
বাংলােদশ ব াংেকর তথ

ফল আমদািনেত ব য় বেড়েছ ি ণ
পাঁচ বছের আেপল, কমলা, মা া ও আঙুর আমদািনেত ব য় ৮ হাজার কািট টাকা
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দেশ ফল আমদািন লািফেয় বাড়েছ। গত পাঁচ বছের আেপল, কমলা, মা া ও আঙুর- এ চার ধরেনর ফল
আমদািনেত ব ায়  বেড়েছ  ি ণ।  কৃিষ  অিধদফতর বলেছ,  দেশ মাট  আমদািনকৃত  ফেল ায়  ৮৫
শতাংশই এ চারিট ফেলর দখেল। বাংলােদশ ব াংকর িহসাব অ যায়ী, উে িখত চারিট ফল ২০১২-১৩
অথবছের ৯৪৬ কািট টাকার আমদািন হেয়েছ, যা ২০১৮-১৯- ত ১ হাজার ৮০২ কািট টাকায় ঠেকেছ।

বাংলােদশ শ ুটস ইমেপাটাস অ ােসািসেয়শেনর সাধারণ স াদক িসরাজুল ইসলাম বেলন, দেশর
মা েষর ফল খাওয়ার বণতা আেগর চেয় অেনক বেড়েছ। ানীয়ভােব উৎপািদত ফল দেশর মাট
চািহদার মা  ৩০ ভাগ পূরণ কের। বািকটা আমদািনর মাধ েম পূরণ হয়। এজ  আমদািনকৃত ফেলর
চািহদা বিশ। যসব িবেদিশ ফল আমদািন হে ,  স েলা দেশ উৎপাদন হয় কম। তাই আমদািনর
িবক  নই। সারা বছর িবেদিশ ফেলর চািহদা রেয়েছ।

বাংলােদশ ব াংেকর িহসাব বলেছ, ২০১৩-১৪ অথবছের ১ হাজার ২৭ কািট টাকার আেপল, কমলা, মা া
ও আঙুর আমদািন হয়, ২০১৫-১৬ অথবছের তা বেড় ১ হাজার ১৩৫ কািট টাকায় দাঁড়ায়। ২০১৬-১৭
অথবছের ১ হাজার ৪০৮ কািট টাকা ও ২০১৭-১৮ অথবছের ১ হাজার ৬৪১ কািট টাকার ফল আমদািন
হয়। গত পাঁচ অথবছের আেপল, কমলা, মা া ও আঙুর আমদািনেত ব য় হেয়েছ ৭ হাজার ৯৫৯ কািট
টাকা।

সংি রা বলেছন, একটা সময় িছল যখন মা ষ রাগী দখেত যাওয়ার সময় ফল িকনত। িক  এখন
দৃ পট  পুেরাপুির  পাে  গেছ।  দনি ন  খাদ  তািলকার  পূণ  অংশজুেড়  রেয়েছ  ফল। দেশর
মা েষর মােঝ পুি  সেচতনতা বৃি  পাওয়ার কারেণ খাদ াভ ােস পিরবতন, য় মতা বৃি সহ িবিভ
কারেণ ফেলর চািহদা বাড়েছ।

কৃিষ অিধদফতেরর তথ  অ যায়ী, ২০১৪-১৫ থেক ২০১৮-১৯ অথবছের দেশ ফল আমদািন ৭২ শতাংশ
বেড়েছ। বাংলােদশ ব াংেকর িহসােব, ২০১৬-১৭ অথবছের ফল আমদািনেত ব য় হেয়িছল ২৫ কািট ৮০

লাখ ডলার বা ২ হাজার ৪৭ কািট টাকা। গত অথবছের িবেদিশ ফল আমদািনেত বেদিশক মু ার ব য়
হেয়েছ ২৯ কািট ডলার বা ায় ২ হাজার ৩৯৩ কািট টাকা।

বাংলােদশ ব াংেকর তথ  অ যায়ী,  িবে র ৪৬িট দশ থেক ওই ছয়িট ফল আমদািন হয়। এর মেধ
ভারত, চীন, ািজল, িনউিজল া ড, অে িলয়া, আেজি টনা, া , যু রা , ভুটান, িমসর, দি ণ আি কা
অ তম। তেব ভারত থেক সবেচেয় বিশ ফল আেস। আেপল, কমলা, আঙুর, নাশপািত, মা া, চির,
আনার, বরই, আম ছাড়াও বিব ম া ডািরন, পাম, নকটািরন, িকউইর, ইট িমলান, এবাকােডার মেতা
িকছু অপিরিচত ফল আমদািন করা হয়। চ াম ব র, ঢাকা িবমানব র, ভামরা, সানামসিজদ, িহিল
ছাড়াও বশকিট সীমা  এলাকা িদেয়  ফাঁিক িদেয় ভারত থেক ফল আেস। এলিসর বাইেরও ি ডর
মাধ েম িবপুল পিরমাণ ফল আমদািন হয়।

  ইকবাল হােসন
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ভার া  স াদক : সাইফুল আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম

কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমুনা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মুি ত।

িপএিবএ  : ৯৮২৪০৫৪-৬১, িরেপািটং : ৯৮২৪০৭৩, িব াপন : ৯৮২৪০৬২, ফ া  : ৯৮২৪০৬৩,
সা েলশন : ৯৮২৪০৭২। ফ া  : ৯৮২৪০৬৬ 
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© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

কৃিষ অিধদফতর সূে  জানা গেছ, দেশ নতুন নতুন জােতর আম, মা া, কমলা, াগন ফলসহ িবেদিশ
জােতর ফেলর আবাদ হে । এক সময় সে র থেক জা য়াির পয  িবেদিশ ফেলর ওপর িনভরতা
িছল। এখন এই সমেয় দশীয় ফেলর সরবরাহ বাড়েছ। তাজা ও রাসায়িনকমু  ফেল আ হ বাড়েছ
মা েষর।  কৃিষ  স সারণ  অিধদফতেরর  িহসােব,  গত  পাঁচ  বছেরর  ব বধােন  দেশ  ফেলর  উৎপাদন
বেড়েছ ২১ লাখ কিজ। ২০১৩-১৪ অথবছের ফল উৎপাদেনর পিরমাণ িছল ৯৯ লাখ ৭২ হাজার কিজ।

পাঁচ বছেরর ব বধােন গত অথবছর তা বেড় দাঁড়ায় ১ কািট ২১ লাখ কিজেত। এই অথবছর শেষও ফল
উৎপাদন আরও বাড়েব বেল আশা করেছ কৃিষ িবভাগ।

এতিদন ফল উৎপাদন বাড়েলও িবেদিশ ফেলর আমদািন কেমিন। কারণ িহেসেব কৃিষিবদরা বলেছন,
দেশ ী  ও বষা িছল ফল উৎপাদেনর ভরা মৗ ম। সে র থেক জা য়াির পয  পাঁচ মােস ফেলর

উৎপাদন বা সরবরাহ িছল কম। তাই এই সময়টােত মা ষেক বাধ  হেয় িবেদিশ ফল িকনেত হয়। তেব
সময়  পাে েছ।  কৃিষ  স সারণ  অিধদফতর  বছরব াপী  ফল  উৎপাদেনর  ক  হােত  িনেয়  এই
সময়টােতও ফেলর আবাদ ছিড়েয় িদে । িবেদিশ ফল বচােকনার ভরা মৗ েমও এখন পাওয়া যাে
দিশ ফল। এর মেধ  ধান ফল হল নতুন নতুন জােতর পয়ারা।
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