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ei কৃিষ aথ র্নীিবদ বেলন, ‘সরকােরর িদক েথেক কৃষকেদর ভােগয্র u য়েন সিদ ার েকােনা ঘাটিত েনi, চুর 
ভােলা uে াগo আমরা েদখিছ। িক  নীিতিনধ র্ারণী পয র্ােয় েকন েযন িকছু গলদ েথেক যায়। েয গলেদর ফাঁক 
িদেয় সহেজi ম সব্তব্েভাগীরা কৃষেকর ভােগর লাভ েখেয় েফেল আর বি ত হে  কৃষক। e ে ে  আমার 
মতামত হে , েয কেরi েহাক সরকারেক িনি ত করেত হেব েয ধান-চাল সং হ কম র্সূিচর সময় সরকােরর 
েলাকজন সরাসির যােত কৃষেকর কােছ িগেয় ধান িকেন আেন। মােঝ েযন িডলার বা িমলারেদর েকােনা েবশ না 
থােক। e ছাড়া দাম িনধ র্ারেণর সময় েযন কৃষকেদর কৃত খরচ o তােদর লােভর aংশিটর কথা মাথায় রাখা 
হয়।’ 

খা  ম ণালয় সূে  জানা যায়, গত 39 মাচ র্ eফিপeমিসর সভায় চলিত েবােরা েমৗসুেম 36 eি ল েথেক 42 
আগ  পয র্  েমাট 23 লাখ 61 হাজার েমি ক টন ধান-চাল সং েহর িস া  েনoয়া হয়। eর মে  eক লাখ 
61 হাজার টন েবােরা ধান (চােলর আকাের eক লাখ টন), 21 লাখ েমি ক টন িস  চাল eবং eক লাখ 61 
হাজার েমি ক টন আতপ চাল থাকেব। আর িত েকিজ েবােরা ধােনর সং হ মূ  37 টাকা, িত েকিজ িস  
চােলর দাম 47 টাকা eবং আতপ চােলর দাম 46 টাকা িনধ র্ারণ করা হয়। 

িবেশষ রা বেলন, সরকাির সং হ মূ  37 টাকা খুবi iিতবাচক। aথ র্াৎ মণ িত দাম হয় eক হাজার 51 টাকা। 
eটােক কৃষকবা ব দর বলা েগেলo বা েব ei দাম কৃষেকর ধরােছাঁয়ার বাiের েথেক যায়। সরকার িমলারেদর 
মা েম েবিশ দােম চাল িকনেলo িমলাররা কৃষেকর কাছ েথেক ধান িকনেছ 511-611 টাকার মে । eককথায় 
সরকাির দােমর aেধ র্কo পায় না কৃষক; oi টাকা যায় ম সব্তব্েভাগী িমলারেদর কােছ। আর িমলাররা ধান 
শুকােনার মােনর aজুহাত তুেল কৃষকেক বি ত করেছ। e ে ে  সরকাির েলাকজনo ধান শুকােনার মান িনেয় 
িমলারেদর কারসািজর সুেযাগ কের িদে  বেল aিভেযাগ রেয়েছ। 

কৃিষ স সারণ aিধদ েরর মহাপিরচালক কৃিষিবদ মীর নুরুল আলম কােলর ক েক বেলন, ‘েগল আমন েমৗসুেম 
আমােদর ল য্মা ার েচেয় 24 লাখ েমি ক টন ধান aিতির  uত্পাদন হেয়েছ। তার oপর eবার েবােরা 
েমৗসুেমo গত বছেরর তুলনায় ধান চাষাবাদ হেয়েছ eক লাখ েহ র েবিশ জিমেত। ফলনo েবশ ভােলাi হেয়েছ। 
বা ার হেলo িঠক কী পিরমাণ েবিশ হেব তা eখনi বলা যাে  না। কারণ েবােরা েমৗসুম েশষ হেত আেরা 
মাসখােনক সময় আেছ। e পয র্  ায় 71 শতাংশ ধান কাটা হেয় েগেছ। বািকগুেলা uেঠ যােব আগামী মােসর 
থম ভাগ নাগাদ। েকাথাo েকাথাo িবলিমব্ত চাষাবাদ o ফলেনর কারেণ eমনটা হে । আর eখন পয র্  যা কাটা 

হেয়েছ তােতi আমরা বলেত পাির ল য্মা ার েচেয় েবিশ ফলন হেয়েছ।’ oi কম র্কত র্া বেলন, ‘খরেচর তুলনায় 
িব য়মূ  তুলনামূলকভােব কম হেয় যাে । িবেশষ কের িমক য় বড় eকটা িবষয় হেয় দাঁিড়েয়েছ কৃষেকর 
জ । aেনক ে ে i আমরা জানেত পারিছ, দুi মণ ধােনর দােমo eকজন মজুর িমলেছ না। eর েপছেন কৃিষ 
িদনমজুেরর েপশা বদেলর িবষয়িট a তম সম া হেয় uেঠেছ। িমকরা eখন জিমেত িদনমজুির না কের a  
েপশায় িনেয়ািজত হে  বা শহের চেল যাে । ফেল ােম িমক সংকট েদখা িদেয়েছ।’ 

িমক সংকট কাটােত করণীয় কী, জানেত চাiেল মীর নুরুল আলম বেলন, ‘আমরা e জ i কেয়ক বছর ধের 
যুি র িদেক নজর িদি । eমন িকছু যুি  েদেশর কৃিষ খােত যু  করার কাজ চলেছ যা করেত পারেল 

জনবেলর েয়াজনীয়তা কেম যােব আবার কৃষেকর খরচo aেনক কেম আসেব। ফেল ধােনর দাম আর uত্পাদন 
খরেচর ভারসা  বজায় থাকেব।’ a াপক ড. iসমত আরা েবগমo বেলন, ‘আেগ আমরা বড় সম া িহেসেব 
েদখতাম সার-বীজ-কীটনাশেকর িবষয়িটেক, িক  eখন িমক সংকট িনেয়i আমােদর েবিশ ভাবেত হে । e 
ে ে o সরকারেক আেরা ভােলাভােব পিরক না করা uিচত।’ 

 


