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িশি ত ত ণেদর হাত ধের কৃিষেত নতুন স াবনা
ু  ও মাঝাির কৃিষ উেদ া া ২২ লাখ, ৬০-৭০ শতাংেশর বয়স ১৮-৩৫ বছর

১১ ঘ া আেগ

জািহ র রহমান

ঢাকার ামেফাড িব িবদ ালয় থেক সাংবািদকতায় অনাস শষ কের নজ ল ইসলাম দেলায়ার চাকিরর কথা

ভােবনিন। পশা িহেসেব বেছ িনেয়েছন কৃিষেক। এ জন  িথতু হেয়েছন ােমর বািড় নায়াখালী সদর উপেজলার

আ ারচের। অবশ  জাহা ীরনগর িব িবদ ালেয় রা  ও রাজনীিত িবভােগ মা াসও করেছন। িত স ােহ

বার নায়াখালী থেক এেস াস শষ কের সিুবধাজনক িদেন আবার ােম িফের যান িতিন। ছয় একর

জিমেত নজ ল  কেরেছন মােছর খামার। খামােরর পােড় চাষ করেছন নানা রকম সবিজ। পােশই গেড়
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তুেলেছন িবশাল মরুিগর খামার। একিট গ র খামার তিরর পিরক নাও কেরেছন িতিন। স লে  ইিতমেধ

কাজ  কেরেছন। মােছর খামােরর পােশ রাপণ কেরেছন আড়াই হাজার নানা জািতর গাছ।

বাই বাসী বাবা মারেশদ আলেমর জিমেত ১০ লাখ টাকা পঁুিজ িনেয় চলিত বছর কৃিষ কাজ  কেরন

নজ ল।

িতিন  দেখেছন গাটা এলাকােক জািগেয় তালার; ত ণ মেনর সবটকু ু -সাহস েয়াগ কেরেছন এখােন।

একিদন িতিন ত  এ অ েল কিৃষেত িব ব ঘটােবন- এই তার । তােত এিগেয় যােব এ অ ল;
কমসং ােনর সেুযাগ পােব ব  মানুষ। নজ ল বেলন, 'কিৃষকাজ মােন ধইু াম  মামিুল কাজ- এ ধারণা বদেল

িদেত চাই। চাই পুেরাপিুর আধিুনক প িতেত কৃিষ উৎপাদন ও িবপণন।

নজ েলর মেতা ত ণেদর হাত ধেরই দেশ  হে  কৃিষেত িব বা ক পিরবতন। তার মেতা িশি ত

ত ণেদর অংশ হেণ পাে  যাে  পুেরা বাংলােদেশর কৃিষিচ । চাকিরর িনধািরত জগৎ ছেড় িদেয় মািট ও

কৃিষিভি ক কােজ অংশ িনেয় িনেজেদর ভাগ  িনেজরাই রচনা করেছন তারা।

এমন আরও িতন িশি ত ত ণ করানীগে র কলািতয়ায় গেড় তুেলেছন িবষমু  খামার 'ি নাির এে া'। ামীণ

মানুেষর য়াের য়াের কৃিষতথ  ও জব সার পৗেঁছ দওয়ার লে  অভাবনীয় এক উেদ াগ িনেয়েছন রাজশাহীর

বাঘা উপেজলার আড়ািন ােমর এক দল ত ণ িশি ত কৃিষ উেদ া া। আেরক ত ণ রাজশাহীর বাঘা

উপেজলার অমলপরু ােমর মাহা দ আলম হােসন এডওয়াড কেলজ থেক িফেলাসিফেত াতক ও মা াস

শষ কের বাবার সে ই পািরবািরক কিৃষকাজ  কেরেছন। িঝনাইদেহর শলকপূার দেলায়ার হােসন ইংেরিজ

সািহেত  ২০১৪ সােল মা াস পাস কের ৬০ শতাংশ জিমর ওপর গেড় তােলন টািক ফাম। নৃিব ান িবভােগর

াতক ল চৗধরুী, ফুড ইি িনয়ািরং িবভােগর িরজওয়ানসহ ১৪ ত ণ-ত ণী িমেল িসেলট শহেরর বাদাঘাট

