
রফত
েশখ আবদু

কৃষক পয র্াে
িস  চাল র
রফতািন ক
করেত পার
গভন র্র, eন
জািনেয় 
রফতািনর 
রফতািনর 
পােরন ব
রফতািনর 
ডলার মূে
িবেশষ রা
স িত েদ
েযমন আম
রফতািনর 
িবশব্বাজাের
ব াসহ 
েনয়। সরক
আমদািন ক
পিরে ি ে
হয়। eছাড়
বেলেছন ভ
সমকালেক

তািন হ
দু াহ  

র্ােয় ধােনর া
রফতািনর aনু
করেত পারেবন
রেবন। স িত
নিবআেরর েচয়
েয়াজনীয় ব
সুেযাগ েপেলন
সুেযাগ আেছ
বসায়ীরা। বািণ
িস া  িনেয়েছ
 61 হাজার

া বলেছন, সরক
দেশর বড় aংশ
মন েমৗসুেমর 
ে ে  িস  চা
র আতপ চােলর
াকৃিতক দুেয র্াে
কাির o েবসরক
করা চাল uদৃব্
েত খা  ম ণা
ড়া খা ম ী িব
ভতুর্িক িদেয় হ
ক বেলন, েমৗসু

হে  দু

মূ  িনি ত
নুেমাদন িদেয়েছ
ন। থমবার a
িত বািণজয্ ম ণ
চয়ার ান, টয্াির
ব া েনoয়ার a
ন। রফতািন নী
। e ছাড়া 36 
িণজয্, খা  o
ছ। eর আেগ 
র টন চাল ল
কার uদৃব্  uৎ
শ িবেশষ কের
aেনক বীজত

চাল েকন তা িন
লর চািহদা েবিশ
র্েগর কারেণ ধ
রকাির uভয় খা
দৃব্  রেয়েছ। a
ণালয় েথেক বা
িবিভ  সমেয় ব
হেলo চাল রফ
সুেমর শুরুেত দ

দুi লাখ

ত করেত চাল র
ছ বািণজয্ ম ণ
aনুেমাদন েনo
ণালয় েথেক িচ
িরফ কিমশন, i
aনুেরাধ করা 
নীিত aনুযায়ী চ
ধরেনর সুগি  

o কৃিষ ম ণাল
3125 সােল 
লংকার সরকাে
ৎপাদন েদেখ র
র েয a েল ে
তলা ন  হেয়ে
িনেয়o  আে
িশ। বািণজয্ ম
ধােনর uৎপাদন
ােতi আমদািন
aেনক বসায়ী
ািণজয্ ম ণালে
বেলেছন 21 ে
ফতািন করা হ
দাম কেম যাo

খ টন 

 
রফতািনর িস
ণালয়। eকজন

oয়া চােলর রফ
িচিঠ িদেয় কৃিষ 
iিপিবর েচয়ার
হেয়েছ। ei

চাল রফতািন িন
চাল বািণজয্ ম

লয় বসায়ীেদ
থমবার বাংল

েরর বরাবর র
রফতািনর িস া
েবিশ ধান uৎপ
েছ, েতমিন a
েছ aেনেকর। 
ণালেয়র eক 
ন কম হেয়িছল

িন হেয়েছ বছরজু
য়ী খা  ম ণা
েয় চাল রফতা
েথেক 26 লাখ
হেব। e িবষেয়
oয়াসহ িবিভ  

 /36 

চাল 

া  িনেয়েছ স
জন বসায়ী eক
ফতািন েশষ হে

o খা  ম ণা
র ানসহ সংি

i থমবার বা
িনিষ । তেব স
ম ণালয় েথেক
দর সে  আেল
লােদশ েথেক চ
রফতািন কের 
া  িনেলo তা
পাদন হয়, েস

aেনেকর ঘের 
 কৃষক েযমন ি
িতেবদেন ব

ছল। েয কারেণ
রজুেড়। e বছর
ণালেয় চাল রফ
তািনর েয়াজনী
খ টন চাল রফত
েয় সােনেমর ি
 কারেণ সরক

জুলাi, 312৯

সরকার। াথিম
কবাের সেব র্া
েল পুনরায় oi
ণালেয়র সিচব, 
ি েদর চাল র
াংলােদেশর ব
সরকার েথেক 
ক aনুেমাদন িন
লাচনা কের েব
চাল রফতািন হ
বাংলােদশ সর

