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খােদয্ sয়ংসmূণর্ বাংলােদশ। কৃষেকর বািড় o হােট গড়াগিড় খােc eখন ধান। আমন েমৗসুেমর 
pায় 30 হাজার টন চাল udtৃ। eর মােঝ েবােরা ধান কাটা েশষ। েবােরা েথেক uৎপাদন হেব 
েপৗেন দiু েকািট টন চাল। গত ছয় মােস আমদািন হেয়েছ pায় 37 লাখ টন। eলিস েখালা আেছ 
আরo 16 লাখ টেনর। েদড় বছের আমদািন হেয়েছ pায় 61 লাখ টন। বাmার ফলন o 
aিতিরk চাল আমদািনেত কৃষেকর হেয়েছ সবর্নাশ। ধােনর দাম পেড় েগেছ তলািনেত। aেধর্ক দামo 
পােcন না কৃষক। ধােনর দাম eখন 'টক aব দয্ কািn'।  
 
আমেনর পর eবার েবােরা ধােনর নয্াযয্ দাম না পাoয়ায় চরম kুb কৃষক। পড়িত দােমর েতেতা 
aিভjতায় েkেতর ধান আ েন পুিড়েয় িদেcন তারা। নয্াযয্মূেলয্র দািবেত রাsায় ধান েফেল 
pিতবাদ করেছন। কৃষকেদর পােশ দাঁিড়েয়েছ িবিভn সংগঠন। কৃষেকর পেk িশkাথর্ীরাo েনেমেছ 
মােঠ। ঢাকাসহ িবিভn eলাকায় চলেছ িবেkাভ-মানববnনসহ নানা কমর্সূিচ। e বছর eক িবঘা 
েবােরা জিম চাষ করেত কৃষেকর খরচ হেয়েছ pায় সােড় 13 হাজার টাকা। েস জিমেত ধান 
uৎপাদন হেয়েছ 15 মেণর মেতা। হােট pিত মণ ধান িবিk হেc 4শ' েথেক 500 টাকা। তােত 
গেড় কৃষক পােcন সােড় 7 হাজার টাকা। pিত িবঘায় েলাকসান 6 হাজার টাকা। e ছাড়াo 
eকজন কৃিষ িমেকর পাির িমক িহেসেব রেয়েছ pিতিদন 700 েথেক 1 হাজার টাকা।  
 
েদেশ চািহদার তুলনায় মজদু েবিশ থাকার পরo চলেছ চাল আমদািন। খাদয্ মntণালয় সূেt জানা 
যায়, 2017 সােলর নেভmর েথেক e বছেরর eিpল পযর্n 17 মােস ভারত েথেক আমদািন হেয়েছ 
pায় 60 লাখ টন চাল। িদনাজপুেরর িহিল sলবnর িদেয় চলিত বছেরর জানুয়াির েথেক েম মােসর 
16 তািরখ পযর্n ভারত েথেক চাল আমদািন হেয়েছ 2 লাখ 70 হাজার 170 টন। চলিত মােসর 
16 িদেন 1 লাখ 59 হাজার 411.85 টন চাল আমদািন হেয়েছ। েবনােপাল বnর িদেয় eেসেছ 
আরo 3 লাখ টন।  
 
2017 সােল হাoের পাহািড় ঢেল ফসলহািনর পর সরকার চােলর আমদািন ল্k pতয্াহার কের 
েনয়। সরকার 10 লাখ টন চাল আমদািনর পিরকlনা করেলo চালকল মািলকরা pায় 60 লাখ টন 
িনmমােনর চাল আমদািন কেরেছ। গত িডেসmের চাল আমদািনর েkেt 28 শতাংশ ল্k আেরাপ 
করা হেয়েছ। তারপরo চাল আমদািন েঠকােত পােরিন সরকার।  
 
e িবষেয় কৃিষ o গণমাধয্ম বয্িkt শাiখ িসরাজ বেলন, 'েদেশ বছের িতন েকািট টেনর েবিশ খাদয্ 
দরকার হয়। aথচ সরকােরর মজদু রাখার kমতা আেছ 15 লাখ টেনর। মজদু রাখার সkমতা না 
বাড়ােল বাজার িনয়ntণ সmব নয়। দেুযর্াগ পিরিsিতo েমাকােবলা সmব হেব না। তাi dত মজদু 
রাখার দাম বাড়ােত হেব। বয্াংক ঋণ েনi, বয্বসায়ীরা িবিনেয়াগ করেছ না। ফেল ধােনর বাজাের 
e aবsা ৈতির হেয়েছ। kিত ধু কৃষেকর।' 
 
