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চাল র ািন িনেয় িবতক র্ 
আমদািনর চােল ƣতির জেট কপাল পুড়েছ কৃষেকর। জিমেত েসানালী ধান েদাল েখেলo কৃষেকর মেন চাপা কা া। ধান িবি  কের 
খরচo uঠােত পারেছ না। আর জিমর ধান কাটার িমেকর বাড়িত মজুির িনেয় আেছ দুঃি া। e aব ায় ধােনর ‘ া  দাম’ 
িনি ত করেত চাল র ািনর িচ া করেছ সরকার। সরকাির e uে াগ িনেয় iেতামে i ƣতির হেয়েছ িবতক র্। aথ র্নীিতিবদ o কৃিষ 
সংি রা বলেছন, পরী া নীির া না কের চাল র ািন হেল eিট ভিব ৎ সংকট ƣতির করেত পাের। eছাড়া চাল র ািন করেত হেল 
পুেরা িবষয় িনেয় পিরক না কের করেত হেব যােত কৃষেকর uপকার হয়। কৃিষ সংি রা বলেছন, আমদািন করা চােল েযমন কৃষেকর 
কপাল পুেড়েছ েতমিন চাল র ািন হেলo বসায়ী চ  eর সুিবধা পােব। কৃষেকর েকান লাভ হেব না।  
 
সংি রা জানান, েদেশ যখন চুর চাল আমদািন হি ল, তখনi ভাবা uিচত িছল কৃষেকর ধান uঠেল দাম কেম েযেত পাের। ei 
মুহূেত র্ সরকারেক েদখােনা uিচত িছল তারা ধােনর দাম বাড়ােনার জ  তৎপর। eখন সরকােরর uিচত হেব সব্ েময়ািদ পদে প 
িহেসেব ধান-চাল সং হ বাড়ােনা। আর দীঘ র্েময়ািদ পদে প িহেসেব ধান সং েহর ব া করা। 
 
জানা গেছ, বত র্মােন েদেশ চািহদার তুলনায় ধান-চাল েবিশ রেয়েছ। eছাড়া চলেছ েবােরা ধান কাটার েমৗসুম। দামo কম। uৎপাদন 
খরেচর ায় aেধ র্ক দােম ধান িবি  করেত হে  কৃষকেক। aথচ খা  ম ণালেয়র িহসােব সরকাির-েবসরকািরভােব গত 21 মােস 3 
লাখ টন চাল আমদািন হেয়েছ। পাiপলাiেন রেয়েছ আেরা 4 লাখ 91 হাজার টন চাল। 3128 সােলর েম মােস হাoের আগাম 
ব ায় ফসলহািনর পর সরকার চােলর আমদািন শু  uিঠেয় েদয়। সরকার েথেক বলা হেয়িছল, ei িতর ফেল ঘাটিত হেব 21 লাখ 
টন চােলর। িক  গত দুi বছের েদেশ ায় 71 লাখ টন চাল আমদািন হেয়েছ। গত নেভমব্ের সরকার 39 শতাংশ আমদািন শু  
পুনব র্হাল কের। eেত চাল আমদািন কমেলo ব  হয়িন। বাড়িত uৎপাদন o আমদািনর চাল বাজাের চাপ ƣতির করেছ। ফেল দাম 
িনয়িমত কমেছ। ধােনর া মূ  না পাoয়ায় িবপেদ পেড়েছন কৃষক। e িনেয় েদেশর িবিভ  ােন িতবাদ-কম র্সূিচo পািলত 
হে ।  
 
সরকাির-েবসরকাির িহসাব বলেছ, েদেশ 36 েথেক 41 লাখ টন চাল uদব্ৃ  রেয়েছ। কৃিষ ম ণালয় েথেক ei বাড়িত চাল র ািনর 
িবষয়িটo িবেবচনা করা হে । ei পিরি িতেত েকন চাল আমদািন করা হে ? তা িনেয়  তুেলেছন সংি রা। আবার চাল র ািন 
করা হেল কারা লাভবান হেব? কৃষক নািক বসায়ীরা। e িনেয়o িবতক র্ েদখা িদেয়েছ িবিভ  মহেল।  
 
কেয়কজন বসায়ী জানান, সরকার মূলত চালকলমািলকেদর কাছ েথেক চাল েকেন। চালকলমািলকরা ফিড়য়ােদর মা েম কৃষকেদর 
কাছ েথেক ধান সং হ কের। সরকার িতবছর 2 লাখ টন ধান কৃষেকর কাছ েথেক সরাসির েকনার েঘাষণা েদয়। িক  েকােনা 
সময়i তা কৃষেকর কাছ েথেক সরাসির েকনা হয় না। ফেল সব সময় বড় িকছু চালকলমািলক ধান-চােলর দাম িনয় ণ কেরন। 
 
পিলিস িরসাচ র্ iনি িটuেটর িনব র্াহী পিরচালক ড. আহসান eiচ মুনসুর বেলন, কৃষক ধােনর দাম পাে ন না। eটা সতয্। eজ  
চাল র ািন করা uিচত। তেব eটা খুব সহজ হেব না। যিদ িসে েমিটকভােব র ািন করা হয়, তাহেল কৃষক লাভবান হেব। িক  
আমােদর েদেশ েতা েসটা হয় না। তাi বলা যায়, চাল র ািন করা হেল বসায়ীরাi লাভবান হেবন।  
 
