
১১শ’ কািট টাকার িত ॥ ব ায় ৩১ জলায় পৗেন ই লাখ হ র
জিমর ফসলহািন

কািশত: ০৮ - আগ , ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

গত কৃষকেক িবনামেূল  সার বীজ ও অ া  উপকরণ দয়া হেব ॥ কৃিষম ী

ওয়ােজদ হীরা ॥ কিৃতর বরী আচরণ ব ার কারেণ দেশর ৩১ জলায় আউশ, আমন ও আমেনর বীজতলা এবং
ী কালীন সবিজসহ েযােগ আ া  হেয়েছ এক লাখ ৭১ হাজার ২৮৯ হ র জিমর িবিভ  ফসল। এর মেধ

ব ায় স ণূ িত  হেয়েছ ৮০ হাজার ৪৬৩.৫ হ র জিম ও আংিশক িত  জিমর পিরমাণও ৯০ হাজার ৮২৬
হ র জিম। সারােদেশ ফসেলর য় িত হেয়েছ নয় ভােগর ওপের। এেত ৬ লাখ ৫১ হাজার কষৃেকর ১ হাজার

১৫২ কািট ৬২ লাখ টাকার ফসেলর িত হেয়েছ। যিদও কিৃষ সংি  কমকতারা বলেছন, মৗ েমর থম িদেক
ব ায় য় িত কম হেয়েছ। এ কারেণ িত কািটেয় ওঠাও সহজ হেব। িত কাটােত সরকার কষৃকেদর জ

েণাদনা বৃি র িস া  িনেয়েছ। ব ার িত কািটেয় উঠেত ব াকবিলত এলাকায় এই েণাদনা দয়া হেব।

দেশর িবিভ  এলাকায় বােনর পািনেত ভেসেছ নানান ফসল। আমেনর বীজতলা ভেস গেছ ব ার তােড়।
এছাড়াও  পাট  মিরচ  আখ জাতীয় ফসল ডেুবেছ পািনেত। এেত ব া গত কষৃকরা  অেনকটাই  িদশাহারা  হেয়
পেড়েছ। তেব মাঠ  পযােয়র কিৃষ কমকতােদর আ িরকতা আর উৎসােহর কারেণ  অেনক জায়গায় পািন নেম
যাওয়ার সে  সে   হেয়েছ চাষাবাদ। দেশর অেনক এলাকায় এখন আমেনর িতও চলেছ ব াপক।

কষৃকেদর য় িত ও সরকােরর ভাবনা িনেয় কিৃষম ী ড. আ রু রা াক জনক েক বেলন, আমােদর ফসেলর বা
কষৃকেদর যা িত হওয়ার তা হেয়েছ। এখন পািন নেম যাে । আশা করিছ এবার আর ব া হেব না। আমরা চ া
করব চারা দয়ার জ  যােত আমনটা অ ত ভাল কের করেত পাের। ইেতামেধ ই পািন যেহতু নেম যাে  তাই
অেনক জায়গাই চাষ  হেয়েছ। কিৃষম ী ড. আ রু রা াক  আরও বেলন, যসব এলাকায় এেকবােরই ধান
লাগােনা যােব না সখােন আমরা রিব ফসল করার জ  েণাদনা দব। িবনামেূল  চাষীেক সার, বীজ ও অ া
উপকরণ দব। কষৃকেদর যােত কান সম া না হয় তারা যন িতর মেধ  না থােক স িবষেয় আমােদর সরকার
আ িরক। এ িবষেয় আমােদর িস া ও হেয়েছ। আশা কির কষৃক িত কািটেয় উঠেত পারেব।

কিৃষ সিচব মাঃ নািস ামান জনক েক বেলন, কিমউিনিট বজড বীজতলা তির কের দয়া হে  যােত কষৃকেদর
পিরবহন খরচও না লােগ। য পিরমাণ বীজতলা িত হেয়েছ তার পেুরাটাই কভার করা স ব হেব। একই সে
আশা কাশ কের িতিন বেলন, আমেনর ল মা া খুব একটা হরেফর হেব না আশা করিছ। পািন নেম যাওয়ার
পর িড় ামসহ কেয়কিট জলায় কষৃকরা মাষকলাই চাষ করেত পাের, সজ  মাষকলাইেয়র বীজ দয়া হে ।

কিৃষ স সারণ অিধদফতেরর তথ  অ যায়ী, ব ায় দেশর ৩১ জলায় িবিভ  ফসেলর য় িত হেয়েছ। ২৮
জুলাই য় িতর িহসাবিট চড়ূা  কেরেছ কিৃষ স সারণ অিধদফতেরর সেরজিমন উইং। উইংেয়র উপপিরচালক
(মিনটিরং) িমজা র রহমান বেলন, মাঠ পযােয়র সবেশষ য তথ  পেয়িছ তা চড়ূা । এরপরও যিদ কান এলাকার
তথ  আেস, পরবতীেত পািন স ণূ নেম গেল জানা যায় তা অ ভু  হেব।
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অিধদফতেরর িহেসেব নামগ , িসেলট, মৗলভীবাজার, হিবগ , নায়াখালী, ফনী, রা ামািট, বা রবান, রংপরু,
লালমিনরহাট, গাইবা া,  নীলফামারী,  িড় াম, ব ড়া,  িসরাজগ ,  া ণবািড়য়া,  রাজশাহী,  নােটার,  ফিরদপরু,
মাদারীপুর, চ াম, ক বাজার, পাবনা, িদনাজপরু, জামালপুর, ময়মনিসংহ, শরপুর, ন েকানা, নওগাঁ, টা াইল ও
মািনকগ  জলায় িকছু ফসেলর আংিশক িত হেলও কান কান ফসেলর জিম স ণূ িত  হেয়েছ। এসব
জলার মেধ  বতমােন দ-ায়মান িবিভ  ফসেলর পিরমাণ ১১ লাখ ২০ হাজার ৩৩৬ হ র। এর মেধ  ৮০ হাজার

