
আমেনর বা ার ফলেন ভের গেছ কষৃেকর গালা
কািশত: ১০ - এি ল, ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

কৃিষর উ য়েন বা ব পদে প
ল মা ার চেয় ১৩ লাখ মি ক টন বিশ উৎপাদন

ওয়ােজদ হীরা ॥ আমেনর বা ার ফলেন ভের গেছ কষৃেকর গালা। গালাভরা সানািল ধােন হািসর ঝলক কষৃেকর
মেুখ। ২০১৮-১৯ অথবছের উৎপাদন ল মা ার চেয় চাল উৎপাদন হেয়েছ ায় ১৩ লাখ টন বিশ। যিদও
বাজাের  বতমােন  ধােনর মূল  িনেয় নােখাশ  চাষীরা।  তেব  উৎপাদন  িনেয়  স ই  মাঠপযােয়র কষৃক  ও  কিৃষ
কমকতারা। কিৃষেত সরকােরর ধারাবািহক নানা উ য়ন কায েমর ফেল এই সাফল  আসেছ বেল মেন করেছন
সংি রা। তেব খাদ  উৎপাদেনর পাশাপািশ উৎপািদত পেণ  কষৃক যন ায  দাম পান স িবষেয়  দয়ার
কথাও বলেছন সংি রা।

জানা গেছ, েমই দেশর কিৃষজিম কেম আসেছ। দেশর কিৃষ জিম েলা ভরাট কের কউ বসতবািড় িকংবা িমল
কারখানা গেড় তলুেছন। িবষয়িট সরকােরর সেবা  মহেলর দৃি েতও এেসেছ। ইেতামেধ ই ধানম ী শখ হািসনা
িবিভ  ক  অ েমাদনকােল বারবার সতকবাতা িদে ন য, ক  বা বায়েন কিৃষজিম র া করেত হেব। তেব
মাঠপযােয়র বা ব িচ টা হেলা এখনও থেম নই কিৃষজিম ভরাট ও িবিভ  কারখানা াপন। এমন পিরি িতেত
খােদ  িনরাপ া দয়া কিৃষ ম ণালেয়র জ  িতিনয়তই একিট চ ােল । তেব কিৃষ ম ণালেয়র সংি  িবভাগ
যেুগর সে  তাল িমিলেয় অ  জিমেত অিধক ফলেনর জ  িতিনয়তই কাজ করেছ। কিৃষ ম ণালয় ও মাঠপযােয়র
কষৃক সবার সে  কথা বেল জানা গেছ পযায় েম নানা উেদ াগ আর কষৃকেদর নানা পরামশ দান সব িমিলেয়
বাড়েছ দেশর উৎপাদন।

কিৃষ স সারণ অিধদফতর সূে  জািনেয়েছ, গত ২০১৭-১৮ অথবছেরর চেয় ২০১৮-১৯ অথবছের আমন চােষর
জিমর ল মা া িকছুটা বাড়ােনা হয়। সই সে  বাড়েনা হয় চাল উৎপাদেনর ল মা াও। আবহাওয়া ভাল থাকার
কারেণ আমন রাপেণর সময়ই বা ার ফলেনর আশা করিছেলন কিৃষ সংি রা। বা েবর িচ টাও তাই। বা ার
ফলেনর চেয়ও যন বিশ িকছু! কিৃষ স সারেণর সেরজিমন উইং জািনেয়েছ ল মা ার চেয় ১৩ লাখ টন ফলন
বিশ হেয়েছ আমেন। স িত কিৃষ িমিডয়া সংলােপর এক অ ােন কিৃষম ী ও কিৃষ সিচবও আমেন ল মা ার
চেয়ও অিধক ফলন হওয়ার কথা জানান।

কিৃষম ী ড. আ রু রা াকও বেলেছন, আমােদর এ বছর আমেন উৎপাদন হেয়েছ লে র চেয় ১৩ লাখ টন বিশ।
আমােদর এখন পুি  ও িনরাপদ খাদ  িনেয় ভাবেত হেব। একই অ ােন কিৃষ সিচব মাঃ নািস ামান জানান,
আমােদর উৎপাদন েমই বাড়েছ। ল মা া ছািড়েয় এখন আমরা আরও বিশ উৎপাদন করেত পারিছ আমােদর
নানা  যিু  ও  উ াবনী  িবিভ  জােতর  কারেণ।  সই  সে  মাঠপযােয়  কষৃকেদর  সে  কিৃষ  কমকতােদর
যাগােযাগও একটা কারণ। যিদও আমন উৎপাদেনর এই িহেসব এখনও বাংলােদশ পিরসংখ ান বু েরার (িবিবএস)

মাঠপযােয়র তেথ র সে  সম য় কের চড়ূা  হয়িন। তেব শী ই  িহসাব চড়ূা  করা হেব  বেলও জানা  গেছ।
সেরজিমেনর একািধক কমকতা জনক েক বেলন, দখুন আমােদর য উৎপাদন িতবছরই আমরা িনজ ভােব
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মাঠপযােয়র একটা িহসাব কির পের সিট িবিবএেসর িহেসেবর সে  চড়ূা  হয়। চড়ূা  করেত িগেয় িকছুটা এিদক
সিদক কম বিশ হয়।

