
ধােনর
eম eম মাসু

 
ে ত ভরা প
িক  কারo মু
ফলন িবি  
eমন ে র
সরকাির নীিত
 
েবােরা ধােনর
পয র্ । aব
েরাববার িনে
েদেশর aথ র্নী
 
ধােনর দাম ন
িনধ র্ারণ করে
সে  কারসাি
েয পিরমাণ 
বা ধান বস
ভাব েফেল

 
শাiখ িসরাজ
ধান-চাল িদে
61 লাখ টন
িনয় য় aস
কৃষক। কৃষক
েযমন; কৃষক
েসটা হে  ন
কের েদেব। 
 
িবিভ  কৃিষ ক
পির ম কের
িত হেয়েছ

যাoয়া ধান 
হেয় দাঁিড়েয়
নয় eক মণ 
মাংস িবি  হ
 
eিদেক কৃিষ

র দােম
সুদ ঢাকা o আশর

পাকা ধান। েকu 
মুেখ হািস েনi।
কেরo তা uঠেব

র েকান u র পাে
িতo কৃষেকর eমন

র মণ বাজাের ক
া eেতাটাi ভয়া

েজর পাকা ধােনর
র্নীিতর জ  eক a

না পাoয়ার কারণ
েত েদির কের। ে
িজ করেত পারেত
ধান য় কের তা
সায়ীেদর কাছ েথ
ল না বেল মেন ক

জ বেলন, সরকাের
েয় বছের 4 েকািট
ন খা  মজুদ থাক

ব। িতিন বেলন
ক দাম পাে  না
ক 31 টাকায় ধান
না। 51 টাকার িন
iিতমে i aেন

কম র্কত র্া o কৃষেক
র ধানকাটা হে
ছ। ফণীর ভােব 

ত কাটার িহিড়
য়েছ। েসi সে  
ধান িবি  কের 
হে  711 টাকা 

ষ সম সারণ aিধ

ম কৃষেক
রাফুল iসলাম িক

েকu তা েকেট তু
 বরং চাপা কা ায়
ব না। তাহেল মাথ
ে  না েদেশর েমরু
মন দুরব ার জ  

কার েভেদ 561 
াবহ েয, ে ােভ দু
র ে েত েপে াল
aশিনসংেকত বে

ণ িহেসেব কৃিষ o
েযটা করা দরকার
তা না। দাম িনধ র্া
তা খবুi সীিমত। 
থেক। eটাo eক
কেরন িতিন। 

েরর িনজসব্ গুদােম
িট টেনর বাজাের 
কেতা তা হেল িত
ন, কৃষকেক সবাi
। কম দােম ধান ি
ন িবি  করেলা। 
িনেচ েকােনা চাল 
নেকi চাষ ব  ক

কর সে  কথা বে
। আবার েকাথাo
সারােদেশi বৃি

ড়ক পেড়েছ। পেড়
িমেকর মজুিরo
কৃষক বাজার েথ
কের। 

ধদ র (িডei) সূ

কর কা
িকেশারগ   

তুলেছন েগালায়
য় বুক ভারী কৃষে
থার ঘাম পােয় েফ
মরুদ  খয্াত েকািট
দায়ী। eমন aব

েথেক 711 টাক
দুঃেখ aিভনব e

ল েঢেল আগুন লাি
েল মেন কের সং

o কৃষকেদর িনেয়
র িছল েমৗসুেমর 
র্ারেণ েদির করায়
আবার যা য় ক

কটা a তম বড় স

ম ধান বা চােলর 
ফিড়য়ােদর সে

িতেযািগতায় িঠকে
i ঠকায়। কৃষেকর
িবি  কের েভা
eরপর েভা া য
বাজাের পাoয়া য

কের িদেয়েছ বেল

েল জানা েগেছ, 
o িমক স েটর ক
ি পাত o ঝেড়া হ
ড় যাoয়া েসানার 
o। eক মণ ধান ি
থেক eক েকিজ গ

