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সূচনা ব�বয্

সংলােপর শুরুেতই এসিডিজ বা�বায়েন নাগিরক �য্াটফমর্, 

বাংলােদশ-এর আ�ায়ক ড. েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, �াধীনতার পর গত 

৫০ বছের বাংলােদেশর সফলতার অনয্তম �ধান জায়গা হে� কৃিষ। 

�াধীনতার পর বাংলােদশেক িনেয় অেনেকই িবিভ� ম�বয্ কেরিছেলন। 

এখানকার মানুষ কী েখেয় েবঁেচ থাকেব, তা িনেয়ও িছল সংশয়। এখন 

আমরা গেবর্র সে� বলেত পাির, ১৬ েকািট মানুষেক িতন েবলার খােদয্র 

�েয়াজন েমটােনার মেতা যেথ� ধান বাংলােদশ উৎপাদন করেত পাের। 

�াধীনতার সুবণর্ জয়�ীেত এই অজর্নেক অবশয্ই �রণ করেত হেব। 

কৃষক, কৃিষ বয্বসায়ী, গেবষক, - সবাই এই �শংসার দািবদার। তেব চাল 

সবসময়ই একিট সংেবদনশীল পণয্। চােলর দাম �াস-বৃি�র সােথ সািবর্ক 

মূলয্�ীিতর িনকট স�কর্ রেয়েছ। চােলর দাম িনধর্ারণ ও সরবরােহর 

েক্ষে� রাে�র কী ভূিমকা থাকেব তাও গুরু�পূণর্। এছারাও আ�জর্ািতক 

বাজাের দােমর উৎথান-পতেনর সে� অভয্�রীণ বাজাের চােলর দােমর 

স�কর্ রেয়েছ। এ েক্ষে� বয্তয্য় ঘটেল তার অিভঘাত দৃশয্মান হয় 

সামািজক-অথর্ৈনিতক-রাজৈনিতক বা�বতায়। সা�িতক সমেয় চােলর 

দাম ঊ�র্মুখী। এই দাম বৃি�র কারণ স�েকর্ আমােদর েকান �� ধারণা 

েনই। আজেকর আেলাচনা েথেক এ িবষেয় িকছুটা ধারণা পােবা বেল 

আমরা আশা করিছ। 

কৃষেকর ব�না

আেলাচনার সূ�পাত কের ড. এম আসাদু�ামান বেলন, চােলর দাম িনেয় 

িকছু বলেল েসই পুেরােনা গে�র অবতারণা করেত হেব। তেব েসই 

গে�র ে�িক্ষত বদেল েগেছ। ৮১ বছর আেগ আিজজুল হক ‘ময্ান িবহাই� 

স�েকর্ জানেত চাইেল ২-৩ মাস আেগর তথয্ জানােনা হয় বেল িতিন ম�বয্ কেরন। এখােন তেথয্র ঘাটিত 

আেছ বেল িতিন মেন কেরন। 

শাইখ িসরাজ তেথয্র গড় িমল িনেয় তার ব�বয্ শুরু কেরন। এক �িত�ান বেলেছ, েদেশ ৩০ লাখ টন আমন 

েবিশ উৎপািদত হেব, আবার সরকাির অনয্ �িত�ান বেলেছ, ১৫ লাখ টন ধান কম উৎপািদত হেব। িতিন 

বেলন, আমন ধান কম উৎপািদত হেয়েছ তা িনি�ত। �লি�ত বনয্া ও দুেযর্ােগর কারেণ উৎপাদন কম হেব, 

েসটাই �াভািবক। এখন মজুত আেছ ৫ লাখ টেনর মেতা। গত এক স�ােহ েমাটা চােলর খুচরা দাম িছল 

৪২-৪৩ টাকা, আেগ যা িছল ৪৫-৫০ টাকা। িচকন চােলর দাম িছল ৮০ টাকার মেতা, এখন তা ৭৭-৭৮ টাকায় 

েনেম এেসেছ। এক স�াহ আেগ ধােনর পাইকাির দাম মণ�িত িছল ১০০০-১১০০ টাকা। েসটা এখন হাজার 

টাকায় েনেম এেসেছ। সেবর্া� দাম িছল ১ হাজার ৬০০ টাকার মেতা। অনয্িদেক িসংহভাগ �কৃত কৃষেকর হােত 

িক� ধান েনই। এই ধান চেল যায় িমল মািলক বা মজুতদারেদর হােত। অথর্াৎ দাম বাড়েলও কৃষক উপকৃত 

হে� না। ধােনর দাম বাড়েল কৃষেকর িকছুটা হেলও লাভ হয়, আবার দাম বাড়েল েভা�ার ক্ষিত। এর মেধয্ 

সম�য় করা যাে� না। িন�য়ই এখােন নীিতগত িস�াে�র বয্াপার আেছ বেল িতিন উে�খ কেরন। 

এেকএম েখারেশদ আলম খান বেলন, এবার আমরা বাজাের েসই অেথর্ ধান পাইিন। তাহেল মজুত বাড়েব 

েকমন কের? েয কারেণ শুরু েথেকই বেলিছ, উৎপাদন েবিশ হেলও সরবরাহ খুবই কম। েকননা এবার ধান 

িবিভ� পেকেট চেল েগেছ। িকছু েমৗসুিম বয্বসায়ী এখন ধান মজুত কের। আবার বড় বয্বসায়ীরা ৫০টা িমল 

িনেয় একটা বড় িমল ৈতির কেরেছ, তােদর চািহদা েবিশ। ফেল সব ধান তােদর পেকেট চেল েগেছ। তারা শাট 

ডাউন কের বেস আেছ। আমােদর মেতা মাঝাির বা েছাট িমলারেদর কােছ এখন ধান েনই। 

বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি�িটউট(ি�)-র মহাপিরচালক ড. েমা: শাহজাহান কিবর বেলন, েকউ দায় িনেত 

চাে�ন না। গত বছর ২ েকািট টন চাল উৎপািদত হবার পরও িক� বাজাের চােলর দাম কেমিন। েবশ কেয়কিট 

সমীক্ষায় েদখা েগেছ, ৩০ জুন বাজাের ২৯ েথেক ৩০ লাখ টন চাল উ�ৃৎত থাকেব। এই খবর �কািশত হওয়ার পর 

সবাই নড়চেড় বসল। এবার আউশ উৎপাদন হেয়েছ ৩৩ লাখ টন। এরপর আমন ধান কত উৎপাদন হেত পাের, 

তা জানা যায়িন। ফসল এখেনা পুেরাপুির ওেঠিন। এসেবর িভিৎতেত বলা হে�, ২৯-৩০ লাখ টন উ�ৃৎত থাকেব। 

এরপর মাথািপছু চােলর চািহদা িনেয়ও অ��তা আেছ। খানা আয়-বয্য় জিরপ েথেক আমরা জািন, মাথািপছু চাল 

খাওয়া হে� ৩৬৭ �াম। িক� ি�-র িনজ� সমীক্ষা বলেছ, মাথািপছু চাল খাওয়া হে� ৪০৫ �াম। েকািভেডর 

কারেণও এটা বাড়েত পাের। তেব নন িহউময্ান কনজা�শন বা অনয্ানয্ খােত চােলর বয্বহার বাড়েছ। এেতও 

মাথািপছু চােলর চািহদা েবেড়েছ। েবােরা ধােনর উৎপাদন েবেড়েছ। অিত বৃি� ও বনয্ার কারেণ আমেনর উৎপাদন 

কেমেছ, যিদও েসটা �া�লেনর মেধয্ িছল। ি� এই িহসাব আমেল িনেয়েছ। আমেনর উৎপাদন ১৫ লাখ টন কম 

হেব এটা ধের িনেয়ই আমরা বলিছ, ৩০ লাখ টন চাল উ�ৃৎত থাকেব। িতিন েজার িদেয় বেলন, উৎপাদন কম হেলও 

খাদয্-শৃ�ল (ফুড েচইন) এক িদেনর জনয্ও িবন� হয়িন। েযটা ঘেটেছ তা হেলা, হঠাৎ হঠাৎ সংকট সৃি� কের দাম 

বাড়ােনার েচ�া হেয়েছ। খাদয্ সংকট হওয়ার আশ�া আেছ িক না এ �সে� িতিন বেলন, ‘েমােটও নয়। সংকট 

ৈতির করার আশংকা আেছ। েস জনয্ আমােদর সততা ও েদশে�েমর পিরচয় িদেত হেব। বাজার েথেক ২০-৩০ 

লাখ টন চাল উধাও কের েদওয়ার নিজর আেছ। িনেজর েচােখ েদেখিছ, �ােম ঘর বািনেয় ধান মজুত কের রাখা 

হেয়েছ। এমনিক ধনী কৃষেকর বািড়েতও ধান রেয়েছ।’

শাহজাহান কিবর আরও বেলন, চােলর উৎপাদন কম হওয়ার কারেণ দাম েবেড়েছ, এ কথা িঠক নয়। গত কেয়ক 

বছেরর তথয্-পিরসংখয্ান তা সমথর্ন কের না। বাজাের অেনক েমৗসুিম বয্বসায়ী এেসেছন। তােদর কারেণ বাজাের 

চাপ পেড়েছ। এ ছাড়া বড় িমলারেদর কারেণ েছাট িমলাররা বাজাের কাি�ত ভূিমকা পালন করেত পােরন না। 

শাইখ িসরাজ বেলন, সরকােরর মজুত আরও বাড়ােনা �েয়াজন। এখন সক্ষমতা ১৭-১৮ লাখ েমি�ক টন। �তয্� 

অ�েলর সব কৃষক একটাই কথা বেলেছন, ফসল েতালার পরই িবি� কের িদেত হয়, পরবতর্ী ফসল আবােদর 

জনয্ এবং িনেজেদর খাবার েজাগােনর জনয্। সরকার সব সময় ভােলা �ক ধের রাখেত পারেল ওই কৃষকেদর ধান 

তাৎক্ষিণক িবি� করেত হয় না। তারা ধীের ধীের িবি� কের নয্াযয্মূলয্ েপেত পাের। ি�তীয়ত, সরকারেক যিদ 

আমদািন করেত হয়, তাহেল ২৫ শতাংেশর িনেচ কর আেরাপ করা হেল কৃষক লাভবান হেব না। এটা পরীিক্ষত 

িবষয়। েকননা েমাটা ধােনর দাম যিদ কৃষক এক হাজার টাকা আর িচকন ধােনর জনয্ ১২০০-১৩০০ টাকা পায়, 

তাহেল সমতা থাকেব। েস েক্ষে� চাল িমিলংেয়র পর বাজাের েমাটাটা ৩৯-৪০ টাকা আর িচকনটা ৪৯-৫০ টাকা 

দাম হেব। অনয্িদেক ২৫ শতাংশ টয্া� িদেয় যিদ আমদািন করা হয়, তাহেল সীমা� পযর্� এটার দাম পড়েব 

৩৭-৩৮ টাকা। তেবই দুই বাজােরর মেধয্ সমতা থাকেব। সরকােরর কৃিষ য�পািতর সক্ষমতা আরও বাড়ােনা 

দরকার বেলও িতিন মেন কেরন। 

কৃষেকর কাছ েথেক সরাসির ধান েকনার কথা দীঘর্িদন ধের বলা হে�। সিতয্কার অেথর্ সরকােরর েসই 

অবকাঠােমা েনই বেল শাইখ িসরাজ মেন কেরন। সবিকছু িমিলেয় কৃষক শুভংকেরর ফাঁিকর মেধয্ই পেড় যায়। 

িতিন বেলন, সরকার বড় ধরেণর �ক� হােত িনেত পাের, েযমন- একসময় িছল শসয্ গুদাম ঋণ �ক�। 

েযখােন কৃষক শসয্ রাখেব এবং িবিনমেয় অথর্ িনেয় পরবতর্ী আবােদ যােব। তাহেল এ বয্ব�াটা কােজ েদেব। যখন 

েমৗসুম আসেব, কৃষক েসটা িবি� কের গুদােমর টাকা পিরেশাধ করেব এবং িনেজও ভােলা থাকেব। িক� এই 

কাযর্�ম সফল হেলা না। িতিন বেলন, যারা কােলাবাজাির কের, তােদর �াথর্ িটিকেয় রাখার জনয্ই এই কাযর্�ম 

সফল হয়িন। েদেশ ৩৮০িট শসয্গুদাম ঋণ �ক� িছল। েসটা কমেত কমেত এখন হয়েতা ১৮ িটর মেতা আেছ। 

েসগুেলা পুনরু�ীিবত করা েগেল অেনক সমসয্ার সমাধান হয়।  

এই পযর্ােয় কাজী সা�াদ জিহর চ�ন বেলন, শসয্ গুদামজাত করাই সবেচেয় বড় সমসয্া। �িতিট উপেজলায় 

বড় বড় শসয্ গুদাম িনমর্াণ করা েগেল কৃষকেদর সব ধান একবাের িবি� কের িদেত হয় না। এেত সরকােরর ৪-৫ 

হাজার েকািট টাকা বয্য় হেব। 

দাম �াস-বিৃ�

ড. কাজী শাহাবউি�ন বেলন, েমৗসুেম চােলর দাম কেম ও মধয্বতর্ী সমেয় বােড়, এটাই হেয় আসেছ। আমরা 

েদিখ, েবােরা েমৗসুেমর আেগ চােলর দাম বােড়, চাল উেঠ েগেল কেম; আবার আমন েমৗসুেমর আেগ দাম বােড়, 

আমন উঠেল দাম কেম। েসই িহসােব চােলর দাম এখন বৃি�র কথা নয়, যিদ দুেযর্াগ না হয়। ১৯৯৮ সােল বনয্ার 

সময় উৎপাদন অেনকটাই কম হেয়িছল, েসবার আমরা ভারত েথেক েবসরকাির পযর্ােয় চাল আমদািন কেরিছ। 

ফেল চােলর বাজার অেনকটাই ি�িতশীল িছল। িতিন বেলন, এবার আমন উৎপাদন কতটা ক্ষিত�� হেয়েছ, 

েসটাই ��। আর েসই ক্ষিত েপাষােত আমরা কী কী বয্ব�া িনেয়িছ এবং সরকাির পযর্ােয় চাল আমদািন েকন হে� 

না, েসটা আেরক ��। েবসরকাির খােতর মাধয্েম চাল আমদািন করেত কী বয্ব�া েনওয়া হেলা বা শু� �াস করা 

হেলা িক না, তাও বড় ��। 

িতিন আরও বেলন, গত বছর জুন-জুলাই মােস একবার বনয্া হেয়েছ। ফসল েতালার সময় হয়িন, ফেল বীজতলা 

ন� হেয়েছ। সরকােরর চাল মজুেতর পিরমাণ সক্ষমতার েচেয় অেনক কম। তেব েবসরকাির খােতরও িকছু মজুত 

আেছ। কম মজুত খাদয্ িনরাপৎতার জনয্ হুমিক হেয় দাঁড়ােত পাের। সরকাির মজুেতর সে� বাজােরর দােমর 

স�েকর্র �সে� িতিন বেলন, স�কর্টা �তয্ক্ষ না হেলও পেরাক্ষ একটা স�কর্ আেছ। কারণ, সরকাির মজুত কম 

হওয়ার অথর্ হেলা, বয্বসায়ীেদর কােছ ভুল বাতর্া যাওয়া। বাজাের গুজব ৈতির হয়, মজুত কম, তােত দাম েবেড় 

যায়। সরকাির মজুত পযর্া� থাকেল এটা ঘটার সুেযাগ কম থােক। বয্বসায়ীরা জােনন, মজুত পযর্া� থাকেল 

সরকার েযেকােনা সময় বাজাের হ�েক্ষপ করেত পাের। 

বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা ইি�িটউট(বাির)-র মহাপিরচালক ড. েমা: নািজরুল ইসলাম বেলন, মলূ কথা হে�, 

চােলর দাম বাড়েছ। �া�লেন ভলু িছল, সবাই বলেছন। েয জিমেত ধান হয়, েসই জিমেতই অনয্ানয্ ফসল হে�। 

ঘাটিত পরূেণ অনয্ানয্ ফসেলর উৎপাদনশীলতা বাড়ােত হেব। খাদয্াভয্াসও পিরবতর্েনর েচ�া চলেছ। ধান/চাল 

মজতু হে�। একিট ে�িণ েসই ফায়দা েনওয়ার েচ�া করেছ। তেব উৎপাদেনর ধারাবািহকতা আেছ। িতিন আরও 

বেলন, ধান উৎপাদন ি�গুণ করা যােব না। েস জনয্ খাদয্াভয্াস পিরবতর্েনর েচ�া চলেছ। ৈবিচ�য্ িদেয় এই সংকট 

েমাকািবলা করেত হেব। তেব এই মহুেূতর্ েকােনা চালকেল চাল েনই, েতমন নয়। বাির-র িব�ানীরা েযখােনই 

েগেছন, েসখােন িমিলং করার জনয্ এক মােসর মজতু েনই, এমনটা েদখা যায়িন। েশয়ারবাজােরর মেতা চােলর 

বাজােরও িকছ ুকারসািজ আেছ। কিৃষেত যাি�কীকরেণর িবষেয় িতিন বেলন, �ম সা�য় হেল েসই �িমেকরা অনয্ 

খােত কাজ করেত পারেবন। এখনকার �িমকেদর উৎপাদনশীলতা খবুই কম। িজিডিপেত কিৃষর অবদান িদন িদন 

কমেছ। ফেল অনয্ানয্ খােত �িমক �েয়াজন হেব। 

চাল আমদািন

সরকার স�িত ২৯িট েবসরকাির �িত�ানেক ভারত েথেক চাল আমদািনর অনুমিত িদেয়েছ। আেগ বয্াপারটা 

উ�ু� িছল বেল জানান শাইখ িসরাজ। িক� এখন নতুন িনয়ম অনুসাের আেগ এলিস বা ঋণপ� েখালার জনয্ 

আেবদন করেত হেব। আেবদনকারী উপযু� হেল অনুমিত েদওয়া হেব। আমদািন শু� আেগ িছল ৬২ শতাংশ, যা 

২৫ শতাংশ করা হেয়েছ। িক� এলিস সবার জনয্ উ�ু� রাখা হয়িন। এেত বড় িবপযর্য় হেত পাের। এই �ি�য়ায় 

ভারত েথেক ২৫ টাকা েকিজেত চাল আনেল সীমাে� তার দাম পড়েব ৩৭ টাকা। খুচরা বাজাের ৪০ টাকা। ধােনর 

দাম যিদ কৃষেকরা মেণ ১০০০ টাকা কের পান, তাহেল বাজাের েমাটা চােলর দাম েসই একই পড়ত। তােত 

আমদািন-র�ািনেত ভারসাময্ সৃি� হেতা। 

বাংলােদশ রাইস এ�েপাটর্াসর্ অয্ােসািসেয়শন-র সভাপিত শাহ আলম বাব-ুর কােছ েদবি�য় ভ�াচাযর্ জানেত চান, 

এবার সময়মেতা ধান আমদািন হেলা না েকন? জবােব িতিন বেলন, আমদািনর েক্ষে� িনিদর্� িকছ ু সংখয্ক 

�িত�ানেক অনমুিত েদওয়া হেয়েছ, শু�ও কমােনা হেয়েছ। শাইখ িসরােজর কথার �িত�িন কের িতিন বেলন, 

আমদািনর সেুযাগ আরও িকছটুা উ��ু করা দরকার িছল। ২৯িট েবসরকাির �িত�ানেক আমদািনর অনমুিত েদওয়া 

�সে� িতিন বেলন, আমােদর সংগঠন র�ািন কের। বলা হে� ২৫ শতাংশ শু� িদেয় েমাটা চাল ভারত েথেক সীমাে� 

আনেত েকিজেত ৩৭ টাকা পেড় যােব। খচুরা বাজাের যা পড়েব ৩৯-৪০ টাকা। িক� এই িহসাবটা একট ুকম হেয় 

েগেছ। গািড় ভাড়া ও �িমেকর খরচ েবেড় েগেছ। এ ছাড়া শু� ২০ শতাংশ িনধর্ারণ করা দরকার িছল। তােত সবাই 

উপকতৃ হেতন। কষৃকেদর �সে� বলা দরকার, তােদর �তয্ক্ষভােব িবপণন বয্ব�ায় িনেয় আসা দরকার। নীিত 

িনধর্ারকেদর স�েকর্ তার অিভেযাগ, তারা সাধারণত িনজ� দািয়ে�র বাইের েযেত চান না। িক� তারা যিদ িকছু 

বাড়িত দািয়� কতর্বয্ পালন করেতন, তাহেল েদেশর অেনক উ�িত হেতা। িতিন আরও বেলন, সগু�ী চাল �িত 

বছরই েবশ খািনকটা উ�ৎৃত থােক। এই চাল র�ািনেত েবিশ �েণাদনা েদওয়া হেল েমাটা চাল আমদািন করা সহজ 

হেব এবং ৈবেদিশক ম�ুার ভারসাময্ থাকেব। 

ধান চােষ অনা�হ

ধােনর উৎপাদন �মাগত কমেছ। এটা সময্কভােব আমেল েনওয়া হে� িক না েস িবষেয় সংশয় �কাশ কেরন 

শাইখ িসরাজ। অদরূ ভিবষয্েত এটা বড় সমসয্া হেত পাের। িবগত বছরগুেলােত কষৃক ধান চােষ �মাগত ক্ষিতর 

স�খুীন হেয়েছন, দাম পানিন, ফেল তারা অনয্ানয্ ফসল চােষ উৎসািহত হেয়েছ। সরকােরর কাছ েথেক িনিদর্� 

মেূলয্ বীজ, সার পাওয়ার কারেণ অেনক কষৃক ধান চাষ অবয্াহত েরেখেছ, অেনক জিমেত ধান ছাড়া অনয্ িকছ ুহয় 

না, অেনক কষৃক এমনটাই মেন কেরন। এসব কারেণ ধান চাষ এখেনা অবয্াহত আেছ। তেব ধািন জিম উ� 

ফসেলর অনয্ানয্ চােষ বয্বহৃত হে�- �াগন ফল, মা�া, ফলু ইতয্ািদ। একটা পযর্ােয় আমরা হুমিকর মেুখ পড়ব। 

এমনিক বের� অ�েলও মানষু আর ধান করেত চায় না। একেরর পর একর জিমেত �াগন ফল বা বােরামািস 

আেমর চাষ হে�। তরুণ উেদয্া�ারা এসব কাজ করেছন। কষৃক অিধক টাকার েসচ িদেয় ধান করেত চায় না। 

এই �সে� েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, অেনেকই মেন কেরন, কৃষক অনয্ানয্ ফসল ফিলেয় বাজার েথেক চাল িকেন 

খােব, দরকার হেল আমদািন হেব। শাইখ িসরাজ বেলন, এটাই বা�বতা, যুি�র বয্াপার নয়। দাম না েপেল কৃষক 

েতা েসিদেক যােবই। িতিন আরও জানান, এমনও হে� েয কৃষক এক জিমেত ধােনর পাশাপািশ ফুল উৎপাদন 

করেছ। এই পিরি�িতেত কাঠােমাগত সম�য় আনা দরকার বেল মেন কেরন শাইখ িসরাজ। উৎপাদন বাড়ােনার 

পাশাপািশ লবণ ও দুেযর্াগ সহনশীল ধােনর জাত উ�য়েন েজার িদেত হেব বেল িতিন মত�কাশ কেরন। 

কার লাভ কার �িত

এখন কথা হেলা, চােলর মূলয্বৃি�র ফেল কারা লাভবান হেলন, আর কারা ক্ষিত�� হেলন। সাদা েচােখই েদখা 

যাে�, চােলর দাম বাড়েল ে�তারা ক্ষিত�� হন। যারা চাল িব�েয়র সে� জিড়ত, তারাই লাভবান হন। কথা 

হে�, চােলর মূলয্বৃি�র কারেণ যারা লাভবান হেয়েছন, তারাই িক চােলর মূলয্বৃি�র কারণ? েসটা অশিনসংেকত 

বেল কাজী শাহাবউি�ন মেন কেরন। চােলর পাইকাির বাজােরর মূল �ীড়নক হে�ন পাইকার ও আড়তদােররা। 

তারা গুজেবর সুেযাগ িনেয় মূলয্বৃি� ঘটাে�ন িক না, েস �� েতালার যেথ� কারণ আেছ। তেব তার কােছ এ 

িবষয়ক �মানেযাগয্ তথয্ েনই বেল জানান শাহাবউি�ন। খাদয্ ও কৃিষ ম�ণালয় যথাযথ বয্ব�া িনেয়েছ িক না, 

েস �� েতােলন িতিন। 

কৃষেকর কথা

গাইবা�া েথেক কষৃক আইজাজরু রহমান বেলন, যখন ধান আবাদ কির, তখন িঠকমেতা দাম পাই না। এখন আবার 

েবিশ দাম িদেয় িকেন েখেত হয়। বয্বসায়ীরা অেনক কম দােম ধান-চাল িকেন রােখ যােত পের েবিশ দােম িবি� 

করেত পাের। িতিন আরও বেলন, ‘িক� আমরা েতা �ক করেত পাির না। এ বয্াপাের পদেক্ষপ েনওয়া হেল সিুবধা 

হেতা।’  এই পযর্ােয় ড. েদবি�য় িজ�াসা কেরন, ‘কী পদেক্ষপ িনেল আপনােদর জনয্ ভােলা হেতা’? ধান বা চাল 

যিদ আপনারা �ক কের রাখেত পারেতন, আর এখন েবিশ দােম িবি� করেত পারেতন, তাহেল কী ভােলা হেতা। 

উৎতের আইজাজরু রহমান বেলন, ‘আমরা েতা আবাদ কির। যখন ফসল পাই, তখন কম দােম িবি� কের িদই, আর 

এখন েবিশ দােম িকেন খাই। এখন কী করা যায়, েসটা আপনারাই িঠক কেরন।’ গাইবা�ার আরও একজন কষৃক 

খরুশীদা েবগম বেলন, ‘েমৗসেুমর সময় আমরা েয ধানটা কম দােম (ঊে�র্ ৬০০ টাকা মণ) িবি� কির, পের েকন 

েসই ধান েথেকই আমােদর ৫০ টাকা েকিজেত চাল িকেন েখেত হয়, েসটাই আমার ��। আর একটা কথা, আিম 

মজিুর পাই মা� ৩০০ টাকা। এই টাকা িদেয় আিম িক চাল িকনব, না মাছ িকনব, নািক তির-তরকাির িকনব?’ কষৃক 

নিসমন আরা বেলন, দুেযর্াগ�বণ এলাকায় কিৃষকাজ করা খবুই কিঠন। আ�ােনর কারেণ অেনক ক্ষিত হেয়েছ। 

পরবতর্ীকােল বীজতলা েথেক সবিকছ ুনতনু কের করেত হেয়েছ। তােত ক্ষিত পেুরাটা েপাষােনা যায় না। িদনমজেুরর 

মজিুরও অেনেক েবেড়েছ। েদবি�য় ভ�াচাযর্ িজ�াসা কেরন, ‘আপিন চাল ধের রাখেত পােরন না?’ জবােব নিসমন 

আরা বেলন, ‘আমােদর েসই সাধয্ েনই’। এনিজওরা ঋণ েদয়, তেব সেুদর হার যেথ� েবিশ। েমেহরপরু েথেক য�ু 

হওয়া এক কষৃক বেলন, বীজ, সার ও েতেলর দাম েবিশ। মজিুরও অেনক েবেড়েছ। এই পিরি�িতেত কষৃেকরা 

ক্ষিত�� হে�ন। ফেল ধান চাষ েথেক েবিরেয় আসার �বণতা ৈতির হেয়েছ। িতিন আরও বেলন, ‘আমােদর আর 

েকােনা আয় েনই। ধান ধের রাখার সক্ষমতা আমােদর েনই’।

েদবি�য় ভ�াচাযর্ আরও িজ�াসা কেরন, ধােনর পাশাপািশ অনয্ানয্ েযসব চাষ হে�, েসগুেলা েকাথায় িবি� হে�, 

ঢাকায় আসেছ কী? জবােব কৃষক নিসমন উৎতের বেলন, না, েসগুেলা আপাতত �ানীয় বাজােরই িবি� হে�। 

সাতক্ষীরা েথেক মাকসুদা খাতুন বেলন, চােলর দাম বৃি�র কারেণ ক্ষিত হে�। অথচ আমরা ধান িবি� কেরিছ 

কম দােম। আবার সার, বীেজর দাম েবিশ। বয্বসায়ীরা গুদােম ধান েরেখ িদে�। পরবতর্ীকােল তারা েবিশ দােম 

িবি� করেছ। এই পযর্ােয় েদবি�য় ভ�াচাযর্ িজ�াসা কেরন, ‘আপনারা সরকােরর কােছ ধান িবি� কেরনিন?’ 

জবােব মাকসুদা খাতুন বেলন, ‘আমরা েসই সুেযাগ পাই না। এমনিক েসই খবরও পাই না’। পের আমােদর ধান 

িকেন েখেত হয় বেল জানান িতিন। সাতক্ষীরার আেরক কৃষক সােবরা খাতুন বেলন, ‘আমরা যিদ সরকােরর কাছ 

েথেক সার-বীজ েকনার জনয্ িকছুটা সাহাযয্ েপতাম, তাহেল উপকার হেতা’। ধান ধের রাখার ক্ষমতা তােদর েনই 

জািনেয় সােবরা খাতুন আরও বেলন, কৃিষ িবভাগ তােদর কােছ েপৗঁছােত পাের না। 

কৃষক সােবরা খাতুন বেলন, তারা দীঘর্িদন ধের চাষাবাদ করেলও সুিবধা পাে�ন না, অথচ যারা অ� িকছুিদন 

ধের চাষাবাদ করেছন, তােদর অেনেকই সুিবধা পাে�ন। সুনামগ� েথেক রািফয়া আ�ার নােমর একজন কৃষক 

বেলন, আমােদর এখােন এক ফসিল জিম। আমরা অেনক আশা িনেয় একিট ফসলই উৎপাদন কির। উৎপাদন 

করেত িগেয় িবিভ� ধরেনর সমসয্া েদখা যায়। েসসব সমসয্ার সমাধান কের যখন ফসল িবি� করেত যাই, তখন 

খরেচর সমান দামও পাই না। িতিন আরও বেলন, েকন বয্বসায়ীরা েমৗসুেমর সময় আমােদর কাছ েথেক কম 

দােম ধান িকেন মজুত কের রােখ এবং পের েকন সারা বছর আমােদর েবিশ দােম চাল িকেন েখেত হয়? তাহেল 

েমৗসুেমর সময় ধােনর দামটা বািড়েয় িদেল সমসয্া কী? িতিন আরও বেলন, সরকার েবিশ দােম ধান মজুত 

করেলও েসখােন সবাই িদেত পাের না। রংপুর েথেক হািসনা েবগম বেলন, সরকার যিদ আমােদর ফসল মজুেতর 

বয্ব�া কের েদয় তাহেল আমরা পের েবিশ দােম ধান িবি� করেত পারব। 

কুিড়�াম েথেক শােহদ আলী নােম একজন কৃষক বেলন, আিম একজন ক্ষু� কৃষক। আিম ধান উৎপাদন কের েয 

টাকা পাই তা িদেয় আমার সংসার চেল না। নীলফামারী েথেক একজন কৃষক বেলন, আমরা চরা�েলর মানুষ 

অেনক �িতকূলতার মােঝ ফসল ফলাই। িক� ফসেলর নয্াযয্ মূলয্ পাই না। তাই আমরা যিদ সরকােরর কােছ 

দা �াউ’ নােমর একিট বই িলেখিছেলন। কৃষেকর ব�নার কথাই িতিন বেলেছন। তখন জিমদাির �থা িছল, এখন 

েসটা েনই, বা�বতা বদেলেছ। েদেশর ৫০ ভাগ কৃষেকর ২-৩ িবঘার েবিশ জিম েনই। এই জিমেত এত ফসল 

উৎপািদত হয় না েয তা িদেয় তারা তােদর সব চািহদা েমটােত পােরন। কৃিষর ধরণও বদেল েগেছ, অেনক 

ইিতবাচক পিরবতর্ন হেয়েছ, িক� সবাই সুিবধা পাে�ন না। 

েকািভড েমাকািবলায় কৃিষ

ড. আসাদু�ামান মেন কিরেয় েদন েয, ২০২০ সােল সাধারণ ছুিটর সময় েবােরা ধান কাটা যােব িক না, তা 

িনেয় শ�া ৈতির হেয়িছল। যিদও েশষ পযর্� েক্ষেতর ধান কাটা স�ব হেয়িছল। তা না হেল এখন আমােদর 

খাদয্ সংকট ৈতির হেত পারত। এরপর অেনেকই বলেত শুরু করেলন, েকািভড েমাকািবলায় কৃিষই সবেচেয় 

বড় হািতয়ার। কৃিষ উৎপাদন িঠকঠাক হেল অথর্নীিত দাঁিড়েয় যােব। িক� কৃষেকর কথা বলা হেলা না। 

আসাদু�ামান বেলন, আমােদর কৃিষ উৎপাদন বাড়ােত হেব, িক� িযিন উৎপাদন করেছন তার কথাও ভাবেত 

হেব। বাজাের দাম েবিশ থাকেল কৃষক েবিশ লাভ পােবন। িক� েসটা হে� িক না এটা বুঝেত েগেল িকছু 

তাৎক্ষিণক বা �� ও দীঘর্েময়ািদ বয্াপার বুঝেত হেব। ২০১৯-২০ অথর্ বছের সরকােরর হােত ১২-১৩ লাখ 

টন খাদয্শসয্ মজুদ িছল। েকািভড েমাকািবলায় সাহাযয্-সহায়তা িহেসেব এর অেনকটাই িদেত হেয়েছ। �থম 

িদেক মানুেষর রুিট-রুিজর সমসয্া িছল। সমসয্া সমাধােন সহেযািগতা তখন অেনকটাই কােজ এেসেছ। েস 

জনয্ সরকারেক ধনয্বাদ িদেত হেব বেল িতিন মেন কেরন। 

চাল মজুেতর তথয্ িব�াট

সাহাযয্-সহেযািগতা করার কারেণ সরকােরর মজুত অেনকটাই কেম এেসিছল। লক্ষয্ িছল, সরকার েবােরা 

েমৗসুেম ৮ লাখ টন খাদয্ শসয্ মজুত করেব, িক� �কৃতপেক্ষ করা হেয়েছ মা� চার ভােগর একভাগ। েকন েসটা 

হেলা, উৎতের আসাদু�ামান িনেজই বেলন, সবাই সবার ওপর েদাষােরাপ করেছন। িমল মািলকেদর কথা বলা 

হেয়েছ, তারা েকিজ�িত ৪১ টাকা েচেয়েছন; তেব সরকার ৩৭ টাকার েবিশ িদেত চায়িন। এ িনেয় মন কষাকিষ 

হেয়েছ। এর মেধয্ চােলর দাম বাড়েত শুরু কের। গত বছেরর এই সমেয় চােলর েয দাম িছল, এখন তার েচেয় 

দাম অ�ত ৫০ ভাগ েবিশ। খাদয্ ম�ণালয় যখন িমল মািলকেদর কাছ েথেক চাল িকনেত পারল না, তখন 

আমদািনর অনুমিত চাইল। মাননীয় �ধানম�ীও অনুেমাদন িদেলন এবং খাদয্ ম�ণালয় অনুেমাদন িনেয়ও 

আমদািন করল না। 

তেব চােলর দােমর সে� কৃষেকর স�কর্ েনই, তার স�কর্ ধােনর দােমর সে�। িতিন কখন ধান িবি� 

করেছন, কার কােছ িবি� করেছন, এসব খুবই গুরু�পূণর্। ফেল চােলর দাম বাড়েল লাভ হয় িমল মািলক, 

আড়তদারেদর। িতিন বেলন, েযাগান কমিতর িদেক থাকেল সাধারণত দাম বােড়। চািহদা েতা আর হঠাৎ কের 

বােড় না, এেক্ষে� সমসয্া েযাগােনর। এক হেত পাের েযাগােনর কমিত আেছ অথবা েযাগান েকাথাও আটেক 

আেছ- িমল মািলক, ফিড়য়া �মুেখর হােত। এ কথাও েশানা যাে�, অেনেক আবার চাল বা ধান মজুত কের 

েরেখেছ। সময়-সুেযাগমেতা তারা বাজাের ছাড়েব। অথর্াৎ তােদর কােছ তথয্ আেছ, বাজাের চােলর দাম বাড়েব। 

তােত তারা িকছু টাকা মুনাফা করেবন। েযাগােনর ��তা থাকেল দাম েতা বাড়েবই। িমল মািলক েসই ফায়দা 

তুলেত েচ�া করেব। 

েকৗতূহেলা�ীপক খবর হেলা, সরকারেক যখন বলা হেলা, িমল মািলকেদর চাপ েদওয়া হে� না েকন, তখন তারা 

বলল, এ িবষয়ক আইিন ক্ষমতা সরকােরর হােত েনই। এমনিক েদেশর মানুষ েখেত না েপেলও সরকােরর িকছু 

বলার েনই। এিদেক আমন ধান উঠল। েকউ েকউ বলেছন, আমন ধান িক পুেরাটা উেঠেছ? িবেশষ একিট গেবষণা 

�িত�ান বেলেছ, ৩০ লাখ টেনর মেতা উ�ৃৎত হেব। কী িহেসেব বলা হেয়েছ, তা আমরা জািন না। পের আবার 

তারা বেলেছ, ১০ লাখ টেনর মেতা উ�ৃৎত হেব। আমেনর সময় বনয্া ও ঘূিণর্ঝড় আ�ান আঘাত েহেনেছ। এমন 

অেনক জায়গায় বনয্া হেয়েছ, েযখােন ২৫-৩০ বছেরও বনয্া হয়িন। উৎপাদেন তার �ভাব পেড়েছ। আমেনর 

পর চার মােস ধান উৎপাদন হয় না। েবােরার পর �ায় পাঁচ মাস উৎপাদন হয় না। আসাদু�ামান মেন কেরন, 

এই মধয্বতর্ী সমেয় কীভােব চািহদা ও েজাগােনর মেধয্ সাম�সয্ রাখা হেব, তা মাথায় রাখেত হেব। কথা হে�, 

চাল আমদািনর অনুমিত িনেয়ও েকন আমদািন করা হেলা না? তােত দাম এতটা বাড়ত না। তেব চােলর মজুত 

চােলর দাম বাড়েছ েকন?

কার লাভ, কার �িত
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ধান েতালার পরপরই িকছু ঋণ পাই, তাহেল আমরা ধানটা িতন েথেক চার মাস ধের রাখেত পাির। তাহেল হয়েতা 

আমরা আরও িকছুটা েবিশ দােম িবি� করেত পারব আর উৎপাদন খরেচর ঋণও েশাধ করেত পারব। এেত কের 

আমােদর পািরবািরক চািহদাও িমটেব, আবার নয্াযয্মূলয্টাও হয়েতা পাব। 

কৃষক আে�ালন

ড. েদবি�য় বেলন, তৃণমূল পযর্ােয়র ক্ষু� কৃষকেদর সমসয্ার কথা আমরা এতক্ষণ শুনলাম। এখন কৃষক সিমিতর 

সাধারণ স�াদক সা�াদ জিহর চ�েনর কােছ জানেত চাই, এর সমাধান িকছু আেছ িক না। এই ে�িক্ষেত 

সা�াদ জিহর বেলন, সমাধান অবশয্ই আেছ। িক� েসটা িনভর্র কের আমােদর েদশটা যারা চালান, তােদর নীিত 

িনধর্ারেণর ওপর, তােদর দৃি�ভি�র ওপর। কৃষকবা�ব সরকার কথাটা মুেখ বলা হেলও বা�েব েদখা যায় না। 

আজ ধান-চােলর দাম িনেয় এত কথা হে�। সরকার ধােনর দাম িনধর্ারণ কের িদেয়েছ এক হাজার ৫০ টাকা। 

এটাও আমােদর আে�ালেনর ফসল। িক� দুভর্াগয্ হেলা, সরকার িনধর্ািরত মূেলয্ সব কৃষক ধান িবি� করেত 

পাের না। েমৗসুেমর সময় েবিশর ভাগ কৃষক বাধয্ হেয় ৫০০-৭০০ টাকা মেণ ধান িবি� কেরন, এেত তােদর 

উৎপাদন খরচও ওেঠ না। এর একটাই সমাধান, সরকার সরাসির কৃষেকর কাছ েথেক ধান বা চাল িকেন েনেব। 

িক� �িত বছরই সরকােরর পক্ষ েথেক বলা হয়, কৃষেকর কােছ িগেয়ও আমরা ধান বা চাল পাি� না। গত বছর 

এক লাখ েমি�ক টন ধান ও চাল েকনার কথা িছল। িক� তারা টােগর্ট পূরণ করেত পােরিন। 

সা�াদ জিহর �� কেরন, আমরা েতা েদখিছ �িতিট েমৗসুেম ধােনর বা�ার ফলন হে�, তাহেল েকন সরকার 

পাে� না। কারণ তারা �কৃত কৃষকেদর কােছ যাে�ন না। আমরা বারবার বেল আসিছ, কৃষেকর কাছ েথেক ধান 

ও চাল দুেটাই িকনেত হেব। ধান-চাল েকনার জনয্ ইউিনয়ন পযর্ােয় েযসব এলাকায় উৎপাদন েবিশ হয় েসসব 

এলাকায় সরকাির �য়েক� করেত হেব। এটা অ�ায়ীভােবও করা যায়। এেত কের ঘুষ বা দুনর্ীিত বৃি�র আশ�া 

আেছ িক না জানেত চাইেল িতিন বেলন, েজলা পযর্ােয় যিদ �য়েক� করা হয় তাহেল ওই পযর্� ক্ষু� কৃষেকরা 

েপৗঁছােত পাের না। তাই েসটা যিদ ইউিনয়ন পযর্ােয় করা হয়, তাহেল এলাকার সব কৃষক েসখােন েযেত পাের। 

িক� সরকার �য়েক� করেছ না। বারবারই আমরা েদখিছ, সরকার চাল িকনেছ িমলারেদর কাছ েথেক। এই 

িমলার ও েমৗসুিম বয্বসায়ীরা ৫০০ েথেক ৬০০ টাকা মেণ ধান িকেন মজুত কের রােখ। আর এখন বাজাের চােলর 

দাম েবিশ। বাজাের এখন �চুর চাল মজুত আেছ। ফেল দাম বাড়ার কারণ েনই। শুধু সরকােরর ভুল 

নীিত-িনধর্ারেণর কারেণ এই সমসয্াগুেলা হে�।

সা�াদ জিহর বেলন, আমরা কষৃক সিমিতর পক্ষ েথেক বারবার বেল আসিছ, িবএিডিস-েক সি�য় কের �েয়াজনীয় 

সার, বীজ ও কীটনাশক কষৃকেক কম দােম সরবরাহ করেত হেব। তাহেল কষৃেকর উৎপাদন খরচ কম হেব। িক� 

সরকার েসিদেক না িগেয় েবসরকাির খােত সব েছেড় িদে�। আরও একটা িবষয় আমরা বেল আসিছ। েসটা হে�, 

কষৃেকর কাছ েথেক সরকার নয্াযয্ মেূলয্ ধান-চাল িকনেব এবং েরশিনংেয়র মাধয্েম কম দােম িন� ও 

িন�-মধয্িবৎতেদর কােছ িবি� করেব। েসটা করা হেল মানষু আজেকর এই দুিবর্ষহ অব�া েথেক িকছটুা হেলও মিু� 

েপত।’ সা�াদ জিহর আরও বেলন, বতর্মান সরকার ২০০৮ সােল ক্ষমতায় আসার পর বেলিছল, তারা প�ী েরশিনং 

বয্ব�া চাল ুকরেবন। িক� দুভর্াগয্, এখেনা েসটা হে� না। আরও একটা িবষয় আমরা বারবার বেল আসিছ, উৎপাদন, 

বাজারজাতকরণ ও িবপণন যিদ সমবায় িভিৎতেত করা যায়, তাহেল মধয্��েভাগী ফিড়য়ারা েবিশ িকছ ুকরেত পারেব 

না। কষৃক সরাসির এখােন েথেক লাভবান হেব। কষৃকেদর এত সমসয্া থাকার পরও কষৃক আে�ালন হে� না েকন, 

জানেত চাইেল সা�াদ জিহর বেলন, আে�ালন হে� না েসটা িঠক নয়; আে�ালন হেলও েসটা �চার মাধয্েম খবু 

েবিশ আসেছ না। 

িমলারেদর কথা

বাংলােদশ অেটা রাইস িমল ওনাসর্ অয্ােসািসেয়শন-র সভাপিত এেকএম েখারেশদ আলম খান-েক উে�শয্ কের 

ড. েদবি�য় বেলন, আজেকর আেলাচনায় কার লাভ, কার ক্ষিত িবেবচনা করেল এবং আেলাচনায় সবার ব�বয্ 

েথেক েযটা বারবার উেঠ এেসেছ, তােত অেটা রাইস িমেলর মািলকেদর িদেকই দৃি� যায়। যিদ কৃিষম�ীর কথা 

বিল, িতিনও েকােনা এক জায়গায় কারসািজ শ�টা বয্বহার কেরিছেলন, সব িমিলেয় েখারেশদ আলম খােনর 

ব�বয্ শুনেত চান েদবি�য় ভ�াচাযর্। 

েখারেশদ আলম বেলন, িবগত কেয়ক বছের েদেখ এেসিছ, ৫৮ টাকার ওপের চােলর দাম যায়িন। ২০১৫-১৬ 

সাল েথেক ধােনর দাম বাড়েছ, যার ফেল চােলর দামও িকছুটা েবেড়েছ। এইবার মাননীয় �ধানম�ী চাে�ন, 

কৃষক নয্াযয্ মূলয্ পান, নীিত িনধর্ারকরাও েতমনটাই চাে�ন। ধান কাটার শুরু েথেকই িক� আমরা এক হাজার 

৫০ টাকা কের িকনিছ। আর সরবরাহ আমােদর �থম েথেকই কম িছল। আিম েযটা বলেত চাই, চািহদা এবং 

সরবরােহর ওপর িভিৎত কেরই েয েকােনা িকছুর মূলয্ িনধর্ািরত হয়। অথর্াৎ সরবরাহ কেম েগেল িজিনেসর মূলয্ 

েবেড় যায়। আর আমােদর �থম েথেকই এবার সরবরাহ কম িছল। েয বাজাের ৫০ গািড় ধান িবি� হেতা, েসই 

বাজাের এবার ১০ গািড় ধানও পাইিন। কৃিষ ম�ণালয় েথেক এবার ধােনর বা�ার ফলেনর েয তথয্ েদওয়া 

হেয়েছ, েসটা সিঠক নয় বেল আিম মেন কির। এখন েথেক দুই মাস আেগ েদখলাম, বাজাের পযর্া� ধান পাওয়া 

যাে� না, ধােনর বাজার বাড়েছ, েসই সে� উৎপাদন খরচও িকছুটা েবেড়েছ। �থেম আমরা ধান পিরবহন কের 

িনেয় আিস, পের েস� কের শুকােত হয়। েসখােন আমােদর িবদুয্ৎ িবল আেছ, �ালািন খরচ আেছ, �িমকসহ 

আরও অনয্ানয্ েযসব খরচ আেছ, েসগুেলা সম�য় কের েদখা যায়, আমরা েলাকসান িদেয় যাি�। তারপরও িক� 

আমরা বাজাের চাল সরবরাহ িঠক েরেখিছ।’ 

বড়-েছাট বয্বধান

মাননীয় �ধানম�ী, কৃিষম�ী, খাদয্ম�ী ও অথর্ম�ীেক উে�শয্ কের েখারেশদ আলম বেলন, ৯৫ শতাংশ রাইস 

িমেলর মািলক িক� বয্াংেকর েখলািপ �াহক। তােদর িবরুে� মামলা হে�, ওয়াের� জাির করা হে�। েদশ 

আজেক খােদয্ �য়ংস�ূণর্। খাদয্ িনরাপৎতায় রাইস িমল মািলকেদর বড় অবদান আেছ এবং থাকা উিচত। এই 

রাইস িমল যিদ হািরেয় যায়, তাহেল েদশ আবার তলািবহীন ঝুিড়েত পিরণত হেব। কৃষক খাদয্ উৎপাদন করেব, 

িক� িবি�র জায়গা খুঁেজ পােব না। তখন িক� েদেশ ভয়াবহ পিরি�িত সৃি� হেব। িতিন আরও বেলন, বড় বড় 

১৭টা বহুজািতক েকা�ািন বাজাের আেছ। তারা আচার বানায়, চাটিন বানায়, মুিড় ভাঁেজ, িচড়া ভাঁেজ, আরও কত 

কী। বাংলােদশ বয্াংেকর ইএফ ফাে�র সব সুিবধা িক� এরা েনন। বাংলােদশ বয্াংেকর এই ঋেণর িবপরীেত সুদ 

িদেত হয় না। অথচ আমরা যারা এসএমই পযর্ােয় বয্বসা করিছ, তারা েকােনা িদন এই সুিবধা িনেত পািরিন। 

বৃহৎরা িবনা সুেদ ঋণ িনেয় বয্বসা করেছ, আর আমরা ১৭ শতাংশ সুেদর িবিনমেয় ঋণ িনেয় বয্বসা করিছ। 

বতর্মােন ৯ শতাংশ সুেদর কথা বলা হেলও বা�েব তা হে� না। ফেল এই েকা�ািনগুেলার সে� আমরা েপের 

উঠিছ না। �াভািবকভােবই একটা িসি�েকট সৃি� হেয়েছ। েখারেশদ আলম আরও বেলন, যােদর হােত হাজার 

হাজার শত শত েকািট টাকা আেছ, তারা বয্াংক ও িবমার মািলক। তারা িচিন বানায়, লবণ বানায়, তারা সব 

বয্বসাই কের। এখন কথা হে�, আমােদর উৎপাদন খরচ যিদ কমােনা যায়, আর এই েমগা বয্বসায়ীেদর আইেনর 

আওতায় আনা যায়, তাহেল হয়েতা চােলর দাম িকছুটা কমােনা স�ব। ধান কাটেতও �চুর টাকা লােগ। একজন 

�িমকেক িদেন ৬০০ টাকা িদেত হয়। েসই �িমক ধান কাটেত পােরন িদেন এক মণ এটা বড় ক্ষিতর কারণ; 

কৃষকেদর যিদ ধান কাটার য� েদওয়া যায়, তাহেল এই খরচ লাগত না। 

বাংলােদশ পরমাণু কৃিষ গেবষণা ইনি�িটউট(িবনা)-র মহাপিরচালক, িমজর্া মিফজুল ইসলাম বেলন, �ামা�েল 

েদখা যায় েছাট েছাট েযসব িমল আেছ েসগুেলা ব�। ওখােন েকউ েযেত চায় না। আর বড় বড় িমলগুেলােত 

অেনক বড় বড় েমিশন। েযমন, েমাটা চালেক িচকন করার েয েমিশন, তার দাম অেনক। েছাট িমল মািলেকরা এটা 

িকনেত পাের না। িতিন বেলন, েমাটা চােলর দাম বাড়েছ। েসটা হেবই, েকননা েমাটা চালই এখন িচকন চাল হেয় 

যাে�। ফেল েমাটা চােলর চািহদা এখন েবিশ। ৭০ েথেক ৮০ ভাগ েমাটা চাল সরু হেয় নািজরশাইল, িমিনেকট 

হেয় যাে�। ফেল এই জায়গােতও আমােদর কাজ করার সুেযাগ আেছ িক� এ জনয্ েছাট েছাট িমলগুেলােক 