৪৬৩.৫ হ র ফসিল জিম স ণূ এবং ৯০ হাজার ৮২৬ হ র ফসিল জিম আংিশক িত  হেয়েছ। সব িমিলেয়
ব ায় আ া  হেয়েছ ১ লাখ ৭১ হাজার ২৮৯ হ র ফসিল জিম।

ব ায় যসব ফসল িত  হেয়েছ তার মেধ  আউশ আমন আমেনর বীজতলা পাট পােনর বরজ আখ কলা ও মিরচ
জাতীয় ফসল। এছাড়াও ী কালীন সবিজ িত  হেয়েছ। সবিজ জাতীয় ফসেলর মেধ  রেয়েছ িচিচ া কর া
চাল মড়া পেটাল িঝ া কাকেরাল ঢড়ঁস ও শসা।

কিৃষ স সারণ অিধদফতেরর তথ া যায়ী, ব া আ া  এলাকায় আউেশর ৪ লাখ ৮৮ হাজার ৮৫ হ র জিমর
মেধ  স ণূ িত  হেয়েছ ২১ হাজার ৩২ হ র জিম, আংিশক িত হেয়েছ ২৯ হাজার ৭০ হ র জিমর ফসল।
এেত দেশর শতকরা সােড় পাঁচ ভাগ আউশ ধান িত  হেয়েছ। এর ফেল এ বছর ৯১ হাজার ৮১০ টন ধান কম
উৎপাদেনর শ া রেয়েছ। ৯৭ হাজার ১২৪ কষৃকেক আিথক িত নেত হেব ২৫২ কািট ৪৪ লাখ টাকা। এছাড়া
রাপা  আমেন  িত  ফসেলর  পিরমাণ  ১১.৪৬  শতাংশ।  আর বানা  আমেনর  িত  হেয়েছ  ১৭.৮০  ভাগ।

অিধদফতর আরও বলেছ, আমেনর বীজতলার ৯ হাজার ৬৫ হ র জিম স ণূ ও ৭ হাজার ৫৬০ হ র জিম
আংিশক িত  হেয়েছ। বীজতলা িতর শতকরা হার ১১ ভােগরও বিশ। ী কালীন সবিজর ১ লাখ ১১ হাজার
৫৬৫ হ র দ-ায়মান ফসেলর মেধ  ব ায় আ া  হয় ১৫ হাজার ৪৬৯ হ র। যখােন স ণূ িত  হেয়েছ ৮
হাজার ৪৬৮ হ র ও আংিশক িত  হেয়েছ ৭ হাজার ১৮ হ র জিমর সবিজ। সারােদেশ িত  সবিজর
পিরমাণও ৮.৮২ শতাংশ। পাট, পান বরজ, আখ, কলা ও মিরেচর িতর মেধ  ১৩ হাজার ৫৪৫ হ র জিমর পাট
স ণূ  ও ৩১ হাজার ৬৬৩ হ র জিমর পাট  আংিশক িত  হেয়েছ। শতকরার িহসােব  যা  ৯.৭০ শতাংশ।
অ িদেক সারােদেশ ব ায় পান বরেজর িত এক ভােগর ওপের, আেখ ৮ ভাগ, কলায় ১১ ভাগ ও মিরেচ ১০
ভােগর ওপের িত হেয়েছ। মিরেচর ে  ৬ হাজার ১৯৭ হ র দ-ায়মান জিমর মেধ  আ া  হয় ৮০০ হ র
জিম। এর মেধ  ৫৪৭ হ র স ণূ ২৫৩ আংিশক িত হেয়েছ। ৮ হাজার ৮০৩ মিরচ চাষী িত  হেয়েছন। কলা
চাষ কের িত  চাষীর সংখ া ১৫৮০। আখ চােষ ১৮শ’ চাষী িত ।

কিৃষ স সারণ অিধদফতেরর মহাপিরচালক মীর নূ ল আলেমর সে  মেুঠােফােন যাগােযাগ কেরও তাঁর ব ব
পাওয়া যায়িন। তেব কিৃষ স সারেণর একািধক কমকতা নাম কাশ না করার বেলন, এবার আ াহর রহমেত
আগাম ব ায় খুব একটা িত হয়িন। তবওু সরকার কষৃকেদর ােথ আ িরক। কমকতারা বেলন, আমেনর িত
কািটেয় উঠেত সরকারী পযায় বীজতলা তির হে । বতমােন ভাসমান বীজতলা তিরর প িতও আেছ। আর ৩১
জলার য য় িত তা অেনকটা কমই মেন করেছন কমকতারা। কষৃকেদর করণীয় স েক মাঠ পযােয় িনেদশনা
দয়া হে ।
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