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১০ বছের ধান-চােলর রকড উৎপাদন 

ইফেতখার মাহ দ, ঢাকা 

• দাম কম, অিধকাংশ চালকল ব   
• হাওেরর ধান কাটা চলেছ 
• িক িদেনর মে  উ রা েল ধান কাটা  হেব 
• তখন দাম আরও কমেত পাের 

 

ষেকর গালা থেক  কের হাট, মাঠ, চাতাল-সবখােন ধান-চােলর ছড়াছিড়। গত ১০ বছেরর মে  চােলর এত ভােলা উৎপাদন 
আর হয়িন। তারপরও ষক থেক  কের বসায়ী বা চালকল মািলক-কারও েখ হািস নই। কারণ, দাম িত মােস কমেছ। 
িক িদেনর মে  উ রা েল বােরা ধান কাটা  হেব। আেগর ধানই িবি  হে  না। ন ন ধান ষক কাথায় রাখেবন। এই  
দেশর বিশর ভাগ ষক ও চালকল মািলেকর। রাে র িষিবষয়ক সং া ইউএসিডএ চলিত মােস িবে র দানাদার খাে র 
বি ক উৎপাদন পিরি িত িনেয় এক  িতেবদন কাশ কেরেছ। তােত দখা গেছ, গত এক বছের বাংলােদেশ চােলর উৎপাদন 
বেড়েছ ৭ দশিমক ২ শতাংশ। এ বছর উৎপাদন হেত পাের ৩ কা  ৫৩ লাখ টন চাল। ভােলা আবহাওয়া ও ষক া  



পাওয়ায় এই উৎপাদন বেড়েছ, যা িবে র ধান ধান উৎপাদনকারী দশ েলার মে  সেবা । ধােনর বা ার ফলন হেলও দেশর 
ধান ধান-চােলর মাকাম ও বাজাের িবি  ায় ব  হেয় গেছ। অ  বছর েলােত এ সমেয় ধােনর জাগান কম থােক, তাই দামও 
বিশ থােক। এ বছর জাগান বিশ আর দাম কম। সরকার সােড় ১২ লাখ টন ধান-চাল সং েহর ঘাষণা িদেলও মাঠপযােয় তা 

এখেনা  হয়িন। ফেল দােমর ওপের এর কােনা ভাব দখা যাে  না।  ষক থেক  কের ধােনর বসায়ী এবং চালকল 
মািলেকরা ধান-চােলর পছেন য িবিনেয়াগ কেরেছন, তা এবার উঠেব িক না, তা িনেয়ও সে হ দখা িদেয়েছ। অেনেক াংক 
থেক ১২ শতাংশ হাের ঋণ িনেয় ধান িকেন এখন তা িবি  করেত পারেছন না। ফেল েদ-আসেল ত েদর দনা বাড়েছ। বােরা 

কাটা  হওয়ার এই সময়টােত দেশর ১৬ হাজার চালকেলর ায় সব েলা চা  থােক। িক  বতমােন চা  রেয়েছ ায় ১ হাজার 
চালকল। কারণ িহেসেব চালকল মািলেকরা বলেছন, ত েদর কােছ থাকা েরােনা চালই িবি  হয়িন। ফেল ত রা আর ন ন কের ধান 
িকনেছন না। 

এ িবষেয় িষম ী আ র রা াক থম আেলােক বেলন, ‘ধােনর দাম কেম যাওয়ার িবষয়  িনেয় আমরাও িচি ত। তেব বােরা 
এখেনা কাটা শষ হয়িন। সব ধান কাটা হেয় গেল আমরা র ািন না কের, অ  কােনাভােব ধােনর দাম বাড়ােনা যায় িক না, সই 
উে াগ নব। িবষয়  িনেয় আমরা সংি েদর সে  আেলাচনা চািলেয় যাি ।’ দেশর ধান ধান উৎপাদনকারী এলাকার মে  
রেয়েছ রং র, িদনাজ র ও ি য়া। এসব এলাকা থেক থম আেলার িতিনিধরা জািনেয়েছন, গত বছেরর লনায় িত মণ  

ধােনর দাম ২০০ থেক ৩৫০ টাকা কম। বতমােন মাটা চােলর ধান িত মণ ৬৪৫ থেক ৬৬০ টাকা, মাঝাির ধান ৭০০ থেক ৭১০ 
টাকা ও স  ধান ৯৫০ টাকায় িবি  হে । বিশর ভাগ হাট থেক ষেকরা ধান িনেয় ফরত যাে ন। কারণ, িবি  হে  না। 

খা  ম ণালেয়র িহসাব অ যায়ী, দেশ িত কিজ মাটা চাল পাইকািরেত ৩১ থেক ৩৪ টাকায় িবি  হে । আর এ বছর িত 
কিজ চােলর উৎপাদন খরচই পেড়েছ ৩৬ টাকা। এক মাস আেগও চােলর দর িছল ৩৮ থেক ৪০ টাকা। বাংলােদশ অেটা মজর 

অ া  হাসিকং িমল মািলক সিমিত বােরা কাটার আেগ ধােনর দাম বাড়ােত চাল র ািনর অ মিত িদেত সরকােরর িত দািব 
জািনেয়েছ। বািণজ  ম ণালয় থেক িবষয়  িবেবচনা করার আ াস দওয়া হেলও এ াপাের কােনা ড়া  িস া  নওয়া হয়িন। এ 
িবষেয় বাংলােদশ অেটা মজর অ া  হাসিকং িমল মািলক সিমিতর সাধারণ স াদক এ ক এম লােয়ক আলী থম আেলােক 
বেলন, ‘ধান-চােলর দাম না বাড়েল ষক ও আমরা সবাই পেথ বসব। সরকােরর উিচত ত দাম যােত বােড়, সই পদে প নওয়া।’ 