সূে  জানা েগেছ, 

া 

। আবার িমেকর
েকর। কারণ ধােন
ফেল জিম চাষ ক
িট কৃষক। কৃিষ a
ব া a াহত থাক

কা। ধান কাটা ি
eক িতবাদ কের
ািগেয় িদেয়েছন িত
ংি রা।  

য় কাজ করা গণম
সে  সে । দামট

য় ফিড়য়ারা সুেযাগ
কের তা সরাসির কৃ
সম া। সরকার 

ধারণ মতা যিদ
 িতেযািগতায় 
েত পারেতা। eে
র কােছ কম দােম
া যিদ কম দােম 

যিদ চাল 41 টাকা
যায় না। িতিন বে
ল জানান িতিন। 

েদেশর েবিশরভা
কারেণ েথেম আে

হাoয়ার কারেণ a
ফসল কৃষক ঘের
িবি  কেরo eক
গরুর মাংসo িকন

eখন পয র্  সার

/ 26 েম

র aভােব েকu ে
নর দাম েনi। জ
কের কী লাভ? কে
aথ র্নীিত সংি রা
কেল সামেন ধান

িমেকর মজুির গুন
রেছন টা াiেলর 
িতিন। কৃিষিনভ র্র 

মা ম ি তব্ শাi
মটা িনধ র্ারণ কের 
গ েনয়। eটা eক
কৃষেকর কাছ েথ
েয পিরমাণ ধান

িদ 31 লাখ টেনর
েটকা সরকােরর 
েতা সব্  পিরমাণ 
ম ধান িকেন েবিশ
ম চাল িকনেত পার
কায় িকনেত পারেত
বেলন, eর ফল দ ঁ

াগ eলাকায় ধান 
আেছ। কেয়ক িদন
aেনক eলাকায় ধ
র uঠােত  থা
কজন িমেকর ম
নেত পারেছন না

রােদেশ 5৯ শতাং

েম 312৯ 

েকu আেছন েকে
জিম চাষ করেত ে
ে র পুিঁজ খাটােন
রা বলেছন, কৃষক 
ন চাষi েছেড় িদে

নেত হে  পাঁচশ 
কৃষক আবদুল ম
বাংলােদেশর কৃষ

াiখ িসরাজ বেলন
বাজাের েদয়া হে

কটা বড় সম া।
থেক েনয় না। য়
ন য় কের তা েক

র কাছাকািছ হয়
জ  মুশিকল। স

ণ চাল িনেয় সরকা
িশ দােম চাল িবি
রেতা তা হেল কৃ
েতা তা হেল কৃষক
দাঁড়ােব eক সময়

েপেক েগেছ। a
ন আেগর ঘূিণ র্ঝড়
ধান পেড় েগেছ জ
থাকেলo িমক স
মজুির পিরেশাধ ক
। েকননা বাজাের

ংশ জিমর ধান কা

েট েতালার aেপ
েয খরচ হেয়েছ পু
নারi বা দরকার ক
পিরি িতর িশকা
েত পােরন aেনে

েথেক নয়শ টাক
মােলক িসকদার।
ষকেদর e দুদ র্শা

ন, সরকার ধােনর
েল ফিড়য়ারা কৃষ
 িতিন বেলন, সর
য় কের চাতাল ম
কােনাভােবi বাজ

। তা হেল ei পি
সরকােরর কােছ য

কােরর পে  বাজার
ি  করা হে । ঠক
কৃষক লাভবান হেত
ক লাভবান হেতা
য় কৃষক ধান চাষ 

aেনক জায়গায় র
ড় ফণীর ভােব কৃ
জিমেত। ei পেড়
স ট eকিট বড় ি
করা যাে  না। শুধু
র eক েকিজ গরু

কাটা হেয়েছ। ধান

ায়। 
পুেরা 
কী? 

কার। 
েক।  

কা 
 গত 
া পুেরা 

র দাম 
ষেকর 
রকার 
মিলক 
জাের 

পিরমাণ 
যিদ 
ার 
কেছ 
তা। 
া। িক  
ব  

রাতিদন 
কৃিষেত 
েড় 
িবষয় 
ধু তাi 
রুর 

ন 



কাটায় eিগেয় রেয়েছ হাoর a েলর েজলাগুেলা। হাoেরর সাত েজলায় ায় শতভাগ জিমর ধান ঘের েতালা হেয়েছ। eছাড়া 
দি ণা েলর েজলাগুেলার ায় ৯1 শতাংশ জিমর ধান কাটা হেয়েছ। তেব িপিছেয় রেয়েছ u রা েলর েবশ কেয়কিট েজলা eবং 
রাজধানীর আশপাশ, িবেশষ কের ময়মনিসংহ o কুিম া a ল। ত মেত, eবার েবােরা আবােদর জ  জিমর পিরমাণ ধরা হেয়েছ 
59 লাখ 53 হাজার েহ র। তেব িনধ র্ািরত লে য্র েচেয় েবিশ জিমেত ায় 5৯ লাখ েহ র জিমেত আবাদ হেয়েছ েবােরা ধান।  
 
