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দাম  সংকেট  ধান-চাল  িকনেত  পারেছ  না  খাদ
অিধদ র। ফেল কৃষকেক সহায়তা িদেত অভ রীণ
বাজার  থেক  সরকার  রকড  পিরমাণ  খাদ শ
সং েহর  ঘাষণা  িদেলও  তা  কােজ  আসেছ  না।
এবারই  থম  াি ক  কৃষকেক  সহায়তা  িদেত
সরাসির তােদর কাছ থেক চার লাখ টন ধান িকনেছ
সরকার।  িক  সং হ  অিভযােন  গিত  না  থাকায়
বাজাের কােনা ভাব নই।

চলিত বােরা মৗ েম িত মণ ধােন একজন াি ক
কৃষকেক  ই’শ  থেক  সােড়  ৩’শ  টাকা  পয

লাকসান ণেত হেয়েছ।  ফেল সরকার ধােনর দাম বাড়ােত এই মৗ েম অভ রীণ বাজার থেক মাট
১৬ লাখ টন খাদ শ  সংেহর ল মা া িনধারণ কের। এর মেধ  ১০ লাখ টন িস  চাল, দড় লাখ টন
আতপ চাল, ৪ লাখ টন ধান ও ৫০ হাজার টন গম। ধান ২৬ টাকা কিজ, িস  চাল ৩৬ টাকা কিজ ও
আতপ চােলর কিজ ৩৫ টাকা িনধারণ করা হয়। সরকােরর দােম জায়গা না থাকায় খুবই ধীর গিতেত
চলেছ সং হ অিভযান। 

সংি  সূ  জািনেয়েছ, সরকােরর দােম সেবা  ২০ লাখ টন খাদ শে র ধারণ মতা রেয়েছ। বতমােন
দােম মাট মজুতকৃত খাদ শে র পিরমাণ ১৬ লাখ ৫৪ হাজার ৫৯৫ টন। এর মেধ  বােরা মৗ েম

সংগৃহীত খাদ শে র পিরমাণ ৮ লাখ ৭৫ হাজার ২১১ টন। গতকাল পয  বােরা মৗ েমর ধান সং হ
করা হেয়েছ ৮৩ হাজার ৬৫১ টন,                 যা ল মা ার মা  ২০ দশিমক ৯১ শতাংশ। এছাড়া স
চাল ৫ লাখ ৯৬ হাজার ৪১৯ টন ও আতপ চাল ৫৯ হাজার ৮১৪ টন ও গম ৩৯ হাজার ৫০ টন সং হ
করা হেয়েছ। এই িহসােব খাদ  অিধদ েরর দােম এখন ৩ লাখ ৪৫ হাজার ৪০৫ টন খাদ শ  রাখা
যােব। িক  এখনও ধান, চাল, গম িমিলেয় ৭ লাখ ২৪ হাজার ৭৮৯ টন খাদ শ  সং হ বািক রেয়েছ।

খাদ  অিধদ র সূ  জািনেয়েছ,  অভ রীণ  বাজার  থেক খাদ শ  সং হ  অিভযান  িঝিমেয়  পেড়েছ
কেয়কিট  কারেণ।  এরমেধ  রেয়েছ  দাম  সংকট,  াি ক  কৃষকেদর  কােছ  ধান  না  থাকা,  চিু ব
িমলারেদর চাল সরবরােহ অনীহা ইত ািদ। কারণ িহেসেব এই সূ িট জািনেয়েছ, াি ক কৃষকেদর কােছ
এখন কােনা ধান নই। ধারেদনা কের চাষাবাদ করায় মৗ েমর েতই তারা লাকসােন ধান িবি  কের
িদেয়েছন।

সূ  জািনেয়েছ,  সরকােরর িবিভ  খাদ বা ব  কমসিূচ  রেয়েছ।  এসব  কমসিূচর জ  িত  মােস  বড়
পিরমােণ খাদ শ  দাম থেক খালাস হয়। তখন ধান-চাল সং েহর গিত বাড়ােনা হেব। 

বাংলােদশ উ য়ন গেবষণা িত ােনর (িবআইিডএস) সােবক মহাপিরচালক মু ফা ক মেুজরী গতকাল

  মু া রায়হান
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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।

|

ইে ফাকেক বেলন, সরকােরর ধান,  চাল কনার ধান উে  হেলা ু  কৃষকেদর নায মলূ  পাওয়া
িনি ত করা। িক  সরকার য পিরমাণ ধান, চাল কেন এবং য ি য়ায় কেন তােত এটা স ব নয়।
অ িদেক, খাদ  অিধদ েরর মহাপিরচালক মাছা ত্ নাজমানারা খা ম বেলন, চাল সং েহর পিরমাণ
বাড়েল াি ক কৃষকরা খবু একটা লাভবান হেবন না। তারা লাভবান হেবন ধান সং েহ। আমরা ২০০িট
পিড সাইেলা িনমাণ করব। েত কটার ধারণ মতা ৫ হাজার টেনর। এ েলা িনমাণ হেল আমরা কৃষেকর

কাছ থেক সরাসির ধান কনার পিরমাণ বাড়ােত পারব।
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