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সরকার কৃষিঋণ দেয় কম, ধানও দকনন কম 

 

ধানসহ ষিষিন্ন ফসল চানি কৃিনকর দে খরচ হয়, তার িড় অংশই আনস দিসরকাষর ঋণ দেনক। এই ঋনণর সুেও অননক দিষশ। আর 

সরকাষর ঋনণর সুনের হার কম হনলও কৃিক তা পান না িলনলই চনল। আিার উৎপাষেত ধাননর খুি সামান্যই দকনন সরকার। এর 

ফনল সুনে-আসনল দসই ঋণ দশাধ করনত কৃিক কম োনম দ্রুত ধান ষিষি করনত িাধ্য হনেন। সম্প্রষত দেনশর প্রধান ধান 

উৎপােনকারী দেলা ঘুনর এই ষচত্র দেখা দেনে। 

দেনশ কৃষিঋণ পষরষিষতর ষচত্র খাদ্যনীষত পরামশ শষিিয়ক আন্তেশাষতক সংিা ইন্টারন্যাশনাল ফুড পষলষস ষরসাচ শ ইনষিটিউনের 

(ইফষপ্র) সমীক্ষায়ও উনে এনসনে। এনত দেখা দেনে, দিসরকাষর সংিা (এনষেও), আত্মীয়স্বেন, দিসরকাষর ব্াংক, োেন ব্িসায়ীসহ 

ষিষিন্ন দিসরকাষর উৎস দেনক কৃিক ৮১ শতাংনশর দিষশ ঋণ দনন। এসি ঋনণর িড় অংনশর সুনের হার ১৯ দেনক ৬৩ শতাংশ। আর 

সরকানরর কৃষি ব্াংক ৯ শতাংশ সুনে দে ঋণ দেয়, তা কৃিক খুি সামান্যই পান। কৃিনকর দমাে ঋনণর মাত্র ৬ শতাংশ আনস কৃষি 

ব্াংক দেনক। 

২০১৫ সানল করা ওই সমীক্ষার সুপাষরশ েত ২০ দম কৃষি মন্ত্রণালনয়র কানে উপিাপন কনরনে ইফষপ্র। সংিাটি িলনে, কৃষিঋণ ও 

সুনের হানরর পষরষিষত িতশমানন প্রায় একই রকম আনে। কৃিকনক দলাকসান দেনক িাঁচানত হনল কম সুনে ঋনণর ব্িিা করনত হনি। 

উচ্চ সুনে ঋনণর ফনল দেনশ ধাননর উৎপােন খরচও প্রষতনিশী দেশ িারত দেনক অননক দিষশ। িারনতর কৃষি মন্ত্রণালনয়র ষহসানি, 

দেশটিনত চলষত িের এক দকষে ধাননর উৎপােন খরচ িাংলানেষশ োকায় ১৮ োকা ৭৫ পয়সা। সরকার ষকননে ২০ োকা ৮০ 

পয়সায়। প্রধান ধান উৎপােনকারী অন্য দেশগুনলার মনধ্য োইল্যান্ড, কনবাষডয়া ও ষিনয়তনানমও প্রষত দকষে ধান উৎপােনন খরচ ২০ 

োকার কম। আর িাংলানেনশ প্রষত দকষে ধাননর উৎপােন খরচ ২৫ োকা। সরকার তা ষকননে ২৬ োকায়। 

এ িের দেনশ দিানরার দরকড শ উৎপােন হনয়নে, প্রায় ২ দকাটি েন। েষেও সরকার প্রষত দকষে ২৬ োকা েনর ষকননি মাত্র দেড় লাখ 

েন। কৃিক সরকানরর ঋণ দেমন কম পানেন, দতমষন উৎপাষেত ধাননর দিষশর িাে সরকার ষনধ শাষরত েনর ষিষিও করনত পারনেন 

না। সম্প্রষত দেনশর প্রধান ধান উৎপােনকারী কনয়কটি দেলা ঘুনর দেখা দেনে, অননক এলাকায় কৃষি মজুষর ষেনন ৭০০-৮০০ োকায় 

