
কষৃক বাচঁােত সরাসির চােলর বদেল ধান কনার পািরশ
কািশত: ২২ - ম, ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

সং হ নীিতমালায় কৃষেকর াধা  না থাকায় েযাগ িনে ন মধ েভাগী

রিশদ মামনু ॥ খাদ  মজুদ মতা অ তলু আর সং হ নীিতমালায় কষৃেকর াধা  না থাকায় েযাগ িনে ন
মধ েভাগী। বছেরর পর বছর ধের বি ত হে ন কষৃক। মৗ েমর েত ধােনর দাম পেড় গেল কষৃক অ েত
চাখ ভাসায়। বছর ঘরুেতই আবার একই িচ  ফুেট উেঠ। িক  কষৃেকর সম া সমাধােন বা বমখুী কাযকর কান

পদে প না নয়ায় কষৃক আর কিৃষ িতিনয়ত সম ার মেধ ই ঘুরপাক খায়।

চলিত মৗ েমও উ মূেল  ধান চাষ কের বাজার দর ভাল না পাওয়ায় হতাশ কষৃক ধােন আ ন িদে ন। সই
হতাশা থেক বলেছন আর করব না ধান চাষ, দখব তারা িক খাস। কষৃক বাঁচােত চােলর বদেল িত বছর সরাসির
ধান সং েহর পািরশ করেছন সংি রা। কতৃ কষৃেকর তািলকা তির কের সরাসির তােদর কাছ থেক ধান
কনার কথাও বলেছন িবেশষ রা। একই সে  খাদ  শ  মজুদ মতা বিৃ  করার কথাও বলেছন তারা।

িত কিজ চােলর উৎপাদন খরচ ২২ থেক ২৩ টাকা। সরকার দাম িদে  ৩৬ টাকা। অথাৎ িত কিজ চােল লাভ
হে  সেবা  ১৪ টাকা কের। এভােব এক মণ চােল লাভ হে  ৫৬০ টাকা। কষৃক ধান িবি  করেছন িত মণ ৫২০
টাকায়। সরকার কিৃষ আর কষৃেকর জ  ভতুিক িদেলও তা চেল যাে  চাল কল মািলকেদর পেকেট। সরকার এ
বছর বাজার থেক ১৩ লাখ টন খাদ  শ  িকনেত যাে । এর মেধ  ১১ লাখ ৫০ হাজার টন চাল আর মা  দড়
লাখ টন ধান। সই িহেসেব িত উপেজলায় মা  ৩১১ টন ধান সং হ করা হেব। খাদ শ  সং হ নীিতমালােত
বলা হেয়েছ একজন কষৃক এক মৗ েম সেবা  িতন টন বা ৭৫ মণ ধান সরবরাহ করেত পারেবন। সাদােচােখ
দখেল িত উপেজলায় মা  ১০৩ জন থেক সেবা  ১৫০ জন কষৃকেক এই িবধা দয়া স ব। িক   হে

একিট উপেজলায় িক এত অ সংখ ক কষৃক ধান চাষ কেরন। তাহেল বািকেদর িক হেব!

খাদ  িবভােগর কমকতারা  বলেছন, সীিমতসংখ ক কষৃকেকও এই িবধা দয়া স ব হে  না। উপেজলা কিৃষ
কমকতা বছর শেষ ধান সং েহর য তািলকা কেরন সই তািলকা ধেরই ধান কেন উপেজলা খাদ  দাম েলা।
িক  তািলকািট করা হয় রাজৈনিতক ভােব। ানীয় ভাবশালী রাজৈনিতক ব ি রা যােদর নাম বেলন, উপেজলা
কিৃষ কমকতা সাধারণত তােদর নামই তািলকা কের পাঠান। কমকতারা বলেছন, তািলকােক কষৃেকর নাম এবং তার
কাড না ার এবং ব াংক িহসাব না ার থােক। যার সব িকছুই ভাড়া করা হয় এক থেক ২ হাজার টাকায়। আর এর
আড়ােল থােকন রাজৈনিতক এক বা একািধক ভাবশালী ব ি । িতিন আবার ানীয় কান ফিড়য়ার কােছ পুেরা

ি য়ািট িবি  কের লােভর টাকা বুেঝ িনেয় সের পেড়ন। ধান পাকেলই সি য় হয় এই চ । যার ধাের কােছও
িভড়েত পােরন না কষৃক। িক  সবাই জানেলও মাণ করা ঃসাধ  এখােন কষৃক িবধা পাে ন না।

আবার কন কষৃক সরাসির ধান িনেয় গেলও ধােনর মেধ  জলীয় অংেশর (মে য়ার) পিরমােণর দাহায় িদেয়
কষৃেকর কাছ থেক ধান নয়া হে  না। নীিতমালায় বলা হেয়েছ ধােনর মেধ  সেবা  ১৪ ভাগ মে য়ার থাকার
িবষয়িট উে খ রেয়েছ। িক  কষৃেকর ধােনর মেধ  এর চেয় বিশ জলীয় অংশ থােক। খাদ  িবভােগর কমকতারা
বলেছন, মে য়ার ১৬ ভাগ থাকেলও কান িত নই। কারণ ধান সং হ কের সে  সে ই মাড়াই করেত দয়া হয়।
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কান দােম ধান সং হ করা হয় না।

