
কৃিষঋণ েশা

েদড় লাে
56 হাজােরর

কৃিষঋণ পির
ে ফতাির প
রেয়েছ। গত
েসিমনাের ব
েদেশ ভতুর্িক
েসজ  ব া

পিরেবশ বাচঁ
জাতীয় ঐকয্
uপ াপন ক

প জ ভ াচা
মানুষ েযভাে
কৃষকেদর 
মেনাভাব পি
না। িতিন ব
aিন য়তার 
িনেত হেব র

ছিব িবশব্াস ব
পারেছ না। 
নােসর খান 
িসি েকট েভ
পােভল পাথ
েথেক য়-িব
েদেশর িত
মহাজন, দাল
কৃিষেত তরু
া মূ  o

েসিমনাের u
uদাহরণ িদে
ধান িবি  ক
সিমিতর সহ
ধান িবি  ক
জানান। মািন
তারা কৃষেকর

ধ না করায় 

েখর েবিশ কৃ
র িবরুে  ে ফত

িরেশাধ করেত না
পরoয়ানা জাির ক
তকাল জাতীয় ে
ব ারা e কথা বে
িক েতা দূেরর কথ
ারা িসি েকট েভে

চাo আে ালন’র
য্ ােপর সভাপি

কেরন পােভল পাথ

ায র্ বেলন, কৃষকর
েব ভাবেছ আেগ 
িত আমােদর মে
িরবত র্ন করেত হ
বেলন, জাতীয় কৃ
জীবন। ধার কে

রা েক, ঝুিঁক িনেত

বেলন, িমকেদর
িতিন কৃষকেদর 
বেলন, কৃষেকর 
ভেঙ িদেয় কৃষকে
থ র্ তার মূল বে
িব েয়র জ  eক
তিট iuিনয়েন ধ
লাল, ম সব্তব্েভা

রুণ জে র aংশ
o কৃিষর চলামান 
uপি ত ব ারা। 
েয় বেলন, েসখান
করেত পারেছ না 
হ-সভাপিত আজহ
করেত নানাভােব 
িনকগে র কৃষক 
র জ  শ  বীমা

কৃষেকর িবরু
তাির পেরায়ানা 

া পারায় েদেশ 2
করা হেয়েছ। aথ
স ােব পিরেবশ

বেলন। ব ারা বে
থা সরকােরর কা
েঙ িতিট েজলায়

র (পবা) েচয়ার
িত প জ ভ াচা
থ র্। 

রা আমােদর বািঁচ
তােদর িনেয় eত
েনাভাব পিরবত র্ন
হেব। কৃষকরা ঝুিঁক
কৃিষ নীিত কৃষক
ের েদেশর জ  চ
ত হেব সরকারেক

দর দািব সরকার a
আে ালেনর আহব্
জ  রা েক ঝুিঁক
েদর কাছ েথেক 

 ধানসহ কৃিষপ
কিট সি য় ািত
ধানসহ কৃিষপ  
ভাগীেদর তাপ o
শ হণ বাড়ােনাস
সংকট িনরসেন
বাংলােদশ কৃষক
নকার কৃষকরা মা
তারা। ধােনর 
হারুল iসলাম আ
হয়রািনর িশকার
েরােকয়া o i াি

মা, ঝুিঁক ভাতা o 

রুে  মামল

2 লাখ 77 হাজ
থচ েকািট েকািট 
শ বাঁচাo আে াল
েলন, কানাডা e

কােছ কৃষেকর েক
য় সরকাির েকা

ান আবু নােসর
ায র্। a াে র ম

িচেয় েরেখেছ aথ
ত ভােবিন। আম
ন করার আহব্ান জ
িক িনেয় কাজ কে
কবা ব না। চাতা
চাল uৎপাদন কর
ক। েতয্কিট iu

aেনক মানেছ, িক
আহব্ান জািনেয় বেল
িক িনেত হেব। 
ধান িকনেত হেব
পে র eকিট সুিন
ত ািনক কাঠােমা 
মজুদকরেণর শ

o খবরদাির ব
সহ িবিভ  পদে
ন সুিনিদ র্  িকছু 
ক লীেগর সহ-সভ
া  711 েথেক 7
য়সীমা বািড়েয় স

