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পযা  বাজার িবধা থাকেল ভােলা দাম পায় কৃষক কৃিষ ঋেণর িসংহভাগ আেস এনিজও
থেক পু েষর তুলনায় নারী িমেকর মজিুর কম
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গেলা বছর দেশ ২ কািট মি ক টন বােরা ধান উ পািদত হয়। িক  ফসল তালা থেক িব য় পয
কৃষক পযােয় হারেভি ং লস বা  সং েহা র িত হয় ১৪ লাখ ৬৫ হাজার ৫০৬ মি ক টন। অথাত্
উ পাদেনর সােড় ৭ ভাগই িত হেয়েছ। মলূত ধান কাটা থেক মাড়াই পযােয় এবং যথাযথ সংর েণর
অভােব কৃষেকর এই িত হে । আউশ ধােনর ে  এই িতর পিরমাণ ৮ দশিমক ৯৩ ভাগ, আমন
ধােন িতর পিরমাণ ৭ দশিমক ৭০ ভাগ, গেম ায় ৬ ভাগ, ভু া ৫ দশিমক ৮ ভাগ, আল ু৭ দশিমক ১৩
ভাগ। এর পাশাপািশ পাট উ পাদেন িত সােড় ৫ ভাগ। ফসেলর এই য়- িতর পিরমাণ উ পাদন
পযােয়র চেয় উ পাদন পরবতী পযােয় বিশ ল  করা গেছ। বাংলােদশ পিরসংখ ান বু েরার (িবিবএস)
সবেশষ  জিরেপ  এ  তথ  উেঠ  এেসেছ।  স িত  কািশত  ‘িরেপাট  অন  এি কালচার  এ ড  রাল

াি -২০১৮’ শীষক িতেবদেন এমনিট উে খ করা হেয়েছ। এেত বলা হেয়েছ, পযা  বাজার িবধা
থাকেল কৃষক তুলনামলূক বিশ দাম পায়। তাছাড়া কৃিষ কােজ নারী-পু েষর মজুির বষম ও রেয়েছ।

িতেবদন িবষেয় জানেত চাইেল ক  পিরচালক আকতার হােসন খান ইে ফাকেক বেলন, জিরেপর
তথ া যায়ী ফসল কাটার পযায় থেক মজুদ পযােয় কৃষেকর তলুনামলূক বিশ িত হে । ইঁ েরর কারণ
ছাড়াও ব ািনক প িতেত ফসল সংর ণ না করায় তােদর উ পাদেনর একিট বড় অংশ এই িতর
স খুীন হে । িতিন জানান,  িতেবদেনর খসড়া ত করা        হেয়েছ।  চড়ূা  িতেবদেন িশগিগরই

কাশ করা হেব।

িতেবদন অ যায়ী ফসল তালার পরপরই িবি  করায় কৃষকরা তুলনামলূক কম দাম পাে । হাট-বাজাের
যারা িবি  করেত পারেছ তারাই তুলনামকূ বিশ দাম পাে ন। িহসােব বলা হেয়েছ, বােরা ধানেখত হেত
কিজ িত িব য় হেয়েছ গেড় ১৮ টাকা ৯২ পয়সায়। অ িদেক এই ধান হাট-বাজাের িব য় কের দাম
পেয়েছন ২৪ টাকা ৪৯ পয়সা। ধু ধােনর ে ই নয়, অ া  ফসেলর ে ও বাজার িবধায় বিশ

দাম পাওয়া যাে ।  উ পাদন পযােয় যখােন আলু  িত  কিজ ১৩ টাকা ২৫ পয়সা িব য় হেয়েছ,
সখােন হাট-বাজাের ১৮ টাকা ৭৯ পয়সায় িব য় হেয়েছ। ম র ডাল ৫৩ টাকা ৭১ পয়সা থেক ৬৪

