
কিৃষ মািরর াথিমক ফল কাশ

কেম যাে  কিৃষিনভর পিরবার
কৃিষ ম ণালেয়র সে  িবিবএস-এর তথ  িমলেছ না :কৃিষসিচব

কাশ : ২৮ অে াবর ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

গত একদশেক দেশ কৃিষ
খানা  বা  কৃিষিভি ক
পিরবােরর  সংখ া  ায়  ৩
শতাংশ  কেমেছ।  দেশর

িতিট  িবভােগই  কেমেছ
কৃিষ  খানার  পিরমাণ।
দেশ  ত  নগরায়ণ

হওয়ায় অেনক লাক কৃিষ
খাত  থেক  অকৃিষ  খােত
সের  যেত   কেরেছ।
ফেল  ধীের  ধীের  কৃিষ

খানার শতকরা পিরমাণ াস পাে । বাংলােদশ পিরসংখ ান বু েরার (িবিবএস) কৃিষ মাির ২০১৯-এর
াথিমক ফলাফেল দখা গেছ দেশ কৃিষ খানার শতকরা হার ৫৩ দশিমক ৮২ শতাংেশ নেমেছ যা

২০০৮ সােলর তুলনায় ২ দশিমক ৯২ ভাগ কম। ১৯৮৩ সােল দেশ পি  অ েল কৃিষ খানার শতকরা
পিরমাণ  িছল ৭২ দশিমক ১০ শতাংশ যা  ১৯৯৬ এবং ২০০৮ সােল িছল যথা েম ৬৬ দশিমক ১৮
শতাংশ এবং  ৫৬ দশিমক ৭৪ শতাংশ। অথাত্  ধারাবািহকভােব কেমেছ কৃিষিনভর পিরবােরর সংখ া।
দেশ সবেচেয় বিশ কৃিষিনভর পিরবার বিরশােল। ১৯৬০ সােল দেশ থম কৃিষ মাির হেয়িছল। এরপর

সবেশষ ২০০৮ সােল হবার পর ৬  কৃিষ মাির চলিত বছেরর র িদেক অ ি ত হেয়েছ। এর াথিমক
ফলাফল গতকাল আ ািনকভােব কাশ করা হেয়েছ। এ উপলে  আেয়ািজত অ ােন ধান অিতিথ
িছেলন  পিরক নাম ী  এম  এ  মা ান।  পিরসংখ ান  ও তথ  ব ব াপনা  িবভােগর  সিচব  সৗের নাথ
চ বতীসহ অ ােন আেরা ব ব  দন ম  ও ািণস দ সিচব রইছউল আলম, কৃিষ ম ণালেয়র
সিচব মা. নািস ামান, িবিবএেসর মহাপিরচালক মাহা দ তাজলু ইসলাম ও ক  পিরচালক জাফর
আহেমদ খান।

মলূত দেশ কৃিষ খানার কাঠােমা ও বিশ , শ , ম , ািণস দসহ পালি  উপ-খােতর অব া,
ভূিম ব বহার ইত ািদ িবষেয়র সিঠক ধারণা পেত এক দশক পরপর এ ধরেনর মাির করা হয়। এবােরর

মািরেত ৯ থেক ২০ জুন পয  তথ  সং হ করা হয়। মািরর াথিমক ফলাফেল বলা হেয়েছ, দেশ
মাট পিরবােরর (খানা) সংখ া ৩ কািট ৫৫ লাখ ৩৩ হাজার ১৮০িট। এরমেধ  দেশ কৃিষ কােজর সে

যু  রেয়েছন ১ কািট ৬৫ লাখ ৬২ হাজার ৯৭৪ পিরবার। এে ে  শহের ৬ লাখ ১৭ হাজার ৮৫৫িট
পিরবার এবং ােম ১ কািট ৫৯ লাখ ৪৫ হাজার ১১৯িট পিরবার। ািণস েদর তেথ  দখা যায়, দেশ
গ র সংখ া ২ কািট ৮৪ লাখ ৮৭ হাজার ৪১৫িট। ছাগেলর সংখ া ১ কািট ৯২ লাখ ৮৭ হাজার ৪১৩িট,
মিহষ রেয়েছ ৭ লাখ ১৮ হাজার ৪১১িট, ভড়া রেয়েছ ৮ লাখ ৯২ হাজার ৬২৮িট। হােঁসর সংখ া ৬ কািট

