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ষকেক ব চােতই হেব 
 ঈদ রহমান 

সারা দেশ এ সময়টােত ষেকর হাহাকারই নেত পাি । ধােনর া  দাম না পাওয়ায় তারা সারা দেশ িবিভ ভােব িতবাদ 
কের যাে । এ িতবাদ এখন আর কবল ােমর মে ই সীমাব  নই, রাজধানী ঢাকা পয  গিড়েয়েছ। ষেকর স ানরা মানবব ন 
কের সরকােরর কােছ ধােনর যথাযথ দাম দািব করেছ। 

ােভ কউ কউ ধানে ত িড়েয় িদেয়েছ বেলও খবর বিরেয়েছ। অেনকেক এমন কথাও বলেত শানা গেছ, েয়াজেন আগামী 
বছর ধান চাষই করেবন না তারা। িবষয়  সবারই মাথা থার কারণ হওয়ার কথা। কননা িষ ধান বাংলােদেশ ষেকর দশােক 
কবল ‘ ষেকর’ বেলই থেম থাকা যােব না। িষ খােতর য কােনা িবপযয় মােন তা ১৭ কা  মা েষর িবপযয়। সে ে  

সরকােরর য কােনা উদাসীনতা আমােদর ভিব ৎেক অ কাের ঠেল িদেত পাের। 
১৭৫১ থেক ১৭৭৮ সাল, এ ২৯ বছর ধের াে  এক  অথৈনিতক মতামেতর চচা হেয়িছল। এ মেতর অথনীিতিবদেদর বলা হয় 
‘িফিজও াট’। এ িফিজও াটরাই থম বলেলন, অথৈনিতক খাত েলার মে  একমা  িষ খাতই হল উৎপাদনশীল খাত। বাদবািক 
সবা, া ফ াকচািরংসহ সব খাতই অ ৎপাদনশীল বা িন লা। তােদর মেতর পে  বলেত িগেয় বলা হেয়িছল, একমা  িষ খাতই 

উ ৃ  ি  করেত পাের, অ  খাত েলা তা পাের না। িফিজক াল অেথ ধরেল তা-ই হয়। এক কিজ ধান বপন করেল তা থেক এক 
হাজার কিজ বা এক টন ধান উৎপাদন করা স ব। এ অিতির  ৯৯৯ কিজ হল উ ৃ । িক  এক কিজ ময়দা িদেয় ই কিজ 
পাউ  তির করা স ব নয়। অথবা ১০০ টন লাহা বহার কের ২৫০ টন জাহাজ বানােত পারেবন না। িকংবা এক কিজ তা 
িদেয় ৫ কিজ কাপড় উৎপাদন করেত পারেবন না। স জায়গায় িফিজও াটেদর ি  অকা । এর িক িদন বােদই ািসক াল 
অথনীিতিবদ এডাম ি থ বলেলন, বাদবািক খাত েলােক অ ৎপাদনশীল বলা যােব না। একজন ডা ােরর সি পশনও এক  
উৎপাদন, কারণ তা মা েষর উপকাের আেস। তমিনভােব একজন গায়েকর গানও উৎপাদন, কারণ তা মা েষর মেন আন  দয়। 
মা াকথা, মা েষর মেনর ও দেহর খারাক মটােনার সব িজিনস তিরই উৎপাদেনর মযাদা পােব। তা পাক, িক  িফিজও াটেদর 

ওই ‘উ ৃ ’র িবষয়  িক  দ িড়েয়ই রইল। ১৮ শতেকর ম ভােগ ি েটেন য িশ িব ব হেয়িছল তার েল িছল িষ খােত উ ৃ । 
য কারেণ এক  দশ িশে  যত উ তই হাক না কন, িষেক স  িদেত বা । একথা আেমিরকা, ইং া , জাপান থেক  

কের ইিথওিপয়া পয  সত । যিদ পেটর কথা মেন রাখেত হয় তেব িষর কথা মেন রাখেত হেব। আিম আেবগেক িব মা  য় 
না িদেয় বলেত পাির, আজ আমােদর দেশর ষেকর য ক ণদশা, তা আেমিরকার ষেকর হেল িসেড  ডানা  া  আর 
িতন িমিনটও গিদেত থাকেত পারেতন না। ১৯৭১ সােল ৭ কা  মা েষর জ  চােলর উৎপাদন িছল ১ কা  টন। গেড় িত বছর ২ 
লাখ মা ষ এ জনসং ার সে   হে , সে  সে  বাড়েছ খাে র চািহদা। চািহদার কথা িচ া কের এেদেশর ষক িবিভ  