আরজু মািনকগে
র হে । eে ে
িহম িময়া া মূে
েপনশেনর েজার

39 েম

লা  

জার কৃষেকর িবরু
টাকার ঋণ েখল

লন আেয়ািজত ‘ধ
বং যু রাে র মে

কান তািলকাi েন
ে ােরজ বাড়ােন

র খােনর সভাপিত
মে  ব  রােখ

থচ িচরজীবন তার
মােদর মেন রাখেত
জািনেয় িতিন বে
ের েদেশর খা  

তাল েকি ক কৃিষ
রেব, আর িনেজর
uিনয়েন খা  গুদ

িক  কৃষেকর দািব
লন, আসুন আমর
েতয্কিট iuিনয়ে
ব। eকi সে  কৃ
িনিদ র্  মূ তািলক
গেড় েতালা, সব

শি শালী ব া 
 করা, কৃিষজিমর
প হণ করেত

কােজর কথা তু
ভাপিত o সােবক
761 টাকা দের ধ
সব কৃষেকর কাছ
র মাঠ পয র্ােয়র 
 iuিনয়ন পয র্াে

মূে  কৃিষপ  েকন
র দািব জানান। 

ম 312৯ 

রুে  মামলা করা
লািপেদর িদব্তীয় 
ধান o কৃিষপে র
মেতা েদেশ কৃষক
নi। কৃষকরা যাে
নার দািব জানান

িতেতব্ েসিমনাের
খন কৃষক লীেগর

রা বি ত েথেক 
েত হেব কৃষক বা
বেলন, গণমা মস
েজাগায়, aথচ ে

িষনীিত িনেয় কৃষ
র জীবন aরি ত
দাম ƣতিরর দািব 

িব মানেছ না। কা
রা আমােদর দািব
য়েন েকা ে ােরজ
কৃষেকর জ  শ
কা িনধ র্ারণ, া
ব কৃষেকর জ  কৃ
গেড় েতালা। 

র aকৃিষখােত 
ত সরকােরর ি
তুেল ধের eকিট
ক eমিপ ছিব িবশব্
ধান িবি  করেছ 
ছ েথেক সরাসির 
uদাহরণ েটেন ব
েয় ফসেলর গুদাম
কনার জ  সকল 

া হেয়েছ। 56 হ
দফায় 3 ভাগ সু
র া মূ  : সং
কেদর ভতুর্িক েদয়
ােত ধানসহ সব 
ন। 

ধান aিতিথ িহ
র সহ-সভাপিত ছ

েগেছ। স িত 
বা কৃিষ না বাঁচেল
সহ সবে ে  কৃ
েস িনেজ খা  প
ষক চলেত পাের
ত হেব eটা হেত
জানান প জ ভ

কারণ eকটাi, কৃষ
িব আদায় কির। 
জ ƣতির করেত হ

 বীমা চালু কর
মূে  কৃিষপ  

কৃিষকাড র্ o াংক
কৃিষপ  য়-িব
বহার সামি কভ
িত আহব্ান জানা
কৃষকবা ব কৃিষ

শব্াস সুনামগে র 
িক  সরকার িন
ধান েকনার 
বেলন কৃষকরা স
াম o েকা ে াে
পয র্ােয় সহেযািগত

হাজার কৃষেকর ি
সুেদ ঋণ েদয়ার 
ংকট o াবনা’
য়া হয়। aথচ আ
ব পে র া মূ

িহেসেব uপি ত 
ছিব িবশব্াস। মূল

কৃষকেদর িনেয় 
ল বাংলােদশ বাঁচে
কৃষকেদর িত আ
পায় না, eটা হেত
র না। কৃষকেদর
ত পাের না। eজ
ভ াচায র্। 

কৃষকরা আে ালন
সভাপিতর ব ে
হেব। গুদাম মািল
রার দািব জানান 
সরাসির কৃষেক

ক aয্াকাu  ƣতির
িব েয়র ে ে  ফ
কভােব িনিষ কর
ান।ধানসহ কৃিষ 
িষনীিতর দািব তু
ধম র্পাশার মাঠ প
ধ র্ািরত 2151 টাক
াব রােখন িতিন

সরকােরর কােছ স
েরজ গেড় েতালা
গতা করার দািব জ

িবরুে  
ব া 

’ শীষ র্ক 
আমােদর 

 পায় 

িছেলন 
ল ব  

েদেশর 
েব না। 

আমােদর 
ত পাের 
র জীবন 

 ঝুিঁক 

ন করেত 
 আবু 

িলকেদর 
িতিন। 

কর কাছ 
ির করা, 
ফিড়য়া, 
রা eবং 
পে র 

তুেলেছন 
পয র্ােয়র 
কা দের 
। কৃষক 
সরাসির 
ার দািব 
জানান। 