�েণাদনার আওতায় িনেয় আসেত হেব। 

ধান উৎপাদন

শাইখ িসরােজর সে� একমত েপাষণ কের িমজর্া মিফজুল ইসলাম বেলন, আিমও একজন উ�াবক। বীনা ধােনর 

অেনকগুেলা জাত উ�াবন কেরিছ। এই জাতগুেলা এখন খুবই জনি�য়। অেনেক বলেছন, ধােনর উৎপাদন কেম 

যাে�। আিম একজন িব�ানী িহসােব বলব, কথাটা একদম িঠক নয়। �িত েহ�র জিমেত েযন �ায় ১০ টন 

উৎপাদন করেত পাির, েসই লেক্ষয্ আমরা কাজ করিছ। এর �েয়াজনীয় �যুি�ও আমােদর হােত আেছ। ফেল 

আগামী িদেন উৎপাদন আরও বাড়েব বেলই আশা করিছ। বাজার বয্ব�াপনােত অবশয্ই েজারদার করেত হেব। এ 

এসিডিজ বা�বায়েন নাগিরক �য্াটফমর্, বাংলােদশ 
ৈবি�কভােব গহৃীত ‘েটকসই উ�য়ন অজর্েন এেজন্ডা 
২০৩০’ বা�বায়ন �ি�য়ায় সরকােরর পাশাপািশ 
জাতীয় পযর্ােয় সি�য় ভূিমকা রাখার উে�েশয্ গিঠত 
েদেশর নাগিরক সমােজর একিট উেদয্াগ। ২০১৬-র 
জেুন নাগিরক সমােজর বয্ি� পযর্ােয়র উেদয্ােগ এ 
�য্াটফমর্ আনু�ািনকভােব যা�া শুরু কের। এ 
�য্াটফেমর্র মলূ ল�য্ হেলা, বাংলােদেশ েটকসই উ�য়ন 
অভী�সমহূ (এসিডিজ) বা�বায়ন �ি�য়ার অ�গিত 
পযর্েব�ণ করা এবং এ �ি�য়ায় জবাবিদিহ িনি�ত 
করা। এেজন্ডা ২০৩০ বা�বায়েনর বয্াপকতা ও 
চয্ােলে�র িদকগুেলা িবেবচনা করেল েবাঝা যায় এর 
সফলতার ে�ে� বহু-অংশীজনিভি�ক অংশ�হণমলূক 
বয্ব�া একিট গুরু�পণূর্ ভূিমকা পালন করেব। আর এই 
ধারণা েথেক উ��ু হেয়ই নাগিরক �য্াটফমর্ গঠন করা 
হয়। েদশবয্াপী এসিডিজ বা�বায়েন কাজ করেছ এমন 
১১৯িট সং�া বতর্মােন �য্াটফেমর্র সহেযাগী সংগঠন 
িহেসেব য�ু রেয়েছ। েকািভড-১৯ অিতমািরর 
সময়কােল নাগিরক �য্াটফমর্ সি�য়ভােব িবিভ� 
কাযর্�ম পিরচালনা কের আসেছ আসেছ।

সংলাপ স�েকর্
চােলর দাম অ�াভািবক হাের েবেড়েছ। চােলর এই 
বিধর্ত মলূয্ িপিছেয় পড়া জনেগা�ীর ওপর বাড়িত চাপ 
ৈতির করেছ। িক�ু এই বাড়িত মলূয্ কৃষক পযর্� যাে� 
িক না তা িনেয় সংশয় রেয়েছ। অ�িদেক এই দাম বিৃ�র 
জ� িমল মািলক এবং আড়তদারেদর �ভােবর কথাও 
উে�খ কেরন েকউ েকউ। এই অব�ার ে��াপেট দুিট 
�� �াভািবকভােবই আেস। েসগুিল হেলা – চােলর দাম 
েকন বিৃ� পাে� এবং এই বাড়িত মেূলয্র কারেন েক 
লাভবান হে�। এই পির�ি�েত ১০ জানুয়াির ২০২১, 
এসিডিজ বা�বায়েন নাগিরক �য্াটফমর্, বাংলােদশ 
‘’চােলর দাম বাড়েছ েকন? কার লাভ, কার �িত’ শীষর্ক 
একিট ভাচুর্য়াল সংলােপর আেয়াজন কের। িবিভ� 
সং�ার �িতিনিধ ও বয্াি�বগর্, জন�িতিনিধ, সরকাির 
কমর্কতর্া, কৃিষ িবষয়ক সরকাির গেবষণা �িত�ােনর 
কমর্কতর্া, আড়তদার, চাল বয্বসায়ী, চালকল মািলক, 
�ামীণ কৃষক এই সংলােপ অংশ�হণ কেরন এবং তােদর 
মতামত ও ম�বয্ তুেল ধেরন।

জনয্ বাজার মিনটিরং েজারদার করেত হেব। েসই সে� চােলর মূলয্ এবং সংি�� নীিত �ণয়ন ও বা�বায়ন িনেয়ও 

কাজ করেত হেব। 

আগামী েবােরা েমৗসুেম যখন নতুন ধান উঠেব, তখেনা চােলর দাম েবিশ থাকেব িক না, এই �ে�র জবােব ি�-র 

মহাপিরচালক বেলন, চলিত বছের েবােরার উৎপাদন অেনক েবিশ হেব। কারণ আমন েমৗসুেম কৃষেকরা 

নয্াযয্মূেলয্ ধান িবি� করেত েপেরেছ। ফেল তারা আরও েবিশ উৎসাহ-উ�ীপনা িনেয় েবােরা আবাদ করেবন। 

টােগর্েটর েচেয়ও েবিশ উৎপাদন হেব বেল আশা করিছ। ফেল তখন চােলর দাম কেম আসেব বেল আশা করেছন 

ি�-র মহাপিরচালক। 

সমাপনী ব�বয্

আেলাচনার সমাি� েটেন েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, আেলাচনায় অেনক িবষয় উেঠ এল। এর মেধয্ অনয্তম হে�, 

ধান উৎপাদেনর �া�লন স��ীয়। �ায় সবাই বলেলন, �া�লেন সমসয্া এবং েস কারেণ বাজাের �ভাব পেড়েছ 

িক না। আবার এ কথাও জানা েগল, চােলর বাজার শুধ ুউৎপাদেনর ওপর িনভর্র কের না, বাজােরর অনয্ানয্ িবষেয়র 

ওপরও এিট িনভর্রশীল। তেব িনভর্রেযাগয্ �া�লন গুরু�পণূর্। তা না হেল বাজাের সিঠক সংেকত যায় না। 

ি�তীয়ত, সরকােরর নীিত ও বয্ব�াপনায় িতনিট িবষয় ঘুের িফের এেসেছ। সরকােরর মজুত সক্ষমতা িনেয় কথা 

উেঠেছ। বলা হেয়েছ, সরকােরর মজুত অেনক কম হওয়ার কারেণ বাজাের �ভাব িব�ার করা সরকােরর পেক্ষ 

স�ব হে� না। সং�েহর েক্ষে�ও লক্ষয্মা�া পূরণ হয়িন। কৃষেকরা বেলেছন, লটািরর মাধয্েম ধান েনওয়ার 

কারেণ তারা অেনক েক্ষে�ই বাদ পেড় েগেছন। 

তৃতীয়ত, আমদািনও হেলা না। যিদও সরকার চাল আমদািনেত শু� ৬২ শতাংশ েথেক কিমেয় ২৫ শতাংশ 

িনধর্ারণ কেরেছ। এলিস েখালার জনয্ ২৯িট �িত�ানেক অনুেমাদন েদওয়া হেয়েছ। তারপরও সময়মেতা 

আমদািন হয়িন। আগামী িদেন এসব িবষয় দক্ষতার সে� েমাকািবলা করেত হেব বেল েদবি�য় ভ�াচাযর্ মেন 

কেরন েস িবষেয়ও আেলাচনা হেয়েছ। 

এ ছাড়া চােলর বাজার-মূলয্ িনেয়ও আেলাচনা হেয়েছ; কত দাম হেল উৎপাদক, বয্বসায়ী ও েভা�া সবার জনয্ই 

সহনীয় হয়। েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, আেলাচনায় ঘুের িফের এেসেছ েয েমাটা চােলর দাম ৪০-৫০ টাকার মেধয্ 

হেল সবার জনয্ সহনীয় হয়। যিদও অেনেক বলেছন, ধানসহ কৃিষ পেণয্র দাম আরও বাড়েত েদওয়া উিচত। কৃিষ 

জিমর পিরমাণ কেম আসেছ, েস কথাও বেলেছন অেনেক। তাই এ বয্াপাের কী করণীয় হেত পাের, েসই �স�িট 

বারবার িফের এেসেছ। িমলার ও আমদািনকারেকরাও আেলাচনায় অংশ িনেয়েছন। িমলারেদর ব�বয্ হে�, কৃিষ 

বািণেজয্ িমলারেদর েচেয় অকৃিষ বা অনয্ানয্ বয্বসা েথেক আসা নবয্ কৃিষ-পণয্ ��তকারেকরা েবিশ গুরু�পূণর্ 

হেয় উঠেছন। সরকােরর �েণাদনাও পাে�ন এরা। এ েক্ষে� বয্াংক ঋণ ও �েণাদনায় সাম�সয্ আনার সুেযাগ 

আেছ বেল মেন কেরন তারা। অেনেক আবার ঋণ েফরত িদেত পারেছন না। এ ছাড়া সুগ�ী চাল র�ািনেত 

েযৗি�কভােব গুরু� েদওয়ার কথা বলা হেয়েছ। 

বাজার বয্ব�াপনার মেধয্ মাঝাির ও ক্ষু� কৃষেকর িটেক থাকার স�াবনা কম, এ িনেয়ও িব�ািরত আেলাচনা 

হেয়েছ। কৃষক কম দােম ধান িবি� কের েবিশ দােম চাল িকনেছন। ফেল তােদর ঘাটিতেত থাকেত হয়। এেদর 

সহায়তায় েমৗসুিম িভিৎতেত চাল মজুত করার বয্ব�া আেছ িক না তা িনেয়ও আেলাচনা হেয়েছ। অেনেক মেন 

কেরন, সং�হ অিভযান শি�শালী করেত হেব। ইউিনয়ন পযর্ােয় এই কাযর্�ম চালােত হেব। দুনর্ীিত দূর করা 

�েয়াজন। কৃষেকর ক��র েজারদার করেত সংগঠন গেড় তুলেত হেব। 

সেবর্াপির, আগামী কেয়ক মােস কৃিষ পণয্ িবেশষ কের চােলর দাম িনেয় উৎক�ার কারণ আেছ িক না, তা িনেয় 

কথা বেলেছন অেনেক। যারা বলেছন, �া�লন িঠক আেছ, তারা মেন কেরন, েমাটা চােলর দাম ৫০ টাকার ওপের 

উঠেব না। আবার যারা মেন কেরন, �া�লন িঠক েনই, তারা বলেছন, আগামী রমজান মােস দাম আরও একদফা 

বাড়েব। েস জনয্ খাদয্শসয্ বা চােলর বাজাের নজরদাির �েয়াজন বেল অেনেক মেন কেরন।

েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, সামি�কভােব েদেশ কৃিষর উ�িত হেলও কৃষেকর উ�িত হয়িন। িবেশষ কের ক্ষু� ও 

মাঝাির কৃষেকরা উ�য়েনর মহাসড়েক উঠেত পারেবন িক না, তা িনেয় �� েথেকই যাে�। সরকােরর নীিতর মেধয্ 

এই িবষয়িটর �িত যথাযত গুরু� িদেত হেব। চােলর দাম বাড়েল �িমেকর মজুিরও বাড়ােত হেব। েস কারেণ 

বাজার সব সময় পিরবীক্ষেণর মেধয্ রাখেত হেব। 

অেনক আেগ িসিপিড-র পক্ষ েথেক ��াব েদওয়া হেয়িছল, েদেশ ‘এি�কালচার �াইস কিমশন’ বা ‘কৃিষপণয্ 

মূলয্ কিমশন’ গঠন করা েহাক। েমৗসুম-িভিৎতক দাম িনধর্ারণ এবং কৃষেকর অংশ�হণ িনি�ত করা েগেল তা 

কােজ েদেব। ভারেত এটা কাযর্কত পদেক্ষপ িহেসেব �মািনত হেয়েছ। েদেশও িবষয়িট গেবষক বা আমলােদর 

হােত না েরেখ �কৃত কৃষক ও বাজার সংি�� সবাইেক যু� কের এটা করেত হেব। এেত বাজাের যথাযথ সংেকত 

যােব। গেবষেকরাও বাজার স�েকর্ জানেত পারেবন। েদবি�য় ভ�াচাযর্ আশা �কাশ কেরন, আগামী িদেন নীিত 

িনধর্ারেকরা এটা অনুধাবন করেত পারেবন এবং এ িবষেয় �েয়াজনীয় পদেক্ষপ �হন করেবন। 



সূচনা ব�বয্

সংলােপর শুরুেতই এসিডিজ বা�বায়েন নাগিরক �য্াটফমর্, 

বাংলােদশ-এর আ�ায়ক ড. েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, �াধীনতার পর গত 

৫০ বছের বাংলােদেশর সফলতার অনয্তম �ধান জায়গা হে� কৃিষ। 

�াধীনতার পর বাংলােদশেক িনেয় অেনেকই িবিভ� ম�বয্ কেরিছেলন। 

এখানকার মানুষ কী েখেয় েবঁেচ থাকেব, তা িনেয়ও িছল সংশয়। এখন 

আমরা গেবর্র সে� বলেত পাির, ১৬ েকািট মানুষেক িতন েবলার খােদয্র 

�েয়াজন েমটােনার মেতা যেথ� ধান বাংলােদশ উৎপাদন করেত পাের। 

�াধীনতার সুবণর্ জয়�ীেত এই অজর্নেক অবশয্ই �রণ করেত হেব। 

কৃষক, কৃিষ বয্বসায়ী, গেবষক, - সবাই এই �শংসার দািবদার। তেব চাল 

সবসময়ই একিট সংেবদনশীল পণয্। চােলর দাম �াস-বৃি�র সােথ সািবর্ক 

মূলয্�ীিতর িনকট স�কর্ রেয়েছ। চােলর দাম িনধর্ারণ ও সরবরােহর 

েক্ষে� রাে�র কী ভূিমকা থাকেব তাও গুরু�পূণর্। এছারাও আ�জর্ািতক 

বাজাের দােমর উৎথান-পতেনর সে� অভয্�রীণ বাজাের চােলর দােমর 

স�কর্ রেয়েছ। এ েক্ষে� বয্তয্য় ঘটেল তার অিভঘাত দৃশয্মান হয় 

সামািজক-অথর্ৈনিতক-রাজৈনিতক বা�বতায়। সা�িতক সমেয় চােলর 

দাম ঊ�র্মুখী। এই দাম বৃি�র কারণ স�েকর্ আমােদর েকান �� ধারণা 

েনই। আজেকর আেলাচনা েথেক এ িবষেয় িকছুটা ধারণা পােবা বেল 

আমরা আশা করিছ। 

কৃষেকর ব�না

আেলাচনার সূ�পাত কের ড. এম আসাদু�ামান বেলন, চােলর দাম িনেয় 

িকছু বলেল েসই পুেরােনা গে�র অবতারণা করেত হেব। তেব েসই 

গে�র ে�িক্ষত বদেল েগেছ। ৮১ বছর আেগ আিজজুল হক ‘ময্ান িবহাই� 

স�েকর্ জানেত চাইেল ২-৩ মাস আেগর তথয্ জানােনা হয় বেল িতিন ম�বয্ কেরন। এখােন তেথয্র ঘাটিত 

আেছ বেল িতিন মেন কেরন। 

শাইখ িসরাজ তেথয্র গড় িমল িনেয় তার ব�বয্ শুরু কেরন। এক �িত�ান বেলেছ, েদেশ ৩০ লাখ টন আমন 

েবিশ উৎপািদত হেব, আবার সরকাির অনয্ �িত�ান বেলেছ, ১৫ লাখ টন ধান কম উৎপািদত হেব। িতিন 

বেলন, আমন ধান কম উৎপািদত হেয়েছ তা িনি�ত। �লি�ত বনয্া ও দুেযর্ােগর কারেণ উৎপাদন কম হেব, 

েসটাই �াভািবক। এখন মজুত আেছ ৫ লাখ টেনর মেতা। গত এক স�ােহ েমাটা চােলর খুচরা দাম িছল 

৪২-৪৩ টাকা, আেগ যা িছল ৪৫-৫০ টাকা। িচকন চােলর দাম িছল ৮০ টাকার মেতা, এখন তা ৭৭-৭৮ টাকায় 

েনেম এেসেছ। এক স�াহ আেগ ধােনর পাইকাির দাম মণ�িত িছল ১০০০-১১০০ টাকা। েসটা এখন হাজার 

টাকায় েনেম এেসেছ। সেবর্া� দাম িছল ১ হাজার ৬০০ টাকার মেতা। অনয্িদেক িসংহভাগ �কৃত কৃষেকর হােত 

িক� ধান েনই। এই ধান চেল যায় িমল মািলক বা মজুতদারেদর হােত। অথর্াৎ দাম বাড়েলও কৃষক উপকৃত 

হে� না। ধােনর দাম বাড়েল কৃষেকর িকছুটা হেলও লাভ হয়, আবার দাম বাড়েল েভা�ার ক্ষিত। এর মেধয্ 

সম�য় করা যাে� না। িন�য়ই এখােন নীিতগত িস�াে�র বয্াপার আেছ বেল িতিন উে�খ কেরন। 

এেকএম েখারেশদ আলম খান বেলন, এবার আমরা বাজাের েসই অেথর্ ধান পাইিন। তাহেল মজুত বাড়েব 

েকমন কের? েয কারেণ শুরু েথেকই বেলিছ, উৎপাদন েবিশ হেলও সরবরাহ খুবই কম। েকননা এবার ধান 

িবিভ� পেকেট চেল েগেছ। িকছু েমৗসুিম বয্বসায়ী এখন ধান মজুত কের। আবার বড় বয্বসায়ীরা ৫০টা িমল 

িনেয় একটা বড় িমল ৈতির কেরেছ, তােদর চািহদা েবিশ। ফেল সব ধান তােদর পেকেট চেল েগেছ। তারা শাট 

ডাউন কের বেস আেছ। আমােদর মেতা মাঝাির বা েছাট িমলারেদর কােছ এখন ধান েনই। 

বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি�িটউট(ি�)-র মহাপিরচালক ড. েমা: শাহজাহান কিবর বেলন, েকউ দায় িনেত 

চাে�ন না। গত বছর ২ েকািট টন চাল উৎপািদত হবার পরও িক� বাজাের চােলর দাম কেমিন। েবশ কেয়কিট 

সমীক্ষায় েদখা েগেছ, ৩০ জুন বাজাের ২৯ েথেক ৩০ লাখ টন চাল উ�ৃৎত থাকেব। এই খবর �কািশত হওয়ার পর 

সবাই নড়চেড় বসল। এবার আউশ উৎপাদন হেয়েছ ৩৩ লাখ টন। এরপর আমন ধান কত উৎপাদন হেত পাের, 

তা জানা যায়িন। ফসল এখেনা পুেরাপুির ওেঠিন। এসেবর িভিৎতেত বলা হে�, ২৯-৩০ লাখ টন উ�ৃৎত থাকেব। 

এরপর মাথািপছু চােলর চািহদা িনেয়ও অ��তা আেছ। খানা আয়-বয্য় জিরপ েথেক আমরা জািন, মাথািপছু চাল 

খাওয়া হে� ৩৬৭ �াম। িক� ি�-র িনজ� সমীক্ষা বলেছ, মাথািপছু চাল খাওয়া হে� ৪০৫ �াম। েকািভেডর 

কারেণও এটা বাড়েত পাের। তেব নন িহউময্ান কনজা�শন বা অনয্ানয্ খােত চােলর বয্বহার বাড়েছ। এেতও 

মাথািপছু চােলর চািহদা েবেড়েছ। েবােরা ধােনর উৎপাদন েবেড়েছ। অিত বৃি� ও বনয্ার কারেণ আমেনর উৎপাদন 

কেমেছ, যিদও েসটা �া�লেনর মেধয্ িছল। ি� এই িহসাব আমেল িনেয়েছ। আমেনর উৎপাদন ১৫ লাখ টন কম 

হেব এটা ধের িনেয়ই আমরা বলিছ, ৩০ লাখ টন চাল উ�ৃৎত থাকেব। িতিন েজার িদেয় বেলন, উৎপাদন কম হেলও 

খাদয্-শৃ�ল (ফুড েচইন) এক িদেনর জনয্ও িবন� হয়িন। েযটা ঘেটেছ তা হেলা, হঠাৎ হঠাৎ সংকট সৃি� কের দাম 

বাড়ােনার েচ�া হেয়েছ। খাদয্ সংকট হওয়ার আশ�া আেছ িক না এ �সে� িতিন বেলন, ‘েমােটও নয়। সংকট 

ৈতির করার আশংকা আেছ। েস জনয্ আমােদর সততা ও েদশে�েমর পিরচয় িদেত হেব। বাজার েথেক ২০-৩০ 

লাখ টন চাল উধাও কের েদওয়ার নিজর আেছ। িনেজর েচােখ েদেখিছ, �ােম ঘর বািনেয় ধান মজুত কের রাখা 

হেয়েছ। এমনিক ধনী কৃষেকর বািড়েতও ধান রেয়েছ।’

শাহজাহান কিবর আরও বেলন, চােলর উৎপাদন কম হওয়ার কারেণ দাম েবেড়েছ, এ কথা িঠক নয়। গত কেয়ক 

বছেরর তথয্-পিরসংখয্ান তা সমথর্ন কের না। বাজাের অেনক েমৗসুিম বয্বসায়ী এেসেছন। তােদর কারেণ বাজাের 

চাপ পেড়েছ। এ ছাড়া বড় িমলারেদর কারেণ েছাট িমলাররা বাজাের কাি�ত ভূিমকা পালন করেত পােরন না। 

শাইখ িসরাজ বেলন, সরকােরর মজুত আরও বাড়ােনা �েয়াজন। এখন সক্ষমতা ১৭-১৮ লাখ েমি�ক টন। �তয্� 

অ�েলর সব কৃষক একটাই কথা বেলেছন, ফসল েতালার পরই িবি� কের িদেত হয়, পরবতর্ী ফসল আবােদর 

জনয্ এবং িনেজেদর খাবার েজাগােনর জনয্। সরকার সব সময় ভােলা �ক ধের রাখেত পারেল ওই কৃষকেদর ধান 

তাৎক্ষিণক িবি� করেত হয় না। তারা ধীের ধীের িবি� কের নয্াযয্মূলয্ েপেত পাের। ি�তীয়ত, সরকারেক যিদ 

আমদািন করেত হয়, তাহেল ২৫ শতাংেশর িনেচ কর আেরাপ করা হেল কৃষক লাভবান হেব না। এটা পরীিক্ষত 

িবষয়। েকননা েমাটা ধােনর দাম যিদ কৃষক এক হাজার টাকা আর িচকন ধােনর জনয্ ১২০০-১৩০০ টাকা পায়, 

তাহেল সমতা থাকেব। েস েক্ষে� চাল িমিলংেয়র পর বাজাের েমাটাটা ৩৯-৪০ টাকা আর িচকনটা ৪৯-৫০ টাকা 

দাম হেব। অনয্িদেক ২৫ শতাংশ টয্া� িদেয় যিদ আমদািন করা হয়, তাহেল সীমা� পযর্� এটার দাম পড়েব 

৩৭-৩৮ টাকা। তেবই দুই বাজােরর মেধয্ সমতা থাকেব। সরকােরর কৃিষ য�পািতর সক্ষমতা আরও বাড়ােনা 

দরকার বেলও িতিন মেন কেরন। 

কৃষেকর কাছ েথেক সরাসির ধান েকনার কথা দীঘর্িদন ধের বলা হে�। সিতয্কার অেথর্ সরকােরর েসই 

অবকাঠােমা েনই বেল শাইখ িসরাজ মেন কেরন। সবিকছু িমিলেয় কৃষক শুভংকেরর ফাঁিকর মেধয্ই পেড় যায়। 

িতিন বেলন, সরকার বড় ধরেণর �ক� হােত িনেত পাের, েযমন- একসময় িছল শসয্ গুদাম ঋণ �ক�। 

েযখােন কৃষক শসয্ রাখেব এবং িবিনমেয় অথর্ িনেয় পরবতর্ী আবােদ যােব। তাহেল এ বয্ব�াটা কােজ েদেব। যখন 

েমৗসুম আসেব, কৃষক েসটা িবি� কের গুদােমর টাকা পিরেশাধ করেব এবং িনেজও ভােলা থাকেব। িক� এই 

কাযর্�ম সফল হেলা না। িতিন বেলন, যারা কােলাবাজাির কের, তােদর �াথর্ িটিকেয় রাখার জনয্ই এই কাযর্�ম 

সফল হয়িন। েদেশ ৩৮০িট শসয্গুদাম ঋণ �ক� িছল। েসটা কমেত কমেত এখন হয়েতা ১৮ িটর মেতা আেছ। 

েসগুেলা পুনরু�ীিবত করা েগেল অেনক সমসয্ার সমাধান হয়।  

এই পযর্ােয় কাজী সা�াদ জিহর চ�ন বেলন, শসয্ গুদামজাত করাই সবেচেয় বড় সমসয্া। �িতিট উপেজলায় 

বড় বড় শসয্ গুদাম িনমর্াণ করা েগেল কৃষকেদর সব ধান একবাের িবি� কের িদেত হয় না। এেত সরকােরর ৪-৫ 

হাজার েকািট টাকা বয্য় হেব। 

দাম �াস-বিৃ�

ড. কাজী শাহাবউি�ন বেলন, েমৗসুেম চােলর দাম কেম ও মধয্বতর্ী সমেয় বােড়, এটাই হেয় আসেছ। আমরা 

েদিখ, েবােরা েমৗসুেমর আেগ চােলর দাম বােড়, চাল উেঠ েগেল কেম; আবার আমন েমৗসুেমর আেগ দাম বােড়, 

আমন উঠেল দাম কেম। েসই িহসােব চােলর দাম এখন বৃি�র কথা নয়, যিদ দুেযর্াগ না হয়। ১৯৯৮ সােল বনয্ার 

সময় উৎপাদন অেনকটাই কম হেয়িছল, েসবার আমরা ভারত েথেক েবসরকাির পযর্ােয় চাল আমদািন কেরিছ। 

ফেল চােলর বাজার অেনকটাই ি�িতশীল িছল। িতিন বেলন, এবার আমন উৎপাদন কতটা ক্ষিত�� হেয়েছ, 

েসটাই ��। আর েসই ক্ষিত েপাষােত আমরা কী কী বয্ব�া িনেয়িছ এবং সরকাির পযর্ােয় চাল আমদািন েকন হে� 

না, েসটা আেরক ��। েবসরকাির খােতর মাধয্েম চাল আমদািন করেত কী বয্ব�া েনওয়া হেলা বা শু� �াস করা 

হেলা িক না, তাও বড় ��। 

িতিন আরও বেলন, গত বছর জুন-জুলাই মােস একবার বনয্া হেয়েছ। ফসল েতালার সময় হয়িন, ফেল বীজতলা 

ন� হেয়েছ। সরকােরর চাল মজুেতর পিরমাণ সক্ষমতার েচেয় অেনক কম। তেব েবসরকাির খােতরও িকছু মজুত 

আেছ। কম মজুত খাদয্ িনরাপৎতার জনয্ হুমিক হেয় দাঁড়ােত পাের। সরকাির মজুেতর সে� বাজােরর দােমর 

স�েকর্র �সে� িতিন বেলন, স�কর্টা �তয্ক্ষ না হেলও পেরাক্ষ একটা স�কর্ আেছ। কারণ, সরকাির মজুত কম 

হওয়ার অথর্ হেলা, বয্বসায়ীেদর কােছ ভুল বাতর্া যাওয়া। বাজাের গুজব ৈতির হয়, মজুত কম, তােত দাম েবেড় 

যায়। সরকাির মজুত পযর্া� থাকেল এটা ঘটার সুেযাগ কম থােক। বয্বসায়ীরা জােনন, মজুত পযর্া� থাকেল 

সরকার েযেকােনা সময় বাজাের হ�েক্ষপ করেত পাের। 

বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা ইি�িটউট(বাির)-র মহাপিরচালক ড. েমা: নািজরুল ইসলাম বেলন, মলূ কথা হে�, 

চােলর দাম বাড়েছ। �া�লেন ভলু িছল, সবাই বলেছন। েয জিমেত ধান হয়, েসই জিমেতই অনয্ানয্ ফসল হে�। 

ঘাটিত পরূেণ অনয্ানয্ ফসেলর উৎপাদনশীলতা বাড়ােত হেব। খাদয্াভয্াসও পিরবতর্েনর েচ�া চলেছ। ধান/চাল 

মজতু হে�। একিট ে�িণ েসই ফায়দা েনওয়ার েচ�া করেছ। তেব উৎপাদেনর ধারাবািহকতা আেছ। িতিন আরও 

বেলন, ধান উৎপাদন ি�গুণ করা যােব না। েস জনয্ খাদয্াভয্াস পিরবতর্েনর েচ�া চলেছ। ৈবিচ�য্ িদেয় এই সংকট 

েমাকািবলা করেত হেব। তেব এই মহুেূতর্ েকােনা চালকেল চাল েনই, েতমন নয়। বাির-র িব�ানীরা েযখােনই 

েগেছন, েসখােন িমিলং করার জনয্ এক মােসর মজতু েনই, এমনটা েদখা যায়িন। েশয়ারবাজােরর মেতা চােলর 

বাজােরও িকছ ুকারসািজ আেছ। কিৃষেত যাি�কীকরেণর িবষেয় িতিন বেলন, �ম সা�য় হেল েসই �িমেকরা অনয্ 

খােত কাজ করেত পারেবন। এখনকার �িমকেদর উৎপাদনশীলতা খবুই কম। িজিডিপেত কিৃষর অবদান িদন িদন 

কমেছ। ফেল অনয্ানয্ খােত �িমক �েয়াজন হেব। 

চাল আমদািন

সরকার স�িত ২৯িট েবসরকাির �িত�ানেক ভারত েথেক চাল আমদািনর অনুমিত িদেয়েছ। আেগ বয্াপারটা 

উ�ু� িছল বেল জানান শাইখ িসরাজ। িক� এখন নতুন িনয়ম অনুসাের আেগ এলিস বা ঋণপ� েখালার জনয্ 

আেবদন করেত হেব। আেবদনকারী উপযু� হেল অনুমিত েদওয়া হেব। আমদািন শু� আেগ িছল ৬২ শতাংশ, যা 

২৫ শতাংশ করা হেয়েছ। িক� এলিস সবার জনয্ উ�ু� রাখা হয়িন। এেত বড় িবপযর্য় হেত পাের। এই �ি�য়ায় 

ভারত েথেক ২৫ টাকা েকিজেত চাল আনেল সীমাে� তার দাম পড়েব ৩৭ টাকা। খুচরা বাজাের ৪০ টাকা। ধােনর 

দাম যিদ কৃষেকরা মেণ ১০০০ টাকা কের পান, তাহেল বাজাের েমাটা চােলর দাম েসই একই পড়ত। তােত 

আমদািন-র�ািনেত ভারসাময্ সৃি� হেতা। 

বাংলােদশ রাইস এ�েপাটর্াসর্ অয্ােসািসেয়শন-র সভাপিত শাহ আলম বাব-ুর কােছ েদবি�য় ভ�াচাযর্ জানেত চান, 

এবার সময়মেতা ধান আমদািন হেলা না েকন? জবােব িতিন বেলন, আমদািনর েক্ষে� িনিদর্� িকছ ু সংখয্ক 

�িত�ানেক অনমুিত েদওয়া হেয়েছ, শু�ও কমােনা হেয়েছ। শাইখ িসরােজর কথার �িত�িন কের িতিন বেলন, 

আমদািনর সেুযাগ আরও িকছটুা উ��ু করা দরকার িছল। ২৯িট েবসরকাির �িত�ানেক আমদািনর অনমুিত েদওয়া 

�সে� িতিন বেলন, আমােদর সংগঠন র�ািন কের। বলা হে� ২৫ শতাংশ শু� িদেয় েমাটা চাল ভারত েথেক সীমাে� 

আনেত েকিজেত ৩৭ টাকা পেড় যােব। খচুরা বাজাের যা পড়েব ৩৯-৪০ টাকা। িক� এই িহসাবটা একট ুকম হেয় 

েগেছ। গািড় ভাড়া ও �িমেকর খরচ েবেড় েগেছ। এ ছাড়া শু� ২০ শতাংশ িনধর্ারণ করা দরকার িছল। তােত সবাই 

উপকতৃ হেতন। কষৃকেদর �সে� বলা দরকার, তােদর �তয্ক্ষভােব িবপণন বয্ব�ায় িনেয় আসা দরকার। নীিত 

িনধর্ারকেদর স�েকর্ তার অিভেযাগ, তারা সাধারণত িনজ� দািয়ে�র বাইের েযেত চান না। িক� তারা যিদ িকছু 

বাড়িত দািয়� কতর্বয্ পালন করেতন, তাহেল েদেশর অেনক উ�িত হেতা। িতিন আরও বেলন, সগু�ী চাল �িত 

বছরই েবশ খািনকটা উ�ৎৃত থােক। এই চাল র�ািনেত েবিশ �েণাদনা েদওয়া হেল েমাটা চাল আমদািন করা সহজ 

হেব এবং ৈবেদিশক ম�ুার ভারসাময্ থাকেব। 

ধান চােষ অনা�হ

ধােনর উৎপাদন �মাগত কমেছ। এটা সময্কভােব আমেল েনওয়া হে� িক না েস িবষেয় সংশয় �কাশ কেরন 

শাইখ িসরাজ। অদরূ ভিবষয্েত এটা বড় সমসয্া হেত পাের। িবগত বছরগুেলােত কষৃক ধান চােষ �মাগত ক্ষিতর 

স�খুীন হেয়েছন, দাম পানিন, ফেল তারা অনয্ানয্ ফসল চােষ উৎসািহত হেয়েছ। সরকােরর কাছ েথেক িনিদর্� 

মেূলয্ বীজ, সার পাওয়ার কারেণ অেনক কষৃক ধান চাষ অবয্াহত েরেখেছ, অেনক জিমেত ধান ছাড়া অনয্ িকছ ুহয় 

না, অেনক কষৃক এমনটাই মেন কেরন। এসব কারেণ ধান চাষ এখেনা অবয্াহত আেছ। তেব ধািন জিম উ� 

ফসেলর অনয্ানয্ চােষ বয্বহৃত হে�- �াগন ফল, মা�া, ফলু ইতয্ািদ। একটা পযর্ােয় আমরা হুমিকর মেুখ পড়ব। 

এমনিক বের� অ�েলও মানষু আর ধান করেত চায় না। একেরর পর একর জিমেত �াগন ফল বা বােরামািস 

আেমর চাষ হে�। তরুণ উেদয্া�ারা এসব কাজ করেছন। কষৃক অিধক টাকার েসচ িদেয় ধান করেত চায় না। 

এই �সে� েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, অেনেকই মেন কেরন, কৃষক অনয্ানয্ ফসল ফিলেয় বাজার েথেক চাল িকেন 

খােব, দরকার হেল আমদািন হেব। শাইখ িসরাজ বেলন, এটাই বা�বতা, যুি�র বয্াপার নয়। দাম না েপেল কৃষক 

েতা েসিদেক যােবই। িতিন আরও জানান, এমনও হে� েয কৃষক এক জিমেত ধােনর পাশাপািশ ফুল উৎপাদন 

করেছ। এই পিরি�িতেত কাঠােমাগত সম�য় আনা দরকার বেল মেন কেরন শাইখ িসরাজ। উৎপাদন বাড়ােনার 

পাশাপািশ লবণ ও দুেযর্াগ সহনশীল ধােনর জাত উ�য়েন েজার িদেত হেব বেল িতিন মত�কাশ কেরন। 

কার লাভ কার �িত

এখন কথা হেলা, চােলর মূলয্বৃি�র ফেল কারা লাভবান হেলন, আর কারা ক্ষিত�� হেলন। সাদা েচােখই েদখা 

যাে�, চােলর দাম বাড়েল ে�তারা ক্ষিত�� হন। যারা চাল িব�েয়র সে� জিড়ত, তারাই লাভবান হন। কথা 

হে�, চােলর মূলয্বৃি�র কারেণ যারা লাভবান হেয়েছন, তারাই িক চােলর মূলয্বৃি�র কারণ? েসটা অশিনসংেকত 

বেল কাজী শাহাবউি�ন মেন কেরন। চােলর পাইকাির বাজােরর মূল �ীড়নক হে�ন পাইকার ও আড়তদােররা। 

তারা গুজেবর সুেযাগ িনেয় মূলয্বৃি� ঘটাে�ন িক না, েস �� েতালার যেথ� কারণ আেছ। তেব তার কােছ এ 

িবষয়ক �মানেযাগয্ তথয্ েনই বেল জানান শাহাবউি�ন। খাদয্ ও কৃিষ ম�ণালয় যথাযথ বয্ব�া িনেয়েছ িক না, 

েস �� েতােলন িতিন। 

কৃষেকর কথা

গাইবা�া েথেক কষৃক আইজাজরু রহমান বেলন, যখন ধান আবাদ কির, তখন িঠকমেতা দাম পাই না। এখন আবার 

েবিশ দাম িদেয় িকেন েখেত হয়। বয্বসায়ীরা অেনক কম দােম ধান-চাল িকেন রােখ যােত পের েবিশ দােম িবি� 

করেত পাের। িতিন আরও বেলন, ‘িক� আমরা েতা �ক করেত পাির না। এ বয্াপাের পদেক্ষপ েনওয়া হেল সিুবধা 

হেতা।’  এই পযর্ােয় ড. েদবি�য় িজ�াসা কেরন, ‘কী পদেক্ষপ িনেল আপনােদর জনয্ ভােলা হেতা’? ধান বা চাল 

যিদ আপনারা �ক কের রাখেত পারেতন, আর এখন েবিশ দােম িবি� করেত পারেতন, তাহেল কী ভােলা হেতা। 

উৎতের আইজাজরু রহমান বেলন, ‘আমরা েতা আবাদ কির। যখন ফসল পাই, তখন কম দােম িবি� কের িদই, আর 

এখন েবিশ দােম িকেন খাই। এখন কী করা যায়, েসটা আপনারাই িঠক কেরন।’ গাইবা�ার আরও একজন কষৃক 

খরুশীদা েবগম বেলন, ‘েমৗসেুমর সময় আমরা েয ধানটা কম দােম (ঊে�র্ ৬০০ টাকা মণ) িবি� কির, পের েকন 

েসই ধান েথেকই আমােদর ৫০ টাকা েকিজেত চাল িকেন েখেত হয়, েসটাই আমার ��। আর একটা কথা, আিম 

মজিুর পাই মা� ৩০০ টাকা। এই টাকা িদেয় আিম িক চাল িকনব, না মাছ িকনব, নািক তির-তরকাির িকনব?’ কষৃক 

নিসমন আরা বেলন, দুেযর্াগ�বণ এলাকায় কিৃষকাজ করা খবুই কিঠন। আ�ােনর কারেণ অেনক ক্ষিত হেয়েছ। 

পরবতর্ীকােল বীজতলা েথেক সবিকছ ুনতনু কের করেত হেয়েছ। তােত ক্ষিত পেুরাটা েপাষােনা যায় না। িদনমজেুরর 

মজিুরও অেনেক েবেড়েছ। েদবি�য় ভ�াচাযর্ িজ�াসা কেরন, ‘আপিন চাল ধের রাখেত পােরন না?’ জবােব নিসমন 

আরা বেলন, ‘আমােদর েসই সাধয্ েনই’। এনিজওরা ঋণ েদয়, তেব সেুদর হার যেথ� েবিশ। েমেহরপরু েথেক য�ু 

হওয়া এক কষৃক বেলন, বীজ, সার ও েতেলর দাম েবিশ। মজিুরও অেনক েবেড়েছ। এই পিরি�িতেত কষৃেকরা 

ক্ষিত�� হে�ন। ফেল ধান চাষ েথেক েবিরেয় আসার �বণতা ৈতির হেয়েছ। িতিন আরও বেলন, ‘আমােদর আর 

েকােনা আয় েনই। ধান ধের রাখার সক্ষমতা আমােদর েনই’।

েদবি�য় ভ�াচাযর্ আরও িজ�াসা কেরন, ধােনর পাশাপািশ অনয্ানয্ েযসব চাষ হে�, েসগুেলা েকাথায় িবি� হে�, 

ঢাকায় আসেছ কী? জবােব কৃষক নিসমন উৎতের বেলন, না, েসগুেলা আপাতত �ানীয় বাজােরই িবি� হে�। 

সাতক্ষীরা েথেক মাকসুদা খাতুন বেলন, চােলর দাম বৃি�র কারেণ ক্ষিত হে�। অথচ আমরা ধান িবি� কেরিছ 

কম দােম। আবার সার, বীেজর দাম েবিশ। বয্বসায়ীরা গুদােম ধান েরেখ িদে�। পরবতর্ীকােল তারা েবিশ দােম 

িবি� করেছ। এই পযর্ােয় েদবি�য় ভ�াচাযর্ িজ�াসা কেরন, ‘আপনারা সরকােরর কােছ ধান িবি� কেরনিন?’ 

জবােব মাকসুদা খাতুন বেলন, ‘আমরা েসই সুেযাগ পাই না। এমনিক েসই খবরও পাই না’। পের আমােদর ধান 

িকেন েখেত হয় বেল জানান িতিন। সাতক্ষীরার আেরক কৃষক সােবরা খাতুন বেলন, ‘আমরা যিদ সরকােরর কাছ 

েথেক সার-বীজ েকনার জনয্ িকছুটা সাহাযয্ েপতাম, তাহেল উপকার হেতা’। ধান ধের রাখার ক্ষমতা তােদর েনই 

জািনেয় সােবরা খাতুন আরও বেলন, কৃিষ িবভাগ তােদর কােছ েপৗঁছােত পাের না। 

কৃষক সােবরা খাতুন বেলন, তারা দীঘর্িদন ধের চাষাবাদ করেলও সুিবধা পাে�ন না, অথচ যারা অ� িকছুিদন 

ধের চাষাবাদ করেছন, তােদর অেনেকই সুিবধা পাে�ন। সুনামগ� েথেক রািফয়া আ�ার নােমর একজন কৃষক 

বেলন, আমােদর এখােন এক ফসিল জিম। আমরা অেনক আশা িনেয় একিট ফসলই উৎপাদন কির। উৎপাদন 

করেত িগেয় িবিভ� ধরেনর সমসয্া েদখা যায়। েসসব সমসয্ার সমাধান কের যখন ফসল িবি� করেত যাই, তখন 

খরেচর সমান দামও পাই না। িতিন আরও বেলন, েকন বয্বসায়ীরা েমৗসুেমর সময় আমােদর কাছ েথেক কম 

দােম ধান িকেন মজুত কের রােখ এবং পের েকন সারা বছর আমােদর েবিশ দােম চাল িকেন েখেত হয়? তাহেল 

েমৗসুেমর সময় ধােনর দামটা বািড়েয় িদেল সমসয্া কী? িতিন আরও বেলন, সরকার েবিশ দােম ধান মজুত 

করেলও েসখােন সবাই িদেত পাের না। রংপুর েথেক হািসনা েবগম বেলন, সরকার যিদ আমােদর ফসল মজুেতর 

বয্ব�া কের েদয় তাহেল আমরা পের েবিশ দােম ধান িবি� করেত পারব। 

কুিড়�াম েথেক শােহদ আলী নােম একজন কৃষক বেলন, আিম একজন ক্ষু� কৃষক। আিম ধান উৎপাদন কের েয 

টাকা পাই তা িদেয় আমার সংসার চেল না। নীলফামারী েথেক একজন কৃষক বেলন, আমরা চরা�েলর মানুষ 

অেনক �িতকূলতার মােঝ ফসল ফলাই। িক� ফসেলর নয্াযয্ মূলয্ পাই না। তাই আমরা যিদ সরকােরর কােছ 

দা �াউ’ নােমর একিট বই িলেখিছেলন। কৃষেকর ব�নার কথাই িতিন বেলেছন। তখন জিমদাির �থা িছল, এখন 

েসটা েনই, বা�বতা বদেলেছ। েদেশর ৫০ ভাগ কৃষেকর ২-৩ িবঘার েবিশ জিম েনই। এই জিমেত এত ফসল 

উৎপািদত হয় না েয তা িদেয় তারা তােদর সব চািহদা েমটােত পােরন। কৃিষর ধরণও বদেল েগেছ, অেনক 

ইিতবাচক পিরবতর্ন হেয়েছ, িক� সবাই সুিবধা পাে�ন না। 

েকািভড েমাকািবলায় কৃিষ

ড. আসাদু�ামান মেন কিরেয় েদন েয, ২০২০ সােল সাধারণ ছুিটর সময় েবােরা ধান কাটা যােব িক না, তা 

িনেয় শ�া ৈতির হেয়িছল। যিদও েশষ পযর্� েক্ষেতর ধান কাটা স�ব হেয়িছল। তা না হেল এখন আমােদর 

খাদয্ সংকট ৈতির হেত পারত। এরপর অেনেকই বলেত শুরু করেলন, েকািভড েমাকািবলায় কৃিষই সবেচেয় 

বড় হািতয়ার। কৃিষ উৎপাদন িঠকঠাক হেল অথর্নীিত দাঁিড়েয় যােব। িক� কৃষেকর কথা বলা হেলা না। 

আসাদু�ামান বেলন, আমােদর কৃিষ উৎপাদন বাড়ােত হেব, িক� িযিন উৎপাদন করেছন তার কথাও ভাবেত 

হেব। বাজাের দাম েবিশ থাকেল কৃষক েবিশ লাভ পােবন। িক� েসটা হে� িক না এটা বুঝেত েগেল িকছু 

তাৎক্ষিণক বা �� ও দীঘর্েময়ািদ বয্াপার বুঝেত হেব। ২০১৯-২০ অথর্ বছের সরকােরর হােত ১২-১৩ লাখ 

টন খাদয্শসয্ মজুদ িছল। েকািভড েমাকািবলায় সাহাযয্-সহায়তা িহেসেব এর অেনকটাই িদেত হেয়েছ। �থম 

িদেক মানুেষর রুিট-রুিজর সমসয্া িছল। সমসয্া সমাধােন সহেযািগতা তখন অেনকটাই কােজ এেসেছ। েস 

জনয্ সরকারেক ধনয্বাদ িদেত হেব বেল িতিন মেন কেরন। 

চাল মজুেতর তথয্ িব�াট

সাহাযয্-সহেযািগতা করার কারেণ সরকােরর মজুত অেনকটাই কেম এেসিছল। লক্ষয্ িছল, সরকার েবােরা 

েমৗসুেম ৮ লাখ টন খাদয্ শসয্ মজুত করেব, িক� �কৃতপেক্ষ করা হেয়েছ মা� চার ভােগর একভাগ। েকন েসটা 

হেলা, উৎতের আসাদু�ামান িনেজই বেলন, সবাই সবার ওপর েদাষােরাপ করেছন। িমল মািলকেদর কথা বলা 

হেয়েছ, তারা েকিজ�িত ৪১ টাকা েচেয়েছন; তেব সরকার ৩৭ টাকার েবিশ িদেত চায়িন। এ িনেয় মন কষাকিষ 

হেয়েছ। এর মেধয্ চােলর দাম বাড়েত শুরু কের। গত বছেরর এই সমেয় চােলর েয দাম িছল, এখন তার েচেয় 

দাম অ�ত ৫০ ভাগ েবিশ। খাদয্ ম�ণালয় যখন িমল মািলকেদর কাছ েথেক চাল িকনেত পারল না, তখন 

আমদািনর অনুমিত চাইল। মাননীয় �ধানম�ীও অনুেমাদন িদেলন এবং খাদয্ ম�ণালয় অনুেমাদন িনেয়ও 

আমদািন করল না। 

তেব চােলর দােমর সে� কৃষেকর স�কর্ েনই, তার স�কর্ ধােনর দােমর সে�। িতিন কখন ধান িবি� 

করেছন, কার কােছ িবি� করেছন, এসব খুবই গুরু�পূণর্। ফেল চােলর দাম বাড়েল লাভ হয় িমল মািলক, 

আড়তদারেদর। িতিন বেলন, েযাগান কমিতর িদেক থাকেল সাধারণত দাম বােড়। চািহদা েতা আর হঠাৎ কের 

বােড় না, এেক্ষে� সমসয্া েযাগােনর। এক হেত পাের েযাগােনর কমিত আেছ অথবা েযাগান েকাথাও আটেক 

আেছ- িমল মািলক, ফিড়য়া �মুেখর হােত। এ কথাও েশানা যাে�, অেনেক আবার চাল বা ধান মজুত কের 

েরেখেছ। সময়-সুেযাগমেতা তারা বাজাের ছাড়েব। অথর্াৎ তােদর কােছ তথয্ আেছ, বাজাের চােলর দাম বাড়েব। 

তােত তারা িকছু টাকা মুনাফা করেবন। েযাগােনর ��তা থাকেল দাম েতা বাড়েবই। িমল মািলক েসই ফায়দা 

তুলেত েচ�া করেব। 

েকৗতূহেলা�ীপক খবর হেলা, সরকারেক যখন বলা হেলা, িমল মািলকেদর চাপ েদওয়া হে� না েকন, তখন তারা 

বলল, এ িবষয়ক আইিন ক্ষমতা সরকােরর হােত েনই। এমনিক েদেশর মানুষ েখেত না েপেলও সরকােরর িকছু 

বলার েনই। এিদেক আমন ধান উঠল। েকউ েকউ বলেছন, আমন ধান িক পুেরাটা উেঠেছ? িবেশষ একিট গেবষণা 

�িত�ান বেলেছ, ৩০ লাখ টেনর মেতা উ�ৃৎত হেব। কী িহেসেব বলা হেয়েছ, তা আমরা জািন না। পের আবার 

তারা বেলেছ, ১০ লাখ টেনর মেতা উ�ৃৎত হেব। আমেনর সময় বনয্া ও ঘূিণর্ঝড় আ�ান আঘাত েহেনেছ। এমন 

অেনক জায়গায় বনয্া হেয়েছ, েযখােন ২৫-৩০ বছেরও বনয্া হয়িন। উৎপাদেন তার �ভাব পেড়েছ। আমেনর 

পর চার মােস ধান উৎপাদন হয় না। েবােরার পর �ায় পাঁচ মাস উৎপাদন হয় না। আসাদু�ামান মেন কেরন, 

এই মধয্বতর্ী সমেয় কীভােব চািহদা ও েজাগােনর মেধয্ সাম�সয্ রাখা হেব, তা মাথায় রাখেত হেব। কথা হে�, 

চাল আমদািনর অনুমিত িনেয়ও েকন আমদািন করা হেলা না? তােত দাম এতটা বাড়ত না। তেব চােলর মজুত 
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ধান েতালার পরপরই িকছু ঋণ পাই, তাহেল আমরা ধানটা িতন েথেক চার মাস ধের রাখেত পাির। তাহেল হয়েতা 

আমরা আরও িকছুটা েবিশ দােম িবি� করেত পারব আর উৎপাদন খরেচর ঋণও েশাধ করেত পারব। এেত কের 

আমােদর পািরবািরক চািহদাও িমটেব, আবার নয্াযয্মূলয্টাও হয়েতা পাব। 

কৃষক আে�ালন

ড. েদবি�য় বেলন, তৃণমূল পযর্ােয়র ক্ষু� কৃষকেদর সমসয্ার কথা আমরা এতক্ষণ শুনলাম। এখন কৃষক সিমিতর 

