
বলুবেুল আিথক িত ২৬৩ কািট ৫ লাখ টাকা ॥ কিৃষম ী
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উপ লীয় ১৬ জলায় ২২ হাজার ৮৩৬ হ র জিমর ফসল িত

িবেশষ িতিনিধ ॥ কিৃষম ী ড. আ রু রা াক বেলেছন, ঘিূণঝড় বলুবেুল উপ লীয় ১৬ জলায় ২২ হাজার ৮৩৬
হ র জিমর ফসল িত  হেয়েছ। এেত আিথক িতর পিরমাণ ২৬৩ কািট ৫ লাখ টাকা। িত  হেয়েছন ৫০

হাজার ৫০৩ কষৃক। িতিন বেলন, রাজনীিতেত বৃ ায়েনর মানিসকতা থেক জাতীয় পািটর নতা মিশউর রহমান
রা া নূর হােসনেক িনেয় িব প ম ব  কেরেছন। ম লবার সিচবালেয় ঘূিণঝড় বুলবেুলর ভােব ফসেলর িত
িনেয় আেয়ািজত সংবাদ স েলেন িতিন এসব কথা বেলন।

এরশাদিবেরাধী আে ালেন িনহত নূর হাসেন ‘মাদকাস ’ িছেলন বেল গত রিববার ম ব  কেরন জাতীয় পািটর
(জাপা) মহাসিচব মিশউর রহমান রা া। তার দািব, নূর হােসন ‘ইয়াবােখার’, ‘ ফনিসিডলেখার’ িছেলন। রা ার এই
ম েব র িবষেয় িতি য়া  জািনেয় আওয়ামী লীেগর িসিডয়াম সদ  আ রু রা াক  বেলন, গণতে র জ
আমােদর আকা া য কত তী  িছল, কত দৃঢ় িছল সিট মাণ কের নূর হােসেনর মেতা একিট ছেল। তমন
িশি ত ছেল স না। িব বিদ ালেয়র ছা  না, স বেুক যভােব িলেখ রেখিছলÑ রাচার িনপাত যাক/গণত  মিু
পাক। এিট আিম যখন িনেজ িনেজও ভািব তখন খুবই উপলি  কিরÑ গণতে র জ  আমােদর ত াগ কত বড় এবং
আমরা কত সাহেসর পিরচয় িদেয়িছ, কত ত ােগর মানসিকতা িনেয় আে ালন-সং াম কেরিছ।

িতিন বেলন, তার (নূর হােসন) স েক য িব প ম ব  করা হেয়েছ এবং তােক ছাট করা হেয়েছ, এটা খুবই
ঃখজনক। নূর হােসেনর নাম এ দেশর গণতাি ক আে ালেন, মা েষর অিধকার িত ার আে ােলন িচর রণীয়

হেয় থাকেব এবং আমােদর সকেলর জ  স একিট দৃ া , উদাহরণ। কােজই এটা বলা িঠক হয়িন। তােক বলা
হেয়েছ নশােখার, ফনিসিডল খায়। আিম মেন কির এটা বলা খুবই ঃখজনক। তখন সই ইয়াবা িছলই না এবং
ফনিসিডলও অতটা ব াপকভােব চার হয়িন। এটা বলা ঃখজনক।

আ রু রা াক বেলন, এটা হেয়েছ কন? বার বার বাংলােদেশ এবং এই অ েল সামিরক বািহনী ও সামিরক
রাচার এেসেছ এবং তারা এেস রাজনীিতেত বৃ  ও ব বসায়ীেদর িনেয় এেস রাজনীিতেক কলিুষত কেরেছ।

রাজৈনিতক বৃ ায়েনর ফেলই বাংলােদেশ রাজনীিত কলিুষত হেয়েছ। আদেশর রাজনীিত থেক আমরা অেনক দূের
সের িগেয়িছ। িতিন বেলন, যারা এ ধরেনর ম ব  কের আিম মেন কির তারা অেনেকই রাচােরর সে  জিড়ত িছল
এবং রাজনীিতেত বু ায়েনর সে  জিড়ত িছল। সই মানিসকতা থেকই এই ধরেনর ম ব  আসেত পাের।

