
 

চােলর
িমরাজ শামস

চােলর দাম ক
কেমেছ। eে
পেড়েছন কৃষ
 
বত র্মােন েমা
সরবরাহ বাড়
eেত বাজাের
বসায়ীরা। 

কাছ েথেক স
তারা। 
 
বত র্মােন েদে
লতাসহ a
রাজধানীর খু
হে । ঢাকার
আতাuর রহ
করেছন। িত
না। সীিমত ল
eকi দের চ
 
স িত eক
িত মণ ধান

থাকায় ধান o
কী করা যায়
 
কৃিষ িবপণন 
দাম েবশ কম
58 o সরু 6
গত বছর েম
িছল েমাটা চ
িছল। e দুi
চােলর গড় দ
সরকার গঠেন
েথেক সেব র্া
 
জানা েগেছ, 
করেত হেয়ে
চাল 49 েথে

র দাম 21 
স 

কেম আসায় ে ত
েত েদেশর বাজাে
ষক। e পিরি িত

াটা চাল 36 টাকা
ড়েছ। eবার েবাে
র চােলর সরবরাহ
তেব বাজার িবে

সরাসির ধান সং

েশর বাজাের খুচর
া  মাঝাির মােন

খুচরা বাজাের েকি
র বাiের চােলর দ
হমান জানান, িত
তিন বেলন, গত 2
লাভ হেলi চাল 
চাল িবি  হে । 

ক aনু ােন কৃিষম
ন িবি  হে । e
o চােলর দাম পা
য়, ধানম ী ভাবে

ন aিধদ র, খা  
ম। তেব গত বছ
6৯ টাকা িছল। ে
মাটা চাল 63 েথে
চাল 51 টাকা, মা
i বছর েকিজ িত
দর িছল েমাটা 4
েনর সময় েমাটা চ

 56 টাকায় পাo

eবার েবােরা েমৗ
েছ। eিদেক, বত র্
েক 51 টাকায়। 

  

বছের সব

তােদর মে  সব্ি
ের বত র্মান দর গ
িতেতi ঘিনেয় আস

কা, মাঝাির 43 o 
েরা েমৗসুেম বা
হ েবেড় যাoয়ায় 
েশষ রা বলেছন
হ বাড়ােত পাের

রায় িত েকিজ 
নর চাল 41 েথেক
িজেত দু-eক টাক
দাম েবশ কেম ে
িত েকিজ েমাটা চা
21 বছের eত কম
িবি  কের িদে
রংপুর িবভাগীয় 

ী ড. আ র রা
e িনেয় সরকার িচ
পাে ন না। e িনে
বেছন। আমরাo ভ

ম ণালয় o ে িড
ছর চােলর গড় দর
েবােরা ধান oঠার
েক 66 o সরু না
াঝাির চাল 57 o
ত গড় দর েমাটা 3
1 েথেক 44, মাঝ
চাল িত েকিজ স
oয়া েগেছ। 

মৗসুেম কৃষক 581
তর্মােন িমলেগেট 
পাiকাির বাজাের

ব র্িন  - শ

ি  থাকেলo দুি
গত eক দশেকর 
সেছ আমন েমৗসু

সরু চাল 53 টাক
ার ফলন হেয়েছ
দাম কমেছ। e 

ন, িবশব্বাজাের চাে
র সরকার। পাশা

েমাটা চাল গুিট o
ক 46 eবং িমিন
কা বধান রেয়েছ
েগেছ। বােগরহাট
চাল 33 েথেক 35
কম দােম চাল িবি
ন। েখাঁজ িনেয় 
বাজারদেরর ত

াক বেলেছন, ব
িচি ত। eকসময়
েয় ধানম ীর মন
ভাবিছ। সংি  ম

িডং করেপােরশন
র িছল গত 21 ব
র আেগ আকি ক
নািজরশাiল চােল
 সরু চাল 64 টা
3৯ টাকা, মাঝাির
াঝাির 46 েথেক 
সব র্িন  39 েথেক

1 েথেক 591 টা
িত েকিজ সরু 

রo কম দােম িবি

 

