
ধােনর দ

আড়াi
সারা েদেশ ধ
ল য্মা া িছ
করেত েপের
লাখ 82 হাজ
েথেক। িক
েদেশর ধান
561 েথেক 
 
eিদেক ধান-
ায় 21 লাখ

ধান-চােলর দ
 
eকi সে  ঢ
াস েপেয়েছ

uৎসাহ হাির
করা হে । 
জানা েগেছ, 
িদেয়িছল। 
eেত চালকল
কায র্কর হয়িন
 
সংি রা বে
বা ার ফলে
ম সব্তব্েভাগী
কৃষকেদর a
কম দােম িব
aেনেকi। 
 
eক aনু ােন
বাড়েব। eর
আগামী আগ
বাংলােদশ কৃ
েপৗঁেছেছ। েম
eছাড়া খা
টন। 

দাম আেরা

i মােস 
ধান-চাল সং হ 

িছল সােড় 4 লাখ 
রেছ সরকার। যা 
জার টন বা ায় 7
 ভাব পড়েছ ন
ন চার েজলার ধা
711 টাকায়।  

-চােলর দাম বাড়
খ টন চাল র ািনর
দাম আেরা 61 ে

ঢাকার খুচরা বাজ
ছ। eেত uৎপাদন
িরেয় েফলেছন। u

uৎপাদন খরেচর
বসায়ীরাo সরক

ল মািলকরা বাজা
িন। 

েলন, েগল কেয়ক
েন খুিশর বদেল 
গীেদর েদৗরাে য্ 
aিভেযাগ, সরকার
বি  করেত হে

ন খা ম ী বেলন
র আেগ েদড় লাখ
গ  মাস পয র্  চল
কৃিষ সম সারণ a
েমাট ধান uৎপাদ
 ম ণালয় কৃষেক

রা কেমেছ 

ল য্মা
aিভযান শুরু হে
টন। eর মে  গ
ল য্মা ার 36 শ
72 শতাংশ। সর
না বাজাের।  
ান-চােলর িবিভ  

ড়ােত সরকােরর ে
নর েঘাষণা েদয়া হ
েথেক 81 টাকা প

জাের িতেকিজ ে
ন খরেচর সে  ব

uৎপাদন ি য়া 

র ায় aেধ র্ক দা
কারেক িচিঠ িদেয়
ার েথেক ধান েক

ক বছের চািহদার 
েলাকসােন েদেশ
কৃষকেদর মােঝ 

র দাম িনধ র্ারণ কে
। ধােনর দাম আ

ন, আমরা কৃষেকর
খ টন ধান সং েহ
চলেব।  
aিধদ েরর ত ম
দন হেব 4 েকািট 
কর কাছ েথেক ধা

