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বােজেট কৃিষেক গুরুতব্ িদেত শাiখ িসরােজর সুপািরশমালা 
312৯-31 aথ র্বছেরর জাতীয় বােজট েঘাষণার া ােল কৃিষ o eর uপখাতগুেলােত সরকােরর বরা  o িবেশষ গুরুতব্ েদয়ার াব 
িহেসেব aথ র্ম ী আ হ ম মু ফা কামােলর কােছ সুপািরশমালা তুেল েদন কৃিষ u য়ন o গণমা ম ি তব্ শাiখ িসরাজ। গতকাল 
েশেরবাংলা নগের aথ র্ ম ণালেয়র iআরিড  সে লন কে  eক aনাড়মব্র aনু ােন েদেশর সকল iেল িনক o ি  িমিডয়ার 
সাংবািদকেদর uপি িতেত িতিন oi সুপািরশমালা তুেলেছন। েস সময় aথ র্ ম ণালেয়র পদ  কম র্কত র্ারা uপি ত িছেলন।  
 
সুপািরশমালায় েযসব িবষেয় েবিশ গুরুতব্ েদয়া হেয়েছ, েসগুেলা হে  ধােনর া মূ  াি র ে ে  সরকােরর সরাসির া মূে  
ধান েয়র uে াগেক আেরা বা বমুখী েয়াগ করা, পিরবিত র্ত জলবা  েমাকািবলা কের কৃিষেত িবিনেয়াগ বাড়ােত শ বীমা 
ায়ীভােব চালু করা, েদেশ ভরাট হেয় যাoয়া নদী o খাল খনেনর uে াগ হণ করা, কৃিষপে র u ত o আধুিনক বাজার ব া 

চালু করা, সরকােরর বীজ তয্য়ন eেজি র কায র্ মেক আেরা গিতশীল করা eবং বীেজর মান িনি ত করা, কীটনাশক আমদািন, 
বাজারজাতকরণ o বহােরর ে ে  সরকােরর সুিনিদ র্  নীিতমালা o কায র্কর পদে প হণ, কৃিষর যাি কীকরেণ কৃষকেক আেরা 
aভয্  কের েতালা eবং আমদািনকৃত কৃিষ য পািতর oপর ভতুর্িক o শু মু  সুিবধা a াহত রাখা eবং েপাি , মৎ  o 
ািণস দ খােত যুি  িনভ র্রতা বাড়ােনা, বীমা ব া চালু করা eবং e খােতর িবদুয্ৎ িবল o ঋণ দােন কৃিষখােতর aনুরূপ 

সুেযাগ-সুিবধা দান করা। িবেশষ কের  খামািরেদর বাঁচােত েপাি  নীিতমালা মাঠ পয র্ােয় কেঠারভােব বা বায়ন করা।  
 
uে খয্, 3117 সাল েথেক u য়ন সাংবািদক শাiখ িসরাজ জাতীয় বােজট স েক র্ কৃষকেক aিধকার সেচতন কের েতালা eবং 
বরা , তয্াশা o চািহদা িনরূপেণর জ  তৃণমূল পয র্ােয় াক-বােজট আেলাচনার আেয়াজন কের আসেছন। eবার েদেশর পাঁচিট 
ােন oi াক-বােজট আেলাচনা aনুি ত হেয়েছ। পাঁচিট েজলার ায় 33 হাজার কৃষেকর মে  কৃিষে ে  সরকােরর েনয়া িবিভ  

কম র্সূিচ o সুেযাগ-সুিবধার সুফল াি  িবষেয় eকিট কা  জিরেপর ফলাফল শাiখ িসরাজ তুেল ধেরন aথ র্ম ীর সামেন। 
 
aথ র্ম ী আ হ ম মু ফা কামাল াি ক কৃষক o খামািরেদর দািব, তয্াশা o চািহদা রাে র সামেন uপ াপেনর ei কায র্ মিট 
aতয্  aথ র্বহ o কায র্কর eকিট আেয়াজন িহেসেব uে খ কের বেলন, eর ম  িদেয় কৃষক o সরকােরর নীিতিনধ র্ারেকর মে  
eকিট েযাগসূ  ƣতির করেব। িতিন বেলন, e সরকার বরাবরi কৃিষর িত সেব র্া  আ িরকতা েদিখেয় আসেছ। আগামীেতo তা 
a াহত রাখেত কৃষেকর প  েথেক জমা েদয়া সুপািরশমালার িবিভ  aংশ স েক র্ সরকােরর aব ান াখয্া কেরন। আগামীেত 
েদেশ চাল আমদািনর uপর শু  আেরাপ কের চাল আমদািনেক িনরুৎসািহত করার aশব্াস েদন। e ছাড়াo েপাি  খােত বীমা 
বত র্েনর মা েম e িশে  হঠাৎ ধব্সেক র ার আশব্াসo েদন িতিন। আগামী বােজেট কৃিষ য পািতর uপর শু  কিমেয় কৃষেকর 

কােছ আধুিনক কৃিষয  সহেজ েপৗঁেছ েদয়ার কথা uে খ কেরন িতিন।     
 
সুপািরশমালা দান aনু ােন জানােনা হয়, েদেশর পাঁচিট ােন যথা েম শরীয়তপুর, বােগরহাট, ক বাজার, যেশার o নােটার 
েজলার কৃষেকর সে  েখালা া েণ কৃিষর সম া, সংকট, তয্াশা, দািব o চািহদা িনেয় আেলাচনা হেয়েছ। eসব আেলাচনায় 
aিতিথ িহেসেব uপি ত িছেলন শরীয়তপুের পািনস দ uপম ী e েক eম eনামুল হক শামীম, বােগরহােট পিরক নাম ী eম e 
মা ান, ক বাজার সদের ত  o েযাগােযাগ যুি  িতম ী জুনাiদ আহেমদ পলক, যেশােরর মিণরামপুের প ী u য়ন o সমবায় 
িতম ী সব্পন ভ াচায র্ o নােটােরর নলডা ায় সােবক aথ র্ম ী আবুল মাল আবদুল মুিহত। aনু ােন ‘কৃিষ বােজট কৃষেকর বােজট’-

eর eবােরর কায র্ ম o কৃষেকর eবােরর দািব-দাoয়া সংবিলত eকিট ামা  িচ  দশ র্ন করা হয়।  
 