ায় কৃষক 

ায় পেড়েছন কৃষ
মে  সব র্িন  পয

সুম। তাi eবার ন

াকায় িবি  হে
ছ। তা ছাড়া আম
পিরি িত েথেক 
েলর দাম কম থাক
াপািশ কৃষেকর u

o সব্ণ র্া 33 েথেক
নেকটসহ a া  
েছ। ei বাজাের 
ট েমা াহােটর দাি
5 টাকা, মাঝাির চ
ি  কেরনিন িতিন
জানা েগেছ, খুল
 aনুযায়ী িত 

বত র্মােন ধােনর দ
য় চােলর ঘাটিত িছ
মন খারাপ। িতিন 
ম ণালয়গুেলা কা

ন aব বাংলােদেশ
বছেরর মে  সেব
ক ব ার কারেণ u
লর দর 81 েথেক 
াকা। আেগর দুi
ির 47 o সরু 55
51 o সরু 54 ে
ক সেব র্া  46 টা

াকা দের ধান িবি
চাল িবি  হে  
ি  হে  চাল। রা
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র ািনর সু

কৃষক। গত eক স
য র্ােয় েনেমেছ। চ
নতুন ধােনর দাম

। বসায়ীরা বল
মন েমৗসুম ঘিনেয়

u রেণ uদব্ৃ  চা
াকায় র ািনর সুেয

uৎপাদন য় কমা

ক 38 টাকায় পাo
সরু চাল 52 েথ
নািজরশাiল চাল
ািরয়ালা বাজােরর
চাল 41 o সরু চ

িন। তার েদাকান 
লনা, বিরশালসহ 
েকিজ েমাটা চাল

দাম aেনক কম।
িছল। তখনo কৃষ
কৃষকেক ধান o

কাজ করেছ। 

শর (িটিসিব) বাজ
ব র্া । তখন িত
uৎপাদন াহত 

ক 83 টাকা পয র্  
i বছর 3126 o 
5 টাকায় িবি  হে
েথেক 57 টাকা ে
াকায় িবি  হেয়ে

ি  কেরেছন। ফে
31 েথেক 32 টা
রাজধানীর েমাহা

9 

সুেযাগ চান

স ােহ চােলর দাম
চােলর দাম তলািন
ম পাoয়া িনেয় শ

লেছন, uৎপাদন ে
য় আসায় কৃষক চ
চাল র ািনর সুেযা
েযাগ কম। e ে
মােত সহায়তা বাড়

oয়া যাে । তা ছা
থেক 54 টাকায় িব
ল 63 েথেক 71 
র িসকদার e ার
চাল 52 েথেক 5
েথেক েকােনা ে
েদেশর িবিভ  a

ল 34 েথেক 36 ট

। aেনক জায়গায়
ষকরা ক  কেরেছ

o চােলর া  দা

জারদেরর ত  aনু
ত েকিজ চাল েমাট
হoয়ায় ei দর 
uেঠিছল। তেব 
3127 সােল চাে

হেয়িছল। 3121 ে
েকিজ। 311৯ স
েছ। আর তখন স

ফেল েলাকসান িদে
াকা, মাঝাির চাল
দপুর কৃিষ মােক

ন বসায়ী

ম গেড় 6 শতাংশ
িনেত েঠকায় েলাক
শ ায় আেছন তার

েবেড় যাoয়ায় চা
চাল িবি  বািড়েয়
াগ চান িমল মািল
ে  েমৗসুেম কৃষক
ড়ােনার পরামশ র্ ে

ছাড়া িবআর-39 o
িবি  হে । তেব
টাকা দােম িবি

র াiেজর বসায়ী
53 টাকা েকিজেত
তােক েফরত েদ

a েলর বাজােরo
টাকায় পাoয়া যা

য় 611 টাকার কে
ছন। eখন aেনক
াম িদেত চান। e

aনুযায়ী, eখন চাে
টা 55 টাকা, মাঝ
বৃি  েপেয়িছল।
3128 সােল গড়
েলর দাম িকছুটা ক
েথেক 3125 সাল
সােল আoয়ামী লী
সরু চাল সব র্িন  

