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বিএবিবির ব্যাখ্যায় অিন্তুষ্ট িংিদীয় কবিটি 

'ধানের িীজ ককোয় আগ্রহ কেই চাবিনদর' 

িবিউর রহিাে খাে 

কিানরা কিৌসুনি ধানের দাি কি হওয়ায় চানির জন্য ধানের িীজ ককোয় চাবিনদর আগ্রহ বিল ো িনল িাংলানদশ কৃবি উন্নয়ে 

করন ানরশনের (বিএবিবি) এক প্রবিনিদনে জাোনো হনয়নি। গি ৩০ কি কৃবি িন্ত্রণালয়-িম্পবকিি িংিদীয় কবিটির তৃিীয় বিঠনক 

বলবখি প্রবিনিদে জিা কদওয়া হয়। িনি বিএবিবির এ ব্যাখ্যায় অিন্তুবষ্ট প্রকাশ কনরনি িংিদীয় কবিটি। 

 

বিএবিবি জাবেনয়নি, িারা িীজ বিবির লক্ষ্যিাত্রা অজিে করনি  ানরবে। ২০১৮-১৯ অর্ িিিনর ৫০৩ ককাটি ৯৭ লাখ টাকার িীজ 

িংগ্রহ করনলও বিবি কনর িারা ক নয়নিে িাত্র ৫০৫ ককাটি এক লাখ টাকা। এক দফায় দাি কিানোর  রও ৫৯ দশবিক ১৪ টে 

িীজ অবিিীি রনয় কগনি, যা  নরর ২০১৯-২০ কিৌসুনি বিবির জন্য িারা গুদানি করনখনিে। িনি বিএবিবির িীজ ককে অবিিীি 

রনয়নি- এ বিিনয় আনগর বিঠনক প্রশ্ন তুনলবিনলে কবিটির িদস্য িরকারদলীয় এিব  আিদুল িান্নাে। বিবে িনে কনরে, বিএবিবির 

কদওয়া এই ব্যাখ্যা িঠিক েয়। চাবিনদর িনে অিশ্যই িীজ ককোয় আগ্রহ রনয়নি। অব্যিস্থা োর কারনণই বিএবিবির িীজ অবিিীি 

কর্নকনি। 

 

আিদুল িান্নাে িনলে, এিারও ধানের দর কি। িাই িনল কৃিকনদর িীজ িনয় আগ্রহ র্াকনি ো- এিে আশঙ্কা কেই। একজে চাবি 

রািারাবি িার ফিল ফলানো কর্নক বেনজনক বিরি রাখনি  ানরে ো। এক িিনরর একজে ধােচাবি  নরর িিনরই  াটচাবি হনয় 

কযনি  ানরে ো। 

 

িংিদ িবচিালয় সূত্র জাবেনয়নি, ৩০ কি অনুবিি বিঠনক বিএবিবির কচয়ারম্যাে ফজনল এলাহীনক এই ইসুযনি কিান র খেনখ  েনি 

হনয়বিল। কবিটির িভা বি িবিয়া কচৌধুরী ও িদস্য কৃবিিন্ত্রী ি. আিদুর রাজ্জাক িার কানি বকবফয়ি চাে- ককে অবিবরক্ত িীজ 

িয় করা হনয়নি। িরকানরর িরাদ্দ আনি িনলই খরচ করনি হনি- বিএবিবির কচয়ারম্যােনক এই িােবিকিা  বরিিিনেরও  রািশ ি 

কদে িারা। 

 

এ বিিনয় জােনি চাইনল কবিটির িদস্য আনোয়ারুল আনিদীে খাে তুবহে িিকালনক িনলে, িীজ বিবি ো হওয়া প্রিনে বিএবিবির 

কচয়ারম্যাে কয ব্যাখ্যা বদনয়নিে, িানি কবিটির ককউই িন্তুষ্ট হনি  ানরেবে। িানদর িলা হনয়নি অবিবরক্ত িীজ িংগ্রহ ো করার 

জন্য। বিনশি কনর 'বি ধাে-২৮' জাি িনিই কৃিকনদর কানি অজেবপ্রয় হনয়  েনি। িাই যিটুকু ো হনলই েয়, িিটুকু িীজ িংগ্রহ 

করনি হনি।  য িায়িনি এই জানির ধানের িীজ বিবি ো করার বদনক কযনি হনি। 

 

িনি িাঠ  য িানয়র কৃিক ও বিএবিবির িীজ বিবির জন্য বেধ িাবরি বিলারনদর অবভনযাগ বভন্ন। িারা িলনিে, কিানরা ধােিহ গি 

কিৌসুনি বিবভন্ন রবিশস্য ও িিবজ িীনজর দাি িাবেনয় বদনয়বিল বিএবিবি। িানদর বেধ িাবরি মূনের তুলোয় কখালািাজানর এিি 

ফিনলর িীনজর মূে অনেক কি বিল। বিবভন্ন প্রাইনভট ককাম্পাবের িীজ কিবশ বিবি হওয়ার সুনযাগ বিবর কনর বদনিই িারা দাি 

িাোনোর িনিা কারিাবজ কনরনি। যবদও  নর বিএবিবি িীনজর দাি পুেবে িধ িারণ কনরবিল। 

 

এিি অবভনযাগ বলবখিভানি গি িিনরর অনটািনর কদনশর বিবভন্ন স্থাে কর্নক বিলাররা বিএবিবির কচয়ারম্যানের কানি তুনল ধনর 

দাি কিানোর দাবি জাবেনয়বিনলে। বিলার ও িাঠ  য িানয়র কৃিকনদর বলবখি ওই অবভনযানগ কদখা  

