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িষেক সমান  িদেয়ই উ য়ন 

আব ল লিতফ ম ল 

গত ৬ নেভ র রাজধানীর সাহরাওয়াদ  উ ােন বাংলােদশ ষক লীেগর ি বািষক সে লেনর উে াধনী অ ােন িষ র ায় আবািদ জিমেত 
িশ কারখানা াপন না করেত সবার িত আ ান জািনেয়েছন ধানম ী শখ হািসনা। িতিন বেলেছন, ‘আমরা উ ত হব, িশ ায়েন যাব। িক  
সটা ষকেক ত াগ কের নয়, িষেক ত াগ কের নয়। কারণ িষ আমােদর ব িচেয় রােখ, খা  দয়, ি  দয়, সবিক  কের। তাই আমরা 

উ য়ন ক টা এমনভােব িনই, যােত ষক সবেচেয়  বিশ পায়।’ আমােদর জীবেন ষক ও িষর অবদান স েক ধানম ীর ব  
অব ই শংসার দািব রােখ। িষেক সে  িনেয়ই কন আমরা উ য়েনর পেথ এিগেয় যাব, তা আেলাচনা করাই এ িনবে র উে । এটা সত  
য, িজিডিপেত সািবক িষ খােতর (সািবক িষ খাত বলেত বাঝায় শ , বন এবং মৎ  ও ািণস দ সম েয় গ ত িষ খাত) অবদান 

আেগর লনায় অেনক কেম গেছ। াধীনতার থম দশেক িজিডিপর চার ভােগর ায় িতন ভাগ আসত িষ খাত থেক। এখন তা ২০ 
শতাংেশর িনেচ নেম এেসেছ। িজিডিপেত িষ খােতর অবদান কেম গেলও এখনও ‘ িষ বাংলােদেশর অথনীিতর ধান কমকা  এবং 
জীবনীশি ’ (বাংলােদশ অথৈনিতক সমী া-২০১৮)। তাছাড়া সািবক িজিডিপেত িষর রেয়েছ পেরা  অবদান। িবেশষ কের হৎ সবা খােতর 
মে  পাইকাির ও চরা িবপণন, হােটল ও রে ার  এবং পিরবহন, সংর ণ ও যাগােযাগ খােতর ি েত এ খােতর রেয়েছ বান অবদান। 

াধীনতার থম দশেক দেশর মাট জনশি র ৭৫ শতাংশ িষ খােত িনেয়ািজত িছল (ি তীয় প বািষক পিরক না : ১৯৮০-৮৫)। বাংলােদশ 
পিরসং ান েরার ২০১৮ সােলর ত  মাতােবক িষেত িনেয়ািজত জনশি  ৪০ দশিমক ৬ শতাংেশ নেম এেলও াধীনতার পর থেক 
এখন পয  জনসং া ি েণর বিশ ি  পাওয়ায় িষেত মশি র সং া সাকে  কেমিন। স িত কািশত িষ মাির-২০১৯-এর াথিমক 

িতেবদন অ যায়ী, দেশর মাট পিরবােরর ৪৬ দশিমক ৬১ শতাংশ পিরবার িষর ওপর িনভরশীল। এর মে  ৫৩ দশিমক ৮২ শতাংশ ােম, 
১০ দশিমক ৪৬ শতাংশ শহের বাস কের। িবভাগিভি ক এ হার হে - বিরশাল ৬৬, চ াম ৪৪ দশিমক ৯৪, ঢাকা ৩০ দশিমক ৭৯, লনা ৫৪ 
দশিমক ৭৮, ময়মনিসংহ ৫৫ দশিমক ৭৫, রাজশাহী ৫১ দশিমক ১১, রং র ৫৫ দশিমক ৪৭এবং িসেলট ৪৯ দশিমক ৯৬ শতাংশ। এ থেক 
বাঝা যায়, িষ আমােদর জীবন ও অথনীিতেত কত ণ। িষর ওপর িনভরশীলতা মােন জিমর ওপর িনভরশীলতা। িক , ভা জনক 

