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িত ােনর জ  সমান। িডেজল বাবদ খরচ হয় ায় 4 হাজার 395 েকািট টাকা। িডেজলচািলত েসচয  িবদুয্ৎ িদেয় চালােনা হেল 
খরচ হেতা 2 হাজার ৯2 েকািট টাকা। িডেজলচািলত েসচযে র খরচ িবদুয্ৎচািলত েসচযে র ায় িতনগুণ।  
 
রংপুেরর বদরগ  uপেজলার কৃষক আ র রহমান বেলন, েবােরা ধান েতা েসচিনভ র্র। ভােলা েসচ o সার িদেল ভােলা ফলন হয়। 
আবােদর পুেরা সময়টায় ে েত পািন রাখেত হয়। েবােরা চাষ করেত ােলা েমিশেন েসচ কাজ করেত eকের ায় 31 হাজার টাকা 
খরচ করেত হয় েমৗসুেমর শুরুেতi।  
 
েন েকানার নািজরপুেরর কা াপাড়ার কৃষক আবুল হােসম বেলন, 'আমরা সরকােরর কােছ 21 টাকার াংক aয্াকাuে র মা েম 
িডেজেল ভতুর্িকর টাকা চাi। েমৗসুেমর শুরুেতi আমােদর টাকা েয়াজন হয় েবিশ। কারণ তখন নগদ টাকা িদেয় েদাকান েথেক 
িডেজল o সার িকনেত হয়। হালচাষ, কৃিষ িমেকর মজুির েমটােত হয় ায় eকসে । তাi তখন টাকার টান পেড়। ঋণ কের ফসল 
ফলােত িগেয় খরচ বােড়। ফেল েমৗসুেমর শুরুেত পািনর দােম ধান িবি  করেত বা  হi আমরা।'  
 
সুনামগে র তািহরপুেরর বাগিল eলাকার কৃষক রায়হান আলী বেলন, 'সরকার কেয়ক বছর ধান চােষ িডেজেল ভতুর্িক িদল। আমরা 
eবার িডেজেল ভতুর্িক পাব বেল চাষাবাদ বাড়ােনার িচ া করিছলাম। িক  শুনিছ, eবার সরকার িডেজেল ভতুর্িক েদেব না। ধানচাষ 
করা েয কত বড় িবপেদর কাজ, eটা েকu েবােঝ না। বাজাের দাম থােক না। ঢেলর আতে  ঘুম আেস না। েমৗসুেম মহাজেনর 
তাগাদা। সরকার eকটু সুিবধা না িদেল েকমেন ধান চাষ করব।' িতিন বেলন, eলাকায় িবদুয্ৎ েনi। ফেল সরকার িবদুয্েত িবল ছাড় 
িদেল তােদর েকােনা লাভ হেব না।  
 
বাংলােদশ u য়ন গেবষণা িত ােনর (িবআiিডeস) সােবক গেবষণা পিরচালক eম আসাদু ামান বেলন, েবােরা uৎপাদেন েমাট 
খরেচর 57 শতাংশ য় করেত হয় েসচ কােজ। িডেজল o সার নগদ টাকায় িকনেত হয়। ফেল  কৃষকরা মহাজেনর ঋেণ আটকা 
পেড়ন। েবােরার uৎপাদন খরচ কমােত হেল েসচ কােজ িডেজল বহারকারী কৃষকেদর কথাo ভাবেত হেব। তা না হেল িত 
বছরi কৃষকেদর েলাকসান গুনেত হেব। কৃষেকর িত সংেবদনশীলতা েদখােত হেল েসচ কােজ ভতুর্িকসহ নানা েণাদনা িদেত 
হেব। সার-বীেজর দাম কৃষেকর নাগােলর মে  রাখেত হেব।  
 
বাংলােদশ কৃষক বাঁচাo েফারােমর েচয়ার ান কৃিষিবদ ড. শহীদুল iসলাম বেলন, সরকার েদেশর াি ক কৃষেকর সব্াথ র্ েদেখ না। 
তারা ধনী কৃষকেদর খুিশ করেত িবদুয্ৎ বহাের 31 শতাংশ ভতুর্িক িদে । aথচ েযসব কৃষক সবেচেয় েবিশ িত  তােদর জ  
িডেজল o সার বহাের ভতুর্িকর েকােনা কথা বলা হেলা না। e বােজট গিরব কৃষকেদর সে  তামাশা।  
 
বাংলােদশ কৃষক সিমিতর সাধারণ স াদক কাজী সা াদ জিহর চ ন বেলন,  কৃষকেদর ভতুর্িক না িদেল তারা িটেক থাকেত 
পারেবন না। ঋণ কের ফসল ফিলেয় বারবার েলাকসান িদেয় কাঁদেত কাঁদেত eকিদন তারা ধান ফলােনা বাদ িদেয় u মূে র 
কৃিষেত ঝুকঁেবন। কারণ ধােনর পিরবেত র্ সবিজ চাষ করেল েবিশ লাভ হয়। 
 
e িবষেয় সােবক কৃিষ সিচব আেনায়ার ফারুক বেলন, সরকােরর িনব র্াচনী iশেতহাের কৃষেকর জ  নানা েণাদনা, সার o িডেজেল 
ভতুর্িকর কথা বলা হেলo বােজেট তার িতফলন েনi। বােজেট েণাদনার কথাo  আকাের েনi। কৃিষ যাি কীকরেণর ে ে  
ভতুর্িকর পিরমাণo িনধ র্ারণ করা হয়িন। যােদর িবদুয্ৎচািলত পা  বসােনার সাম র্ আেছ, তারা ভতুর্িক পােবন। a রা বি ত 
হেবন, eটা েকমন িবষয় হেলা? aথচ  কৃষকেদরi ভতুর্িক েবিশ েয়াজন।  
 
e িবষেয় কৃিষ ম ণালেয়র সিচব েমা. নািসরু ামান সমকালেক বেলন, কৃষেকর uৎপািদত ফসেলর uৎপাদন য় কমােনার কেয়কিট 
েণাদনার মে  eকিট হে  েসচ কােজ ভতুর্িক দান। িবদুয্ৎ বহাের 31 শতাংশ িরেবট বােজেট াব করা হেয়েছ। ম ণালয় 

েথেক  কৃষকেদর েসচ কােজ িডেজল ভতুর্িকর াব করা হেয়িছল। বােজেট িবষয়িট  করা হয়িন। তেব ভতুর্িক বাবদ ৯ 
হাজার েকািট টাকার বরা  রাখা হেয়েছ। েয়াজেন েথাক বরা  পাoয়া যােব। আমরা পিরক না করিছ ধােনর uৎপাদন খরচ কিমেয় 
আনেত কৃষকেদর নানা ধরেনর েণাদনা েদoয়ার। বােজট াবনায় বলা না হেলo ভতুর্িকর ৯ হাজার েকািট টাকা েথেক সার o 
েসচ কােজ িডেজল বহাের কৃষকেদর ভতুর্িক েদoয়ার িবষয়িট আমরা ভাবিছ।  