  ইে ফাক িরেপাট
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

৭৫ লাখ ২৯ হাজার ২১০িট এবং মরুিগ রেয়েছ ১৮ কািট ৯২ লাখ ৬২ হাজার ৯১০িট। দেশ টািক
রেয়েছ ১৪ লাখ ৪৫ হাজার ৪২০িট।

মাছ চােষর ওপর িনভরশীল পিরবার ৯ লাখ ৯৫ হাজার ১৩৫িট,  কৃিষ মজিুরর ওপর িনভরশীল এমন
পিরবােরর সংখ া ৯০ লাখ ৯৫ হাজার ৯৭৭িট, িনজ  জিম নই এমন পিরবার রেয়েছ ৪০ লাখ ২৪ হাজার
১৮৯িট এবং অে র কাছ থেক জিম িনেয়েছ এমন পিরবার ৬৭ লাখ ৬৩ হাজার ৪৮৭িট। িতেবদেন
আেরা বলা হেয়েছ, িনেজর জিম নই এমন পিরবার সেবেচেয় বিশ রেয়েছ ঢাকা িবভােগ। এ িবভােগ িত
হাজাের ৬৪৮িট পিরবােরর িনজ  জিম নই। রাজশাহী িবভােগ িত হাজাের ২৪১িট পিরবােরর িনজ
জিম নই। এছাড়া রংপুর িবভােগ িত হাজাের ৩১৭িট, চ াম িবভােগর ২৭৫িট, খুলনা িবভােগ ২৬৯িট,
ময়মনিসংহ িবভােগ ১৬৯িট, িসেলট িবভােগ ২২১িট এবং বিরশাল িবভােগ িত হাজাের ৯২িট পিরবােরর
িনজ  জিম নই। ক  পিরচালক জাফর আহেমদ জানান, িনজ  জিম নই মােন ভিূমহীন নয়। অেনক
সময় িনেজর নােম জিম না থাকেলও তার বাবা বা দাদার নােম থাকেত পাের।

অ ােন কৃিষ মািরর তেথ র সে  ি মত জািনেয় ম  ও ািণস দ সিচব রইছউল আলম ম ল
বেলন, এসিডিজ বা বায়েন িব  ডাটা  দরকার। বইজ লাইন না  থাকেল সরকােরর উ য়ন কায ম
সিঠক হয় না। মািরেত িডম, ধ, ইিলশ এবং িমঠা পািনর মােছর তথ  থাকা উিচত িছল।

কৃিষ সিচব নািস ামান বেলন, িবিবএেসর তেথ র সে  কৃিষ ম ণালেয়র তেথ র িমল নই। গতবছর
কৃিষ ম ণালয় িহসাব কের বেলেছ—আমন ধান উ পাদন হেয়িছল ১ কািট ৫৩ লাখ মি ক টন; িক
িবিবএস বেলেছ উ পাদন হেয়েছ ১ কািট ৪০ লাখ মি ক টন। অথাত ্বাজাের এই ১৩ লাখ মি ক টন
ভাসমান। এর ফেল এখন দখা যাে  ধােনর দাম ৪০ টাকা হবার কথা; িক  ২৫ টাকায় নেম এেসেছ।

ধু আমন ধানই নয়, অ  ফসেলর ে  িবিবএেসর তেথ র সে  কৃিষ িবভােগর তথ  িমলেছ না। িতিন
বেলন, হাইি ড ধােনর কােনা িহসাব নই। কৃিষ ম ণালয় বলেছ, ছাদবাগান এখন অেনক জনি য়। সিট
যু  করা হয়িন। ভাসমান কৃিষেকও যু  করা হয়িন। মাষকলাই ও ছালার ডােলর তথ  বাদ দওয়া
হেয়েছ। বতমােন পিরসংখ ােনর সে  কৃিষ ম ণালেয়র সম য় করা উিচত। তাহেল এত বিশ ব বধান
আর থাকেব না।

অ ােনর ধান অিতিথর ব েব  পিরক নাম ী এম এ মা ান বেলন,  এত বেড়া মহায  বাধ হয়
িনখঁুত হওয়া স ব নয়।  িতিট ে  আেরা  িনিবড়ভােব সবাই  কাজ করেব বেল আিম কথা িদি ।
িবিবএসেক জাতীয় পূণ  িত ান িহেসেব গেড় তালা হেব।  দেশর সব পিরক নায় িভি  হেব
পিরসংখ ান।
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