বাংলােদশ unয়ন গেবষণা pিত ােনর (িবআiিডeস) সােবক গেবষণা পিরচালক eম আসাদjুামান 
বেলন, 'েদেশ সংকট না থাকা সেtto চাল আমদািন করায় বাজাের ধােনর দাম কম। চাল আমদািনেত 
কৃষেকর সবর্নাশ হেয়েছ। eখনi িতন বা ছয় মােসর জনয্ আমদািন বn না করেল কৃষক আরo 
kিতgs হেব।' িতিন বেলন, 'নেভmেরর আেগi আমদািন বn করা uিচত িছল। 60 লাখ টন চাল 
কীভােব আমদািন হেলা, তা খিতেয় েদখা uিচত। আমদািনর মেধয্ েকাথাo ঘাপলা আেছ। তা না হেল 



eখনo 16 লাখ টেনর eলিস েখালা আেছ কীভােব?' িতিন আরo বেলন, 'েমাটা চাল েতা েকােনা েদশ 

েনেব না। স  চাল রফতািন করেত হেল, তা িকনেত হেব। eর পর pিkয়ার মাধয্েম পয্ােকটজাত 
করেত হেব। তার পর বাজার খুঁজেত হেব। দাম o ণগত মান পরীkা-িনরীkা করেতi ছয় মাস 
চেল যােব। চাল রফতািন দীঘর্েময়ািদ pিkয়া। eটা েসাজা কথা নয়। eর মেধয্ খাদয্মntী ধােনর 
দাম কম িবষেয় ষড়যnt খুঁেজ েপেয়েছন। সিতয্ দঃুখজনক। কৃষেকর পােশ েকu েনi।' 
 
aথর্মntী আ হ ম মুsফা কামাল বেলেছন, েদেশর কৃষকেদর বাচঁােত চাল আমদািন বn করা হেব 
eবং ভতুর্ িক িদেয় হেলo চাল রফতািন করা হেব। 
 
জাতীয় সমাজতািntক দেলর (জাসদ) সভাপিত হাসানুল হক iন ুবেলেছন, আপাতত চাল আমদািন 
বn রাখেত হেব। কৃষক বাঁচােত সমিnত পদেkপ িনেত হেব। সরকারিনধর্ািরত মূেলয্ সরাসির 
কৃষেকর কাছ েথেক ধান িকনেত হেব।  
 
েবােরা েমৗসুম েথেক েদেশর চািহদার 60 শতাংশ চাল আেস। ei সমেয় েদেশর 16 হাজার চালকল 
দা ণ বয্s থােক। িকn eবার চালকল েলা বn। েয়-বেস িদন পার করেছ িমকরা।  
 
সােবক কৃিষ সিচব আেনায়ার ফা ক বেলন, 'আমেন ভােলা ফলন হoয়ার পরi আমদািন বn করা 
uিচত িছল। aিতিরk আমদািনেত কৃষেকর সবর্নাশ হেলা। dত ধান েকনা  করা uিচত। 
যিদo সরকার খুব সামানয্ িকেন থােক। বাজার চা া করেত হেল কমপেk 50 লাখ টন ধান েকনা 
দরকার। সরকার pিত বছর বেল, দাম সংকট। দীঘর্ িদেনo নতুন দাম হেc না। eখন েযসব 
চালকল ধান িকনেছ না, েস েলা ভাড়া িনেয় সরকার ধান মজদু করেত পাের। আর কৃষকেদর িবনা 
সুেদ ঋণ িদেত পাের।' 
 
জাতীয় কৃষক সিমিতর সভাপিত মাহমদুলু হাসান বেলন, 'কৃিষমntী চাল রফতািনর কথা বলেছন। 
িকn eকবারo চাল আমদািন বn বা আমদািন ল্k বাড়ােনার েঘাষণা িদেcন না। বাংলােদশ, 

