
পয়ঁােজ মজদুদাির: অিত মনুাফােখার ৪৭
ব বসায়ী িচি ত

কাশ : ২১ নেভ র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

পঁয়ােজর কৃি ম সংকট সৃি  কের হাজার কািট টাকা হািতেয় নয়া অসাধু ব বসায়ীেদর িব ে  কেঠার
ব ব া িনেত যাে  সরকার। ইিতমেধ  বাজার কারসািজর সে  জিড়তেদর অথ স েদর অ স ান 
হেয়েছ।

াথিমকভােব অধশত সে হভাজন ব বসায়ীেক তািলকাভু  কেরেছ  গােয় া ও তদ  অিধদফতর।
পযায় েম তােদর িজ াসাবােদর জ  তলব করা হেব।

সূ  জানায়,  থম দফায়  ১৪ জন পঁয়াজ আমদািনকারকেক ডাকা হেয়েছ।  তােদর গত িতন মােসর
আমদািন  ও  িবি  সং া  যাবতীয়  তথ সহ   গােয় ার  কাযালেয়  হািজর  হেত  বলা  হেয়েছ।
মজদুদািরর অিভেযাগ মািণত হেল অসাধু ব বসায়ীেদর িব ে   আইেন মামলা করা হেব। এ ছাড়া
তােদর অথ পাচার সং া  মামলার মুেখামুিখও করা হেত পাের।

এ সে  জানেত চাইেল  গােয় া ও তদ  অিধদফতেরর মহাপিরচালক ড. সিহ ল ইসলাম বুধবার
যগুা রেক বেলন,  বাজাের  পয়ঁােজর কৃি ম সংকট সৃি র  মাধ েম যসব ব বসায়ী  একিট  অি িতশীল
পিরেবশ তিরর চ া কেরন, তােদর িচি তকরেণর কাজ চলেছ। ইিতমেধ  বশ কেয়কজনেক আমরা
নািটশ পািঠেয়িছ। মজদুদািরর সে  জিড়ত অসাধ ুব বসায়ীেদর িব ে  কেঠার ব ব া নয়া হেব।

সূ  জানায়,  পঁয়াজ  আমদািনর  সে  যু  বড়  ধরেনর  আমদািনকারকরা  সে েহর  তািলকায়  শীেষ
রেয়েছন। িবেশষ কের যারা গত িতন মােস ৫শ’ থেক ১ হাজার টন পঁয়াজ আমদািন কেরেছন তােদর

  তা র আহমদ
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ওপর নজরদাির চালােনা হে ।

এরকম ৪৭ জন ব বসায়ীেক িচি ত কেরেছ  গােয় া ও তদ  অিধদফতর। তােদর আগ  থেক
নেভ র- িতন মােসর আমদািন ও িবি  সং া  তথ  জানােত বলা হেয়েছ। সে হভাজন ব বসায়ীেদর ২৫
নেভ র ঢাকায়  গােয় ার ধান কাযালেয় সশরীের উপি ত হেত হেব।

 গােয় া তলব সং া  নািটেশ দখা যায়, চাঁপাইনবাবগে র িটএম এ টার াইজ নােমর একজন
আমদািনকারক ৯ হাজার ২০ টন পঁয়াজ আমদািন কেরন। িক  গােয় া তেথ  এই আমদািনকারেকর
িব ে  কৃি ম সংকেটর মাধ েম অিত মনুাফার অিভেযাগ রেয়েছ। ম লবার তােক নািটশ পাঠায় 
গােয় া।

এ সং া  িচিঠেত বলা হয়, ‘ গাপন সংবােদর িভি েত জানা যায়, বাজাের কৃি ম সংকট সৃি র উে ে
আমদািনকৃত পয়ঁাজ অৈবধভােব আপিন মজুদ কেরেছন। আপনার িব ে  মািন ল ডািরংেয়র অিভেযাগও
রেয়েছ।  এর পিরে ি েত ছক মাতােবক আমদািনকৃত পঁয়ােজর িব ািরত তথ সহ ২৫ নেভ র 
গােয় ার ঢাকা  কাযালেয় উপি ত হেয় ব ব  দােনর জ  বলা হল।’

