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ফণীেত 4 9 েকািট 65 লাখ টাকার ফসলহািন 
াফ িরেপাট র্ার  

 
ঘূিণ র্ঝড় ফণীর ভােব েদেশর 46 েজলার 74 হাজার 74 েহ র জিমর ধান, ভু া, সবিজ, পাট o পােনর আংিশক 
িত হেয়েছ। য় িতর আিথ র্ক মূ  49 েকািট 65 লাখ দুi হাজার 611 টাকা। আ া  ফসিল জিমর মে  

েবােরা ধান 66 হাজার 71৯ েহ র, সবিজ িতন হাজার 771 েহ র, ভু া 788 েহ র, পাট দুi হাজার 493 
েহ র o 846 েহ র পান রেয়েছ। গতকাল সিচবালেয় কৃিষ ম ী ড. আ র রা াক ম ণালেয়র সভাকে  eক 
সংবাদ সে লেন eসব ত  জানান। কৃিষম ী বেলন, সরকােরর নানা পদে েপ জানমাল o ফসেলর িত কম 
হেয়েছ। িত পুিষেয় িনেত আপাতত চাল eবং আলু রফতািন ব  রাখা হেব। তেব, চলিত েবােরা ধান যিদ কৃষক 
সিঠকভােব ঘের তুলেত পাের, তাহেল আমােদর েয়াজনীয় চাল েরেখ বািক চাল রফতািনর িবষেয় িস া  েনয়া 
হেব। সংবাদ সে লেন জানােনা হয়, ফণীর ভােব সারােদেশর েয 46 েজলা আ া  হেয়েছ েসi েজলাগুেলা 
হে - বিরশাল, বরগুনা, েভালা, পটুয়াখালী, ঝালকািঠ, িপেরাজপুর, েফনী, ল ীপুর, িসেলট, সুনামগ , বগুড়া, 
জয়পুরহাট, িসরাজগ , রাজশাহী, নoগা,ঁ চাঁপাiনবাবগ , নােটার, গাiবা া, খুলনা, বােগরহাট, সাত ীরা, 
নড়াiল, চুয়াডা া, ফিরদপুর, মাদারীপুর, েগাপালগ , শরীয়তপুর, নারায়ণগ , টা াiল, মু ীগ , ময়মনিসংহ, 
েশরপুর, জামালপুর, েন েকানা o া ণবািড়য়া।  
 
ফণীর ভােব স া  িত  কৃষেকর সংখয্া 24 হাজার 742 জন। কৃিষ সম সারণ aিধদফতেরর সংগৃহীত 
াথিমক ত  aনুযায়ী e য় িত িনধ র্ারণ করা হেয়েছ। ফসেলর ei িতেত বাজাের েনিতবাচক ভাব পড়েব 

না বেলo জিনেয়েছন কৃিষম ী। ড. আবদুর রা াক বেলন, রিব 312৯-31 েমৗসুেম িবনামূে  েবােরা ধান, গম, 
ভু া, সিরষা, িচনা বাদাম, মুগ ডাল চােষর জ  বীজ o সার িবতরেণর জ  পুনব র্াসন কম র্সূিচ হণ করা হেব। 
eছাড়াo শীতকালীন সবিজ চােষর জ  পািরবািরক পুি র aংশ িহেসেব িবনামূে  িবিভ  সবিজর বীজ িবতরণ 
কম র্সূিচ েনয়া হেব। িতিন বেলন, েবিশর ভাগ ভু া েমাচা aব ায় বাতােস েহেল পেড়েছ, eর 26 শতাংশ িত 
হেত পাের। দমকা বাতােস পাট েহেল বা েভেঙ পেড়েছ। যা শতকরা হাের পাঁচ শতাংশ িতর স াবনা রেয়েছ। 
eছাড়া দমকা বাতােস পােনর বরজ েভেঙ পেড়েছ। যার eক শতাংশ িত হেত পাের।  

 


