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জিম  চাষ  ও  সেচ  এখন    ৯০
শতাংেশর  বিশ  যাি কীকরেণর
ছায়ঁা  লেগেছ।  তেব    িপিছেয়

রেয়েছ  বপন  ( া াি টং)  ও
কতেনর (হারেভি ং) ে । মা
১ শতাংশ জিমেত বপন করা হে
যে র সাহােয । অ িদেক মা  ২
শতাংশ জিমেত কতেন য  ব বহার
করা  হে ।  বািক  পুেরা  জিমর
ফসল  কতন  ও  বপন  করা  হয়
সনাতন  প িতেত।  সরকার  ৫০
শতাংশ  ভতুিক  িদেলও  কৃষকরা  
য  েয়  তমন  আ হ  দখাে
না।  এ  জ  এ  খােত  সরকােরর

েয়াজনীয় ভতুিকর িচ া রেয়েছ।

বপন  ও  কতেন  ২০২১  সােলর  মেধ  ২৫  শতাংশ  বিৃ র  ল মা া  িছল  কৃিষিবভােগর।  িক  নানা
সীমাব তার কারেণ এ ল মা া থেক সের এেসেছ কৃিষ িবভাগ। তেব ২০২৫ সােলর মেধ  বপন ও
কতেনর ে  এ হার ১০ শতাংশ বিৃ র পিরক না রেয়েছ বেল জািনেয়েছন কৃিষ স সারণ অিধদ েরর 
খামার যাি কীকরণ কে র পিরচালক কৃিষিবদ শখ মা. নািজম উি ন।

কৃিষ িবভােগর এক গেবষণায় দখা গেছ, সনাতন প িতর পিরবেত  যে র মাধ েম যিদ ধােনর চারা
রাপণ করা হয়, তাহেল কৃষেকর শতকরা ৫০ ভাগ চারা রাপণ খরচ বাঁেচ। িরপার ও ক াইন হারেভ ার

য  িদেয় ধান কাটা হেল সনাতন প িতর চেয় যথা েম ৩৬ ও ৫৩ ভাগ খরচ বাঁেচ। সনাতন প িতেত
ধান কাটা হেল ধােনর অপচয় হয় শতকরা ৬ দশিমক ৩৬ ভাগ। িক  যে র মাধ েম ধান কাটা হেল ধােনর
অপচয় হয় মা  শতকরা ১ দশিমক ২৭ ভাগ।

কৃিষ িব ানীরা বেলেছন, কৃিষ য  ব বহার এতটা লাভজনক হওয়া সে ও নানা সীমাব তার কারেণ কতন
ও বপেনর ে  আমরা য  ব বহার করেত পারিছ না। তেব িমক সংকট তির হেয়েছ। তাই কৃিষ যে র
িবক ও নই।

কৃিষ িবভােগর তথ  অ যায়ী, দেশ এখন ৪ লাখ পাওয়ার িটলার ব বহার হে  যা মাট চািহদার ৯০
শতাংেশর বিশ। ধান কাটা ও মাড়াইেয় ব বহার হয় ক াই ড হােভ ার। এই যে র চািহদা রেয়েছ ১

  িনজামলু হক
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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।

|

লাখ। তেব দেশ ই  হাজােরর কম ক াই ড হােভ ার রেয়েছ।  আর ধান বীজ বানার জ  রাইস
া া টােরর েয়াজন ২ লাখ । অথচ দেশ কৃিষয  ব বহার হে  ১ হাজােররও কম। ধু ধান কাটার

য  িরপােরর চািহদা ১ লাখ। অথচ দেশ এ য  রেয়েছ ায় ৫ হাজার । আর ধান বানার জ  িপিটও
িসডার আেছ মা   আড়াই হাজার। অথচ দেশ এই যে র চািহদা রেয়েছ ১ লাখ।

কৃিষ িব ানীরা বলেছন, একিট ক াই ড হােভ ােরর দাম ৭ লাখ থেক ২৮ লাখ টাকা। রাপণয  ৪
থেক ৫ লাখ টাকা। বপন ও কতন যে র দাম বিশ হওয়ার কৃষকেদর জ  য় ক  সাধ । সরকার ৫০

শতাংশ ভতুিক িদেলও কৃষকরা এ য  েয় তমন আ হ দখাে  না। এ জ  এ খােত সরকােরর
েয়াজনীয় ভতুিকর িচ া রেয়েছ।

সরকার  খামার যাি কীকরণ কে র মাধ েম কৃষকেদর কােছ  ১ হাজার ৩৪১িট ক াই ড হােভ ার,
১২৩িট রাইস া া টার, ায় ই হাজার িপিপও িসডার, পাওয়ার িটলার ৪৮ হাজার, া র এক হাজার
২৯৪িট িদেয়েছ। সব িমেল কৃিষ য  দওয়া হেয়েছ ৬৭ হাজার ৯৪৪ িট। এ খােত ৫০ থেক ৭০ শতাংশ 
পয  ভতুিক িদেয়েছ সরকার। ভতুিকেত অেথর পিরমাণ ৩১৮ কািট টাকা।

তেব এ অেথর পিরমাণ বাড়ােনার িস া  িনেয়েছ সরকার। কৃিষ যাি কীকরেণ ৩ হাজার কািট টাকা ব য়
করা হেব।

তথ  অ যায়ী,  কৃিষ  খােত  মাট  বরাে র মেধ  কৃষকেক সহায়তার  জ  ভতুিক বা  েণাদনায়  গত
অথবছেরর বােজেটও নয় হাজার কািট টাকা বরা  রাখা হয়। এর মেধ  সার, সচসহ িবিভ  কােজ খরচ
হেয়েছ ায় ছয় হাজার কািট টাকা। এই খােতর িতন হাজার কািট টাকা ব য় হেব কৃিষ যাি কীকরেণ। এ
জ  একিট ক  হণ করা হেব বেল জািনেয়েছন সংি  কমকতারা।

কৃিষ গেবষকরা বেলেছন, ধান খেত চাষ করার জ  া র লােগ বা পাওয়ার ি লার লােগ, আর পািন 
দওয়ার জ  সচ য  লােগ। বাংলােদেশ এে ে  সাফল  িক  যেথ  ভােলা। এখন যটা পূণ হেয়
গেছ, সটা হেলা— ধান লাগােনা, কাটা বা মাড়াই করা।

এিসআই এি িবজেনস-এর ব ব াপনা পিরচালক ড. এফ এইচ আনসারী বেলন, ধান লাগােনার সময়
অেনক বিশ িমক লােগ  এবং  সময়মেতা  না  লাগােত  পারেল  খরচ  অেনক বেড়  যায়।  সময়মেতা
লাগােনার জ  িমক পাওয়া যায় না। স সময় সবাই একসে  লাগােত চায় এবং অেনক ে  কৃিষ

িমক শহের চেল আেস। যার কারেণ ৩৮ থেক ৪০ ভাগ িমক সংকট হয়। এই সময় িক  য  লােগ,
য  িদেয় লাগােত পারেল িমক খরচ কেম যােব, উ পাদন খরচও কেম যােব।

িতিন বেলন, একই সমেয় সবেচেয় বিশ সম া হেলা— ফসল তালা। কারণ খেত যিদ ধান পেড় থােক,
মাড়াই না হয়, ব া হেত পাের, বিৃ  হেত পাের, পাকা মাকেড় খেত পাের, ইঁ ের খেত পাের। যত
তাড়াতািড় ধানটা তুেল িনেত পাের, তত কৃষেকর লাভ। তাই য  ব বহাের যেতই হেব। 
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