
 

বােজট o কৃিষর েটকসi u য়ন 
েসামবার, 4 জুন 312৯ 

মহান জাতীয় সংসেদ আগামী 24 জুন, থমবােরর মেতা বােজট েঘাষণা করেত যাে ন aথ র্ম ী আ হ ম মু ফা কামাল। ধানম ী 
েশখ হািসনার ‘িভশন-32’ বা বায়েন সবেচেয় েবিশ গুরুতব্ েদয়া হেব e বােজেট। বােজেট কৃিষঋেণর বাহ o ামীণ িশে  
ঋেণর েজাগান বাড়ােনার oপরo গুরুতব্ েদয়া হেব। 312৯-31 aথ র্বছেরর জ  6 লাখ 34 হাজার েকািট টাকার খসড়া বােজট ত 
করা হেয়েছ। িনব র্াচনী iশেতহার aনুযায়ী ‘আমার াম, আমার শহর’ eবং কম র্সং ান সৃি েতo মেনােযাগ েদয়া হেব। সারা 
পৃিথবীেতi কৃিষ aিনরাপদ, aিনি ত o ঝুিঁকপূণ র্। জলবা  পিরবত র্েনর ভাব, েপাকামাকড়, েরাগ-বালাiেয়র আ মণ, দুব র্ল বাজার 
ব াপনা, মু বাজার aথ র্নীিত o aবাধ বািণজয্ কৃিষেক করেছ আেরা aিধক ঝুিঁকপূণ র্। কৃিষপ  সংর ণ ব ার a তুলতা, 

পে র া মূ  না পাoয়া, ম সব্তব্েভাগীেদর েদৗরা য্, কৃিষ ি য়াকরণ িশে র aভাব, কৃিষ uপকরণ eবং কৃিষ িমেকর মজুির 
বৃি  বাংলােদেশর স াবনাময় কৃিষেক েফেলেছ কিঠন চয্ােলে র মুেখ। শুধু কৃিষ o কৃষেকর জ  নয়; েদেশর আথ র্-সামািজক 
u য়েনর জ o ei চয্ােল  সাহিসকতা o দ তার সে  েমাকােবলা করেত হেব। কারণ eখেনা িজিডিপেত কৃিষর aবদান 25 
শতাংেশর েবিশ। েদেশর 51 ভােগর েবিশ মশি  কৃিষকােজ িনেয়ািজত। 71 ভাগ মানুেষর জীবন-জীিবকা কৃিষর oপর িনভ র্রশীল। 

312৯-31 aথ র্বছের বােজেট ভতুর্িক, েণাদনা o নগদ সহায়তা িহেসেব বরা  বাড়েছ। eসব খােত চলিত 3129-2৯ aথ র্বছের 
বরা  আেছ 49 হাজার 611 েকািট টাকা। আগামী aথ র্বছের বােজেট e বরা  7 হাজার 611 েকািট টাকা েবেড় 56 হাজার েকািট 
টাকা হেত পাের। e aথ র্ িদেয় জব্ালািন, িবদুয্ৎ, কৃিষ, রা ায়  কলকারখানা, র ািন u য়ন, রা ায়  াংেকর মূলধন সরবরাহসহ 
িবিভ  খােত ভতুর্িক, েণাদনা o নগদ সহায়তা েদয়া হেব। সব্  আেয়র জনগণেক সহনীয় মূে  প  o েসবা সরবরােহর জ  
সরকার বােজেট ভতুর্িকর বরা  রােখ। কৃিষসহ িবিভ  খােতর u য়েন সরকার আমদািন মূে র েচেয় কম দােম সার o িডেজল িবি  
কের। আবার সার o িচিনর মেতা িনতয্ েয়াজনীয় পে র ে ে  uৎপাদন খরেচর েচেয় কম দােম প  িবি  কের। a ভুর্ি মূলক o 
দাির য্বা ব বৃি  িনি ত করেত ভতুর্িক গুরুতব্পূণ র্ ভূিমকা রােখ। জানা যায়, 312৯-31 aথ র্বছের বােজেট ভতুর্িক বাবদ বরা  রাখা 
হেব েমাট েয়র সােড় 9 শতাংেশর সামা  েবিশ, যা চলিত বােজেট রেয়েছ সােড় ৯ শতাংেশর oপর। 

