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 স  চােলর দাম এক মােসর বধােন বেড়েছ ১২% 
 চােলর বাজাের অেটা চালকল েলা মতাবান হেয় উেঠেছ 
 চালকল েলা গেড় িতিদন চাল উৎপাদন কের ১,৫৭৪ টন 
 চালকল েলার ম ত তদারিক করেত পািরশ 

এক বছর পর আবার চােলর দাম বাড়েত  কেরেছ। িবেশষ কের স  চােলর দাম এক মােসর বধােন ১২ শতাংশ পয  বেড়েছ। 
দাম যােত আর না বােড়, স জ  সরকােরর িবিভ  পযায় থেক বাজাের খ জখবর নওয়ার কাজ চলেছ। এরই মে  বাংলােদশ 
উ য়ন গেবষণা িত ােনর (িবআইিডএস) প  থেক বাংলােদশ িতেযািগতা কিমশেনর কােছ দেশর চােলর বাজার পিরি িত ও 

িতেযািগতার অব া েল ধের এক  িতেবদন জমা দওয়া হেয়েছ। িবআইিডএস বলেছ, দেশ সারা বছের যত চাল কনােবচা 
হয়, এককভােব তার সবেচেয় বড় অংশ এখন ৫০  বড় চালকল িত ান িনয় ণ কের। বাংলােদশ িতেযািগতা কিমশেনর 
অ েরােধ করা ওই গেবষণা িতেবদেনর াথিমক ফলাফল গতকাল সামবার ড়া  কের জমা দওয়া হয়। এেত বলা হয়, চােলর 
বাজাের অেটা চালকল েলা সবেচেয় মতাবান হেয় উেঠেছ। এ েলার মাট সং া ৯৪৯। ধান কনা ও ম ত থেক  কের তা 
ভািঙেয় চােল পিরণত করা পয  তারা সবেচেয় ণ িমকা রাখেছ। বাজাের কত দােম চাল িবি  হেব, তা–ও বড় 
চালকলমািলেকরা িনধারণ করেছন। এমনিক চাল আমদািন ও র ািনর ে ও ত েদর িমকা ধান। িতেযািগতা লক ে  
সাধারণ মা েষর কােছ প  ও সবা পৗঁছােনা িনি ত করা হে  এই কিমশেনর ধান কাজ। দেশর চােলর বাজার পিরি িত 
পযােলাচনা কের দাম িনধারেণ কার কী িমকা এবং কােনা িতেযািগতার সম া হে  িক না, তা জানেতই িবআইিডএস থেক 
গেবষণা িতেবদন  তির করা হয়। 

চােলর ধান পাইকাির বাজার নওগ , ি য়া, ব ড়া ও িদনাজ র এবং চরা বাজার িহেসেব বাদামতলী, কারওয়ান বাজার, 
মাহা দ র িষ মােকট ও ক ে ত বাজাের গেবষণা  করা হেয়েছ। এ জ  ৩২ জন পাইকাির বসায়ী, ১৬ জন অেটা 

চালকেলর মািলক, ১৭ জন আড়তদার, ১৩ জন ফিড়য়া বা াপারীর সা াৎকার নওয়া হয়। এ ছাড়া িষ িবপণন অিধদ র ও খা  
অিধদ র এবং খা  ম ণালেয়র কমকতােদর সে ও কথা বেলেছন গেবষেকরা। িবআইিডএেসর জ  গেবষণা ফেলা নাজনীন 
আহেমেদর ন ে  ল গেবষণা  করা হয়। 

নাজনীন আহেমদ থম আেলা ক বেলন, ‘ য ৫০  বড় অেটা রাইস িমল বাজাের সবেচেয় ভাবশালী হেয় উঠেছ, তারা য কােনা 
অপরাধ করেছ, তা আমরা বলিছ না। মািলেকরা সরকােরর কাছ থেক লাইেস  িনেয় ও িনয়িমত কর িদেয় বসা করেছন। িবশাল 
িবিনেয়াগ কের বড় আকাের অেটা চালকল িত া কেরেছন। িক  গেবষণায় আমরা দেখিছ, ত রা চাইেল বাজাের চােলর দাম 
বাড়ােত বা কমােত পােরন। সই স মতা ত েদর আেছ। এখন ত রা আেদৗ স রকম িক  করেছন িক না, তা বাঝার মেতা ত –
উপা  সরকােরর কােছ থাকা উিচত। ত রা কােনা আইন ভাঙেছন িক না বা ইে  কের বাজাের চােলর সরবরাহ কিমেয় িদেয় দাম 
বািড়েয় বাড়িত নাফা করেছন িক না, তা িনয়িমত তদারক করা সরকােরর কাজ।’ 

দাম িনেয় ি ায় নই সরকার: িতেবদেন বলা হেয়েছ, বড় ৫০  অেটা রাইস িমেলর িত  গেড় িতিদন ১ হাজার ৫৭৪ টন 
চাল উৎপাদন কের। লত তােদর িনজ  দােম থাকা ধান ভািঙেয় তারা ওই চাল উৎপাদন কের থােক। ভাবশালী চালকল েলা 
দেশর কেয়ক  জলা যমন ি য়া, নওগ , ব ড়া ও িদনাজ ের অবি ত। একই এলাকায় এত ভাবশালী চালকল গেড় ওঠায় 