সাধারণ স�াদক সা�াদ জিহর চ�েনর কােছ জানেত চাই, এর সমাধান িকছু আেছ িক না। এই ে�িক্ষেত 

সা�াদ জিহর বেলন, সমাধান অবশয্ই আেছ। িক� েসটা িনভর্র কের আমােদর েদশটা যারা চালান, তােদর নীিত 

িনধর্ারেণর ওপর, তােদর দৃি�ভি�র ওপর। কৃষকবা�ব সরকার কথাটা মুেখ বলা হেলও বা�েব েদখা যায় না। 

আজ ধান-চােলর দাম িনেয় এত কথা হে�। সরকার ধােনর দাম িনধর্ারণ কের িদেয়েছ এক হাজার ৫০ টাকা। 

এটাও আমােদর আে�ালেনর ফসল। িক� দুভর্াগয্ হেলা, সরকার িনধর্ািরত মূেলয্ সব কৃষক ধান িবি� করেত 

পাের না। েমৗসুেমর সময় েবিশর ভাগ কৃষক বাধয্ হেয় ৫০০-৭০০ টাকা মেণ ধান িবি� কেরন, এেত তােদর 

উৎপাদন খরচও ওেঠ না। এর একটাই সমাধান, সরকার সরাসির কৃষেকর কাছ েথেক ধান বা চাল িকেন েনেব। 

িক� �িত বছরই সরকােরর পক্ষ েথেক বলা হয়, কৃষেকর কােছ িগেয়ও আমরা ধান বা চাল পাি� না। গত বছর 

এক লাখ েমি�ক টন ধান ও চাল েকনার কথা িছল। িক� তারা টােগর্ট পূরণ করেত পােরিন। 

সা�াদ জিহর �� কেরন, আমরা েতা েদখিছ �িতিট েমৗসুেম ধােনর বা�ার ফলন হে�, তাহেল েকন সরকার 

পাে� না। কারণ তারা �কৃত কৃষকেদর কােছ যাে�ন না। আমরা বারবার বেল আসিছ, কৃষেকর কাছ েথেক ধান 

ও চাল দুেটাই িকনেত হেব। ধান-চাল েকনার জনয্ ইউিনয়ন পযর্ােয় েযসব এলাকায় উৎপাদন েবিশ হয় েসসব 

এলাকায় সরকাির �য়েক� করেত হেব। এটা অ�ায়ীভােবও করা যায়। এেত কের ঘুষ বা দুনর্ীিত বৃি�র আশ�া 

আেছ িক না জানেত চাইেল িতিন বেলন, েজলা পযর্ােয় যিদ �য়েক� করা হয় তাহেল ওই পযর্� ক্ষু� কৃষেকরা 

েপৗঁছােত পাের না। তাই েসটা যিদ ইউিনয়ন পযর্ােয় করা হয়, তাহেল এলাকার সব কৃষক েসখােন েযেত পাের। 

িক� সরকার �য়েক� করেছ না। বারবারই আমরা েদখিছ, সরকার চাল িকনেছ িমলারেদর কাছ েথেক। এই 

িমলার ও েমৗসুিম বয্বসায়ীরা ৫০০ েথেক ৬০০ টাকা মেণ ধান িকেন মজুত কের রােখ। আর এখন বাজাের চােলর 

দাম েবিশ। বাজাের এখন �চুর চাল মজুত আেছ। ফেল দাম বাড়ার কারণ েনই। শুধু সরকােরর ভুল 

নীিত-িনধর্ারেণর কারেণ এই সমসয্াগুেলা হে�।

সা�াদ জিহর বেলন, আমরা কষৃক সিমিতর পক্ষ েথেক বারবার বেল আসিছ, িবএিডিস-েক সি�য় কের �েয়াজনীয় 

সার, বীজ ও কীটনাশক কষৃকেক কম দােম সরবরাহ করেত হেব। তাহেল কষৃেকর উৎপাদন খরচ কম হেব। িক� 

সরকার েসিদেক না িগেয় েবসরকাির খােত সব েছেড় িদে�। আরও একটা িবষয় আমরা বেল আসিছ। েসটা হে�, 

কষৃেকর কাছ েথেক সরকার নয্াযয্ মেূলয্ ধান-চাল িকনেব এবং েরশিনংেয়র মাধয্েম কম দােম িন� ও 

িন�-মধয্িবৎতেদর কােছ িবি� করেব। েসটা করা হেল মানষু আজেকর এই দুিবর্ষহ অব�া েথেক িকছটুা হেলও মিু� 

েপত।’ সা�াদ জিহর আরও বেলন, বতর্মান সরকার ২০০৮ সােল ক্ষমতায় আসার পর বেলিছল, তারা প�ী েরশিনং 

বয্ব�া চাল ুকরেবন। িক� দুভর্াগয্, এখেনা েসটা হে� না। আরও একটা িবষয় আমরা বারবার বেল আসিছ, উৎপাদন, 

বাজারজাতকরণ ও িবপণন যিদ সমবায় িভিৎতেত করা যায়, তাহেল মধয্��েভাগী ফিড়য়ারা েবিশ িকছ ুকরেত পারেব 

না। কষৃক সরাসির এখােন েথেক লাভবান হেব। কষৃকেদর এত সমসয্া থাকার পরও কষৃক আে�ালন হে� না েকন, 

জানেত চাইেল সা�াদ জিহর বেলন, আে�ালন হে� না েসটা িঠক নয়; আে�ালন হেলও েসটা �চার মাধয্েম খবু 

েবিশ আসেছ না। 

িমলারেদর কথা

বাংলােদশ অেটা রাইস িমল ওনাসর্ অয্ােসািসেয়শন-র সভাপিত এেকএম েখারেশদ আলম খান-েক উে�শয্ কের 

ড. েদবি�য় বেলন, আজেকর আেলাচনায় কার লাভ, কার ক্ষিত িবেবচনা করেল এবং আেলাচনায় সবার ব�বয্ 

েথেক েযটা বারবার উেঠ এেসেছ, তােত অেটা রাইস িমেলর মািলকেদর িদেকই দৃি� যায়। যিদ কৃিষম�ীর কথা 

বিল, িতিনও েকােনা এক জায়গায় কারসািজ শ�টা বয্বহার কেরিছেলন, সব িমিলেয় েখারেশদ আলম খােনর 

ব�বয্ শুনেত চান েদবি�য় ভ�াচাযর্। 

েখারেশদ আলম বেলন, িবগত কেয়ক বছের েদেখ এেসিছ, ৫৮ টাকার ওপের চােলর দাম যায়িন। ২০১৫-১৬ 

সাল েথেক ধােনর দাম বাড়েছ, যার ফেল চােলর দামও িকছুটা েবেড়েছ। এইবার মাননীয় �ধানম�ী চাে�ন, 

কৃষক নয্াযয্ মূলয্ পান, নীিত িনধর্ারকরাও েতমনটাই চাে�ন। ধান কাটার শুরু েথেকই িক� আমরা এক হাজার 

৫০ টাকা কের িকনিছ। আর সরবরাহ আমােদর �থম েথেকই কম িছল। আিম েযটা বলেত চাই, চািহদা এবং 

সরবরােহর ওপর িভিৎত কেরই েয েকােনা িকছুর মূলয্ িনধর্ািরত হয়। অথর্াৎ সরবরাহ কেম েগেল িজিনেসর মূলয্ 

েবেড় যায়। আর আমােদর �থম েথেকই এবার সরবরাহ কম িছল। েয বাজাের ৫০ গািড় ধান িবি� হেতা, েসই 

বাজাের এবার ১০ গািড় ধানও পাইিন। কৃিষ ম�ণালয় েথেক এবার ধােনর বা�ার ফলেনর েয তথয্ েদওয়া 

হেয়েছ, েসটা সিঠক নয় বেল আিম মেন কির। এখন েথেক দুই মাস আেগ েদখলাম, বাজাের পযর্া� ধান পাওয়া 

যাে� না, ধােনর বাজার বাড়েছ, েসই সে� উৎপাদন খরচও িকছুটা েবেড়েছ। �থেম আমরা ধান পিরবহন কের 

িনেয় আিস, পের েস� কের শুকােত হয়। েসখােন আমােদর িবদুয্ৎ িবল আেছ, �ালািন খরচ আেছ, �িমকসহ 

আরও অনয্ানয্ েযসব খরচ আেছ, েসগুেলা সম�য় কের েদখা যায়, আমরা েলাকসান িদেয় যাি�। তারপরও িক� 

আমরা বাজাের চাল সরবরাহ িঠক েরেখিছ।’ 

বড়-েছাট বয্বধান

মাননীয় �ধানম�ী, কৃিষম�ী, খাদয্ম�ী ও অথর্ম�ীেক উে�শয্ কের েখারেশদ আলম বেলন, ৯৫ শতাংশ রাইস 

িমেলর মািলক িক� বয্াংেকর েখলািপ �াহক। তােদর িবরুে� মামলা হে�, ওয়াের� জাির করা হে�। েদশ 

আজেক খােদয্ �য়ংস�ূণর্। খাদয্ িনরাপৎতায় রাইস িমল মািলকেদর বড় অবদান আেছ এবং থাকা উিচত। এই 

রাইস িমল যিদ হািরেয় যায়, তাহেল েদশ আবার তলািবহীন ঝুিড়েত পিরণত হেব। কৃষক খাদয্ উৎপাদন করেব, 

িক� িবি�র জায়গা খুঁেজ পােব না। তখন িক� েদেশ ভয়াবহ পিরি�িত সৃি� হেব। িতিন আরও বেলন, বড় বড় 

১৭টা বহুজািতক েকা�ািন বাজাের আেছ। তারা আচার বানায়, চাটিন বানায়, মুিড় ভাঁেজ, িচড়া ভাঁেজ, আরও কত 

কী। বাংলােদশ বয্াংেকর ইএফ ফাে�র সব সুিবধা িক� এরা েনন। বাংলােদশ বয্াংেকর এই ঋেণর িবপরীেত সুদ 

িদেত হয় না। অথচ আমরা যারা এসএমই পযর্ােয় বয্বসা করিছ, তারা েকােনা িদন এই সুিবধা িনেত পািরিন। 

বৃহৎরা িবনা সুেদ ঋণ িনেয় বয্বসা করেছ, আর আমরা ১৭ শতাংশ সুেদর িবিনমেয় ঋণ িনেয় বয্বসা করিছ। 

বতর্মােন ৯ শতাংশ সুেদর কথা বলা হেলও বা�েব তা হে� না। ফেল এই েকা�ািনগুেলার সে� আমরা েপের 

উঠিছ না। �াভািবকভােবই একটা িসি�েকট সৃি� হেয়েছ। েখারেশদ আলম আরও বেলন, যােদর হােত হাজার 

হাজার শত শত েকািট টাকা আেছ, তারা বয্াংক ও িবমার মািলক। তারা িচিন বানায়, লবণ বানায়, তারা সব 

বয্বসাই কের। এখন কথা হে�, আমােদর উৎপাদন খরচ যিদ কমােনা যায়, আর এই েমগা বয্বসায়ীেদর আইেনর 

আওতায় আনা যায়, তাহেল হয়েতা চােলর দাম িকছুটা কমােনা স�ব। ধান কাটেতও �চুর টাকা লােগ। একজন 

�িমকেক িদেন ৬০০ টাকা িদেত হয়। েসই �িমক ধান কাটেত পােরন িদেন এক মণ এটা বড় ক্ষিতর কারণ; 

কৃষকেদর যিদ ধান কাটার য� েদওয়া যায়, তাহেল এই খরচ লাগত না। 

বাংলােদশ পরমাণু কৃিষ গেবষণা ইনি�িটউট(িবনা)-র মহাপিরচালক, িমজর্া মিফজুল ইসলাম বেলন, �ামা�েল 

েদখা যায় েছাট েছাট েযসব িমল আেছ েসগুেলা ব�। ওখােন েকউ েযেত চায় না। আর বড় বড় িমলগুেলােত 

অেনক বড় বড় েমিশন। েযমন, েমাটা চালেক িচকন করার েয েমিশন, তার দাম অেনক। েছাট িমল মািলেকরা এটা 

িকনেত পাের না। িতিন বেলন, েমাটা চােলর দাম বাড়েছ। েসটা হেবই, েকননা েমাটা চালই এখন িচকন চাল হেয় 

যাে�। ফেল েমাটা চােলর চািহদা এখন েবিশ। ৭০ েথেক ৮০ ভাগ েমাটা চাল সরু হেয় নািজরশাইল, িমিনেকট 

হেয় যাে�। ফেল এই জায়গােতও আমােদর কাজ করার সুেযাগ আেছ িক� এ জনয্ েছাট েছাট িমলগুেলােক 

�েণাদনার আওতায় িনেয় আসেত হেব। 

ধান উৎপাদন

শাইখ িসরােজর সে� একমত েপাষণ কের িমজর্া মিফজুল ইসলাম বেলন, আিমও একজন উ�াবক। বীনা ধােনর 

অেনকগুেলা জাত উ�াবন কেরিছ। এই জাতগুেলা এখন খুবই জনি�য়। অেনেক বলেছন, ধােনর উৎপাদন কেম 

যাে�। আিম একজন িব�ানী িহসােব বলব, কথাটা একদম িঠক নয়। �িত েহ�র জিমেত েযন �ায় ১০ টন 

উৎপাদন করেত পাির, েসই লেক্ষয্ আমরা কাজ করিছ। এর �েয়াজনীয় �যুি�ও আমােদর হােত আেছ। ফেল 

আগামী িদেন উৎপাদন আরও বাড়েব বেলই আশা করিছ। বাজার বয্ব�াপনােত অবশয্ই েজারদার করেত হেব। এ 

জনয্ বাজার মিনটিরং েজারদার করেত হেব। েসই সে� চােলর মূলয্ এবং সংি�� নীিত �ণয়ন ও বা�বায়ন িনেয়ও 

কাজ করেত হেব। 

আগামী েবােরা েমৗসুেম যখন নতুন ধান উঠেব, তখেনা চােলর দাম েবিশ থাকেব িক না, এই �ে�র জবােব ি�-র 

মহাপিরচালক বেলন, চলিত বছের েবােরার উৎপাদন অেনক েবিশ হেব। কারণ আমন েমৗসুেম কৃষেকরা 

নয্াযয্মূেলয্ ধান িবি� করেত েপেরেছ। ফেল তারা আরও েবিশ উৎসাহ-উ�ীপনা িনেয় েবােরা আবাদ করেবন। 

টােগর্েটর েচেয়ও েবিশ উৎপাদন হেব বেল আশা করিছ। ফেল তখন চােলর দাম কেম আসেব বেল আশা করেছন 

ি�-র মহাপিরচালক। 

সমাপনী ব�বয্

আেলাচনার সমাি� েটেন েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, আেলাচনায় অেনক িবষয় উেঠ এল। এর মেধয্ অনয্তম হে�, 

ধান উৎপাদেনর �া�লন স��ীয়। �ায় সবাই বলেলন, �া�লেন সমসয্া এবং েস কারেণ বাজাের �ভাব পেড়েছ 

িক না। আবার এ কথাও জানা েগল, চােলর বাজার শুধ ুউৎপাদেনর ওপর িনভর্র কের না, বাজােরর অনয্ানয্ িবষেয়র 

ওপরও এিট িনভর্রশীল। তেব িনভর্রেযাগয্ �া�লন গুরু�পণূর্। তা না হেল বাজাের সিঠক সংেকত যায় না। 

ি�তীয়ত, সরকােরর নীিত ও বয্ব�াপনায় িতনিট িবষয় ঘুের িফের এেসেছ। সরকােরর মজুত সক্ষমতা িনেয় কথা 

উেঠেছ। বলা হেয়েছ, সরকােরর মজুত অেনক কম হওয়ার কারেণ বাজাের �ভাব িব�ার করা সরকােরর পেক্ষ 

স�ব হে� না। সং�েহর েক্ষে�ও লক্ষয্মা�া পূরণ হয়িন। কৃষেকরা বেলেছন, লটািরর মাধয্েম ধান েনওয়ার 

কারেণ তারা অেনক েক্ষে�ই বাদ পেড় েগেছন। 

তৃতীয়ত, আমদািনও হেলা না। যিদও সরকার চাল আমদািনেত শু� ৬২ শতাংশ েথেক কিমেয় ২৫ শতাংশ 

িনধর্ারণ কেরেছ। এলিস েখালার জনয্ ২৯িট �িত�ানেক অনুেমাদন েদওয়া হেয়েছ। তারপরও সময়মেতা 

আমদািন হয়িন। আগামী িদেন এসব িবষয় দক্ষতার সে� েমাকািবলা করেত হেব বেল েদবি�য় ভ�াচাযর্ মেন 

কেরন েস িবষেয়ও আেলাচনা হেয়েছ। 

এ ছাড়া চােলর বাজার-মূলয্ িনেয়ও আেলাচনা হেয়েছ; কত দাম হেল উৎপাদক, বয্বসায়ী ও েভা�া সবার জনয্ই 

সহনীয় হয়। েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, আেলাচনায় ঘুের িফের এেসেছ েয েমাটা চােলর দাম ৪০-৫০ টাকার মেধয্ 

হেল সবার জনয্ সহনীয় হয়। যিদও অেনেক বলেছন, ধানসহ কৃিষ পেণয্র দাম আরও বাড়েত েদওয়া উিচত। কৃিষ 

জিমর পিরমাণ কেম আসেছ, েস কথাও বেলেছন অেনেক। তাই এ বয্াপাের কী করণীয় হেত পাের, েসই �স�িট 

বারবার িফের এেসেছ। িমলার ও আমদািনকারেকরাও আেলাচনায় অংশ িনেয়েছন। িমলারেদর ব�বয্ হে�, কৃিষ 

বািণেজয্ িমলারেদর েচেয় অকৃিষ বা অনয্ানয্ বয্বসা েথেক আসা নবয্ কৃিষ-পণয্ ��তকারেকরা েবিশ গুরু�পূণর্ 

হেয় উঠেছন। সরকােরর �েণাদনাও পাে�ন এরা। এ েক্ষে� বয্াংক ঋণ ও �েণাদনায় সাম�সয্ আনার সুেযাগ 

আেছ বেল মেন কেরন তারা। অেনেক আবার ঋণ েফরত িদেত পারেছন না। এ ছাড়া সুগ�ী চাল র�ািনেত 

েযৗি�কভােব গুরু� েদওয়ার কথা বলা হেয়েছ। 

বাজার বয্ব�াপনার মেধয্ মাঝাির ও ক্ষু� কৃষেকর িটেক থাকার স�াবনা কম, এ িনেয়ও িব�ািরত আেলাচনা 

হেয়েছ। কৃষক কম দােম ধান িবি� কের েবিশ দােম চাল িকনেছন। ফেল তােদর ঘাটিতেত থাকেত হয়। এেদর 

সহায়তায় েমৗসুিম িভিৎতেত চাল মজুত করার বয্ব�া আেছ িক না তা িনেয়ও আেলাচনা হেয়েছ। অেনেক মেন 

কেরন, সং�হ অিভযান শি�শালী করেত হেব। ইউিনয়ন পযর্ােয় এই কাযর্�ম চালােত হেব। দুনর্ীিত দূর করা 

�েয়াজন। কৃষেকর ক��র েজারদার করেত সংগঠন গেড় তুলেত হেব। 

সেবর্াপির, আগামী কেয়ক মােস কৃিষ পণয্ িবেশষ কের চােলর দাম িনেয় উৎক�ার কারণ আেছ িক না, তা িনেয় 

কথা বেলেছন অেনেক। যারা বলেছন, �া�লন িঠক আেছ, তারা মেন কেরন, েমাটা চােলর দাম ৫০ টাকার ওপের 

উঠেব না। আবার যারা মেন কেরন, �া�লন িঠক েনই, তারা বলেছন, আগামী রমজান মােস দাম আরও একদফা 

বাড়েব। েস জনয্ খাদয্শসয্ বা চােলর বাজাের নজরদাির �েয়াজন বেল অেনেক মেন কেরন।

েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, সামি�কভােব েদেশ কৃিষর উ�িত হেলও কৃষেকর উ�িত হয়িন। িবেশষ কের ক্ষু� ও 

মাঝাির কৃষেকরা উ�য়েনর মহাসড়েক উঠেত পারেবন িক না, তা িনেয় �� েথেকই যাে�। সরকােরর নীিতর মেধয্ 

এই িবষয়িটর �িত যথাযত গুরু� িদেত হেব। চােলর দাম বাড়েল �িমেকর মজুিরও বাড়ােত হেব। েস কারেণ 

বাজার সব সময় পিরবীক্ষেণর মেধয্ রাখেত হেব। 

অেনক আেগ িসিপিড-র পক্ষ েথেক ��াব েদওয়া হেয়িছল, েদেশ ‘এি�কালচার �াইস কিমশন’ বা ‘কৃিষপণয্ 

মূলয্ কিমশন’ গঠন করা েহাক। েমৗসুম-িভিৎতক দাম িনধর্ারণ এবং কৃষেকর অংশ�হণ িনি�ত করা েগেল তা 

কােজ েদেব। ভারেত এটা কাযর্কত পদেক্ষপ িহেসেব �মািনত হেয়েছ। েদেশও িবষয়িট গেবষক বা আমলােদর 

হােত না েরেখ �কৃত কৃষক ও বাজার সংি�� সবাইেক যু� কের এটা করেত হেব। এেত বাজাের যথাযথ সংেকত 

যােব। গেবষেকরাও বাজার স�েকর্ জানেত পারেবন। েদবি�য় ভ�াচাযর্ আশা �কাশ কেরন, আগামী িদেন নীিত 

িনধর্ারেকরা এটা অনুধাবন করেত পারেবন এবং এ িবষেয় �েয়াজনীয় পদেক্ষপ �হন করেবন। 



3

সূচনা ব�বয্

সংলােপর শুরুেতই এসিডিজ বা�বায়েন নাগিরক �য্াটফমর্, 

বাংলােদশ-এর আ�ায়ক ড. েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, �াধীনতার পর গত 

৫০ বছের বাংলােদেশর সফলতার অনয্তম �ধান জায়গা হে� কৃিষ। 

�াধীনতার পর বাংলােদশেক িনেয় অেনেকই িবিভ� ম�বয্ কেরিছেলন। 

এখানকার মানুষ কী েখেয় েবঁেচ থাকেব, তা িনেয়ও িছল সংশয়। এখন 

আমরা গেবর্র সে� বলেত পাির, ১৬ েকািট মানুষেক িতন েবলার খােদয্র 

�েয়াজন েমটােনার মেতা যেথ� ধান বাংলােদশ উৎপাদন করেত পাের। 

�াধীনতার সুবণর্ জয়�ীেত এই অজর্নেক অবশয্ই �রণ করেত হেব। 

কৃষক, কৃিষ বয্বসায়ী, গেবষক, - সবাই এই �শংসার দািবদার। তেব চাল 

সবসময়ই একিট সংেবদনশীল পণয্। চােলর দাম �াস-বৃি�র সােথ সািবর্ক 

মূলয্�ীিতর িনকট স�কর্ রেয়েছ। চােলর দাম িনধর্ারণ ও সরবরােহর 

েক্ষে� রাে�র কী ভূিমকা থাকেব তাও গুরু�পূণর্। এছারাও আ�জর্ািতক 

বাজাের দােমর উৎথান-পতেনর সে� অভয্�রীণ বাজাের চােলর দােমর 

স�কর্ রেয়েছ। এ েক্ষে� বয্তয্য় ঘটেল তার অিভঘাত দৃশয্মান হয় 

সামািজক-অথর্ৈনিতক-রাজৈনিতক বা�বতায়। সা�িতক সমেয় চােলর 

দাম ঊ�র্মুখী। এই দাম বৃি�র কারণ স�েকর্ আমােদর েকান �� ধারণা 

েনই। আজেকর আেলাচনা েথেক এ িবষেয় িকছুটা ধারণা পােবা বেল 

আমরা আশা করিছ। 

কৃষেকর ব�না

আেলাচনার সূ�পাত কের ড. এম আসাদু�ামান বেলন, চােলর দাম িনেয় 

িকছু বলেল েসই পুেরােনা গে�র অবতারণা করেত হেব। তেব েসই 

গে�র ে�িক্ষত বদেল েগেছ। ৮১ বছর আেগ আিজজুল হক ‘ময্ান িবহাই� 

স�েকর্ জানেত চাইেল ২-৩ মাস আেগর তথয্ জানােনা হয় বেল িতিন ম�বয্ কেরন। এখােন তেথয্র ঘাটিত 

আেছ বেল িতিন মেন কেরন। 

শাইখ িসরাজ তেথয্র গড় িমল িনেয় তার ব�বয্ শুরু কেরন। এক �িত�ান বেলেছ, েদেশ ৩০ লাখ টন আমন 

েবিশ উৎপািদত হেব, আবার সরকাির অনয্ �িত�ান বেলেছ, ১৫ লাখ টন ধান কম উৎপািদত হেব। িতিন 

বেলন, আমন ধান কম উৎপািদত হেয়েছ তা িনি�ত। �লি�ত বনয্া ও দুেযর্ােগর কারেণ উৎপাদন কম হেব, 

েসটাই �াভািবক। এখন মজুত আেছ ৫ লাখ টেনর মেতা। গত এক স�ােহ েমাটা চােলর খুচরা দাম িছল 

৪২-৪৩ টাকা, আেগ যা িছল ৪৫-৫০ টাকা। িচকন চােলর দাম িছল ৮০ টাকার মেতা, এখন তা ৭৭-৭৮ টাকায় 

েনেম এেসেছ। এক স�াহ আেগ ধােনর পাইকাির দাম মণ�িত িছল ১০০০-১১০০ টাকা। েসটা এখন হাজার 

টাকায় েনেম এেসেছ। সেবর্া� দাম িছল ১ হাজার ৬০০ টাকার মেতা। অনয্িদেক িসংহভাগ �কৃত কৃষেকর হােত 

িক� ধান েনই। এই ধান চেল যায় িমল মািলক বা মজুতদারেদর হােত। অথর্াৎ দাম বাড়েলও কৃষক উপকৃত 

হে� না। ধােনর দাম বাড়েল কৃষেকর িকছুটা হেলও লাভ হয়, আবার দাম বাড়েল েভা�ার ক্ষিত। এর মেধয্ 

সম�য় করা যাে� না। িন�য়ই এখােন নীিতগত িস�াে�র বয্াপার আেছ বেল িতিন উে�খ কেরন। 

এেকএম েখারেশদ আলম খান বেলন, এবার আমরা বাজাের েসই অেথর্ ধান পাইিন। তাহেল মজুত বাড়েব 

েকমন কের? েয কারেণ শুরু েথেকই বেলিছ, উৎপাদন েবিশ হেলও সরবরাহ খুবই কম। েকননা এবার ধান 

িবিভ� পেকেট চেল েগেছ। িকছু েমৗসুিম বয্বসায়ী এখন ধান মজুত কের। আবার বড় বয্বসায়ীরা ৫০টা িমল 

িনেয় একটা বড় িমল ৈতির কেরেছ, তােদর চািহদা েবিশ। ফেল সব ধান তােদর পেকেট চেল েগেছ। তারা শাট 

ডাউন কের বেস আেছ। আমােদর মেতা মাঝাির বা েছাট িমলারেদর কােছ এখন ধান েনই। 

বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি�িটউট(ি�)-র মহাপিরচালক ড. েমা: শাহজাহান কিবর বেলন, েকউ দায় িনেত 

চাে�ন না। গত বছর ২ েকািট টন চাল উৎপািদত হবার পরও িক� বাজাের চােলর দাম কেমিন। েবশ কেয়কিট 

সমীক্ষায় েদখা েগেছ, ৩০ জুন বাজাের ২৯ েথেক ৩০ লাখ টন চাল উ�ৃৎত থাকেব। এই খবর �কািশত হওয়ার পর 

সবাই নড়চেড় বসল। এবার আউশ উৎপাদন হেয়েছ ৩৩ লাখ টন। এরপর আমন ধান কত উৎপাদন হেত পাের, 

তা জানা যায়িন। ফসল এখেনা পুেরাপুির ওেঠিন। এসেবর িভিৎতেত বলা হে�, ২৯-৩০ লাখ টন উ�ৃৎত থাকেব। 

এরপর মাথািপছু চােলর চািহদা িনেয়ও অ��তা আেছ। খানা আয়-বয্য় জিরপ েথেক আমরা জািন, মাথািপছু চাল 

খাওয়া হে� ৩৬৭ �াম। িক� ি�-র িনজ� সমীক্ষা বলেছ, মাথািপছু চাল খাওয়া হে� ৪০৫ �াম। েকািভেডর 

কারেণও এটা বাড়েত পাের। তেব নন িহউময্ান কনজা�শন বা অনয্ানয্ খােত চােলর বয্বহার বাড়েছ। এেতও 

মাথািপছু চােলর চািহদা েবেড়েছ। েবােরা ধােনর উৎপাদন েবেড়েছ। অিত বৃি� ও বনয্ার কারেণ আমেনর উৎপাদন 

কেমেছ, যিদও েসটা �া�লেনর মেধয্ িছল। ি� এই িহসাব আমেল িনেয়েছ। আমেনর উৎপাদন ১৫ লাখ টন কম 

হেব এটা ধের িনেয়ই আমরা বলিছ, ৩০ লাখ টন চাল উ�ৃৎত থাকেব। িতিন েজার িদেয় বেলন, উৎপাদন কম হেলও 

খাদয্-শৃ�ল (ফুড েচইন) এক িদেনর জনয্ও িবন� হয়িন। েযটা ঘেটেছ তা হেলা, হঠাৎ হঠাৎ সংকট সৃি� কের দাম 

বাড়ােনার েচ�া হেয়েছ। খাদয্ সংকট হওয়ার আশ�া আেছ িক না এ �সে� িতিন বেলন, ‘েমােটও নয়। সংকট 

ৈতির করার আশংকা আেছ। েস জনয্ আমােদর সততা ও েদশে�েমর পিরচয় িদেত হেব। বাজার েথেক ২০-৩০ 

লাখ টন চাল উধাও কের েদওয়ার নিজর আেছ। িনেজর েচােখ েদেখিছ, �ােম ঘর বািনেয় ধান মজুত কের রাখা 

হেয়েছ। এমনিক ধনী কৃষেকর বািড়েতও ধান রেয়েছ।’

শাহজাহান কিবর আরও বেলন, চােলর উৎপাদন কম হওয়ার কারেণ দাম েবেড়েছ, এ কথা িঠক নয়। গত কেয়ক 

বছেরর তথয্-পিরসংখয্ান তা সমথর্ন কের না। বাজাের অেনক েমৗসুিম বয্বসায়ী এেসেছন। তােদর কারেণ বাজাের 

চাপ পেড়েছ। এ ছাড়া বড় িমলারেদর কারেণ েছাট িমলাররা বাজাের কাি�ত ভূিমকা পালন করেত পােরন না। 

শাইখ িসরাজ বেলন, সরকােরর মজুত আরও বাড়ােনা �েয়াজন। এখন সক্ষমতা ১৭-১৮ লাখ েমি�ক টন। �তয্� 

অ�েলর সব কৃষক একটাই কথা বেলেছন, ফসল েতালার পরই িবি� কের িদেত হয়, পরবতর্ী ফসল আবােদর 

জনয্ এবং িনেজেদর খাবার েজাগােনর জনয্। সরকার সব সময় ভােলা �ক ধের রাখেত পারেল ওই কৃষকেদর ধান 

তাৎক্ষিণক িবি� করেত হয় না। তারা ধীের ধীের িবি� কের নয্াযয্মূলয্ েপেত পাের। ি�তীয়ত, সরকারেক যিদ 

আমদািন করেত হয়, তাহেল ২৫ শতাংেশর িনেচ কর আেরাপ করা হেল কৃষক লাভবান হেব না। এটা পরীিক্ষত 

িবষয়। েকননা েমাটা ধােনর দাম যিদ কৃষক এক হাজার টাকা আর িচকন ধােনর জনয্ ১২০০-১৩০০ টাকা পায়, 

তাহেল সমতা থাকেব। েস েক্ষে� চাল িমিলংেয়র পর বাজাের েমাটাটা ৩৯-৪০ টাকা আর িচকনটা ৪৯-৫০ টাকা 

দাম হেব। অনয্িদেক ২৫ শতাংশ টয্া� িদেয় যিদ আমদািন করা হয়, তাহেল সীমা� পযর্� এটার দাম পড়েব 

৩৭-৩৮ টাকা। তেবই দুই বাজােরর মেধয্ সমতা থাকেব। সরকােরর কৃিষ য�পািতর সক্ষমতা আরও বাড়ােনা 

দরকার বেলও িতিন মেন কেরন। 

কৃষেকর কাছ েথেক সরাসির ধান েকনার কথা দীঘর্িদন ধের বলা হে�। সিতয্কার অেথর্ সরকােরর েসই 

অবকাঠােমা েনই বেল শাইখ িসরাজ মেন কেরন। সবিকছু িমিলেয় কৃষক শুভংকেরর ফাঁিকর মেধয্ই পেড় যায়। 

িতিন বেলন, সরকার বড় ধরেণর �ক� হােত িনেত পাের, েযমন- একসময় িছল শসয্ গুদাম ঋণ �ক�। 

েযখােন কৃষক শসয্ রাখেব এবং িবিনমেয় অথর্ িনেয় পরবতর্ী আবােদ যােব। তাহেল এ বয্ব�াটা কােজ েদেব। যখন 

েমৗসুম আসেব, কৃষক েসটা িবি� কের গুদােমর টাকা পিরেশাধ করেব এবং িনেজও ভােলা থাকেব। িক� এই 

কাযর্�ম সফল হেলা না। িতিন বেলন, যারা কােলাবাজাির কের, তােদর �াথর্ িটিকেয় রাখার জনয্ই এই কাযর্�ম 

সফল হয়িন। েদেশ ৩৮০িট শসয্গুদাম ঋণ �ক� িছল। েসটা কমেত কমেত এখন হয়েতা ১৮ িটর মেতা আেছ। 

েসগুেলা পুনরু�ীিবত করা েগেল অেনক সমসয্ার সমাধান হয়।  

এই পযর্ােয় কাজী সা�াদ জিহর চ�ন বেলন, শসয্ গুদামজাত করাই সবেচেয় বড় সমসয্া। �িতিট উপেজলায় 

বড় বড় শসয্ গুদাম িনমর্াণ করা েগেল কৃষকেদর সব ধান একবাের িবি� কের িদেত হয় না। এেত সরকােরর ৪-৫ 

হাজার েকািট টাকা বয্য় হেব। 

দাম �াস-বিৃ�

ড. কাজী শাহাবউি�ন বেলন, েমৗসুেম চােলর দাম কেম ও মধয্বতর্ী সমেয় বােড়, এটাই হেয় আসেছ। আমরা 

েদিখ, েবােরা েমৗসুেমর আেগ চােলর দাম বােড়, চাল উেঠ েগেল কেম; আবার আমন েমৗসুেমর আেগ দাম বােড়, 

আমন উঠেল দাম কেম। েসই িহসােব চােলর দাম এখন বৃি�র কথা নয়, যিদ দুেযর্াগ না হয়। ১৯৯৮ সােল বনয্ার 

সময় উৎপাদন অেনকটাই কম হেয়িছল, েসবার আমরা ভারত েথেক েবসরকাির পযর্ােয় চাল আমদািন কেরিছ। 

ফেল চােলর বাজার অেনকটাই ি�িতশীল িছল। িতিন বেলন, এবার আমন উৎপাদন কতটা ক্ষিত�� হেয়েছ, 

েসটাই ��। আর েসই ক্ষিত েপাষােত আমরা কী কী বয্ব�া িনেয়িছ এবং সরকাির পযর্ােয় চাল আমদািন েকন হে� 

না, েসটা আেরক ��। েবসরকাির খােতর মাধয্েম চাল আমদািন করেত কী বয্ব�া েনওয়া হেলা বা শু� �াস করা 

হেলা িক না, তাও বড় ��। 

িতিন আরও বেলন, গত বছর জুন-জুলাই মােস একবার বনয্া হেয়েছ। ফসল েতালার সময় হয়িন, ফেল বীজতলা 

ন� হেয়েছ। সরকােরর চাল মজুেতর পিরমাণ সক্ষমতার েচেয় অেনক কম। তেব েবসরকাির খােতরও িকছু মজুত 

আেছ। কম মজুত খাদয্ িনরাপৎতার জনয্ হুমিক হেয় দাঁড়ােত পাের। সরকাির মজুেতর সে� বাজােরর দােমর 

স�েকর্র �সে� িতিন বেলন, স�কর্টা �তয্ক্ষ না হেলও পেরাক্ষ একটা স�কর্ আেছ। কারণ, সরকাির মজুত কম 

হওয়ার অথর্ হেলা, বয্বসায়ীেদর কােছ ভুল বাতর্া যাওয়া। বাজাের গুজব ৈতির হয়, মজুত কম, তােত দাম েবেড় 

যায়। সরকাির মজুত পযর্া� থাকেল এটা ঘটার সুেযাগ কম থােক। বয্বসায়ীরা জােনন, মজুত পযর্া� থাকেল 

সরকার েযেকােনা সময় বাজাের হ�েক্ষপ করেত পাের। 

বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা ইি�িটউট(বাির)-র মহাপিরচালক ড. েমা: নািজরুল ইসলাম বেলন, মলূ কথা হে�, 

চােলর দাম বাড়েছ। �া�লেন ভলু িছল, সবাই বলেছন। েয জিমেত ধান হয়, েসই জিমেতই অনয্ানয্ ফসল হে�। 

ঘাটিত পরূেণ অনয্ানয্ ফসেলর উৎপাদনশীলতা বাড়ােত হেব। খাদয্াভয্াসও পিরবতর্েনর েচ�া চলেছ। ধান/চাল 

মজতু হে�। একিট ে�িণ েসই ফায়দা েনওয়ার েচ�া করেছ। তেব উৎপাদেনর ধারাবািহকতা আেছ। িতিন আরও 

বেলন, ধান উৎপাদন ি�গুণ করা যােব না। েস জনয্ খাদয্াভয্াস পিরবতর্েনর েচ�া চলেছ। ৈবিচ�য্ িদেয় এই সংকট 

েমাকািবলা করেত হেব। তেব এই মহুেূতর্ েকােনা চালকেল চাল েনই, েতমন নয়। বাির-র িব�ানীরা েযখােনই 

েগেছন, েসখােন িমিলং করার জনয্ এক মােসর মজতু েনই, এমনটা েদখা যায়িন। েশয়ারবাজােরর মেতা চােলর 

বাজােরও িকছ ুকারসািজ আেছ। কিৃষেত যাি�কীকরেণর িবষেয় িতিন বেলন, �ম সা�য় হেল েসই �িমেকরা অনয্ 

খােত কাজ করেত পারেবন। এখনকার �িমকেদর উৎপাদনশীলতা খবুই কম। িজিডিপেত কিৃষর অবদান িদন িদন 

কমেছ। ফেল অনয্ানয্ খােত �িমক �েয়াজন হেব। 

চাল আমদািন

সরকার স�িত ২৯িট েবসরকাির �িত�ানেক ভারত েথেক চাল আমদািনর অনুমিত িদেয়েছ। আেগ বয্াপারটা 

উ�ু� িছল বেল জানান শাইখ িসরাজ। িক� এখন নতুন িনয়ম অনুসাের আেগ এলিস বা ঋণপ� েখালার জনয্ 

আেবদন করেত হেব। আেবদনকারী উপযু� হেল অনুমিত েদওয়া হেব। আমদািন শু� আেগ িছল ৬২ শতাংশ, যা 

২৫ শতাংশ করা হেয়েছ। িক� এলিস সবার জনয্ উ�ু� রাখা হয়িন। এেত বড় িবপযর্য় হেত পাের। এই �ি�য়ায় 

ভারত েথেক ২৫ টাকা েকিজেত চাল আনেল সীমাে� তার দাম পড়েব ৩৭ টাকা। খুচরা বাজাের ৪০ টাকা। ধােনর 

দাম যিদ কৃষেকরা মেণ ১০০০ টাকা কের পান, তাহেল বাজাের েমাটা চােলর দাম েসই একই পড়ত। তােত 

আমদািন-র�ািনেত ভারসাময্ সৃি� হেতা। 

বাংলােদশ রাইস এ�েপাটর্াসর্ অয্ােসািসেয়শন-র সভাপিত শাহ আলম বাব-ুর কােছ েদবি�য় ভ�াচাযর্ জানেত চান, 

এবার সময়মেতা ধান আমদািন হেলা না েকন? জবােব িতিন বেলন, আমদািনর েক্ষে� িনিদর্� িকছ ু সংখয্ক 

�িত�ানেক অনমুিত েদওয়া হেয়েছ, শু�ও কমােনা হেয়েছ। শাইখ িসরােজর কথার �িত�িন কের িতিন বেলন, 

আমদািনর সেুযাগ আরও িকছটুা উ��ু করা দরকার িছল। ২৯িট েবসরকাির �িত�ানেক আমদািনর অনমুিত েদওয়া 

�সে� িতিন বেলন, আমােদর সংগঠন র�ািন কের। বলা হে� ২৫ শতাংশ শু� িদেয় েমাটা চাল ভারত েথেক সীমাে� 

আনেত েকিজেত ৩৭ টাকা পেড় যােব। খচুরা বাজাের যা পড়েব ৩৯-৪০ টাকা। িক� এই িহসাবটা একট ুকম হেয় 

েগেছ। গািড় ভাড়া ও �িমেকর খরচ েবেড় েগেছ। এ ছাড়া শু� ২০ শতাংশ িনধর্ারণ করা দরকার িছল। তােত সবাই 

উপকতৃ হেতন। কষৃকেদর �সে� বলা দরকার, তােদর �তয্ক্ষভােব িবপণন বয্ব�ায় িনেয় আসা দরকার। নীিত 

িনধর্ারকেদর স�েকর্ তার অিভেযাগ, তারা সাধারণত িনজ� দািয়ে�র বাইের েযেত চান না। িক� তারা যিদ িকছু 

বাড়িত দািয়� কতর্বয্ পালন করেতন, তাহেল েদেশর অেনক উ�িত হেতা। িতিন আরও বেলন, সগু�ী চাল �িত 

বছরই েবশ খািনকটা উ�ৎৃত থােক। এই চাল র�ািনেত েবিশ �েণাদনা েদওয়া হেল েমাটা চাল আমদািন করা সহজ 

হেব এবং ৈবেদিশক ম�ুার ভারসাময্ থাকেব। 

ধান চােষ অনা�হ

ধােনর উৎপাদন �মাগত কমেছ। এটা সময্কভােব আমেল েনওয়া হে� িক না েস িবষেয় সংশয় �কাশ কেরন 

শাইখ িসরাজ। অদরূ ভিবষয্েত এটা বড় সমসয্া হেত পাের। িবগত বছরগুেলােত কষৃক ধান চােষ �মাগত ক্ষিতর 

স�খুীন হেয়েছন, দাম পানিন, ফেল তারা অনয্ানয্ ফসল চােষ উৎসািহত হেয়েছ। সরকােরর কাছ েথেক িনিদর্� 

মেূলয্ বীজ, সার পাওয়ার কারেণ অেনক কষৃক ধান চাষ অবয্াহত েরেখেছ, অেনক জিমেত ধান ছাড়া অনয্ িকছ ুহয় 

না, অেনক কষৃক এমনটাই মেন কেরন। এসব কারেণ ধান চাষ এখেনা অবয্াহত আেছ। তেব ধািন জিম উ� 

ফসেলর অনয্ানয্ চােষ বয্বহৃত হে�- �াগন ফল, মা�া, ফলু ইতয্ািদ। একটা পযর্ােয় আমরা হুমিকর মেুখ পড়ব। 

এমনিক বের� অ�েলও মানষু আর ধান করেত চায় না। একেরর পর একর জিমেত �াগন ফল বা বােরামািস 

আেমর চাষ হে�। তরুণ উেদয্া�ারা এসব কাজ করেছন। কষৃক অিধক টাকার েসচ িদেয় ধান করেত চায় না। 

এই �সে� েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, অেনেকই মেন কেরন, কৃষক অনয্ানয্ ফসল ফিলেয় বাজার েথেক চাল িকেন 

খােব, দরকার হেল আমদািন হেব। শাইখ িসরাজ বেলন, এটাই বা�বতা, যুি�র বয্াপার নয়। দাম না েপেল কৃষক 

েতা েসিদেক যােবই। িতিন আরও জানান, এমনও হে� েয কৃষক এক জিমেত ধােনর পাশাপািশ ফুল উৎপাদন 

করেছ। এই পিরি�িতেত কাঠােমাগত সম�য় আনা দরকার বেল মেন কেরন শাইখ িসরাজ। উৎপাদন বাড়ােনার 

পাশাপািশ লবণ ও দুেযর্াগ সহনশীল ধােনর জাত উ�য়েন েজার িদেত হেব বেল িতিন মত�কাশ কেরন। 

কার লাভ কার �িত

এখন কথা হেলা, চােলর মূলয্বৃি�র ফেল কারা লাভবান হেলন, আর কারা ক্ষিত�� হেলন। সাদা েচােখই েদখা 

যাে�, চােলর দাম বাড়েল ে�তারা ক্ষিত�� হন। যারা চাল িব�েয়র সে� জিড়ত, তারাই লাভবান হন। কথা 

হে�, চােলর মূলয্বৃি�র কারেণ যারা লাভবান হেয়েছন, তারাই িক চােলর মূলয্বৃি�র কারণ? েসটা অশিনসংেকত 

বেল কাজী শাহাবউি�ন মেন কেরন। চােলর পাইকাির বাজােরর মূল �ীড়নক হে�ন পাইকার ও আড়তদােররা। 

তারা গুজেবর সুেযাগ িনেয় মূলয্বৃি� ঘটাে�ন িক না, েস �� েতালার যেথ� কারণ আেছ। তেব তার কােছ এ 

িবষয়ক �মানেযাগয্ তথয্ েনই বেল জানান শাহাবউি�ন। খাদয্ ও কৃিষ ম�ণালয় যথাযথ বয্ব�া িনেয়েছ িক না, 

েস �� েতােলন িতিন। 

কৃষেকর কথা

গাইবা�া েথেক কষৃক আইজাজরু রহমান বেলন, যখন ধান আবাদ কির, তখন িঠকমেতা দাম পাই না। এখন আবার 

েবিশ দাম িদেয় িকেন েখেত হয়। বয্বসায়ীরা অেনক কম দােম ধান-চাল িকেন রােখ যােত পের েবিশ দােম িবি� 

করেত পাের। িতিন আরও বেলন, ‘িক� আমরা েতা �ক করেত পাির না। এ বয্াপাের পদেক্ষপ েনওয়া হেল সিুবধা 

হেতা।’  এই পযর্ােয় ড. েদবি�য় িজ�াসা কেরন, ‘কী পদেক্ষপ িনেল আপনােদর জনয্ ভােলা হেতা’? ধান বা চাল 

যিদ আপনারা �ক কের রাখেত পারেতন, আর এখন েবিশ দােম িবি� করেত পারেতন, তাহেল কী ভােলা হেতা। 

উৎতের আইজাজরু রহমান বেলন, ‘আমরা েতা আবাদ কির। যখন ফসল পাই, তখন কম দােম িবি� কের িদই, আর 

এখন েবিশ দােম িকেন খাই। এখন কী করা যায়, েসটা আপনারাই িঠক কেরন।’ গাইবা�ার আরও একজন কষৃক 

খরুশীদা েবগম বেলন, ‘েমৗসেুমর সময় আমরা েয ধানটা কম দােম (ঊে�র্ ৬০০ টাকা মণ) িবি� কির, পের েকন 

েসই ধান েথেকই আমােদর ৫০ টাকা েকিজেত চাল িকেন েখেত হয়, েসটাই আমার ��। আর একটা কথা, আিম 

মজিুর পাই মা� ৩০০ টাকা। এই টাকা িদেয় আিম িক চাল িকনব, না মাছ িকনব, নািক তির-তরকাির িকনব?’ কষৃক 

নিসমন আরা বেলন, দুেযর্াগ�বণ এলাকায় কিৃষকাজ করা খবুই কিঠন। আ�ােনর কারেণ অেনক ক্ষিত হেয়েছ। 

পরবতর্ীকােল বীজতলা েথেক সবিকছ ুনতনু কের করেত হেয়েছ। তােত ক্ষিত পেুরাটা েপাষােনা যায় না। িদনমজেুরর 

মজিুরও অেনেক েবেড়েছ। েদবি�য় ভ�াচাযর্ িজ�াসা কেরন, ‘আপিন চাল ধের রাখেত পােরন না?’ জবােব নিসমন 

আরা বেলন, ‘আমােদর েসই সাধয্ েনই’। এনিজওরা ঋণ েদয়, তেব সেুদর হার যেথ� েবিশ। েমেহরপরু েথেক য�ু 

হওয়া এক কষৃক বেলন, বীজ, সার ও েতেলর দাম েবিশ। মজিুরও অেনক েবেড়েছ। এই পিরি�িতেত কষৃেকরা 

ক্ষিত�� হে�ন। ফেল ধান চাষ েথেক েবিরেয় আসার �বণতা ৈতির হেয়েছ। িতিন আরও বেলন, ‘আমােদর আর 

েকােনা আয় েনই। ধান ধের রাখার সক্ষমতা আমােদর েনই’।

েদবি�য় ভ�াচাযর্ আরও িজ�াসা কেরন, ধােনর পাশাপািশ অনয্ানয্ েযসব চাষ হে�, েসগুেলা েকাথায় িবি� হে�, 

ঢাকায় আসেছ কী? জবােব কৃষক নিসমন উৎতের বেলন, না, েসগুেলা আপাতত �ানীয় বাজােরই িবি� হে�। 

সাতক্ষীরা েথেক মাকসুদা খাতুন বেলন, চােলর দাম বৃি�র কারেণ ক্ষিত হে�। অথচ আমরা ধান িবি� কেরিছ 

কম দােম। আবার সার, বীেজর দাম েবিশ। বয্বসায়ীরা গুদােম ধান েরেখ িদে�। পরবতর্ীকােল তারা েবিশ দােম 

িবি� করেছ। এই পযর্ােয় েদবি�য় ভ�াচাযর্ িজ�াসা কেরন, ‘আপনারা সরকােরর কােছ ধান িবি� কেরনিন?’ 

