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অথম ী  আ হ ম  মু ফা  কামাল  বেলেছন,  আমােদর কৃষকেক বাঁচােত
হেব।  সরকােরর প  থেক যটা করা স ব,  সটা হেলা আমরা চাল
আমদািন িন সািহত কের সীিমত করেত পাির।  সরকািরভােব আমরা
এই কাজিট করব। চাল আমদািন আমরা পুেরাপুের ব  কের িদেত পাির
না।  তেব  ভতুিক  িদেয়  হেলও  চাল  রফতািন  করা  হেব  বেল  জানান
অথম ী।

গতকাল রিববার রাজধানীর শের বাংলানগের অথ ম ণালেয়র সে লন
কে  সাংবািদকেদর ে র জবােব এসব কথা বেলন অথম ী আ হ ম
মু ফা কামাল। এ সময় আগামী ২০১৯-২০ অথ বছেরর জাতীয় বােজট
ঘাষণার আেগ কৃিষ  খােতর উ য়েন িকছু াব  অথম ীর কােছ তুেল

ধেরন কৃিষ উ য়ন ও গণমাধ ম ব ি  শাইখ িসরাজ।

দেশ উ পািদত ধােনর ায  দাম কৃষক পযােয় না পাওয়ার িবষেয় অথম ী সাংবািদকেদর বেলন, চলিত
বছর ধােনর বা ার ফলন হেয়েছ। িক  এখন চােলর দাম আ জািতক বাজােরও কম। যার কারেণ ধােনর
দাম িনেয় িকছু সম া সিৃ  হেয়েছ। িতিন বেলন, সবিজর উ পাদনও আমােদর অেনক হি ল। কৃষকরা
দাম পাি ল না এবং এ েলা পেচ যাি ল। আমরা রফতািনর ব ব া করলাম। রফতািন খরচ িদেত পাের
না  বেল  আমরা  সখােন  ভতুিক িদি ।  ভতুিক িদেয়  আমরা  সই  কাজিট  করিছ।  এ  কারেণ  সবিজ
উ পাদেন বাংলােদশ এখন চার ন ের। রফতািন করার কারেণ এর বাড়িত চািহদা তির হেয়েছ। সবিজেত
অ ত দামটা পাে  কৃষক। একইভােব চালও ভতুিক িদেয় রফতািন করা যেত পাের। ধানম ীর সে
আলাপ কের এ িবষেয় ব ব া নওয়ার চ া করব। ম ী আেরা বেলন, একটা সময় িছল যখন সারা িবে
খােদ র জ  হাহাকার িছল। িক  বতমােন খােদ র উ পাদন অেনক ণ বেড়েছ। আমােদর যমন বিশ
উ পাদন হেয়েছ, তমিন আশপােশর দেশও খাদ শে র উ পাদন অেনক বেড়েছ। বাইের যিদ চািহদা
থাকত, তাহেল আমরা রফতািন করেত পারতাম।  বাইেরও সই ভােব চািহদা নই। ম ী বেলন,  অথ
ম ণালয় থেক যা  যা  করা  দরকার,  স েলার িতফলন আপনারা  দখেত পােবন।  আমার িব াস,

ধানম ী িবষয়টা অব ই িবেবচনা করেবন। আমােদর ধানম ী অত  দরূ সারী িচ াভাবনা কেরন
এবং এসব িবষেয় িতিন অত  িবচ ণ। সই ৯৬ সােল িতিন কৃিষ খােত ১শ কািট টাকা ভতুিক দওয়ার
য সাহস কেরিছেলন, তখন িবষয়িট সত ই অক নীয় িছল, িক  তার ফল এখন আমরা ভাগ করিছ।
ধু সবিজ নয়, য বছর য পণ  বিশ উ পাদন হেব, স েলাও রফতািনর ব ব া করা হেব। তাহেল

চািহদা ও যাগােনর মেধ  ব বধানটা হেব না। ায  দামটা কৃষক পােবন।

কৃিষ য পািতর িবষেয় অথম ী বেলন,  সরকার নামমা  মেূল  কৃষকেদর কৃিষ য পািত দয়,  স েলা
কৃষকরা িনেত চায় না, জার কের দওয়া লােগ। সবাইেক অবিহত করেত হেব-যিদ কৃিষ য পািত ব বহার
কেরন, তাহেল উ পাদন বাড়েব, ব য়ও কেম যােব। এই ব য় কমােনার জ ও আমােদর ব ব া িনেত

  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।

|

হেব। আগামীেত য কাজিট করব, উ পাদন কম বিশ যাই হাক না  কন আমারা  য পািত ব বহার
িনি তকরেণ জার দব। কৃিষ য পািত আমরা িনেয় এেস রেখ দব। যখন লাগেব তখন ব বহার করব।
উ পাদন কের তারা যিদ উ পাদেনর খরচ না পায়, তাহেল একিদেক তারা িন সািহত হেব। অ িদেক
আমরা  মেন  কির,  এিট  সরকােরর জ  একিট  অৈনিতক িবষয়।  সরকারেক সবিদেকই  দখেত  হেব,
উ পাদনও দখেত হেব,  উ পাদেনর জ  সহায়ক যা  আেছ,  এ েলারও সমাধান িদেত হেব।  এটা
সরকােরর নিতক দািয় । শাইখ িসরােজর দওয়া এবােরর পািরশমালায় সরকােরর সরাসির ায মেূল
ধান  েয়র ব াপাের  উেদ াগেক আেরা  বা বমখুী  করার  পািরশ  করা  হেয়েছ।  পাশাপািশ  শ বীমা
ায়ীভােব চালু  করা, কৃিষপেণ র উ ত ও আধিুনক বাজার ব ব া চালু  করা, বীেজর মান িনি ত করা,

কীটনাশক আমদািন,  বাজারজাতকরণ  ও  ব বহােরর  ে  সরকােরর  িনিদ  নীিতমালা  ও  কাযকর
পদে প হণ, ঋণ দােন কৃিষ খােতর েযাগ িবধা বাড়ােনার পািরশ করা হেয়েছ।
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