
ফণীর ভােব ঝড়বিৃ েত রাজশাহীেত তিলেয় গেছ শত শত
একর জিমর পাকা ধান। হাটঁু থেক কামড় পািনেত নেম ধান
কেট  ঘের  তুলেত  কৃষেকর  কে র  শষ  নই।  তবু  ফসেলর
ায মলূ  পাে ন না তারা। গতকাল তােনােরর িশবনেদ ধােনর

আঁঁিট নৗকায় তলুেছন এক িকষািন -আজাহার উি ন

িত মণ ধােন কষৃেকর লাকসান নূ নতম ২০০
টাকা
কৃিষম ী বলেলন :সরকােরর ধান-চাল সং হ অিভযােন লাভবান হয় পিলিটক াল অ াি িভ ,
িমলার ও ব বসায়ীরা

কাশ : ০৮ ম ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

দেশ বােরা  কাটা   হেয়েছ  পুেরাদেম।  উ পাদনও ভােলা।  ইেতামেধ  কৃিষ  স সারণ  অিধদ র
জািনেয়েছ, এবার বােরার উ পাদন গত বছরেকও ছািড়েয় যােব। িক  কৃষেকর মেুখ হািস নই। কারণ

তা নই। আর ধােনর য দাম তােত লাভ- তা দেূরর কথা উ পাদন খরচই উঠেছ না। িত মণ ধােন
নূ নতম ২০০ টাকা কের লাকসান হে  কৃষকেদর। িবেশষ রা বেলেছন, সার, সচ, কৃিষ য পািতর দাম
বিশ।  এখন এক মণ ধােনর দােম  একিদেনর জ  একজন িমকও পাওয়া  যায় না।  এজ  কৃিষর

আধিুনকায়ন জ ির।

িবেশষ েদর অিভমত, আমােদর দেশর জিম েলা ছাট ছাট। এজ  উ পাদন খরচ বিশ পেড়। যিদ
কৃষকরা এক  হেয় একসে  জিম চাষ কের তাহেল উ পাদন খরচ কেম আসেব। তারা লাভবান হেব।
সইসে  সরকােরর অভ রীণ ধান-চাল সং হ প িত িনেয় ভাবেত হেব। এেত কৃষেকর কােনা লাভ

  মু া রায়হান
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হে  না। বাজােরও কােনা ইিতবাচক ভাব পড়েছ না। তারা আেরা বেলন, ফণীর আঘােত ফসেলর িত
হেয়েছ। িক  শ  বীমা না থাকায় কৃষক কােনা িতপূরণ পােব না। এসব িবষয় িনেয় সরকারেক এখনই
ভাবেত হেব।

উ পাদন খরচ উঠেছ না কষৃেকর

সংি  সেূ  জানা গেছ, চলিত বছর িত কিজ বােরা ধান উ পাদেন খরচ হেয়েছ সােড় ২৪ টাকা।
আর িত কিজ চােলর উ পাদন খরচ পেড়েছ ৩৬ টাকা। এ িহেসেব িত মণ ( কিজর িহেসেব) ধােনর
উ পাদন খরচ হেয়েছ ৯০৬ টাকা ৫০ পয়সা। অথচ বতমােন দেশর হাট-বাজার েলােত িত মণ বােরা
ধান িবি  হে  ৫শ থেক সেবা  ৭শ টাকায়। অথাত্ িত মণ ধােন কৃষেকর লাকসান দাড়ঁাে  ায়
২শ থেক ৪শ টাকা। বতমান দের কৃষক তার ক ািজত ফসল িবি  কের লতার মখু দখা- তা দেূরর
কথা জীিবকা চালােনাই অস ব হেয় পেড়েছ।  অথচ গত এক দশক ধেরই ধােনর উ পাদন মাগত
বািড়েয় চেলেছন কৃষক। চলিত বছেরর েত জািতসংেঘর খাদ  ও কৃিষ সং া (এফএও) এবং যু রাে র
কৃিষ িবষয়ক সং া ইউএসিডএ বেলেছ, িবে  এ বছর ধােনর উ পাদন সবেচেয় বেড়েছ বাংলােদেশ।   

গত কেয়ক বছেরর অথৈনিতক সমী া থেক দখা যায়, ২০১৫-১৬ অথবছের দেশ মাট চাল উ পাদন
হয় িতন কািট ৪৭ লাখ টন, ২০১৬-১৭ অথবছের িতন কািট ৩৮ লাখ টন আর ২০১৭-১৮ অথবছের
উ পাদন হয় িতন কািট ৬২ লাখ টন। এ বছর চােলর উ পাদন অতীেতর সব রকড ছািড়েয় যােব বেল
কৃিষ স সারণ অিধদ র জািনেয়েছ।

