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জব  সৃি  কের  লবেণর  মলূয্বিৃdর  িসিnেকট  শনাk  কেরেছ  eকািধক  েগােয়nা  সংsা।  ei  তািলকায়
আেছন রাজৈনিতক েনতা, আমদািনকারক o বয্বসায়ীেদর eকিট gপ। কেয়ক িদন আেগi িসিnেকেটর
সদসয্রা লবেণর মূলয্ বৃিdর েচ া করেছ বেল েগােয়nােদর েনটoয়ােকর্  ধরা পেড়। িবষয়িট সরকােরর শীষর্
pশাসনেক েগােয়nা সংsা েথেক জািনেয় েদoয়া হয়। pশাসন েথেক েজলা pশাসনেকo িবষয়িট aবিহত
করা হয়। পের সারােদেশ aনসুnান চালােল িসিnেকেটর সে  জিড়তেদর নাম চেল আেস। িসিnেকেটর
সদসয্েদর তথয্ আদান-pদান, েফানালাপ o িবিভn sােন ৈবঠেকর িচt েগােয়nা িরেপােটর্  uেঠ eেসেছ।   
ei  মূলয্বৃিdর  েপছেন  eকিট  দতূাবােসর  inন  েপেয়েছন  েগােয়nারা।  iিতমেধয্  সরকারেক  েগােয়nা
িরেপাটর্  pদান  করা  হেয়েছ।  ধু  লবণ  নয়,  েতল-িচিনসহ  িবিভn  িনতয্pেয়াজনীয়  পেণয্র  মলূয্বিৃdরo
পাঁয়তারা করেছ ঐ িসিnেকট। িনতয্pেয়াজনীয় পেণয্র মূলয্ বৃিৃd কের েকািট েকািট টাকা হািতেয় েনoয়ার
পাশাপািশ জব ছিড়েয় সরকারেক েবকায়দায় েফলাi তােদর মূল টােগর্ট। 
েপঁয়ােজর মূলয্বিৃdর ধকল কাটেত না কাটেতi েদেশর িবিভn sােন গতকাল জব ছিড়েয় চেল লবেণর
কৃিtম সংকট সৃি র েচ া। রাজধানীসহ েদেশর িবিভn sােন তাi লবণ িকনেত মানেুষর িভড় েবেড়েছ।
আর eেত ৈতির হেc নানা িবশৃ লা। লবেণর দাম বাড়ােত eকে িণর বয্বসায়ী িসিnেকট জেবর সুেযাগ
েনয়। েগােয়nােদর aনসুnােন e তথয্ uেঠ eেসেছ। pিত মােস েভাজয্ লবেণর চািহদা থােক কম-েবিশ 1
লাখ টন। aথচ লবেণর মজতু আেছ 6 লাখ 50 হাজার টন। েসi িহসােব লবেণর সংকট হoয়ার p i oেঠ
না। দামo বাড়ার েকােনা কারণ েনi। eিদেক সািবর্ক aবsা aনসুnান করেত েগােয়nারা কেয়ক িদন
আেগ  েথেকi  মােঠ  নােমন।  িসিnেকেটর  সবাiেক  িচিhত  করেত  eখন  সারােদেশ  মােঠ  রেয়েছন
েগােয়nারা।  েপঁয়াজ েকেল ািরর  ঘটনার  পর  েকািট  েকািট  টাকা  হািতেয়  েনoয়ার  িসিnেকেটর  কেয়ক
সদসয্ েদশ েছেড় পািলেয় েগেছন। ei তথয্o েগােয়nােদর নজের eেসেছ। তােদর aবsান সmেকর্  িনি ত
হেয়েছ।
aনুসnােন জানা েগেছ, রাজনীিতিবদ, আমদািনকারক o বয্বসায়ী িসিnেকট েপয়ঁােজর পর চােলর দাম
বাড়ােনার পাঁয়তারা চালায়। িকn েযেহতু কৃষেকর ঘের ধান uঠেত  কের, e কারেণ জব ছিড়েয়
চােলর দাম বাড়ােনা সmব হয়িন। eর েথেক তারা িপছু হেট। তাi ষড়যেntর aংশ িহেসেব তারা লবেণর
বাজারেক টােগর্ট কের।
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