জবােব মাকসুদা খাতুন বেলন, ‘আমরা েসই সুেযাগ পাই না। এমনিক েসই খবরও পাই না’। পের আমােদর ধান 

িকেন েখেত হয় বেল জানান িতিন। সাতক্ষীরার আেরক কৃষক সােবরা খাতুন বেলন, ‘আমরা যিদ সরকােরর কাছ 

েথেক সার-বীজ েকনার জনয্ িকছুটা সাহাযয্ েপতাম, তাহেল উপকার হেতা’। ধান ধের রাখার ক্ষমতা তােদর েনই 

জািনেয় সােবরা খাতুন আরও বেলন, কৃিষ িবভাগ তােদর কােছ েপৗঁছােত পাের না। 

কৃষক সােবরা খাতুন বেলন, তারা দীঘর্িদন ধের চাষাবাদ করেলও সুিবধা পাে�ন না, অথচ যারা অ� িকছুিদন 

ধের চাষাবাদ করেছন, তােদর অেনেকই সুিবধা পাে�ন। সুনামগ� েথেক রািফয়া আ�ার নােমর একজন কৃষক 

বেলন, আমােদর এখােন এক ফসিল জিম। আমরা অেনক আশা িনেয় একিট ফসলই উৎপাদন কির। উৎপাদন 

করেত িগেয় িবিভ� ধরেনর সমসয্া েদখা যায়। েসসব সমসয্ার সমাধান কের যখন ফসল িবি� করেত যাই, তখন 

খরেচর সমান দামও পাই না। িতিন আরও বেলন, েকন বয্বসায়ীরা েমৗসুেমর সময় আমােদর কাছ েথেক কম 

দােম ধান িকেন মজুত কের রােখ এবং পের েকন সারা বছর আমােদর েবিশ দােম চাল িকেন েখেত হয়? তাহেল 

েমৗসুেমর সময় ধােনর দামটা বািড়েয় িদেল সমসয্া কী? িতিন আরও বেলন, সরকার েবিশ দােম ধান মজুত 

করেলও েসখােন সবাই িদেত পাের না। রংপুর েথেক হািসনা েবগম বেলন, সরকার যিদ আমােদর ফসল মজুেতর 

বয্ব�া কের েদয় তাহেল আমরা পের েবিশ দােম ধান িবি� করেত পারব। 

কুিড়�াম েথেক শােহদ আলী নােম একজন কৃষক বেলন, আিম একজন ক্ষু� কৃষক। আিম ধান উৎপাদন কের েয 

টাকা পাই তা িদেয় আমার সংসার চেল না। নীলফামারী েথেক একজন কৃষক বেলন, আমরা চরা�েলর মানুষ 

অেনক �িতকূলতার মােঝ ফসল ফলাই। িক� ফসেলর নয্াযয্ মূলয্ পাই না। তাই আমরা যিদ সরকােরর কােছ 

দা �াউ’ নােমর একিট বই িলেখিছেলন। কৃষেকর ব�নার কথাই িতিন বেলেছন। তখন জিমদাির �থা িছল, এখন 

েসটা েনই, বা�বতা বদেলেছ। েদেশর ৫০ ভাগ কৃষেকর ২-৩ িবঘার েবিশ জিম েনই। এই জিমেত এত ফসল 

উৎপািদত হয় না েয তা িদেয় তারা তােদর সব চািহদা েমটােত পােরন। কৃিষর ধরণও বদেল েগেছ, অেনক 

ইিতবাচক পিরবতর্ন হেয়েছ, িক� সবাই সুিবধা পাে�ন না। 

েকািভড েমাকািবলায় কৃিষ

ড. আসাদু�ামান মেন কিরেয় েদন েয, ২০২০ সােল সাধারণ ছুিটর সময় েবােরা ধান কাটা যােব িক না, তা 

িনেয় শ�া ৈতির হেয়িছল। যিদও েশষ পযর্� েক্ষেতর ধান কাটা স�ব হেয়িছল। তা না হেল এখন আমােদর 

খাদয্ সংকট ৈতির হেত পারত। এরপর অেনেকই বলেত শুরু করেলন, েকািভড েমাকািবলায় কৃিষই সবেচেয় 

বড় হািতয়ার। কৃিষ উৎপাদন িঠকঠাক হেল অথর্নীিত দাঁিড়েয় যােব। িক� কৃষেকর কথা বলা হেলা না। 

আসাদু�ামান বেলন, আমােদর কৃিষ উৎপাদন বাড়ােত হেব, িক� িযিন উৎপাদন করেছন তার কথাও ভাবেত 

হেব। বাজাের দাম েবিশ থাকেল কৃষক েবিশ লাভ পােবন। িক� েসটা হে� িক না এটা বুঝেত েগেল িকছু 

তাৎক্ষিণক বা �� ও দীঘর্েময়ািদ বয্াপার বুঝেত হেব। ২০১৯-২০ অথর্ বছের সরকােরর হােত ১২-১৩ লাখ 

টন খাদয্শসয্ মজুদ িছল। েকািভড েমাকািবলায় সাহাযয্-সহায়তা িহেসেব এর অেনকটাই িদেত হেয়েছ। �থম 

িদেক মানুেষর রুিট-রুিজর সমসয্া িছল। সমসয্া সমাধােন সহেযািগতা তখন অেনকটাই কােজ এেসেছ। েস 

জনয্ সরকারেক ধনয্বাদ িদেত হেব বেল িতিন মেন কেরন। 

চাল মজুেতর তথয্ িব�াট

সাহাযয্-সহেযািগতা করার কারেণ সরকােরর মজুত অেনকটাই কেম এেসিছল। লক্ষয্ িছল, সরকার েবােরা 

েমৗসুেম ৮ লাখ টন খাদয্ শসয্ মজুত করেব, িক� �কৃতপেক্ষ করা হেয়েছ মা� চার ভােগর একভাগ। েকন েসটা 

হেলা, উৎতের আসাদু�ামান িনেজই বেলন, সবাই সবার ওপর েদাষােরাপ করেছন। িমল মািলকেদর কথা বলা 

হেয়েছ, তারা েকিজ�িত ৪১ টাকা েচেয়েছন; তেব সরকার ৩৭ টাকার েবিশ িদেত চায়িন। এ িনেয় মন কষাকিষ 

হেয়েছ। এর মেধয্ চােলর দাম বাড়েত শুরু কের। গত বছেরর এই সমেয় চােলর েয দাম িছল, এখন তার েচেয় 

দাম অ�ত ৫০ ভাগ েবিশ। খাদয্ ম�ণালয় যখন িমল মািলকেদর কাছ েথেক চাল িকনেত পারল না, তখন 

আমদািনর অনুমিত চাইল। মাননীয় �ধানম�ীও অনুেমাদন িদেলন এবং খাদয্ ম�ণালয় অনুেমাদন িনেয়ও 

আমদািন করল না। 

তেব চােলর দােমর সে� কৃষেকর স�কর্ েনই, তার স�কর্ ধােনর দােমর সে�। িতিন কখন ধান িবি� 

করেছন, কার কােছ িবি� করেছন, এসব খুবই গুরু�পূণর্। ফেল চােলর দাম বাড়েল লাভ হয় িমল মািলক, 

আড়তদারেদর। িতিন বেলন, েযাগান কমিতর িদেক থাকেল সাধারণত দাম বােড়। চািহদা েতা আর হঠাৎ কের 

বােড় না, এেক্ষে� সমসয্া েযাগােনর। এক হেত পাের েযাগােনর কমিত আেছ অথবা েযাগান েকাথাও আটেক 

আেছ- িমল মািলক, ফিড়য়া �মুেখর হােত। এ কথাও েশানা যাে�, অেনেক আবার চাল বা ধান মজুত কের 

েরেখেছ। সময়-সুেযাগমেতা তারা বাজাের ছাড়েব। অথর্াৎ তােদর কােছ তথয্ আেছ, বাজাের চােলর দাম বাড়েব। 

তােত তারা িকছু টাকা মুনাফা করেবন। েযাগােনর ��তা থাকেল দাম েতা বাড়েবই। িমল মািলক েসই ফায়দা 

তুলেত েচ�া করেব। 

েকৗতূহেলা�ীপক খবর হেলা, সরকারেক যখন বলা হেলা, িমল মািলকেদর চাপ েদওয়া হে� না েকন, তখন তারা 

বলল, এ িবষয়ক আইিন ক্ষমতা সরকােরর হােত েনই। এমনিক েদেশর মানুষ েখেত না েপেলও সরকােরর িকছু 

বলার েনই। এিদেক আমন ধান উঠল। েকউ েকউ বলেছন, আমন ধান িক পুেরাটা উেঠেছ? িবেশষ একিট গেবষণা 

�িত�ান বেলেছ, ৩০ লাখ টেনর মেতা উ�ৃৎত হেব। কী িহেসেব বলা হেয়েছ, তা আমরা জািন না। পের আবার 

তারা বেলেছ, ১০ লাখ টেনর মেতা উ�ৃৎত হেব। আমেনর সময় বনয্া ও ঘূিণর্ঝড় আ�ান আঘাত েহেনেছ। এমন 

অেনক জায়গায় বনয্া হেয়েছ, েযখােন ২৫-৩০ বছেরও বনয্া হয়িন। উৎপাদেন তার �ভাব পেড়েছ। আমেনর 

পর চার মােস ধান উৎপাদন হয় না। েবােরার পর �ায় পাঁচ মাস উৎপাদন হয় না। আসাদু�ামান মেন কেরন, 

এই মধয্বতর্ী সমেয় কীভােব চািহদা ও েজাগােনর মেধয্ সাম�সয্ রাখা হেব, তা মাথায় রাখেত হেব। কথা হে�, 

চাল আমদািনর অনুমিত িনেয়ও েকন আমদািন করা হেলা না? তােত দাম এতটা বাড়ত না। তেব চােলর মজুত 

ধান েতালার পরপরই িকছু ঋণ পাই, তাহেল আমরা ধানটা িতন েথেক চার মাস ধের রাখেত পাির। তাহেল হয়েতা 

আমরা আরও িকছুটা েবিশ দােম িবি� করেত পারব আর উৎপাদন খরেচর ঋণও েশাধ করেত পারব। এেত কের 

আমােদর পািরবািরক চািহদাও িমটেব, আবার নয্াযয্মূলয্টাও হয়েতা পাব। 

কৃষক আে�ালন

ড. েদবি�য় বেলন, তৃণমূল পযর্ােয়র ক্ষু� কৃষকেদর সমসয্ার কথা আমরা এতক্ষণ শুনলাম। এখন কৃষক সিমিতর 

সাধারণ স�াদক সা�াদ জিহর চ�েনর কােছ জানেত চাই, এর সমাধান িকছু আেছ িক না। এই ে�িক্ষেত 

সা�াদ জিহর বেলন, সমাধান অবশয্ই আেছ। িক� েসটা িনভর্র কের আমােদর েদশটা যারা চালান, তােদর নীিত 

িনধর্ারেণর ওপর, তােদর দৃি�ভি�র ওপর। কৃষকবা�ব সরকার কথাটা মুেখ বলা হেলও বা�েব েদখা যায় না। 

আজ ধান-চােলর দাম িনেয় এত কথা হে�। সরকার ধােনর দাম িনধর্ারণ কের িদেয়েছ এক হাজার ৫০ টাকা। 

এটাও আমােদর আে�ালেনর ফসল। িক� দুভর্াগয্ হেলা, সরকার িনধর্ািরত মূেলয্ সব কৃষক ধান িবি� করেত 

পাের না। েমৗসুেমর সময় েবিশর ভাগ কৃষক বাধয্ হেয় ৫০০-৭০০ টাকা মেণ ধান িবি� কেরন, এেত তােদর 

উৎপাদন খরচও ওেঠ না। এর একটাই সমাধান, সরকার সরাসির কৃষেকর কাছ েথেক ধান বা চাল িকেন েনেব। 

িক� �িত বছরই সরকােরর পক্ষ েথেক বলা হয়, কৃষেকর কােছ িগেয়ও আমরা ধান বা চাল পাি� না। গত বছর 

এক লাখ েমি�ক টন ধান ও চাল েকনার কথা িছল। িক� তারা টােগর্ট পূরণ করেত পােরিন। 

সা�াদ জিহর �� কেরন, আমরা েতা েদখিছ �িতিট েমৗসুেম ধােনর বা�ার ফলন হে�, তাহেল েকন সরকার 

পাে� না। কারণ তারা �কৃত কৃষকেদর কােছ যাে�ন না। আমরা বারবার বেল আসিছ, কৃষেকর কাছ েথেক ধান 

ও চাল দুেটাই িকনেত হেব। ধান-চাল েকনার জনয্ ইউিনয়ন পযর্ােয় েযসব এলাকায় উৎপাদন েবিশ হয় েসসব 

এলাকায় সরকাির �য়েক� করেত হেব। এটা অ�ায়ীভােবও করা যায়। এেত কের ঘুষ বা দুনর্ীিত বৃি�র আশ�া 

আেছ িক না জানেত চাইেল িতিন বেলন, েজলা পযর্ােয় যিদ �য়েক� করা হয় তাহেল ওই পযর্� ক্ষু� কৃষেকরা 

েপৗঁছােত পাের না। তাই েসটা যিদ ইউিনয়ন পযর্ােয় করা হয়, তাহেল এলাকার সব কৃষক েসখােন েযেত পাের। 

িক� সরকার �য়েক� করেছ না। বারবারই আমরা েদখিছ, সরকার চাল িকনেছ িমলারেদর কাছ েথেক। এই 

িমলার ও েমৗসুিম বয্বসায়ীরা ৫০০ েথেক ৬০০ টাকা মেণ ধান িকেন মজুত কের রােখ। আর এখন বাজাের চােলর 

দাম েবিশ। বাজাের এখন �চুর চাল মজুত আেছ। ফেল দাম বাড়ার কারণ েনই। শুধু সরকােরর ভুল 

নীিত-িনধর্ারেণর কারেণ এই সমসয্াগুেলা হে�।

সা�াদ জিহর বেলন, আমরা কষৃক সিমিতর পক্ষ েথেক বারবার বেল আসিছ, িবএিডিস-েক সি�য় কের �েয়াজনীয় 

সার, বীজ ও কীটনাশক কষৃকেক কম দােম সরবরাহ করেত হেব। তাহেল কষৃেকর উৎপাদন খরচ কম হেব। িক� 

সরকার েসিদেক না িগেয় েবসরকাির খােত সব েছেড় িদে�। আরও একটা িবষয় আমরা বেল আসিছ। েসটা হে�, 

কষৃেকর কাছ েথেক সরকার নয্াযয্ মেূলয্ ধান-চাল িকনেব এবং েরশিনংেয়র মাধয্েম কম দােম িন� ও 

িন�-মধয্িবৎতেদর কােছ িবি� করেব। েসটা করা হেল মানষু আজেকর এই দুিবর্ষহ অব�া েথেক িকছটুা হেলও মিু� 

েপত।’ সা�াদ জিহর আরও বেলন, বতর্মান সরকার ২০০৮ সােল ক্ষমতায় আসার পর বেলিছল, তারা প�ী েরশিনং 

বয্ব�া চাল ুকরেবন। িক� দুভর্াগয্, এখেনা েসটা হে� না। আরও একটা িবষয় আমরা বারবার বেল আসিছ, উৎপাদন, 

বাজারজাতকরণ ও িবপণন যিদ সমবায় িভিৎতেত করা যায়, তাহেল মধয্��েভাগী ফিড়য়ারা েবিশ িকছ ুকরেত পারেব 

না। কষৃক সরাসির এখােন েথেক লাভবান হেব। কষৃকেদর এত সমসয্া থাকার পরও কষৃক আে�ালন হে� না েকন, 

জানেত চাইেল সা�াদ জিহর বেলন, আে�ালন হে� না েসটা িঠক নয়; আে�ালন হেলও েসটা �চার মাধয্েম খবু 

েবিশ আসেছ না। 

িমলারেদর কথা

বাংলােদশ অেটা রাইস িমল ওনাসর্ অয্ােসািসেয়শন-র সভাপিত এেকএম েখারেশদ আলম খান-েক উে�শয্ কের 

ড. েদবি�য় বেলন, আজেকর আেলাচনায় কার লাভ, কার ক্ষিত িবেবচনা করেল এবং আেলাচনায় সবার ব�বয্ 

েথেক েযটা বারবার উেঠ এেসেছ, তােত অেটা রাইস িমেলর মািলকেদর িদেকই দৃি� যায়। যিদ কৃিষম�ীর কথা 

বিল, িতিনও েকােনা এক জায়গায় কারসািজ শ�টা বয্বহার কেরিছেলন, সব িমিলেয় েখারেশদ আলম খােনর 

ব�বয্ শুনেত চান েদবি�য় ভ�াচাযর্। 

েখারেশদ আলম বেলন, িবগত কেয়ক বছের েদেখ এেসিছ, ৫৮ টাকার ওপের চােলর দাম যায়িন। ২০১৫-১৬ 

সাল েথেক ধােনর দাম বাড়েছ, যার ফেল চােলর দামও িকছুটা েবেড়েছ। এইবার মাননীয় �ধানম�ী চাে�ন, 

কৃষক নয্াযয্ মূলয্ পান, নীিত িনধর্ারকরাও েতমনটাই চাে�ন। ধান কাটার শুরু েথেকই িক� আমরা এক হাজার 

৫০ টাকা কের িকনিছ। আর সরবরাহ আমােদর �থম েথেকই কম িছল। আিম েযটা বলেত চাই, চািহদা এবং 

সরবরােহর ওপর িভিৎত কেরই েয েকােনা িকছুর মূলয্ িনধর্ািরত হয়। অথর্াৎ সরবরাহ কেম েগেল িজিনেসর মূলয্ 

েবেড় যায়। আর আমােদর �থম েথেকই এবার সরবরাহ কম িছল। েয বাজাের ৫০ গািড় ধান িবি� হেতা, েসই 

বাজাের এবার ১০ গািড় ধানও পাইিন। কৃিষ ম�ণালয় েথেক এবার ধােনর বা�ার ফলেনর েয তথয্ েদওয়া 

হেয়েছ, েসটা সিঠক নয় বেল আিম মেন কির। এখন েথেক দুই মাস আেগ েদখলাম, বাজাের পযর্া� ধান পাওয়া 

যাে� না, ধােনর বাজার বাড়েছ, েসই সে� উৎপাদন খরচও িকছুটা েবেড়েছ। �থেম আমরা ধান পিরবহন কের 

িনেয় আিস, পের েস� কের শুকােত হয়। েসখােন আমােদর িবদুয্ৎ িবল আেছ, �ালািন খরচ আেছ, �িমকসহ 

আরও অনয্ানয্ েযসব খরচ আেছ, েসগুেলা সম�য় কের েদখা যায়, আমরা েলাকসান িদেয় যাি�। তারপরও িক� 

আমরা বাজাের চাল সরবরাহ িঠক েরেখিছ।’ 

বড়-েছাট বয্বধান

মাননীয় �ধানম�ী, কৃিষম�ী, খাদয্ম�ী ও অথর্ম�ীেক উে�শয্ কের েখারেশদ আলম বেলন, ৯৫ শতাংশ রাইস 

িমেলর মািলক িক� বয্াংেকর েখলািপ �াহক। তােদর িবরুে� মামলা হে�, ওয়াের� জাির করা হে�। েদশ 

আজেক খােদয্ �য়ংস�ূণর্। খাদয্ িনরাপৎতায় রাইস িমল মািলকেদর বড় অবদান আেছ এবং থাকা উিচত। এই 

রাইস িমল যিদ হািরেয় যায়, তাহেল েদশ আবার তলািবহীন ঝুিড়েত পিরণত হেব। কৃষক খাদয্ উৎপাদন করেব, 

িক� িবি�র জায়গা খুঁেজ পােব না। তখন িক� েদেশ ভয়াবহ পিরি�িত সৃি� হেব। িতিন আরও বেলন, বড় বড় 

১৭টা বহুজািতক েকা�ািন বাজাের আেছ। তারা আচার বানায়, চাটিন বানায়, মুিড় ভাঁেজ, িচড়া ভাঁেজ, আরও কত 

কী। বাংলােদশ বয্াংেকর ইএফ ফাে�র সব সুিবধা িক� এরা েনন। বাংলােদশ বয্াংেকর এই ঋেণর িবপরীেত সুদ 

িদেত হয় না। অথচ আমরা যারা এসএমই পযর্ােয় বয্বসা করিছ, তারা েকােনা িদন এই সুিবধা িনেত পািরিন। 

বৃহৎরা িবনা সুেদ ঋণ িনেয় বয্বসা করেছ, আর আমরা ১৭ শতাংশ সুেদর িবিনমেয় ঋণ িনেয় বয্বসা করিছ। 

বতর্মােন ৯ শতাংশ সুেদর কথা বলা হেলও বা�েব তা হে� না। ফেল এই েকা�ািনগুেলার সে� আমরা েপের 

উঠিছ না। �াভািবকভােবই একটা িসি�েকট সৃি� হেয়েছ। েখারেশদ আলম আরও বেলন, যােদর হােত হাজার 

হাজার শত শত েকািট টাকা আেছ, তারা বয্াংক ও িবমার মািলক। তারা িচিন বানায়, লবণ বানায়, তারা সব 

বয্বসাই কের। এখন কথা হে�, আমােদর উৎপাদন খরচ যিদ কমােনা যায়, আর এই েমগা বয্বসায়ীেদর আইেনর 

আওতায় আনা যায়, তাহেল হয়েতা চােলর দাম িকছুটা কমােনা স�ব। ধান কাটেতও �চুর টাকা লােগ। একজন 

�িমকেক িদেন ৬০০ টাকা িদেত হয়। েসই �িমক ধান কাটেত পােরন িদেন এক মণ এটা বড় ক্ষিতর কারণ; 

কৃষকেদর যিদ ধান কাটার য� েদওয়া যায়, তাহেল এই খরচ লাগত না। 

বাংলােদশ পরমাণু কৃিষ গেবষণা ইনি�িটউট(িবনা)-র মহাপিরচালক, িমজর্া মিফজুল ইসলাম বেলন, �ামা�েল 

েদখা যায় েছাট েছাট েযসব িমল আেছ েসগুেলা ব�। ওখােন েকউ েযেত চায় না। আর বড় বড় িমলগুেলােত 

অেনক বড় বড় েমিশন। েযমন, েমাটা চালেক িচকন করার েয েমিশন, তার দাম অেনক। েছাট িমল মািলেকরা এটা 

িকনেত পাের না। িতিন বেলন, েমাটা চােলর দাম বাড়েছ। েসটা হেবই, েকননা েমাটা চালই এখন িচকন চাল হেয় 

যাে�। ফেল েমাটা চােলর চািহদা এখন েবিশ। ৭০ েথেক ৮০ ভাগ েমাটা চাল সরু হেয় নািজরশাইল, িমিনেকট 

হেয় যাে�। ফেল এই জায়গােতও আমােদর কাজ করার সুেযাগ আেছ িক� এ জনয্ েছাট েছাট িমলগুেলােক 

�েণাদনার আওতায় িনেয় আসেত হেব। 

ধান উৎপাদন

শাইখ িসরােজর সে� একমত েপাষণ কের িমজর্া মিফজুল ইসলাম বেলন, আিমও একজন উ�াবক। বীনা ধােনর 

অেনকগুেলা জাত উ�াবন কেরিছ। এই জাতগুেলা এখন খুবই জনি�য়। অেনেক বলেছন, ধােনর উৎপাদন কেম 

যাে�। আিম একজন িব�ানী িহসােব বলব, কথাটা একদম িঠক নয়। �িত েহ�র জিমেত েযন �ায় ১০ টন 

উৎপাদন করেত পাির, েসই লেক্ষয্ আমরা কাজ করিছ। এর �েয়াজনীয় �যুি�ও আমােদর হােত আেছ। ফেল 

আগামী িদেন উৎপাদন আরও বাড়েব বেলই আশা করিছ। বাজার বয্ব�াপনােত অবশয্ই েজারদার করেত হেব। এ 

জনয্ বাজার মিনটিরং েজারদার করেত হেব। েসই সে� চােলর মূলয্ এবং সংি�� নীিত �ণয়ন ও বা�বায়ন িনেয়ও 

কাজ করেত হেব। 

আগামী েবােরা েমৗসুেম যখন নতুন ধান উঠেব, তখেনা চােলর দাম েবিশ থাকেব িক না, এই �ে�র জবােব ি�-র 

মহাপিরচালক বেলন, চলিত বছের েবােরার উৎপাদন অেনক েবিশ হেব। কারণ আমন েমৗসুেম কৃষেকরা 

নয্াযয্মূেলয্ ধান িবি� করেত েপেরেছ। ফেল তারা আরও েবিশ উৎসাহ-উ�ীপনা িনেয় েবােরা আবাদ করেবন। 

টােগর্েটর েচেয়ও েবিশ উৎপাদন হেব বেল আশা করিছ। ফেল তখন চােলর দাম কেম আসেব বেল আশা করেছন 

ি�-র মহাপিরচালক। 

সমাপনী ব�বয্

আেলাচনার সমাি� েটেন েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, আেলাচনায় অেনক িবষয় উেঠ এল। এর মেধয্ অনয্তম হে�, 

ধান উৎপাদেনর �া�লন স��ীয়। �ায় সবাই বলেলন, �া�লেন সমসয্া এবং েস কারেণ বাজাের �ভাব পেড়েছ 

িক না। আবার এ কথাও জানা েগল, চােলর বাজার শুধ ুউৎপাদেনর ওপর িনভর্র কের না, বাজােরর অনয্ানয্ িবষেয়র 

ওপরও এিট িনভর্রশীল। তেব িনভর্রেযাগয্ �া�লন গুরু�পণূর্। তা না হেল বাজাের সিঠক সংেকত যায় না। 

ি�তীয়ত, সরকােরর নীিত ও বয্ব�াপনায় িতনিট িবষয় ঘুের িফের এেসেছ। সরকােরর মজুত সক্ষমতা িনেয় কথা 

উেঠেছ। বলা হেয়েছ, সরকােরর মজুত অেনক কম হওয়ার কারেণ বাজাের �ভাব িব�ার করা সরকােরর পেক্ষ 

স�ব হে� না। সং�েহর েক্ষে�ও লক্ষয্মা�া পূরণ হয়িন। কৃষেকরা বেলেছন, লটািরর মাধয্েম ধান েনওয়ার 

কারেণ তারা অেনক েক্ষে�ই বাদ পেড় েগেছন। 

তৃতীয়ত, আমদািনও হেলা না। যিদও সরকার চাল আমদািনেত শু� ৬২ শতাংশ েথেক কিমেয় ২৫ শতাংশ 

িনধর্ারণ কেরেছ। এলিস েখালার জনয্ ২৯িট �িত�ানেক অনুেমাদন েদওয়া হেয়েছ। তারপরও সময়মেতা 

আমদািন হয়িন। আগামী িদেন এসব িবষয় দক্ষতার সে� েমাকািবলা করেত হেব বেল েদবি�য় ভ�াচাযর্ মেন 

কেরন েস িবষেয়ও আেলাচনা হেয়েছ। 

এ ছাড়া চােলর বাজার-মূলয্ িনেয়ও আেলাচনা হেয়েছ; কত দাম হেল উৎপাদক, বয্বসায়ী ও েভা�া সবার জনয্ই 

সহনীয় হয়। েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, আেলাচনায় ঘুের িফের এেসেছ েয েমাটা চােলর দাম ৪০-৫০ টাকার মেধয্ 

হেল সবার জনয্ সহনীয় হয়। যিদও অেনেক বলেছন, ধানসহ কৃিষ পেণয্র দাম আরও বাড়েত েদওয়া উিচত। কৃিষ 

জিমর পিরমাণ কেম আসেছ, েস কথাও বেলেছন অেনেক। তাই এ বয্াপাের কী করণীয় হেত পাের, েসই �স�িট 

বারবার িফের এেসেছ। িমলার ও আমদািনকারেকরাও আেলাচনায় অংশ িনেয়েছন। িমলারেদর ব�বয্ হে�, কৃিষ 

বািণেজয্ িমলারেদর েচেয় অকৃিষ বা অনয্ানয্ বয্বসা েথেক আসা নবয্ কৃিষ-পণয্ ��তকারেকরা েবিশ গুরু�পূণর্ 

হেয় উঠেছন। সরকােরর �েণাদনাও পাে�ন এরা। এ েক্ষে� বয্াংক ঋণ ও �েণাদনায় সাম�সয্ আনার সুেযাগ 

আেছ বেল মেন কেরন তারা। অেনেক আবার ঋণ েফরত িদেত পারেছন না। এ ছাড়া সুগ�ী চাল র�ািনেত 

েযৗি�কভােব গুরু� েদওয়ার কথা বলা হেয়েছ। 

বাজার বয্ব�াপনার মেধয্ মাঝাির ও ক্ষু� কৃষেকর িটেক থাকার স�াবনা কম, এ িনেয়ও িব�ািরত আেলাচনা 

হেয়েছ। কৃষক কম দােম ধান িবি� কের েবিশ দােম চাল িকনেছন। ফেল তােদর ঘাটিতেত থাকেত হয়। এেদর 

সহায়তায় েমৗসুিম িভিৎতেত চাল মজুত করার বয্ব�া আেছ িক না তা িনেয়ও আেলাচনা হেয়েছ। অেনেক মেন 

কেরন, সং�হ অিভযান শি�শালী করেত হেব। ইউিনয়ন পযর্ােয় এই কাযর্�ম চালােত হেব। দুনর্ীিত দূর করা 

�েয়াজন। কৃষেকর ক��র েজারদার করেত সংগঠন গেড় তুলেত হেব। 

সেবর্াপির, আগামী কেয়ক মােস কৃিষ পণয্ িবেশষ কের চােলর দাম িনেয় উৎক�ার কারণ আেছ িক না, তা িনেয় 

কথা বেলেছন অেনেক। যারা বলেছন, �া�লন িঠক আেছ, তারা মেন কেরন, েমাটা চােলর দাম ৫০ টাকার ওপের 

উঠেব না। আবার যারা মেন কেরন, �া�লন িঠক েনই, তারা বলেছন, আগামী রমজান মােস দাম আরও একদফা 

বাড়েব। েস জনয্ খাদয্শসয্ বা চােলর বাজাের নজরদাির �েয়াজন বেল অেনেক মেন কেরন।

েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, সামি�কভােব েদেশ কৃিষর উ�িত হেলও কৃষেকর উ�িত হয়িন। িবেশষ কের ক্ষু� ও 

মাঝাির কৃষেকরা উ�য়েনর মহাসড়েক উঠেত পারেবন িক না, তা িনেয় �� েথেকই যাে�। সরকােরর নীিতর মেধয্ 

এই িবষয়িটর �িত যথাযত গুরু� িদেত হেব। চােলর দাম বাড়েল �িমেকর মজুিরও বাড়ােত হেব। েস কারেণ 

বাজার সব সময় পিরবীক্ষেণর মেধয্ রাখেত হেব। 

অেনক আেগ িসিপিড-র পক্ষ েথেক ��াব েদওয়া হেয়িছল, েদেশ ‘এি�কালচার �াইস কিমশন’ বা ‘কৃিষপণয্ 

মূলয্ কিমশন’ গঠন করা েহাক। েমৗসুম-িভিৎতক দাম িনধর্ারণ এবং কৃষেকর অংশ�হণ িনি�ত করা েগেল তা 

কােজ েদেব। ভারেত এটা কাযর্কত পদেক্ষপ িহেসেব �মািনত হেয়েছ। েদেশও িবষয়িট গেবষক বা আমলােদর 

হােত না েরেখ �কৃত কৃষক ও বাজার সংি�� সবাইেক যু� কের এটা করেত হেব। এেত বাজাের যথাযথ সংেকত 

যােব। গেবষেকরাও বাজার স�েকর্ জানেত পারেবন। েদবি�য় ভ�াচাযর্ আশা �কাশ কেরন, আগামী িদেন নীিত 

িনধর্ারেকরা এটা অনুধাবন করেত পারেবন এবং এ িবষেয় �েয়াজনীয় পদেক্ষপ �হন করেবন। 



সূচনা ব�বয্

সংলােপর শুরুেতই এসিডিজ বা�বায়েন নাগিরক �য্াটফমর্, 

বাংলােদশ-এর আ�ায়ক ড. েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, �াধীনতার পর গত 

৫০ বছের বাংলােদেশর সফলতার অনয্তম �ধান জায়গা হে� কৃিষ। 

�াধীনতার পর বাংলােদশেক িনেয় অেনেকই িবিভ� ম�বয্ কেরিছেলন। 

এখানকার মানুষ কী েখেয় েবঁেচ থাকেব, তা িনেয়ও িছল সংশয়। এখন 

আমরা গেবর্র সে� বলেত পাির, ১৬ েকািট মানুষেক িতন েবলার খােদয্র 

�েয়াজন েমটােনার মেতা যেথ� ধান বাংলােদশ উৎপাদন করেত পাের। 

�াধীনতার সুবণর্ জয়�ীেত এই অজর্নেক অবশয্ই �রণ করেত হেব। 

কৃষক, কৃিষ বয্বসায়ী, গেবষক, - সবাই এই �শংসার দািবদার। তেব চাল 

সবসময়ই একিট সংেবদনশীল পণয্। চােলর দাম �াস-বৃি�র সােথ সািবর্ক 

মূলয্�ীিতর িনকট স�কর্ রেয়েছ। চােলর দাম িনধর্ারণ ও সরবরােহর 

েক্ষে� রাে�র কী ভূিমকা থাকেব তাও গুরু�পূণর্। এছারাও আ�জর্ািতক 

বাজাের দােমর উৎথান-পতেনর সে� অভয্�রীণ বাজাের চােলর দােমর 

স�কর্ রেয়েছ। এ েক্ষে� বয্তয্য় ঘটেল তার অিভঘাত দৃশয্মান হয় 

সামািজক-অথর্ৈনিতক-রাজৈনিতক বা�বতায়। সা�িতক সমেয় চােলর 

দাম ঊ�র্মুখী। এই দাম বৃি�র কারণ স�েকর্ আমােদর েকান �� ধারণা 

েনই। আজেকর আেলাচনা েথেক এ িবষেয় িকছুটা ধারণা পােবা বেল 

আমরা আশা করিছ। 

কৃষেকর ব�না

আেলাচনার সূ�পাত কের ড. এম আসাদু�ামান বেলন, চােলর দাম িনেয় 

িকছু বলেল েসই পুেরােনা গে�র অবতারণা করেত হেব। তেব েসই 

গে�র ে�িক্ষত বদেল েগেছ। ৮১ বছর আেগ আিজজুল হক ‘ময্ান িবহাই� 

স�েকর্ জানেত চাইেল ২-৩ মাস আেগর তথয্ জানােনা হয় বেল িতিন ম�বয্ কেরন। এখােন তেথয্র ঘাটিত 

আেছ বেল িতিন মেন কেরন। 

শাইখ িসরাজ তেথয্র গড় িমল িনেয় তার ব�বয্ শুরু কেরন। এক �িত�ান বেলেছ, েদেশ ৩০ লাখ টন আমন 

েবিশ উৎপািদত হেব, আবার সরকাির অনয্ �িত�ান বেলেছ, ১৫ লাখ টন ধান কম উৎপািদত হেব। িতিন 

বেলন, আমন ধান কম উৎপািদত হেয়েছ তা িনি�ত। �লি�ত বনয্া ও দুেযর্ােগর কারেণ উৎপাদন কম হেব, 

েসটাই �াভািবক। এখন মজুত আেছ ৫ লাখ টেনর মেতা। গত এক স�ােহ েমাটা চােলর খুচরা দাম িছল 

৪২-৪৩ টাকা, আেগ যা িছল ৪৫-৫০ টাকা। িচকন চােলর দাম িছল ৮০ টাকার মেতা, এখন তা ৭৭-৭৮ টাকায় 

েনেম এেসেছ। এক স�াহ আেগ ধােনর পাইকাির দাম মণ�িত িছল ১০০০-১১০০ টাকা। েসটা এখন হাজার 

টাকায় েনেম এেসেছ। সেবর্া� দাম িছল ১ হাজার ৬০০ টাকার মেতা। অনয্িদেক িসংহভাগ �কৃত কৃষেকর হােত 

িক� ধান েনই। এই ধান চেল যায় িমল মািলক বা মজুতদারেদর হােত। অথর্াৎ দাম বাড়েলও কৃষক উপকৃত 

হে� না। ধােনর দাম বাড়েল কৃষেকর িকছুটা হেলও লাভ হয়, আবার দাম বাড়েল েভা�ার ক্ষিত। এর মেধয্ 

সম�য় করা যাে� না। িন�য়ই এখােন নীিতগত িস�াে�র বয্াপার আেছ বেল িতিন উে�খ কেরন। 

এেকএম েখারেশদ আলম খান বেলন, এবার আমরা বাজাের েসই অেথর্ ধান পাইিন। তাহেল মজুত বাড়েব 

েকমন কের? েয কারেণ শুরু েথেকই বেলিছ, উৎপাদন েবিশ হেলও সরবরাহ খুবই কম। েকননা এবার ধান 

িবিভ� পেকেট চেল েগেছ। িকছু েমৗসুিম বয্বসায়ী এখন ধান মজুত কের। আবার বড় বয্বসায়ীরা ৫০টা িমল 

িনেয় একটা বড় িমল ৈতির কেরেছ, তােদর চািহদা েবিশ। ফেল সব ধান তােদর পেকেট চেল েগেছ। তারা শাট 

ডাউন কের বেস আেছ। আমােদর মেতা মাঝাির বা েছাট িমলারেদর কােছ এখন ধান েনই। 

বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি�িটউট(ি�)-র মহাপিরচালক ড. েমা: শাহজাহান কিবর বেলন, েকউ দায় িনেত 

চাে�ন না। গত বছর ২ েকািট টন চাল উৎপািদত হবার পরও িক� বাজাের চােলর দাম কেমিন। েবশ কেয়কিট 

সমীক্ষায় েদখা েগেছ, ৩০ জুন বাজাের ২৯ েথেক ৩০ লাখ টন চাল উ�ৃৎত থাকেব। এই খবর �কািশত হওয়ার পর 

সবাই নড়চেড় বসল। এবার আউশ উৎপাদন হেয়েছ ৩৩ লাখ টন। এরপর আমন ধান কত উৎপাদন হেত পাের, 

তা জানা যায়িন। ফসল এখেনা পুেরাপুির ওেঠিন। এসেবর িভিৎতেত বলা হে�, ২৯-৩০ লাখ টন উ�ৃৎত থাকেব। 

এরপর মাথািপছু চােলর চািহদা িনেয়ও অ��তা আেছ। খানা আয়-বয্য় জিরপ েথেক আমরা জািন, মাথািপছু চাল 

খাওয়া হে� ৩৬৭ �াম। িক� ি�-র িনজ� সমীক্ষা বলেছ, মাথািপছু চাল খাওয়া হে� ৪০৫ �াম। েকািভেডর 

কারেণও এটা বাড়েত পাের। তেব নন িহউময্ান কনজা�শন বা অনয্ানয্ খােত চােলর বয্বহার বাড়েছ। এেতও 

মাথািপছু চােলর চািহদা েবেড়েছ। েবােরা ধােনর উৎপাদন েবেড়েছ। অিত বৃি� ও বনয্ার কারেণ আমেনর উৎপাদন 

কেমেছ, যিদও েসটা �া�লেনর মেধয্ িছল। ি� এই িহসাব আমেল িনেয়েছ। আমেনর উৎপাদন ১৫ লাখ টন কম 

হেব এটা ধের িনেয়ই আমরা বলিছ, ৩০ লাখ টন চাল উ�ৃৎত থাকেব। িতিন েজার িদেয় বেলন, উৎপাদন কম হেলও 

খাদয্-শৃ�ল (ফুড েচইন) এক িদেনর জনয্ও িবন� হয়িন। েযটা ঘেটেছ তা হেলা, হঠাৎ হঠাৎ সংকট সৃি� কের দাম 

বাড়ােনার েচ�া হেয়েছ। খাদয্ সংকট হওয়ার আশ�া আেছ িক না এ �সে� িতিন বেলন, ‘েমােটও নয়। সংকট 

ৈতির করার আশংকা আেছ। েস জনয্ আমােদর সততা ও েদশে�েমর পিরচয় িদেত হেব। বাজার েথেক ২০-৩০ 

লাখ টন চাল উধাও কের েদওয়ার নিজর আেছ। িনেজর েচােখ েদেখিছ, �ােম ঘর বািনেয় ধান মজুত কের রাখা 

হেয়েছ। এমনিক ধনী কৃষেকর বািড়েতও ধান রেয়েছ।’

শাহজাহান কিবর আরও বেলন, চােলর উৎপাদন কম হওয়ার কারেণ দাম েবেড়েছ, এ কথা িঠক নয়। গত কেয়ক 

বছেরর তথয্-পিরসংখয্ান তা সমথর্ন কের না। বাজাের অেনক েমৗসুিম বয্বসায়ী এেসেছন। তােদর কারেণ বাজাের 

চাপ পেড়েছ। এ ছাড়া বড় িমলারেদর কারেণ েছাট িমলাররা বাজাের কাি�ত ভূিমকা পালন করেত পােরন না। 

শাইখ িসরাজ বেলন, সরকােরর মজুত আরও বাড়ােনা �েয়াজন। এখন সক্ষমতা ১৭-১৮ লাখ েমি�ক টন। �তয্� 

অ�েলর সব কৃষক একটাই কথা বেলেছন, ফসল েতালার পরই িবি� কের িদেত হয়, পরবতর্ী ফসল আবােদর 

জনয্ এবং িনেজেদর খাবার েজাগােনর জনয্। সরকার সব সময় ভােলা �ক ধের রাখেত পারেল ওই কৃষকেদর ধান 

তাৎক্ষিণক িবি� করেত হয় না। তারা ধীের ধীের িবি� কের নয্াযয্মূলয্ েপেত পাের। ি�তীয়ত, সরকারেক যিদ 

আমদািন করেত হয়, তাহেল ২৫ শতাংেশর িনেচ কর আেরাপ করা হেল কৃষক লাভবান হেব না। এটা পরীিক্ষত 

িবষয়। েকননা েমাটা ধােনর দাম যিদ কৃষক এক হাজার টাকা আর িচকন ধােনর জনয্ ১২০০-১৩০০ টাকা পায়, 

তাহেল সমতা থাকেব। েস েক্ষে� চাল িমিলংেয়র পর বাজাের েমাটাটা ৩৯-৪০ টাকা আর িচকনটা ৪৯-৫০ টাকা 

দাম হেব। অনয্িদেক ২৫ শতাংশ টয্া� িদেয় যিদ আমদািন করা হয়, তাহেল সীমা� পযর্� এটার দাম পড়েব 

৩৭-৩৮ টাকা। তেবই দুই বাজােরর মেধয্ সমতা থাকেব। সরকােরর কৃিষ য�পািতর সক্ষমতা আরও বাড়ােনা 

দরকার বেলও িতিন মেন কেরন। 

কৃষেকর কাছ েথেক সরাসির ধান েকনার কথা দীঘর্িদন ধের বলা হে�। সিতয্কার অেথর্ সরকােরর েসই 

অবকাঠােমা েনই বেল শাইখ িসরাজ মেন কেরন। সবিকছু িমিলেয় কৃষক শুভংকেরর ফাঁিকর মেধয্ই পেড় যায়। 

িতিন বেলন, সরকার বড় ধরেণর �ক� হােত িনেত পাের, েযমন- একসময় িছল শসয্ গুদাম ঋণ �ক�। 

েযখােন কৃষক শসয্ রাখেব এবং িবিনমেয় অথর্ িনেয় পরবতর্ী আবােদ যােব। তাহেল এ বয্ব�াটা কােজ েদেব। যখন 

েমৗসুম আসেব, কৃষক েসটা িবি� কের গুদােমর টাকা পিরেশাধ করেব এবং িনেজও ভােলা থাকেব। িক� এই 

কাযর্�ম সফল হেলা না। িতিন বেলন, যারা কােলাবাজাির কের, তােদর �াথর্ িটিকেয় রাখার জনয্ই এই কাযর্�ম 

সফল হয়িন। েদেশ ৩৮০িট শসয্গুদাম ঋণ �ক� িছল। েসটা কমেত কমেত এখন হয়েতা ১৮ িটর মেতা আেছ। 

েসগুেলা পুনরু�ীিবত করা েগেল অেনক সমসয্ার সমাধান হয়।  

এই পযর্ােয় কাজী সা�াদ জিহর চ�ন বেলন, শসয্ গুদামজাত করাই সবেচেয় বড় সমসয্া। �িতিট উপেজলায় 

বড় বড় শসয্ গুদাম িনমর্াণ করা েগেল কৃষকেদর সব ধান একবাের িবি� কের িদেত হয় না। এেত সরকােরর ৪-৫ 

হাজার েকািট টাকা বয্য় হেব। 

দাম �াস-বিৃ�

ড. কাজী শাহাবউি�ন বেলন, েমৗসুেম চােলর দাম কেম ও মধয্বতর্ী সমেয় বােড়, এটাই হেয় আসেছ। আমরা 

েদিখ, েবােরা েমৗসুেমর আেগ চােলর দাম বােড়, চাল উেঠ েগেল কেম; আবার আমন েমৗসুেমর আেগ দাম বােড়, 

আমন উঠেল দাম কেম। েসই িহসােব চােলর দাম এখন বৃি�র কথা নয়, যিদ দুেযর্াগ না হয়। ১৯৯৮ সােল বনয্ার 

সময় উৎপাদন অেনকটাই কম হেয়িছল, েসবার আমরা ভারত েথেক েবসরকাির পযর্ােয় চাল আমদািন কেরিছ। 

ফেল চােলর বাজার অেনকটাই ি�িতশীল িছল। িতিন বেলন, এবার আমন উৎপাদন কতটা ক্ষিত�� হেয়েছ, 

েসটাই ��। আর েসই ক্ষিত েপাষােত আমরা কী কী বয্ব�া িনেয়িছ এবং সরকাির পযর্ােয় চাল আমদািন েকন হে� 

না, েসটা আেরক ��। েবসরকাির খােতর মাধয্েম চাল আমদািন করেত কী বয্ব�া েনওয়া হেলা বা শু� �াস করা 

হেলা িক না, তাও বড় ��। 

িতিন আরও বেলন, গত বছর জুন-জুলাই মােস একবার বনয্া হেয়েছ। ফসল েতালার সময় হয়িন, ফেল বীজতলা 

ন� হেয়েছ। সরকােরর চাল মজুেতর পিরমাণ সক্ষমতার েচেয় অেনক কম। তেব েবসরকাির খােতরও িকছু মজুত 

আেছ। কম মজুত খাদয্ িনরাপৎতার জনয্ হুমিক হেয় দাঁড়ােত পাের। সরকাির মজুেতর সে� বাজােরর দােমর 

স�েকর্র �সে� িতিন বেলন, স�কর্টা �তয্ক্ষ না হেলও পেরাক্ষ একটা স�কর্ আেছ। কারণ, সরকাির মজুত কম 

হওয়ার অথর্ হেলা, বয্বসায়ীেদর কােছ ভুল বাতর্া যাওয়া। বাজাের গুজব ৈতির হয়, মজুত কম, তােত দাম েবেড় 

যায়। সরকাির মজুত পযর্া� থাকেল এটা ঘটার সুেযাগ কম থােক। বয্বসায়ীরা জােনন, মজুত পযর্া� থাকেল 

সরকার েযেকােনা সময় বাজাের হ�েক্ষপ করেত পাের। 

বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা ইি�িটউট(বাির)-র মহাপিরচালক ড. েমা: নািজরুল ইসলাম বেলন, মলূ কথা হে�, 

চােলর দাম বাড়েছ। �া�লেন ভলু িছল, সবাই বলেছন। েয জিমেত ধান হয়, েসই জিমেতই অনয্ানয্ ফসল হে�। 

ঘাটিত পরূেণ অনয্ানয্ ফসেলর উৎপাদনশীলতা বাড়ােত হেব। খাদয্াভয্াসও পিরবতর্েনর েচ�া চলেছ। ধান/চাল 

মজতু হে�। একিট ে�িণ েসই ফায়দা েনওয়ার েচ�া করেছ। তেব উৎপাদেনর ধারাবািহকতা আেছ। িতিন আরও 

বেলন, ধান উৎপাদন ি�গুণ করা যােব না। েস জনয্ খাদয্াভয্াস পিরবতর্েনর েচ�া চলেছ। ৈবিচ�য্ িদেয় এই সংকট 

েমাকািবলা করেত হেব। তেব এই মহুেূতর্ েকােনা চালকেল চাল েনই, েতমন নয়। বাির-র িব�ানীরা েযখােনই 

েগেছন, েসখােন িমিলং করার জনয্ এক মােসর মজতু েনই, এমনটা েদখা যায়িন। েশয়ারবাজােরর মেতা চােলর 

বাজােরও িকছ ুকারসািজ আেছ। কিৃষেত যাি�কীকরেণর িবষেয় িতিন বেলন, �ম সা�য় হেল েসই �িমেকরা অনয্ 

খােত কাজ করেত পারেবন। এখনকার �িমকেদর উৎপাদনশীলতা খবুই কম। িজিডিপেত কিৃষর অবদান িদন িদন 

কমেছ। ফেল অনয্ানয্ খােত �িমক �েয়াজন হেব। 

চাল আমদািন

সরকার স�িত ২৯িট েবসরকাির �িত�ানেক ভারত েথেক চাল আমদািনর অনুমিত িদেয়েছ। আেগ বয্াপারটা 

উ�ু� িছল বেল জানান শাইখ িসরাজ। িক� এখন নতুন িনয়ম অনুসাের আেগ এলিস বা ঋণপ� েখালার জনয্ 

আেবদন করেত হেব। আেবদনকারী উপযু� হেল অনুমিত েদওয়া হেব। আমদািন শু� আেগ িছল ৬২ শতাংশ, যা 

২৫ শতাংশ করা হেয়েছ। িক� এলিস সবার জনয্ উ�ু� রাখা হয়িন। এেত বড় িবপযর্য় হেত পাের। এই �ি�য়ায় 

ভারত েথেক ২৫ টাকা েকিজেত চাল আনেল সীমাে� তার দাম পড়েব ৩৭ টাকা। খুচরা বাজাের ৪০ টাকা। ধােনর 

দাম যিদ কৃষেকরা মেণ ১০০০ টাকা কের পান, তাহেল বাজাের েমাটা চােলর দাম েসই একই পড়ত। তােত 

আমদািন-র�ািনেত ভারসাময্ সৃি� হেতা। 

বাংলােদশ রাইস এ�েপাটর্াসর্ অয্ােসািসেয়শন-র সভাপিত শাহ আলম বাব-ুর কােছ েদবি�য় ভ�াচাযর্ জানেত চান, 

এবার সময়মেতা ধান আমদািন হেলা না েকন? জবােব িতিন বেলন, আমদািনর েক্ষে� িনিদর্� িকছ ু সংখয্ক 

�িত�ানেক অনমুিত েদওয়া হেয়েছ, শু�ও কমােনা হেয়েছ। শাইখ িসরােজর কথার �িত�িন কের িতিন বেলন, 

আমদািনর সেুযাগ আরও িকছটুা উ��ু করা দরকার িছল। ২৯িট েবসরকাির �িত�ানেক আমদািনর অনমুিত েদওয়া 

�সে� িতিন বেলন, আমােদর সংগঠন র�ািন কের। বলা হে� ২৫ শতাংশ শু� িদেয় েমাটা চাল ভারত েথেক সীমাে� 

আনেত েকিজেত ৩৭ টাকা পেড় যােব। খচুরা বাজাের যা পড়েব ৩৯-৪০ টাকা। িক� এই িহসাবটা একট ুকম হেয় 

েগেছ। গািড় ভাড়া ও �িমেকর খরচ েবেড় েগেছ। এ ছাড়া শু� ২০ শতাংশ িনধর্ারণ করা দরকার িছল। তােত সবাই 

উপকতৃ হেতন। কষৃকেদর �সে� বলা দরকার, তােদর �তয্ক্ষভােব িবপণন বয্ব�ায় িনেয় আসা দরকার। নীিত 

িনধর্ারকেদর স�েকর্ তার অিভেযাগ, তারা সাধারণত িনজ� দািয়ে�র বাইের েযেত চান না। িক� তারা যিদ িকছু 

বাড়িত দািয়� কতর্বয্ পালন করেতন, তাহেল েদেশর অেনক উ�িত হেতা। িতিন আরও বেলন, সগু�ী চাল �িত 

বছরই েবশ খািনকটা উ�ৎৃত থােক। এই চাল র�ািনেত েবিশ �েণাদনা েদওয়া হেল েমাটা চাল আমদািন করা সহজ 

হেব এবং ৈবেদিশক ম�ুার ভারসাময্ থাকেব। 

ধান চােষ অনা�হ

ধােনর উৎপাদন �মাগত কমেছ। এটা সময্কভােব আমেল েনওয়া হে� িক না েস িবষেয় সংশয় �কাশ কেরন 

শাইখ িসরাজ। অদরূ ভিবষয্েত এটা বড় সমসয্া হেত পাের। িবগত বছরগুেলােত কষৃক ধান চােষ �মাগত ক্ষিতর 

স�খুীন হেয়েছন, দাম পানিন, ফেল তারা অনয্ানয্ ফসল চােষ উৎসািহত হেয়েছ। সরকােরর কাছ েথেক িনিদর্� 

মেূলয্ বীজ, সার পাওয়ার কারেণ অেনক কষৃক ধান চাষ অবয্াহত েরেখেছ, অেনক জিমেত ধান ছাড়া অনয্ িকছ ুহয় 

না, অেনক কষৃক এমনটাই মেন কেরন। এসব কারেণ ধান চাষ এখেনা অবয্াহত আেছ। তেব ধািন জিম উ� 

ফসেলর অনয্ানয্ চােষ বয্বহৃত হে�- �াগন ফল, মা�া, ফলু ইতয্ািদ। একটা পযর্ােয় আমরা হুমিকর মেুখ পড়ব। 

এমনিক বের� অ�েলও মানষু আর ধান করেত চায় না। একেরর পর একর জিমেত �াগন ফল বা বােরামািস 

আেমর চাষ হে�। তরুণ উেদয্া�ারা এসব কাজ করেছন। কষৃক অিধক টাকার েসচ িদেয় ধান করেত চায় না। 

এই �সে� েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, অেনেকই মেন কেরন, কৃষক অনয্ানয্ ফসল ফিলেয় বাজার েথেক চাল িকেন 

খােব, দরকার হেল আমদািন হেব। শাইখ িসরাজ বেলন, এটাই বা�বতা, যুি�র বয্াপার নয়। দাম না েপেল কৃষক 

েতা েসিদেক যােবই। িতিন আরও জানান, এমনও হে� েয কৃষক এক জিমেত ধােনর পাশাপািশ ফুল উৎপাদন 

করেছ। এই পিরি�িতেত কাঠােমাগত সম�য় আনা দরকার বেল মেন কেরন শাইখ িসরাজ। উৎপাদন বাড়ােনার 

পাশাপািশ লবণ ও দুেযর্াগ সহনশীল ধােনর জাত উ�য়েন েজার িদেত হেব বেল িতিন মত�কাশ কেরন। 

কার লাভ কার �িত

এখন কথা হেলা, চােলর মূলয্বৃি�র ফেল কারা লাভবান হেলন, আর কারা ক্ষিত�� হেলন। সাদা েচােখই েদখা 

যাে�, চােলর দাম বাড়েল ে�তারা ক্ষিত�� হন। যারা চাল িব�েয়র সে� জিড়ত, তারাই লাভবান হন। কথা 

হে�, চােলর মূলয্বৃি�র কারেণ যারা লাভবান হেয়েছন, তারাই িক চােলর মূলয্বৃি�র কারণ? েসটা অশিনসংেকত 

বেল কাজী শাহাবউি�ন মেন কেরন। চােলর পাইকাির বাজােরর মূল �ীড়নক হে�ন পাইকার ও আড়তদােররা। 

তারা গুজেবর সুেযাগ িনেয় মূলয্বৃি� ঘটাে�ন িক না, েস �� েতালার যেথ� কারণ আেছ। তেব তার কােছ এ 

িবষয়ক �মানেযাগয্ তথয্ েনই বেল জানান শাহাবউি�ন। খাদয্ ও কৃিষ ম�ণালয় যথাযথ বয্ব�া িনেয়েছ িক না, 

েস �� েতােলন িতিন। 

কৃষেকর কথা

গাইবা�া েথেক কষৃক আইজাজরু রহমান বেলন, যখন ধান আবাদ কির, তখন িঠকমেতা দাম পাই না। এখন আবার 

েবিশ দাম িদেয় িকেন েখেত হয়। বয্বসায়ীরা অেনক কম দােম ধান-চাল িকেন রােখ যােত পের েবিশ দােম িবি� 

করেত পাের। িতিন আরও বেলন, ‘িক� আমরা েতা �ক করেত পাির না। এ বয্াপাের পদেক্ষপ েনওয়া হেল সিুবধা 

হেতা।’  এই পযর্ােয় ড. েদবি�য় িজ�াসা কেরন, ‘কী পদেক্ষপ িনেল আপনােদর জনয্ ভােলা হেতা’? ধান বা চাল 

যিদ আপনারা �ক কের রাখেত পারেতন, আর এখন েবিশ দােম িবি� করেত পারেতন, তাহেল কী ভােলা হেতা। 

উৎতের আইজাজরু রহমান বেলন, ‘আমরা েতা আবাদ কির। যখন ফসল পাই, তখন কম দােম িবি� কের িদই, আর 

এখন েবিশ দােম িকেন খাই। এখন কী করা যায়, েসটা আপনারাই িঠক কেরন।’ গাইবা�ার আরও একজন কষৃক 

খরুশীদা েবগম বেলন, ‘েমৗসেুমর সময় আমরা েয ধানটা কম দােম (ঊে�র্ ৬০০ টাকা মণ) িবি� কির, পের েকন 

েসই ধান েথেকই আমােদর ৫০ টাকা েকিজেত চাল িকেন েখেত হয়, েসটাই আমার ��। আর একটা কথা, আিম 

মজিুর পাই মা� ৩০০ টাকা। এই টাকা িদেয় আিম িক চাল িকনব, না মাছ িকনব, নািক তির-তরকাির িকনব?’ কষৃক 

নিসমন আরা বেলন, দুেযর্াগ�বণ এলাকায় কিৃষকাজ করা খবুই কিঠন। আ�ােনর কারেণ অেনক ক্ষিত হেয়েছ। 

পরবতর্ীকােল বীজতলা েথেক সবিকছ ুনতনু কের করেত হেয়েছ। তােত ক্ষিত পেুরাটা েপাষােনা যায় না। িদনমজেুরর 

মজিুরও অেনেক েবেড়েছ। েদবি�য় ভ�াচাযর্ িজ�াসা কেরন, ‘আপিন চাল ধের রাখেত পােরন না?’ জবােব নিসমন 

আরা বেলন, ‘আমােদর েসই সাধয্ েনই’। এনিজওরা ঋণ েদয়, তেব সেুদর হার যেথ� েবিশ। েমেহরপরু েথেক য�ু 

হওয়া এক কষৃক বেলন, বীজ, সার ও েতেলর দাম েবিশ। মজিুরও অেনক েবেড়েছ। এই পিরি�িতেত কষৃেকরা 

ক্ষিত�� হে�ন। ফেল ধান চাষ েথেক েবিরেয় আসার �বণতা ৈতির হেয়েছ। িতিন আরও বেলন, ‘আমােদর আর 

েকােনা আয় েনই। ধান ধের রাখার সক্ষমতা আমােদর েনই’।

েদবি�য় ভ�াচাযর্ আরও িজ�াসা কেরন, ধােনর পাশাপািশ অনয্ানয্ েযসব চাষ হে�, েসগুেলা েকাথায় িবি� হে�, 

ঢাকায় আসেছ কী? জবােব কৃষক নিসমন উৎতের বেলন, না, েসগুেলা আপাতত �ানীয় বাজােরই িবি� হে�। 

সাতক্ষীরা েথেক মাকসুদা খাতুন বেলন, চােলর দাম বৃি�র কারেণ ক্ষিত হে�। অথচ আমরা ধান িবি� কেরিছ 

কম দােম। আবার সার, বীেজর দাম েবিশ। বয্বসায়ীরা গুদােম ধান েরেখ িদে�। পরবতর্ীকােল তারা েবিশ দােম 

িবি� করেছ। এই পযর্ােয় েদবি�য় ভ�াচাযর্ িজ�াসা কেরন, ‘আপনারা সরকােরর কােছ ধান িবি� কেরনিন?’ 