এলাকায় মাছ চাষ,  খামার ও পালি  খামার গেড় তুেলেছন।

একইভােব রাজশাহী িব িবদ ালেয়র পিরসংখ ান িবভাগ থেক াতেকা র শেষ সােহল রানা নওগারঁ ত

এলাকা সাপাহাের ' প াম এে া ফাম' নােম গেড় তুেলেছন একিট সমি ত কৃিষ খামার। চ াম িব িবদ ালেয়র

গণেযাগােযাগ ও সাংবািদকতা িবভাগ থেক থম িবভাগ পেয় পড়ােশানা শষ কের দেলায়ার জাহান

মািনকগে  দড় একর জায়গায় কৃিষ খামার গেড়েছন। িসেলেটর গায়াইনঘাট উপেজলায় শাহজালাল িব ান ও

যুি  িব িবদ ালয় থেক পাস কের সাত ত ণ গেড় তুেলেছন এে া ফাম। চুয়াডা া সদেরর ত ণ

আিলমু ামান ও িফেরাজলু হক িব িবদ ালয় থেক পাস কের ১০ িবঘা জিমেত কৃিষ খামার কেরেছন। ঢাকা

কেলেজ মা াস পড়ার পাশাপািশ িনেজর এলাকা রাজবাড়ীেত কিৃষ খামার গেড় তুেলেছন আিম ল ইসলাম

আিমর। রাজধানীর বা ােত টািক খামার কের সাড়া ফেলেছন েকৗশলী শাহীন হাওলাদার ও ত ণ উেদ া া

িমরাজ হােসন।
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উৎপাদন ও বািণেজ র আধিুনক ধারা বুেঝই িশি ত ত ণরা কৃিষেত যু  হে ন। একিট সমি ত কৃিষ খামারেক

তারা অনায়ােসই লাভজনক িশ িত ান ভাবেত পারেছন। দেশর ায় সব এলাকােতই কিৃষর নতুন নতুন খােত

আধিুনক যুি  ও উ াবনী িচ া িনেয় এিগেয় আসেছন তারা। িবে ষকরা মেন কেরন, কিৃষেত নানা ধরেনর

সহায়তা বাড়েছ। ঋেণর সেুযাগ বেড়েছ, কৃিষ সহায়তা বেড়েছ; িশি ত ত ণরা তােদর কমসং ােনর নতুন

 খঁুজেত িগেয় কৃিষেত আ িনেয়াগ কের সফলতার দৃ া  াপন কেরেছন। এই অ গিত অব াহত থাকেল

বাংলােদেশর কৃিষ নতুন যেুগ েবশ করেব।

প ী কম-সহায়ক ফাউে শেনর (িপেকএসএফ) অথায়েন কিৃষর িবিভ  খােত ায় ২২ লাখ ু  ও মাঝাির কৃিষ

উেদ াগেক অথায়ন করা হে । এর মেধ  নতুন ধরেনর ফসল ও পণ  উৎপাদেন যু  হেয়েছন ায় িতন লাখ

উেদ া া। চিলত ধারার বাইের িবক  খামােরর িদেকও ঝুঁকেছন দেশর ত ণরা। দেশর ত  অ েলও

গেড় উঠেছ ক প, উট, উটপািখ, টািক, কিুমর, ব াঙ এমনিক সােপর খামারও। িবে  নানা ধরেনর খামােরর য

অপার স াবনার ার রেয়েছ, বাংলােদেশও তা খুলেত  কেরেছ। নতুন প পাে  কৃিষ। িশি ত ত ণরা নানা

সূ  থেক কৃিষিবষয়ক তথ  জাগাড় করেত পােরন। তার কােছ মালেয়িশয়া বা ইে ােনিশয়ার কৃিষর খবর আেছ।

িতিন সহেজই নতুন িকছ ু হণ ও চলন করেত পােরন। এ কারেণই এখন বাংলােদেশর ত ণেদর হাত িদেয়

এখােন দি ণ আি কার িবেশষ ধরেনর কমলা ম া িরেনর চাষও হে । মানুেষর খাদ াভ াস বদেল যাে । আর

