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পিরকি তভােব জব ছিড়েয় বাজার অি িতশীল করেছ িসি ডেকট। এটা অসাধু  ব বসায়ীেদর কারসািজ।
িপয়ােজর দাম িনেয় দীঘ ভাগাি র শষ হেত না হেতই চাল িনেয়  হয় অপতৎপরতা। সবেশষ গতকাল
সকাল থেক দেশর িবিভ  াে  লবেণর দাম িনেয় ছিড়েয় দওয়া হয় জব। বাড়িত দােম লবণ িবি র
িহিড়ক মুহূেতই ছিড়েয় পেড় দেশর নানান াে । অথচ চািহদার চেয় ছয় ণ বিশ লবণ মজুদ আেছ দেশ।
হঠাৎ  কেরই দেশ এেকর পর এক িনত েয়াজনীয় িবিভ  িজিনস িনেয় একই ি য়ায়  অি িতশীলতা
ভািবেয় তুেলেছ সবাইেকই। বাজার িনয় েণ মূল দািয়  বািণজ  ম ণালেয়র হেলও সরকােরর প  থেক
গােয় া সং া েলা খঁুেজ দখেছ আসেলই এর নপেথ  কােদর হাত রেয়েছ। জানা যায়, স িত িপয়াজেক
ক  কের িনত পেণ র বাজাের সৃি  হওয়া অি রতােক ভােলাভােব দখেছন না সরকােরর নীিতিনধারকরা। এ

ঘটনায় সরকােরর ভাবমূিত ুণœ হেয়েছ। তাই বাজাের িনত পেণ র মূল  পিরি িত িনেয় কউ অি রতা সৃি
করেছ িকনা, এখােন কারও ষড়য  আেছ িকনা, তা অ স ান করা হে । এর জ  বািণজ  ম ণালেয়র একিট
িটম কাজ করেছ। সরকােরর ওপর মহেলর িনেদেশই িটমিট কাজ করেছ। এর সে  যু  রেয়েছন দেশর
চারিট গােয় া সং ার শীষ কমকতারা। সূ  জানান, েত িপয়াজ কারসািজর সে  জিড়তেদর খঁুেজ বর
করা হেব। সা িতক সমেয় কারা, কত দােম, কান দশ থেক, কী পিরমাণ িপয়াজ আমদািন কেরেছন, তা
খিতেয় দখা হেব। আমদািন করা িপয়াজ কী দের িবি  করা হেয়েছ, স খবরও নেবন গােয় া সং ার
সদ রা। আমদািন ও িব য় মূেল র মেধ  সাম  না থাকেলই ব ব া  নওয়া হেব। একই সে  দিশ
িপয়াজ  কনােবচার  িবষেয়ও  খাঁজখবর  নওয়া  হেব।  দিশ  িপয়ােজর  উৎপাদন  খরচ,  পিরবহন  ব য়  ও
সংর েণর কারেণ পেচ যাওয়ার লাকসান বাদ িদেয় মুনাফা যু  কের ক কত দােম িবি  কেরেছন, কউ
মজুদ কেরেছন িকনা, তাও খিতেয় দখা হেব। দাম বৃি র পছেন কােনা মহেলর কারসািজ, িসি ডেকট বা
ষড়য  আেছ িকনা, গােয় ারা তাও খাঁজ িনেয় দখেবন।

বািণজ  ম ণালয় বলেছ, কউ িপয়ােজর অৈবধ মজুদ করেল, কারসািজ কের অিতির  মুনাফা অজেনর চ া
করেল বা অ  কােনা উপােয় সংকট সৃি র চ া করেল, তােদর িব ে  আইন অ যায়ী কেঠার ব ব া নওয়া
হেব। বাজার মিনটিরংেয় তােদর ৩১িট িটম কাজ করেছ। জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ অিধদফতর বাজার
অিভযান জারদার কেরেছ। এ ছাড়া দেশর িবিভ  ােন উৎপািদত দশীয় িপয়াজ বাজাের আসেত 
কেরেছ বেলও জানায় ম ণালয়।

রা ম ী আসা ামান খান কামাল বেলন, ‘এিট নতুন কােনা ঘটনা নয়। য কােনা েয়াজেনই মােঠ
নামেত পােরন গােয় ারা। বাজার মিনটিরংেয় সারা বছরই গােয় ারা মােঠ কাজ কেরন। যেহতু ধানম ী
বেলেছন িপয়াজ িনেয় কারও কােনা ষড়য  আেছ িকনা তা খিতেয় দখেত। এিট গােয় ােদরই কাজ।’

কনজুমারস  অ ােসািসেয়শন  অব  বাংলােদেশর  (ক াব)  সভাপিত  গালাম  রহমান  গতকাল  বাংলােদশ
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িতিদনেক বেলন, ‘বাজার িনেয় কাথাও কউ অিতমুনাফার িকংবা সরকারেক িব ত করার চ া করেছ। এই
বাজার িনয় ণকারী মুনাফােলাভীেদর িব ে  কেঠার শাি মূলক পদে প চাই। জব রটনাকারীেদর িব ে
সরকােরর অ াকশন থাকেত হেব।’ তার মেত, বাজাের িপয়াজ সরবরােহ সরকার সরাসির কােনা কায ম

হণ কেরিন। এর সে  সরকার ব বসায়ীেদর ওপর পুেরাপুির িনভর করায় িপয়ােজর বাজার াভািবক হয়িন।

বাংলােদশ  দাকান  মািলক  সিমিতর  সভাপিত  হলাল  উি ন  গতকাল  বাংলােদশ  িতিদনেক  বেলন,
‘ ভাগ পেণ র  বাজাের  কােনা  িসি ডেকট  নই।  বাজার  িনয় ণ  কের  সরকার,  আর  পিরচালনা  কেরন
ব বসায়ীরা।  বাজার  িনয় েণ  ম ণালয় েলার  সম য় দরকার।  এজ  েয়াজন  ভাগ পণ  িনয় ণ  সং া

িত া। ভা া অিধকার সংর ণ অিধদফতর থাকেলও তারা বাজার িনয় েণ কােজ আসেছ না। তারা ধু
জিরমানা করেছ।’ িতিন বেলন, ‘বাজাের লবেণর দাম বােড়িন। মজুেদরও কােনা ঘাটিত নই। িনছক জব
ছড়ােনা হেয়েছ ফসবুেক। এখােন নজরদাির বাড়ােনা দরকার।’
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