শু বার ধানম ী েশখ হািসনার সব্েদশ তয্াবত র্ন িদবস uপলে  আেলাচনা সভায় কৃিষম ী ড. আ র রা াক বেলেছন, ধােনর 
দাম কম হoয়ায় েয়াজেন চাল র ািন কের কৃষকেক া মূ  েদয়া হেব। eকi সে  ধােনর দাম কম হoয়ার সামিয়ক e সম া 
থাকেব না। সরকােরর u য়ন িচ  তুেল ধের িতিন বেলন, েশখ হািসনার েনতৃেতব্ েদশ খাে  সব্য়স ণ র্ হেয়েছ। বাংলােদশ খাে  
uদব্ৃ  েদেশ পিরণত হেয়েছ। বত র্মােন ধােনর দাম কম। আমরা চাi ে তমজুর, িন আেয়র মানুষেদর জ  চােলর দাম কম থাকুক। 
আবার eটাo চাi যারা ধান uৎপাদন কের েসi কৃষক েযেনা ধােনর া মূ  পায়। িতিন বেলন, আমােদর েয টােগ র্ট িছল তার 
েথেকo ধান aেনক েবিশ uৎপাদন হেয়েছ। আমরা গভীরভােব িচ ায় আিছ কীভােব কৃষক তােদর uৎপািদত ধােনর া মূ  পােব 
েসটা িনেয়, কীভােব কৃষেকর া মূ  েদয়া যায়। েয়াজেন আমরা চাল র ািন কের কৃষেক া মূ  েদেবা। 
 
eিদেক স িত সিচবালেয় চালকলমািলকরা বািণজয্ম ী িটপু মুনিশর সে  সা াৎ কের চাল র ািনর oপর িব মান িনেষধা া তুেল 
েনয়ার াব কেরন। েদেশ চািহদার তুলনায় চােলর মজুদ েবিশ-eমন ত  তুেল ধের চাল র ািনর াব েদন তারা। চাল র ািন না 



করেল কৃষকরা ধােনর া মূ  েথেক বি ত হেব বেলo যুি  িদেয়েছন তারা। তােদর e ােব স িত না িদেয় বািণজয্ম ী িটপু 
মুনিশ বেলেছন, েদেশ ধান-চােলর uৎপাদন o চািহদা স েক র্ কৃিষ o খা ম ীর সে  আেলাচনা কের e িবষেয় িস া  েদেবন 
িতিন।  
 
eিদেক জাতীয় পািট র্র ভার া  েচয়ার ান েগালাম েমাহা দ কােদর (িজ eম কােদর) গতকাল eক সংবাদ সে লেন বেলন, 
পরী া-িনরী া ছাড়া ei মুহূেত র্ চাল র ািন করা খুব ঝুিঁকপূণ র্ হেব। িতিন বেলন, েদেশ েয পিরমাণ uদব্ৃ  চাল থাকুক না েকন, e 
মুহূেত র্ চাল e েপাট র্ করা হেব খুব শ র্কাতর িস া  হেব। েযেকােনা বড় দুঘ র্টনার সময় েদশেক হয়েতা e জ  বড় মাশুল িদেত 
হেত পাের। আমরা বলিছ না, চাল র ািন ব  করা uিচৎ। কৃিষ, কৃষক o খা  মজুেদর কথা িচ া কের আেরা পরী া-িনরী ার 
দরকার িছল। আিম বলব, e মুহূেত র্ খা  শ  র ািন হেব খুবi ঝুিঁকপূণ র্। 
 
oিদেক গতকাল ঢাকা িরেপাট র্াস র্ iuিনিটর (িডআরiu) িমলনায়তেন eক সংবাদ সে লেন বাংলােদশ রাiস িমল oনাস র্ 
aয্ােসািসেয়শন জানায়, বড় বড় রাiস িমল মািলকেদর িসি েকেটর কারেণ কৃষকরা ধােনর া মূ  পাে ন না। ধােনর া মূ  
েপেত ধানম ীর কােছ 9 দফা দািবo জািনেয়েছ সংগঠনিট। 
 
জানা েগেছ, সরকার e বছেরর েম মাস েথেক 24 লাখ টন ধান-চাল সং েহর ল য্ িঠক কেরেছ। চলেব িতন মাস। েম মােসর 
aেধ র্ক েপিরেয় েগেলo eখন পয র্  2 হাজার 37৯ টন চাল সং হ হেয়েছ। েবিশর ভাগ চালকলমািলক বাজার েথেক ধান েকনা 
শুরুi কেরনিন। চালকলমািলক o বসায়ীেদর কােছ থাকা পুেরােনা চাল তারা সরকাির গুদােম িদে ন। 
 
কৃিষ ম ণালেয়র িহসােব েদেশ e বছর েবােরা েমৗসুেম 2 েকিজ চাল uৎপাদেন 47 টাকা খরচ পেড়েছ। খা  ম ণালয় 21 লাখ টন 
েস  চাল, েদড় লাখ টন আতপ চাল eবং েদড় লাখ টন ধান সং হ করেব। েকিজ িত 47 টাকা দের েস  চাল, 46 টাকা দের 
আতপ চাল eবং 37 টাকা দের ধান সং হ করা হেব। গত 36েশ eি ল েথেক শুরু হেয় ধান-চাল সং হ চলেব 42েশ আগ  
পয র্ । aথ র্াৎ চােলর সং হ মূে i কৃষেকর জ  েকােনা লাভ ধরা হয়িন।  
 
eর আেগ 3126 সােল ল ায় দুi দফায় 36 হাজার টন চাল র ািন কের বাংলােদশ। eসব চােলর টন িত র ািন মূ  ধরা হয় 
561 ডলার; যা বাংলােদেশর ায় 51 হাজার টাকার মেতা।  
 