ঢাকা, 9 জু

া ার 36
েয়েছ গত 36েশ 
গত আড়াi মােস
শতাংশ। a িদে
রকার চালকেলর ম

হােটo eকi a

েনয়া eক গু  uে
হয়। ei েঘাষণা
পয র্  কেমেছ।

েমাটা চাল িবি  
বাজারমূে র সমনব্

াহত হেল দীঘ

ােম ধান িবি  হo
য় বেলিছল, েস  
কনা বািড়েয় েদেব

েচেয় েবিশ ধান 
শর কৃষেকর মুখ ম
aি রতা সৃি  হে
ের িদেলo বাজাে

আরo কমার েপছেন

কর কাছ েথেক আ
হর িস া  েনয়া 

মেত, বা ার ফল
61 লাখ েথেক 6
ান সং হ করেব 

জুলাi 312৯, েসা

6 ভাগ ধ
eি ল েথেক। চ

স 96 হাজার 61
েক 22 লাখ টন চ
মািলকেদর সে  

aব া িবরাজ কের

ে াগ eখেনা কাে
ায় শুরুেত দর সা

হে  45 েথেক 4
নব্য় না হoয়ায় 
ঘ র্েময়ােদ চােলর ব

oয়ায় সমােলাচন
চাল র ািনর aনু

ব। eেত ধােনর দ

uৎপাদন হেলo
মিলন। সরকাির ধ
েয়েছ তারা মেন 
ের েসi দােম তা
েন েবশিকছু ােন

আেরা আড়াi লাখ 
হেয়িছল জািনেয়

লেন eবার েদেশ
66 লাখ টন। e
2 লাখ 61 হাজা

ামবার 

ধান সং
চলেব 42েশ আগ
12 টন ধান সং হ
চাল সং েহর ল
চুি  কের ধান-চ

রেছ। বত র্ামােন e

ােজ আেসিন। eছ
ামা  বাড়েলo ত

49 টাকায়। যা গ
িত  হে ন 

বাজাের বড় ধরেন

নার মুেখ পেড় সর
নুমিত িদেল তারা
দাম বাড়েব। িক

o eখেনা চাল র
ধান-চাল সং েহ
কেরন।  
ােদর কাছ েথেক 
ন ম সব্ েভাগীেদ

টন ধান িকনব।
য় খা ম ী বেলন

শ ধান uৎপাদেনর
eর মে  েবােরা u
জার টন eবং চাল

হ 
গ  পয র্ । ei স
হ  
য্মা ার িবপরীে

চাল সং হ করেছ

eসব বাজাের মণ

ছাড়া ধােনর া
তা ায়ী হয়িন। ব

গত eক বছেরর 
াি ক চাষী। কৃষ
নর স ট ƣতির হ

রকার। পের িবিভ
া িবপুল পিরমােণ
 েঘাষণার আড়া

ািনেত েযেত পাে
হ জিটলতা, িমল 

েকনা হে  না ধ
দর িসি েকটেক 

। েয়াজেন সং
ন, েবােরা ধান-চা

র পিরমাণ 4 েকা
uৎপাদন হেয়েছ 
ল সং হ করেব 2

সমেয় ধান সং ে

েত সং হ হেয়েছ
ছ সরাসির কৃষেক

ণ িত ধান িবি  

দাম িনি ত কর
বরং গত eক স

র েচেয় 21-29 শ
ষকরা ধান uৎপাদ
হেত পাের বেল আ

িভ  পদে েপর ে
ণ চাল র ািন করে
ড়াi মাস পার হেল

েরিন বাংলােদশ
মািলক o 

ধান। ফেল বা  হ
দায়ী বেল মেন ক

েহর পিরমাণ আ
াল সং হ কম র্সূিচ

ািট 73 লাখ টেন 
2 েকািট ৯5 লাখ

21 লাখ 61 হাজা

েহর 

ছ 7 
কর কাছ 

হে  

রেত 
ােহ 

শতাংশ 
দেন 
আশ া 

েঘাষণা 
রেব। 
লo তা 

। 

হেয়i 
করেছন 

আেরা 
িচ 

খ টন। 
ার 



 
গত eক বছেরর মে  েমাটা চােলর দাম eখন সবেচেয় কম। জাত o মানেভেদ রাজধানী ঢাকার খুচরা বাজাের িতেকিজ েমাটা চাল 
45-49 টাকায় িবি  হে । যিদo eক বছর আেগ ei চাল িকনেত eকজন েভা ােক গুণেত হেয়েছ 59-63 টাকা পয র্ ।  
সরকারী সং া ে িডং করেপােরশন aব বাংলােদেশর (িটিসিব) ত মেত, গত eক বছের নািজরশাiল o িমিনেকেটর মেতা সরু 
চােলর দাম কেমেছ ায় 29 শতাংশ। মাঝাির মােনর পাiজাম o লতার দাম াস েপেয়েছ 21 শতাংশ। েমাটা চাল িহেসেব খয্াত 
সব্ণ র্া o চায়না iিরর দাম কেমেছ ায় 27 শতাংশ। বত র্মান িতেকিজ নািজরশাiল u ম মােনর চাল 63-67, সাধারণ নািজর o 
িমিনেকট 59-63, মাঝাির মােনর পাiজাম o লতা 59-61 eবং েমাটা চাল 45-49 টাকায় িবি  হে  খুচরা বাজাের। 
চােলর দাম সামাল িদেত খা  ম ণালয় েসi সময় িভেয়তনাম, থাi া সহ িবেশব্র a া  েসাস র্ েথেক চাল আমদািন কের। eরi 
মে  েবােরা েমৗসুেম ধােনর বা ার ফলেনর ফেল েদেশ eখন পয র্া  খা  মজুদ হেয়েছ।  
 