চলিত বছেরর মেতা আগামী বােজেট কৃিষ খােত ভতুর্িক বাবদ ৯ হাজার েকািট টাকা বরা  থাকেত পাের। কৃিষেত ভতুর্িক বাবদ েয 
aথ র্ বরা  থােক, aেনক সময় ছাড় হয় তার েচেয় কম। কৃিষম ীর কথা গত aথ র্বছেরর বরা কৃত বােজেটর ে েচ যাoয়া 4 হাজার 
েকািট টাকা কৃিষ যাি কীকরণ কােজ বহার করা হেব। eেত কৃষেকর পে র uৎপাদন খরচ aেনকটা াস পােব। েসচ, সার, বীজ, 
সুদ, o নগদসহ িবিভ  uপােয় কৃিষ খােত ভতুর্িক েদয়া হয়। কৃিষ িবেশষ েদর মেত, e খােত ভতুর্িক কমােনা িঠক হেব না। েদশ 
বত র্মােন খা  uৎপাদেন েয সব্য়ংস ণ র্তা aজর্ন কেরেছ, তার েপছেন ভতুর্িকর aবদান রেয়েছ। আবার মৎ , গবািদপশুসহ a া  
খােতর েটকসi u য়েনর জ o ভতুর্িকর েয়াজন। সরকাির পাটকেলর েলাকসান বা মূলধন বাবদ ভতুর্িক িহেসেব 611 েকািট টাকা 
বরা  থাকেব eবােরর বােজেট। eেত পাটকলগুেলা কৃষেকর কাছ েথেক সময়মেতা পাট িকনেত o মূ  পিরেশােধ স ম হেব। 

রাে র েয়াজেন সাধারণ মানুেষর কথা িবেবচনা কেরi ভতুর্িক েদয় সরকার। ভতুর্িক না িদেল কৃিষপে র দাম আেরা েবেড় যােব। 
বাড়েব িবদুয্েতর দাম। কমেব র ািন আয়। াহত হেব aথ র্নীিতর গিত। আমােদর মেতা েদেশ ভতুর্িক eক ধরেনর িবিনেয়াগ, যা 
আথ র্-সামািজক u য়েন aনুঘটেকর কাজ কের। 

স িত (3৯ েম) িসরডাপ িমলনায়তেন ‘ াি ক জনেগা ীর u য়েন aংশীদািরতব্ o বােজট ভাবনা’ শীষ র্ক েসিমনাের দির  কৃষেকর 
সব্ েময়ািদ সুদিবহীন ঋেণর জ  বােজেট 4 হাজার েকািট টাকা বরাে র দািব জানােনা হয়। e াপাের িবিশ  aথ র্নীিতিবদ ড. 
আবুল বারকােতর মেত, কৃষেকর কৃিষপে র া বাজার মূ াি  িনি ত করেত হেব। e জ  312৯-31 aথ র্বছেরর বােজেট 8 
হাজার েকািট টাকা বরা  রাখেত হেব। ভূিমহীন o াি ক কৃষেকর িবমা সুিবধার আoতায় আনার জ  বােজেট 2 হাজার েকািট 



টাকা বরাে র সুপািরশ করা হয়। e ছাড়া হাoর a েল u য়েনর জ  2 হাজার েকািট টাকা বরা সহ ভূিম সং ােরর জ o বােজেট 
েয়াজনীয় বরা  রাখার দািব জানােনা হয় েসিমনার েথেক। 

বাংলােদশ আজ খাে  সব্য়ংস ণ র্। আগামীেত u ত েদশগুেলার সে  িতেযািগতায় িটেক থাকার জ  েয়াজন েমধাবী জ । 
আর ei েমধাবী জে র জ  দরকার পুি কর, িনরাপদ খাবার o সব্া য্কর পিরেবশ। আমােদর েদেশ ফসেলর ফলন বাড়ােনার জ  
বহার করা হয় মা ািতির  রাসায়িনক সার eবং েপাকামাকড়, েরাগ-বালাi o আগাছা দমেনর জ  eেলাপাতািড়ভােব বহার করা 