সংি  কমকতারা বলেছন, সে হভাজন সব আমদািনকারেকই পযায় েম ডাকা হেব। একই সে  তােদর
আয়কর ফাইলসহ অ া  াবর-অ াবর স েদর িবষেয় খাঁজ নয়া হেব।

৪৭ জেনর তািলকা :  গােয় ার াথিমক তািলকায় য ক’জন আমদািনকারেকর নাম রেয়েছ তারা
হেলন :  মসাস িদপা এ টার াইজ, া:  মার দাস, থানা রাড, ডাকবাংলা মাড়; মসাস আরএম
এে া,  কানসাট বাজার,  চাঁপাইনবাবগ ;  মসাস নরূ  এ টার াইজ,  ৪৭৩ আরামবাগ,  চাঁপাইনবাবগ ;
মসাস িবএইচ িডং অ া ড কাং,  আরামবাগ,  চাঁপাইনবাবগ  সদর; জগিদশ চ  রায়,  পািরপি ,

নওগাঁ; মসাস সা াদ এ টার াইজ, গায়ালপাড়া, চাঁপাইনবাবগ ; একতা শ ভা ার, পুরাতন বাজার,
কদমতলা ঘাট, চাপঁাইনবাবগ ; মসাস ফলু মাহা দ ডাস, সােহববাজার, রাজশাহী; মসাস ফারাহ
ই টার াশনাল, কামালনগর, সাত ীরা; মসাস মাইয়া এ টার াইজ, লালমািটঘাট লন, রাজাবাজার,
ব ড়া;  হািমদ  এ টার াইজ,  া:  আব ল  হািমদ  সরদার,  তালপি ;  আিল  রাইস  িমল,  নােচাল,
চাঁপাইনবাবগ ;  খান  টডাস,  মাধবা েদবপুর,  িহিল,  হািকমপুর;  এসএম কেপােরশন,  ৬১  িবজয়নগর
ঢাকা; মসাস গাে ন এ টার াইজ, আজাইপুর, ভালাহাট, চাঁপাইনবাবগ ; মসাস রায়হান এ টার াইজ,
রাজাবাজার,  ব ড়া;  মসাস  সাহা  এ টার াইজ,  ভামরা  লব র,  সাত ীরা;  মসাস  মিরয়াম
এ টার াইজ,  ভামরা  সাত ীরা;  র  এ টার াইজ,  া:  শািহ র  রহমান  শািহন,  ভামরা;  শািমম
এ টার াইজ,  া:  শািমম  হােসন  রাজা,  ভামরা,  সাত ীরা;  মসাস  খান  ডাস,  মাধবা েদবপুর,
হািকমপরু,  িদনাজপুর;  মসাস  এমআর  ডাস,  পাঁচিবিব,  জয়পুরহাট;  িডএ  এ টার াইজ,  ভামরা,
সাত ীরা; মসাস টাটা এ টার াইজ, িশবনগর, চাঁপাইনবাবগ ; মসাস মা এ টার াইজ, কেলজপাড়া,
টকনাফ;  মসাস  দা  এ টার াইজ,  পালাডা া,  চাঁপাইনবাবগ ;  সাহাভা ডার,  হাজী  মহিসন  রাড,
দৗলতপুর, খুলনা; আরিড এ টার াইজ, া: পংকজ দ , ভামরা, সাত ীরা; জনী এ টা াইজ, ১৭/িব

ফরাশগ  রাড ঢাকা; মািহ অ া ড াদাস, শাহপরীর ীপ টকনাফ; মসাস মু া এ টার াইজ, ভামরা
সাত ীরা; মসাস রায়হান ডাস, রাজা বাজার, ব ড়া; মসাস সাইফুল এ টার াইজ, ভামরা লব র,
সাত ীরা; িরজ-ুিরতু এ টার াইজ, আরামবাগ, চাঁপাইনবাবগ ; মসাস জােবদ অ া ড াদাস, ইসলামপুর
ফনী; মসাস আলম অ া ড স , আিলমাবাদ টকনাফ; িনউ বড়বাজার শিপং মল, টকনাফ; মসাস রচনা
ডাস,  ব রা  আবািসক এলাকা, লশান, ঢাকা;  এসএস িডং ছাট হািজ মােকট, টকনাফ; ি

