন eেসi বুঝেত পােরন পুেরাটাi গুজব। ei বাজােরর ‘মােয়র 
েদায়া’ ে ােরর বাবুল বেলন, লবেণর েকােনা সংকট আেছ বেল আমার জানা েনi। িতিন চিলত দােমi লবণ 
িবি  করেছন। তেব গুজেব aেনেকi লবণ িকনেত আসেছন বেল িতিন জানান। কাoরানবাজােরর আেরক লবণ 
িবে তা মামুন বেলন, মানুষ েযভােব গুজেবর ফাঁেদ পেড় েছাটাছুিট করল তা হা কর। লবেণর দাম বাড়ার 
েকােনা কারণ েনi জািনেয় বািণজয্ম ী িটপু মুনিশ বেলেছন, লবণ িনেয় কারসািজ দমেন েভা া aিধকার সংর ণ 
aিধদ র মােঠ েনেমেছ। যারা কারসািজেত জিড়ত তােদর িবরুে  কেঠার ব া েনoয়া হেব। eিদেক গতকাল 
ক বাজাের বাংলােদশ লবণ িমল মািলক সিমিতর সাধারণ সভায় জানােনা হয়, গুজব ছিড়েয় লবণ িশ েক 
ধব্ংেসর aপেচ া চালােনা হে । কারণ, েদেশ লবেণর েকাণ ঘাটিত েনi। আমােদর ক বাজার িতিনিধ জানান, 
গতকাল শহেরর eকিট েহােটেল aনুি ত সভায় বাংলােদশ লবণ িমল মািলক সিমিতর সভাপিত নুরুল কিবর 
বেলন, aপিরেশািধত লবণ পিরেশাধেনর পর খাবার uপযু  o বাজারজাত করেত েকিজেত সেব র্া  eক েথেক 
েদড় টাকা খরচ পড়েব। েস িহেসেব eক েকিজ লবেণর দাম হoয়ার কথা সােড় পাঁচ টাকার িনেচ। েমা া সে র 
মহা ব াপক আ ল মা ান বেলন, েদেশ চািহদার তুলনায় aেনক েবিশ লবেণর মজুত রেয়েছ। দাম বাড়ার 
েকােনা কারণ েনi। তাছাড়া েকা ািনগুেলার প  েথেকo দাম বাড়ােনা হয়িন। 

গুজেবর পােল হাoয়া িদেয়েছ ে য়াজ: লবেণর সংকট িনেয় গুজেবর পােল হাoয়া িদেয়েছ ে য়াজ। কারণ, মা  
চার মােসর বধােন 51 েথেক 61 টাকা েকিজর ে য়াজ eখন িবি  হে  311 টাকার েবিশ দােম। সরকােরর 
েকােনা uে াগi কমােত পােরিন ে য়ােজর দাম। e aব ায় মানুষ মেন কেরিছল লবেণর দােমo লাগাম টানেত 
পারেব না সরকার। eকারেণi eকজেনর েদখােদিখ আেরক জন ছুেট েগেছন লবণ িকনেত। রাজধানীর aেনক 
েদাকানদার জানান, সারািদেন তারা েযখােন দুi-িতন ােকট লবণ িবি  করেত পােরন না েসখােন ম লবার 
ে তারা সব ােকট িকেন েনন। 

েখালা হেয়েছ কে ালরুম : eিদেক লবণসং া  ত  সং হ o পিরেবশেনর জ  িবিসেকর ধান কায র্ালেয় 
eকিট কনে াল রুম েখালা হেয়েছ। কনে াল রুেমর নমব্র 13-৯684616 ( া  েফান) eবং 12826-334৯5৯ 
(েসল েফান)। গুজেব কান না িদেয় লবণসং া  েযেকােনা তে র েয়াজেন কনে াল রুেমর সে  েযাগােযােগর 
জ  aনুেরাধ করা হেয়েছ। 

 