কিৃষ সিচব মাঃ নািস ামান জনক েক বেলন, আমােদর এবার আমেন ভাল উৎপাদন হেয়েছ। তই িবষয়িট
িবিবএেসর  সে  চড়ূা  হেব  আশা  করিছ।  উৎপাদেনর  সাফেল র  পছেন  অেনক  কারণই  রেয়েছ। এর মেধ
উে খেযাগ  হে  আমরা নতুন আিব ার করা জাত েলার বীজ কষৃকেদর িদি । পযায় েম এই বীজ েলা মােঠ
চেল যাে । সই সে  িবিভ  েণাদনা রেয়েছ এিট একিট িবষয়। কষৃকরা ভাল দাম পেল আরও বিশ উৎপাদন
করেত উৎসািহত হন বেলও জানান িতিন। সিচব বেলন, সরকােরর নানামুখী  পদে েপ সব িমিলেয় আমােদর
উৎপাদন বাড়েছ।

নানা সীমাব তা সে ও িত বছর আমেনর উৎপাদন বাড়েছ। ২০১৭ সােল আমেনর উৎপাদন ায় ১ কািট ৪০
লাখ টেন পৗছঁায়। সইসময় ব ায় ফসল ভাসেলও ঘেুর দাঁড়ান কষৃকরা। আর ২০১৮-১৯ অথবছের ১ কািট ৪০
লাখ ৭৬ হাজার টন উৎপাদন ল মা া িনধারণ করা হেয়িছল। ল মা ার িবপরীেত মাট উৎপাদন হেয়েছ ১
কািট ৫৩ লাখ ৫৭ হাজার টন। উৎপাদেনর সাফেল র পছেন পূণ ভিূমকা রেখেছ নতুন নতুন উ ািবত জাত,

আধুিনক ব ব াপনা ও সরকােরর সিঠক নীিত। কষৃেকর াথ খয়াল রেখই সরকার কাজ কের যাে  বেলও জানা
গেছ। কিৃষ স সারণ অিধদফতেরর া  তেথ  জানা গেছ, ২০১৮-১৯ মৗ েম ৫৬ লাখ ৪২ হাজার ৯৯৯ হ র

জিমেত আমন চােষর ল মা া ধায করা হেয়িছল। এর আেগর বার ২০১৬-১৭ বছর ৫৬ লাখ ১৫ হাজার হ র
জিমেত  ১  কািট  ৪০  লাখ  ৭৬  হাজার  টন  আমন  চাল  উৎপাদেনর  ল মা া  িনধারণ  করা  হেয়িছল।  কিৃষ
স সারেণর মহাপিরচালক কিৃষিবদ মীর নূ ল আলম জনক েক বেলন, আমােদর জিমর সীমাব তা আেছ অ
জিমেত অিধক ফলেনর জ  আমােদর সংি  িবভাগ কাজ কের যায়। এবারও আমােদর িহসােব ১৩ লাখ টন বিশ
উৎপাদন হেয়েছ এটা একটা ভাল খবর। তেব আমরা জনগণেক িনরাপদ খাদ  িদেত চাই। আমরা স ল  িনেয়ও
কাজ করিছ।

কিৃষ  স সারণ  অিধদফতেরর  সেরজিমন  উইংেয়র উপপিরচালক  (মিনটিরং)  মাঃ  িমজা র  রহমান  এর  আেগ
জািনেয়েছন, ২০১৮-১৯ মৗ েম ৫৬ লাখ ৪২ হাজার ৯৯৯ হ র জিমেত আমন চােষর ল মা া ধায করা হয়। এর
মেধ  বানা আমন ল মা া ৩ লাখ ২৪ হাজার ৯৯৯ হ র জিম আর রাপা আমেনর ল  ৫৩ লাখ ১৮ হাজার
হ র জিমেত। রাপা আমেনর ল মা া িনেয় এই কমকতা বেলন, চলিত মৗ েম জিমর য ল মা া ধরা হেয়েছ

এর মেধ  উফশী জাত ৪২ লাখ ৬০ হাজার হ র জিম, হাইি ড ১ লাখ ৩৫ হাজার হ র জিম এবং ানীয় জােতর ৯
লাখ ২৩ হাজার হ র জিমেত আবাদ হেব। আবাদ পরবতী সমেয় জানা গেছ ৫৬ লাখ ৪৩ হাজােরর মেতা হ র
জিমেত আবাদ হওয়ার ল  থাকেলও হেয়েছ ৫৮ লাখ ৭৯ হাজার হ র জিমেত। যা ায় ২ লাখ ৩৬ হাজার হ র
বিশ জিমেত আবাদ হেয়েছ। উৎপাদন ল মা া িনেয় জানা গেছ, এবার সব িমিলেয় ১ কািট ৪০ লাখ ৭৬ হাজার

টন উৎপাদন ল মা া িনধারণ করা হয়। এর মেধ  বানা আমন থেক ৩ লাখ ৯০ হাজার টন আর রাপা আমন
থেক ১ কািট ৩৬ লাখ ৯৪ হাজার টন। রাপা আমেনর মেধ  সবেচেয় বিশ উৎপাদন ল  িছল উফশী জােতর।

উফশী জাত থেক ১ কািট ১৮ লাখ ৪৩ হাজার টন, ানীয় জাত থেক আসেব ১৩ লাখ ৮৫ হাজার টন এবং
হাইি ড থেক ৪ লাখ ৬৬ হাজার টন উৎপাদন ল মা া িনধারণ করা হেয়িছল।

কিৃষ স সারেণর সেরজিমন উইংেয়র অিতির  পিরচালক ড. আলহাজ উি ন আহেমদ জনক েক বেলন, আমেনর
উৎপাদন ভাল, পূেবর চেয় বিশ হেয়েছ। কষৃক উৎপাদন কের খুিশ। আর আবােদর ল  যা িছল সখােনও আবাদ
বিশ হেয়েছ। কষৃক-কিৃষ কমকতার সবার হাত ধেরই আমােদর কিৃষেত সাফল  আসেছ।
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