হেলও সত , দেশর জনসং া যখন ি  পাে , তখন াস পাে  আবাদেযা  জিমর পিরমাণ। াধীনতা-পরবত  সােড় ৭ কা  জনসং া 
২০১১ সােলর সবেশষ প ম আদম মািরেত দ ড়ায় ১৬ কা  ২৫ লাখ ১৮ হাজাের। পরবত  ষ  আদম মাির ২০২১ সােল অ ি ত হওয়ার 
কথা। তেব িবিভ  ে র ত  মাতােবক, বতমােন দেশর জনসং া ১৬ কা  ৫০ লােখর কাছাকািছ দ িড়েয়েছ। িবিবএেসর ‘ লবার ফাস 
সােভ-২০১৬-১৭ অ যায়ী, দেশর মাট ১০ কা  ৯০ লাখ কম ম মশি র ৫৩ দশিমক ৫ শতাংশ, যােদর বয়স ১৫-৩৪ বছেরর মে । এরা 
একািধক স ান জ দােন স ম। এর অথ দ ড়ায়, দেশ জনসং া ি র বতমান হার ১ দশিমক ৩৭ শতাংশ থেক কেম আসার আশ া অ র 
ভিব েত নই। দেশর জনসং া একিদেক যখন বেড় চেলেছ, তখন অ িদেক িষজিমর পিরমাণ াস পাে । স েরর দশেকর শষিদেক 

ণীত ি বািষক পিরক নায় (১৯৭৮-৮০) বলা হয়, দেশ িষজিমর পিরমাণ ায় ৯০ লাখ ৮০ হাজার হ র। 

তীয় বািষক পিরক নায় (১৯৮৫-৯০) বলা হয়, দি ণ- ব এিশয়ায় মাথািপ  জিমর পিরমাণ সবেচেয় কম বাংলােদেশ। ষ  প বািষক 
পিরক নায় (২০১১-১৫) বলা হয়, িষজিমর ব িবধ বহার এবং নদীভাঙেনর কারেণ মাথািপ  জিমর া তা কেম যাে  এবং বছের ায় ১ 
শতাংশ হাের িষজিমর পিরমাণ কেম যাে । িবিবএেসর িষ পিরসং ান বষ -২০১৭ অ যায়ী, দেশ মাট আবাদেযা  জিমর পিরমাণ াস 
পেয় দ িড়েয়েছ ৮৫ দশিমক ৭৭ লাখ হ ের। িষজিমর পিরমাণ ােসর ল কারণ অ িষ খােত এর বহার। সংি   মেত, িম ও 
িষজিম র ায় রাে র সমি ত কােনা পিরক না নই। ফেল অপিরকি তভােব াপক হাের িষজিম অ িষ খােত চেল যাে । যসব 
িষজিম অ িষ খােত চেল যাে  স েলার মে  িবেশষভােব উে খেযা  হল আবাসন, িশ কারখানা াপন, রা া, হাসপাতাল ও 

িশ া িত ান িনমাণ। তেব সবেচেয় বিশ িষজিম চেল যাে  আবাসন খােত এবং তার বিশরভাগ প ী অ েল। 

প ী অ েল আবাসন খােত িষজিম বহােরর ওপর চাপ কমােত মতাসীন আওয়ামী লীগ ২০১৩ সােল ‘প ী জনপদ’ নােম এক  পাইলট 
ক  হণ কের। দেশর তৎকালীন ৭  িবভােগর িত র এক  কের ােম এ ক  বা বায়ন করার িস া  হয়। ক  এলাকায়  পিরমাণ 

জিমর ওপর আ িনক েযাগ- িবধাসহ চার তলা ভবন িনমাণ এবং ক  এলাকায় হ স- রিগ ও গবািদ প র খামার াপেনর ব া রাখা হয়। 
ক র বা বায়েনর শষ সময় িনধািরত িছল ২০১৭ সােলর ন মাস, িক  স  আেলার খ দখেত পােরিন। 

২০১১ সােলর আদম মািরেত দেশ বসতবািড়র (household) সং া দ ড়ায় ৩ কা  ১৮ লাখ ৬৩ হাজাের, যা ২০০১ সােলর 
আদম মািরর ২ কা  ৪৮ লাখ ৫০ হাজােরর লনায় ৭০ লাখ ১৩ হাজার বিশ ( ি র হার ২৮ দশিমক ২২ শতাংশ)। ২০২১ সােলর 
আদম মািরেত বসতবািড়র সং া য কমেবিশ সােড় ৪ কা েত পৗছঁেত পাের। িশ  খােতও ঘটেছ িষজিমর হ া র। এটা ক য, দেশর 



