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 অ তম ি কর ফল ক ঠালেক বলা হয় মাংেসর িবক  
 ফল থেক আসা ি র চািহদার বড় অংেশর জাগান দয় আম 
 মৗ িম ফল উৎপাদেন িবে র শীষ ১০  দেশর তািলকায় নাম িলিখেয়েছ বাংলােদশ 

আয়তেন িবে র অ তম ছাট দশ বাংলােদশ ফল উৎপাদেন সফলতার উদাহরণ হেয় উেঠেছ। এ েত িবে  ফেলর উৎপাদন ি র সেবা  হােরর 
রকড বাংলােদেশর। আর মৗ িম ফল উৎপাদেন িবে র শীষ ১০  দেশর তািলকায় নাম িলিখেয়েছ বাংলােদশ। ২০ বছর আেগ আম আর ক ঠাল িছল 

এই দেশর ধান ফল। এখন বাংলােদেশ ৭২ জািতর ফেলর চাষ হে । আেগ হেতা ৫৬ জািতর ফল চাষ। জািতসংেঘর খা  ও িষ সং ার 
(এফএও) িহসােব, ১৮ বছর ধের বাংলােদেশ সােড় ১১ শতাংশ হাের ফল উৎপাদন বাড়েছ। একই সে  িবে র ণ চার  ফেলর মাট উৎপাদেন 
বাংলােদশ শীষ ১০ দেশর তািলকায় উেঠ এেসেছ। ক ঠাল উৎপাদেন িবে র ি তীয়, আেম স ম ও পয়ারা উৎপাদেন অ ম ােন আেছ বাংলােদশ। আর 
মৗ িম ফল উৎপাদেন বাংলােদেশর অব ান বতমােন দশম। আম, ক ঠােলর বাইের মৗ িম ফেলর মে  আেছ জাম, িল , ল, কামরাঙা, েপ, বল, 
ল , আনারস, আতা, সেফদা, লটকন, তর জ,  ইত ািদ।  আয়তেন িবে  ৯৪তম; িক  জনসং ায় অ ম বাংলােদশ। সবেচেয় কম জিম, আর বিশ 

মা েষর এই দশ ফল উৎপাদেন িবে র শীষ দশ েলার তািলকায় উেঠ এেসেছ। একই সে  িনত ন ন ফল চােষর িদক থেকও বাংলােদশ সফলতা 
পেয়েছ। এত কম আয়তেনর দশ হেয়ও ফল চােষ জিম ি র িদক থেক বাংলােদশ িবে র শীষ ােন উেঠ এেসেছ। বছের ১০ শতাংশ হাের ফল চােষর 

জিম বাড়েছ।  ফেলর উৎপাদন ি র িদক থেক নয়, বাংলােদেশর মা েষর মাথািপ  ফল খাওয়ার পিরমাণও গত এক েগ ি ণ হেয়েছ। ২০০৬ 
সােল বাংলােদেশর মা ষ িদেন ৫৫ াম কের ফল খত। চলিত বছর তা ৮৫ ােম উেঠ এেসেছ। একসময় দেশ ক ঠাল ও আম িছল ধান ফল। এখন 
অ ত ২২ জািতর ফল বাংলােদেশর মা ষ িনয়িমত খায়। গত ১০ বছের দেশ আেমর উৎপাদন ি ণ, পয়ারা ি েণর বিশ, েপ আড়াই ণ এবং 
িল  উৎপাদন ৫০ শতাংশ বেড়েছ। চার-প চ বছেরর মে  ন ন ফল াগন ও অ ােভাকােডা এবং দিশ ফল বাতািবেল , তর জ, খর জ, লটকন, 
আমড়া ও আমলকীর মেতা ি কর ফেলর উৎপাদনও াপক হাের বাড়েছ। এসব ফেলর ায় েরাটাই দেশ িবি  হে । জানেত চাইেল বাংলােদশ 

িষ িব িব ালেয়র সােবক উপাচায সা ার ম ল থম আেলা ক বেলন, ফল চােষ বাংলােদেশ রীিতমেতা এক  িব ব ঘেট গেছ। গত ১০ বছের দেশ 
বািণিজ কভােব ফল চােষর পাশাপািশ বািড়র আিঙনা ও সড়েকর পােশ ফেলর গাছ রাপেণর বণতা বেড়েছ। বাংলােদশ য খা িনরাপ ায় িবে র 
অ তম সফল দশ হেয়েছ এবং িব  ধা চেক িতন বছের ছয় ধাপ এিগেয়েছ; তার পছেন ধান, সবিজ ও মােছর পাশাপািশ ফেলর এক  ণ 