হয় রাসায়িনক বালাiনাশক। ফেল মািট হারাে  তার uব র্রতা শি  eবং মানুষ বি ত হে  িনরাপদ খা  েথেক। পুি কর o িনরাপদ 
খা  uৎপাদন িনি ত করেত হেল রাসায়িনক সােরর পাশাপািশ বহার করেত হেব ভািম র্ কে া , াiেকা কে া  o আবজর্না 
েথেক uৎপািদত ƣজবসার। e জ  েদেশর িতিট নগের আবজর্না েথেক ƣজবসার uৎপাদেনর া  াপনসহ রাসায়িনক সােরর 
মেতা ƣজব সাের ভতুর্িক দান করেত হেব। েপাকামাকড় o েরাগ-বালাi দমেনর জ  ফসেলর ে েত েয বালাiনাশক বহার করা 
হয়, তার aবিশ াংশ খাে র সে  মানবেদেহ েবশ কের। ফেল মানুষ হৃদেরাগ, ারালাiিসস, ডায়েবিটস, িকডিন িবকল, ফুসফুস 
o পিরপাকতে র নানা জিটল েরােগ আ া  হে । িতব ী িশশুর জ  হে । গভ র্পােতর মেতা aবাি ত ঘটনা ঘটেছ। তাi 
িনরাপদ খাে র জ  আমােদর ফসল uৎপাদেন রাসায়িনক বালাiনাশেকর পিরবেত র্ েস  েফেরামন ফাঁদ eবং িনম াস o 
িনমিবিসিডেনর মেতা ƣজব বালাiনাশক বহার করেত হেব। eেত eকিদেক ফসল uৎপাদেনর খরচ কমেব। a িদেক িনরাপদ 
খা  িনি ত হেব eবং পিরেবেশর ভারসা o র া হেব। e জ  েফেরােমান ফাঁদ, েদেশ ƣতির বা িবেদশ েথেক আমদািনকৃত সব 
ƣজব বালাiনাশেকর oপর েথেক আমদািন শু  o কর যুি স ত পয র্ােয় াস করেত হেব। ফেল ƣজব বালাiনাশেকর বহার 
বাড়েব। েদেশর মানুষ পােব িনরাপদ খাবার। বত র্মােন েদেশর ায় 41 শতাংশ েলাক নগের বসবাস কেরন। যতিদন যােব 
নগরবাসীর সংখয্া ততi বৃি  পােব। নগরবাসীর খা  িনরাপ া o পিরেবশ সুর ার জ  িতিট নগের পিরকি ত নগরীয় কৃিষ ব া 
গেড় তুলেত হেব। আস  বােজেট e াপােরo সু  িদকিনেদ র্শনা o বরা  থাকা েয়াজন। ধানসহ uৎপািদত কৃিষপে র 
কমপে  31 শতাংশ সরাসির কৃষেক কাছ েথেক সরকািরভােব েয়র জ  িতিট iuিনয়েন ধান সংর ণ uপেযাগী শ গুদাম িনম র্াণ 
করেত হেব। শাকসবিজ o ফলমূল সংর েণর জ o গেড় তুলেত হেব েয়াজনীয়সংখয্ক িহমাগার। েদেশর িবিভ  ােন 211িট 
aথ র্ৈনিতক a েল কৃিষ ি য়াকরণ িশ  াপনেক a ািধকার িদেত হেব। িবেদেশ কৃিষপ  র ািনর জ  u ম কৃিষচচ র্া o সংেযাগ 
চািষর মা েম গুণগত মােনর র ািনেযাগয্ কৃিষ প  uৎপাদন করেত হেব। েয়াজেন েদেশর িনিদ র্  ােন ‘র ািনেযাগয্ কৃিষপ  
uৎপাদন a ল’ িত া করেত হেব। a া  কৃিষ ধান েদেশর তুলনায় বাংলােদেশ কৃিষ গেবষণা খােত বােজট বরা  aতয্  কম। 
কৃিষর েটকসi u য়েন বােজট বরা  বাড়ােত হেব। eকিট কমব্াiন হারেভ ােরর দাম সােড় 8 েথেক 26 লাখ টাকা। eত টাকা খরচ 
কের কৃিষ য পািত েকনা সাধারণ কৃষেকর পে  স ব নয়। e জ  রাiস া া ার o কমব্াiন হারেভ ােরর মেতা কৃিষ 
য পািতগুেলা কৃষক যােত সুলভ ভাড়ায় বহার করেত পােরন তার ব া থাকা uিচত ei বােজেট। 

কৃিষেক বাঁিচেয় েরেখ eবং পিরেবেশর ভারসা  র া কেরi দি ণ েকািরয়া o জাপােনর মেতা ধীের ধীের কৃিষ েথেক িশে র িদেক 
েযেত হেব আমােদর। কৃিষ েথেক আসেব িশে র কাঁচামাল। কৃিষর জ  েয়াজনীয় আধুিনক কৃিষ য পািতর েজাগান িদেব েদেশ 
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সােলর মে  পিরণত হেব আধুিনক যুি িনভ র্র eকিট u ত েদেশ। 
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