া eখন সমেয়াপ
সi aংশ ব ায়
রাখা ফসল ন
িস  ধান িবি
বলা হেয়েছ, 3
ণ সরকার চাল
র ধােনর াপ
ফতািনর আেব
নীয় ব া েন
ফতািন করা হেব
িনব র্াহী পিরচাল
কার চাল রফত

৯ 

িমকভােব 3 লা
 6 হাজার টন

i বসায়ী আ
বাংলােদশ া

রফতািনর e ি
বসায়ীরা েমাট
সরকার পয র্ােয়

িনেয় রফতািন ক
বসরকাির খােত
হয়। oi বছর

সরকার। বসা
পেযাগী নয়। ক
য় ডুেব েগেছ।
ন  হেয়েছ। e
ি  কেরন না, ে
3128-29 aথ র্ব
ল আমদািনর ি
পক uৎপাদেনর
বদন কেরেছন
নoয়ার aনুেরাধ
ব। aথ র্ম ী স
লক েসিলম রা
তািনর কথা বল

াখ টন 
ন চাল 

আেবদন 
াংেকর 
িস া  
টা চাল 
েয় চাল 
করেত 
ত চাল 
র 561 
সায়ী o 
কারণ, 
। eেত 
eছাড়া 
েতমিন 
র্বছেরর 
িস া  
র ফেল 
। eর 
ধ করা 
সংসেদ 
রায়হান 
লিছল। 



eখন রফতািনর সুেযাগ েদoয়া হেল যারা কম দােম িকেনেছ তারাi রফতািন করেব। eেত কৃষেকর লাভ িবেশষ 
হেব না। aপরিদেক eকটা ব া চলেছ, eটা দীঘ র্েময়ািদ হoয়ার আশ া করা হে । eেত আমন uৎপাদন 
িত  হেল তখনকার পিরি িত িবেবচনা কের চাল রফতািন বুি মােনর কাজ হেব না। খা  ম ণালেয়র 

eকজন শীষ র্ কম র্কত র্া বেলন, দুi লাখ টন চাল রফতািন করা হেল খা  aিধদ েরর ানীয় সং েহ েকােনা ভাব 
পড়েব না। চলমান েয ব া তােতo সম া হেব না। ব াকবিলত eলাকার েযসব বীজতলা ন  হেয়েছ a  
eলাকা েথেক তা পুিষেয় েনoয়া হেব। সরকােরর েয মজুদ আেছ তা েবশ সমৃ । ব াকবিলত eলাকায় িবেশষ 
বরা  েদoয়ার পরo সরকােরর িবিভ  কম র্সূিচ চািলেয় িনেত খা শে র েকােনা ঘাটিত হেব না। বাংলােদেশ 
িত বছর ায় সােড় িতন েকািট টন খা শ  েয়াজন। 3128-29 aথ র্বছের েদেশ 4 েকািট 84 লাখ টন 

খা শ  uৎপাদন হেয়েছ। 3129-2৯ aথ র্বছের 4 েকািট 88 লাখ টন খা শ  uৎপাদন হoয়ার কথা। েসi 
িহসােব েদেশ 38 লাখ টন খা শ  uদৃব্  থাকেব। eরসে  েযাগ হেব আমদািন করা খা শ ।  
 
কৃিষ স সারণ aিধদ র সূে  জানা েগেছ, েবােরা uৎপাদেনর ল য্মা া িছল 2 েকািট ৯7 লাখ টন। uৎপাদন 
হেয়েছ 3 েকািট 4 লাখ টন। কৃিষ ম ণালেয়র কম র্কত র্ারা জািনেয়েছন, শুধু েবােরা নয়, গত েমৗসুেম আমন o 
আuেশর uৎপাদনo aেনক ভােলা হেয়েছ। 3128 সােলর পর েথেক ধারাবািহকভােব আuশ, আমন o েবােরা 
ধােনর বা ার ফলন হেয়েছ। 3128 সােল হাoের ব ায় 21 লাখ টন খা শ  ন  হেয়েছ। aথচ oi ঘটনা 
সামাল িদেত আমদািন করা হেয়েছ 48 লাখ টন খা শ । oi সময় আমদািন uৎসািহত করার জ  সরকার 
ধােপ ধােপ আমদািন শুল্  o স রক শুল্  তয্াহার কেরেছ। আমদািন o বা ার ফলেন চািহদার তুলনায় 
aেনক েবিশ চাল েদেশ রেয়েছ।  
 
 
 
 
 
 

 