টাকা ৪৭ পয়সা, হলদু ৪৮ টাকা থেক ৭১ টাকা ৫৭ পয়সা, আউশ ধান ১৮ টাকা ৪৭ পয়সা থেক ২৩
টাকা ৬১ পয়সায় গেড় িব য় হেয়েছ। অথাত্ যারা বাজার িবধা বিশ পেয়েছ, তারাই ফসেলর বিশ
মলূ  পেয়েছ।

এিদেক  দেশ  কৃিষ  কােজ িনেয়ািজত িমকেদর মােঝ মজুির বষম  িবদ মান।  িবিবএস এর জিরপ
অ যায়ী  দেশ গেড় একজন কৃিষ িমেকর মজিুর ৩৮৬ টাকা।  এর মেধ  সবেচেয় বিশ মজিুর পায়
চ ােম ৪৫৪ টাকা এবং সবেচেয় কম খুলনা ও রাজশাহীেত ৩৪৭ টাকা। বিরশােল ৪৩০ টাকা, ঢাকা
িবভােগ ৩৮৯ টাকা, ময়মনিসংহ িবভােগ ৪০৫ টাকা। িমকরা গেড় ায় ৮ ঘ ার েমর িবিনমেয় এই
মজিুর পায়। িবে ষেণ দখা যায়, নারীরা পু েষর তলুনায় কম মজুির পাে । পু ষরা গেড় ৩৮৮ টাকা
দিনক মজুির পেলও নারীরা পায় ৩৪৬ টাকা। দেশ কৃিষকােজ িনেয়ািজত রেয়েছ ২ কািট ৪৩ লাখ ৯২

  আলাউি ন চৗধরুী
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

হাজার মশি । পািরবািরক কৃিষ কাজ ছাড়াও মজুিরর িবিনমেয় কাজ করেছন ায় ৭৩ লাখ িমক। এর
মেধ  পু ষ ৬৮ লাখ ৪৪ হাজার ও নারী ৪ লাখ ৪৭ হাজার।

জিরেপর তেথ  উে খ করা হেয়েছ, বাংলােদেশ কৃিষ ঋেণর ৬৩ ভাগ আসেছ িবিভ  এনিজওর মাধ েম।
ব াংিকং ব ব া হেত আসেছ মা  ২৬ ভাগ ঋণ। এর বাইের মহাজন থেক সােড় িতন দশিমক ৬৭ ভাগ,
আ ীয়- জন থেক ৩ দশিমক ৭৫ ভাগ ঋণ সং হ করা হে । পিরবার িত গেড় ৪২ হাজার ৬শ টাকা
ঋণ হণ কের। ব াংক হেত নওয়া হেয়েছ গেড় ৫৩ হাজার টাকা, এনিজও থেক ায় ৩৯ হাজার টাকা
িনেয়েছ পিরবার িত।

কৃষক পিরবার িত বািষক আয় ২ লাখ টাকা। এর মেধ  কৃিষ কাজ হেত ৩৮ শতাংশ এবং অকৃিষ খােত
৬২ শতাংশ আয় আসেছ।

িবিবএস সংি রা জানান, জিরপকােল দেশর ৬৪িট জলা হেত তথ  সং হ করা হয়। িশে র সার
হেলও দেশর ৪৩ ভাগ কমসং ান ও মাট িজিডিপর ১৫ ভাগ আসেছ কৃিষখাত থেক। মলূত দেশর কৃিষ
পিরবার েলার আথ-সামািজক অব ান,  িশ া  ও সামািজক িবিভ  সচূেক তােদর অব ান জানেত এই
জিরপিট করা হেয়েছ। িতেবদেন বলা হেয়েছ,  দেশ ১২ কািট ামীণ মা েষর মেধ  ায় ৬৬ ভাগ
বসবাস করেছ কাঁচাবািড়েত, ৮৫ ভাগ নল েপর পািন পান করেছ। ািনটাির টয়েলট ব বহার করেছ মা
৩২ ভাগ। ৮২ ভাগ মা ষ িব ত্ িবধার আওতায় আসেলও ায় ৬০ ভাগ মা ষ রা ার জ  কাঠ-খিড়
ব বহার করেছ।
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