ি  বহার কের ধান-চােলর উৎপাদন ি র চ া কের যাে । বতমােন আমােদর জনসং া ১৭ কা র মেতা। এ িব ল 
জনেগা ীর পেটর দায় মটােত ২০১৮ সােল ৩ কা  টেনরও বিশ চাল উৎপাদন কেরেছ ষক। স সমেয় আমােদর চািহদা িহসাব 
করা হেয়িছল ২ কা  ৯ লাখ টন। আেমিরকার ইউনাইেটড টস িডপাটেম  অব এি কালচােরর (ইউএসিডএ) এ মােসর 
সমী ামেত, বাংলােদেশ চােলর উৎপাদন বেড়েছ ৭.২ শতাংশ। স িহসাবমেত, এবােরর উৎপাদন দ ড়ােত পাের ায় ৩ কা  ৫০ 
লাখ টন। যিদ তাই হয়, তেব ধানতম ধান উৎপাদনকারী দশ েলার মে  বাংলােদশ শীেষ থাকেব। িক  হেল কী হেব, ষেকর 
স ল বলেত তা ওই ঘােড়র উপর একখানা গামছা। সই গামছা এখন গলার ফ স হেয় দ ড়ায় িকনা সটাই িবচায িবষয়। ১ কা  
৩০ লাখ খামার পিরবার ধান উৎপাদেনর সে  জিড়ত। মাট চাষেযা  জিমর ায় ৭৫ শতাংশই ধান চােষর আওতায়। আর যিদ 
সচ িবধার কথা ধির, তাহেল তার ৮০ শতাংশই ধান চােষর আওতায়। বাংলােদেশ এখন ১ কা  হ র জিমেত ধান চাষ হয়। 

ধারণা করা হে , আগামী বছর েলােত চাষেযা  জিমর পিরমাণ কেম যােব। অথচ আগামী দশকেক িবেবচনায় িনেল চািহদার সে  
তাল িমিলেয় হ র িত উৎপাদন বাড়ােত হেব ায় ২ টন। আপিন যিদ িবঘা িহসাব কেরন তাহেল িবঘা িত ৭ মণ। সামেনর 
বছর েলােত ষেকর ঘােড় কত বড় ধরেনর দায় তা ভাবেত পােরন! আজেক আমরা সই দািয় বান ষেকর জ  কী করেত 
পারিছ? 



যিদ আপিন বইেয়র ভাষায় বলেত চান তাহেল বলেত হেব, ধান বা চােলর বাজার হে  ণ িতেযািগতা লক বাজার। এ বাজােরর 
এক  ধান বিশ  হল প -পাথক  নই। অথাৎ আপিন ঝেতই পারেবন এর উৎপাদক রাম নািক রিহম। আেরক  বিশ  হল, য 
কউ ই া করেল এ বাজাের কেত পাের, আবার বিরেয়ও যেত পাের। এখােন জবরদি র কােনা াপার নই। আপিন চাইেল 

উৎপাদন করেত পােরন, না চাইেল না। সরকার বা কােনা ি  আপনােক বা  করেত পারেব না। সবেচেয় ল ণীয় িদক হল এর 
দাম। ষক ধান ফলায় বেট; িক  দাম িনধারণ করার মতা তার নই। সজ  ষকেক বলা হয় ‘ াইস টকার’, ‘ াইস মকার’ 
নয়। িক  যিদ িশ পে র কথা বেলন, সখােন য উৎপাদন কের স-ই দাম িনধারণ কের এবং াে র ারা উৎপাদকেক চনা 
যায়। উৎপাদক িনেজই থেপে র গােয় দাম িলেখ দয়- ‘সেবা  চরা  ২৫ টাকা’। এ ে  একজন িশ  মািলক ‘ াইস 
মকার’। আপিন িনিদ  দােম িকনেল কেনন, না িকনেল না। ধান বা চােলর বলায় দামটা িনধারণ হয় বাজাের মাট জাগান ও 