জবােব মাকসুদা খাতুন বেলন, ‘আমরা েসই সুেযাগ পাই না। এমনিক েসই খবরও পাই না’। পের আমােদর ধান 

িকেন েখেত হয় বেল জানান িতিন। সাতক্ষীরার আেরক কৃষক সােবরা খাতুন বেলন, ‘আমরা যিদ সরকােরর কাছ 

েথেক সার-বীজ েকনার জনয্ িকছুটা সাহাযয্ েপতাম, তাহেল উপকার হেতা’। ধান ধের রাখার ক্ষমতা তােদর েনই 

জািনেয় সােবরা খাতুন আরও বেলন, কৃিষ িবভাগ তােদর কােছ েপৗঁছােত পাের না। 

কৃষক সােবরা খাতুন বেলন, তারা দীঘর্িদন ধের চাষাবাদ করেলও সুিবধা পাে�ন না, অথচ যারা অ� িকছুিদন 

ধের চাষাবাদ করেছন, তােদর অেনেকই সুিবধা পাে�ন। সুনামগ� েথেক রািফয়া আ�ার নােমর একজন কৃষক 

বেলন, আমােদর এখােন এক ফসিল জিম। আমরা অেনক আশা িনেয় একিট ফসলই উৎপাদন কির। উৎপাদন 

করেত িগেয় িবিভ� ধরেনর সমসয্া েদখা যায়। েসসব সমসয্ার সমাধান কের যখন ফসল িবি� করেত যাই, তখন 

খরেচর সমান দামও পাই না। িতিন আরও বেলন, েকন বয্বসায়ীরা েমৗসুেমর সময় আমােদর কাছ েথেক কম 

দােম ধান িকেন মজুত কের রােখ এবং পের েকন সারা বছর আমােদর েবিশ দােম চাল িকেন েখেত হয়? তাহেল 

েমৗসুেমর সময় ধােনর দামটা বািড়েয় িদেল সমসয্া কী? িতিন আরও বেলন, সরকার েবিশ দােম ধান মজুত 

করেলও েসখােন সবাই িদেত পাের না। রংপুর েথেক হািসনা েবগম বেলন, সরকার যিদ আমােদর ফসল মজুেতর 

বয্ব�া কের েদয় তাহেল আমরা পের েবিশ দােম ধান িবি� করেত পারব। 

কুিড়�াম েথেক শােহদ আলী নােম একজন কৃষক বেলন, আিম একজন ক্ষু� কৃষক। আিম ধান উৎপাদন কের েয 

টাকা পাই তা িদেয় আমার সংসার চেল না। নীলফামারী েথেক একজন কৃষক বেলন, আমরা চরা�েলর মানুষ 

অেনক �িতকূলতার মােঝ ফসল ফলাই। িক� ফসেলর নয্াযয্ মূলয্ পাই না। তাই আমরা যিদ সরকােরর কােছ 

দা �াউ’ নােমর একিট বই িলেখিছেলন। কৃষেকর ব�নার কথাই িতিন বেলেছন। তখন জিমদাির �থা িছল, এখন 

েসটা েনই, বা�বতা বদেলেছ। েদেশর ৫০ ভাগ কৃষেকর ২-৩ িবঘার েবিশ জিম েনই। এই জিমেত এত ফসল 

উৎপািদত হয় না েয তা িদেয় তারা তােদর সব চািহদা েমটােত পােরন। কৃিষর ধরণও বদেল েগেছ, অেনক 

ইিতবাচক পিরবতর্ন হেয়েছ, িক� সবাই সুিবধা পাে�ন না। 

েকািভড েমাকািবলায় কৃিষ

ড. আসাদু�ামান মেন কিরেয় েদন েয, ২০২০ সােল সাধারণ ছুিটর সময় েবােরা ধান কাটা যােব িক না, তা 

িনেয় শ�া ৈতির হেয়িছল। যিদও েশষ পযর্� েক্ষেতর ধান কাটা স�ব হেয়িছল। তা না হেল এখন আমােদর 

খাদয্ সংকট ৈতির হেত পারত। এরপর অেনেকই বলেত শুরু করেলন, েকািভড েমাকািবলায় কৃিষই সবেচেয় 

বড় হািতয়ার। কৃিষ উৎপাদন িঠকঠাক হেল অথর্নীিত দাঁিড়েয় যােব। িক� কৃষেকর কথা বলা হেলা না। 

আসাদু�ামান বেলন, আমােদর কৃিষ উৎপাদন বাড়ােত হেব, িক� িযিন উৎপাদন করেছন তার কথাও ভাবেত 

হেব। বাজাের দাম েবিশ থাকেল কৃষক েবিশ লাভ পােবন। িক� েসটা হে� িক না এটা বুঝেত েগেল িকছু 

তাৎক্ষিণক বা �� ও দীঘর্েময়ািদ বয্াপার বুঝেত হেব। ২০১৯-২০ অথর্ বছের সরকােরর হােত ১২-১৩ লাখ 

টন খাদয্শসয্ মজুদ িছল। েকািভড েমাকািবলায় সাহাযয্-সহায়তা িহেসেব এর অেনকটাই িদেত হেয়েছ। �থম 

িদেক মানুেষর রুিট-রুিজর সমসয্া িছল। সমসয্া সমাধােন সহেযািগতা তখন অেনকটাই কােজ এেসেছ। েস 

জনয্ সরকারেক ধনয্বাদ িদেত হেব বেল িতিন মেন কেরন। 

চাল মজুেতর তথয্ িব�াট

সাহাযয্-সহেযািগতা করার কারেণ সরকােরর মজুত অেনকটাই কেম এেসিছল। লক্ষয্ িছল, সরকার েবােরা 

েমৗসুেম ৮ লাখ টন খাদয্ শসয্ মজুত করেব, িক� �কৃতপেক্ষ করা হেয়েছ মা� চার ভােগর একভাগ। েকন েসটা 

হেলা, উৎতের আসাদু�ামান িনেজই বেলন, সবাই সবার ওপর েদাষােরাপ করেছন। িমল মািলকেদর কথা বলা 

হেয়েছ, তারা েকিজ�িত ৪১ টাকা েচেয়েছন; তেব সরকার ৩৭ টাকার েবিশ িদেত চায়িন। এ িনেয় মন কষাকিষ 

হেয়েছ। এর মেধয্ চােলর দাম বাড়েত শুরু কের। গত বছেরর এই সমেয় চােলর েয দাম িছল, এখন তার েচেয় 

দাম অ�ত ৫০ ভাগ েবিশ। খাদয্ ম�ণালয় যখন িমল মািলকেদর কাছ েথেক চাল িকনেত পারল না, তখন 

আমদািনর অনুমিত চাইল। মাননীয় �ধানম�ীও অনুেমাদন িদেলন এবং খাদয্ ম�ণালয় অনুেমাদন িনেয়ও 

আমদািন করল না। 

তেব চােলর দােমর সে� কৃষেকর স�কর্ েনই, তার স�কর্ ধােনর দােমর সে�। িতিন কখন ধান িবি� 

করেছন, কার কােছ িবি� করেছন, এসব খুবই গুরু�পূণর্। ফেল চােলর দাম বাড়েল লাভ হয় িমল মািলক, 

আড়তদারেদর। িতিন বেলন, েযাগান কমিতর িদেক থাকেল সাধারণত দাম বােড়। চািহদা েতা আর হঠাৎ কের 

বােড় না, এেক্ষে� সমসয্া েযাগােনর। এক হেত পাের েযাগােনর কমিত আেছ অথবা েযাগান েকাথাও আটেক 

আেছ- িমল মািলক, ফিড়য়া �মুেখর হােত। এ কথাও েশানা যাে�, অেনেক আবার চাল বা ধান মজুত কের 

েরেখেছ। সময়-সুেযাগমেতা তারা বাজাের ছাড়েব। অথর্াৎ তােদর কােছ তথয্ আেছ, বাজাের চােলর দাম বাড়েব। 

তােত তারা িকছু টাকা মুনাফা করেবন। েযাগােনর ��তা থাকেল দাম েতা বাড়েবই। িমল মািলক েসই ফায়দা 

তুলেত েচ�া করেব। 

েকৗতূহেলা�ীপক খবর হেলা, সরকারেক যখন বলা হেলা, িমল মািলকেদর চাপ েদওয়া হে� না েকন, তখন তারা 

বলল, এ িবষয়ক আইিন ক্ষমতা সরকােরর হােত েনই। এমনিক েদেশর মানুষ েখেত না েপেলও সরকােরর িকছু 

বলার েনই। এিদেক আমন ধান উঠল। েকউ েকউ বলেছন, আমন ধান িক পুেরাটা উেঠেছ? িবেশষ একিট গেবষণা 

�িত�ান বেলেছ, ৩০ লাখ টেনর মেতা উ�ৃৎত হেব। কী িহেসেব বলা হেয়েছ, তা আমরা জািন না। পের আবার 

তারা বেলেছ, ১০ লাখ টেনর মেতা উ�ৃৎত হেব। আমেনর সময় বনয্া ও ঘূিণর্ঝড় আ�ান আঘাত েহেনেছ। এমন 

অেনক জায়গায় বনয্া হেয়েছ, েযখােন ২৫-৩০ বছেরও বনয্া হয়িন। উৎপাদেন তার �ভাব পেড়েছ। আমেনর 

পর চার মােস ধান উৎপাদন হয় না। েবােরার পর �ায় পাঁচ মাস উৎপাদন হয় না। আসাদু�ামান মেন কেরন, 

এই মধয্বতর্ী সমেয় কীভােব চািহদা ও েজাগােনর মেধয্ সাম�সয্ রাখা হেব, তা মাথায় রাখেত হেব। কথা হে�, 

চাল আমদািনর অনুমিত িনেয়ও েকন আমদািন করা হেলা না? তােত দাম এতটা বাড়ত না। তেব চােলর মজুত 
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ধান েতালার পরপরই িকছু ঋণ পাই, তাহেল আমরা ধানটা িতন েথেক চার মাস ধের রাখেত পাির। তাহেল হয়েতা 

আমরা আরও িকছুটা েবিশ দােম িবি� করেত পারব আর উৎপাদন খরেচর ঋণও েশাধ করেত পারব। এেত কের 

আমােদর পািরবািরক চািহদাও িমটেব, আবার নয্াযয্মূলয্টাও হয়েতা পাব। 

কৃষক আে�ালন

ড. েদবি�য় বেলন, তৃণমূল পযর্ােয়র ক্ষু� কৃষকেদর সমসয্ার কথা আমরা এতক্ষণ শুনলাম। এখন কৃষক সিমিতর 

সাধারণ স�াদক সা�াদ জিহর চ�েনর কােছ জানেত চাই, এর সমাধান িকছু আেছ িক না। এই ে�িক্ষেত 

সা�াদ জিহর বেলন, সমাধান অবশয্ই আেছ। িক� েসটা িনভর্র কের আমােদর েদশটা যারা চালান, তােদর নীিত 

িনধর্ারেণর ওপর, তােদর দৃি�ভি�র ওপর। কৃষকবা�ব সরকার কথাটা মুেখ বলা হেলও বা�েব েদখা যায় না। 

আজ ধান-চােলর দাম িনেয় এত কথা হে�। সরকার ধােনর দাম িনধর্ারণ কের িদেয়েছ এক হাজার ৫০ টাকা। 

এটাও আমােদর আে�ালেনর ফসল। িক� দুভর্াগয্ হেলা, সরকার িনধর্ািরত মূেলয্ সব কৃষক ধান িবি� করেত 

পাের না। েমৗসুেমর সময় েবিশর ভাগ কৃষক বাধয্ হেয় ৫০০-৭০০ টাকা মেণ ধান িবি� কেরন, এেত তােদর 

উৎপাদন খরচও ওেঠ না। এর একটাই সমাধান, সরকার সরাসির কৃষেকর কাছ েথেক ধান বা চাল িকেন েনেব। 

িক� �িত বছরই সরকােরর পক্ষ েথেক বলা হয়, কৃষেকর কােছ িগেয়ও আমরা ধান বা চাল পাি� না। গত বছর 

এক লাখ েমি�ক টন ধান ও চাল েকনার কথা িছল। িক� তারা টােগর্ট পূরণ করেত পােরিন। 

সা�াদ জিহর �� কেরন, আমরা েতা েদখিছ �িতিট েমৗসুেম ধােনর বা�ার ফলন হে�, তাহেল েকন সরকার 

পাে� না। কারণ তারা �কৃত কৃষকেদর কােছ যাে�ন না। আমরা বারবার বেল আসিছ, কৃষেকর কাছ েথেক ধান 

ও চাল দুেটাই িকনেত হেব। ধান-চাল েকনার জনয্ ইউিনয়ন পযর্ােয় েযসব এলাকায় উৎপাদন েবিশ হয় েসসব 

এলাকায় সরকাির �য়েক� করেত হেব। এটা অ�ায়ীভােবও করা যায়। এেত কের ঘুষ বা দুনর্ীিত বৃি�র আশ�া 

আেছ িক না জানেত চাইেল িতিন বেলন, েজলা পযর্ােয় যিদ �য়েক� করা হয় তাহেল ওই পযর্� ক্ষু� কৃষেকরা 

েপৗঁছােত পাের না। তাই েসটা যিদ ইউিনয়ন পযর্ােয় করা হয়, তাহেল এলাকার সব কৃষক েসখােন েযেত পাের। 

িক� সরকার �য়েক� করেছ না। বারবারই আমরা েদখিছ, সরকার চাল িকনেছ িমলারেদর কাছ েথেক। এই 

িমলার ও েমৗসুিম বয্বসায়ীরা ৫০০ েথেক ৬০০ টাকা মেণ ধান িকেন মজুত কের রােখ। আর এখন বাজাের চােলর 

দাম েবিশ। বাজাের এখন �চুর চাল মজুত আেছ। ফেল দাম বাড়ার কারণ েনই। শুধু সরকােরর ভুল 

নীিত-িনধর্ারেণর কারেণ এই সমসয্াগুেলা হে�।

সা�াদ জিহর বেলন, আমরা কষৃক সিমিতর পক্ষ েথেক বারবার বেল আসিছ, িবএিডিস-েক সি�য় কের �েয়াজনীয় 

সার, বীজ ও কীটনাশক কষৃকেক কম দােম সরবরাহ করেত হেব। তাহেল কষৃেকর উৎপাদন খরচ কম হেব। িক� 

সরকার েসিদেক না িগেয় েবসরকাির খােত সব েছেড় িদে�। আরও একটা িবষয় আমরা বেল আসিছ। েসটা হে�, 

কষৃেকর কাছ েথেক সরকার নয্াযয্ মেূলয্ ধান-চাল িকনেব এবং েরশিনংেয়র মাধয্েম কম দােম িন� ও 

িন�-মধয্িবৎতেদর কােছ িবি� করেব। েসটা করা হেল মানষু আজেকর এই দুিবর্ষহ অব�া েথেক িকছটুা হেলও মিু� 

েপত।’ সা�াদ জিহর আরও বেলন, বতর্মান সরকার ২০০৮ সােল ক্ষমতায় আসার পর বেলিছল, তারা প�ী েরশিনং 

বয্ব�া চাল ুকরেবন। িক� দুভর্াগয্, এখেনা েসটা হে� না। আরও একটা িবষয় আমরা বারবার বেল আসিছ, উৎপাদন, 

বাজারজাতকরণ ও িবপণন যিদ সমবায় িভিৎতেত করা যায়, তাহেল মধয্��েভাগী ফিড়য়ারা েবিশ িকছ ুকরেত পারেব 

না। কষৃক সরাসির এখােন েথেক লাভবান হেব। কষৃকেদর এত সমসয্া থাকার পরও কষৃক আে�ালন হে� না েকন, 

জানেত চাইেল সা�াদ জিহর বেলন, আে�ালন হে� না েসটা িঠক নয়; আে�ালন হেলও েসটা �চার মাধয্েম খবু 

েবিশ আসেছ না। 

িমলারেদর কথা

বাংলােদশ অেটা রাইস িমল ওনাসর্ অয্ােসািসেয়শন-র সভাপিত এেকএম েখারেশদ আলম খান-েক উে�শয্ কের 

ড. েদবি�য় বেলন, আজেকর আেলাচনায় কার লাভ, কার ক্ষিত িবেবচনা করেল এবং আেলাচনায় সবার ব�বয্ 

েথেক েযটা বারবার উেঠ এেসেছ, তােত অেটা রাইস িমেলর মািলকেদর িদেকই দৃি� যায়। যিদ কৃিষম�ীর কথা 

বিল, িতিনও েকােনা এক জায়গায় কারসািজ শ�টা বয্বহার কেরিছেলন, সব িমিলেয় েখারেশদ আলম খােনর 

ব�বয্ শুনেত চান েদবি�য় ভ�াচাযর্। 

েখারেশদ আলম বেলন, িবগত কেয়ক বছের েদেখ এেসিছ, ৫৮ টাকার ওপের চােলর দাম যায়িন। ২০১৫-১৬ 

সাল েথেক ধােনর দাম বাড়েছ, যার ফেল চােলর দামও িকছুটা েবেড়েছ। এইবার মাননীয় �ধানম�ী চাে�ন, 

কৃষক নয্াযয্ মূলয্ পান, নীিত িনধর্ারকরাও েতমনটাই চাে�ন। ধান কাটার শুরু েথেকই িক� আমরা এক হাজার 

৫০ টাকা কের িকনিছ। আর সরবরাহ আমােদর �থম েথেকই কম িছল। আিম েযটা বলেত চাই, চািহদা এবং 

সরবরােহর ওপর িভিৎত কেরই েয েকােনা িকছুর মূলয্ িনধর্ািরত হয়। অথর্াৎ সরবরাহ কেম েগেল িজিনেসর মূলয্ 

েবেড় যায়। আর আমােদর �থম েথেকই এবার সরবরাহ কম িছল। েয বাজাের ৫০ গািড় ধান িবি� হেতা, েসই 

বাজাের এবার ১০ গািড় ধানও পাইিন। কৃিষ ম�ণালয় েথেক এবার ধােনর বা�ার ফলেনর েয তথয্ েদওয়া 

হেয়েছ, েসটা সিঠক নয় বেল আিম মেন কির। এখন েথেক দুই মাস আেগ েদখলাম, বাজাের পযর্া� ধান পাওয়া 

যাে� না, ধােনর বাজার বাড়েছ, েসই সে� উৎপাদন খরচও িকছুটা েবেড়েছ। �থেম আমরা ধান পিরবহন কের 

িনেয় আিস, পের েস� কের শুকােত হয়। েসখােন আমােদর িবদুয্ৎ িবল আেছ, �ালািন খরচ আেছ, �িমকসহ 

আরও অনয্ানয্ েযসব খরচ আেছ, েসগুেলা সম�য় কের েদখা যায়, আমরা েলাকসান িদেয় যাি�। তারপরও িক� 

আমরা বাজাের চাল সরবরাহ িঠক েরেখিছ।’ 

বড়-েছাট বয্বধান

মাননীয় �ধানম�ী, কৃিষম�ী, খাদয্ম�ী ও অথর্ম�ীেক উে�শয্ কের েখারেশদ আলম বেলন, ৯৫ শতাংশ রাইস 

িমেলর মািলক িক� বয্াংেকর েখলািপ �াহক। তােদর িবরুে� মামলা হে�, ওয়াের� জাির করা হে�। েদশ 

আজেক খােদয্ �য়ংস�ূণর্। খাদয্ িনরাপৎতায় রাইস িমল মািলকেদর বড় অবদান আেছ এবং থাকা উিচত। এই 

রাইস িমল যিদ হািরেয় যায়, তাহেল েদশ আবার তলািবহীন ঝুিড়েত পিরণত হেব। কৃষক খাদয্ উৎপাদন করেব, 

িক� িবি�র জায়গা খুঁেজ পােব না। তখন িক� েদেশ ভয়াবহ পিরি�িত সৃি� হেব। িতিন আরও বেলন, বড় বড় 

১৭টা বহুজািতক েকা�ািন বাজাের আেছ। তারা আচার বানায়, চাটিন বানায়, মুিড় ভাঁেজ, িচড়া ভাঁেজ, আরও কত 

কী। বাংলােদশ বয্াংেকর ইএফ ফাে�র সব সুিবধা িক� এরা েনন। বাংলােদশ বয্াংেকর এই ঋেণর িবপরীেত সুদ 

িদেত হয় না। অথচ আমরা যারা এসএমই পযর্ােয় বয্বসা করিছ, তারা েকােনা িদন এই সুিবধা িনেত পািরিন। 

বৃহৎরা িবনা সুেদ ঋণ িনেয় বয্বসা করেছ, আর আমরা ১৭ শতাংশ সুেদর িবিনমেয় ঋণ িনেয় বয্বসা করিছ। 

বতর্মােন ৯ শতাংশ সুেদর কথা বলা হেলও বা�েব তা হে� না। ফেল এই েকা�ািনগুেলার সে� আমরা েপের 

উঠিছ না। �াভািবকভােবই একটা িসি�েকট সৃি� হেয়েছ। েখারেশদ আলম আরও বেলন, যােদর হােত হাজার 

হাজার শত শত েকািট টাকা আেছ, তারা বয্াংক ও িবমার মািলক। তারা িচিন বানায়, লবণ বানায়, তারা সব 

বয্বসাই কের। এখন কথা হে�, আমােদর উৎপাদন খরচ যিদ কমােনা যায়, আর এই েমগা বয্বসায়ীেদর আইেনর 

আওতায় আনা যায়, তাহেল হয়েতা চােলর দাম িকছুটা কমােনা স�ব। ধান কাটেতও �চুর টাকা লােগ। একজন 

�িমকেক িদেন ৬০০ টাকা িদেত হয়। েসই �িমক ধান কাটেত পােরন িদেন এক মণ এটা বড় ক্ষিতর কারণ; 

কৃষকেদর যিদ ধান কাটার য� েদওয়া যায়, তাহেল এই খরচ লাগত না। 

বাংলােদশ পরমাণু কৃিষ গেবষণা ইনি�িটউট(িবনা)-র মহাপিরচালক, িমজর্া মিফজুল ইসলাম বেলন, �ামা�েল 

েদখা যায় েছাট েছাট েযসব িমল আেছ েসগুেলা ব�। ওখােন েকউ েযেত চায় না। আর বড় বড় িমলগুেলােত 

অেনক বড় বড় েমিশন। েযমন, েমাটা চালেক িচকন করার েয েমিশন, তার দাম অেনক। েছাট িমল মািলেকরা এটা 

িকনেত পাের না। িতিন বেলন, েমাটা চােলর দাম বাড়েছ। েসটা হেবই, েকননা েমাটা চালই এখন িচকন চাল হেয় 

যাে�। ফেল েমাটা চােলর চািহদা এখন েবিশ। ৭০ েথেক ৮০ ভাগ েমাটা চাল সরু হেয় নািজরশাইল, িমিনেকট 

হেয় যাে�। ফেল এই জায়গােতও আমােদর কাজ করার সুেযাগ আেছ িক� এ জনয্ েছাট েছাট িমলগুেলােক 

�েণাদনার আওতায় িনেয় আসেত হেব। 

ধান উৎপাদন

শাইখ িসরােজর সে� একমত েপাষণ কের িমজর্া মিফজুল ইসলাম বেলন, আিমও একজন উ�াবক। বীনা ধােনর 

অেনকগুেলা জাত উ�াবন কেরিছ। এই জাতগুেলা এখন খুবই জনি�য়। অেনেক বলেছন, ধােনর উৎপাদন কেম 

যাে�। আিম একজন িব�ানী িহসােব বলব, কথাটা একদম িঠক নয়। �িত েহ�র জিমেত েযন �ায় ১০ টন 

উৎপাদন করেত পাির, েসই লেক্ষয্ আমরা কাজ করিছ। এর �েয়াজনীয় �যুি�ও আমােদর হােত আেছ। ফেল 

আগামী িদেন উৎপাদন আরও বাড়েব বেলই আশা করিছ। বাজার বয্ব�াপনােত অবশয্ই েজারদার করেত হেব। এ 

জনয্ বাজার মিনটিরং েজারদার করেত হেব। েসই সে� চােলর মূলয্ এবং সংি�� নীিত �ণয়ন ও বা�বায়ন িনেয়ও 

কাজ করেত হেব। 

আগামী েবােরা েমৗসুেম যখন নতুন ধান উঠেব, তখেনা চােলর দাম েবিশ থাকেব িক না, এই �ে�র জবােব ি�-র 

মহাপিরচালক বেলন, চলিত বছের েবােরার উৎপাদন অেনক েবিশ হেব। কারণ আমন েমৗসুেম কৃষেকরা 

নয্াযয্মূেলয্ ধান িবি� করেত েপেরেছ। ফেল তারা আরও েবিশ উৎসাহ-উ�ীপনা িনেয় েবােরা আবাদ করেবন। 

টােগর্েটর েচেয়ও েবিশ উৎপাদন হেব বেল আশা করিছ। ফেল তখন চােলর দাম কেম আসেব বেল আশা করেছন 

ি�-র মহাপিরচালক। 

সমাপনী ব�বয্

আেলাচনার সমাি� েটেন েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, আেলাচনায় অেনক িবষয় উেঠ এল। এর মেধয্ অনয্তম হে�, 

ধান উৎপাদেনর �া�লন স��ীয়। �ায় সবাই বলেলন, �া�লেন সমসয্া এবং েস কারেণ বাজাের �ভাব পেড়েছ 

িক না। আবার এ কথাও জানা েগল, চােলর বাজার শুধ ুউৎপাদেনর ওপর িনভর্র কের না, বাজােরর অনয্ানয্ িবষেয়র 

ওপরও এিট িনভর্রশীল। তেব িনভর্রেযাগয্ �া�লন গুরু�পণূর্। তা না হেল বাজাের সিঠক সংেকত যায় না। 

ি�তীয়ত, সরকােরর নীিত ও বয্ব�াপনায় িতনিট িবষয় ঘুের িফের এেসেছ। সরকােরর মজুত সক্ষমতা িনেয় কথা 

উেঠেছ। বলা হেয়েছ, সরকােরর মজুত অেনক কম হওয়ার কারেণ বাজাের �ভাব িব�ার করা সরকােরর পেক্ষ 

স�ব হে� না। সং�েহর েক্ষে�ও লক্ষয্মা�া পূরণ হয়িন। কৃষেকরা বেলেছন, লটািরর মাধয্েম ধান েনওয়ার 

কারেণ তারা অেনক েক্ষে�ই বাদ পেড় েগেছন। 

তৃতীয়ত, আমদািনও হেলা না। যিদও সরকার চাল আমদািনেত শু� ৬২ শতাংশ েথেক কিমেয় ২৫ শতাংশ 

িনধর্ারণ কেরেছ। এলিস েখালার জনয্ ২৯িট �িত�ানেক অনুেমাদন েদওয়া হেয়েছ। তারপরও সময়মেতা 

আমদািন হয়িন। আগামী িদেন এসব িবষয় দক্ষতার সে� েমাকািবলা করেত হেব বেল েদবি�য় ভ�াচাযর্ মেন 

কেরন েস িবষেয়ও আেলাচনা হেয়েছ। 

এ ছাড়া চােলর বাজার-মূলয্ িনেয়ও আেলাচনা হেয়েছ; কত দাম হেল উৎপাদক, বয্বসায়ী ও েভা�া সবার জনয্ই 

সহনীয় হয়। েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, আেলাচনায় ঘুের িফের এেসেছ েয েমাটা চােলর দাম ৪০-৫০ টাকার মেধয্ 

হেল সবার জনয্ সহনীয় হয়। যিদও অেনেক বলেছন, ধানসহ কৃিষ পেণয্র দাম আরও বাড়েত েদওয়া উিচত। কৃিষ 

জিমর পিরমাণ কেম আসেছ, েস কথাও বেলেছন অেনেক। তাই এ বয্াপাের কী করণীয় হেত পাের, েসই �স�িট 

বারবার িফের এেসেছ। িমলার ও আমদািনকারেকরাও আেলাচনায় অংশ িনেয়েছন। িমলারেদর ব�বয্ হে�, কৃিষ 

বািণেজয্ িমলারেদর েচেয় অকৃিষ বা অনয্ানয্ বয্বসা েথেক আসা নবয্ কৃিষ-পণয্ ��তকারেকরা েবিশ গুরু�পূণর্ 

হেয় উঠেছন। সরকােরর �েণাদনাও পাে�ন এরা। এ েক্ষে� বয্াংক ঋণ ও �েণাদনায় সাম�সয্ আনার সুেযাগ 

আেছ বেল মেন কেরন তারা। অেনেক আবার ঋণ েফরত িদেত পারেছন না। এ ছাড়া সুগ�ী চাল র�ািনেত 

েযৗি�কভােব গুরু� েদওয়ার কথা বলা হেয়েছ। 

বাজার বয্ব�াপনার মেধয্ মাঝাির ও ক্ষু� কৃষেকর িটেক থাকার স�াবনা কম, এ িনেয়ও িব�ািরত আেলাচনা 

হেয়েছ। কৃষক কম দােম ধান িবি� কের েবিশ দােম চাল িকনেছন। ফেল তােদর ঘাটিতেত থাকেত হয়। এেদর 

সহায়তায় েমৗসুিম িভিৎতেত চাল মজুত করার বয্ব�া আেছ িক না তা িনেয়ও আেলাচনা হেয়েছ। অেনেক মেন 

কেরন, সং�হ অিভযান শি�শালী করেত হেব। ইউিনয়ন পযর্ােয় এই কাযর্�ম চালােত হেব। দুনর্ীিত দূর করা 

�েয়াজন। কৃষেকর ক��র েজারদার করেত সংগঠন গেড় তুলেত হেব। 

সেবর্াপির, আগামী কেয়ক মােস কৃিষ পণয্ িবেশষ কের চােলর দাম িনেয় উৎক�ার কারণ আেছ িক না, তা িনেয় 

কথা বেলেছন অেনেক। যারা বলেছন, �া�লন িঠক আেছ, তারা মেন কেরন, েমাটা চােলর দাম ৫০ টাকার ওপের 

উঠেব না। আবার যারা মেন কেরন, �া�লন িঠক েনই, তারা বলেছন, আগামী রমজান মােস দাম আরও একদফা 

বাড়েব। েস জনয্ খাদয্শসয্ বা চােলর বাজাের নজরদাির �েয়াজন বেল অেনেক মেন কেরন।

েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, সামি�কভােব েদেশ কৃিষর উ�িত হেলও কৃষেকর উ�িত হয়িন। িবেশষ কের ক্ষু� ও 

মাঝাির কৃষেকরা উ�য়েনর মহাসড়েক উঠেত পারেবন িক না, তা িনেয় �� েথেকই যাে�। সরকােরর নীিতর মেধয্ 

এই িবষয়িটর �িত যথাযত গুরু� িদেত হেব। চােলর দাম বাড়েল �িমেকর মজুিরও বাড়ােত হেব। েস কারেণ 

বাজার সব সময় পিরবীক্ষেণর মেধয্ রাখেত হেব। 

অেনক আেগ িসিপিড-র পক্ষ েথেক ��াব েদওয়া হেয়িছল, েদেশ ‘এি�কালচার �াইস কিমশন’ বা ‘কৃিষপণয্ 

মূলয্ কিমশন’ গঠন করা েহাক। েমৗসুম-িভিৎতক দাম িনধর্ারণ এবং কৃষেকর অংশ�হণ িনি�ত করা েগেল তা 

কােজ েদেব। ভারেত এটা কাযর্কত পদেক্ষপ িহেসেব �মািনত হেয়েছ। েদেশও িবষয়িট গেবষক বা আমলােদর 

হােত না েরেখ �কৃত কৃষক ও বাজার সংি�� সবাইেক যু� কের এটা করেত হেব। এেত বাজাের যথাযথ সংেকত 

যােব। গেবষেকরাও বাজার স�েকর্ জানেত পারেবন। েদবি�য় ভ�াচাযর্ আশা �কাশ কেরন, আগামী িদেন নীিত 

িনধর্ারেকরা এটা অনুধাবন করেত পারেবন এবং এ িবষেয় �েয়াজনীয় পদেক্ষপ �হন করেবন। 



সূচনা ব�বয্

সংলােপর শুরুেতই এসিডিজ বা�বায়েন নাগিরক �য্াটফমর্, 

বাংলােদশ-এর আ�ায়ক ড. েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, �াধীনতার পর গত 

৫০ বছের বাংলােদেশর সফলতার অনয্তম �ধান জায়গা হে� কৃিষ। 

�াধীনতার পর বাংলােদশেক িনেয় অেনেকই িবিভ� ম�বয্ কেরিছেলন। 

এখানকার মানুষ কী েখেয় েবঁেচ থাকেব, তা িনেয়ও িছল সংশয়। এখন 

আমরা গেবর্র সে� বলেত পাির, ১৬ েকািট মানুষেক িতন েবলার খােদয্র 

�েয়াজন েমটােনার মেতা যেথ� ধান বাংলােদশ উৎপাদন করেত পাের। 

�াধীনতার সুবণর্ জয়�ীেত এই অজর্নেক অবশয্ই �রণ করেত হেব। 

কৃষক, কৃিষ বয্বসায়ী, গেবষক, - সবাই এই �শংসার দািবদার। তেব চাল 

সবসময়ই একিট সংেবদনশীল পণয্। চােলর দাম �াস-বৃি�র সােথ সািবর্ক 

মূলয্�ীিতর িনকট স�কর্ রেয়েছ। চােলর দাম িনধর্ারণ ও সরবরােহর 

েক্ষে� রাে�র কী ভূিমকা থাকেব তাও গুরু�পূণর্। এছারাও আ�জর্ািতক 

বাজাের দােমর উৎথান-পতেনর সে� অভয্�রীণ বাজাের চােলর দােমর 

স�কর্ রেয়েছ। এ েক্ষে� বয্তয্য় ঘটেল তার অিভঘাত দৃশয্মান হয় 

সামািজক-অথর্ৈনিতক-রাজৈনিতক বা�বতায়। সা�িতক সমেয় চােলর 

দাম ঊ�র্মুখী। এই দাম বৃি�র কারণ স�েকর্ আমােদর েকান �� ধারণা 

েনই। আজেকর আেলাচনা েথেক এ িবষেয় িকছুটা ধারণা পােবা বেল 

আমরা আশা করিছ। 

কৃষেকর ব�না

আেলাচনার সূ�পাত কের ড. এম আসাদু�ামান বেলন, চােলর দাম িনেয় 

িকছু বলেল েসই পুেরােনা গে�র অবতারণা করেত হেব। তেব েসই 

গে�র ে�িক্ষত বদেল েগেছ। ৮১ বছর আেগ আিজজুল হক ‘ময্ান িবহাই� 

স�েকর্ জানেত চাইেল ২-৩ মাস আেগর তথয্ জানােনা হয় বেল িতিন ম�বয্ কেরন। এখােন তেথয্র ঘাটিত 

আেছ বেল িতিন মেন কেরন। 

শাইখ িসরাজ তেথয্র গড় িমল িনেয় তার ব�বয্ শুরু কেরন। এক �িত�ান বেলেছ, েদেশ ৩০ লাখ টন আমন 

েবিশ উৎপািদত হেব, আবার সরকাির অনয্ �িত�ান বেলেছ, ১৫ লাখ টন ধান কম উৎপািদত হেব। িতিন 

বেলন, আমন ধান কম উৎপািদত হেয়েছ তা িনি�ত। �লি�ত বনয্া ও দুেযর্ােগর কারেণ উৎপাদন কম হেব, 

েসটাই �াভািবক। এখন মজুত আেছ ৫ লাখ টেনর মেতা। গত এক স�ােহ েমাটা চােলর খুচরা দাম িছল 

৪২-৪৩ টাকা, আেগ যা িছল ৪৫-৫০ টাকা। িচকন চােলর দাম িছল ৮০ টাকার মেতা, এখন তা ৭৭-৭৮ টাকায় 

েনেম এেসেছ। এক স�াহ আেগ ধােনর পাইকাির দাম মণ�িত িছল ১০০০-১১০০ টাকা। েসটা এখন হাজার 

টাকায় েনেম এেসেছ। সেবর্া� দাম িছল ১ হাজার ৬০০ টাকার মেতা। অনয্িদেক িসংহভাগ �কৃত কৃষেকর হােত 

িক� ধান েনই। এই ধান চেল যায় িমল মািলক বা মজুতদারেদর হােত। অথর্াৎ দাম বাড়েলও কৃষক উপকৃত 

হে� না। ধােনর দাম বাড়েল কৃষেকর িকছুটা হেলও লাভ হয়, আবার দাম বাড়েল েভা�ার ক্ষিত। এর মেধয্ 

সম�য় করা যাে� না। িন�য়ই এখােন নীিতগত িস�াে�র বয্াপার আেছ বেল িতিন উে�খ কেরন। 

এেকএম েখারেশদ আলম খান বেলন, এবার আমরা বাজাের েসই অেথর্ ধান পাইিন। তাহেল মজুত বাড়েব 

েকমন কের? েয কারেণ শুরু েথেকই বেলিছ, উৎপাদন েবিশ হেলও সরবরাহ খুবই কম। েকননা এবার ধান 

িবিভ� পেকেট চেল েগেছ। িকছু েমৗসুিম বয্বসায়ী এখন ধান মজুত কের। আবার বড় বয্বসায়ীরা ৫০টা িমল 

িনেয় একটা বড় িমল ৈতির কেরেছ, তােদর চািহদা েবিশ। ফেল সব ধান তােদর পেকেট চেল েগেছ। তারা শাট 

ডাউন কের বেস আেছ। আমােদর মেতা মাঝাির বা েছাট িমলারেদর কােছ এখন ধান েনই। 

বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি�িটউট(ি�)-র মহাপিরচালক ড. েমা: শাহজাহান কিবর বেলন, েকউ দায় িনেত 

চাে�ন না। গত বছর ২ েকািট টন চাল উৎপািদত হবার পরও িক� বাজাের চােলর দাম কেমিন। েবশ কেয়কিট 

সমীক্ষায় েদখা েগেছ, ৩০ জুন বাজাের ২৯ েথেক ৩০ লাখ টন চাল উ�ৃৎত থাকেব। এই খবর �কািশত হওয়ার পর 

সবাই নড়চেড় বসল। এবার আউশ উৎপাদন হেয়েছ ৩৩ লাখ টন। এরপর আমন ধান কত উৎপাদন হেত পাের, 

তা জানা যায়িন। ফসল এখেনা পুেরাপুির ওেঠিন। এসেবর িভিৎতেত বলা হে�, ২৯-৩০ লাখ টন উ�ৃৎত থাকেব। 

এরপর মাথািপছু চােলর চািহদা িনেয়ও অ��তা আেছ। খানা আয়-বয্য় জিরপ েথেক আমরা জািন, মাথািপছু চাল 

খাওয়া হে� ৩৬৭ �াম। িক� ি�-র িনজ� সমীক্ষা বলেছ, মাথািপছু চাল খাওয়া হে� ৪০৫ �াম। েকািভেডর 

কারেণও এটা বাড়েত পাের। তেব নন িহউময্ান কনজা�শন বা অনয্ানয্ খােত চােলর বয্বহার বাড়েছ। এেতও 

মাথািপছু চােলর চািহদা েবেড়েছ। েবােরা ধােনর উৎপাদন েবেড়েছ। অিত বৃি� ও বনয্ার কারেণ আমেনর উৎপাদন 

কেমেছ, যিদও েসটা �া�লেনর মেধয্ িছল। ি� এই িহসাব আমেল িনেয়েছ। আমেনর উৎপাদন ১৫ লাখ টন কম 

হেব এটা ধের িনেয়ই আমরা বলিছ, ৩০ লাখ টন চাল উ�ৃৎত থাকেব। িতিন েজার িদেয় বেলন, উৎপাদন কম হেলও 

খাদয্-শৃ�ল (ফুড েচইন) এক িদেনর জনয্ও িবন� হয়িন। েযটা ঘেটেছ তা হেলা, হঠাৎ হঠাৎ সংকট সৃি� কের দাম 

বাড়ােনার েচ�া হেয়েছ। খাদয্ সংকট হওয়ার আশ�া আেছ িক না এ �সে� িতিন বেলন, ‘েমােটও নয়। সংকট 

ৈতির করার আশংকা আেছ। েস জনয্ আমােদর সততা ও েদশে�েমর পিরচয় িদেত হেব। বাজার েথেক ২০-৩০ 

লাখ টন চাল উধাও কের েদওয়ার নিজর আেছ। িনেজর েচােখ েদেখিছ, �ােম ঘর বািনেয় ধান মজুত কের রাখা 

হেয়েছ। এমনিক ধনী কৃষেকর বািড়েতও ধান রেয়েছ।’

শাহজাহান কিবর আরও বেলন, চােলর উৎপাদন কম হওয়ার কারেণ দাম েবেড়েছ, এ কথা িঠক নয়। গত কেয়ক 

বছেরর তথয্-পিরসংখয্ান তা সমথর্ন কের না। বাজাের অেনক েমৗসুিম বয্বসায়ী এেসেছন। তােদর কারেণ বাজাের 

চাপ পেড়েছ। এ ছাড়া বড় িমলারেদর কারেণ েছাট িমলাররা বাজাের কাি�ত ভূিমকা পালন করেত পােরন না। 

শাইখ িসরাজ বেলন, সরকােরর মজুত আরও বাড়ােনা �েয়াজন। এখন সক্ষমতা ১৭-১৮ লাখ েমি�ক টন। �তয্� 

অ�েলর সব কৃষক একটাই কথা বেলেছন, ফসল েতালার পরই িবি� কের িদেত হয়, পরবতর্ী ফসল আবােদর 

জনয্ এবং িনেজেদর খাবার েজাগােনর জনয্। সরকার সব সময় ভােলা �ক ধের রাখেত পারেল ওই কৃষকেদর ধান 

তাৎক্ষিণক িবি� করেত হয় না। তারা ধীের ধীের িবি� কের নয্াযয্মূলয্ েপেত পাের। ি�তীয়ত, সরকারেক যিদ 

আমদািন করেত হয়, তাহেল ২৫ শতাংেশর িনেচ কর আেরাপ করা হেল কৃষক লাভবান হেব না। এটা পরীিক্ষত 

িবষয়। েকননা েমাটা ধােনর দাম যিদ কৃষক এক হাজার টাকা আর িচকন ধােনর জনয্ ১২০০-১৩০০ টাকা পায়, 

তাহেল সমতা থাকেব। েস েক্ষে� চাল িমিলংেয়র পর বাজাের েমাটাটা ৩৯-৪০ টাকা আর িচকনটা ৪৯-৫০ টাকা 

দাম হেব। অনয্িদেক ২৫ শতাংশ টয্া� িদেয় যিদ আমদািন করা হয়, তাহেল সীমা� পযর্� এটার দাম পড়েব 

৩৭-৩৮ টাকা। তেবই দুই বাজােরর মেধয্ সমতা থাকেব। সরকােরর কৃিষ য�পািতর সক্ষমতা আরও বাড়ােনা 

দরকার বেলও িতিন মেন কেরন। 

কৃষেকর কাছ েথেক সরাসির ধান েকনার কথা দীঘর্িদন ধের বলা হে�। সিতয্কার অেথর্ সরকােরর েসই 

অবকাঠােমা েনই বেল শাইখ িসরাজ মেন কেরন। সবিকছু িমিলেয় কৃষক শুভংকেরর ফাঁিকর মেধয্ই পেড় যায়। 

িতিন বেলন, সরকার বড় ধরেণর �ক� হােত িনেত পাের, েযমন- একসময় িছল শসয্ গুদাম ঋণ �ক�। 

েযখােন কৃষক শসয্ রাখেব এবং িবিনমেয় অথর্ িনেয় পরবতর্ী আবােদ যােব। তাহেল এ বয্ব�াটা কােজ েদেব। যখন 

েমৗসুম আসেব, কৃষক েসটা িবি� কের গুদােমর টাকা পিরেশাধ করেব এবং িনেজও ভােলা থাকেব। িক� এই 

কাযর্�ম সফল হেলা না। িতিন বেলন, যারা কােলাবাজাির কের, তােদর �াথর্ িটিকেয় রাখার জনয্ই এই কাযর্�ম 

সফল হয়িন। েদেশ ৩৮০িট শসয্গুদাম ঋণ �ক� িছল। েসটা কমেত কমেত এখন হয়েতা ১৮ িটর মেতা আেছ। 