খা  aিধদ েরর ত মেত, েবােরা েমৗসুেম 23 লাখ 61 হাজার টন চাল েকনার িস া  িনেয়েছ সরকার। eর মে  21 লাখ টন েস  
o েদড় লাখ টন আতপ চাল। eছাড়া ধান সং হ করা হেব েদড় লাখ টন (eক লাখ টন চােলর সমপিরমাণ)। িতেকিজ ধােনর 
সং হমূ  ধরা হেয়েছ 37 টাকা। েকিজ িত েস  চাল 47 o আতপ চােলর সং হমূ  46 টাকা ধরা হেয়েছ। গত 36েশ eি ল 
শুরু হoয়া ধান-চাল সং হ aিভযান চলেব আগামী 42েশ আগ  পয র্ । aথচ eখন  পয র্  েকােনা ধানo oেঠিন খা  িবভােগর 
গুদােম। কারণ েয়র খাতা শূ । 
eিদেক uৎপাদন খরেচর েচেয় দাম কম হoয়ায় িতমণ ধােন দুi/িতন শ’ টাকা েলাকসান হে  কৃষেকর। িতমণ ধান uৎপাদেন 
কৃষেকর খরচ হাজার টাকা ছাড়ােলo িবি  করেত হে  761-811 টাকায়। ধােনর েমাকামগুেলায় ে তা না থাকায় ধােনর দাম 
eখনo িন মুখী। বসায়ীেদর কােছ আমদািন চােলর সরবরাহ থাকায় তারা বাজার েথেক ধান েকনায় কম গুরুতব্ িদে । জানা েগেছ, 
সরকার িতমণ ধােনর মূ  িনধ র্ারণ করেছ 2 হাজার 51 টাকা। eর েকান ভাব েনi বাজাের, মােঠর িচ  িভ ।  
 
আবার সরকািরভােব ধান েকনায় eখনo গিত আেসিন। ফেল কৃষক ভাল দােম ধান িবি  করেত পারেছন না। eকািধক কম র্কত র্া 
বেলন, যিদ ধান-চােলর দাম বােড়, তাহেল িন  o ম িব েদর ক  হয়। আবার ধােনর দাম কেম েগেল কৃষক িত  হয়। কােজi 
দুiেয়র মে  eকটা ভারসা  থাকা দরকার।  
 
কৃিষ ম ণালেয়র কম র্কত র্ারা বেলন, আমােদর কৃষকেদর ভতুর্িক যিদ eকটু বাড়ােনা যায় aথ র্াৎ সার, বীজ, েসেচর ে ে  ভতুর্িক 
বাড়ােত পারেল uৎপাদন খরচ কেম আসেব।  
 
হাoর eলাকায় েখাঁজ িনেয় জানা েগেছ, eখন েভজা ধান িতমণ িবি  হে  561-661 টাকা। শুকেনা ধান 711-761 টাকা। মাস 
দুেয়ক পর ধােনর দাম িকছুটা বাড়েত পাের। তাi যােদর সাম র্ আেছ, তারা eমন পািনর দের ধান িবি  করেছন না।  
 
আমােদর বগুড়া িতিনিধ জানান, বগুড়ায় েবােরা ধান কাটার ভরা েমৗসুম চলেছ। eক স াহ আেগ েথেক ধান কাটা শুরু কের 
কৃষকরা। বগুড়া, জয়পুরহাট, পাবনা, িসরাজগ  িমেল ei কৃিষ a েলর eখন পয র্  4৯ ভাগ ধান েকেট ঘের তুলেত েপেরেছ 
কৃষক। ফলনo ভাল হেয়েছ তেব কৃষকেদর মুেখ হািস েনi। ধান েকেট ঘের েতালার পর িবি র সময় দাম না পাoয়ায় কৃষকেদর 
মুেখ হতাশার েরখা ফুেট uেঠেছ। aেনেক ধােনর বাজারদর শুেন ধান uৎপাদন খরচ তুলেত পারেবন িক না eমন দুি া মাথায় 
িনেয় মােঠ ধান কাটেছন। 
 