জাতীয় পািট তা আওয়ামী লীেগর সে ই রেয়েছ- এ িবষেয় দৃি  আকষণ করেল আ রু রা াক বেলন, আমরা
একটা দল, তারা আেরকটা দল। পিৃথবীর অেনক দেশই মতা বা রাজনীিতেত ঐক  হয় কান কান ই েত বা
আে ালেনর ই েত। িক  তােদর সে  আমােদর আদেশর অেনক দূর  রেয়েছ। এিট সামিয়ক কান কারেণ
হেয়েছ সটা আপনারা বলেতই পােরন। এর অথ এই নয় য তারা যিদ ভুল কের বা রা িবেরাধী কান কাযকলােপ
িল  হয়, সটার আমরা িতবাদ করব না। অব ই আমরা িতবাদ করব। তােদর সংেশাধন হওয়ার জ  আমরা
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অব ই বলব।

মিশউর রহমান রা ার িব ে  আপনারা কান ব ব া নেবন িকনা- জানেত চাইেল ম ী বেলন, দিখ স কী কের।
সারা জািত াভ কাশ কেরেছ, তী ভােব িতবাদ কেরেছ। আিম মেন কির তােদর বােধাদয় হেব এবং 
রাজৈনিতক ধারার সে  িনেজেদর সংহত রাখার চ া করেব।

কিৃষম ী বেলন, ঘিূণঝড় বলুবেুল উপ লীয় ১৬ জলায় ২২ হাজার ৮৩৬ হ র জিমর ফসল িত  হেয়েছ। এেত
আিথক িতর পিরমাণ ২৬৩ কািট ৫ লাখ টাকা। িত  হেয়েছন ৫০ হাজার ৫০৩ কষৃক। িতিন বেলন, ঘিূণঝড়
বলুবুেলর ভােব াথিমকভােব ১৬িট জলায় রাপা আমন, শীতকালীন শাকসবিজ, সিরষা, খসাির, ম র ফসল
আ া  হওয়ার তথ  পাওয়া  গেছ। বলুবেুল  আ া  জলা েলা  হে  খুলনা,  সাত ীরা,  বােগরহাট,  নড়াইল,
বিরশাল, ভালা, পটয়ুাখালী, বর না, িপেরাজপরু, ঝালকািঠ, মাদারীপরু, গাপালগ , শরীয়তপরু, নায়াখালী, ফনী
এবং ল ীপুর।

িত  কষৃকেদর িত পুিষেয় িনেত অথ ম ণালেয়র সে  আেলাচনা চলেছ জািনেয় আ রু রা াক  বেলন,
অিতির  কিৃষ পনুবাসন কমসূচী বা বায়েনর িত চলেছ। অথ ম ণালয় থেক বরা  াি র পর যথাস ব ত

িত  এলাকায় কিৃষ পুনবাসন কায ম হণ করা হেব।

১৬িট জলার ১০৩িট উপেজলায় ঝেড়র ভাব পেড়েছ জািনেয় কিৃষম ী বেলন, াথিমকভােব া  তথ  মাতােবক
আ া  ফসিল জিমর পিরমাণ ২ লাখ ৮৯ হাজার ৬ হ র ( মাট আবাদকতৃ জিমর ১৪ শতাংশ) এবং িত  জিমর
পিরমাণ ২২ হাজার ৮৩৬ হ র ( মাট আ া  জিমর ৮ শতাংশ)। িত  ফসেলর পিরমাণ ৭২ হাজার ২১২ টন।
ব ায় আ া  ২ লাখ ৮৯ হাজার ৬ হ র জিমর মেধ  রাপা আমন ২ লাখ ৩৩ হাজার ৫৭৮ হ র, সিরষা ১ হাজার
৪৭৬ হ র, শীতকালীন সবিজ ১৬ হাজার ৮৮৪ হ র, খসাির ৩১ হাজার ৮৮ হ র, ম র ১৯৫ হ র, পান ২
হাজার ৬৬৩ হ র এবং অ া  ৩ হাজার ১২৬ হ র।
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