চািহদার দরকষাকিষেত। ১০ কিজর চািহদা থাকেল যিদ জাগান হয় ৮ কিজ তাহেল দাম বেড় যােব। আবার ১০ কিজ চািহদার 
িবপরীেত যিদ ১২ কিজ জাগান হয় তাহেল দাম পেড় যােব। আমােদর ষক এখন শেষর সম া েত গেছন। প পি কার দয়া 
ত  অ যায়ী বতমান বাজাের চােলর উ ৃ  রেয়েছ ায় ২৫ থেক ৩০ লাখ টন। চািহদার লনায় জাগােনর এ বাড়িত পিরমােণর 
কারেণ বাজাের দাম পেড় গেছ। িত কিজ চােলর উৎপাদন খরচ ৩৬ টাকা; িক  পাইকাির তারা ২৬ টাকার বিশ িদেত 
নারাজ। এখােন জানার খািতেরই বলা েয়াজন, মাট উৎপাদন খরচ আমােদর ষক যা গণনা কেরন তা হে  মান খরচ 
(explicit cost), অথাৎ নগদ টাকা কত গল। িক  তার ী-স ান য িদন রাত খেটেছ তার খরচ দেব ক? ওই খরচটােক 
বিল অ মান খরচ (implicit cost)। যিদ এ খরচটা আমেল নই তাহেল চােলর ত খরচ আরও বিশ হেব। বাজার 
অথনীিতেত সরকার বাজােরর দাম িনয় ণ করেত পাের না। যা পাের তা হল এই য, চািহদার অিতির  জাগান বাজার থেক েল 
নয়া। তােত দাম পেড় না িগেয় ি র থাকেব। সরকার এ চাল কী করেব? িবেদেশ রফতািন করেব? যমন গল বছর আমরা 
লংকায় ৫০০০০ টন চাল রফতািন কেরিছ। আেরক  কাজ হল, আগামী বছর ফলন যিদ খারাপ হয় তাহেল (কারণ িষ 

অেনকটাই িতিনভর) বাজাের চািহদার লনায় জাগান কম হেব। তখন চােলর দাম বেড় যােব এবং জন েভাগ বাড়েব। স 
সমেয় সরকার তার সংরি ত চাল বাজাের ছেড় দেব। তােত চােলর দাম না বেড় বরং ি িতশীল থাকেব। তাহেল আর সম া কী, 
সরকার বাড়িত চালটা িকেন ফলেলই তা হয়। তা হয়, িক  কনার ভতরই তা সম া। এখােন কালীন ও দীঘকালীন 
পিরক না এবং মানিসকতার িবষয়  জিড়েয় আেছ। সরকারেক মন থেকই িস া  িনেত হেব ষকেক স ব চােত আ িরক িকনা। 
যিদ আ িরক হয়, তাহেল া  দাম িনধারণ করেত হেব। যিদ া  দাম িনধারণ করা হয়, তারপর দখেত হেব স দাম  ষক 
সরাসির পাে  নািক ম েভাগী িগেল খাে । ম েভাগী িক  কবলই বসায়ীরা নন, অেনক রাজৈনিতক কম ও ষেকর এ 
বলতার েযাগ  িনেয় থােক। িক  ঃেখর িবষয়, আমােদর সরকােরর িমকা এে ে  িব । কননা ম মাস থেক ১৩ লাখ 

টন ধান কনার কােনা   আমােদর চােখ পেড়িন। দীঘেময়ািদ পিরক না বলেত ম দ করার মতা বাড়ােত হেব। ২০-২২ 
বছর ধের আমােদর গাডাউন েলার ধারণ মতা ১৮-২০ লাখ টেনই ি র হেয় আেছ। এর স সারণ েয়াজন। 

কারও ঘের আ ন লােগ, আর কউ স আ েন গা তাপায়। এমিনেতই বাজার অিতির  জাগােন সয়লাব, তার ওপর আবার চলেছ 
চাল আমদািন। ১০ মােস ২ লাখ টন চাল আমদািন হেয়েছ, পাইপলাইেন আেছ আরও ৩ লাখ ৮০ হাজার টন। এ াপাের িষম ীর 
জবাব হল, প চ তারকা হােটল ও ধনীেদর জ  িবেশষ স  চাল আমদািন করা হেয়েছ। িক  চাল আমদািনর ে  গেবষণা সং া 
স ার ফর পিলিস ডায়ালগ (িসিপিড) অ  ত  িদেয়েছ। তারা ২০১৬ সােলর িতেবদেন বলেছন, ২০১৩ থেক ২০১৫ সােল 

বাংলােদেশ যত চাল আমদািন করা হেয়িছল, তার দাম ধরা হেয়িছল টন িত ৮০০ থেক ১০০০ ডলার। অথচ তখন আ জািতক 
বাজাের চােলর গড় দাম িছল মা  ৫০০ ডলার। স িহসােব টন িত ৩০০ থেক ৫০০ ডলার ওভার ইনভেয়িসংেয়র মা েম িবেদেশ 
পাচার হেয় যায়। এ  এক  সরকােরর হয় থতা, নয়েতা সহেযািগতা। এক  গণতাি ক সরকােরর কােছ র কােনা ই আমরা 

ত াশা কির না। আমরা চাই, সরকার এক   ও র পেথ ষেকর পােশ দ ড়াক। কননা আমােদর ব চা-মরা অেনকটাই 
ষেকর কমকাে র ওপর িনভরশীল। আমরা ষেকর দয়ভাঙা কা া আর নেত চাই না। 

ঈদ রহমান : অ াপক, অথনীিত িবভাগ, ইসলামী িব িব ালয় 

  

 