বত র্মােন ei a েল ধান মা  611-641 টাকা মন। ei দােম ধান িবি  কের িতিবঘা জিমেত েমাটা aংেকর েলাকসান গুনেত 
হে  কৃষকেদর। গত 3 স াহ ধের ধান কাটা শুরু হেয়েছ। থম িদেক ধােনর দাম 811 টাকা িছল। 
eিদেক ধােনর বাজার কেমর কারণ িহেসেব কৃষক eবং বসায়ীরা বলেছন, ধান চাল মজুদ থাকায় িমল মািলকরা ধান িনেত aনীহা 
কাশ করেছন। eছাড়া সরকাির ভােব eখেনা কৃষকেদর েথেক ধান য় শুরু কেরিন। eরপর বাজাের ভারতীয় চােলর আমদািন 

পয র্া  থাকায় ভরা েমৗসুেম কৃষকেদর মাথায় হাত পেড়েছ। ফিড়য়া বসায়ীরা কৃষকেদর কাছ েথেক মণ িত 611-641 টাকা দের 
ধান িকনেছন। eেত কৃষকেদর েলাকসান গুণেত হে ।  
 
বগুড়া েজলা কৃিষ স সারণ aিধদ েরর ত মেত, eবার 2 লাখ 91 হাজার 892 েহ র জিমেত েবােরা চােষর ল য্মা া ধরা হেলo 
কৃষক 2 লাখ 99 হাজার 211 েহ র জিমেত ধান েরাপন কেরিছল। েজলায় eবার ধােনর ফলন ভাল হেয়েছ। ল য্মা ার েচেয় 
aেনক েবিশ uৎপাদনo হেব। eখন পয র্  4% জিমর ধান কাটা হেয়েছ। বগুড়া েজলায় uৎপাদন ল য্মা া 8 লাখ 27 হাজার 774 
টন। eখন পয র্  32 হাজার 578 টন জিমর ধান ঘের েতালা হেয়েছ।  
 
বগুড়ার শাজাহানপুর uপেজলার েগাহাiল iuিনয়েনর শািলকা ােমর কৃষক লুৎফর, আ র রিহম জানােলন, লােভর আশায় ধান চাষ 
কের eবার তােদর েলাকসান গুনেত হেব। তােদর েকu 21 িবঘা, েকu 28 িবঘা আবার েকu 24 িবঘা জিমেত ধান েরাপন 
কেরিছেলন। স ােহর শুরুেত ধােনর দাম eকটু থাকেলo ধীের ধীের বাজার কমেত শুরু কের। eখন বাজাের ধােনর দাম মণ িত 
781 টাকা। 2 িবঘা জিমেত ধান েরাপন েথেক শুরু কের কাটা মাড়াi পয র্  কৃষেকর খরচ পেড় ায় 23 হাজার টাকা। eক িবঘা 



জিমেত কৃষক ধান পায় 31 েথেক 33 মণ। েস তুলনায় কৃষক eবার িবঘা িত পােব সােড় 24 হাজার েথেক 26 হাজার টাকা। 
িবিভ  eনিজo eবং দাদন বসায়ীেদর কাছ েথেক েলান িনেয় জিমেত িবিনেয়াগ কের eবং হাড়ভাঙা পির েম eত সব্  পিরমাণ 
টাকা শি ত eবং দুি া  কের তুেলেছ তােদর। 
ন ী াম uপেজলার  ধান বসায়ী শাহ আলম জানােলন, িতিন কৃষকেদর বািড় বািড় িগেয় ধান য় কের মহাজনেদর েদন। 
 
বগুড়া েজলা কৃিষ স সারণ aিধদ েরর uপ-পিরচালক িনিখল চ  িবশব্াস জানান, েয েকান মুহুেত র্ ঝড় বৃি  হেত পাের। তাi 
আমােদর প  েথেক পাকা ধান েকেট ঘের তুলেত মাiিকং করা হেয়িছল eবং কৃষকেদর িনেয় প িমিটং করা হেয়িছল। 
 