খা ম ণালয় জানান, খা শে র মজুত সে াষজনক। মািসক চািহদা o িবতরণ পিরক নার তুলনায় পয র্া  খা শ  মজুদ রেয়েছ। 
e মুহূেত র্ খা শে র েকান ঘাটিত েনi বা ঘাটিতর েকান স াবনা েনi।  
eিদেক চলিত েমৗসুেম uৎপািদত েবােরা ধােনর দাম aসব্াভািবক হাের কেম যাoয়ায় বসায়ীসহ িবিভ  মহেলর দািবর ে ি েত 
র ািনর িবষয়িট সামেন আেস। চােলর eকিট বড় aংশ আমদািন করা হয় িতেবশী রা  ভারত েথেক। িক  ধােনর বা ার ফলেন 
ল য্মা ার েচেয় েবিশ ধান eখন েদেশ মজুদ হেয়েছ। e কারেণ খুচরা পয র্ােয় ধােনর দাম কেম েগেছ। েদেশর েবিশরভাগ জায়গায় 
uৎপাদন খরেচর তুলনায় কম দােম ধান িবি  হেয়েছ। াি ক কৃষকরা িত  হেয়েছন।  
eিদেক েদেশর ধান কেয়কিট ধান-চােলর বাজার eলাকা েথেক িতিনিধরা জািনেয়েছন, কুি য়া, নoগা,ঁ বগুড়া o েমৗলভীবাজার 
েজলার িবিভ  হােট ধােনর দাম গত eক স ােহ িত মেণ 61 েথেক 81 টাকা পয র্  কেমেছ। পাশাপািশ ধান-চাল সং হ aিভযান 
চলেছ ধীর গিতেত।  
 
কুি য়া িতিনিধ জানায়, কুি য়ায় সরাসির কৃষকেদর কাছ েথেক া মূে  ধান েয় ল য্মা া aিজর্ত হেলo চােল হয়িন। গত 
aথ র্বছের (3129-312৯) 41জুন পয র্  (37 টাকা েকিজ দের) দুi হাজার 841 টন ধান িকেনেছ েজলা খা  aিফস। aপরিদেক 
38 হাজার টন চাল েয়র ল য্মা া থাকেলo (47 টাকা েকিজ দের) 35 হাজার টন চাল িকনেত েপেরেছন তারা। সরকারেক চাল 
সরবরােহ িমলারেদর aনা হi eর মূল কারণ বেল মেন কেরন সংি রা। eিদেক কৃষকেদর কাছ েথেক সরাসির aিতির  2 হাজার 
811 টন ধান েয়র ি য়া শুরু হে  বেল জািনেয়েছ েজলা খা  aিফস সূ ।  
eিদেক েজলায় ধান েয়র ল য্মা া িছল দুi হাজার 841 টন। ei ল য্মা া পূরেণর পর আেরা eক হাজার 811 টন ধান েয়র 
ি য়া শুরু হে  বেল জানান িতিন।  

 
েজলা চালকল মািলক সিমিতর সাধারন স াদক জয়নাল আেবিদন ধান বেলন, সরকাির েগাডাuেন চাল সরবরােহ িমলারেদর 
aনা েহর িবষয়িট িঠক নয়। 
 