েয় তােদর ধান িব
ল 38 েথেক 3৯ o
কর্েট পাiকািরেত 

ীরা 

শ 
কসােন 
রা।  

ােলর 
য়েছন। 
িলক o 
কেদর 
েদন 

o 
ব 

 
য়ী 
ত িবি  
দন 
o 
াে ।  

কেম 
ক uদব্ৃ  
e জ  

েলর 
ঝাির 
। eেত 
ড় দর 
কম 
ল পয র্  
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িবি  
o সরু 
eখন 



িত েকিজ েমাটা চাল 34 েথেক 36 টাকায় িবি  হে । e ছাড়া মাঝাির চাল 39 েথেক 42 o সরু চাল িমিনেকট 4৯ েথেক 52 
টাকায় পাoয়া যাে । তেব নািজরশাiল 55 েথেক 56 টাকা েকিজেত িবি  হে । 
 
বাংলােদশ aেটা েমজর aয্া  হাসিকং িমল মািলক সিমিতর সভাপিত আবদুর রিশদ সমকালেক বেলন, বত র্মােন কৃষেকর কােছ o 
িমেল পয র্া  uদব্ৃ  চাল রেয়েছ। e কারেণ দাম কেমেছ। কৃষকেক চােলর া মূ  িদেত চাiেল uদব্ৃ  চাল র ািন করেত হেব। eখন 
eটাi সমাধােনর মূল পথ। কৃষক o চাল বসায়ীেদর সহেযািগতা করেছ সরকার। eেত চােলর uৎপাদন বাড়ােনা স ব হেয়েছ। 
eখন uদব্ৃ  চােলর িবষেয় ত পদে প িনেত হেব। কৃষকেদর েণাদনা িদেয় র ািন চালু হেল e সম া সমাধান হেব বেল মেন 
কেরন িতিন। আমন েমৗসুম সে  িতিন বেলন, eবার আমেনo বা ার ফলন হoয়ার স াবনা রেয়েছ। ফেল ত িস া  িনেয় 
র ািনর বাজার খুজঁেত হেব।  
 
গেবষণা সং া িসিপিডর গেবষণা পিরচালক খ কার েগালাম েমায়াে ম সমকালেক বেলন, েয খরেচ চাল uৎপাদন হে , েস তুলনায় 
র ািন মূ  পাoয়ার সুেযাগ সীিমত। বত র্মােন সরকার 91 ভাগ চাল o 31 ভােগর কম ধান সং হ করেছ। aেনক সময় পিরক না 
aনুযায়ী ধান সং হ হয় না। e ে ে  ধান েকনা বাড়ােত পাের সরকার। কৃষেকর েদারেগাড়া েথেক েনoয়ার uে াগ িনেত পাের। 
েস ে ে  খা  কম র্কত র্ােদর সরাসির কৃষেকর কাছ েথেক সং হ করেত হেব। পাশাপািশ ধান সং েহর ল য্মা া বাড়ােত হেব। 
 
িতিন বেলন, সামি কভােব ধােনর uৎপাদন য় কমােনা ছাড়া uপায় েনi। e ে ে  েমর u  মূ  িদেত িগেয় য় বাড়েছ। 
ধােনর uৎপাদন য় কমােত কৃিষ য পািতর বহার বাড়ােত হেব। কৃষকেদর েয়াজনীয় য  েকনার সুেযাগ সহজ কের িদেত হেব। 
e জ  কৃষকেদর ঋণ িদেত হেব, যােত কম খরেচ ধােনর uৎপাদন হয়। uৎপাদন খরচ কম হেল েদেশর চািহদা িমিটেয় র ািন 
করার সুেযাগ ƣতির হেব।  
 
েদেশর মেতা িবশব্বাজােরo eখন চাল কম দােম িবি  হে । ভারত, থাi া  o িভেয়তনােম িত টন চােলর মূ  446 েথেক 511 
ডলার। e িহসােব িত েকিজর দাম পড়েছ 39 েথেক 45 টাকা। চলিত aথ র্বছের সরকাির পয র্ােয় েকােনা চাল আমদািন হয়িন। 
তেব েবসরকাির পয র্ােয় সুগি  o য্াে র চাল আমদািন হেয়েছ চার হাজার টন।  

 