হাoের দশ বছর ধের েলাকসােন কৃষক 
ধান uৎপাদেন য় বাড়েলo, িমলেছ না া  দাম। কৃষেকর সে  আলাপ কের জানা েগেছ, ধােনর া  দাম না পাoয়ায় গত দশ 
বছর ধের তারা েবােরা আবােদ েলাকসান িদেয় যাে ন। eবার ভাল ফলন হেল েস ধকল িকছুটা কািটেয় oঠার আশা কেরিছেলন 
তারা। িক  তােদর েস আশায় গুেড়বািল। ঘেটেছ ি ধান-39 eর ফলন িবপয র্য়। eছাড়া া  দাম না পাoয়ার কারেণ eবারo 
েলাকসান গুণেত হে  তােদর। েকবল া  দাম নয়, eেকর পর eক সংকেট কাবু হাoেরর কৃষক। িদব্গুণ-িতনগুণ পাির িমক িদেয়o 
িমেলিন ধান কাটা িমক। তাi eবােরর ধান কাটা পব র্ িছল eেকবােরi ছ হীন। াপক দরপতন o ফলন িবপয র্েয়র কারেণ হািস 
েনi কৃষেকর মুেখ। 
েদেশর a তম ধান েবােরা uৎপাদনকারী েজলা িকেশারগ । কৃিষ িবভাগ জানায়, e বছর েজলায় ায় েপৗেন 3 লাখ েহ র 
জিমেত েবােরা চাষ হেয়েছ। eর মে  হাoর aধুয্িষত iটনা, িমঠামiন, a াম o িনকলী-e চারিট uপেজলায় আবাদ হেয়িছল ায় 
eক লাখ েহ র। 
 
ানীয় কৃষকরা জানান, হাoেরর  o মাঝাির কৃষক মূলত ধার েদনা o মহাজেনর কাছ েথেক সুেদর oপর ঋণ িনেয় জিম চাষ 

কেরন। ধান েতালার সােথ সােথi তােদর ঋেণর টাকা পিরেশাধ করেত হয়। িক  ধােনর কম দাম তােদর ভািবেয় তুেলেছ। ei 
কারেণ তারা মহাজেনর ঋণ েশাধ করা িনেয় িবপােক পেড়েছন। কৃষেকরা জানান, সােরর চড়ামূ , েসচ খরচ, িমেকর চড়া মজুরীেত 
তােদর নািভশব্াস aব া। িক  ফসেলর া  দাম েনi। মূ  কম-েবিশ যাi েহাক, মহাজেনর ঋণ পিরেশাধ করেতi হয়। 
 
সরজিমন হাoেরর িবিভ  eলাকা ঘুের জানা েগেছ, েজলার হাoেরর aেনক কৃষক aে র জিম প ন িনেয় েবােরা আবাদ কেরেছন। 
আবার aেনেক িব শালীেদর জিম বগ র্া চাষ কেরেছন। কৃষেকরা িমেকর মজুির আর মহাজেনর ঋণ েশাধ করেত িগেয় ধান কাটা 
শুরু হoয়ার পর েথেকi নতুন ধান িবি  করেছন। িত মণ ধােনর সেব র্া  মূ  661 টাকা। 211% ভাগ শুকেনা ধােনর দাম 
সেব র্া  711 টাকা। aথচ uৎপাদন য় পেড়েছ 861 েথেক 911 টাকা। তাi বত র্মান বাজাের সেব র্া  দােমo তােদর uৎপাদন য় 
uঠেব না বেল জানান কৃষক। 
 
কৃষেকরা জানান, িতিট কৃষক পিরবােরর েযসব সদ  চাষাবােদ ম েদন, তারা িনেজেদর মজুিরটা কখেনাi টাকার মুে  িহসাব 
করেত েশেখনিন। েকবল নগদ েয টাকাগুেলা চাষাবােদ খরচ কেরন, েকবল েসটাi িহসােবর মে  ধেরন। তারপরo েমৗসুেমর শুরুর 
িদেক িত মণ ধােন কম কের হেলo তােদর দু’শ টাকা িত হয়। 
 