ভারত o লংকা ছাড়া aনয্ েকােনা েদশ িসd চােলর ভাত খায় না। সরকােরর কােছ েতা আতপ 
চােলর েকােনা মজদু েনi। e ছাড়াo চাল রফতািনর pিkয়ািট দীঘর্। দীঘর্ িতন বছর আেলাচনার 
পর বাংলােদশ 2014 সােল লংকায় দiু দফায় 50 হাজার টন চাল রফতািন কেরিছল।'  
 
সরকার চলিত বছর 10 লাখ টন িসd েবােরা চাল িকনেব pিত েকিজ 36 টাকায়, যা গতবােরর 
েথেক দiু টাকা কম। e ছাড়া 35 টাকা েকিজ দের আরo েদড় লাখ টন েবােরার আতপ চাল, 26 
টাকা েকিজেত েদড় লাখ টন েবােরা ধান িকনেব। e িহসােব eক মণ ধােনর দাম হয় 1040 
টাকা। গত 25 eিpল েথেক আগs পযর্n সরকািরভােব ei ধান-চাল সংgহ করা কথা। গত 27 
মাচর্  পিরকlনা o পিরধারণ কিমিটর সভায় e িসdাn হয়। eর মেধয্ aিভেযাগ uেঠেছ, সরকােরর 
sানীয় pভাবশালী েনতারা ভুয়া নােম সরকাির দােম ধান সরবরাহ করেছ। আর চালকল মািলকরা 
আমদািন করা পুরেনা িনmমােনর চাল সরকাির দােম িদেc। 
 
e িবষেয় িব বয্াংেকর কৃিষ িবষয়ক পরামশর্ক কৃিষিবদ ড. নজ ল iসলাম বেলন, 'চলিত েমৗসুেম 
48 লাখ 42 হাজার েহkর জিমেত েবােরা আবােদর লkয্মাtা িনধর্ারণ করা হয়। e েথেক eক 



েকািট 96 লাখ টন চাল uৎপািদত হoয়ার কথা। 12 লাখ 50 হাজার টন মাt সরকািরভােব kয় 
করা হেব, যা uৎপাদেনর তুলনায় খুবi aপতুল। সামানয্ পিরমাণ ধান-চাল িকেন বাজাের েকােনা 
pভাব েফলেত পারেব না। েবিশ পিরমােণ িকেন রাখার জায়গাo েনi সরকােরর। সরকার চাiেল 
েঘািষত মূেলয্ ধান kয় কের চালকল বা কৃষেকর েগালায় রাখেত পাের। যখন সরকােরর দাম 
খািল হেব তখন বুেঝ েনেব।' 
 
বাংলােদশ কৃিষ o কৃষক বাঁচাo েফারােমর সভাপিত কৃিষিবদ ড. আবুল কালাম বেলন, 'িb 28 
জােতর pিত মণ ধান 500 েথেক 510 টাকা eবং িb 29 জােতর ধান 450 েথেক 480 টাকায় 
িবিk হেc। কৃষক ধান িনেয় রীিতমেতা িবপেদ পেড়েছ। uৎপাদন খরেচর েচেয় aেধর্ক দােম ধান 
িবিk করেছ কৃষক। চাল আমদািন বn না কের রফতািনর কথা সিতয্i হাসয্কর।' 
 
e িবষেয় িসিপিডর সmানীয় েফেলা েমাsািফজরু রহমান বেলন, 'চাল আমদািন বn aথবা ল্k 
বাড়ােনা েযেত পাের। চাল আমদািনর নােম aথর্ পাচার িবষেয় েখাঁজ েনoয়া দরকার। sানীয় পযর্ােয় 
সরাসির কৃষকেদর কাছ েথেক dত সংgহ aিভযান  করেত হেব। আর uৎপাদন খরচ কমােত 
আগামী কৃিষ uপকরেণ সরকারেক pেণাদনা আরo বাড়ােত হেব।' 
 
e িবষেয় কৃিষমntী ড. েমা. আbুর রাjাক বেলন, 'ধােনর দাম িনেয় েয সংকট চলেছ, e িবষেয় 
সরকার সেচতন। কৃষকেদর জনয্ সবিকছু করা হেব। নানা িবষয় ভাবা হেc। রফতািনর মাধয্েম 
ভারসাময্ আনা হেব। ধু ধান িকেন দাম বাড়ােনা সmব নয়। েদেশ চােলর চািহদা udtৃ হoয়ায় 
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