িমকা আেছ বেল জানান িতিন। িষ ম ণালেয়র িহসােব, এক গ আেগও দেশ ৫৬ জািতর ফেলর চাষ হেতা। বতমােন ৭২ জািতর ফল চাষ হে । 



আরও ১২ জািতর ফল বাংলােদেশর চাষ উপেযাগী করার জ  গেবষণা চলেছ। এর মে  চার জািতর ফল ইিতমে  বাংলােদেশর মা েত সফলভােব 
চাষ হেয়েছ। ন ন কের চাষ  হওয়া ফেলর মে  াগন ফেলর ২৩  আলাদা জািত, খ েরর ১৬ , নারেকেলর ২  জািত, ক ঠােলর ১ , আেমর 
৩  ন ন জািত চােষর াথিমক সফলতা পাওয়া গেছ। আগামী –এক বছেরর মে  তা ষক পযােয় সরবরাহ করা হেব। িষ স সারণ 
অিধদ েরর বছর াপী ফল উৎপাদেনর মা েম ি  উ য়ন ক  ে  এ ত  জানা গেছ। বছর াপী ফল উৎপাদেনর মা েম ি  উ য়ন কে র 
পিরচালক মেহদী মা দ থম আেলা ক বেলন, ‘বাংলােদেশর সীিমত জিমেত আরও বিশ ফল উৎপাদেনর জ  আমরা উ ত জােতর ফেলর চারা 
উৎপাদনেক  িদি । ১১  জােতর ায় ৩০ জািতর ফেলর চারা উৎপাদেনর জ  গেবষণা চলেছ। এ েলা অব  করেল আমরা ব ত ফেল 

য়ংস ণ হেত পারব বেল আশা কির।’ 

কান ফেল বাংলােদশ কী অব ােন 

ক ঠাল: ২০১৬ সােল িবে র ফল উৎপাদেনর ম েময়ািদ ল মা া িনেয় এফএও এক  িতেবদন কাশ কের। তােত তারা বেলেছ, অ তম ি কর 
ফল ক ঠালেক বলা হয় মাংেসর িবক । সারা িবে  বছের ৩৭ লাখ টন ক ঠাল উৎপািদত হয়। সবেচেয় বিশ ক ঠাল হয় ভারেত, ১৮ লাখ টন। ি তীয় 
অব ােন বাংলােদশ, ১০ লাখ টন। ি মােনর িদক থেক অ তম সরা এই ফেলর আমদািন ব ত হাের বাড়াে  চীন। তারা লত উৎপাদেন তীয় ও 
চ থ ােন থাকা ইে ােনিশয়া ও থাই া  থেক ক ঠাল আমদািন কের। জাপান, মালেয়িশয়ার মেতা ব এিশয়ার দশ েলা ক ঠাল আমদািনর িদেক 

কঁেছ। এই দশ েলার বাংলােদশ ও ভারত থেক ক ঠাল আমদািন না করার অ তম কারণ হে , এই ই দেশর ক ঠােল আঠা থােক। আর এখানকার 
ক ঠােল একধরেনর েনা গ  থােক, যা ব এিশয়ার মা েষর পছ  নয়। তেব শীতকালীন ক ঠােল এ ধরেনর গ  ও আঠা কম থােক। িষ স সারণ 
অিধদ েরর িব ানীরা স িত রাঙামা েত এক  শীতকালীন ক ঠােলর জাত েঁজ পেয়েছন। এই জাত থেক চারা উৎপাদেনর জ  গেবষণাও  
কেরেছন ত রা। একই সে  িষ স সারণ অিধদ েরর ফল চাষ ক  থাই া  থেক আঠািবহীন ক ঠােলর চারা আমদািন কেরেছ। বতমােন তা 
দেশর উপেযাগী করার গেবষণা চলেছ। আগামী –এক বছেরর মে  তা ষক পযােয় পৗঁছােনা স ব হেব। এ াপাের ফল িবেশষ  ও িষ 

স সারণ অিধদ েরর ফল কে র পরামশক এম কামা ামান বলেলন, ‘আঠািবহীন ক ঠােলর চািহদা িব বাজাের িদন িদন বাড়েছ। আমােদর দেশর 
ম িব েদর মে  আঠােলা হওয়ার কারেণ ক ঠাল খাওয়া িনেয় একধরেনর নিতবাচক মানিসকতা তির হেয়েছ। আঠািবহীন ও গি  ক ঠােলর চাষ 
বাড়েল অত  ি কর এই খাবার দেশর সব িণর মা েষর কােছ জনি য়তা পােব।’ 