ত ণরা সই িবষয়িট মাথায় রেখ নতুন ফসল ও ফেলর উৎপাদেন যাে ন।

কৃিষ স সারণ অিধদ েরর িহসােব, এখন কৃিষকােজ জিড়তেদর ৬০ থেক ৭০ শতাংশই ১৮ থেক ৩৫ বছর

বয়সী। এর ফেল কৃিষকােজ আধিুনক যুি র ছাঁয়া লেগেছ বেল মেন করেছন কিৃষ স সারণ অিধদ েরর

মহাপিরচালক ড. মা. আব ল মঈুদ। িতিন বেলন, কৃিষ এখন অথ আেয়র খােত পিরণত হে , যা ত ণেদর

আকৃ  করেছ। কৃিষকােজর িত ত ণ জে র আ হ আশা জাগােনার মেতা। এটা কিৃষর একিট ঐিতহািসক

বাঁক পিরবতন।

জািতসংেঘর খাদ  ও কিৃষ সং ার িহসাব মেত, সবিজ চােষর জিম বৃি র হাের বাংলােদশ এখন িবে  থম, আর

উৎপাদন বৃি র হাের তৃতীয়। াধীনতার পর থেক বাংলােদেশর সবিজ উৎপাদন বেড়েছ পাঁচ ণ। ফল

উৎপাদন বৃি র িদক থেকও বাংলােদশ এখন িবে র শীেষ রেয়েছ। মাট দশজ উৎপাদেন (িজিডিপ) মৎস

স েদর অবদান এখন ৩ দশিমক ৫ শতাংশ। দেশর িজিডিপেত খাতিট অবদান তা রাখেছই, পাশাপািশ িবে ও

একিট ভােলা অব ােন িনেজেক িনেয় গেছ বাংলােদশ। মৎস  স দ (মাছ, আবরণযু  জলজ াণী ও শামকু)
উৎপাদেনর িদক থেক বাংলােদশ এখন িবে র অ ম ােন। বাংলােদেশর মৎস  স দ উৎপাদেনর পিরমাণ ৪১

লাখ টন। আর এসব সাফেল র ধারায় ত ণেদর অংশ হণ নতুন মা া যাগ করেছ বেল মেন কেরন িবে ষকরা।

কৃিষ উ য়ন ও গণমাধ ম ব ি  শাইখ িসরাজ বেলন, দেশর উ াকা ী িশি ত ত ণরা এ উেদ াগ েলার
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সে  স ৃ  হেয় কিৃষেত নতুন াণ স ার করেত পােরন। কৃিষ মােন এখন ধ ু পতৃক পশা ধের রেখ কােনা

রকেম িটেক থাকা নয়। কিৃষ এখন স ণূ বািণিজ ক একিট উেদ াগ। এ উেদ ােগর সে  এ দেশর ত ণ-ত ণী

ও বকার যুবকরা যু  হেয় কিৃষর সং ােকও পাে  িদেয়েছন। তােদর জীবনমােনর পিরবতন ঘিটেয়েছন।

ত ণরা বুঝেত পেরেছন, কিৃষ একিট অথকরী খাত। তাই তারা কমসং ােনর জন  এ খাতেক বেছ িনেয়

উ াবনী ান কােজ লাগাে ন।

কৃিষ ম ণালেয়র অিতির  সিচব (গেবষণা) কমলা র ন দাশ বেলন, সনাতন প িতেক বদেল আধিুনক প িতর

কৃিষেক এিগেয় িনেত িশি ত ত ণরা এখন কা ািরর ভিূমকায়। তাই আ হী ত ণেদর িশ ণ িদেত ক

এবং িবনামেূল  বীজ ও পরামশ িদেয় সহায়তা করা হয়।

ত ণেদর িবিনেয়ােগর জন  পযা  অথ িদেল দেশর কৃিষ খােতর পা র আরও ত হেব বেল মেন কেরন

খাদ  িনরাপ া নটওয়ােকর (খািন) সভাপিত ও ইির বাংলােদেশর সােবক কাি  িডের র ড. জয়নুল আেবিদন।
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