েসগুেলা পুনরু�ীিবত করা েগেল অেনক সমসয্ার সমাধান হয়।  

এই পযর্ােয় কাজী সা�াদ জিহর চ�ন বেলন, শসয্ গুদামজাত করাই সবেচেয় বড় সমসয্া। �িতিট উপেজলায় 

বড় বড় শসয্ গুদাম িনমর্াণ করা েগেল কৃষকেদর সব ধান একবাের িবি� কের িদেত হয় না। এেত সরকােরর ৪-৫ 

হাজার েকািট টাকা বয্য় হেব। 

দাম �াস-বিৃ�

ড. কাজী শাহাবউি�ন বেলন, েমৗসুেম চােলর দাম কেম ও মধয্বতর্ী সমেয় বােড়, এটাই হেয় আসেছ। আমরা 

েদিখ, েবােরা েমৗসুেমর আেগ চােলর দাম বােড়, চাল উেঠ েগেল কেম; আবার আমন েমৗসুেমর আেগ দাম বােড়, 

আমন উঠেল দাম কেম। েসই িহসােব চােলর দাম এখন বৃি�র কথা নয়, যিদ দুেযর্াগ না হয়। ১৯৯৮ সােল বনয্ার 

সময় উৎপাদন অেনকটাই কম হেয়িছল, েসবার আমরা ভারত েথেক েবসরকাির পযর্ােয় চাল আমদািন কেরিছ। 

ফেল চােলর বাজার অেনকটাই ি�িতশীল িছল। িতিন বেলন, এবার আমন উৎপাদন কতটা ক্ষিত�� হেয়েছ, 

েসটাই ��। আর েসই ক্ষিত েপাষােত আমরা কী কী বয্ব�া িনেয়িছ এবং সরকাির পযর্ােয় চাল আমদািন েকন হে� 

না, েসটা আেরক ��। েবসরকাির খােতর মাধয্েম চাল আমদািন করেত কী বয্ব�া েনওয়া হেলা বা শু� �াস করা 

হেলা িক না, তাও বড় ��। 

িতিন আরও বেলন, গত বছর জুন-জুলাই মােস একবার বনয্া হেয়েছ। ফসল েতালার সময় হয়িন, ফেল বীজতলা 

ন� হেয়েছ। সরকােরর চাল মজুেতর পিরমাণ সক্ষমতার েচেয় অেনক কম। তেব েবসরকাির খােতরও িকছু মজুত 

আেছ। কম মজুত খাদয্ িনরাপৎতার জনয্ হুমিক হেয় দাঁড়ােত পাের। সরকাির মজুেতর সে� বাজােরর দােমর 

স�েকর্র �সে� িতিন বেলন, স�কর্টা �তয্ক্ষ না হেলও পেরাক্ষ একটা স�কর্ আেছ। কারণ, সরকাির মজুত কম 

হওয়ার অথর্ হেলা, বয্বসায়ীেদর কােছ ভুল বাতর্া যাওয়া। বাজাের গুজব ৈতির হয়, মজুত কম, তােত দাম েবেড় 

যায়। সরকাির মজুত পযর্া� থাকেল এটা ঘটার সুেযাগ কম থােক। বয্বসায়ীরা জােনন, মজুত পযর্া� থাকেল 

সরকার েযেকােনা সময় বাজাের হ�েক্ষপ করেত পাের। 

বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা ইি�িটউট(বাির)-র মহাপিরচালক ড. েমা: নািজরুল ইসলাম বেলন, মলূ কথা হে�, 

চােলর দাম বাড়েছ। �া�লেন ভলু িছল, সবাই বলেছন। েয জিমেত ধান হয়, েসই জিমেতই অনয্ানয্ ফসল হে�। 

ঘাটিত পরূেণ অনয্ানয্ ফসেলর উৎপাদনশীলতা বাড়ােত হেব। খাদয্াভয্াসও পিরবতর্েনর েচ�া চলেছ। ধান/চাল 

মজতু হে�। একিট ে�িণ েসই ফায়দা েনওয়ার েচ�া করেছ। তেব উৎপাদেনর ধারাবািহকতা আেছ। িতিন আরও 

বেলন, ধান উৎপাদন ি�গুণ করা যােব না। েস জনয্ খাদয্াভয্াস পিরবতর্েনর েচ�া চলেছ। ৈবিচ�য্ িদেয় এই সংকট 

েমাকািবলা করেত হেব। তেব এই মহুেূতর্ েকােনা চালকেল চাল েনই, েতমন নয়। বাির-র িব�ানীরা েযখােনই 

েগেছন, েসখােন িমিলং করার জনয্ এক মােসর মজতু েনই, এমনটা েদখা যায়িন। েশয়ারবাজােরর মেতা চােলর 

বাজােরও িকছ ুকারসািজ আেছ। কিৃষেত যাি�কীকরেণর িবষেয় িতিন বেলন, �ম সা�য় হেল েসই �িমেকরা অনয্ 

খােত কাজ করেত পারেবন। এখনকার �িমকেদর উৎপাদনশীলতা খবুই কম। িজিডিপেত কিৃষর অবদান িদন িদন 

কমেছ। ফেল অনয্ানয্ খােত �িমক �েয়াজন হেব। 

চাল আমদািন

সরকার স�িত ২৯িট েবসরকাির �িত�ানেক ভারত েথেক চাল আমদািনর অনুমিত িদেয়েছ। আেগ বয্াপারটা 

উ�ু� িছল বেল জানান শাইখ িসরাজ। িক� এখন নতুন িনয়ম অনুসাের আেগ এলিস বা ঋণপ� েখালার জনয্ 

আেবদন করেত হেব। আেবদনকারী উপযু� হেল অনুমিত েদওয়া হেব। আমদািন শু� আেগ িছল ৬২ শতাংশ, যা 

২৫ শতাংশ করা হেয়েছ। িক� এলিস সবার জনয্ উ�ু� রাখা হয়িন। এেত বড় িবপযর্য় হেত পাের। এই �ি�য়ায় 

ভারত েথেক ২৫ টাকা েকিজেত চাল আনেল সীমাে� তার দাম পড়েব ৩৭ টাকা। খুচরা বাজাের ৪০ টাকা। ধােনর 

দাম যিদ কৃষেকরা মেণ ১০০০ টাকা কের পান, তাহেল বাজাের েমাটা চােলর দাম েসই একই পড়ত। তােত 

আমদািন-র�ািনেত ভারসাময্ সৃি� হেতা। 

বাংলােদশ রাইস এ�েপাটর্াসর্ অয্ােসািসেয়শন-র সভাপিত শাহ আলম বাব-ুর কােছ েদবি�য় ভ�াচাযর্ জানেত চান, 

এবার সময়মেতা ধান আমদািন হেলা না েকন? জবােব িতিন বেলন, আমদািনর েক্ষে� িনিদর্� িকছ ু সংখয্ক 

�িত�ানেক অনমুিত েদওয়া হেয়েছ, শু�ও কমােনা হেয়েছ। শাইখ িসরােজর কথার �িত�িন কের িতিন বেলন, 

আমদািনর সেুযাগ আরও িকছটুা উ��ু করা দরকার িছল। ২৯িট েবসরকাির �িত�ানেক আমদািনর অনমুিত েদওয়া 

�সে� িতিন বেলন, আমােদর সংগঠন র�ািন কের। বলা হে� ২৫ শতাংশ শু� িদেয় েমাটা চাল ভারত েথেক সীমাে� 

আনেত েকিজেত ৩৭ টাকা পেড় যােব। খচুরা বাজাের যা পড়েব ৩৯-৪০ টাকা। িক� এই িহসাবটা একট ুকম হেয় 

েগেছ। গািড় ভাড়া ও �িমেকর খরচ েবেড় েগেছ। এ ছাড়া শু� ২০ শতাংশ িনধর্ারণ করা দরকার িছল। তােত সবাই 

উপকতৃ হেতন। কষৃকেদর �সে� বলা দরকার, তােদর �তয্ক্ষভােব িবপণন বয্ব�ায় িনেয় আসা দরকার। নীিত 

িনধর্ারকেদর স�েকর্ তার অিভেযাগ, তারা সাধারণত িনজ� দািয়ে�র বাইের েযেত চান না। িক� তারা যিদ িকছু 

বাড়িত দািয়� কতর্বয্ পালন করেতন, তাহেল েদেশর অেনক উ�িত হেতা। িতিন আরও বেলন, সগু�ী চাল �িত 

বছরই েবশ খািনকটা উ�ৎৃত থােক। এই চাল র�ািনেত েবিশ �েণাদনা েদওয়া হেল েমাটা চাল আমদািন করা সহজ 

হেব এবং ৈবেদিশক ম�ুার ভারসাময্ থাকেব। 

ধান চােষ অনা�হ

ধােনর উৎপাদন �মাগত কমেছ। এটা সময্কভােব আমেল েনওয়া হে� িক না েস িবষেয় সংশয় �কাশ কেরন 

শাইখ িসরাজ। অদরূ ভিবষয্েত এটা বড় সমসয্া হেত পাের। িবগত বছরগুেলােত কষৃক ধান চােষ �মাগত ক্ষিতর 

স�খুীন হেয়েছন, দাম পানিন, ফেল তারা অনয্ানয্ ফসল চােষ উৎসািহত হেয়েছ। সরকােরর কাছ েথেক িনিদর্� 

মেূলয্ বীজ, সার পাওয়ার কারেণ অেনক কষৃক ধান চাষ অবয্াহত েরেখেছ, অেনক জিমেত ধান ছাড়া অনয্ িকছ ুহয় 

না, অেনক কষৃক এমনটাই মেন কেরন। এসব কারেণ ধান চাষ এখেনা অবয্াহত আেছ। তেব ধািন জিম উ� 

ফসেলর অনয্ানয্ চােষ বয্বহৃত হে�- �াগন ফল, মা�া, ফলু ইতয্ািদ। একটা পযর্ােয় আমরা হুমিকর মেুখ পড়ব। 

এমনিক বের� অ�েলও মানষু আর ধান করেত চায় না। একেরর পর একর জিমেত �াগন ফল বা বােরামািস 

আেমর চাষ হে�। তরুণ উেদয্া�ারা এসব কাজ করেছন। কষৃক অিধক টাকার েসচ িদেয় ধান করেত চায় না। 

এই �সে� েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, অেনেকই মেন কেরন, কৃষক অনয্ানয্ ফসল ফিলেয় বাজার েথেক চাল িকেন 

খােব, দরকার হেল আমদািন হেব। শাইখ িসরাজ বেলন, এটাই বা�বতা, যুি�র বয্াপার নয়। দাম না েপেল কৃষক 

েতা েসিদেক যােবই। িতিন আরও জানান, এমনও হে� েয কৃষক এক জিমেত ধােনর পাশাপািশ ফুল উৎপাদন 

করেছ। এই পিরি�িতেত কাঠােমাগত সম�য় আনা দরকার বেল মেন কেরন শাইখ িসরাজ। উৎপাদন বাড়ােনার 

পাশাপািশ লবণ ও দুেযর্াগ সহনশীল ধােনর জাত উ�য়েন েজার িদেত হেব বেল িতিন মত�কাশ কেরন। 

কার লাভ কার �িত

এখন কথা হেলা, চােলর মূলয্বৃি�র ফেল কারা লাভবান হেলন, আর কারা ক্ষিত�� হেলন। সাদা েচােখই েদখা 

যাে�, চােলর দাম বাড়েল ে�তারা ক্ষিত�� হন। যারা চাল িব�েয়র সে� জিড়ত, তারাই লাভবান হন। কথা 

হে�, চােলর মূলয্বৃি�র কারেণ যারা লাভবান হেয়েছন, তারাই িক চােলর মূলয্বৃি�র কারণ? েসটা অশিনসংেকত 

বেল কাজী শাহাবউি�ন মেন কেরন। চােলর পাইকাির বাজােরর মূল �ীড়নক হে�ন পাইকার ও আড়তদােররা। 

তারা গুজেবর সুেযাগ িনেয় মূলয্বৃি� ঘটাে�ন িক না, েস �� েতালার যেথ� কারণ আেছ। তেব তার কােছ এ 

িবষয়ক �মানেযাগয্ তথয্ েনই বেল জানান শাহাবউি�ন। খাদয্ ও কৃিষ ম�ণালয় যথাযথ বয্ব�া িনেয়েছ িক না, 

েস �� েতােলন িতিন। 

কৃষেকর কথা

গাইবা�া েথেক কষৃক আইজাজরু রহমান বেলন, যখন ধান আবাদ কির, তখন িঠকমেতা দাম পাই না। এখন আবার 

েবিশ দাম িদেয় িকেন েখেত হয়। বয্বসায়ীরা অেনক কম দােম ধান-চাল িকেন রােখ যােত পের েবিশ দােম িবি� 

করেত পাের। িতিন আরও বেলন, ‘িক� আমরা েতা �ক করেত পাির না। এ বয্াপাের পদেক্ষপ েনওয়া হেল সিুবধা 

হেতা।’  এই পযর্ােয় ড. েদবি�য় িজ�াসা কেরন, ‘কী পদেক্ষপ িনেল আপনােদর জনয্ ভােলা হেতা’? ধান বা চাল 

যিদ আপনারা �ক কের রাখেত পারেতন, আর এখন েবিশ দােম িবি� করেত পারেতন, তাহেল কী ভােলা হেতা। 

উৎতের আইজাজরু রহমান বেলন, ‘আমরা েতা আবাদ কির। যখন ফসল পাই, তখন কম দােম িবি� কের িদই, আর 

এখন েবিশ দােম িকেন খাই। এখন কী করা যায়, েসটা আপনারাই িঠক কেরন।’ গাইবা�ার আরও একজন কষৃক 

খরুশীদা েবগম বেলন, ‘েমৗসেুমর সময় আমরা েয ধানটা কম দােম (ঊে�র্ ৬০০ টাকা মণ) িবি� কির, পের েকন 

েসই ধান েথেকই আমােদর ৫০ টাকা েকিজেত চাল িকেন েখেত হয়, েসটাই আমার ��। আর একটা কথা, আিম 

মজিুর পাই মা� ৩০০ টাকা। এই টাকা িদেয় আিম িক চাল িকনব, না মাছ িকনব, নািক তির-তরকাির িকনব?’ কষৃক 

নিসমন আরা বেলন, দুেযর্াগ�বণ এলাকায় কিৃষকাজ করা খবুই কিঠন। আ�ােনর কারেণ অেনক ক্ষিত হেয়েছ। 

পরবতর্ীকােল বীজতলা েথেক সবিকছ ুনতনু কের করেত হেয়েছ। তােত ক্ষিত পেুরাটা েপাষােনা যায় না। িদনমজেুরর 

মজিুরও অেনেক েবেড়েছ। েদবি�য় ভ�াচাযর্ িজ�াসা কেরন, ‘আপিন চাল ধের রাখেত পােরন না?’ জবােব নিসমন 

আরা বেলন, ‘আমােদর েসই সাধয্ েনই’। এনিজওরা ঋণ েদয়, তেব সেুদর হার যেথ� েবিশ। েমেহরপরু েথেক য�ু 

হওয়া এক কষৃক বেলন, বীজ, সার ও েতেলর দাম েবিশ। মজিুরও অেনক েবেড়েছ। এই পিরি�িতেত কষৃেকরা 

ক্ষিত�� হে�ন। ফেল ধান চাষ েথেক েবিরেয় আসার �বণতা ৈতির হেয়েছ। িতিন আরও বেলন, ‘আমােদর আর 

েকােনা আয় েনই। ধান ধের রাখার সক্ষমতা আমােদর েনই’।

েদবি�য় ভ�াচাযর্ আরও িজ�াসা কেরন, ধােনর পাশাপািশ অনয্ানয্ েযসব চাষ হে�, েসগুেলা েকাথায় িবি� হে�, 

ঢাকায় আসেছ কী? জবােব কৃষক নিসমন উৎতের বেলন, না, েসগুেলা আপাতত �ানীয় বাজােরই িবি� হে�। 

সাতক্ষীরা েথেক মাকসুদা খাতুন বেলন, চােলর দাম বৃি�র কারেণ ক্ষিত হে�। অথচ আমরা ধান িবি� কেরিছ 

কম দােম। আবার সার, বীেজর দাম েবিশ। বয্বসায়ীরা গুদােম ধান েরেখ িদে�। পরবতর্ীকােল তারা েবিশ দােম 

িবি� করেছ। এই পযর্ােয় েদবি�য় ভ�াচাযর্ িজ�াসা কেরন, ‘আপনারা সরকােরর কােছ ধান িবি� কেরনিন?’ 

জবােব মাকসুদা খাতুন বেলন, ‘আমরা েসই সুেযাগ পাই না। এমনিক েসই খবরও পাই না’। পের আমােদর ধান 

িকেন েখেত হয় বেল জানান িতিন। সাতক্ষীরার আেরক কৃষক সােবরা খাতুন বেলন, ‘আমরা যিদ সরকােরর কাছ 

েথেক সার-বীজ েকনার জনয্ িকছুটা সাহাযয্ েপতাম, তাহেল উপকার হেতা’। ধান ধের রাখার ক্ষমতা তােদর েনই 

জািনেয় সােবরা খাতুন আরও বেলন, কৃিষ িবভাগ তােদর কােছ েপৗঁছােত পাের না। 

কৃষক সােবরা খাতুন বেলন, তারা দীঘর্িদন ধের চাষাবাদ করেলও সুিবধা পাে�ন না, অথচ যারা অ� িকছুিদন 

ধের চাষাবাদ করেছন, তােদর অেনেকই সুিবধা পাে�ন। সুনামগ� েথেক রািফয়া আ�ার নােমর একজন কৃষক 

বেলন, আমােদর এখােন এক ফসিল জিম। আমরা অেনক আশা িনেয় একিট ফসলই উৎপাদন কির। উৎপাদন 

করেত িগেয় িবিভ� ধরেনর সমসয্া েদখা যায়। েসসব সমসয্ার সমাধান কের যখন ফসল িবি� করেত যাই, তখন 

খরেচর সমান দামও পাই না। িতিন আরও বেলন, েকন বয্বসায়ীরা েমৗসুেমর সময় আমােদর কাছ েথেক কম 

দােম ধান িকেন মজুত কের রােখ এবং পের েকন সারা বছর আমােদর েবিশ দােম চাল িকেন েখেত হয়? তাহেল 

েমৗসুেমর সময় ধােনর দামটা বািড়েয় িদেল সমসয্া কী? িতিন আরও বেলন, সরকার েবিশ দােম ধান মজুত 

করেলও েসখােন সবাই িদেত পাের না। রংপুর েথেক হািসনা েবগম বেলন, সরকার যিদ আমােদর ফসল মজুেতর 

বয্ব�া কের েদয় তাহেল আমরা পের েবিশ দােম ধান িবি� করেত পারব। 

কুিড়�াম েথেক শােহদ আলী নােম একজন কৃষক বেলন, আিম একজন ক্ষু� কৃষক। আিম ধান উৎপাদন কের েয 

টাকা পাই তা িদেয় আমার সংসার চেল না। নীলফামারী েথেক একজন কৃষক বেলন, আমরা চরা�েলর মানুষ 

অেনক �িতকূলতার মােঝ ফসল ফলাই। িক� ফসেলর নয্াযয্ মূলয্ পাই না। তাই আমরা যিদ সরকােরর কােছ 

দা �াউ’ নােমর একিট বই িলেখিছেলন। কৃষেকর ব�নার কথাই িতিন বেলেছন। তখন জিমদাির �থা িছল, এখন 

েসটা েনই, বা�বতা বদেলেছ। েদেশর ৫০ ভাগ কৃষেকর ২-৩ িবঘার েবিশ জিম েনই। এই জিমেত এত ফসল 

উৎপািদত হয় না েয তা িদেয় তারা তােদর সব চািহদা েমটােত পােরন। কৃিষর ধরণও বদেল েগেছ, অেনক 

ইিতবাচক পিরবতর্ন হেয়েছ, িক� সবাই সুিবধা পাে�ন না। 

েকািভড েমাকািবলায় কৃিষ

ড. আসাদু�ামান মেন কিরেয় েদন েয, ২০২০ সােল সাধারণ ছুিটর সময় েবােরা ধান কাটা যােব িক না, তা 

িনেয় শ�া ৈতির হেয়িছল। যিদও েশষ পযর্� েক্ষেতর ধান কাটা স�ব হেয়িছল। তা না হেল এখন আমােদর 

খাদয্ সংকট ৈতির হেত পারত। এরপর অেনেকই বলেত শুরু করেলন, েকািভড েমাকািবলায় কৃিষই সবেচেয় 

বড় হািতয়ার। কৃিষ উৎপাদন িঠকঠাক হেল অথর্নীিত দাঁিড়েয় যােব। িক� কৃষেকর কথা বলা হেলা না। 

আসাদু�ামান বেলন, আমােদর কৃিষ উৎপাদন বাড়ােত হেব, িক� িযিন উৎপাদন করেছন তার কথাও ভাবেত 

হেব। বাজাের দাম েবিশ থাকেল কৃষক েবিশ লাভ পােবন। িক� েসটা হে� িক না এটা বুঝেত েগেল িকছু 

তাৎক্ষিণক বা �� ও দীঘর্েময়ািদ বয্াপার বুঝেত হেব। ২০১৯-২০ অথর্ বছের সরকােরর হােত ১২-১৩ লাখ 

টন খাদয্শসয্ মজুদ িছল। েকািভড েমাকািবলায় সাহাযয্-সহায়তা িহেসেব এর অেনকটাই িদেত হেয়েছ। �থম 

িদেক মানুেষর রুিট-রুিজর সমসয্া িছল। সমসয্া সমাধােন সহেযািগতা তখন অেনকটাই কােজ এেসেছ। েস 

জনয্ সরকারেক ধনয্বাদ িদেত হেব বেল িতিন মেন কেরন। 

চাল মজুেতর তথয্ িব�াট

সাহাযয্-সহেযািগতা করার কারেণ সরকােরর মজুত অেনকটাই কেম এেসিছল। লক্ষয্ িছল, সরকার েবােরা 

েমৗসুেম ৮ লাখ টন খাদয্ শসয্ মজুত করেব, িক� �কৃতপেক্ষ করা হেয়েছ মা� চার ভােগর একভাগ। েকন েসটা 

হেলা, উৎতের আসাদু�ামান িনেজই বেলন, সবাই সবার ওপর েদাষােরাপ করেছন। িমল মািলকেদর কথা বলা 

হেয়েছ, তারা েকিজ�িত ৪১ টাকা েচেয়েছন; তেব সরকার ৩৭ টাকার েবিশ িদেত চায়িন। এ িনেয় মন কষাকিষ 

হেয়েছ। এর মেধয্ চােলর দাম বাড়েত শুরু কের। গত বছেরর এই সমেয় চােলর েয দাম িছল, এখন তার েচেয় 

দাম অ�ত ৫০ ভাগ েবিশ। খাদয্ ম�ণালয় যখন িমল মািলকেদর কাছ েথেক চাল িকনেত পারল না, তখন 

আমদািনর অনুমিত চাইল। মাননীয় �ধানম�ীও অনুেমাদন িদেলন এবং খাদয্ ম�ণালয় অনুেমাদন িনেয়ও 

আমদািন করল না। 

তেব চােলর দােমর সে� কৃষেকর স�কর্ েনই, তার স�কর্ ধােনর দােমর সে�। িতিন কখন ধান িবি� 

করেছন, কার কােছ িবি� করেছন, এসব খুবই গুরু�পূণর্। ফেল চােলর দাম বাড়েল লাভ হয় িমল মািলক, 

আড়তদারেদর। িতিন বেলন, েযাগান কমিতর িদেক থাকেল সাধারণত দাম বােড়। চািহদা েতা আর হঠাৎ কের 

বােড় না, এেক্ষে� সমসয্া েযাগােনর। এক হেত পাের েযাগােনর কমিত আেছ অথবা েযাগান েকাথাও আটেক 

আেছ- িমল মািলক, ফিড়য়া �মুেখর হােত। এ কথাও েশানা যাে�, অেনেক আবার চাল বা ধান মজুত কের 

েরেখেছ। সময়-সুেযাগমেতা তারা বাজাের ছাড়েব। অথর্াৎ তােদর কােছ তথয্ আেছ, বাজাের চােলর দাম বাড়েব। 

তােত তারা িকছু টাকা মুনাফা করেবন। েযাগােনর ��তা থাকেল দাম েতা বাড়েবই। িমল মািলক েসই ফায়দা 

তুলেত েচ�া করেব। 

েকৗতূহেলা�ীপক খবর হেলা, সরকারেক যখন বলা হেলা, িমল মািলকেদর চাপ েদওয়া হে� না েকন, তখন তারা 

বলল, এ িবষয়ক আইিন ক্ষমতা সরকােরর হােত েনই। এমনিক েদেশর মানুষ েখেত না েপেলও সরকােরর িকছু 

বলার েনই। এিদেক আমন ধান উঠল। েকউ েকউ বলেছন, আমন ধান িক পুেরাটা উেঠেছ? িবেশষ একিট গেবষণা 

�িত�ান বেলেছ, ৩০ লাখ টেনর মেতা উ�ৃৎত হেব। কী িহেসেব বলা হেয়েছ, তা আমরা জািন না। পের আবার 

তারা বেলেছ, ১০ লাখ টেনর মেতা উ�ৃৎত হেব। আমেনর সময় বনয্া ও ঘূিণর্ঝড় আ�ান আঘাত েহেনেছ। এমন 

অেনক জায়গায় বনয্া হেয়েছ, েযখােন ২৫-৩০ বছেরও বনয্া হয়িন। উৎপাদেন তার �ভাব পেড়েছ। আমেনর 

পর চার মােস ধান উৎপাদন হয় না। েবােরার পর �ায় পাঁচ মাস উৎপাদন হয় না। আসাদু�ামান মেন কেরন, 

এই মধয্বতর্ী সমেয় কীভােব চািহদা ও েজাগােনর মেধয্ সাম�সয্ রাখা হেব, তা মাথায় রাখেত হেব। কথা হে�, 

চাল আমদািনর অনুমিত িনেয়ও েকন আমদািন করা হেলা না? তােত দাম এতটা বাড়ত না। তেব চােলর মজুত 
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ধান েতালার পরপরই িকছু ঋণ পাই, তাহেল আমরা ধানটা িতন েথেক চার মাস ধের রাখেত পাির। তাহেল হয়েতা 

আমরা আরও িকছুটা েবিশ দােম িবি� করেত পারব আর উৎপাদন খরেচর ঋণও েশাধ করেত পারব। এেত কের 

আমােদর পািরবািরক চািহদাও িমটেব, আবার নয্াযয্মূলয্টাও হয়েতা পাব। 

কৃষক আে�ালন

ড. েদবি�য় বেলন, তৃণমূল পযর্ােয়র ক্ষু� কৃষকেদর সমসয্ার কথা আমরা এতক্ষণ শুনলাম। এখন কৃষক সিমিতর 

সাধারণ স�াদক সা�াদ জিহর চ�েনর কােছ জানেত চাই, এর সমাধান িকছু আেছ িক না। এই ে�িক্ষেত 

সা�াদ জিহর বেলন, সমাধান অবশয্ই আেছ। িক� েসটা িনভর্র কের আমােদর েদশটা যারা চালান, তােদর নীিত 

িনধর্ারেণর ওপর, তােদর দৃি�ভি�র ওপর। কৃষকবা�ব সরকার কথাটা মুেখ বলা হেলও বা�েব েদখা যায় না। 

আজ ধান-চােলর দাম িনেয় এত কথা হে�। সরকার ধােনর দাম িনধর্ারণ কের িদেয়েছ এক হাজার ৫০ টাকা। 

এটাও আমােদর আে�ালেনর ফসল। িক� দুভর্াগয্ হেলা, সরকার িনধর্ািরত মূেলয্ সব কৃষক ধান িবি� করেত 

পাের না। েমৗসুেমর সময় েবিশর ভাগ কৃষক বাধয্ হেয় ৫০০-৭০০ টাকা মেণ ধান িবি� কেরন, এেত তােদর 

উৎপাদন খরচও ওেঠ না। এর একটাই সমাধান, সরকার সরাসির কৃষেকর কাছ েথেক ধান বা চাল িকেন েনেব। 

িক� �িত বছরই সরকােরর পক্ষ েথেক বলা হয়, কৃষেকর কােছ িগেয়ও আমরা ধান বা চাল পাি� না। গত বছর 

এক লাখ েমি�ক টন ধান ও চাল েকনার কথা িছল। িক� তারা টােগর্ট পূরণ করেত পােরিন। 

সা�াদ জিহর �� কেরন, আমরা েতা েদখিছ �িতিট েমৗসুেম ধােনর বা�ার ফলন হে�, তাহেল েকন সরকার 

পাে� না। কারণ তারা �কৃত কৃষকেদর কােছ যাে�ন না। আমরা বারবার বেল আসিছ, কৃষেকর কাছ েথেক ধান 

ও চাল দুেটাই িকনেত হেব। ধান-চাল েকনার জনয্ ইউিনয়ন পযর্ােয় েযসব এলাকায় উৎপাদন েবিশ হয় েসসব 

এলাকায় সরকাির �য়েক� করেত হেব। এটা অ�ায়ীভােবও করা যায়। এেত কের ঘুষ বা দুনর্ীিত বৃি�র আশ�া 

আেছ িক না জানেত চাইেল িতিন বেলন, েজলা পযর্ােয় যিদ �য়েক� করা হয় তাহেল ওই পযর্� ক্ষু� কৃষেকরা 

েপৗঁছােত পাের না। তাই েসটা যিদ ইউিনয়ন পযর্ােয় করা হয়, তাহেল এলাকার সব কৃষক েসখােন েযেত পাের। 

িক� সরকার �য়েক� করেছ না। বারবারই আমরা েদখিছ, সরকার চাল িকনেছ িমলারেদর কাছ েথেক। এই 

িমলার ও েমৗসুিম বয্বসায়ীরা ৫০০ েথেক ৬০০ টাকা মেণ ধান িকেন মজুত কের রােখ। আর এখন বাজাের চােলর 

দাম েবিশ। বাজাের এখন �চুর চাল মজুত আেছ। ফেল দাম বাড়ার কারণ েনই। শুধু সরকােরর ভুল 

নীিত-িনধর্ারেণর কারেণ এই সমসয্াগুেলা হে�।

সা�াদ জিহর বেলন, আমরা কষৃক সিমিতর পক্ষ েথেক বারবার বেল আসিছ, িবএিডিস-েক সি�য় কের �েয়াজনীয় 

সার, বীজ ও কীটনাশক কষৃকেক কম দােম সরবরাহ করেত হেব। তাহেল কষৃেকর উৎপাদন খরচ কম হেব। িক� 

সরকার েসিদেক না িগেয় েবসরকাির খােত সব েছেড় িদে�। আরও একটা িবষয় আমরা বেল আসিছ। েসটা হে�, 

কষৃেকর কাছ েথেক সরকার নয্াযয্ মেূলয্ ধান-চাল িকনেব এবং েরশিনংেয়র মাধয্েম কম দােম িন� ও 

িন�-মধয্িবৎতেদর কােছ িবি� করেব। েসটা করা হেল মানষু আজেকর এই দুিবর্ষহ অব�া েথেক িকছটুা হেলও মিু� 

েপত।’ সা�াদ জিহর আরও বেলন, বতর্মান সরকার ২০০৮ সােল ক্ষমতায় আসার পর বেলিছল, তারা প�ী েরশিনং 

বয্ব�া চাল ুকরেবন। িক� দুভর্াগয্, এখেনা েসটা হে� না। আরও একটা িবষয় আমরা বারবার বেল আসিছ, উৎপাদন, 

বাজারজাতকরণ ও িবপণন যিদ সমবায় িভিৎতেত করা যায়, তাহেল মধয্��েভাগী ফিড়য়ারা েবিশ িকছ ুকরেত পারেব 

না। কষৃক সরাসির এখােন েথেক লাভবান হেব। কষৃকেদর এত সমসয্া থাকার পরও কষৃক আে�ালন হে� না েকন, 

জানেত চাইেল সা�াদ জিহর বেলন, আে�ালন হে� না েসটা িঠক নয়; আে�ালন হেলও েসটা �চার মাধয্েম খবু 

েবিশ আসেছ না। 

িমলারেদর কথা

বাংলােদশ অেটা রাইস িমল ওনাসর্ অয্ােসািসেয়শন-র সভাপিত এেকএম েখারেশদ আলম খান-েক উে�শয্ কের 

ড. েদবি�য় বেলন, আজেকর আেলাচনায় কার লাভ, কার ক্ষিত িবেবচনা করেল এবং আেলাচনায় সবার ব�বয্ 

েথেক েযটা বারবার উেঠ এেসেছ, তােত অেটা রাইস িমেলর মািলকেদর িদেকই দৃি� যায়। যিদ কৃিষম�ীর কথা 

বিল, িতিনও েকােনা এক জায়গায় কারসািজ শ�টা বয্বহার কেরিছেলন, সব িমিলেয় েখারেশদ আলম খােনর 

ব�বয্ শুনেত চান েদবি�য় ভ�াচাযর্। 

েখারেশদ আলম বেলন, িবগত কেয়ক বছের েদেখ এেসিছ, ৫৮ টাকার ওপের চােলর দাম যায়িন। ২০১৫-১৬ 

সাল েথেক ধােনর দাম বাড়েছ, যার ফেল চােলর দামও িকছুটা েবেড়েছ। এইবার মাননীয় �ধানম�ী চাে�ন, 

কৃষক নয্াযয্ মূলয্ পান, নীিত িনধর্ারকরাও েতমনটাই চাে�ন। ধান কাটার শুরু েথেকই িক� আমরা এক হাজার 

৫০ টাকা কের িকনিছ। আর সরবরাহ আমােদর �থম েথেকই কম িছল। আিম েযটা বলেত চাই, চািহদা এবং 

সরবরােহর ওপর িভিৎত কেরই েয েকােনা িকছুর মূলয্ িনধর্ািরত হয়। অথর্াৎ সরবরাহ কেম েগেল িজিনেসর মূলয্ 

েবেড় যায়। আর আমােদর �থম েথেকই এবার সরবরাহ কম িছল। েয বাজাের ৫০ গািড় ধান িবি� হেতা, েসই 

বাজাের এবার ১০ গািড় ধানও পাইিন। কৃিষ ম�ণালয় েথেক এবার ধােনর বা�ার ফলেনর েয তথয্ েদওয়া 

হেয়েছ, েসটা সিঠক নয় বেল আিম মেন কির। এখন েথেক দুই মাস আেগ েদখলাম, বাজাের পযর্া� ধান পাওয়া 

যাে� না, ধােনর বাজার বাড়েছ, েসই সে� উৎপাদন খরচও িকছুটা েবেড়েছ। �থেম আমরা ধান পিরবহন কের 

িনেয় আিস, পের েস� কের শুকােত হয়। েসখােন আমােদর িবদুয্ৎ িবল আেছ, �ালািন খরচ আেছ, �িমকসহ 

আরও অনয্ানয্ েযসব খরচ আেছ, েসগুেলা সম�য় কের েদখা যায়, আমরা েলাকসান িদেয় যাি�। তারপরও িক� 

আমরা বাজাের চাল সরবরাহ িঠক েরেখিছ।’ 

বড়-েছাট বয্বধান

মাননীয় �ধানম�ী, কৃিষম�ী, খাদয্ম�ী ও অথর্ম�ীেক উে�শয্ কের েখারেশদ আলম বেলন, ৯৫ শতাংশ রাইস 

িমেলর মািলক িক� বয্াংেকর েখলািপ �াহক। তােদর িবরুে� মামলা হে�, ওয়াের� জাির করা হে�। েদশ 

আজেক খােদয্ �য়ংস�ূণর্। খাদয্ িনরাপৎতায় রাইস িমল মািলকেদর বড় অবদান আেছ এবং থাকা উিচত। এই 

রাইস িমল যিদ হািরেয় যায়, তাহেল েদশ আবার তলািবহীন ঝুিড়েত পিরণত হেব। কৃষক খাদয্ উৎপাদন করেব, 

িক� িবি�র জায়গা খুঁেজ পােব না। তখন িক� েদেশ ভয়াবহ পিরি�িত সৃি� হেব। িতিন আরও বেলন, বড় বড় 

১৭টা বহুজািতক েকা�ািন বাজাের আেছ। তারা আচার বানায়, চাটিন বানায়, মুিড় ভাঁেজ, িচড়া ভাঁেজ, আরও কত 

কী। বাংলােদশ বয্াংেকর ইএফ ফাে�র সব সুিবধা িক� এরা েনন। বাংলােদশ বয্াংেকর এই ঋেণর িবপরীেত সুদ 

িদেত হয় না। অথচ আমরা যারা এসএমই পযর্ােয় বয্বসা করিছ, তারা েকােনা িদন এই সুিবধা িনেত পািরিন। 

বৃহৎরা িবনা সুেদ ঋণ িনেয় বয্বসা করেছ, আর আমরা ১৭ শতাংশ সুেদর িবিনমেয় ঋণ িনেয় বয্বসা করিছ। 

বতর্মােন ৯ শতাংশ সুেদর কথা বলা হেলও বা�েব তা হে� না। ফেল এই েকা�ািনগুেলার সে� আমরা েপের 

উঠিছ না। �াভািবকভােবই একটা িসি�েকট সৃি� হেয়েছ। েখারেশদ আলম আরও বেলন, যােদর হােত হাজার 

হাজার শত শত েকািট টাকা আেছ, তারা বয্াংক ও িবমার মািলক। তারা িচিন বানায়, লবণ বানায়, তারা সব 

বয্বসাই কের। এখন কথা হে�, আমােদর উৎপাদন খরচ যিদ কমােনা যায়, আর এই েমগা বয্বসায়ীেদর আইেনর 

আওতায় আনা যায়, তাহেল হয়েতা চােলর দাম িকছুটা কমােনা স�ব। ধান কাটেতও �চুর টাকা লােগ। একজন 

�িমকেক িদেন ৬০০ টাকা িদেত হয়। েসই �িমক ধান কাটেত পােরন িদেন এক মণ এটা বড় ক্ষিতর কারণ; 

কৃষকেদর যিদ ধান কাটার য� েদওয়া যায়, তাহেল এই খরচ লাগত না। 

বাংলােদশ পরমাণু কৃিষ গেবষণা ইনি�িটউট(িবনা)-র মহাপিরচালক, িমজর্া মিফজুল ইসলাম বেলন, �ামা�েল 

েদখা যায় েছাট েছাট েযসব িমল আেছ েসগুেলা ব�। ওখােন েকউ েযেত চায় না। আর বড় বড় িমলগুেলােত 

অেনক বড় বড় েমিশন। েযমন, েমাটা চালেক িচকন করার েয েমিশন, তার দাম অেনক। েছাট িমল মািলেকরা এটা 

িকনেত পাের না। িতিন বেলন, েমাটা চােলর দাম বাড়েছ। েসটা হেবই, েকননা েমাটা চালই এখন িচকন চাল হেয় 

যাে�। ফেল েমাটা চােলর চািহদা এখন েবিশ। ৭০ েথেক ৮০ ভাগ েমাটা চাল সরু হেয় নািজরশাইল, িমিনেকট 

হেয় যাে�। ফেল এই জায়গােতও আমােদর কাজ করার সুেযাগ আেছ িক� এ জনয্ েছাট েছাট িমলগুেলােক 

�েণাদনার আওতায় িনেয় আসেত হেব। 

ধান উৎপাদন

শাইখ িসরােজর সে� একমত েপাষণ কের িমজর্া মিফজুল ইসলাম বেলন, আিমও একজন উ�াবক। বীনা ধােনর 

অেনকগুেলা জাত উ�াবন কেরিছ। এই জাতগুেলা এখন খুবই জনি�য়। অেনেক বলেছন, ধােনর উৎপাদন কেম 

যাে�। আিম একজন িব�ানী িহসােব বলব, কথাটা একদম িঠক নয়। �িত েহ�র জিমেত েযন �ায় ১০ টন 

উৎপাদন করেত পাির, েসই লেক্ষয্ আমরা কাজ করিছ। এর �েয়াজনীয় �যুি�ও আমােদর হােত আেছ। ফেল 

আগামী িদেন উৎপাদন আরও বাড়েব বেলই আশা করিছ। বাজার বয্ব�াপনােত অবশয্ই েজারদার করেত হেব। এ 

জনয্ বাজার মিনটিরং েজারদার করেত হেব। েসই সে� চােলর মূলয্ এবং সংি�� নীিত �ণয়ন ও বা�বায়ন িনেয়ও 

কাজ করেত হেব। 

আগামী েবােরা েমৗসুেম যখন নতুন ধান উঠেব, তখেনা চােলর দাম েবিশ থাকেব িক না, এই �ে�র জবােব ি�-র 

মহাপিরচালক বেলন, চলিত বছের েবােরার উৎপাদন অেনক েবিশ হেব। কারণ আমন েমৗসুেম কৃষেকরা 

নয্াযয্মূেলয্ ধান িবি� করেত েপেরেছ। ফেল তারা আরও েবিশ উৎসাহ-উ�ীপনা িনেয় েবােরা আবাদ করেবন। 

টােগর্েটর েচেয়ও েবিশ উৎপাদন হেব বেল আশা করিছ। ফেল তখন চােলর দাম কেম আসেব বেল আশা করেছন 

ি�-র মহাপিরচালক। 

সমাপনী ব�বয্

আেলাচনার সমাি� েটেন েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, আেলাচনায় অেনক িবষয় উেঠ এল। এর মেধয্ অনয্তম হে�, 

ধান উৎপাদেনর �া�লন স��ীয়। �ায় সবাই বলেলন, �া�লেন সমসয্া এবং েস কারেণ বাজাের �ভাব পেড়েছ 

িক না। আবার এ কথাও জানা েগল, চােলর বাজার শুধ ুউৎপাদেনর ওপর িনভর্র কের না, বাজােরর অনয্ানয্ িবষেয়র 

ওপরও এিট িনভর্রশীল। তেব িনভর্রেযাগয্ �া�লন গুরু�পণূর্। তা না হেল বাজাের সিঠক সংেকত যায় না। 

ি�তীয়ত, সরকােরর নীিত ও বয্ব�াপনায় িতনিট িবষয় ঘুের িফের এেসেছ। সরকােরর মজুত সক্ষমতা িনেয় কথা 

উেঠেছ। বলা হেয়েছ, সরকােরর মজুত অেনক কম হওয়ার কারেণ বাজাের �ভাব িব�ার করা সরকােরর পেক্ষ 

স�ব হে� না। সং�েহর েক্ষে�ও লক্ষয্মা�া পূরণ হয়িন। কৃষেকরা বেলেছন, লটািরর মাধয্েম ধান েনওয়ার 

কারেণ তারা অেনক েক্ষে�ই বাদ পেড় েগেছন। 

তৃতীয়ত, আমদািনও হেলা না। যিদও সরকার চাল আমদািনেত শু� ৬২ শতাংশ েথেক কিমেয় ২৫ শতাংশ 

িনধর্ারণ কেরেছ। এলিস েখালার জনয্ ২৯িট �িত�ানেক অনুেমাদন েদওয়া হেয়েছ। তারপরও সময়মেতা 

আমদািন হয়িন। আগামী িদেন এসব িবষয় দক্ষতার সে� েমাকািবলা করেত হেব বেল েদবি�য় ভ�াচাযর্ মেন 

কেরন েস িবষেয়ও আেলাচনা হেয়েছ। 

এ ছাড়া চােলর বাজার-মূলয্ িনেয়ও আেলাচনা হেয়েছ; কত দাম হেল উৎপাদক, বয্বসায়ী ও েভা�া সবার জনয্ই 

সহনীয় হয়। েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, আেলাচনায় ঘুের িফের এেসেছ েয েমাটা চােলর দাম ৪০-৫০ টাকার মেধয্ 

হেল সবার জনয্ সহনীয় হয়। যিদও অেনেক বলেছন, ধানসহ কৃিষ পেণয্র দাম আরও বাড়েত েদওয়া উিচত। কৃিষ 

জিমর পিরমাণ কেম আসেছ, েস কথাও বেলেছন অেনেক। তাই এ বয্াপাের কী করণীয় হেত পাের, েসই �স�িট 

বারবার িফের এেসেছ। িমলার ও আমদািনকারেকরাও আেলাচনায় অংশ িনেয়েছন। িমলারেদর ব�বয্ হে�, কৃিষ 

বািণেজয্ িমলারেদর েচেয় অকৃিষ বা অনয্ানয্ বয্বসা েথেক আসা নবয্ কৃিষ-পণয্ ��তকারেকরা েবিশ গুরু�পূণর্ 

হেয় উঠেছন। সরকােরর �েণাদনাও পাে�ন এরা। এ েক্ষে� বয্াংক ঋণ ও �েণাদনায় সাম�সয্ আনার সুেযাগ 

আেছ বেল মেন কেরন তারা। অেনেক আবার ঋণ েফরত িদেত পারেছন না। এ ছাড়া সুগ�ী চাল র�ািনেত 

েযৗি�কভােব গুরু� েদওয়ার কথা বলা হেয়েছ। 

বাজার বয্ব�াপনার মেধয্ মাঝাির ও ক্ষু� কৃষেকর িটেক থাকার স�াবনা কম, এ িনেয়ও িব�ািরত আেলাচনা 

হেয়েছ। কৃষক কম দােম ধান িবি� কের েবিশ দােম চাল িকনেছন। ফেল তােদর ঘাটিতেত থাকেত হয়। এেদর 

সহায়তায় েমৗসুিম িভিৎতেত চাল মজুত করার বয্ব�া আেছ িক না তা িনেয়ও আেলাচনা হেয়েছ। অেনেক মেন 

কেরন, সং�হ অিভযান শি�শালী করেত হেব। ইউিনয়ন পযর্ােয় এই কাযর্�ম চালােত হেব। দুনর্ীিত দূর করা 

�েয়াজন। কৃষেকর ক��র েজারদার করেত সংগঠন গেড় তুলেত হেব। 

সেবর্াপির, আগামী কেয়ক মােস কৃিষ পণয্ িবেশষ কের চােলর দাম িনেয় উৎক�ার কারণ আেছ িক না, তা িনেয় 

কথা বেলেছন অেনেক। যারা বলেছন, �া�লন িঠক আেছ, তারা মেন কেরন, েমাটা চােলর দাম ৫০ টাকার ওপের 

উঠেব না। আবার যারা মেন কেরন, �া�লন িঠক েনই, তারা বলেছন, আগামী রমজান মােস দাম আরও একদফা 

বাড়েব। েস জনয্ খাদয্শসয্ বা চােলর বাজাের নজরদাির �েয়াজন বেল অেনেক মেন কেরন।

েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, সামি�কভােব েদেশ কৃিষর উ�িত হেলও কৃষেকর উ�িত হয়িন। িবেশষ কের ক্ষু� ও 

মাঝাির কৃষেকরা উ�য়েনর মহাসড়েক উঠেত পারেবন িক না, তা িনেয় �� েথেকই যাে�। সরকােরর নীিতর মেধয্ 

এই িবষয়িটর �িত যথাযত গুরু� িদেত হেব। চােলর দাম বাড়েল �িমেকর মজুিরও বাড়ােত হেব। েস কারেণ 

বাজার সব সময় পিরবীক্ষেণর মেধয্ রাখেত হেব। 

অেনক আেগ িসিপিড-র পক্ষ েথেক ��াব েদওয়া হেয়িছল, েদেশ ‘এি�কালচার �াইস কিমশন’ বা ‘কৃিষপণয্ 

মূলয্ কিমশন’ গঠন করা েহাক। েমৗসুম-িভিৎতক দাম িনধর্ারণ এবং কৃষেকর অংশ�হণ িনি�ত করা েগেল তা 

কােজ েদেব। ভারেত এটা কাযর্কত পদেক্ষপ িহেসেব �মািনত হেয়েছ। েদেশও িবষয়িট গেবষক বা আমলােদর 

হােত না েরেখ �কৃত কৃষক ও বাজার সংি�� সবাইেক যু� কের এটা করেত হেব। এেত বাজাের যথাযথ সংেকত 

যােব। গেবষেকরাও বাজার স�েকর্ জানেত পারেবন। েদবি�য় ভ�াচাযর্ আশা �কাশ কেরন, আগামী িদেন নীিত 

িনধর্ারেকরা এটা অনুধাবন করেত পারেবন এবং এ িবষেয় �েয়াজনীয় পদেক্ষপ �হন করেবন। 



সূচনা ব�বয্

সংলােপর শুরুেতই এসিডিজ বা�বায়েন নাগিরক �য্াটফমর্, 

বাংলােদশ-এর আ�ায়ক ড. েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, �াধীনতার পর গত 

৫০ বছের বাংলােদেশর সফলতার অনয্তম �ধান জায়গা হে� কৃিষ। 

�াধীনতার পর বাংলােদশেক িনেয় অেনেকই িবিভ� ম�বয্ কেরিছেলন। 

এখানকার মানুষ কী েখেয় েবঁেচ থাকেব, তা িনেয়ও িছল সংশয়। এখন 

আমরা গেবর্র সে� বলেত পাির, ১৬ েকািট মানুষেক িতন েবলার খােদয্র 

�েয়াজন েমটােনার মেতা যেথ� ধান বাংলােদশ উৎপাদন করেত পাের। 

�াধীনতার সুবণর্ জয়�ীেত এই অজর্নেক অবশয্ই �রণ করেত হেব। 

কৃষক, কৃিষ বয্বসায়ী, গেবষক, - সবাই এই �শংসার দািবদার। তেব চাল 

সবসময়ই একিট সংেবদনশীল পণয্। চােলর দাম �াস-বৃি�র সােথ সািবর্ক 

মূলয্�ীিতর িনকট স�কর্ রেয়েছ। চােলর দাম িনধর্ারণ ও সরবরােহর 

েক্ষে� রাে�র কী ভূিমকা থাকেব তাও গুরু�পূণর্। এছারাও আ�জর্ািতক 

বাজাের দােমর উৎথান-পতেনর সে� অভয্�রীণ বাজাের চােলর দােমর 

স�কর্ রেয়েছ। এ েক্ষে� বয্তয্য় ঘটেল তার অিভঘাত দৃশয্মান হয় 

সামািজক-অথর্ৈনিতক-রাজৈনিতক বা�বতায়। সা�িতক সমেয় চােলর 

দাম ঊ�র্মুখী। এই দাম বৃি�র কারণ স�েকর্ আমােদর েকান �� ধারণা 

েনই। আজেকর আেলাচনা েথেক এ িবষেয় িকছুটা ধারণা পােবা বেল 

আমরা আশা করিছ। 

কৃষেকর ব�না

আেলাচনার সূ�পাত কের ড. এম আসাদু�ামান বেলন, চােলর দাম িনেয় 

িকছু বলেল েসই পুেরােনা গে�র অবতারণা করেত হেব। তেব েসই 

গে�র ে�িক্ষত বদেল েগেছ। ৮১ বছর আেগ আিজজুল হক ‘ময্ান িবহাই� 

স�েকর্ জানেত চাইেল ২-৩ মাস আেগর তথয্ জানােনা হয় বেল িতিন ম�বয্ কেরন। এখােন তেথয্র ঘাটিত 

আেছ বেল িতিন মেন কেরন। 

শাইখ িসরাজ তেথয্র গড় িমল িনেয় তার ব�বয্ শুরু কেরন। এক �িত�ান বেলেছ, েদেশ ৩০ লাখ টন আমন 

েবিশ উৎপািদত হেব, আবার সরকাির অনয্ �িত�ান বেলেছ, ১৫ লাখ টন ধান কম উৎপািদত হেব। িতিন 

বেলন, আমন ধান কম উৎপািদত হেয়েছ তা িনি�ত। �লি�ত বনয্া ও দুেযর্ােগর কারেণ উৎপাদন কম হেব, 