 



যায়, ওই িিনয় বিএবিবি ধােিীনজর দাি বেধ িারণ কনরবিল ৫০ টাকা ককবজ। অর্চ কখালািাজানর িখে খািার ধাে ১৭ টাকা ককবজ। 

গিিীনজর দাি বেধ িারণ করা হনয়বিল ৪৬ টাকা ককবজ; কখালািাজানর খািার গি িখে বিল ২০ টাকা ককবজ। 'এ কগ্রি' আলুিীনজর 

দাি ৩০ টাকা আর 'বি কগ্রি' আলুিীনজর দাি বেধ িারণ বিল ২৮ টাকা ককবজ। অর্চ খািার আলু িখে িাজানর দাি বিল ১৬ কর্নক ১৭ 

টাকা ককবজ। ২০১৮ িানলর ১৮ অনটাির বিএবিবি িীজ বিলার অযানিাবিনয়শে বকনশারগঞ্জ অঞ্চনলর  বরচালক আিাউর রহিাে 

বিএবিবির কচয়ারম্যানের কানি িীনজর দাি কিানোর দাবিনি বলবখি আনিদনেও এিি মূে উনেখ রনয়নি। ওই আনিদনে ধােিীজ 

৩৫, গিিীজ ৩৫ এিং আলুিীজ ২০ ও ২২ টাকা ককবজ বেধ িারনণর দাবি জাোনো হনয়নি। 

 

এবদনক িংিদীয় কবিটির বিঠনকর কায ি নত্র িলা হনয়নি, ২০১৮-১৯ অর্ িিিনর (িীজ বিিরণ িনি ি) বিএবিবির উৎ াবদি বিবভন্ন 

ফিনলর কিাট এক লাখ ৩৮ হাজার ৫৭৭ টে িীজ বিিরনণর ব্যিস্থা কেওয়া হয়। এর িনে ৯৬ হাজার ৫১৬ টে িীজ কিৌসুনির প্রর্ি 

 য িানয়র বেধ িাবরি মূনে বিবি হয়। কিৌসুনির কশি  য িানয় পুেবে িধ িাবরি মূনে বিবি করা হনয়নি ৩৯ হাজার ৯৪৯ টে িীজ। ৭৯১ টে 

িীজ  নরর কিৌসুনি বিবির জন্য রাখা হনয়বিল। বকন্তু এরই িনে ৭৩৭ টে কিানরা িীজ রূ ান্তবরি আউশ িীজ বহনিনি বিবি হনয়নি। 

িাবক ৫৯ টে  নরর কিৌসুনি বিবির জন্য গুদানি িংরক্ষ্ণ করা হনয়নি। 

 

এনি আরও িলা হয়, বিি প্রনিাশে কবিটির বিদ্ধান্ত অনুযায়ী, বিএবিবি িীজ উৎ াদে করনি। চলবি িিনর বিিরণনযাগ্য িীজও কি 

অনুযায়ী উৎ াদে করা হনয়নি। ২০১৮-১৯ অর্ িিিনরর িীজ বিবি  রিিী  য িানলাচো িভার উদ্ৃ ব্দবি বদনয় িলা হয়, চলবি িিনর 

কিানরা কিৌসুনি ধানের দর কি র্াকায় চাবিরা আনগর িিনরর তুলোয় ধােিীজ িনয় অোগ্রহী বিনলে। একই িনে ব্লাস্ট করাগ 

িংিিনণর আশঙ্কায় বি ধাে-২৮ চানি কৃিকনদর বেরুৎিাবহি করা হয়। গনিও ব্লাস্ট করাগ কদখা কদওয়ায় এিং ভুট্টার আিাদ কিনে 

যাওয়ায় গিিীজ বিবি কি হনয়নি। 

 

িনি বিএবিবির এই ব্যাখ্যানক অিিয িন্তব্য কনর কৃবি িন্ত্রণালয়-িম্পবকিি িংিদীয় কবিটির িদস্য আিদুল িান্নাে িিকালনক 

িনলে, এখে ধানের িাজারদর কি হনলও গি কিৌসুনি এ  বরবস্থবি বিল ো। এখানে বিএবিবির ব্যিস্থা োয় িিস্যা রনয়নি িনলই 

িীজ অবিিীি কর্নক কগনি। বেনজনদর ব্যর্ িিা ঢাকনিই িারা এই ব্যাখ্যা হাবজর করনি। িানদর কি িকিিারা দক্ষ্িার িনে দাবয়ত্ব 

 ালে করনি  ানরেবে। িার িনি, আগািী কিৌসুনি িীজ বিবির জন্য এখে কর্নকই িিকি হওয়া প্রনয়াজে বিএবিবির। 

 

আিদুল িান্নাে আরও িনলে, এিার ধানের উৎ াদে কিবশ হনয়নি। এটা আরও িাোনি হনি। ২০৩০ িাল োগাদ উৎ াদে বিগুণ 

করনি হনি।  াশা াবশ কৃিকনক ধানের ন্যায্যমূে বদনি  র্ কির করনি হনি। প্রবিনিশী কদশ ভারনির উদাহরণ কটনে বিবে িনলে, 

 বিিিনে িরািবর কৃিনকর কাি কর্নক কাঁচা ধাে বকনে িরকার বেনজই শুবকনয়  নর চাল করনি। িনি আিানদর গুদাি সুবিধা 

কি। আনগ ১৪ লাখ টে  য িন্ত বিল, এখে ২০ লাখ টে  য িন্ত ক ৌৌঁনিনি।  

 


