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ধােনর দাম অ াভািবকভােব কেমেছ উে খ কের কৃিষম ী ড.  আ রু রা াক বেলেছন,  কৃষকেদর কাছ
থেক সরাসির ধান িকেন এ সম ার সমাধান করা যােব না। কারণ অতীেত দখা গেছ, চািষর নাম িদেয়

রাজৈনিতক লাকজন, খাদ  িবভােগর লাকজন ও ব বসায়ীরা সরকােরর দােম ধান িদে । িতিন বেলন,
িবষয়িট িনেয় সরকােরর উ পযায়ও িচি ত। এ সংকট িনরসেন সীিমত পযােয় চাল র ািনর িচ াভাবনা
করেছ সরকার।

গতকাল  শিনবার  রাজধানীর ইনি িটউশন  অব  িডে ামা  ইি িনয়াস  (আইিডইিব)-এর সে লন  কে
‘জলবায়ু পিরবতন : কৃিষ খােতর চ ােল ’ শীষক এক সিমনাের ধান অিতিথর ব েব  িতিন এ কথা
বেলন। বাংলােদশ াইেমট চ  জানািল  ফারাম (িবিসেজএফ) এ সিমনােরর আেয়াজন কের।

ধােনর দাম কম হওয়ায় ধান খেত আ ন দওয়া সে  কৃিষম ী বেলন,  -একজন কৃষক ভাবােবগ
থেক খেত আ ন িদেয়েছ। ধােনর দাম কম হওয়ায় য সম ার সিৃ  হেয়েছ তার সমাধান অব ই

করেবা।

আইিডইিবর  সাধারণ  স াদক শাম র  রহমােনর  সভাপিতে  অ ােন  িবেশষ  অিতিথ  িছেলন  প ী
কমসহায়ক ফাউে ডশেনর (িপেকএসএফ) চয়ারম ান ড.  কাজী  খলী মান আহমদ। িবিসেজএেফর
সভাপিত কাওসার রহমােনর স ালনায়  অ ােন  াগত ব ব  রােখন  সংগঠেনর সাধারণ  স াদক
মাতাহার হােসন।

ায়ী কিমশন গঠেনর পরামশ

ড. কাজী খলী মান আহমদ ফসেলর উ পাদেনর পাশাপািশ দাম বাড়ােনা এবং ধােনর দাম িনেয়
সংকট সমাধােন ায়ী কিমশন গঠেনর পরামশ দন। এই কিমশন ফসেলর দাম িনধারণ করেব। িতিন
বেলন, কৃষকেদর সংগিঠত করেত হেব। যােত ছাট কৃষক একসে  তার ক ািজত ফসল ধের রাখেত
পাের। কৃিষেত যাি কীকরেণর ওপর আেরা জার িদেত হেব। যােত ফসেলর উ পাদন খরচ কেম যায়।
খরচ কেম গেল কৃষক লাভবান হেব।  সিমনাের ব  উপ াপন কেরন সােবক কৃিষ সিচব ড. আেনায়ার
ফা ক, কৃিষ তথ  সািভেসর পিরচালক ড. মা.  ল ইসলাম এবং িবিসেজএেফর চার ও কাশনা
স াদক ন আশীষ।

‘ধােনর দাম িনেয় ধানম ীও িচি ত’

এিদেক গতকাল শিনবার ব ব ু অ ািভিনউ  আওয়ামী লীেগর ক ীয় কাযালেয় বাংলােদশ কৃষক লীগ
আেয়ািজত ‘কৃষকর  জনেন ী  শখ হািসনার েদশ ত াবতন িদবস’  উপলে  আেলাচনা  ও দায়া
মাহিফেল কৃিষম ী ড. আ রু রা াক বেলন, বতমান বাজাের ধােনর মলূ  অ াভািবক রকম পেড় যাওয়ায়
সরকার িচি ত। আমরা এ অব া থেক উ রেণর চ া করিছ। এটা সামিয়ক, ত সমেয়র মেধ ই এ
সংকট কেট যােব। িতিন বেলন, আজেক বাংলােদেশ ধান কাটার িমক পাওয়া যায় না  এবং িমক
পাওয়া যায় না বেলই ধান চাষ কের মা েষর লাভ হে  না। এজ  সরকার খুবই িচি ত। ধানম ীসহ এ

  ইে ফাক িরেপাট
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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।

|

িনেয় আমরা িচ া করিছ।

কৃষক লীেগর সভাপিত মা. মাতাহার হােসন মা ার সভাপিতে  এই আেলাচনা সভায় অ াে র মেধ
ব ব  রােখন আওয়ামী লীেগর কৃিষ ও সমবায় িবষয়ক স াদক ফির াহার লাইলী।

 

print | ধান িকেন লাভ হেব না, চাল রপািনর িচনা চলেছ :কিৃষমনী | থম পাতা https://www.ittefaq.com.bd/print-edition/first-page/55298/ধান-িকেন-লা...

2 of 2 5/19/2019 10:33 AM