েসটাই �াভািবক। এখন মজুত আেছ ৫ লাখ টেনর মেতা। গত এক স�ােহ েমাটা চােলর খুচরা দাম িছল 

৪২-৪৩ টাকা, আেগ যা িছল ৪৫-৫০ টাকা। িচকন চােলর দাম িছল ৮০ টাকার মেতা, এখন তা ৭৭-৭৮ টাকায় 

েনেম এেসেছ। এক স�াহ আেগ ধােনর পাইকাির দাম মণ�িত িছল ১০০০-১১০০ টাকা। েসটা এখন হাজার 

টাকায় েনেম এেসেছ। সেবর্া� দাম িছল ১ হাজার ৬০০ টাকার মেতা। অনয্িদেক িসংহভাগ �কৃত কৃষেকর হােত 

িক� ধান েনই। এই ধান চেল যায় িমল মািলক বা মজুতদারেদর হােত। অথর্াৎ দাম বাড়েলও কৃষক উপকৃত 

হে� না। ধােনর দাম বাড়েল কৃষেকর িকছুটা হেলও লাভ হয়, আবার দাম বাড়েল েভা�ার ক্ষিত। এর মেধয্ 

সম�য় করা যাে� না। িন�য়ই এখােন নীিতগত িস�াে�র বয্াপার আেছ বেল িতিন উে�খ কেরন। 

এেকএম েখারেশদ আলম খান বেলন, এবার আমরা বাজাের েসই অেথর্ ধান পাইিন। তাহেল মজুত বাড়েব 

েকমন কের? েয কারেণ শুরু েথেকই বেলিছ, উৎপাদন েবিশ হেলও সরবরাহ খুবই কম। েকননা এবার ধান 

িবিভ� পেকেট চেল েগেছ। িকছু েমৗসুিম বয্বসায়ী এখন ধান মজুত কের। আবার বড় বয্বসায়ীরা ৫০টা িমল 

িনেয় একটা বড় িমল ৈতির কেরেছ, তােদর চািহদা েবিশ। ফেল সব ধান তােদর পেকেট চেল েগেছ। তারা শাট 

ডাউন কের বেস আেছ। আমােদর মেতা মাঝাির বা েছাট িমলারেদর কােছ এখন ধান েনই। 

বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি�িটউট(ি�)-র মহাপিরচালক ড. েমা: শাহজাহান কিবর বেলন, েকউ দায় িনেত 

চাে�ন না। গত বছর ২ েকািট টন চাল উৎপািদত হবার পরও িক� বাজাের চােলর দাম কেমিন। েবশ কেয়কিট 

সমীক্ষায় েদখা েগেছ, ৩০ জুন বাজাের ২৯ েথেক ৩০ লাখ টন চাল উ�ৃৎত থাকেব। এই খবর �কািশত হওয়ার পর 

সবাই নড়চেড় বসল। এবার আউশ উৎপাদন হেয়েছ ৩৩ লাখ টন। এরপর আমন ধান কত উৎপাদন হেত পাের, 

তা জানা যায়িন। ফসল এখেনা পুেরাপুির ওেঠিন। এসেবর িভিৎতেত বলা হে�, ২৯-৩০ লাখ টন উ�ৃৎত থাকেব। 

এরপর মাথািপছু চােলর চািহদা িনেয়ও অ��তা আেছ। খানা আয়-বয্য় জিরপ েথেক আমরা জািন, মাথািপছু চাল 

খাওয়া হে� ৩৬৭ �াম। িক� ি�-র িনজ� সমীক্ষা বলেছ, মাথািপছু চাল খাওয়া হে� ৪০৫ �াম। েকািভেডর 

কারেণও এটা বাড়েত পাের। তেব নন িহউময্ান কনজা�শন বা অনয্ানয্ খােত চােলর বয্বহার বাড়েছ। এেতও 

মাথািপছু চােলর চািহদা েবেড়েছ। েবােরা ধােনর উৎপাদন েবেড়েছ। অিত বৃি� ও বনয্ার কারেণ আমেনর উৎপাদন 

কেমেছ, যিদও েসটা �া�লেনর মেধয্ িছল। ি� এই িহসাব আমেল িনেয়েছ। আমেনর উৎপাদন ১৫ লাখ টন কম 

হেব এটা ধের িনেয়ই আমরা বলিছ, ৩০ লাখ টন চাল উ�ৃৎত থাকেব। িতিন েজার িদেয় বেলন, উৎপাদন কম হেলও 

খাদয্-শৃ�ল (ফুড েচইন) এক িদেনর জনয্ও িবন� হয়িন। েযটা ঘেটেছ তা হেলা, হঠাৎ হঠাৎ সংকট সৃি� কের দাম 

বাড়ােনার েচ�া হেয়েছ। খাদয্ সংকট হওয়ার আশ�া আেছ িক না এ �সে� িতিন বেলন, ‘েমােটও নয়। সংকট 

ৈতির করার আশংকা আেছ। েস জনয্ আমােদর সততা ও েদশে�েমর পিরচয় িদেত হেব। বাজার েথেক ২০-৩০ 

লাখ টন চাল উধাও কের েদওয়ার নিজর আেছ। িনেজর েচােখ েদেখিছ, �ােম ঘর বািনেয় ধান মজুত কের রাখা 

হেয়েছ। এমনিক ধনী কৃষেকর বািড়েতও ধান রেয়েছ।’

শাহজাহান কিবর আরও বেলন, চােলর উৎপাদন কম হওয়ার কারেণ দাম েবেড়েছ, এ কথা িঠক নয়। গত কেয়ক 

বছেরর তথয্-পিরসংখয্ান তা সমথর্ন কের না। বাজাের অেনক েমৗসুিম বয্বসায়ী এেসেছন। তােদর কারেণ বাজাের 

চাপ পেড়েছ। এ ছাড়া বড় িমলারেদর কারেণ েছাট িমলাররা বাজাের কাি�ত ভূিমকা পালন করেত পােরন না। 

শাইখ িসরাজ বেলন, সরকােরর মজুত আরও বাড়ােনা �েয়াজন। এখন সক্ষমতা ১৭-১৮ লাখ েমি�ক টন। �তয্� 

অ�েলর সব কৃষক একটাই কথা বেলেছন, ফসল েতালার পরই িবি� কের িদেত হয়, পরবতর্ী ফসল আবােদর 

জনয্ এবং িনেজেদর খাবার েজাগােনর জনয্। সরকার সব সময় ভােলা �ক ধের রাখেত পারেল ওই কৃষকেদর ধান 

তাৎক্ষিণক িবি� করেত হয় না। তারা ধীের ধীের িবি� কের নয্াযয্মূলয্ েপেত পাের। ি�তীয়ত, সরকারেক যিদ 

আমদািন করেত হয়, তাহেল ২৫ শতাংেশর িনেচ কর আেরাপ করা হেল কৃষক লাভবান হেব না। এটা পরীিক্ষত 

িবষয়। েকননা েমাটা ধােনর দাম যিদ কৃষক এক হাজার টাকা আর িচকন ধােনর জনয্ ১২০০-১৩০০ টাকা পায়, 

তাহেল সমতা থাকেব। েস েক্ষে� চাল িমিলংেয়র পর বাজাের েমাটাটা ৩৯-৪০ টাকা আর িচকনটা ৪৯-৫০ টাকা 

দাম হেব। অনয্িদেক ২৫ শতাংশ টয্া� িদেয় যিদ আমদািন করা হয়, তাহেল সীমা� পযর্� এটার দাম পড়েব 

৩৭-৩৮ টাকা। তেবই দুই বাজােরর মেধয্ সমতা থাকেব। সরকােরর কৃিষ য�পািতর সক্ষমতা আরও বাড়ােনা 

দরকার বেলও িতিন মেন কেরন। 

কৃষেকর কাছ েথেক সরাসির ধান েকনার কথা দীঘর্িদন ধের বলা হে�। সিতয্কার অেথর্ সরকােরর েসই 

অবকাঠােমা েনই বেল শাইখ িসরাজ মেন কেরন। সবিকছু িমিলেয় কৃষক শুভংকেরর ফাঁিকর মেধয্ই পেড় যায়। 

িতিন বেলন, সরকার বড় ধরেণর �ক� হােত িনেত পাের, েযমন- একসময় িছল শসয্ গুদাম ঋণ �ক�। 

েযখােন কৃষক শসয্ রাখেব এবং িবিনমেয় অথর্ িনেয় পরবতর্ী আবােদ যােব। তাহেল এ বয্ব�াটা কােজ েদেব। যখন 

েমৗসুম আসেব, কৃষক েসটা িবি� কের গুদােমর টাকা পিরেশাধ করেব এবং িনেজও ভােলা থাকেব। িক� এই 

কাযর্�ম সফল হেলা না। িতিন বেলন, যারা কােলাবাজাির কের, তােদর �াথর্ িটিকেয় রাখার জনয্ই এই কাযর্�ম 

সফল হয়িন। েদেশ ৩৮০িট শসয্গুদাম ঋণ �ক� িছল। েসটা কমেত কমেত এখন হয়েতা ১৮ িটর মেতা আেছ। 

েসগুেলা পুনরু�ীিবত করা েগেল অেনক সমসয্ার সমাধান হয়।  

এই পযর্ােয় কাজী সা�াদ জিহর চ�ন বেলন, শসয্ গুদামজাত করাই সবেচেয় বড় সমসয্া। �িতিট উপেজলায় 

বড় বড় শসয্ গুদাম িনমর্াণ করা েগেল কৃষকেদর সব ধান একবাের িবি� কের িদেত হয় না। এেত সরকােরর ৪-৫ 

হাজার েকািট টাকা বয্য় হেব। 

দাম �াস-বিৃ�

ড. কাজী শাহাবউি�ন বেলন, েমৗসুেম চােলর দাম কেম ও মধয্বতর্ী সমেয় বােড়, এটাই হেয় আসেছ। আমরা 

েদিখ, েবােরা েমৗসুেমর আেগ চােলর দাম বােড়, চাল উেঠ েগেল কেম; আবার আমন েমৗসুেমর আেগ দাম বােড়, 

আমন উঠেল দাম কেম। েসই িহসােব চােলর দাম এখন বৃি�র কথা নয়, যিদ দুেযর্াগ না হয়। ১৯৯৮ সােল বনয্ার 

সময় উৎপাদন অেনকটাই কম হেয়িছল, েসবার আমরা ভারত েথেক েবসরকাির পযর্ােয় চাল আমদািন কেরিছ। 

ফেল চােলর বাজার অেনকটাই ি�িতশীল িছল। িতিন বেলন, এবার আমন উৎপাদন কতটা ক্ষিত�� হেয়েছ, 

েসটাই ��। আর েসই ক্ষিত েপাষােত আমরা কী কী বয্ব�া িনেয়িছ এবং সরকাির পযর্ােয় চাল আমদািন েকন হে� 

না, েসটা আেরক ��। েবসরকাির খােতর মাধয্েম চাল আমদািন করেত কী বয্ব�া েনওয়া হেলা বা শু� �াস করা 

হেলা িক না, তাও বড় ��। 

িতিন আরও বেলন, গত বছর জুন-জুলাই মােস একবার বনয্া হেয়েছ। ফসল েতালার সময় হয়িন, ফেল বীজতলা 

ন� হেয়েছ। সরকােরর চাল মজুেতর পিরমাণ সক্ষমতার েচেয় অেনক কম। তেব েবসরকাির খােতরও িকছু মজুত 

আেছ। কম মজুত খাদয্ িনরাপৎতার জনয্ হুমিক হেয় দাঁড়ােত পাের। সরকাির মজুেতর সে� বাজােরর দােমর 

স�েকর্র �সে� িতিন বেলন, স�কর্টা �তয্ক্ষ না হেলও পেরাক্ষ একটা স�কর্ আেছ। কারণ, সরকাির মজুত কম 

হওয়ার অথর্ হেলা, বয্বসায়ীেদর কােছ ভুল বাতর্া যাওয়া। বাজাের গুজব ৈতির হয়, মজুত কম, তােত দাম েবেড় 

যায়। সরকাির মজুত পযর্া� থাকেল এটা ঘটার সুেযাগ কম থােক। বয্বসায়ীরা জােনন, মজুত পযর্া� থাকেল 

সরকার েযেকােনা সময় বাজাের হ�েক্ষপ করেত পাের। 

বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা ইি�িটউট(বাির)-র মহাপিরচালক ড. েমা: নািজরুল ইসলাম বেলন, মলূ কথা হে�, 

চােলর দাম বাড়েছ। �া�লেন ভলু িছল, সবাই বলেছন। েয জিমেত ধান হয়, েসই জিমেতই অনয্ানয্ ফসল হে�। 

ঘাটিত পরূেণ অনয্ানয্ ফসেলর উৎপাদনশীলতা বাড়ােত হেব। খাদয্াভয্াসও পিরবতর্েনর েচ�া চলেছ। ধান/চাল 

মজতু হে�। একিট ে�িণ েসই ফায়দা েনওয়ার েচ�া করেছ। তেব উৎপাদেনর ধারাবািহকতা আেছ। িতিন আরও 

বেলন, ধান উৎপাদন ি�গুণ করা যােব না। েস জনয্ খাদয্াভয্াস পিরবতর্েনর েচ�া চলেছ। ৈবিচ�য্ িদেয় এই সংকট 

েমাকািবলা করেত হেব। তেব এই মহুেূতর্ েকােনা চালকেল চাল েনই, েতমন নয়। বাির-র িব�ানীরা েযখােনই 

েগেছন, েসখােন িমিলং করার জনয্ এক মােসর মজতু েনই, এমনটা েদখা যায়িন। েশয়ারবাজােরর মেতা চােলর 

বাজােরও িকছ ুকারসািজ আেছ। কিৃষেত যাি�কীকরেণর িবষেয় িতিন বেলন, �ম সা�য় হেল েসই �িমেকরা অনয্ 

খােত কাজ করেত পারেবন। এখনকার �িমকেদর উৎপাদনশীলতা খবুই কম। িজিডিপেত কিৃষর অবদান িদন িদন 

কমেছ। ফেল অনয্ানয্ খােত �িমক �েয়াজন হেব। 

চাল আমদািন

সরকার স�িত ২৯িট েবসরকাির �িত�ানেক ভারত েথেক চাল আমদািনর অনুমিত িদেয়েছ। আেগ বয্াপারটা 

উ�ু� িছল বেল জানান শাইখ িসরাজ। িক� এখন নতুন িনয়ম অনুসাের আেগ এলিস বা ঋণপ� েখালার জনয্ 

আেবদন করেত হেব। আেবদনকারী উপযু� হেল অনুমিত েদওয়া হেব। আমদািন শু� আেগ িছল ৬২ শতাংশ, যা 

২৫ শতাংশ করা হেয়েছ। িক� এলিস সবার জনয্ উ�ু� রাখা হয়িন। এেত বড় িবপযর্য় হেত পাের। এই �ি�য়ায় 

ভারত েথেক ২৫ টাকা েকিজেত চাল আনেল সীমাে� তার দাম পড়েব ৩৭ টাকা। খুচরা বাজাের ৪০ টাকা। ধােনর 

দাম যিদ কৃষেকরা মেণ ১০০০ টাকা কের পান, তাহেল বাজাের েমাটা চােলর দাম েসই একই পড়ত। তােত 

আমদািন-র�ািনেত ভারসাময্ সৃি� হেতা। 

বাংলােদশ রাইস এ�েপাটর্াসর্ অয্ােসািসেয়শন-র সভাপিত শাহ আলম বাব-ুর কােছ েদবি�য় ভ�াচাযর্ জানেত চান, 

এবার সময়মেতা ধান আমদািন হেলা না েকন? জবােব িতিন বেলন, আমদািনর েক্ষে� িনিদর্� িকছ ু সংখয্ক 

�িত�ানেক অনমুিত েদওয়া হেয়েছ, শু�ও কমােনা হেয়েছ। শাইখ িসরােজর কথার �িত�িন কের িতিন বেলন, 

আমদািনর সেুযাগ আরও িকছটুা উ��ু করা দরকার িছল। ২৯িট েবসরকাির �িত�ানেক আমদািনর অনমুিত েদওয়া 

�সে� িতিন বেলন, আমােদর সংগঠন র�ািন কের। বলা হে� ২৫ শতাংশ শু� িদেয় েমাটা চাল ভারত েথেক সীমাে� 

আনেত েকিজেত ৩৭ টাকা পেড় যােব। খচুরা বাজাের যা পড়েব ৩৯-৪০ টাকা। িক� এই িহসাবটা একট ুকম হেয় 

েগেছ। গািড় ভাড়া ও �িমেকর খরচ েবেড় েগেছ। এ ছাড়া শু� ২০ শতাংশ িনধর্ারণ করা দরকার িছল। তােত সবাই 

উপকতৃ হেতন। কষৃকেদর �সে� বলা দরকার, তােদর �তয্ক্ষভােব িবপণন বয্ব�ায় িনেয় আসা দরকার। নীিত 

িনধর্ারকেদর স�েকর্ তার অিভেযাগ, তারা সাধারণত িনজ� দািয়ে�র বাইের েযেত চান না। িক� তারা যিদ িকছু 

বাড়িত দািয়� কতর্বয্ পালন করেতন, তাহেল েদেশর অেনক উ�িত হেতা। িতিন আরও বেলন, সগু�ী চাল �িত 

বছরই েবশ খািনকটা উ�ৎৃত থােক। এই চাল র�ািনেত েবিশ �েণাদনা েদওয়া হেল েমাটা চাল আমদািন করা সহজ 

হেব এবং ৈবেদিশক ম�ুার ভারসাময্ থাকেব। 

ধান চােষ অনা�হ

ধােনর উৎপাদন �মাগত কমেছ। এটা সময্কভােব আমেল েনওয়া হে� িক না েস িবষেয় সংশয় �কাশ কেরন 

শাইখ িসরাজ। অদরূ ভিবষয্েত এটা বড় সমসয্া হেত পাের। িবগত বছরগুেলােত কষৃক ধান চােষ �মাগত ক্ষিতর 

স�খুীন হেয়েছন, দাম পানিন, ফেল তারা অনয্ানয্ ফসল চােষ উৎসািহত হেয়েছ। সরকােরর কাছ েথেক িনিদর্� 

মেূলয্ বীজ, সার পাওয়ার কারেণ অেনক কষৃক ধান চাষ অবয্াহত েরেখেছ, অেনক জিমেত ধান ছাড়া অনয্ িকছ ুহয় 

না, অেনক কষৃক এমনটাই মেন কেরন। এসব কারেণ ধান চাষ এখেনা অবয্াহত আেছ। তেব ধািন জিম উ� 

ফসেলর অনয্ানয্ চােষ বয্বহৃত হে�- �াগন ফল, মা�া, ফলু ইতয্ািদ। একটা পযর্ােয় আমরা হুমিকর মেুখ পড়ব। 

এমনিক বের� অ�েলও মানষু আর ধান করেত চায় না। একেরর পর একর জিমেত �াগন ফল বা বােরামািস 

আেমর চাষ হে�। তরুণ উেদয্া�ারা এসব কাজ করেছন। কষৃক অিধক টাকার েসচ িদেয় ধান করেত চায় না। 

এই �সে� েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, অেনেকই মেন কেরন, কৃষক অনয্ানয্ ফসল ফিলেয় বাজার েথেক চাল িকেন 

খােব, দরকার হেল আমদািন হেব। শাইখ িসরাজ বেলন, এটাই বা�বতা, যুি�র বয্াপার নয়। দাম না েপেল কৃষক 

েতা েসিদেক যােবই। িতিন আরও জানান, এমনও হে� েয কৃষক এক জিমেত ধােনর পাশাপািশ ফুল উৎপাদন 

করেছ। এই পিরি�িতেত কাঠােমাগত সম�য় আনা দরকার বেল মেন কেরন শাইখ িসরাজ। উৎপাদন বাড়ােনার 

পাশাপািশ লবণ ও দুেযর্াগ সহনশীল ধােনর জাত উ�য়েন েজার িদেত হেব বেল িতিন মত�কাশ কেরন। 

কার লাভ কার �িত

এখন কথা হেলা, চােলর মূলয্বৃি�র ফেল কারা লাভবান হেলন, আর কারা ক্ষিত�� হেলন। সাদা েচােখই েদখা 

যাে�, চােলর দাম বাড়েল ে�তারা ক্ষিত�� হন। যারা চাল িব�েয়র সে� জিড়ত, তারাই লাভবান হন। কথা 

হে�, চােলর মূলয্বৃি�র কারেণ যারা লাভবান হেয়েছন, তারাই িক চােলর মূলয্বৃি�র কারণ? েসটা অশিনসংেকত 

বেল কাজী শাহাবউি�ন মেন কেরন। চােলর পাইকাির বাজােরর মূল �ীড়নক হে�ন পাইকার ও আড়তদােররা। 

তারা গুজেবর সুেযাগ িনেয় মূলয্বৃি� ঘটাে�ন িক না, েস �� েতালার যেথ� কারণ আেছ। তেব তার কােছ এ 

িবষয়ক �মানেযাগয্ তথয্ েনই বেল জানান শাহাবউি�ন। খাদয্ ও কৃিষ ম�ণালয় যথাযথ বয্ব�া িনেয়েছ িক না, 

েস �� েতােলন িতিন। 

কৃষেকর কথা

গাইবা�া েথেক কষৃক আইজাজরু রহমান বেলন, যখন ধান আবাদ কির, তখন িঠকমেতা দাম পাই না। এখন আবার 

েবিশ দাম িদেয় িকেন েখেত হয়। বয্বসায়ীরা অেনক কম দােম ধান-চাল িকেন রােখ যােত পের েবিশ দােম িবি� 

করেত পাের। িতিন আরও বেলন, ‘িক� আমরা েতা �ক করেত পাির না। এ বয্াপাের পদেক্ষপ েনওয়া হেল সিুবধা 

হেতা।’  এই পযর্ােয় ড. েদবি�য় িজ�াসা কেরন, ‘কী পদেক্ষপ িনেল আপনােদর জনয্ ভােলা হেতা’? ধান বা চাল 

যিদ আপনারা �ক কের রাখেত পারেতন, আর এখন েবিশ দােম িবি� করেত পারেতন, তাহেল কী ভােলা হেতা। 

উৎতের আইজাজরু রহমান বেলন, ‘আমরা েতা আবাদ কির। যখন ফসল পাই, তখন কম দােম িবি� কের িদই, আর 

এখন েবিশ দােম িকেন খাই। এখন কী করা যায়, েসটা আপনারাই িঠক কেরন।’ গাইবা�ার আরও একজন কষৃক 

খরুশীদা েবগম বেলন, ‘েমৗসেুমর সময় আমরা েয ধানটা কম দােম (ঊে�র্ ৬০০ টাকা মণ) িবি� কির, পের েকন 

েসই ধান েথেকই আমােদর ৫০ টাকা েকিজেত চাল িকেন েখেত হয়, েসটাই আমার ��। আর একটা কথা, আিম 

মজিুর পাই মা� ৩০০ টাকা। এই টাকা িদেয় আিম িক চাল িকনব, না মাছ িকনব, নািক তির-তরকাির িকনব?’ কষৃক 

নিসমন আরা বেলন, দুেযর্াগ�বণ এলাকায় কিৃষকাজ করা খবুই কিঠন। আ�ােনর কারেণ অেনক ক্ষিত হেয়েছ। 

পরবতর্ীকােল বীজতলা েথেক সবিকছ ুনতনু কের করেত হেয়েছ। তােত ক্ষিত পেুরাটা েপাষােনা যায় না। িদনমজেুরর 

মজিুরও অেনেক েবেড়েছ। েদবি�য় ভ�াচাযর্ িজ�াসা কেরন, ‘আপিন চাল ধের রাখেত পােরন না?’ জবােব নিসমন 

আরা বেলন, ‘আমােদর েসই সাধয্ েনই’। এনিজওরা ঋণ েদয়, তেব সেুদর হার যেথ� েবিশ। েমেহরপরু েথেক য�ু 

হওয়া এক কষৃক বেলন, বীজ, সার ও েতেলর দাম েবিশ। মজিুরও অেনক েবেড়েছ। এই পিরি�িতেত কষৃেকরা 

ক্ষিত�� হে�ন। ফেল ধান চাষ েথেক েবিরেয় আসার �বণতা ৈতির হেয়েছ। িতিন আরও বেলন, ‘আমােদর আর 

েকােনা আয় েনই। ধান ধের রাখার সক্ষমতা আমােদর েনই’।

েদবি�য় ভ�াচাযর্ আরও িজ�াসা কেরন, ধােনর পাশাপািশ অনয্ানয্ েযসব চাষ হে�, েসগুেলা েকাথায় িবি� হে�, 

ঢাকায় আসেছ কী? জবােব কৃষক নিসমন উৎতের বেলন, না, েসগুেলা আপাতত �ানীয় বাজােরই িবি� হে�। 

সাতক্ষীরা েথেক মাকসুদা খাতুন বেলন, চােলর দাম বৃি�র কারেণ ক্ষিত হে�। অথচ আমরা ধান িবি� কেরিছ 

কম দােম। আবার সার, বীেজর দাম েবিশ। বয্বসায়ীরা গুদােম ধান েরেখ িদে�। পরবতর্ীকােল তারা েবিশ দােম 

িবি� করেছ। এই পযর্ােয় েদবি�য় ভ�াচাযর্ িজ�াসা কেরন, ‘আপনারা সরকােরর কােছ ধান িবি� কেরনিন?’ 

জবােব মাকসুদা খাতুন বেলন, ‘আমরা েসই সুেযাগ পাই না। এমনিক েসই খবরও পাই না’। পের আমােদর ধান 

িকেন েখেত হয় বেল জানান িতিন। সাতক্ষীরার আেরক কৃষক সােবরা খাতুন বেলন, ‘আমরা যিদ সরকােরর কাছ 

েথেক সার-বীজ েকনার জনয্ িকছুটা সাহাযয্ েপতাম, তাহেল উপকার হেতা’। ধান ধের রাখার ক্ষমতা তােদর েনই 

জািনেয় সােবরা খাতুন আরও বেলন, কৃিষ িবভাগ তােদর কােছ েপৗঁছােত পাের না। 

কৃষক সােবরা খাতুন বেলন, তারা দীঘর্িদন ধের চাষাবাদ করেলও সুিবধা পাে�ন না, অথচ যারা অ� িকছুিদন 

ধের চাষাবাদ করেছন, তােদর অেনেকই সুিবধা পাে�ন। সুনামগ� েথেক রািফয়া আ�ার নােমর একজন কৃষক 

বেলন, আমােদর এখােন এক ফসিল জিম। আমরা অেনক আশা িনেয় একিট ফসলই উৎপাদন কির। উৎপাদন 

করেত িগেয় িবিভ� ধরেনর সমসয্া েদখা যায়। েসসব সমসয্ার সমাধান কের যখন ফসল িবি� করেত যাই, তখন 

খরেচর সমান দামও পাই না। িতিন আরও বেলন, েকন বয্বসায়ীরা েমৗসুেমর সময় আমােদর কাছ েথেক কম 

দােম ধান িকেন মজুত কের রােখ এবং পের েকন সারা বছর আমােদর েবিশ দােম চাল িকেন েখেত হয়? তাহেল 

েমৗসুেমর সময় ধােনর দামটা বািড়েয় িদেল সমসয্া কী? িতিন আরও বেলন, সরকার েবিশ দােম ধান মজুত 

করেলও েসখােন সবাই িদেত পাের না। রংপুর েথেক হািসনা েবগম বেলন, সরকার যিদ আমােদর ফসল মজুেতর 

বয্ব�া কের েদয় তাহেল আমরা পের েবিশ দােম ধান িবি� করেত পারব। 

কুিড়�াম েথেক শােহদ আলী নােম একজন কৃষক বেলন, আিম একজন ক্ষু� কৃষক। আিম ধান উৎপাদন কের েয 

টাকা পাই তা িদেয় আমার সংসার চেল না। নীলফামারী েথেক একজন কৃষক বেলন, আমরা চরা�েলর মানুষ 

অেনক �িতকূলতার মােঝ ফসল ফলাই। িক� ফসেলর নয্াযয্ মূলয্ পাই না। তাই আমরা যিদ সরকােরর কােছ 

দা �াউ’ নােমর একিট বই িলেখিছেলন। কৃষেকর ব�নার কথাই িতিন বেলেছন। তখন জিমদাির �থা িছল, এখন 

েসটা েনই, বা�বতা বদেলেছ। েদেশর ৫০ ভাগ কৃষেকর ২-৩ িবঘার েবিশ জিম েনই। এই জিমেত এত ফসল 

উৎপািদত হয় না েয তা িদেয় তারা তােদর সব চািহদা েমটােত পােরন। কৃিষর ধরণও বদেল েগেছ, অেনক 

ইিতবাচক পিরবতর্ন হেয়েছ, িক� সবাই সুিবধা পাে�ন না। 

েকািভড েমাকািবলায় কৃিষ

ড. আসাদু�ামান মেন কিরেয় েদন েয, ২০২০ সােল সাধারণ ছুিটর সময় েবােরা ধান কাটা যােব িক না, তা 

িনেয় শ�া ৈতির হেয়িছল। যিদও েশষ পযর্� েক্ষেতর ধান কাটা স�ব হেয়িছল। তা না হেল এখন আমােদর 

খাদয্ সংকট ৈতির হেত পারত। এরপর অেনেকই বলেত শুরু করেলন, েকািভড েমাকািবলায় কৃিষই সবেচেয় 

বড় হািতয়ার। কৃিষ উৎপাদন িঠকঠাক হেল অথর্নীিত দাঁিড়েয় যােব। িক� কৃষেকর কথা বলা হেলা না। 

আসাদু�ামান বেলন, আমােদর কৃিষ উৎপাদন বাড়ােত হেব, িক� িযিন উৎপাদন করেছন তার কথাও ভাবেত 

হেব। বাজাের দাম েবিশ থাকেল কৃষক েবিশ লাভ পােবন। িক� েসটা হে� িক না এটা বুঝেত েগেল িকছু 

তাৎক্ষিণক বা �� ও দীঘর্েময়ািদ বয্াপার বুঝেত হেব। ২০১৯-২০ অথর্ বছের সরকােরর হােত ১২-১৩ লাখ 

টন খাদয্শসয্ মজুদ িছল। েকািভড েমাকািবলায় সাহাযয্-সহায়তা িহেসেব এর অেনকটাই িদেত হেয়েছ। �থম 

িদেক মানুেষর রুিট-রুিজর সমসয্া িছল। সমসয্া সমাধােন সহেযািগতা তখন অেনকটাই কােজ এেসেছ। েস 

জনয্ সরকারেক ধনয্বাদ িদেত হেব বেল িতিন মেন কেরন। 

চাল মজুেতর তথয্ িব�াট

সাহাযয্-সহেযািগতা করার কারেণ সরকােরর মজুত অেনকটাই কেম এেসিছল। লক্ষয্ িছল, সরকার েবােরা 

েমৗসুেম ৮ লাখ টন খাদয্ শসয্ মজুত করেব, িক� �কৃতপেক্ষ করা হেয়েছ মা� চার ভােগর একভাগ। েকন েসটা 

হেলা, উৎতের আসাদু�ামান িনেজই বেলন, সবাই সবার ওপর েদাষােরাপ করেছন। িমল মািলকেদর কথা বলা 

হেয়েছ, তারা েকিজ�িত ৪১ টাকা েচেয়েছন; তেব সরকার ৩৭ টাকার েবিশ িদেত চায়িন। এ িনেয় মন কষাকিষ 

হেয়েছ। এর মেধয্ চােলর দাম বাড়েত শুরু কের। গত বছেরর এই সমেয় চােলর েয দাম িছল, এখন তার েচেয় 

দাম অ�ত ৫০ ভাগ েবিশ। খাদয্ ম�ণালয় যখন িমল মািলকেদর কাছ েথেক চাল িকনেত পারল না, তখন 

আমদািনর অনুমিত চাইল। মাননীয় �ধানম�ীও অনুেমাদন িদেলন এবং খাদয্ ম�ণালয় অনুেমাদন িনেয়ও 

আমদািন করল না। 

তেব চােলর দােমর সে� কৃষেকর স�কর্ েনই, তার স�কর্ ধােনর দােমর সে�। িতিন কখন ধান িবি� 

করেছন, কার কােছ িবি� করেছন, এসব খুবই গুরু�পূণর্। ফেল চােলর দাম বাড়েল লাভ হয় িমল মািলক, 

আড়তদারেদর। িতিন বেলন, েযাগান কমিতর িদেক থাকেল সাধারণত দাম বােড়। চািহদা েতা আর হঠাৎ কের 

বােড় না, এেক্ষে� সমসয্া েযাগােনর। এক হেত পাের েযাগােনর কমিত আেছ অথবা েযাগান েকাথাও আটেক 

আেছ- িমল মািলক, ফিড়য়া �মুেখর হােত। এ কথাও েশানা যাে�, অেনেক আবার চাল বা ধান মজুত কের 

েরেখেছ। সময়-সুেযাগমেতা তারা বাজাের ছাড়েব। অথর্াৎ তােদর কােছ তথয্ আেছ, বাজাের চােলর দাম বাড়েব। 

তােত তারা িকছু টাকা মুনাফা করেবন। েযাগােনর ��তা থাকেল দাম েতা বাড়েবই। িমল মািলক েসই ফায়দা 

তুলেত েচ�া করেব। 

েকৗতূহেলা�ীপক খবর হেলা, সরকারেক যখন বলা হেলা, িমল মািলকেদর চাপ েদওয়া হে� না েকন, তখন তারা 

বলল, এ িবষয়ক আইিন ক্ষমতা সরকােরর হােত েনই। এমনিক েদেশর মানুষ েখেত না েপেলও সরকােরর িকছু 

বলার েনই। এিদেক আমন ধান উঠল। েকউ েকউ বলেছন, আমন ধান িক পুেরাটা উেঠেছ? িবেশষ একিট গেবষণা 

�িত�ান বেলেছ, ৩০ লাখ টেনর মেতা উ�ৃৎত হেব। কী িহেসেব বলা হেয়েছ, তা আমরা জািন না। পের আবার 

তারা বেলেছ, ১০ লাখ টেনর মেতা উ�ৃৎত হেব। আমেনর সময় বনয্া ও ঘূিণর্ঝড় আ�ান আঘাত েহেনেছ। এমন 

অেনক জায়গায় বনয্া হেয়েছ, েযখােন ২৫-৩০ বছেরও বনয্া হয়িন। উৎপাদেন তার �ভাব পেড়েছ। আমেনর 

পর চার মােস ধান উৎপাদন হয় না। েবােরার পর �ায় পাঁচ মাস উৎপাদন হয় না। আসাদু�ামান মেন কেরন, 

এই মধয্বতর্ী সমেয় কীভােব চািহদা ও েজাগােনর মেধয্ সাম�সয্ রাখা হেব, তা মাথায় রাখেত হেব। কথা হে�, 

চাল আমদািনর অনুমিত িনেয়ও েকন আমদািন করা হেলা না? তােত দাম এতটা বাড়ত না। তেব চােলর মজুত 
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ধান েতালার পরপরই িকছু ঋণ পাই, তাহেল আমরা ধানটা িতন েথেক চার মাস ধের রাখেত পাির। তাহেল হয়েতা 

আমরা আরও িকছুটা েবিশ দােম িবি� করেত পারব আর উৎপাদন খরেচর ঋণও েশাধ করেত পারব। এেত কের 

আমােদর পািরবািরক চািহদাও িমটেব, আবার নয্াযয্মূলয্টাও হয়েতা পাব। 

কৃষক আে�ালন

ড. েদবি�য় বেলন, তৃণমূল পযর্ােয়র ক্ষু� কৃষকেদর সমসয্ার কথা আমরা এতক্ষণ শুনলাম। এখন কৃষক সিমিতর 

সাধারণ স�াদক সা�াদ জিহর চ�েনর কােছ জানেত চাই, এর সমাধান িকছু আেছ িক না। এই ে�িক্ষেত 

সা�াদ জিহর বেলন, সমাধান অবশয্ই আেছ। িক� েসটা িনভর্র কের আমােদর েদশটা যারা চালান, তােদর নীিত 

িনধর্ারেণর ওপর, তােদর দৃি�ভি�র ওপর। কৃষকবা�ব সরকার কথাটা মুেখ বলা হেলও বা�েব েদখা যায় না। 

আজ ধান-চােলর দাম িনেয় এত কথা হে�। সরকার ধােনর দাম িনধর্ারণ কের িদেয়েছ এক হাজার ৫০ টাকা। 

এটাও আমােদর আে�ালেনর ফসল। িক� দুভর্াগয্ হেলা, সরকার িনধর্ািরত মূেলয্ সব কৃষক ধান িবি� করেত 

পাের না। েমৗসুেমর সময় েবিশর ভাগ কৃষক বাধয্ হেয় ৫০০-৭০০ টাকা মেণ ধান িবি� কেরন, এেত তােদর 

উৎপাদন খরচও ওেঠ না। এর একটাই সমাধান, সরকার সরাসির কৃষেকর কাছ েথেক ধান বা চাল িকেন েনেব। 

িক� �িত বছরই সরকােরর পক্ষ েথেক বলা হয়, কৃষেকর কােছ িগেয়ও আমরা ধান বা চাল পাি� না। গত বছর 

এক লাখ েমি�ক টন ধান ও চাল েকনার কথা িছল। িক� তারা টােগর্ট পূরণ করেত পােরিন। 

সা�াদ জিহর �� কেরন, আমরা েতা েদখিছ �িতিট েমৗসুেম ধােনর বা�ার ফলন হে�, তাহেল েকন সরকার 

পাে� না। কারণ তারা �কৃত কৃষকেদর কােছ যাে�ন না। আমরা বারবার বেল আসিছ, কৃষেকর কাছ েথেক ধান 

ও চাল দুেটাই িকনেত হেব। ধান-চাল েকনার জনয্ ইউিনয়ন পযর্ােয় েযসব এলাকায় উৎপাদন েবিশ হয় েসসব 

এলাকায় সরকাির �য়েক� করেত হেব। এটা অ�ায়ীভােবও করা যায়। এেত কের ঘুষ বা দুনর্ীিত বৃি�র আশ�া 

আেছ িক না জানেত চাইেল িতিন বেলন, েজলা পযর্ােয় যিদ �য়েক� করা হয় তাহেল ওই পযর্� ক্ষু� কৃষেকরা 

েপৗঁছােত পাের না। তাই েসটা যিদ ইউিনয়ন পযর্ােয় করা হয়, তাহেল এলাকার সব কৃষক েসখােন েযেত পাের। 

িক� সরকার �য়েক� করেছ না। বারবারই আমরা েদখিছ, সরকার চাল িকনেছ িমলারেদর কাছ েথেক। এই 

িমলার ও েমৗসুিম বয্বসায়ীরা ৫০০ েথেক ৬০০ টাকা মেণ ধান িকেন মজুত কের রােখ। আর এখন বাজাের চােলর 

দাম েবিশ। বাজাের এখন �চুর চাল মজুত আেছ। ফেল দাম বাড়ার কারণ েনই। শুধু সরকােরর ভুল 

নীিত-িনধর্ারেণর কারেণ এই সমসয্াগুেলা হে�।

সা�াদ জিহর বেলন, আমরা কষৃক সিমিতর পক্ষ েথেক বারবার বেল আসিছ, িবএিডিস-েক সি�য় কের �েয়াজনীয় 

সার, বীজ ও কীটনাশক কষৃকেক কম দােম সরবরাহ করেত হেব। তাহেল কষৃেকর উৎপাদন খরচ কম হেব। িক� 

সরকার েসিদেক না িগেয় েবসরকাির খােত সব েছেড় িদে�। আরও একটা িবষয় আমরা বেল আসিছ। েসটা হে�, 

কষৃেকর কাছ েথেক সরকার নয্াযয্ মেূলয্ ধান-চাল িকনেব এবং েরশিনংেয়র মাধয্েম কম দােম িন� ও 

িন�-মধয্িবৎতেদর কােছ িবি� করেব। েসটা করা হেল মানষু আজেকর এই দুিবর্ষহ অব�া েথেক িকছটুা হেলও মিু� 

েপত।’ সা�াদ জিহর আরও বেলন, বতর্মান সরকার ২০০৮ সােল ক্ষমতায় আসার পর বেলিছল, তারা প�ী েরশিনং 

বয্ব�া চাল ুকরেবন। িক� দুভর্াগয্, এখেনা েসটা হে� না। আরও একটা িবষয় আমরা বারবার বেল আসিছ, উৎপাদন, 

বাজারজাতকরণ ও িবপণন যিদ সমবায় িভিৎতেত করা যায়, তাহেল মধয্��েভাগী ফিড়য়ারা েবিশ িকছ ুকরেত পারেব 

না। কষৃক সরাসির এখােন েথেক লাভবান হেব। কষৃকেদর এত সমসয্া থাকার পরও কষৃক আে�ালন হে� না েকন, 

জানেত চাইেল সা�াদ জিহর বেলন, আে�ালন হে� না েসটা িঠক নয়; আে�ালন হেলও েসটা �চার মাধয্েম খবু 

েবিশ আসেছ না। 

িমলারেদর কথা

বাংলােদশ অেটা রাইস িমল ওনাসর্ অয্ােসািসেয়শন-র সভাপিত এেকএম েখারেশদ আলম খান-েক উে�শয্ কের 

ড. েদবি�য় বেলন, আজেকর আেলাচনায় কার লাভ, কার ক্ষিত িবেবচনা করেল এবং আেলাচনায় সবার ব�বয্ 

েথেক েযটা বারবার উেঠ এেসেছ, তােত অেটা রাইস িমেলর মািলকেদর িদেকই দৃি� যায়। যিদ কৃিষম�ীর কথা 

বিল, িতিনও েকােনা এক জায়গায় কারসািজ শ�টা বয্বহার কেরিছেলন, সব িমিলেয় েখারেশদ আলম খােনর 

ব�বয্ শুনেত চান েদবি�য় ভ�াচাযর্। 

েখারেশদ আলম বেলন, িবগত কেয়ক বছের েদেখ এেসিছ, ৫৮ টাকার ওপের চােলর দাম যায়িন। ২০১৫-১৬ 

সাল েথেক ধােনর দাম বাড়েছ, যার ফেল চােলর দামও িকছুটা েবেড়েছ। এইবার মাননীয় �ধানম�ী চাে�ন, 

কৃষক নয্াযয্ মূলয্ পান, নীিত িনধর্ারকরাও েতমনটাই চাে�ন। ধান কাটার শুরু েথেকই িক� আমরা এক হাজার 

৫০ টাকা কের িকনিছ। আর সরবরাহ আমােদর �থম েথেকই কম িছল। আিম েযটা বলেত চাই, চািহদা এবং 

সরবরােহর ওপর িভিৎত কেরই েয েকােনা িকছুর মূলয্ িনধর্ািরত হয়। অথর্াৎ সরবরাহ কেম েগেল িজিনেসর মূলয্ 

েবেড় যায়। আর আমােদর �থম েথেকই এবার সরবরাহ কম িছল। েয বাজাের ৫০ গািড় ধান িবি� হেতা, েসই 

বাজাের এবার ১০ গািড় ধানও পাইিন। কৃিষ ম�ণালয় েথেক এবার ধােনর বা�ার ফলেনর েয তথয্ েদওয়া 

হেয়েছ, েসটা সিঠক নয় বেল আিম মেন কির। এখন েথেক দুই মাস আেগ েদখলাম, বাজাের পযর্া� ধান পাওয়া 

যাে� না, ধােনর বাজার বাড়েছ, েসই সে� উৎপাদন খরচও িকছুটা েবেড়েছ। �থেম আমরা ধান পিরবহন কের 

িনেয় আিস, পের েস� কের শুকােত হয়। েসখােন আমােদর িবদুয্ৎ িবল আেছ, �ালািন খরচ আেছ, �িমকসহ 

আরও অনয্ানয্ েযসব খরচ আেছ, েসগুেলা সম�য় কের েদখা যায়, আমরা েলাকসান িদেয় যাি�। তারপরও িক� 

আমরা বাজাের চাল সরবরাহ িঠক েরেখিছ।’ 

বড়-েছাট বয্বধান

মাননীয় �ধানম�ী, কৃিষম�ী, খাদয্ম�ী ও অথর্ম�ীেক উে�শয্ কের েখারেশদ আলম বেলন, ৯৫ শতাংশ রাইস 

িমেলর মািলক িক� বয্াংেকর েখলািপ �াহক। তােদর িবরুে� মামলা হে�, ওয়াের� জাির করা হে�। েদশ 

আজেক খােদয্ �য়ংস�ূণর্। খাদয্ িনরাপৎতায় রাইস িমল মািলকেদর বড় অবদান আেছ এবং থাকা উিচত। এই 

রাইস িমল যিদ হািরেয় যায়, তাহেল েদশ আবার তলািবহীন ঝুিড়েত পিরণত হেব। কৃষক খাদয্ উৎপাদন করেব, 

িক� িবি�র জায়গা খুঁেজ পােব না। তখন িক� েদেশ ভয়াবহ পিরি�িত সৃি� হেব। িতিন আরও বেলন, বড় বড় 

১৭টা বহুজািতক েকা�ািন বাজাের আেছ। তারা আচার বানায়, চাটিন বানায়, মুিড় ভাঁেজ, িচড়া ভাঁেজ, আরও কত 

কী। বাংলােদশ বয্াংেকর ইএফ ফাে�র সব সুিবধা িক� এরা েনন। বাংলােদশ বয্াংেকর এই ঋেণর িবপরীেত সুদ 

িদেত হয় না। অথচ আমরা যারা এসএমই পযর্ােয় বয্বসা করিছ, তারা েকােনা িদন এই সুিবধা িনেত পািরিন। 

বৃহৎরা িবনা সুেদ ঋণ িনেয় বয্বসা করেছ, আর আমরা ১৭ শতাংশ সুেদর িবিনমেয় ঋণ িনেয় বয্বসা করিছ। 

বতর্মােন ৯ শতাংশ সুেদর কথা বলা হেলও বা�েব তা হে� না। ফেল এই েকা�ািনগুেলার সে� আমরা েপের 

উঠিছ না। �াভািবকভােবই একটা িসি�েকট সৃি� হেয়েছ। েখারেশদ আলম আরও বেলন, যােদর হােত হাজার 

হাজার শত শত েকািট টাকা আেছ, তারা বয্াংক ও িবমার মািলক। তারা িচিন বানায়, লবণ বানায়, তারা সব 

বয্বসাই কের। এখন কথা হে�, আমােদর উৎপাদন খরচ যিদ কমােনা যায়, আর এই েমগা বয্বসায়ীেদর আইেনর 

আওতায় আনা যায়, তাহেল হয়েতা চােলর দাম িকছুটা কমােনা স�ব। ধান কাটেতও �চুর টাকা লােগ। একজন 

�িমকেক িদেন ৬০০ টাকা িদেত হয়। েসই �িমক ধান কাটেত পােরন িদেন এক মণ এটা বড় ক্ষিতর কারণ; 

কৃষকেদর যিদ ধান কাটার য� েদওয়া যায়, তাহেল এই খরচ লাগত না। 

বাংলােদশ পরমাণু কৃিষ গেবষণা ইনি�িটউট(িবনা)-র মহাপিরচালক, িমজর্া মিফজুল ইসলাম বেলন, �ামা�েল 

েদখা যায় েছাট েছাট েযসব িমল আেছ েসগুেলা ব�। ওখােন েকউ েযেত চায় না। আর বড় বড় িমলগুেলােত 

অেনক বড় বড় েমিশন। েযমন, েমাটা চালেক িচকন করার েয েমিশন, তার দাম অেনক। েছাট িমল মািলেকরা এটা 

িকনেত পাের না। িতিন বেলন, েমাটা চােলর দাম বাড়েছ। েসটা হেবই, েকননা েমাটা চালই এখন িচকন চাল হেয় 

যাে�। ফেল েমাটা চােলর চািহদা এখন েবিশ। ৭০ েথেক ৮০ ভাগ েমাটা চাল সরু হেয় নািজরশাইল, িমিনেকট 

হেয় যাে�। ফেল এই জায়গােতও আমােদর কাজ করার সুেযাগ আেছ িক� এ জনয্ েছাট েছাট িমলগুেলােক 

�েণাদনার আওতায় িনেয় আসেত হেব। 

ধান উৎপাদন

শাইখ িসরােজর সে� একমত েপাষণ কের িমজর্া মিফজুল ইসলাম বেলন, আিমও একজন উ�াবক। বীনা ধােনর 

অেনকগুেলা জাত উ�াবন কেরিছ। এই জাতগুেলা এখন খুবই জনি�য়। অেনেক বলেছন, ধােনর উৎপাদন কেম 

যাে�। আিম একজন িব�ানী িহসােব বলব, কথাটা একদম িঠক নয়। �িত েহ�র জিমেত েযন �ায় ১০ টন 

উৎপাদন করেত পাির, েসই লেক্ষয্ আমরা কাজ করিছ। এর �েয়াজনীয় �যুি�ও আমােদর হােত আেছ। ফেল 

আগামী িদেন উৎপাদন আরও বাড়েব বেলই আশা করিছ। বাজার বয্ব�াপনােত অবশয্ই েজারদার করেত হেব। এ 

জনয্ বাজার মিনটিরং েজারদার করেত হেব। েসই সে� চােলর মূলয্ এবং সংি�� নীিত �ণয়ন ও বা�বায়ন িনেয়ও 

কাজ করেত হেব। 

আগামী েবােরা েমৗসুেম যখন নতুন ধান উঠেব, তখেনা চােলর দাম েবিশ থাকেব িক না, এই �ে�র জবােব ি�-র 

মহাপিরচালক বেলন, চলিত বছের েবােরার উৎপাদন অেনক েবিশ হেব। কারণ আমন েমৗসুেম কৃষেকরা 

নয্াযয্মূেলয্ ধান িবি� করেত েপেরেছ। ফেল তারা আরও েবিশ উৎসাহ-উ�ীপনা িনেয় েবােরা আবাদ করেবন। 

টােগর্েটর েচেয়ও েবিশ উৎপাদন হেব বেল আশা করিছ। ফেল তখন চােলর দাম কেম আসেব বেল আশা করেছন 

ি�-র মহাপিরচালক। 

সমাপনী ব�বয্

আেলাচনার সমাি� েটেন েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, আেলাচনায় অেনক িবষয় উেঠ এল। এর মেধয্ অনয্তম হে�, 

ধান উৎপাদেনর �া�লন স��ীয়। �ায় সবাই বলেলন, �া�লেন সমসয্া এবং েস কারেণ বাজাের �ভাব পেড়েছ 

িক না। আবার এ কথাও জানা েগল, চােলর বাজার শুধ ুউৎপাদেনর ওপর িনভর্র কের না, বাজােরর অনয্ানয্ িবষেয়র 

ওপরও এিট িনভর্রশীল। তেব িনভর্রেযাগয্ �া�লন গুরু�পণূর্। তা না হেল বাজাের সিঠক সংেকত যায় না। 

ি�তীয়ত, সরকােরর নীিত ও বয্ব�াপনায় িতনিট িবষয় ঘুের িফের এেসেছ। সরকােরর মজুত সক্ষমতা িনেয় কথা 

উেঠেছ। বলা হেয়েছ, সরকােরর মজুত অেনক কম হওয়ার কারেণ বাজাের �ভাব িব�ার করা সরকােরর পেক্ষ 

স�ব হে� না। সং�েহর েক্ষে�ও লক্ষয্মা�া পূরণ হয়িন। কৃষেকরা বেলেছন, লটািরর মাধয্েম ধান েনওয়ার 

কারেণ তারা অেনক েক্ষে�ই বাদ পেড় েগেছন। 

তৃতীয়ত, আমদািনও হেলা না। যিদও সরকার চাল আমদািনেত শু� ৬২ শতাংশ েথেক কিমেয় ২৫ শতাংশ 