সূ  জানায়,  চলিত  অথবছের  আউশ,  আমন  ও  বােরা  িমেল  মাট  িতন  কািট  ৬৪  লাখ  টন  চাল
উ পাদেনর ল মা া িনধারণ কেরেছ সরকার। এর মেধ  চলিত অথবছের আউশ মৗ েম ২৯ লাখ ২০
হাজার টন ও আমেন এক কািট ৪৩ লাখ টন চাল উ পািদত হেয়েছ। িব ব াংক বেলেছ, পরপর কেয়ক
বছর ধােনর বা ার ফলেনর ফেল কৃিষেত বিৃ  বাড়েছ। িক  কৃষেকর জীবনমােনর কােনা উ িত নই।
তােদর ভাগ  বদলাে  না।

১৯৯৬ সােলর কৃিষ মাির অ যায়ী ু  ও াি ক, মাঝাির ও বড় কৃষেকর সংখ া যথা েম ৭৯ দশিমক
৮৭ শতাংশ, ১৭ দশিমক ৬১ ও ২ দশিমক ৫২ শতাংশ। ু  ও াি ক চািষরা মহাজেনর কাছ থেক চড়া

েদ ঋণ কের ফসল ফলান। তারা ফসল ওঠার সে  সে  তা িবি  কের দন। এ সময় যিদ ধােনর ায
দাম না পাওয়া যায় তাহেল তারা একদম পেথ বেস যান।

সংি রা বেলেছন, সরকােরর অভ রীণ বাজার থেক ধান-চাল সং েহর কাযকর ব ব াপনা গেড় না
ওঠায় তা কৃষেকর কােনা কােজ আসেছ না। গত আমন মৗ েমও ৮ ল  টন িস  চাল সং হ কেরও
বাজাের ধােনর দােম কােনা ইিতবাচক ভাব পেড়িন। এ বছর বােরা মৗ েম ২৬ টাকা কিজ দের ধান
ও ৩৬ টাকা কিজ দের ১২ লাখ টন চাল িকনেব সরকার। িক  কৃষকেদর কাছ থেক সরাসির না কনায়
তােদর ভােগ র কােনা পিরবতন হেব না। অথচ ২০০৬ সােলর জাতীয় খাদ  নীিতেতও অিতির  উ স
িহেসেব উ ু  িতেযািগতামলূক দরপে র মাধ েম অভ রীণ বাজার থেক খাদ শ  সং েহর িনেদশনা
রেয়েছ।

িসিরয়াসিল ভাবেছন কিৃষম ী

এ সে  কৃিষম ী ড. আ রু রা াক গতকাল ইে ফাকেক বেলন, সরকার অভ রীণ বাজার থেক িত
বছর য ধান-চাল সং হ কের তােত িকছু পিলিটক াল অ াি িভ , িমলার ও ব বসায়ীরা লাভবান হে ।
এেত কৃষেকর কােনা লাভ নই। এবারও বােরা মৗ েম ধােনর দাম কম উে খ কের িতিন বেলন, আমরা
িবষয়টা িনেয় িসিরয়াসিল ভাবিছ। এ ব াপাের খুব িশগিগর কৃিষ, খাদ  ও বািণজ  ম ণালয় বেস করণীয়
িঠক করব।

এক ে র জবােব ড. রা াক বেলন, আমােদর এখন সােড় িতন কািট টেনর বিশ চাল উ পাদন হয়।
সখােন ১০ লাখ টন চাল সং হ করেল বাজাের কােনা ভাব পড়েব না। আমােদর সােরর দাম আেরা

কমােত হেব। ভতুিক বাড়ােত হেব কৃিষ য পািতেত। কৃিষম ী বেলন, এখনেতা িতিদন ৬শ টাকা ও িতন
বলা খাওয়ােতও একজন িমক পাওয়া যায় না। িতিন বেলন, ৬০/৭০ ভাগ বােরা কাটার পর আমরা

উ পাদন দখব। েয়াজেন উ ৃ  চাল রফতািন করব। তাহেল কৃষক লাভবান হেব।
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িবেশষ রা যা বেলন

বাংলােদশ উ য়ন গেবষণা িত ােনর (িবআইিডএস) সােবক মহাপিরচালক মু ফা ক মেুজরী গতকাল
ইে ফাকেক বেলন, িতবছর কৃষক ধােনর উ পাদন বাড়ােলও স তার ফসেলর ায মলূ  পাে  না।
িক  যভােবই হাক কৃষেকর উ পািদত পেণ র ায মলূ  িনি ত করেত হেব।  না হেল কৃষক ফসল
উ পাদেন আ হ হািরেয় ফলেব। িতিন বেলন, যখন ফসল ওেঠ তখন একজন ু  কৃষক তার ফসল ধের
রাখেত  পাের না।  কারণ  তখন ফসল িবি  কের  তার  েয়াজন  মটােত  হয়।  এই  েযাগটাই  নয়
মধ েভাগীরা। এজ  যখন ফসল ওেঠ তখন কৃষক যন তার ফসল রেখ েয়াজনীয় অথ িনেত পাের
এবং পের ফসল িবি  কের স অথ ফরত িদেত পাের স ব ব া করেত হেব।