তারা সহেজই বাজার িনয় ণ করেত পারেছ। দেশর িবিভ  ান থেক ধান িকেন ওই সব জলার চালকল মািলেকরা দামজাত 
কেরন। পের তা ভািঙেয় কিমশন এেজ েদর কােছ বাজারজাত করা হয়। তেব িষম ী আ র রা াক থম আেলা ক বেলন, 



‘চােলর  ি  িনেয় সরকার িচি ত নয়। এত িদন চােলর দাম আসেল অিতির  কম িছল। এখন দাম বাড়ায় ষক লাভবান 
হে । তেব দাম বিশ বেড় গেল সরকার আরও বিশ পিরমােণ মা েষর কােছ ১০ টাকা কিজ দের চাল বচা  করেব। আর 
চালকলমািলকেদর কােছ বিশ ধান-চাল আেছ িক না, তা আমরা খ জ িনেয় দখব।’ 

িবআইিডএেসর গেবষণায় দখা গেছ, দেশর সােড় ১২ শতাংশ চালকেলর দােম ধান রাখার মতা েয়াজেনর চেয় বিশ। অথাৎ 
মােস য পিরমােণ ধান ভাঙােনা হয়, তার চেয় অেনক বিশ ধান ম ত রাখার মেতা মতা আেছ। এসব চালকলমািলক বিশ 
পিরমােণ ধান ম ত কের বাজাের ধান-চােলর দাম ওঠানামায় ভাব ফলেত পারেবন বেল গেবষণায় ইি ত করা হেয়েছ।  এ 

াপাের জানেত চাইেল বাংলােদশ অেটা মজর অ া  হাসিকং িমল ওনাস অ ােসািসেয়শেনর সভাপিত আব র রিশদ থম 
আেলা ক েঠােফােন বেলন, ‘আমরা এক বছর ধের চাল িবি  কের লাকসান নেত নেত শষ হেয় গিছ। এখন দাম িক টা 
ভােলা পাি , এেত ষকও ভােলা দাম পােব।’ 

আইন কাগেজ-কলেম: ১৯৫৬ সােল ণয়ন করা ‘কে াল অব এেসনিশয়াল কেমািড জ অ া ’ আইন  ২০১১ সােল সংেশাধন করা 
হয়। ওই আইেন আমদািনকারক, পাইকাির বসায়ী, চরা বসায়ী ও চালকলমািলকেদর খা শ  ম েতর সেবা  পিরমাণ ও 
ময়াদ িনধারণ কের দওয়া হেয়েছ। লাইেস  ছাড়া কােনা বসায়ী এক টেনর বিশ খা শ  ম ত করেত পারেবন না। চাল বা 

ধান পাইকাির পযােয় সেবা  ৩০০ টন ৩০ িদেনর জ  ম ত করা যােব। চরা পযােয় ১৫ টন ধান বা চাল ১৫ িদন রাখা যােব। 
বসায়ীরা আমদািন করা পে র শতভাগ ৩০ িদন ধের রাখেত পারেবন। ত রা ৫০ শতাংশ প  ৪০ িদন এবং ২৫ শতাংশ ৫০ িদন 

ম ত করেত পারেবন। িতেযািগতা কিমশেনর একজন সদ  থম আেলা ক বেলন, খা  অিধদ েরর মাঠপযােয়র কমকতােদর 
পে  এত বড় চালকল েলা থেক িনয়িমতভােব ত  সং হ করা ক ন। তা ছাড়া বিশর ভাগ চালকলমািলক ানীয়ভােব বই 

ভাবশালী। 

িবআইিডএেসর গেবষণার পািরেশ বলা হেয়েছ, আমন ও বােরা মৗ েম সরকার ষকেক া  দওয়া এবং সরকাির দােম 
ম ত বাড়ােনার কথা বেল সং হ  িনধারণ কের। িক  অেনক ে ই সরকােরর সং হ অিভযান থেক ষক লাভবান হন না। 
কারণ, বাজাের ধােনর দাম িনভর কের বড় চালকল েলার সং হ অিভযােনর ওপর। এ পিরি িত থেক উ রেণ ধােনর দাম যখন 
কম থাকেব, তখন ষকেক ধান ধের রাখার জ  কালীন সমেয়র জ  ঋণ দওয়ার পািরশ করা হেয়েছ। আর সরকােরর চাল 
সং েহর কাজ  অথ ম ণালয় থেক অ া  প  কনার ে  য প িত অ সরণ করা হয় তা করা উিচত। অথাৎ 
চালকলমািলকেদর কােছ দরপ  আ ান কের সবিন  দরদাতার কাছ থেক চাল কনা যেত পাের। খা  অিধদ র আ জািতক 
বাজার থেক চাল ও গম কনার ে  এই প িত অ সরণ কের থােক। খা  ম ণালয়েক বাজার পিরি িত িনয়িমত তদারক করা 
ছাড়াও বাংলােদশ িতেযািগতা কিমশেনর সে  িনয়িমত সম য় রাখারও পরামশ দওয়া হেয়েছ। 

বাংলােদশ িতেযািগতা কিমশেনর চয়ারপারসন মা. মিফ ল ইসলাম থম আেলা ক বেলন, ‘আমরা িবআইিডএেসর িতেবদন  
পেয়িছ। সখােন যসব সম া েল ধরা হেয়েছ, তার সমাধােন ত উে াগ নব।’ 


