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িটিসিবর �ােক �পঁয়াজ িবি� হে�। ছিব: সংগৃহীত

িটিসিবর �াক �থেক �পঁয়াজ না িকনেল িমলেব
না অ� পণ�
�কাশ : ২৩ �ফ�য়াির ২০২১, ১৮:০৭ | অনলাইন সং�রণ

�� আেয়র মা�ষেদর �িবধােথ� সরকােরর িবপণন সং�া ��িডং কেপ�ােরশন অব বাংলােদশ (িটিসিব)
�দেশর িবিভ� �ােন পণ� িবি� �� কের। �যখােন বাজার মূেল�র �চেয় কম দােম পণ� িবি� করা হয়।
িক� সেরজিমেন �দখা যায়, �কােনা ��তা ইে� করেলই িটিসিব �থেক তার �েয়াজনীয় পণ� িকনেত
পারেছন না। িটিসিব �থেক পণ� িকনেত হেল সােথ অব�ই পাঁচ �থেক দশ �কিজ �পঁয়াজ িনেত হে�।
যা অেনেকরই �েয়াজন না থাকায় এই িবপণন সং�া �থেক মুখ িফিরেয় িনে�ন। 

িটিসিবর �দওয়া পণ� বাজার িনয়�েণর কায�করী ভূিমকা রাখার কথা থাকেলও এটা �যন এখন সাধারণ
মা�ষেদর কােছ গলার কাটা হেয় দাঁিড়েয়েছ। িবেশষ কের �ছাট পিরবােরর জ� এখন �যন িটিসিব পণ�
�কনা স�বই হে� না। কারণ এখান �থেক �কােনা পণ� িকনেত হেল ৫-১০ �কিজ �পঁয়াজ িনেতই হেব।
যা দীঘ�িদন ঘের �রেখ খাওয়া স�ব না। এেত একিদেক �যমন �� আেয়র মা�ষেদর �তমন �কােনা
উপকার হে� না, অ�িদেক িবফেল যাে� সরকােরর এই মহৎ উেদ�াগ। 

�পঁয়ােজর ঝাঁজ িনেয় সরকারেক অেনক সময়ই সমােলাচনায় পড়েত হয়। এক �কিজ   �পঁয়াজ িকনেত
িতনেশা টাকাও �নেত হেয়েছ। �সই �পঁয়াজই এখন সরকােরর গলার কাটা হেয় দাঁিড়েয়েছ। এখন �দেশ
�পঁয়ােজর �মৗ�ম �� হওয়ায় ৩০০ টাকার �পঁয়াজ �নেম এেসেছ ২৫-৩০ টাকায়। আর আমদািনকৃত
�পঁয়াজ িবি� হে� ১৫-২০ টাকায়। ফেল এখন আর ��তােদর িটিসিবর �পঁয়ােজ আ�হ �নই। 

  শিফ�ল ইসলাম
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ইে�ফাক �প অব পাবিলেকশ� িলঃ-এর পে� তািরন �হােসন কতৃ�ক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
�থেক �কািশত ও মুিহবুল আহসান কতৃ�ক িনউ �নশন ি�ি�টং ��স, কাজলারপাড়, �ডমরা �রাড,
ঢাকা-১২৩২ �থেক মুি�ত।

িব�াপন (ি�ক ক�ন):

|

�পঁয়ােজর িবি� বাড়ােত িটিসিব তােদর সয়ািবন �তল, িচিন, ম�র ডােলর সে� �পঁয়াজ িবি� অেঘািষত
ভােব বাধ�তামূলক করা হেয়েছ। এেত কের আেরা িটিসিবর পণ� �থেকই মুখ িফিরেয় িনে�ন ��তারা।
িদন �শেষ অেনক িডলােরর কােছই অিব�ীত অব�ায় অেনক পণ�ই �থেক যাে�। 

এ �সে� িটিসিবর মুখপা� �মায়ুন কিবর ইে�ফাক অনলাইনেক বেলন, বাজাের �পঁয়ােজর অি�রতা
�ঠকােত িটিসিব ১ লাখ ২০ হাজার টন �পঁয়াজ আমদািনর চুি� কেরিছেলা। যার �বিশর ভাগ িবি� হেলও
২০ হাজার টেনর মেতা এখেনা আেছ। আশা করিছ মােচ�র মেধ�ই এই �পঁয়াজ িবি� হেয় যােব। 

অ� �কান পেণ�র সে� �পঁয়াজ �কনার �কােনা বাধ�বাধকতা আেছ িকনা জানেত চাইেল �মায়ুন কিবর
বেলন, এই ধরেনর �কােনা িনয়ম আমরা কখনও কির নাই। িডলাররা হয়েতা তােদর ব�বসার �িবধােথ�
এই িনয়ম চালু কেরেছ। তেব ৫ বা ১০ �কিজ �পঁয়াজ িকনেতই হেব এটাও মানেত রািজ নয় িটিসিবর এই
মুখপা�।
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