কিৃষম ী ড. আ রু রা াক বলেছন, রাজৈনিতক ভােবর কারেণই কষৃেকর কাছ থেক ধান কনা যাে  না। ম ী
জািনেয়েছন সরকােরর সেবা  পযায় থেক িচ া ভাবনা করা হে । সরকারও িবষয়িট িনেয় িচি ত।

খাদ  িবভােগর কমকতারা বলেছন, চােলর বদেল ধান িকনেলই কষৃক বাঁচােনা স ব। তারা বলেছন এই ি য়া 
করা উিচত ধান রাপেণর সময় থেক। এই সময় উপেজলা কিৃষ কমকতার অিফেসর ক পারভাইজাররা ােম

ােম  িগেয়  কষৃেকর  তািলকা  করেবন।  ধান  ওঠার  আেগই  সই  তািলকা  খাধ  অিধদফতেরর  মাধ েম
উপেজলা েলােত হ া র করা হেব। ধান কাটার েতই যােত কতৃ কষৃেকর তািলকা ধের ধান সং হ করা যায়
সই ব ব া করা হেব। আর তা যিদ নাও করা হয় তাহেল ধু চােলর বদেল ধান সং েহর ঘাষণা িদেলও কষৃক
িবধা পত।

খাদ  িবভােগর একজন কমকতা বেলন, বাজার থেক ধান কনার পর পর সরাসির তা িমল মািলকেদর কােছ িদেয়
দয়া হয়। মাড়াই কের দােম চালই সংর ণ করা হয়। িতিন  তােলন তাহেল ধান িকনেত সম া কাথায়। ওই

কমকতা ২০১৬ সােলর কথা উে খ কের বেলন, ওই বছর বাজার থেক ২৪ টাকা িত কিজ দের ৮ লাখ টন ধান
সং হ করা হয়। যা মাড়াই কের সােড় চার লাখ টন চাল দােম সংর ণ করা হয়। িতিন বেলন, ২০১৬ সােল এেত
কের মাটা ধােনর দাম মণ িত ৮০০ টাকা হেয়িছল। কষৃক খুিশ িছল।

খাদ  িবভােগর পিরচালক (সং হ) জুলিফকার রহমান বেলন, সরকার যভােব নীিতমালা তির কের সইভােবই
আমরা সং হ অিভযান পিরচালনা কির। এটা সরকােরর উ  পযােয়র িস াে র িবষয়। তেব িতিন মেন কেরন
সরাসির কষৃেকর কাছ থেক ধান কনা হেল বাজােরর পিরি িত ভাল হেতা। িতিন জানান, সরকার য ১৩ লাখ টন
খাদ  শ  সং েহর ঘাষণা িদেয়েছ। যা সং হ কের রাখার জায়গাই নই। ফেল শষ পয  অেধক পিরমাণ খাদ
শ ও  বাজার  থেক  কনা  স ব  হেব  বেল  মেন  কেরন  িতিন।  খাদ  অিধদফতর সূ  বলেছ,  এখন দেশর

দাম েলােত মাট ধারণ মতা ২১ লাখ টন। এর মেধ  ১৮ লাখ টন চাল এবং ৩ লাখ টন গম। ১৮ লাখ টন
চােলর দােম এখনই মজুদ রেয়েছ ১১ লাখ টন। আর সেবা  বাজার থেক সাত লাখ টন চাল কনা যেত পাের।
অথাৎ ঘািষত সং হ অিভযােনর চেয় এই পিরমাণ আরও ৬ লাখ টন কম। িতিন জানান, এবার বা ার ফলেনর
ফেল ২ কািট টন চাল উৎপাদন হেয়েছ। এছাড়া আমন মৗ েমর ধানও িমল মািলকেদর কােছ রেয় গেছ। এ ছাড়া
িকছু আমদািন করা চালও আমদািনকারকেদর কােছ রেয়েছ। সব িমিলেয় বাজাের চােলর চািহদা কম থাকায় ধােনর
নাম উঠেছ না।

খ াত কিৃষ িবষয়ক সাংবািদক শাইখ িসরাজ বেলন, দেশ িত বছর খাদ  শ  উৎপাদন হয় িতন কািট টন। আর
সরকারী দােম ধারণ মতা মা  ২১ লাখ টন। সরকার যিদ বাজার িনয় েণ পুেরা ২১ লাখ টনই য় কের মজুদ
কের তারপরও িতন কািট ৩০ লাখ টন খাদ  স  সরকারী দােমর বাইের থােক। তার মেত এত অ তুল মজুদ
িদেয় বাজার িনয় ণ করা স ব নয়। িতিন মেন কেরন কষৃেকর সম া সমাধান করেত হেল সরকারী দােমর ধারণ

মতা হওয়া উিচত অ ত ৫০ লাখ টন। িতিন বেলন, সরাসির কষৃেকর কাছ থেক কখনওই ধান কনা হয় না।
কষৃেকর ধােন বিশ জলীয় অংশ থাকার কথা বেল চাতাল মািলকেদর কাছ থেক ধান কনা হয়। এেত সরকার খাদ
শ  উৎপাদেন য ভতুিক দয় তা চেল যায় চাতাল মািলকেদর পেকেট।
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