এ টার াইজ, া: আবু জাফর, ভামরা, সাত ীরা; মসাস াদাস ড ই টার াশনাল, ফরাশগ  রাড,
ঢাকা; আল মিদনা ার, লামাবাজার, টকনাফ; িব ক ডাস, চেলাপাড়া, ব ড়া; ব ফািরয়া ডাস,
জয়পুরহাট রাড, িদনাজপুর ও মসাস সালাহ ডাস, রাজাবাজার, ব ড়া।

কা মস কমকতারা বলেছন, চািহদা অ যায়ী যেথ  পঁয়াজ মজুদ িছল। কােনাভােবই পঁয়ােজর সংকট
হওয়ার কথা নয়। িক  অসাধু ব বসায়ীেদর দােম িবপুল পিরমাণ পঁয়াজ আটকা পেড় থাকায় বাজার
অি িতশীল হেয় পেড়। অিত মনুাফার লােভ অেনক ব বসায়ী কৃি ম সংকট সিৃ  কেরন। আবার কেয়কজন
আমদািনকারক িনেজরা িবেশষ িসি ডেকট  গেড় তােলন। দােম  পঁয়াজ পেচ গেলও তারা  বাজাের
ছাড়ার উেদ াগ ননিন। ফেল খুচরা বাজাের পঁয়ােজর কিজ আড়াইশ টাকা ছািড়েয় যায়। িটিসিবর মাধ েম
খালাবাজাের ােক িদনভর পঁয়াজ িবি  কেরও বাজার িনয় ণ করা স ব হয়িন।
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ভার া  স াদক : সাইফুল আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম

কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমুনা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।

িপএিবএ  : ৯৮২৪০৫৪-৬১, িরেপািটং : ৯৮২৪০৭৩, িব াপন : ৯৮২৪০৬২, ফ া  : ৯৮২৪০৬৩,
সা েলশন : ৯৮২৪০৭২। ফ া  : ৯৮২৪০৬৬ 
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© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

সূ  জানায়, এখন পয  ায় দড় হাজার ব বসায়ীর নাম তািলকাভু  করা হেয়েছ। যােদর বিশরভাগই
পঁয়াজ আমদািনর সে  যু । এ ছাড়া আরও িকছু ব বসায়ী আড়তদার বা মধ েভাগী িহেসেব অিত

মুনাফা হািতেয় নন। এেদর সবাইেকই আইেনর আওতায় আনার িত চলেছ।

অিভেযাগ মািণত হেল তােদর অব া হেব অেনকটা ‘অিত লােভ তাঁতী ন ’ বােদর মেতা বেল মেন
কেরন সংি রা। পঁয়ােজর কৃি ম সংকেট অিত মুনাফা করেত িগেয় াবর-অ াবর সব স দই বােজয়া
হেত পাের তােদর। আবার অেনেকরই বািক জীবন কাটেব দক ও িবিভ  আদালেতর বারা ায় ঘুের
ঘুের।

সংি  সূ  বলেছ,  পঁয়ােজর পর জব ছিড়েয় যারা  লবণ ও চােলর  বাজার অি র  করেত চাইেছন
তােদরও নজরদািরর মেধ  রাখা হেয়েছ। পযা  মজদু থাকার পরও কৃি ম সংকট তিরর চ া করা হেল
আমদািনকৃত সব পণ  বােজয়া সহ লাইেস  বািতল হেত পাের।

পয়ঁােজ মজদুদাির: অিত মুনাফােখার ৪৭ ব বসায়ী িচি ত https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/246320/পয়ঁােজ-মজদুদাির-অিত...

3 of 3 11/21/2019, 10:26 AM

mailto:jugantor.mail@gmail.com
https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/246320/