আম:এফএওর িহসােব, গত ১৮ বছের বাংলােদেশ িবে র সবেচেয় বিশ হাের আেমর চাষ বেড়েছ। বছের ১৬ শতাংশ হাের আেমর উৎপাদন বাড়ায় এর 
মাথািপ  ভােগর পিরমাণ ১০ বছের ি ণ হেয়েছ। ১০ বছর আেগ িবে র আম উৎপাদেন বাংলােদেশর অব ান িছল দশম। ২০১৮ সােল বাংলােদশ 
স ম অব ােন উেঠ এেসেছ। দেশর ফল থেক আসা ি র চািহদার বড় অংেশর জাগান দয় আম। আম িছল  বাংলােদেশর উ রা েলর ফল। 
বতমােন ৩০ জলায় আেমর চাষ হে । ২০১৭-১৮ সােল দেশ ায় ২৪ লাখ টন আম উৎপািদত হয়। ১০ বছর আেগ যা িছল ১২ লাখ ৫৫ হাজার টন। 
তেব ক ঠােলর মেতা আমও বাংলােদেশ মৗ িম ফল িহেসেব চাষ হে । স িত িষ স সারণ অিধদ র থাই া  থেক বােরা মােসর আেমর জাত 
আমদািন কেরেছ। বাংলােদেশর উপেযাগী কের এই জােতর চারা পরী া লকভােব চাষ হে । তেব আেমর ে  দেশ এক  পিরবতন ঘেট গেছ। 
একসময়  রাজশাহী ও চ পাইনবাবগে  িহমসাগর, গাপালেভাগ, াংড়া ও ফজিল আেমর ওপর দেশর চািষরা িনভরশীল িছেলন। এক গ আেগ 
আ পািল আেমর উ াবন আম চােষর সব ভৗেগািলক বাধা যন িঁড়েয় িদেয়েছ। এখন দেশর মাট উৎপািদত আেমর ৪০ শতাংশ এই জােতর। দেশর 
দি ণ ও দি ণ-পি মা েলর জলা েলােত আ পািলর চাষ াপক হাের বেড়েছ। 

পয়ারা: এফএওর িহসােব, পয়ারা উৎপাদেন বতমােন বাংলােদশ িবে র অ ম ােন উেঠ এেসেছ। এই অজন হেয়েছ গত ১০ বছের। ২০০৭-০৮ সােল 
দেশ পয়ারা হেয়িছল ২ লাখ ৭৫ হাজার টন। চলিত অথবছের তা ায় ৫ লাখ ১৬ হাজার টেন উ ীত হয়। একসময়  দিশ পয়ারার চাষ হেতা। এক 
গ আেগ আেস কািজ পয়ারা। িবেদিশ জােতর সে  িম েণ উ ািবত ওই জােতর চাষ বেড় যাওয়ার পর থাই া  থেক বশ কেয়ক  জাত আেস। 

গত ছয় বছের বাংলােদশ িষ িব িব ালেয়র জাম াজম স ার থেক উ ািবত হেয়েছ ১০ জািতর পয়ারা, যার মে  সাত জািতর পয়ারা 
থাই া  থেক আসা। একসময় িপেরাজ েরর পকা েত সবেচেয় বিশ পয়ারা হেতা। বতমােন দেশর দি ণ ও দি ণ-পি মা েলর বিশর ভাগ 
জলায় পয়ারার চাষ হয়। দেশর মাট উৎপািদত পয়ারার ৭০ শতাংশই এখন থাই জােতর পয়ারা। িষ স সারণ অিধদ র, িষ গেবষণা 

ইনি উট ও বাংলােদশ িষ িব িব ালেয়র িব ানীরা িবিচ ছাড়া পয়ারার বশ কেয়ক  জাত উ াবেনর জ  গেবষণা করেছন। দেশর সাত  
কা ািন বতমােন পয়ারার স তিরর জ  া  াপন কেরেছ। বাংলােদশ থেক পয়ারা ও পয়ারার স র ািনও হে । 

ন ন ফেল ন ন আশা: িষ ম ণালেয়র িহসাব অ যায়ী, দেশ চলিত বছর ১ কা  ২১ লাখ টন ফল উৎপািদত হেয়েছ। ১০ বছর আেগর লনায় 
উৎপাদন ১৮ লাখ টন বেড়েছ। চােষর জিমর িদক থেক সবেচেয় বিশ জিমেত চাষ হে  কলা। তারপর যথা েম আম, েপ ও ক ঠাল। সবেচেয় ত 
হাের বাড়েছ পয়ারা ও িল র আবাদ। এ ছাড়া িবে র অ তম ি কর ফল াগন ট, অ ােভাকােডা, রা ুটান, েবির, র, মা া, বল, নারেকল, 
জা ুরা, রংগন, য িডম ও খ েরর বশ কেয়ক  জােতর চাষও দেশ ত বাড়েছ। 


