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চাল র ািনেত মত িদেলন ধানম ী 
ধােনর য়মূ  বাড়ােনার আশব্াস 

িনজসব্ িতেবদক    

চাল র ািনেত মত িদেয়েছন ধানম ী েশখ হািসনা। িব মান খা  uত্পাদন পিরি িতেত সীিমত আকাের চাল র ািন করা েযেত 
পাের বেল মেন কেরন িতিন। eকi সে  ভিব েত কৃষেকর কাছ েথেক সরকািরভােব সং হ করা ধােনর য়মূ  বৃি র িবষয়িট 
িবেবচনায় েনoয়ার আশব্াস েদন িতিন। 

গতকাল েসামবার ধানম ীর কায র্ালেয় aনুি ত মি সভার িনয়িমত সা ািহক ƣবঠেক কৃষেকর ধােনর া  মূ  াি র িবষয় িনেয় 
eকািধক ম ী কথা বলেল তাঁেদর আশব্  কেরন ধানম ী। e সময় ধানম ী েশখ হািসনা ধানে েত আগুন লাগােনার ঘটনািট 
খিতেয় েদখেত সব্রা ম ীেক িনেদ র্শ েদন। নাম কােশ aিন ক eকািধক ম ী- িতম ী কােলর ক েক e ত  জািনেয়েছন। 

সূ  মেত, মি সভার ƣবঠক েশেষ aিনধ র্ািরত আেলাচনায় ধানম ী েশখ হািসনা পিব  ঈদুল িফতেরর ছুিটকালীন েদেশর আiন-
শৃ লা পিরি িত যােত িঠক থােক, েস জ  সব ম ীেক েখয়াল রাখার িনেদ র্শ েদন। e সময় েযেকােনা স াসমূলক aপতত্পরতা 
িতেরােধ েচাখ-কান েখালা রাখার জ  ম ীেদর বেলন িতিন। েদেশর মানুেষর জান-মােলর িনরাপ া িবধােন িনেজেদর দািয়েতব্র 

কথা রণ কিরেয় িদেয় েশখ হািসনা বেলন, ‘ঈেদর ছুিট েযন সবার জ  আন ময় হয়, তা িনি ত করার দািয়তব্ সরকােরর। আমরা 
েসটা aব i করব।’ 

সূ  জানায়, ধানে েত আগুন লাগােনার িবষয়িট খিতেয় েদখার জ  সব্রা ম ীেক িনেদ র্শ িদেয় ধানম ী েশখ হািসনা বেলন, ‘মানুষ 
কত সাধনা কের িনেজর ে েত ধান ফলায়, েসi ধােন তারা আগুন েদেব—আিম তা িবশব্াস কির না। তেব আমােদর সমােলাচেকর 
aভাব েনi। িক  তারা েদেখ না েয ƣবশাখ মােস ধান কাটার জ  ােম িমক পাoয়া যায় না। তার মােন আমরা িভ  খােত 
মানুেষর কম র্সং ােনর ব া করেত েপেরিছ। e কারেণi ােম কৃিষ িমক পাoয়া যাে  না। eটা সরকােরর সফলতারo aংশ।’ 

িতিন তরুণ সমােজর িত iি ত কের বেলন, ‘েলখাপড়া িশেখ শুধু শহের ঘুরেলi হেব না, কৃিষo স ানজনক কাজ। u ত ান 
aজর্ন কের কৃিষ খােতo কাজ করেত হেব। eটা আমােদর মূল জায়গা, eটােক aব া করার সুেযাগ েনi।’ কৃিষকাজ কের েযন 
প ােত না হয়, েস জ  বাজাের দাম যা-i থাকুক, ভিব েত কৃষেকর সব্ােথ র্ ভতুর্িক িদেয় সরকািরভােব সং হ করা ধােনর মূ বৃি  
করা যায় িক না, েসটাo িবেবচনা করা হেব বেল জানান িতিন। 

জানা েগেছ, মি সভার ƣবঠক েশেষ aিনধ র্ািরত আেলাচনায় চােলর দাম কম হoয়ায় কৃষকরা uত্পািদত ধােনর া  মূ  পাে  না 
বেল মত েদন eকািধক ম ী। e সময় চাল র ািনর স  আেস। জবােব ধানম ী চাল র ািনর াপাের iিতবাচক মত িদেয় 
বেলন, ‘eকিদেক র ািন করেল চােলর দাম েবেড় যায়, যারা চাল িকেন খায় তােদর ক  হয়। a িদেক চােলর দাম কম থাকেল 
কৃষক িঠকমেতা দাম পায় না।’ e িবষয়িট সমনব্য় কের িকভােব িস া  েনoয়া যায়, তা েদখা হেব বেল জানান ধানম ী। 

eিদেক জল, ল o আকাশপেথর সব ব ের প  েযন স ণ র্ য্ািনং হেয় েদেশ েঢােক েসi িবষেয় ব া িনেত সংি েদর কড়া 
িনেদ র্শ েদন ধানম ী েশখ হািসনা। সব ব ের যােত aেটােমশন হয় েসi িবষেয় েকােনা ধরেনর oজর-আপি  হণ করা হেব না 
বেলo হুিঁশয়ার কেরন ধানম ী। 

নাম কােশ aিন ক eক ম ী জানান, ধানম ী েশখ হািসনা আজ ম লবার েথেক আগামী মােসর 9 তািরখ পয র্  িবেদশ সফের 
থাকেবন। aথ র্াৎ িতিন ঈেদর সময় েদেশর বাiের থাকেবন। e কারেণ মি সভার িনধ র্ািরত eেজ ার বাiের ায় eক ঘ া 
aিনধ র্ািরত আেলাচনায় aংশ েনন ধানম ী। 