বগুড়া িতিনিধ জানান, বগুড়ার ধানচাষীেদর কা া eখনo থােমিন। তারা eখনo া মূ  পাে  না। সরকার ধােনর মূ  2151 
িনধ র্ারণ কের িদেলo কৃষক তার িকছুi পাে  না। ফেল িবপােক পেড়েছ  বসায়ী o কৃষকরা। eিদেক বাজাের চােলর দাম 
ি িতশীল থাকেলo ধােনর দাম কেমেছ।  
বগুড়ার বাজাের বত র্মান ধােনর মূ  িমিনেকট 831-841 টাকা, নািজর শাiল 611 েথেক 621 টাকা, বীনা-8◌ঃ 611 েথেক 661 
টাকা, আটাশ o uনি শ 731 েথেক 741 টাকা িত মণ। গত 21 িদেন মণ িত ধােনর দাম কার েভেদ কেমেছ 21 েথেক 31 
টাকা।  
বত র্মান বাজাের চােলর মূ  িজরাশাiল 2261-2311 টাকা। আটাশ চাল 2161-2211 টাকা। সব্রণা-6 ৯61-2211 টাকা। uনি শ 
2111-2131 টাকা। কাটািরেভাগ 2511-2561 টাকা। লাল পাiজাম 2661-2711 টাকা। গত 21 িদেন কারেভেদ চােলর দাম 51 
েথেক 61 টাকা কেমেছ।  
দুপচাঁিচয়া চালকল মািলক সিমিতর েনতা আবুল কালাম আজাদ জানান, চােলর ei বাজারমূে  চাষীরা েযমন িত  হে  
েতমিনভােব আমােদর মেতা  িমল মািলকরাo িত  হি ।  
বগুড়া চাল বসায়ী সিমিতর সভাপিত আবুল কালাম আজাদ জানান, গুদােম পয র্া  পিরমাণ চাল মজুদ আেছ। বািহর েথেক 
আমদািনর েয়াজনo হে  না eবং েদেশর চাল বাiের র ািনo হে  না। ফেল চােলর বাজার ি িতশীল আেছ। সরকার 2151 টাকা 
ধােনর দাম েবেধ িদেলo কৃষক পয র্ােয় েকu লাভবান হে  না। হােত েগানা দু’eকজন কৃষেকর কাছ েথেক ধান য় করেলo 
েবিশরভাগ কৃষক e সুেযাগ েথেক বি ত হে  নানা কারেণ। িতিন মেন কেরন, সরকার যিদ কৃষক পয র্ােয় সরাসির ধান েয়র ব া 
করেতা তাহেল িকছুটা uপকার কৃষক েপেতা।  



 
েমৗলভীবাজার িতিনিধ জানান, 9িট নীল রংেয়র াম। ােমর মুখগুেলা কাগজ-কে প িদেয় িবেশষভােব েমাড়ােনা। িছ  িদেয় 
ামগুেলােত িনেজেদর কৃিষ কাড র্ েফলেছন uপেজলার 9িট iuিনয়েনর াি ক কৃষক। সরকাির ভােব ধান সং হ িনেয় কৃষকেদর 

মােঝ িছল িব র aিভেযাগ। থম ধােপ uপেজলার 9iuিনয়ন েথেক সােড় 411 কৃষেকর কাছ েথেক ধান সং হ কেরিছল শাসন। 
িক  কৃিষ কম র্কত র্ােদর েদয়া তািলকায় aিভেযাগ oেঠ। তাi দব্ীিতয় ধােপ ধান সং েহর জ  েনয়া হেয়েছ aিভনব প া। গত 
শিনবার uপেজলার 9িট iuিনয়েন মাiিকং কের কৃষকেদর কাড র্ জমা িদেত বলা হয়। ম লবার পয র্  কাড র্ সং হ করা হেব। পের 
লটািরর মা েম কৃষক িনব র্াচন কের তােদর কাছ েথেক ধান য় করা হেব জািনেয়েছ কৃিষ aিফস। 
uপেজলা কৃিষ কম র্কত র্া েমা. শাহীদুল iসলাম বেলন, কৃষক িনব র্াচেনর ে ে  সরকার াি ক কৃষক o মিহলা কৃষকেদর a ািধকার 
িদে । eবার লটািরর মা েম কৃষক বাছাi করা হে । 
uপেজলা িনব র্াহী কম র্কত র্া েফরেদৗসী আ ার বেলন, সরকার াি ক কৃষকেদর সুিবধার কথা িবেবচনা কের আবােরা ধান সং হ 
করেছ। আেগরবার ধান েয় িকছু িট িবিভ  গণমা েম চার হoয়ায় সব্ তার জ  িবিভ  uে াগ েনয়া হেয়েছ।  
 


