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বাজাের চােলর দাম যােত কােনাভােবই না বােড় স িদেক সতক দিৃ  রাখার
পাশাপািশ কৃষকেদর ধােনর ায  মলূ  িনি ত করার পািরশ কেরেছ খাদ
ম ণালয় স িকত সংসদীয় কিমিট। একইসে  চােলর দাম িনয় েণ িনয়িমত
বাজার তদারিক করারও পািরশ কেরেছ কিমিট। গতকাল ম লবার জাতীয়
সংসদ ভবেন অ ি ত সংসদীয় কিমিটর সভায় এই পািরশ করা হয়।

বঠক সূ  জানায়, বঠেক খাদ  ম ণালয় জানায়, চলিত অভ রীণ আমন
সং হ  মৗ েম  কৃষকেদর কাছ  থেক ৬  লাখ  টন  ধান  েয়র ল মা া
িনধারণ করা হেয়েছ। িত কিজ ধােনর দাম িনধারণ করা হেয়েছ ২৬ টাকা।
উপেজলা পযােয় াি ক ও নারী কৃষকেদর অ ািধকার িদেয় ধান িব য়কারী

কৃষক তািলকা করা হেয়েছ। স তািলকা অ যায়ী ধান সং হ করা হে ।  

বঠক শেষ সংসদীয় কিমিটর সভাপিত ও আওয়ামী লীেগর িসিডয়াম সদ  মাহা দ নািসম জানান,
কিমিট খাদ  ম ণালয়েক িনিদ ভােব পািরশ কের বেলেছ য কৃষকেদর ধােনর ায  দাম  িনি ত
করেত হেব, আবার চােলর দাম যােত না  বােড় স িদেকও সতক দিৃ  রাখেত হেব।  িনয়িমত বাজার
পযেব ণ করেত হেব। তেব মু বাজার অথনীিতর এই যেুগ ব বসায়ীেদর কােনা চাপ েয়াগ করা হাক
তা তারা চান না। এছাড়া সারােদেশই ভজাল িবেরাধী অিভযান জারদার করেত বলা হেয়েছ।

খাদ ম ী সাধন চ  মজুমদার বেলন, উপেজলায় উ ু ভােব সাংবািদকেদর উপি িতেত লটািরর মাধ েম
ধান  কনা  হেব।  ২০ নেভ র  এ  কায ম  উে াধন  করা  হেয়েছ।  এ  ছাড়া  পরী ামলূকভােব  ১৬িট
উপেজলায়  তথ যিু র  ব বহাের  অ াপেসর  মাধ েম  ধান  কনা  হেব।  িতিন  বেলন,  খােদ  ভজাল

িতেরােধ ইউএসআইিডর সহেযািগতায় াম মাণ  ল াবেরটিরর উে াধন করা  হেয়েছ।  পযায় েম সব
জলায় এ ধরেনর গািড় দওয়া হেব।

মাহা দ নািসেমর সভাপিতে  কিমিটর সদ  ও খাদ  ম ী সাধন চ  মজুমদার, সােবক িশ াম ী ল
ইসলাম নািহদ, অ াডেভােকট ধীের  দবনাথ শ ,ু আ লু হাই, আেয়ন উি ন ও আ মু লতানা বঠেক
অংশ নন।
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