অথৈনিতক উ য়েন িশ ায়েনর  অপিরসীম। িষ খােতর লনায় িজিডিপেত িশ  খােতর অবদান ি েণরও বিশ (৩৩ শতাংশ)। 
িশ ায়েনর মা েম আমরা পাি  আ িনক জীবেনর অপিরহায উপকরণ েলা। তেব সই সে  এটাও ক য, িষ খাত আমােদর মৗিলক 
চািহদা- খাে র জাগান দয়। ষক ও িষ খােতর অবদােন আজ আমরা আমােদর ধান খা  চাল, শাকসবিজ এবং আিমেষর ধান উৎস 
মােছ িনভরতা অজেনর দারেগাড়ায় পৗেঁছিছ। 

মাছ ও মৎ জাত প  রফতািনর মা েম বাংলােদশ বান বেদিশক া আয় করেছ। আমরা যসব খা  যথা- গম, মাংস, ডাল, খাবার 
তল, ধ, ফল ল, মসলা চািহদা মাতােবক জাগান িদেত পারিছ না, সসব প  অিধক পিরমােণ উৎপাদেনর েচ া চািলেয় যাে  ষক ও 

সরকার। িশ  খােতর ক চামাল সরবরােহ ও সবা খােতর ি েত বান অবদান রেখ আসেছ িষ খাত। পাট উৎপাদেন িবে  ি তীয় 
অব ােন থাকা বাংলােদশ পােটর জ রহ  উে াচন কের এর উ ত উৎপাদন ও ব মাি ক বহােরর েযাগ এেন িদেয়েছ। পাটিশ  নানা 
সম ায় গেলও ২০১৭-১৮ অথবছের ক চা পাট ও পাটজাত প েলা রফতািন কের দশ ১০২৬ িমিলয়ন ডলার আয় কেরেছ (বাংলােদশ 
অথৈনিতক সমী া-২০১৯)। তাছাড়া দেশর কম ম মশি র অেধেকর কাছাকািছ িনেয়ািজত িষ খােত। ধানম ী তাই যথাথই বেলেছন, 
‘আমরা উ ত হব, িশ ায়েন যাব। িক  সটা ষকেক ত াগ কের নয়, িষেক ত াগ কের নয়।’ আমােদর িষ খাত বশ িক  সম ায় গেছ 
এবং এসব সম া সমাধান করা গেল িজিডিপেত এ খােতর অবদান অেনকটা ি  পােব। সম া েলার মে  রেয়েছ-  

এক. সা িতক বছর েলায় বাংলােদেশর অথনীিতর ল িভি  এবং দাির  ােস ণ িমকা পালনকারী িষ খােত ি র হার কেম 
গেছ। িষেত উৎপাদেনর হার অিধকতর ি র লে  ন ইেয়র দশেক সরকার থেক িবিভ  েণাদনা দয়ার ফেল ১৯৯৯-২০০০ অথবছের 

ি র হার দ ড়ায় ৬ দশিমক ৯ শতাংেশ (বাংলােদশ অথৈনিতক সমী া-২০০৫)। াধীনতার পর কােনা বছের এ ই িছল িষেত সেবা  
ি । এরপর িষেত ি  াস পেত থাকেলও ২০০৬-০৭ অথবছের তা বেড় দ ড়ায় ৬ দশিমক ০৪ শতাংেশ। ২০০৭-০৮ এবং ২০০৮-০৯ 

অথবছের িষেত ি  যথা েম ৩ দশিমক ৮৭ এবং ৩ দশিমক  ৯ শতাংেশ নেম এেলও ২০০৯-১০ অথবছের তা বেড় ৬ দশিমক ৫৫ 
শতাংেশ দ ড়ায়। এরপর থেক অেনকটা ধারাবািহকভােব িষেত ি র হার াস পাে । ২০১০-১১, ২০১১-১২, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-
১৫, ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ অথবছের িষেত ি র হার দ ড়ায় যথা েম ৩ দশিমক ৮৯, ২ দশিমক ৪১, ১ দশিমক ৪৭, ৩ দশিমক ৮১, ২ 
দশিমক ৪৫, ১ দশিমক ৭৯ এবং ১ দশিমক ৯৬ শতাংেশ (বাংলােদশ অথৈনিতক সমী া-২০১৬, ২০১৭ এবং ২০১৮)। সােবক অথম ী আ ল 
মাল আব ল িহত তার ২০১৮-১৯ অথবছেরর বােজট ব ৃতায় দািব কেরন, ‘িবগত ১০ বছের িষ খােত গড় ি  হেয়েছ গেড় ৩ দশিমক ৮ 
শতাংশ।’ তার এ দািব মেন নয়া হেলও তা ১৯৯৯-২০০০ অথবছের িষেত ি  হােরর ায় অেধক। িষ খােত ি র িন গিত 
দাির িবেমাচেন কাি ত িমকা রাখেত থ হেয়েছ। 

