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ভু া uৎপাদেন িবেশব্ িদব্তীয় ান বাংলােদেশর 
 eস eম মুকুল 

মাছ বা a  াণীজ খাে র পাশাপািশ ভু া খাবােরর েটিবেলo জায়গা কের িনে । বহুিবধ বহার বাড়েছ দানাদার e শে র। 
স িত বছরগুেলােত েদেশ চািহদা বৃি  পাoয়ায় uৎপাদনo েবেড়েছ। ভু ার েকান aংশi েফেল িদেত হয় না। uপেরর পাতা েগা-
খা , ডালপালা জব্ালািন, মাড়াi কের ভুিস েপালি  খাবার o আটা-ময়দা ƣতির হয়। ভু া েথেক িশশু খা , ◌ুেকাজ, বািল র্, 
eয্ারারুট o েতল হয়। ভু ার আটা-ময়দায় িব ট o পাuরুিট হয় সুসব্াদু। কাঁচাভু া পুিড়েয় খাoয়া যায়। ƣতির হয় ƣখ। ভু ার 
পপকণ র্ শহরা েল েবশ জনি য়। মানুেষর জ  নানা রকেমর খাবার ƣতির করা যায় ভু া েথেক। রুিট, আটা বা েগালআলুর সে  
িমিশেয় রুিট, পুির, ভু ার ানেকক, ভু ার িব ট, ভু া িখচুিড়, ভু া-চাল িখচুির, ভু া েপালাo, সবুজ ভু ার দানা, িস  বা পুিড়েয় 
aেনকভােবi ভু ােক খা  িহেসেব হণ করা যায়। বাংলােদেশ মূলত হাঁস-মুরিগর o েগাখা  িহেসেব ভু ার দানা বহার করা 
হয়। মৎ  খাে রo eকিট a তম uপকরণ হেলা ভু া দানার গুঁড়া। িচিকৎসকেদর মেত, ধান o গেমর তুলনায় ভু ার পুি মান 
েবিশ। ভু া শরীর েথেক িতকর টি ন েবর করেত সাহা  কের। eেত থাকা eয্াি aি েড  কয্া ােরর ঝুিঁক কমায়। ভু ায় 
িব মান িভটািমন-e eবং িস তব্ক ভাল রাখেত সাহা  কের। ভু া শরীের খারাপ েকােলে রেলর মা া কমায়, eেত হৃদেরােগর 
ঝুিঁকo কেম। eিট ডায়ােবিটস o u  র চাপ কমােত সাহা  কের। ভু ােত থাকা িবটা কয্ােরািটন েচােখর দৃি  বাড়ােত সাহা  
কের। সূ  জানায়, ভু ার বীেজ েতেলর পিরমাণ শতকরা 21-23 ভাগ। ভু ার েতল েভাজয্েতল িহসােব u ম। িশশু, গভ র্বতী মিহলা 
o দু পানকারী মােয়র জ  ভু ার েতল u ম। তাছাড়া ভু ােত াগেনিসয়াম, পটািশয়াম eবং সালফার eসব েগৗণ খিনজ uপাদান 
েবশ ভালi রেয়েছ। 

. 

চােষ শীষ র্ চুয়াডা া েজলা 

আবহাoয়া aনুকূেল থাকােল চুয়াডা ায় ভু া চােষর জ  খুবi uপেযাগী। বহুমুখী বহার o aথ র্ৈনিতক িদক েথেক aিধক লাভজনক 
হoয়ায় ভু া eখন eলাকার ধান aথ র্করী ফসল হেয় দাঁিড়েয়েছ। চুয়াডা ায় ভু ার আবাদ বাড়েছ। চাষীরা aথ র্করী e ফসল চােষ 
আ হী হেয় uঠেছন। সা িতক বছরগুেলার ধারাবািহকতায় eবার েরকড র্ চাষাবাদ হেয়েছ। ত ানুযায়ী েদেশর সবগুেলার েজলার 
মে  সবেচেয় েবিশ ভু া আবাদ হয় e েজলায়। েদেশ িতিনয়ত ভু ার চাষ বাড়েছ। গত কেয়ক বছের ধােনর দাম কম থাকায় ভু া 
চােষ আ হ েবেড়েছ কৃষেকর। কম খরেচ লাভ েবিশ হoয়ায় হািস ফুটেছ কৃষেকর মুেখo। বাংলােদশ কৃিষ স সারণ aিধদফতেরর 
পিরসংখয্ান aনুযায়ী, গত পাঁচ বছের ভু ার uৎপাদন 89 শতাংশ বৃি  েপেয়েছ। 3121-22 aথ র্বছের ভু ার uৎপাদন িছল 26 
দশিমক 63 লাখ টন। 3126-27 aথ র্বছের ei uৎপাদন েবেড়েছ 38 দশিমক 6৯ লাখ টন। ei পাঁচ বছের uৎপাদন বৃি  েপেয়েছ 
23 দশিমক 18 লাখ টন। 

. 