িবআইিডএস-এর সােবক এই মহাপিরচালক আেরা বেলন,  সরকাির পযােয় কৃিষপেণ র িবতরণ ব ব া
শি শালী করেত হেব। সামািজক িনরাপ া কমসিূচ ও কৃিষর জ  েয়াজনীয় িত ান েলােক আরও
শি শালী করেত হেব। সইসে  কৃিষেক আধিুনকায়ন করেত হেব। য পািতর ব বহার বাড়ােত হেব। 

ব ড়ার হাটবাজাের ধােনর দরপতন

ব ড়া থেক াফ িরেপাটার িমলন রহমান জানান, এবার বােরার ফলন ভাল হওয়ায় কৃষকরা য 
দেখিছল তা বচা- কনা বাড়ার সে  সে  মেুছ গেছ। গত মৗ েমর চেয় ধােনর দাম এবার ২শ’ থেক

৩শ’ টাকা নেম গেছ। গত কেয়কিদন হেলা ব ড়ার িবিভ  হাটবাজাের নতুন ধান ওঠা র পরই ধােনর
দাম নেম গেছ। ব ড়ার সবেচেয় বড় ধান কনা- বচার হাট ন ী ােমর রণবাঘা  হােট গত রিববার
বােরা ধান কনা- বচা হেয়েছ িব-আর ২৮ ধান ৫ থেক সােড় ৫’শ টাকা মণ দের। সখােন িমিনেকট

জােতর ধান ৬৫০ থেক ৭০০ টাকায় িবি  হে । গত বছেরর চেয় মণ িত ১০০ থেক ১৫০ টাকা কেম
ধান িবি  হে । নােটােরর িসংড়া উপেজলার বন ড়াইল ােমর কৃষক আব ল মািমন হােট ৪৫ মণ
িমিনেকট জােতর ধান এেন বেস আেছন। িতমণ ধান ৭০০ টাকা দাম বলেছন পাইকােররা। িতিন বেলন,
গত বছর এই জােতর ধান ৯০০ টাকায় িবি  কেরেছন।

ন ী াম উপেজলার চকুাইপাড়া ােমর আব ল জ ার বেলন, িত িবঘায় সেচ ১ হাজার ৫০০, সার ও
কীটনাশেক ৩ হাজার, বীজ ৫০০, িনড়ািন ৫০০, কাটায় ৩ হাজার টাকাসহ সব িমিলেয় ১৩ থেক ১৪
হাজার টাকা খরচ হয়। িবঘায় ২০ মণ ধান হেল দড় থেক ই হাজার টাকা লাকসান হেব ।

ব ড়ার পচাঁিচয়া উপেজলা ধােনর অ তম মাকাম। সখােনও িব-আর ২৮ ধান িবি  হেয়েছ ৫২০
থেক ৫৩০ টাকা মণ। আর িমিনেকট ৭১০ থেক ৭২০ টাকা। এবার ধােনর দােম  এই অব া কন

জানেত চাইেল পচাঁিচয়ার চাল ব বসায়ী ফা ক আহে দ চ ল বেলন, গত বছেরর মজদু করা অেনক
ধান  ও চাল  িকছু কৃষক ও অেনক ব বসায়ীর ঘের পেড় রেয়েছ।  এসব  ধান  চাল  িবি  না  হওয়ায়
ব বসায়ীরা নতনু কের ধান চাল িকনেত চাে  না। এ জ  ধােনর দাম পেড় গেছ।

বােরা িনেয় িবপােক িসেলেটর কষৃক

িসেলট অিফস থেক মায়নূ রিশদ চৗধরূী  জানান, এবার িসেলেট বােরা  ধান িনেয় কৃষকরা িবপােক
পেড়েছন। তারা এই ধান িবি  করেত পারেছন না উ পাদন খরেচর তলুনায় বাজারমলূ  কম থাকায়। ধান
িবি  কের সংসােরর অ া  খরচ মটােত িহমিশম খাে ন। িবেশষ কের বােরা ধান নামগ  অ েল
এবার  সরকািরভােব  ধান-চাল  েয়র  ল মা া  অ া  বছেরর  তুলনায়  অেনক কম।  তাই  কৃষকরা

ি ায় ভুগেছন। তারা মেন করেছন সরকািরভােব ধান-চাল েয়র ল মা া বিৃ  করা না হেল ধােনর
বাজার মলূ  আশা প  উঠেব না।

এিদেক িসেলেট বােরা ধােনর উ পাদন এবার অেনকটা ভােলাই হেয়েছ। অব  ফণীর ভােব নামগে
নদীর পািন বেড় িগেয় ফসল র া বাঁধ ভেঙ ৬ িট বড় হাওেরর পাকা ধান তিলেয় যায়। বশােখর শেষ
পাকা ধান ঘের তুলেত না পের সংি  হাওর এলাকার মা েষর কে র শষ নই। আর যারা পািনর সে
যু  কের িকছু ধান ঘের উিঠেয়েছ তা-ও িবি  করেত পারেছ না উপযু  দাম না পাওয়ায়। এক মণ ধােনর
বতমান মলূ  ৫শ টাকা। অথচ িত মণ ধােনর উ পাদন খরচই হেয়েছ ৭শ টাকার বিশ।
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।
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