েখাঁজ িনেয় জানা েগেছ, কৃষকরা েবােরা আবাদ করেত িগেয় ানীয় মহাজনেদর কাছ েথেক ঋণ হণ কেরন, াংক েথেক ঋণ েনন, 
eনিজo েথেকo ঋণ েনন। আবার u রবে র িবিভ  চাতাল মািলক কৃষকেদর মে  আগাম লি  কেরন। ধােনর কৃত মূে র েচেয় 
aেনক কম মূ  িনধ র্ারণ কের eসব লি র টাকা কৃষকেদর হােত তুেল েদন। আর নতুন ধান oঠার সে  সে  eসব চাতাল মািলেকর 
েলাকেদর হােত কৃষকেদর পির েমর ধান তুেল িদেত হয়।  
 
ei সময় হাজার হাজার মণ ধান বড় বড় েনৗকা বা কােগ র্ােত তুেল িনেয় যাoয়া হয় হাoরা েলর ‘ েবশদব্ার’ বেল খয্াত কিরমগে র 
চামড়া েনৗব ের। েসখান েথেক াক eবং া ের ভের িনেয় যাoয়া হয় u রব সহ িবিভ  a েলর চাতােল। আবার ধান কাটার 
েমৗসুেম চামড়া েনৗব ের a ায়ী আড়ত খুেল বেসন েমৗসুিম বসায়ীরা। তারা দালােলর মা েম হাoেরর কৃষকেদর কাছ েথেক 
স ায় ধান িকেন আড়েত গুদামজাত কেরন। eখান েথেক সরবরাহ কেরন িবিভ  বড় বড় চালকল বা চাতােল। চামড়া ব েরর 
আড়তদারেদর সে  কথা বেল জানা েগেছ, তারা eখন সেব র্া  661 টাকা মণ দের ধান িকনেছন। িনকলী uপেজলার ভািটবরািটয়া 
ােমর কৃষক আবদুল মা ান eবার ৯ eকর জিমেত েবােরা আবাদ কেরিছেলন। eর মে  ি ধান 39 েরাপন কেরিছেলন 8 eকর 

জিমেত। e 8 eকর জিমেত সব্াভািবক ফলেন ধান হoয়ার কথা 511 মণ। ফলন িবপয র্েয়র কারেণ ধান হেয়েছ 331 মণ। বািক 3 
eকর জিমেত ি ধান 3৯ েরাপণ কের সব্াভািবক ফলন েপেলo  ঋণ  ei কৃষক  eখন েচােখ a কার েদখেছন। আবদুল মা ান 



মানবজিমনেক বেলন, ‘eকিদেক ধােনর uৎপাদন কম হেয়েছ, a িদেক ধােনর দাম কম থাকায় eবার আিম বড় ধরেণর ধরা 
েখেয়িছ। পাoনাদারেদর তাগাদার কারেণ স ায় সব ধান িবি  কের িদেয়িছ।  ঘের eক ছটাক ধানo রািখিন। সামেনর িদনগুেলােত 
কী েখেয় বাঁচেবা ei িচ ায় আিছ।’ 
 
গতকাল ম লবার সকােল কিরমগ  uপেজলার বড় হাoের সেরজিমন কথা হয় uপেজলার গুনধর ােমর কৃষক েমা: আল আিমেনর 
সে । িতিন জানান, eবার সব িমিলেয়  8 eকর জিমেত েবােরা ধান কেরিছেলন িতিন। eর মে  ি ধান 39 কেরিছেলন 5 eকর 
জিমেত।  ি  ধান 3৯ কেরিছেলন 4 eকর জিমেত। সব িমিলেয় ধান েপেয়েছন 431 মন। আল আিমন জানান, সব্াভািবক ফলেন 
তার জিমেত ধান হoয়ার কথা কমপে  511 মণ। 8 eকর জিমেত ধান uৎপাদেন  তার খরচ হেয়েছ 3 লাখ 51 হাজার টাকা। 431 
মণ ধান 661 টাকা কের িবি  কের িতিন েপেয়েছন মা  2 লাখ 87 হাজার টাকা। ায় ছয় মাস েরােদ পুেড় ক  কের েবােরা ধান 
কের তােক 2 লাখ 63 হাজার টাকা েলাকসান গুণেত হেয়েছ।  
 