িবরাট স াবনা রেয়েছ ভু ায় 

জিমর uব র্রা শি , aনুকূল আবহাoয়ায় বাংলােদেশ ভু ার আবাদ o uৎপাদন বাড়েছ। ভু া uৎপাদেন বাংলােদশ aেনক eিগেয় 
েগেছ। ভু া uৎপাদেনর িদক িদেয় যু রাে র পেরi িবেশব্র মে  3য় aব ানিট বাংলােদেশর। িবশব্ খা  o কৃিষ সং ার ত মেত, 
িবেশব্ েহ র িত ভু ায় গড় uৎপাদন 6 দশিমক 23 টন। বাংলােদেশ ei হার 7 দশিমক ৯9 টন। যু রা  o কানাডায় ধান দানা 
ফসল ভু া েমiজ, কণ র্ o পপকন নােম পিরিচত। েদেশ সবিজ িব েবর সে  েযাগ হেয়েছ ভু া িব ব। বাংলােদেশর তৃতীয় ধান 
দানাশ  িহেসেব ভু া গুরুতব্পূণ র্ ফসল িহেসেব aবদান রাখেছ। পিরসংখয্ান aনুযায়ী, গত চার বছের ভু া uৎপাদেন বাংলােদেশর 
a গিত aসামা । ভু ার uৎপাদন 51 শতাংশ েবেড়েছ। যু রা  িত েহ ের 21 দশিমক 45 টন uৎপাদন কের শীেষ র্ aব ান 



করেছ। যু রাে র পেরর aব ােনi রেয়েছ বাংলােদশ। বাংলােদেশর পের রেয়েছ আেজর্ি না, চীন o ািজল। ভু া চাষ স েক র্ 
কৃিষ িব ানী ড র আখতারু ামান জানান, ভু া চােষর বড় সুিবধা হেলা েরাগবালাi o কীটপতে র আ মণ কম ঘেট। uৎপাদন 
খরচ কম হoয়ায় ভু া চােষ আিথ র্ক সব্ লতা আসেছ কৃষকেদর। আবাদ o uৎপাদেন েনi েকান ঝুিঁক। ফলেন গেমর েচেয় ায় 5 
গুণ েবিশ।  

. 

রফতািনর লে য্ ‘ভু া হাব’ 

েদেশর কৃিষ খােতর বৃি  ধের রাখায় aবদান রাখেছ ভু া। কৃিষ খােতর িজিডিপ গণনায় িবেবিচত 239িট ফসেলর মে  আেগ ধান 
শ  িহেসেব িবেবচনায় েনয়া হেতা গম, পাট, আলু, আuশ, আমন o েবােরা ধানেক। eখন eর সে  যু  হেয়েছ ভু া। িবিভ  
পিরসংখয্ান ত  িবে ষেণ জানা েগেছ, গত eক দশেক েদেশ ভু ার আবািদ eলাকা, uৎপাদন o েহ র িত ফলন uে খেযাগয্ হাের 
েবেড়েছ।  

. 

বহার বাড়ােত েয়াজন চারণা 

ধােনর আবােদর েচেয় ভু ার আবাদ aেনক লাভজনক হoয়ায় তার েদখােদিখ aেনেকi e ফসল চােষ আ হী হেয় uেঠেছন। 
িবঘা িত 21 েথেক 23 হাজার টাকা খরচ হেলo 46 েথেক 51 মণ পয র্  ভু া uৎপাদন স ব। ভু ার শুকেনা গাছ o ভু া মাড়াiেয়র 
পর তা জব্ালািন িহেসেব বাজাের িবি  কের 3 হাজার টাকা পয র্  আয় করা যায়। তেব খা  িহেসেব ভু ার uপেযািগতা স েক র্ 
চারণা না থাকায় মানুেষর aিত েয়াজনীয় খা  তািলকায় eখনo জায়গা কের িনেত পােরিন। ভু া পুিড়েয় খi ছাড়া eর বহার 

েতমন েনi। যিদo েদেশ uৎপািদত aিধকাংশ ভু া েপালি  o েগাখা  ƣতিরেত বহৃত হেয় আসেছ। e িবষেয় কৃিষিবদ uিম র্ 
আহসান বেলন, ‘ভু া েথেক ƣতির হেত পাের রুিট, িখচুিড়, িফরিনসহ নানা পুি কর খাবার। মজাদার চাiিনজ খাবার ƣতিরেত 
aপিরহায র্ েয কন র্ াoয়ার বহৃত হয় তা ভু ারi aবদান। কিচ aব ায় ভু া সুেপo বহার করা যায়। তেব eর জনি য়তায় 
াপক চারণা েয়াজন আেছ’। আমরাo মেন কির eখন eিট ƣব ািনক প িতেত সংর ণসহ িবেদেশ রফতািনর ে  ƣতির 

করেত হেব। 
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