দপ ৌঁনেনে। চানির আনে কৃিক দে ঋণ ষননয়ষেনলন, তা দশাধ করার েন্য তাঁনের ওপর চাপ িাড়নে। ফনল কৃিক ১২ দেনক ১৫ োকা 

দকষে েনর ধান ষিষি করনত িাধ্য হনেন। এই পষরষিষতনত এখন পে শন্ত দকাননা সরকাষর ও দিসরকাষর প্রষতষ্ঠান কৃিনকর ঋনণর 

ষকষি ও সুনের হার ষশষেল কনরষন। ফনল এিানরর দিানরা দম সুনম দিষশর িাে ক্ষুদ্র ও মাঝাষর চাষির েোসমনয় ঋনণর ষকষি 

পষরনশাধ করা কঠিন হনয় োনি। 

এ ব্াপানর োননত চাইনল িাংলানেশ কৃষি ব্াংনকর সানিক দচয়ারম্যান ও অে শনীষতষিে দখান্দকার ইব্রাষহম খানলে প্রেম আনলাদক 

িনলন, কৃষি ব্াংনকর সুনের হার অন্য সি আষে শক প্রষতষ্ঠাননর দচনয় কম। ষকন্তু এই ব্াংনকর ঋণ দেনশর কৃিকনের িড় অংশ পায় 
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না। কারণ একেম গ্রামীণ পে শানয় এই ব্াংনকর শাখা দনই। ষকন্তু এনষেওনের শাখা আনে। ফসনলর উৎপােন খরচ কমানত গ্রামীণ 

পে শানয় কৃষি ব্াংনকর আরও শাখা খুলনত হনি। কৃষি ব্াংনকর তহষিলও িাড়ানত হনি। 

৬ শতাংশ ঋণ আনস কৃষি ব্াংক দেনক 

ইফষপ্রর সমীক্ষায় দেখা দেনে, কৃিনকরা কৃষিকানের েন্য দে ঋণ দনন, তার সিনচনয় িড় উৎস হনে এনষেও। দসখান দেনক আনস 

৩৬ েশষমক ৪ শতাংশ ঋণ। এরপরই তাঁরা ঋণ দনন আত্মীয়স্বেননের কাে দেনক। মূলত প্রিাসী ও সেল আত্মীয়নের কাে দেনক 

আসা ওই ঋনণর পষরমাণ প্রায় ১৯ শতাংশ। েষমর মাষলনকর কাে দেনকও অষগ্রম োকা ঋণ ষহনসনি দনন কৃিক। এই ঋনণর পষরমাণ 

প্রায় ১৫ শতাংশ। গ্রামাঞ্চনলর অনানুষ্ঠাষনক সুনের কারিাষর িা োেন ১১ েশষমক ৪ শতাংশ ও সষমষতগুনলা দেনক আনস ৩ েশষমক 

৬ শতাংশ ঋণ। 

অন্যষেনক সরকানরর কৃষি ব্াংক দেনক আসা ঋনণর পষরমাণ ৬ শতাংনশর মনতা। এই ঋনণর সিনচনয় দিষশ অংশ পান িড় চাষিরা, 

প্রায় ১৫ শতাংশ। িড়, মাঝাষর ও দোে চাষি ষমনল দমাে ঋনণর ৩৬ শতাংশ পান। আর প্রাষন্তক চাষি পান ৫ শতাংনশর মনতা। 

িে শাচাষি অে শাৎ অনন্যর েষম ইোরা ষননয় চাি কনরন এমন কৃিনকরা এই ঋণ পান না। ফনল তাঁনের এনষেওসহ অন্য উৎনসর ঋনণর 

ওপর ষনি শর করনত হয়। 

এ ষিিনয় কৃষি ব্াংনকর ব্িিাপনা পষরচালক আলী দহানসন প্রধাষনে া প্রেম আনলাদক িনলন, ‘আমরা প্রষতিের ৩ লাখ ৩৫ হাোর 

কৃিকনক ৭ হাোর ৭০ দকাটি োকা কৃষিঋণ ষেনয় োষক। এ িের নতুন কনর ১ লাখ ৬৫ হাোর কৃিকনক ২ হাোর ২০০ দকাটি োকা 