িমঠামiেনর কাটখাল ােমর ষােটাধ র্ কৃষক হািরছ িময়া eবার 21 eকর জিমেত  ি ধান 3৯  আবাদ কেরিছেলন। ফলন েমাটামুিট 
হেয়েছ। তারপরo সব্ি  েনi তার মেন। মহাজেনর ঋেণর েবাঝা তার মাথার uপর ঝুলেছ। ধােনর কম দাম তার ফসল েতালার 
আন েক ান কের িদেয়েছ। ‘মহাজেনর ঋণ েশাধ কের েয সারাটা বছর িকভােব চলেবা তা eকমা  আ াহi জােন!’ বলেত িগেয় 
দীঘ র্শব্াস ছােড়ন হািরছ িময়া। িমঠামiন uপেজলার ঢাকী ােমর কৃষক কামাল িময়া জানান, িতিন 9 eকর জিমেত েবােরা আবাদ 
কেরিছেলন। ধােনর দাম কম হেলo তােক ঋণ পিরেশাধ করেত খলােত েরেখi ধান িবি  করেত হেয়েছ। কৃষক মরম আলী জানান, 
িত মণ ধান ফলােত কৃষেকর খরচ পেড়েছ সােড় 8শ’ েথেক 9শ’ টাকা। aথচ বত র্মােন eর কাছাকািছ দামo পাoয়া যাে  না।  

 
eেত তােদর মণ িত বড় aে র েলাকসান গুণেত হে । iটনা সদেরর কৃষক েমাহা দ আলী জানান, কৃিষকাজ না কের কৃষক বেস 
থাকেত পাের না। তাi লাভ-েলাকসােনর িহসাব না কের িত বছরi তারা েবােরা আবাদ কেরন। িতিন বেলন, িদন িদন কৃিষ 
uপকরেণর দাম েবেড় চেলেছ। তাi হাড়ভা া পির ম কের কৃিষকাজ করেলo তারা লাভবান হেত পােরন না। তার দািব, কৃষকেদর 
েলাকসােনর হাত েথেক বাঁচােত সরকািরভােব সরাসির কৃষকেদর হাত েথেক েমৗসুেমর শুরু েথেকi ধান য় করেত হেব। মৃগা 
ােমর কৃষক শামীম িময়া জানান, eকিট মা  েবােরা ফসলi হাoেরর জীবন-জীিবকা। কৃষেকর হােত নগদ টাকা না থাকায় িমক 

খরচসহ নানা খরেচর েযাগান িদেত বা  হেয় কম মূে  তােদর ধান িবি  করেত হয়। ei কারেণ ধােনর ফলেন তারা কমেবিশ খুিশ 
হেলo দােম ধরা খাে ন। করনশী ােমর কৃষক হািববুর রহমান বেলন, ধান কাটার জ  তােদরেক aিতির  টাকা গুণেত হেয়েছ। 
ঘের েয পিরমাণ ধান তারা তুলেত পারেবন বেল আশা কেরিছেলন, তার eক চতুথ র্াংশo তুলেত পােরনিন। 
 
eর uপর ধােনর দাম কম হoয়ায় তারা িদেশহারা। িতিন বেলন, িত বছর ভােলা দাম পাoয়ার আশা করেলo আমরা বার বারi 
িনরাশ হি । তবুo ে েচ থাকার eকমা  aবলমব্ন িহেসেব আমােদর বা  হেয় ধান চাষ করেত হে । eকi ােমর কৃষক আবুল 
কােশম জানান, uৎপািদত ধােনর েবিশর ভাগi ধান কাটা o মাড়াiেয়র মজুির েমটােত চেল যায়। eছাড়া েমৗসুমজুেড় হালচাষ, 
আবাদ, সার o কীটনাশকসহ uৎপাদন সংি  নানা খরচ গুণেত হেয়েছ। িক  ধােনর দাম কৃষকেদরেক চরমভােব হতাশ কেরেছ। 
eকi রকম কথা জানােলন িমঠামiেনর মিহষারকাি  ােমর কৃষক সািহদ িময়া, কালু িময়া o বািছর িময়া, ঢাকী ােমর শিফকুল 
iসলাম, জাহা ীর িময়া o িজ র রহমান, a ােমর সাপা  ােমর কৃষক িব ু লাল দাস, েচৗদ  বড়হািটর কৃষক আন  দাস o 
সুখময় দাস eবং iটনার ধনপুর ােমর কৃষক ভজন দাস, সদেরর আজাদ েহােসন o আবদুর রuফসহ aেনেকi। তারা জানান, 
হাoের eখন aিধকাংশ কৃষেকর eকi দশা। ধােনর দাম না থাকায় তােদর মাথায় হাত পেড়েছ। তারা ে ােভর সে  বেলন, যখন 
কৃষেকর হােত ধান থােক তখন দাম থােক না। ধান কৃষেকর হাত েথেক চেল েগেল দাম বােড়। 

 