ই. সািবক িষ খােতর এক  উপ-খাত ািণস েদর ি  অেনকটা িবর। ািণস দ অিধদফতেরর ত  এবং অ া  ে  া  তে র 
বরাত িদেয় চলিত বছেরর ৫ ফ য়াির দিনক বিণক বাতায় কািশত এক িতেবদেন বলা হেয়েছ, দেশর ািণস দ খােত একই হাের ি  
হে  প চ বছর ধের। ২০১৩-১৪ থেক ২০১৭-১৮ পয  টানা প চ অথবছের দেশ গবািদ প  ও পালি  উৎপাদন বেড়েছ ২ দশিমক ৩৮ শতাংশ 
হাের। ািণস দ খােতর ি েত বিরতা িনেয় পিরক না কিমশেনর একজন সদে র ম  রেয়েছ িতেবদন েত। িতিন বেলেছন, দেশ 
গবািদ প  উৎপাদেন একদমই ি  নই। িক টা ি  রেয়েছ রিগ ও পালি েত। ফেল সািবকভােব ি  এক  িনিদ  ে  আটেক গেছ। 
এর আেগ ২০১৫-১৬ অথবছেরর বােজট ব ৃতায় তৎকালীন অথম ী আ ল মাল আব ল িহত বেলিছেলন, মৎ  খােত য উ য়ন স ব হে  
গবািদ প -পািখর ে  তা মােটই ল ণীয় নয়। রিগ ও হ স পালেন যেথ  অ গিত হেলও চ দ াণীর মােনা য়ন এবং সরবরােহ কােনা 
অ গিত নই। 

িতন. আমােদর চািহদার লনায় আমরা ব সামা  পিরমাণ গম উৎপাদন করেত পারিছ। সরকাির ত  মাতােবক, ১৯৯৮-৯৯ অথবছের দেশ 
যখন গেমর উৎপাদন হেয়িছল ১৯ লাখ ৮ হাজার টন, তখন গেমর উৎপাদন মা েয় কমেত কমেত ২০০৬-০৭ অথবছের তা দ ড়ায় ৭ লাখ ২৫ 
টেন (বাংলােদশ অথৈনিতক সমী া-২০০৯)। সা িতক বছর েলায় গেমর উৎপাদন িক টা বাড়েত থাকেলও ন ন সম ার উ ব হওয়ায় স 
অ গিত থেম গেছ। ২০১৫-১৬ অথবছের দেশর দি ণ-পি মা েল গমে েত া  রােগর া ভােবর কারেণ গেমর উৎপাদন িত  হয়। 
ওই অথবছের গেমর উৎপাদন দ ড়ায় ১৩ লাখ টেন। দেশ বতমােন ায় ৭০ লাখ টন গেমর চািহদার িবপরীেত আমােদর উৎপাদন ১৩-১৪ লাখ 
টেন সীমাব । গেমর চািহদার লনায় উৎপাদেনর পিরমাণ প চ ভােগর এক ভাগ হওয়ায় দশ গেম ায় েরা ির আমদািনিনভর হেয় পেড়েছ। 

িষ খােতর উ য়েন উপ  ও অ সব সম া সমাধােন সরকারেক এিগেয় আসেত হেব। আমােদর অথৈনিতক উ য়েনর জ  যমন িশ ায়ন 
দরকার, তমিন খা  ও ি র চািহদা মটােত এবং ষেকর াথ র ায় আমােদর িষর উ িত েয়াজন। দেশর অ গিতর লে  িষ খাত ও 
িশ খাত হাত ধরাধির কের চ ক। 
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