ঋণ ষেষে। ধারািাষহকিানি কৃষিঋনণর পষরমাণ ও আওতা িাড়াি।’ 

দক কত সুে দনয়  

ইফষপ্রর সমীক্ষায় দকান উৎনসর ঋণ ষননয় কৃিক কত সুে দেন, তার ষহসািও দির করা হনয়নে। দসখানন দেখা দেনে, সিনচনয় দিষশ 

সুে দনন োেন িা সুনের কারিাষররা। তাঁরা ৬৩ শতাংশ হানর সুে দনন। মূলত েরুষর কৃষি উপকরণ দেমন সার, কীেনাশক ও দসনচর 

খরচ দোোনত কৃিক এসি ব্ষির কাে দেনক ঋণ দনন। দকাননা োমানত োড়া শুধু ব্ষিেত সম্পকশ িা পষরচনয়র ষিষিনত এসি 

ঋণ দেওয়া হয় িনল অননক কৃিক এখননা এিানি ঋণ দনন। 

ঋনণর সুনের হানরর দক্ষনত্র োেননর পরই রনয়নে এনষেও। এই খাত দেনক িেনর দসায়া লাখ দকাটি োকা ঋণ দেওয়া হয়। এর মনধ্য 

সিনচনয় দিষশ ঋণ দেয় িাংলানেশ পল্লী কম শ-সহায়ক ফাউনন্ডশননর (ষপনকএসএফ) সেস্য এনষেওগুনলা। তারা সনি শাচ্চ ২৪ শতাংশ 

হানর সুে ষননয় োনক। মূলত ষিষিন্ন ফসনলর দম সুনম ষতন দেনক পাঁচ মাস সমনয়র েন্য এসি ঋণ দেওয়া হয়। 

 

এ ষিিনয় োননত চাইনল অে শনীষতষিে ও িাংলানেশ পল্লী কম শ-সহায়ক ফাউনন্ডশননর দচয়ারম্যান কােী খলীকুজ্জমান আহমে প্রেম 

আনলাদক িনলন, কৃিনকর োনত দলাকসান না হয় দস েন্য উৎপােন খরচ কমাননাো েরুষর। ষপনকএসএনফর উোহরণ ষেনয় ষতষন 

িনলন, তাঁরা ধারািাষহকিানি কৃষিঋনণর সুনের হার কমানেন। দ্রুত ও কাে শকরিানি ঋণ দেওয়ার পাশাপাষশ ফসনলর উৎপােন 

িাড়ানত কৃিকনক কাষরেষর সহনোষেতাও ষেনেন। 

 

দেনশর দিসরকাষর ব্াংকগুনলা তানের গ্রামীণ ঋনণর একটি অংশ কৃষিঋণ ষহনসনি ষিতরণ কনর। তানের েড় সুনের হার ১৩ 

শতাংনশর দিষশ। এর িাইনর ষিষিন্ন সষমষত দেনক দনওয়া ঋনণর সুনের হার েনড় ১৯ শতাংশ। মূলত ষিষিন্ন সমিায় সষমষত এই 

ঋণগুনলা ষেনয় োনক। এ োড়া আত্মীয়স্বেননের কাে দেনক দনওয়া ঋনণ সুনের হার ৮ শতাংশ। 

 

কৃষিঋনণর এই ষচত্র সম্পনকশ োননত চাইনল ইফষপ্র িাংলানেনশর এনেশীয় পষরচালক আখতার আহনমে প্রেম আনলাদক িনলন, 

কৃিনকরা সাধারণত এসি ঋণ ষননয় কৃষি উপকরণ ষকনন োনকন। তাঁরা স্বল্প সুনে ও সহনে এসি ঋণ দপনল তাঁনের উৎপােন খরচ 

অননক কনম দেত। ফনল প্রষতিের কৃিক ধানন ও সিষেনত দে দলাকসান ষেনেন, দসো হনতা না। কৃষিঋনণর সুনের হার কষমনয় তা 

কৃিনকর েন্য সহেলিয করা না দেনল দলাকসান কমাননা োনি না। 

 