িনধর্ারণ কেরেছ। এলিস েখালার জনয্ ২৯িট �িত�ানেক অনুেমাদন েদওয়া হেয়েছ। তারপরও সময়মেতা 

আমদািন হয়িন। আগামী িদেন এসব িবষয় দক্ষতার সে� েমাকািবলা করেত হেব বেল েদবি�য় ভ�াচাযর্ মেন 

কেরন েস িবষেয়ও আেলাচনা হেয়েছ। 

এ ছাড়া চােলর বাজার-মূলয্ িনেয়ও আেলাচনা হেয়েছ; কত দাম হেল উৎপাদক, বয্বসায়ী ও েভা�া সবার জনয্ই 

সহনীয় হয়। েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, আেলাচনায় ঘুের িফের এেসেছ েয েমাটা চােলর দাম ৪০-৫০ টাকার মেধয্ 

হেল সবার জনয্ সহনীয় হয়। যিদও অেনেক বলেছন, ধানসহ কৃিষ পেণয্র দাম আরও বাড়েত েদওয়া উিচত। কৃিষ 

জিমর পিরমাণ কেম আসেছ, েস কথাও বেলেছন অেনেক। তাই এ বয্াপাের কী করণীয় হেত পাের, েসই �স�িট 

বারবার িফের এেসেছ। িমলার ও আমদািনকারেকরাও আেলাচনায় অংশ িনেয়েছন। িমলারেদর ব�বয্ হে�, কৃিষ 

বািণেজয্ িমলারেদর েচেয় অকৃিষ বা অনয্ানয্ বয্বসা েথেক আসা নবয্ কৃিষ-পণয্ ��তকারেকরা েবিশ গুরু�পূণর্ 

হেয় উঠেছন। সরকােরর �েণাদনাও পাে�ন এরা। এ েক্ষে� বয্াংক ঋণ ও �েণাদনায় সাম�সয্ আনার সুেযাগ 

আেছ বেল মেন কেরন তারা। অেনেক আবার ঋণ েফরত িদেত পারেছন না। এ ছাড়া সুগ�ী চাল র�ািনেত 

েযৗি�কভােব গুরু� েদওয়ার কথা বলা হেয়েছ। 

বাজার বয্ব�াপনার মেধয্ মাঝাির ও ক্ষু� কৃষেকর িটেক থাকার স�াবনা কম, এ িনেয়ও িব�ািরত আেলাচনা 

হেয়েছ। কৃষক কম দােম ধান িবি� কের েবিশ দােম চাল িকনেছন। ফেল তােদর ঘাটিতেত থাকেত হয়। এেদর 

সহায়তায় েমৗসুিম িভিৎতেত চাল মজুত করার বয্ব�া আেছ িক না তা িনেয়ও আেলাচনা হেয়েছ। অেনেক মেন 

কেরন, সং�হ অিভযান শি�শালী করেত হেব। ইউিনয়ন পযর্ােয় এই কাযর্�ম চালােত হেব। দুনর্ীিত দূর করা 

�েয়াজন। কৃষেকর ক��র েজারদার করেত সংগঠন গেড় তুলেত হেব। 

সেবর্াপির, আগামী কেয়ক মােস কৃিষ পণয্ িবেশষ কের চােলর দাম িনেয় উৎক�ার কারণ আেছ িক না, তা িনেয় 

কথা বেলেছন অেনেক। যারা বলেছন, �া�লন িঠক আেছ, তারা মেন কেরন, েমাটা চােলর দাম ৫০ টাকার ওপের 

উঠেব না। আবার যারা মেন কেরন, �া�লন িঠক েনই, তারা বলেছন, আগামী রমজান মােস দাম আরও একদফা 

বাড়েব। েস জনয্ খাদয্শসয্ বা চােলর বাজাের নজরদাির �েয়াজন বেল অেনেক মেন কেরন।

েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, সামি�কভােব েদেশ কৃিষর উ�িত হেলও কৃষেকর উ�িত হয়িন। িবেশষ কের ক্ষু� ও 

মাঝাির কৃষেকরা উ�য়েনর মহাসড়েক উঠেত পারেবন িক না, তা িনেয় �� েথেকই যাে�। সরকােরর নীিতর মেধয্ 

এই িবষয়িটর �িত যথাযত গুরু� িদেত হেব। চােলর দাম বাড়েল �িমেকর মজুিরও বাড়ােত হেব। েস কারেণ 

বাজার সব সময় পিরবীক্ষেণর মেধয্ রাখেত হেব। 

অেনক আেগ িসিপিড-র পক্ষ েথেক ��াব েদওয়া হেয়িছল, েদেশ ‘এি�কালচার �াইস কিমশন’ বা ‘কৃিষপণয্ 

মূলয্ কিমশন’ গঠন করা েহাক। েমৗসুম-িভিৎতক দাম িনধর্ারণ এবং কৃষেকর অংশ�হণ িনি�ত করা েগেল তা 

কােজ েদেব। ভারেত এটা কাযর্কত পদেক্ষপ িহেসেব �মািনত হেয়েছ। েদেশও িবষয়িট গেবষক বা আমলােদর 

হােত না েরেখ �কৃত কৃষক ও বাজার সংি�� সবাইেক যু� কের এটা করেত হেব। এেত বাজাের যথাযথ সংেকত 

যােব। গেবষেকরাও বাজার স�েকর্ জানেত পারেবন। েদবি�য় ভ�াচাযর্ আশা �কাশ কেরন, আগামী িদেন নীিত 

িনধর্ারেকরা এটা অনুধাবন করেত পারেবন এবং এ িবষেয় �েয়াজনীয় পদেক্ষপ �হন করেবন। 



সূচনা ব�বয্

সংলােপর শুরুেতই এসিডিজ বা�বায়েন নাগিরক �য্াটফমর্, 

বাংলােদশ-এর আ�ায়ক ড. েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, �াধীনতার পর গত 

৫০ বছের বাংলােদেশর সফলতার অনয্তম �ধান জায়গা হে� কৃিষ। 

�াধীনতার পর বাংলােদশেক িনেয় অেনেকই িবিভ� ম�বয্ কেরিছেলন। 

এখানকার মানুষ কী েখেয় েবঁেচ থাকেব, তা িনেয়ও িছল সংশয়। এখন 

আমরা গেবর্র সে� বলেত পাির, ১৬ েকািট মানুষেক িতন েবলার খােদয্র 

�েয়াজন েমটােনার মেতা যেথ� ধান বাংলােদশ উৎপাদন করেত পাের। 

�াধীনতার সুবণর্ জয়�ীেত এই অজর্নেক অবশয্ই �রণ করেত হেব। 

কৃষক, কৃিষ বয্বসায়ী, গেবষক, - সবাই এই �শংসার দািবদার। তেব চাল 

সবসময়ই একিট সংেবদনশীল পণয্। চােলর দাম �াস-বৃি�র সােথ সািবর্ক 

মূলয্�ীিতর িনকট স�কর্ রেয়েছ। চােলর দাম িনধর্ারণ ও সরবরােহর 

েক্ষে� রাে�র কী ভূিমকা থাকেব তাও গুরু�পূণর্। এছারাও আ�জর্ািতক 

বাজাের দােমর উৎথান-পতেনর সে� অভয্�রীণ বাজাের চােলর দােমর 

স�কর্ রেয়েছ। এ েক্ষে� বয্তয্য় ঘটেল তার অিভঘাত দৃশয্মান হয় 

সামািজক-অথর্ৈনিতক-রাজৈনিতক বা�বতায়। সা�িতক সমেয় চােলর 

দাম ঊ�র্মুখী। এই দাম বৃি�র কারণ স�েকর্ আমােদর েকান �� ধারণা 

েনই। আজেকর আেলাচনা েথেক এ িবষেয় িকছুটা ধারণা পােবা বেল 

আমরা আশা করিছ। 

কৃষেকর ব�না

আেলাচনার সূ�পাত কের ড. এম আসাদু�ামান বেলন, চােলর দাম িনেয় 

িকছু বলেল েসই পুেরােনা গে�র অবতারণা করেত হেব। তেব েসই 

গে�র ে�িক্ষত বদেল েগেছ। ৮১ বছর আেগ আিজজুল হক ‘ময্ান িবহাই� 

স�েকর্ জানেত চাইেল ২-৩ মাস আেগর তথয্ জানােনা হয় বেল িতিন ম�বয্ কেরন। এখােন তেথয্র ঘাটিত 

আেছ বেল িতিন মেন কেরন। 

শাইখ িসরাজ তেথয্র গড় িমল িনেয় তার ব�বয্ শুরু কেরন। এক �িত�ান বেলেছ, েদেশ ৩০ লাখ টন আমন 

েবিশ উৎপািদত হেব, আবার সরকাির অনয্ �িত�ান বেলেছ, ১৫ লাখ টন ধান কম উৎপািদত হেব। িতিন 

বেলন, আমন ধান কম উৎপািদত হেয়েছ তা িনি�ত। �লি�ত বনয্া ও দুেযর্ােগর কারেণ উৎপাদন কম হেব, 

েসটাই �াভািবক। এখন মজুত আেছ ৫ লাখ টেনর মেতা। গত এক স�ােহ েমাটা চােলর খুচরা দাম িছল 

৪২-৪৩ টাকা, আেগ যা িছল ৪৫-৫০ টাকা। িচকন চােলর দাম িছল ৮০ টাকার মেতা, এখন তা ৭৭-৭৮ টাকায় 

েনেম এেসেছ। এক স�াহ আেগ ধােনর পাইকাির দাম মণ�িত িছল ১০০০-১১০০ টাকা। েসটা এখন হাজার 

টাকায় েনেম এেসেছ। সেবর্া� দাম িছল ১ হাজার ৬০০ টাকার মেতা। অনয্িদেক িসংহভাগ �কৃত কৃষেকর হােত 

িক� ধান েনই। এই ধান চেল যায় িমল মািলক বা মজুতদারেদর হােত। অথর্াৎ দাম বাড়েলও কৃষক উপকৃত 

হে� না। ধােনর দাম বাড়েল কৃষেকর িকছুটা হেলও লাভ হয়, আবার দাম বাড়েল েভা�ার ক্ষিত। এর মেধয্ 

সম�য় করা যাে� না। িন�য়ই এখােন নীিতগত িস�াে�র বয্াপার আেছ বেল িতিন উে�খ কেরন। 

এেকএম েখারেশদ আলম খান বেলন, এবার আমরা বাজাের েসই অেথর্ ধান পাইিন। তাহেল মজুত বাড়েব 

েকমন কের? েয কারেণ শুরু েথেকই বেলিছ, উৎপাদন েবিশ হেলও সরবরাহ খুবই কম। েকননা এবার ধান 

িবিভ� পেকেট চেল েগেছ। িকছু েমৗসুিম বয্বসায়ী এখন ধান মজুত কের। আবার বড় বয্বসায়ীরা ৫০টা িমল 

িনেয় একটা বড় িমল ৈতির কেরেছ, তােদর চািহদা েবিশ। ফেল সব ধান তােদর পেকেট চেল েগেছ। তারা শাট 

ডাউন কের বেস আেছ। আমােদর মেতা মাঝাির বা েছাট িমলারেদর কােছ এখন ধান েনই। 

বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি�িটউট(ি�)-র মহাপিরচালক ড. েমা: শাহজাহান কিবর বেলন, েকউ দায় িনেত 

চাে�ন না। গত বছর ২ েকািট টন চাল উৎপািদত হবার পরও িক� বাজাের চােলর দাম কেমিন। েবশ কেয়কিট 

সমীক্ষায় েদখা েগেছ, ৩০ জুন বাজাের ২৯ েথেক ৩০ লাখ টন চাল উ�ৃৎত থাকেব। এই খবর �কািশত হওয়ার পর 

সবাই নড়চেড় বসল। এবার আউশ উৎপাদন হেয়েছ ৩৩ লাখ টন। এরপর আমন ধান কত উৎপাদন হেত পাের, 

তা জানা যায়িন। ফসল এখেনা পুেরাপুির ওেঠিন। এসেবর িভিৎতেত বলা হে�, ২৯-৩০ লাখ টন উ�ৃৎত থাকেব। 

এরপর মাথািপছু চােলর চািহদা িনেয়ও অ��তা আেছ। খানা আয়-বয্য় জিরপ েথেক আমরা জািন, মাথািপছু চাল 

খাওয়া হে� ৩৬৭ �াম। িক� ি�-র িনজ� সমীক্ষা বলেছ, মাথািপছু চাল খাওয়া হে� ৪০৫ �াম। েকািভেডর 

কারেণও এটা বাড়েত পাের। তেব নন িহউময্ান কনজা�শন বা অনয্ানয্ খােত চােলর বয্বহার বাড়েছ। এেতও 

মাথািপছু চােলর চািহদা েবেড়েছ। েবােরা ধােনর উৎপাদন েবেড়েছ। অিত বৃি� ও বনয্ার কারেণ আমেনর উৎপাদন 

কেমেছ, যিদও েসটা �া�লেনর মেধয্ িছল। ি� এই িহসাব আমেল িনেয়েছ। আমেনর উৎপাদন ১৫ লাখ টন কম 

হেব এটা ধের িনেয়ই আমরা বলিছ, ৩০ লাখ টন চাল উ�ৃৎত থাকেব। িতিন েজার িদেয় বেলন, উৎপাদন কম হেলও 

খাদয্-শৃ�ল (ফুড েচইন) এক িদেনর জনয্ও িবন� হয়িন। েযটা ঘেটেছ তা হেলা, হঠাৎ হঠাৎ সংকট সৃি� কের দাম 

বাড়ােনার েচ�া হেয়েছ। খাদয্ সংকট হওয়ার আশ�া আেছ িক না এ �সে� িতিন বেলন, ‘েমােটও নয়। সংকট 

ৈতির করার আশংকা আেছ। েস জনয্ আমােদর সততা ও েদশে�েমর পিরচয় িদেত হেব। বাজার েথেক ২০-৩০ 

লাখ টন চাল উধাও কের েদওয়ার নিজর আেছ। িনেজর েচােখ েদেখিছ, �ােম ঘর বািনেয় ধান মজুত কের রাখা 

হেয়েছ। এমনিক ধনী কৃষেকর বািড়েতও ধান রেয়েছ।’

শাহজাহান কিবর আরও বেলন, চােলর উৎপাদন কম হওয়ার কারেণ দাম েবেড়েছ, এ কথা িঠক নয়। গত কেয়ক 

বছেরর তথয্-পিরসংখয্ান তা সমথর্ন কের না। বাজাের অেনক েমৗসুিম বয্বসায়ী এেসেছন। তােদর কারেণ বাজাের 

চাপ পেড়েছ। এ ছাড়া বড় িমলারেদর কারেণ েছাট িমলাররা বাজাের কাি�ত ভূিমকা পালন করেত পােরন না। 

শাইখ িসরাজ বেলন, সরকােরর মজুত আরও বাড়ােনা �েয়াজন। এখন সক্ষমতা ১৭-১৮ লাখ েমি�ক টন। �তয্� 

অ�েলর সব কৃষক একটাই কথা বেলেছন, ফসল েতালার পরই িবি� কের িদেত হয়, পরবতর্ী ফসল আবােদর 

জনয্ এবং িনেজেদর খাবার েজাগােনর জনয্। সরকার সব সময় ভােলা �ক ধের রাখেত পারেল ওই কৃষকেদর ধান 

তাৎক্ষিণক িবি� করেত হয় না। তারা ধীের ধীের িবি� কের নয্াযয্মূলয্ েপেত পাের। ি�তীয়ত, সরকারেক যিদ 

আমদািন করেত হয়, তাহেল ২৫ শতাংেশর িনেচ কর আেরাপ করা হেল কৃষক লাভবান হেব না। এটা পরীিক্ষত 

িবষয়। েকননা েমাটা ধােনর দাম যিদ কৃষক এক হাজার টাকা আর িচকন ধােনর জনয্ ১২০০-১৩০০ টাকা পায়, 

তাহেল সমতা থাকেব। েস েক্ষে� চাল িমিলংেয়র পর বাজাের েমাটাটা ৩৯-৪০ টাকা আর িচকনটা ৪৯-৫০ টাকা 

দাম হেব। অনয্িদেক ২৫ শতাংশ টয্া� িদেয় যিদ আমদািন করা হয়, তাহেল সীমা� পযর্� এটার দাম পড়েব 

৩৭-৩৮ টাকা। তেবই দুই বাজােরর মেধয্ সমতা থাকেব। সরকােরর কৃিষ য�পািতর সক্ষমতা আরও বাড়ােনা 

দরকার বেলও িতিন মেন কেরন। 

কৃষেকর কাছ েথেক সরাসির ধান েকনার কথা দীঘর্িদন ধের বলা হে�। সিতয্কার অেথর্ সরকােরর েসই 

অবকাঠােমা েনই বেল শাইখ িসরাজ মেন কেরন। সবিকছু িমিলেয় কৃষক শুভংকেরর ফাঁিকর মেধয্ই পেড় যায়। 

িতিন বেলন, সরকার বড় ধরেণর �ক� হােত িনেত পাের, েযমন- একসময় িছল শসয্ গুদাম ঋণ �ক�। 

েযখােন কৃষক শসয্ রাখেব এবং িবিনমেয় অথর্ িনেয় পরবতর্ী আবােদ যােব। তাহেল এ বয্ব�াটা কােজ েদেব। যখন 

েমৗসুম আসেব, কৃষক েসটা িবি� কের গুদােমর টাকা পিরেশাধ করেব এবং িনেজও ভােলা থাকেব। িক� এই 

কাযর্�ম সফল হেলা না। িতিন বেলন, যারা কােলাবাজাির কের, তােদর �াথর্ িটিকেয় রাখার জনয্ই এই কাযর্�ম 

সফল হয়িন। েদেশ ৩৮০িট শসয্গুদাম ঋণ �ক� িছল। েসটা কমেত কমেত এখন হয়েতা ১৮ িটর মেতা আেছ। 

েসগুেলা পুনরু�ীিবত করা েগেল অেনক সমসয্ার সমাধান হয়।  

এই পযর্ােয় কাজী সা�াদ জিহর চ�ন বেলন, শসয্ গুদামজাত করাই সবেচেয় বড় সমসয্া। �িতিট উপেজলায় 

বড় বড় শসয্ গুদাম িনমর্াণ করা েগেল কৃষকেদর সব ধান একবাের িবি� কের িদেত হয় না। এেত সরকােরর ৪-৫ 

হাজার েকািট টাকা বয্য় হেব। 

দাম �াস-বিৃ�

ড. কাজী শাহাবউি�ন বেলন, েমৗসুেম চােলর দাম কেম ও মধয্বতর্ী সমেয় বােড়, এটাই হেয় আসেছ। আমরা 

েদিখ, েবােরা েমৗসুেমর আেগ চােলর দাম বােড়, চাল উেঠ েগেল কেম; আবার আমন েমৗসুেমর আেগ দাম বােড়, 

আমন উঠেল দাম কেম। েসই িহসােব চােলর দাম এখন বৃি�র কথা নয়, যিদ দুেযর্াগ না হয়। ১৯৯৮ সােল বনয্ার 

সময় উৎপাদন অেনকটাই কম হেয়িছল, েসবার আমরা ভারত েথেক েবসরকাির পযর্ােয় চাল আমদািন কেরিছ। 

ফেল চােলর বাজার অেনকটাই ি�িতশীল িছল। িতিন বেলন, এবার আমন উৎপাদন কতটা ক্ষিত�� হেয়েছ, 

েসটাই ��। আর েসই ক্ষিত েপাষােত আমরা কী কী বয্ব�া িনেয়িছ এবং সরকাির পযর্ােয় চাল আমদািন েকন হে� 

না, েসটা আেরক ��। েবসরকাির খােতর মাধয্েম চাল আমদািন করেত কী বয্ব�া েনওয়া হেলা বা শু� �াস করা 

হেলা িক না, তাও বড় ��। 

িতিন আরও বেলন, গত বছর জুন-জুলাই মােস একবার বনয্া হেয়েছ। ফসল েতালার সময় হয়িন, ফেল বীজতলা 

ন� হেয়েছ। সরকােরর চাল মজুেতর পিরমাণ সক্ষমতার েচেয় অেনক কম। তেব েবসরকাির খােতরও িকছু মজুত 

আেছ। কম মজুত খাদয্ িনরাপৎতার জনয্ হুমিক হেয় দাঁড়ােত পাের। সরকাির মজুেতর সে� বাজােরর দােমর 

স�েকর্র �সে� িতিন বেলন, স�কর্টা �তয্ক্ষ না হেলও পেরাক্ষ একটা স�কর্ আেছ। কারণ, সরকাির মজুত কম 

হওয়ার অথর্ হেলা, বয্বসায়ীেদর কােছ ভুল বাতর্া যাওয়া। বাজাের গুজব ৈতির হয়, মজুত কম, তােত দাম েবেড় 

যায়। সরকাির মজুত পযর্া� থাকেল এটা ঘটার সুেযাগ কম থােক। বয্বসায়ীরা জােনন, মজুত পযর্া� থাকেল 

সরকার েযেকােনা সময় বাজাের হ�েক্ষপ করেত পাের। 

বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা ইি�িটউট(বাির)-র মহাপিরচালক ড. েমা: নািজরুল ইসলাম বেলন, মলূ কথা হে�, 

চােলর দাম বাড়েছ। �া�লেন ভলু িছল, সবাই বলেছন। েয জিমেত ধান হয়, েসই জিমেতই অনয্ানয্ ফসল হে�। 

ঘাটিত পরূেণ অনয্ানয্ ফসেলর উৎপাদনশীলতা বাড়ােত হেব। খাদয্াভয্াসও পিরবতর্েনর েচ�া চলেছ। ধান/চাল 

মজতু হে�। একিট ে�িণ েসই ফায়দা েনওয়ার েচ�া করেছ। তেব উৎপাদেনর ধারাবািহকতা আেছ। িতিন আরও 

বেলন, ধান উৎপাদন ি�গুণ করা যােব না। েস জনয্ খাদয্াভয্াস পিরবতর্েনর েচ�া চলেছ। ৈবিচ�য্ িদেয় এই সংকট 

েমাকািবলা করেত হেব। তেব এই মহুেূতর্ েকােনা চালকেল চাল েনই, েতমন নয়। বাির-র িব�ানীরা েযখােনই 

েগেছন, েসখােন িমিলং করার জনয্ এক মােসর মজতু েনই, এমনটা েদখা যায়িন। েশয়ারবাজােরর মেতা চােলর 

বাজােরও িকছ ুকারসািজ আেছ। কিৃষেত যাি�কীকরেণর িবষেয় িতিন বেলন, �ম সা�য় হেল েসই �িমেকরা অনয্ 

খােত কাজ করেত পারেবন। এখনকার �িমকেদর উৎপাদনশীলতা খবুই কম। িজিডিপেত কিৃষর অবদান িদন িদন 

কমেছ। ফেল অনয্ানয্ খােত �িমক �েয়াজন হেব। 

চাল আমদািন

সরকার স�িত ২৯িট েবসরকাির �িত�ানেক ভারত েথেক চাল আমদািনর অনুমিত িদেয়েছ। আেগ বয্াপারটা 

উ�ু� িছল বেল জানান শাইখ িসরাজ। িক� এখন নতুন িনয়ম অনুসাের আেগ এলিস বা ঋণপ� েখালার জনয্ 

আেবদন করেত হেব। আেবদনকারী উপযু� হেল অনুমিত েদওয়া হেব। আমদািন শু� আেগ িছল ৬২ শতাংশ, যা 

২৫ শতাংশ করা হেয়েছ। িক� এলিস সবার জনয্ উ�ু� রাখা হয়িন। এেত বড় িবপযর্য় হেত পাের। এই �ি�য়ায় 

ভারত েথেক ২৫ টাকা েকিজেত চাল আনেল সীমাে� তার দাম পড়েব ৩৭ টাকা। খুচরা বাজাের ৪০ টাকা। ধােনর 

দাম যিদ কৃষেকরা মেণ ১০০০ টাকা কের পান, তাহেল বাজাের েমাটা চােলর দাম েসই একই পড়ত। তােত 

আমদািন-র�ািনেত ভারসাময্ সৃি� হেতা। 

বাংলােদশ রাইস এ�েপাটর্াসর্ অয্ােসািসেয়শন-র সভাপিত শাহ আলম বাব-ুর কােছ েদবি�য় ভ�াচাযর্ জানেত চান, 

এবার সময়মেতা ধান আমদািন হেলা না েকন? জবােব িতিন বেলন, আমদািনর েক্ষে� িনিদর্� িকছ ু সংখয্ক 

�িত�ানেক অনমুিত েদওয়া হেয়েছ, শু�ও কমােনা হেয়েছ। শাইখ িসরােজর কথার �িত�িন কের িতিন বেলন, 

আমদািনর সেুযাগ আরও িকছটুা উ��ু করা দরকার িছল। ২৯িট েবসরকাির �িত�ানেক আমদািনর অনমুিত েদওয়া 

�সে� িতিন বেলন, আমােদর সংগঠন র�ািন কের। বলা হে� ২৫ শতাংশ শু� িদেয় েমাটা চাল ভারত েথেক সীমাে� 

আনেত েকিজেত ৩৭ টাকা পেড় যােব। খচুরা বাজাের যা পড়েব ৩৯-৪০ টাকা। িক� এই িহসাবটা একট ুকম হেয় 

েগেছ। গািড় ভাড়া ও �িমেকর খরচ েবেড় েগেছ। এ ছাড়া শু� ২০ শতাংশ িনধর্ারণ করা দরকার িছল। তােত সবাই 

উপকতৃ হেতন। কষৃকেদর �সে� বলা দরকার, তােদর �তয্ক্ষভােব িবপণন বয্ব�ায় িনেয় আসা দরকার। নীিত 

িনধর্ারকেদর স�েকর্ তার অিভেযাগ, তারা সাধারণত িনজ� দািয়ে�র বাইের েযেত চান না। িক� তারা যিদ িকছু 

বাড়িত দািয়� কতর্বয্ পালন করেতন, তাহেল েদেশর অেনক উ�িত হেতা। িতিন আরও বেলন, সগু�ী চাল �িত 

বছরই েবশ খািনকটা উ�ৎৃত থােক। এই চাল র�ািনেত েবিশ �েণাদনা েদওয়া হেল েমাটা চাল আমদািন করা সহজ 

হেব এবং ৈবেদিশক ম�ুার ভারসাময্ থাকেব। 

ধান চােষ অনা�হ

ধােনর উৎপাদন �মাগত কমেছ। এটা সময্কভােব আমেল েনওয়া হে� িক না েস িবষেয় সংশয় �কাশ কেরন 

শাইখ িসরাজ। অদরূ ভিবষয্েত এটা বড় সমসয্া হেত পাের। িবগত বছরগুেলােত কষৃক ধান চােষ �মাগত ক্ষিতর 

স�খুীন হেয়েছন, দাম পানিন, ফেল তারা অনয্ানয্ ফসল চােষ উৎসািহত হেয়েছ। সরকােরর কাছ েথেক িনিদর্� 

মেূলয্ বীজ, সার পাওয়ার কারেণ অেনক কষৃক ধান চাষ অবয্াহত েরেখেছ, অেনক জিমেত ধান ছাড়া অনয্ িকছ ুহয় 

না, অেনক কষৃক এমনটাই মেন কেরন। এসব কারেণ ধান চাষ এখেনা অবয্াহত আেছ। তেব ধািন জিম উ� 

ফসেলর অনয্ানয্ চােষ বয্বহৃত হে�- �াগন ফল, মা�া, ফলু ইতয্ািদ। একটা পযর্ােয় আমরা হুমিকর মেুখ পড়ব। 

এমনিক বের� অ�েলও মানষু আর ধান করেত চায় না। একেরর পর একর জিমেত �াগন ফল বা বােরামািস 

আেমর চাষ হে�। তরুণ উেদয্া�ারা এসব কাজ করেছন। কষৃক অিধক টাকার েসচ িদেয় ধান করেত চায় না। 

এই �সে� েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, অেনেকই মেন কেরন, কৃষক অনয্ানয্ ফসল ফিলেয় বাজার েথেক চাল িকেন 

খােব, দরকার হেল আমদািন হেব। শাইখ িসরাজ বেলন, এটাই বা�বতা, যুি�র বয্াপার নয়। দাম না েপেল কৃষক 

েতা েসিদেক যােবই। িতিন আরও জানান, এমনও হে� েয কৃষক এক জিমেত ধােনর পাশাপািশ ফুল উৎপাদন 

করেছ। এই পিরি�িতেত কাঠােমাগত সম�য় আনা দরকার বেল মেন কেরন শাইখ িসরাজ। উৎপাদন বাড়ােনার 

পাশাপািশ লবণ ও দুেযর্াগ সহনশীল ধােনর জাত উ�য়েন েজার িদেত হেব বেল িতিন মত�কাশ কেরন। 

কার লাভ কার �িত

এখন কথা হেলা, চােলর মূলয্বৃি�র ফেল কারা লাভবান হেলন, আর কারা ক্ষিত�� হেলন। সাদা েচােখই েদখা 

যাে�, চােলর দাম বাড়েল ে�তারা ক্ষিত�� হন। যারা চাল িব�েয়র সে� জিড়ত, তারাই লাভবান হন। কথা 

হে�, চােলর মূলয্বৃি�র কারেণ যারা লাভবান হেয়েছন, তারাই িক চােলর মূলয্বৃি�র কারণ? েসটা অশিনসংেকত 

বেল কাজী শাহাবউি�ন মেন কেরন। চােলর পাইকাির বাজােরর মূল �ীড়নক হে�ন পাইকার ও আড়তদােররা। 

তারা গুজেবর সুেযাগ িনেয় মূলয্বৃি� ঘটাে�ন িক না, েস �� েতালার যেথ� কারণ আেছ। তেব তার কােছ এ 

িবষয়ক �মানেযাগয্ তথয্ েনই বেল জানান শাহাবউি�ন। খাদয্ ও কৃিষ ম�ণালয় যথাযথ বয্ব�া িনেয়েছ িক না, 

েস �� েতােলন িতিন। 

কৃষেকর কথা

গাইবা�া েথেক কষৃক আইজাজরু রহমান বেলন, যখন ধান আবাদ কির, তখন িঠকমেতা দাম পাই না। এখন আবার 

েবিশ দাম িদেয় িকেন েখেত হয়। বয্বসায়ীরা অেনক কম দােম ধান-চাল িকেন রােখ যােত পের েবিশ দােম িবি� 

করেত পাের। িতিন আরও বেলন, ‘িক� আমরা েতা �ক করেত পাির না। এ বয্াপাের পদেক্ষপ েনওয়া হেল সিুবধা 

হেতা।’  এই পযর্ােয় ড. েদবি�য় িজ�াসা কেরন, ‘কী পদেক্ষপ িনেল আপনােদর জনয্ ভােলা হেতা’? ধান বা চাল 

যিদ আপনারা �ক কের রাখেত পারেতন, আর এখন েবিশ দােম িবি� করেত পারেতন, তাহেল কী ভােলা হেতা। 

উৎতের আইজাজরু রহমান বেলন, ‘আমরা েতা আবাদ কির। যখন ফসল পাই, তখন কম দােম িবি� কের িদই, আর 

এখন েবিশ দােম িকেন খাই। এখন কী করা যায়, েসটা আপনারাই িঠক কেরন।’ গাইবা�ার আরও একজন কষৃক 

খরুশীদা েবগম বেলন, ‘েমৗসেুমর সময় আমরা েয ধানটা কম দােম (ঊে�র্ ৬০০ টাকা মণ) িবি� কির, পের েকন 

েসই ধান েথেকই আমােদর ৫০ টাকা েকিজেত চাল িকেন েখেত হয়, েসটাই আমার ��। আর একটা কথা, আিম 

মজিুর পাই মা� ৩০০ টাকা। এই টাকা িদেয় আিম িক চাল িকনব, না মাছ িকনব, নািক তির-তরকাির িকনব?’ কষৃক 

নিসমন আরা বেলন, দুেযর্াগ�বণ এলাকায় কিৃষকাজ করা খবুই কিঠন। আ�ােনর কারেণ অেনক ক্ষিত হেয়েছ। 

পরবতর্ীকােল বীজতলা েথেক সবিকছ ুনতনু কের করেত হেয়েছ। তােত ক্ষিত পেুরাটা েপাষােনা যায় না। িদনমজেুরর 

মজিুরও অেনেক েবেড়েছ। েদবি�য় ভ�াচাযর্ িজ�াসা কেরন, ‘আপিন চাল ধের রাখেত পােরন না?’ জবােব নিসমন 

আরা বেলন, ‘আমােদর েসই সাধয্ েনই’। এনিজওরা ঋণ েদয়, তেব সেুদর হার যেথ� েবিশ। েমেহরপরু েথেক য�ু 

হওয়া এক কষৃক বেলন, বীজ, সার ও েতেলর দাম েবিশ। মজিুরও অেনক েবেড়েছ। এই পিরি�িতেত কষৃেকরা 

ক্ষিত�� হে�ন। ফেল ধান চাষ েথেক েবিরেয় আসার �বণতা ৈতির হেয়েছ। িতিন আরও বেলন, ‘আমােদর আর 

েকােনা আয় েনই। ধান ধের রাখার সক্ষমতা আমােদর েনই’।

েদবি�য় ভ�াচাযর্ আরও িজ�াসা কেরন, ধােনর পাশাপািশ অনয্ানয্ েযসব চাষ হে�, েসগুেলা েকাথায় িবি� হে�, 

ঢাকায় আসেছ কী? জবােব কৃষক নিসমন উৎতের বেলন, না, েসগুেলা আপাতত �ানীয় বাজােরই িবি� হে�। 

সাতক্ষীরা েথেক মাকসুদা খাতুন বেলন, চােলর দাম বৃি�র কারেণ ক্ষিত হে�। অথচ আমরা ধান িবি� কেরিছ 

কম দােম। আবার সার, বীেজর দাম েবিশ। বয্বসায়ীরা গুদােম ধান েরেখ িদে�। পরবতর্ীকােল তারা েবিশ দােম 

িবি� করেছ। এই পযর্ােয় েদবি�য় ভ�াচাযর্ িজ�াসা কেরন, ‘আপনারা সরকােরর কােছ ধান িবি� কেরনিন?’ 

জবােব মাকসুদা খাতুন বেলন, ‘আমরা েসই সুেযাগ পাই না। এমনিক েসই খবরও পাই না’। পের আমােদর ধান 

িকেন েখেত হয় বেল জানান িতিন। সাতক্ষীরার আেরক কৃষক সােবরা খাতুন বেলন, ‘আমরা যিদ সরকােরর কাছ 

েথেক সার-বীজ েকনার জনয্ িকছুটা সাহাযয্ েপতাম, তাহেল উপকার হেতা’। ধান ধের রাখার ক্ষমতা তােদর েনই 

জািনেয় সােবরা খাতুন আরও বেলন, কৃিষ িবভাগ তােদর কােছ েপৗঁছােত পাের না। 

কৃষক সােবরা খাতুন বেলন, তারা দীঘর্িদন ধের চাষাবাদ করেলও সুিবধা পাে�ন না, অথচ যারা অ� িকছুিদন 

ধের চাষাবাদ করেছন, তােদর অেনেকই সুিবধা পাে�ন। সুনামগ� েথেক রািফয়া আ�ার নােমর একজন কৃষক 

বেলন, আমােদর এখােন এক ফসিল জিম। আমরা অেনক আশা িনেয় একিট ফসলই উৎপাদন কির। উৎপাদন 

করেত িগেয় িবিভ� ধরেনর সমসয্া েদখা যায়। েসসব সমসয্ার সমাধান কের যখন ফসল িবি� করেত যাই, তখন 

খরেচর সমান দামও পাই না। িতিন আরও বেলন, েকন বয্বসায়ীরা েমৗসুেমর সময় আমােদর কাছ েথেক কম 

দােম ধান িকেন মজুত কের রােখ এবং পের েকন সারা বছর আমােদর েবিশ দােম চাল িকেন েখেত হয়? তাহেল 

েমৗসুেমর সময় ধােনর দামটা বািড়েয় িদেল সমসয্া কী? িতিন আরও বেলন, সরকার েবিশ দােম ধান মজুত 

করেলও েসখােন সবাই িদেত পাের না। রংপুর েথেক হািসনা েবগম বেলন, সরকার যিদ আমােদর ফসল মজুেতর 

বয্ব�া কের েদয় তাহেল আমরা পের েবিশ দােম ধান িবি� করেত পারব। 

কুিড়�াম েথেক শােহদ আলী নােম একজন কৃষক বেলন, আিম একজন ক্ষু� কৃষক। আিম ধান উৎপাদন কের েয 

টাকা পাই তা িদেয় আমার সংসার চেল না। নীলফামারী েথেক একজন কৃষক বেলন, আমরা চরা�েলর মানুষ 

অেনক �িতকূলতার মােঝ ফসল ফলাই। িক� ফসেলর নয্াযয্ মূলয্ পাই না। তাই আমরা যিদ সরকােরর কােছ 

দা �াউ’ নােমর একিট বই িলেখিছেলন। কৃষেকর ব�নার কথাই িতিন বেলেছন। তখন জিমদাির �থা িছল, এখন 

েসটা েনই, বা�বতা বদেলেছ। েদেশর ৫০ ভাগ কৃষেকর ২-৩ িবঘার েবিশ জিম েনই। এই জিমেত এত ফসল 

উৎপািদত হয় না েয তা িদেয় তারা তােদর সব চািহদা েমটােত পােরন। কৃিষর ধরণও বদেল েগেছ, অেনক 

ইিতবাচক পিরবতর্ন হেয়েছ, িক� সবাই সুিবধা পাে�ন না। 

েকািভড েমাকািবলায় কৃিষ

ড. আসাদু�ামান মেন কিরেয় েদন েয, ২০২০ সােল সাধারণ ছুিটর সময় েবােরা ধান কাটা যােব িক না, তা 

িনেয় শ�া ৈতির হেয়িছল। যিদও েশষ পযর্� েক্ষেতর ধান কাটা স�ব হেয়িছল। তা না হেল এখন আমােদর 

খাদয্ সংকট ৈতির হেত পারত। এরপর অেনেকই বলেত শুরু করেলন, েকািভড েমাকািবলায় কৃিষই সবেচেয় 

বড় হািতয়ার। কৃিষ উৎপাদন িঠকঠাক হেল অথর্নীিত দাঁিড়েয় যােব। িক� কৃষেকর কথা বলা হেলা না। 

আসাদু�ামান বেলন, আমােদর কৃিষ উৎপাদন বাড়ােত হেব, িক� িযিন উৎপাদন করেছন তার কথাও ভাবেত 

হেব। বাজাের দাম েবিশ থাকেল কৃষক েবিশ লাভ পােবন। িক� েসটা হে� িক না এটা বুঝেত েগেল িকছু 

তাৎক্ষিণক বা �� ও দীঘর্েময়ািদ বয্াপার বুঝেত হেব। ২০১৯-২০ অথর্ বছের সরকােরর হােত ১২-১৩ লাখ 

টন খাদয্শসয্ মজুদ িছল। েকািভড েমাকািবলায় সাহাযয্-সহায়তা িহেসেব এর অেনকটাই িদেত হেয়েছ। �থম 

িদেক মানুেষর রুিট-রুিজর সমসয্া িছল। সমসয্া সমাধােন সহেযািগতা তখন অেনকটাই কােজ এেসেছ। েস 

জনয্ সরকারেক ধনয্বাদ িদেত হেব বেল িতিন মেন কেরন। 

চাল মজুেতর তথয্ িব�াট

সাহাযয্-সহেযািগতা করার কারেণ সরকােরর মজুত অেনকটাই কেম এেসিছল। লক্ষয্ িছল, সরকার েবােরা 

েমৗসুেম ৮ লাখ টন খাদয্ শসয্ মজুত করেব, িক� �কৃতপেক্ষ করা হেয়েছ মা� চার ভােগর একভাগ। েকন েসটা 

হেলা, উৎতের আসাদু�ামান িনেজই বেলন, সবাই সবার ওপর েদাষােরাপ করেছন। িমল মািলকেদর কথা বলা 

হেয়েছ, তারা েকিজ�িত ৪১ টাকা েচেয়েছন; তেব সরকার ৩৭ টাকার েবিশ িদেত চায়িন। এ িনেয় মন কষাকিষ 

হেয়েছ। এর মেধয্ চােলর দাম বাড়েত শুরু কের। গত বছেরর এই সমেয় চােলর েয দাম িছল, এখন তার েচেয় 

দাম অ�ত ৫০ ভাগ েবিশ। খাদয্ ম�ণালয় যখন িমল মািলকেদর কাছ েথেক চাল িকনেত পারল না, তখন 

আমদািনর অনুমিত চাইল। মাননীয় �ধানম�ীও অনুেমাদন িদেলন এবং খাদয্ ম�ণালয় অনুেমাদন িনেয়ও 

আমদািন করল না। 

তেব চােলর দােমর সে� কৃষেকর স�কর্ েনই, তার স�কর্ ধােনর দােমর সে�। িতিন কখন ধান িবি� 

করেছন, কার কােছ িবি� করেছন, এসব খুবই গুরু�পূণর্। ফেল চােলর দাম বাড়েল লাভ হয় িমল মািলক, 

আড়তদারেদর। িতিন বেলন, েযাগান কমিতর িদেক থাকেল সাধারণত দাম বােড়। চািহদা েতা আর হঠাৎ কের 

বােড় না, এেক্ষে� সমসয্া েযাগােনর। এক হেত পাের েযাগােনর কমিত আেছ অথবা েযাগান েকাথাও আটেক 

আেছ- িমল মািলক, ফিড়য়া �মুেখর হােত। এ কথাও েশানা যাে�, অেনেক আবার চাল বা ধান মজুত কের 

েরেখেছ। সময়-সুেযাগমেতা তারা বাজাের ছাড়েব। অথর্াৎ তােদর কােছ তথয্ আেছ, বাজাের চােলর দাম বাড়েব। 

তােত তারা িকছু টাকা মুনাফা করেবন। েযাগােনর ��তা থাকেল দাম েতা বাড়েবই। িমল মািলক েসই ফায়দা 

তুলেত েচ�া করেব। 

েকৗতূহেলা�ীপক খবর হেলা, সরকারেক যখন বলা হেলা, িমল মািলকেদর চাপ েদওয়া হে� না েকন, তখন তারা 

বলল, এ িবষয়ক আইিন ক্ষমতা সরকােরর হােত েনই। এমনিক েদেশর মানুষ েখেত না েপেলও সরকােরর িকছু 

বলার েনই। এিদেক আমন ধান উঠল। েকউ েকউ বলেছন, আমন ধান িক পুেরাটা উেঠেছ? িবেশষ একিট গেবষণা 

�িত�ান বেলেছ, ৩০ লাখ টেনর মেতা উ�ৃৎত হেব। কী িহেসেব বলা হেয়েছ, তা আমরা জািন না। পের আবার 

তারা বেলেছ, ১০ লাখ টেনর মেতা উ�ৃৎত হেব। আমেনর সময় বনয্া ও ঘূিণর্ঝড় আ�ান আঘাত েহেনেছ। এমন 

অেনক জায়গায় বনয্া হেয়েছ, েযখােন ২৫-৩০ বছেরও বনয্া হয়িন। উৎপাদেন তার �ভাব পেড়েছ। আমেনর 

পর চার মােস ধান উৎপাদন হয় না। েবােরার পর �ায় পাঁচ মাস উৎপাদন হয় না। আসাদু�ামান মেন কেরন, 

এই মধয্বতর্ী সমেয় কীভােব চািহদা ও েজাগােনর মেধয্ সাম�সয্ রাখা হেব, তা মাথায় রাখেত হেব। কথা হে�, 

চাল আমদািনর অনুমিত িনেয়ও েকন আমদািন করা হেলা না? তােত দাম এতটা বাড়ত না। তেব চােলর মজুত 
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ধান েতালার পরপরই িকছু ঋণ পাই, তাহেল আমরা ধানটা িতন েথেক চার মাস ধের রাখেত পাির। তাহেল হয়েতা 

আমরা আরও িকছুটা েবিশ দােম িবি� করেত পারব আর উৎপাদন খরেচর ঋণও েশাধ করেত পারব। এেত কের 

আমােদর পািরবািরক চািহদাও িমটেব, আবার নয্াযয্মূলয্টাও হয়েতা পাব। 

কৃষক আে�ালন

ড. েদবি�য় বেলন, তৃণমূল পযর্ােয়র ক্ষু� কৃষকেদর সমসয্ার কথা আমরা এতক্ষণ শুনলাম। এখন কৃষক সিমিতর 

সাধারণ স�াদক সা�াদ জিহর চ�েনর কােছ জানেত চাই, এর সমাধান িকছু আেছ িক না। এই ে�িক্ষেত 

সা�াদ জিহর বেলন, সমাধান অবশয্ই আেছ। িক� েসটা িনভর্র কের আমােদর েদশটা যারা চালান, তােদর নীিত 

িনধর্ারেণর ওপর, তােদর দৃি�ভি�র ওপর। কৃষকবা�ব সরকার কথাটা মুেখ বলা হেলও বা�েব েদখা যায় না। 

আজ ধান-চােলর দাম িনেয় এত কথা হে�। সরকার ধােনর দাম িনধর্ারণ কের িদেয়েছ এক হাজার ৫০ টাকা। 

এটাও আমােদর আে�ালেনর ফসল। িক� দুভর্াগয্ হেলা, সরকার িনধর্ািরত মূেলয্ সব কৃষক ধান িবি� করেত 

পাের না। েমৗসুেমর সময় েবিশর ভাগ কৃষক বাধয্ হেয় ৫০০-৭০০ টাকা মেণ ধান িবি� কেরন, এেত তােদর 

উৎপাদন খরচও ওেঠ না। এর একটাই সমাধান, সরকার সরাসির কৃষেকর কাছ েথেক ধান বা চাল িকেন েনেব। 

িক� �িত বছরই সরকােরর পক্ষ েথেক বলা হয়, কৃষেকর কােছ িগেয়ও আমরা ধান বা চাল পাি� না। গত বছর 

এক লাখ েমি�ক টন ধান ও চাল েকনার কথা িছল। িক� তারা টােগর্ট পূরণ করেত পােরিন। 

সা�াদ জিহর �� কেরন, আমরা েতা েদখিছ �িতিট েমৗসুেম ধােনর বা�ার ফলন হে�, তাহেল েকন সরকার 

পাে� না। কারণ তারা �কৃত কৃষকেদর কােছ যাে�ন না। আমরা বারবার বেল আসিছ, কৃষেকর কাছ েথেক ধান 

ও চাল দুেটাই িকনেত হেব। ধান-চাল েকনার জনয্ ইউিনয়ন পযর্ােয় েযসব এলাকায় উৎপাদন েবিশ হয় েসসব 

এলাকায় সরকাির �য়েক� করেত হেব। এটা অ�ায়ীভােবও করা যায়। এেত কের ঘুষ বা দুনর্ীিত বৃি�র আশ�া 

আেছ িক না জানেত চাইেল িতিন বেলন, েজলা পযর্ােয় যিদ �য়েক� করা হয় তাহেল ওই পযর্� ক্ষু� কৃষেকরা 

েপৗঁছােত পাের না। তাই েসটা যিদ ইউিনয়ন পযর্ােয় করা হয়, তাহেল এলাকার সব কৃষক েসখােন েযেত পাের। 

িক� সরকার �য়েক� করেছ না। বারবারই আমরা েদখিছ, সরকার চাল িকনেছ িমলারেদর কাছ েথেক। এই 

িমলার ও েমৗসুিম বয্বসায়ীরা ৫০০ েথেক ৬০০ টাকা মেণ ধান িকেন মজুত কের রােখ। আর এখন বাজাের চােলর 

দাম েবিশ। বাজাের এখন �চুর চাল মজুত আেছ। ফেল দাম বাড়ার কারণ েনই। শুধু সরকােরর ভুল 

নীিত-িনধর্ারেণর কারেণ এই সমসয্াগুেলা হে�।

সা�াদ জিহর বেলন, আমরা কষৃক সিমিতর পক্ষ েথেক বারবার বেল আসিছ, িবএিডিস-েক সি�য় কের �েয়াজনীয় 

সার, বীজ ও কীটনাশক কষৃকেক কম দােম সরবরাহ করেত হেব। তাহেল কষৃেকর উৎপাদন খরচ কম হেব। িক� 

সরকার েসিদেক না িগেয় েবসরকাির খােত সব েছেড় িদে�। আরও একটা িবষয় আমরা বেল আসিছ। েসটা হে�, 

কষৃেকর কাছ েথেক সরকার নয্াযয্ মেূলয্ ধান-চাল িকনেব এবং েরশিনংেয়র মাধয্েম কম দােম িন� ও 

িন�-মধয্িবৎতেদর কােছ িবি� করেব। েসটা করা হেল মানষু আজেকর এই দুিবর্ষহ অব�া েথেক িকছটুা হেলও মিু� 

েপত।’ সা�াদ জিহর আরও বেলন, বতর্মান সরকার ২০০৮ সােল ক্ষমতায় আসার পর বেলিছল, তারা প�ী েরশিনং 

বয্ব�া চাল ুকরেবন। িক� দুভর্াগয্, এখেনা েসটা হে� না। আরও একটা িবষয় আমরা বারবার বেল আসিছ, উৎপাদন, 

বাজারজাতকরণ ও িবপণন যিদ সমবায় িভিৎতেত করা যায়, তাহেল মধয্��েভাগী ফিড়য়ারা েবিশ িকছ ুকরেত পারেব 

না। কষৃক সরাসির এখােন েথেক লাভবান হেব। কষৃকেদর এত সমসয্া থাকার পরও কষৃক আে�ালন হে� না েকন, 

জানেত চাইেল সা�াদ জিহর বেলন, আে�ালন হে� না েসটা িঠক নয়; আে�ালন হেলও েসটা �চার মাধয্েম খবু 

েবিশ আসেছ না। 

িমলারেদর কথা

বাংলােদশ অেটা রাইস িমল ওনাসর্ অয্ােসািসেয়শন-র সভাপিত এেকএম েখারেশদ আলম খান-েক উে�শয্ কের 

ড. েদবি�য় বেলন, আজেকর আেলাচনায় কার লাভ, কার ক্ষিত িবেবচনা করেল এবং আেলাচনায় সবার ব�বয্ 

েথেক েযটা বারবার উেঠ এেসেছ, তােত অেটা রাইস িমেলর মািলকেদর িদেকই দৃি� যায়। যিদ কৃিষম�ীর কথা 

বিল, িতিনও েকােনা এক জায়গায় কারসািজ শ�টা বয্বহার কেরিছেলন, সব িমিলেয় েখারেশদ আলম খােনর 

ব�বয্ শুনেত চান েদবি�য় ভ�াচাযর্। 

েখারেশদ আলম বেলন, িবগত কেয়ক বছের েদেখ এেসিছ, ৫৮ টাকার ওপের চােলর দাম যায়িন। ২০১৫-১৬ 

সাল েথেক ধােনর দাম বাড়েছ, যার ফেল চােলর দামও িকছুটা েবেড়েছ। এইবার মাননীয় �ধানম�ী চাে�ন, 

কৃষক নয্াযয্ মূলয্ পান, নীিত িনধর্ারকরাও েতমনটাই চাে�ন। ধান কাটার শুরু েথেকই িক� আমরা এক হাজার 

৫০ টাকা কের িকনিছ। আর সরবরাহ আমােদর �থম েথেকই কম িছল। আিম েযটা বলেত চাই, চািহদা এবং 

সরবরােহর ওপর িভিৎত কেরই েয েকােনা িকছুর মূলয্ িনধর্ািরত হয়। অথর্াৎ সরবরাহ কেম েগেল িজিনেসর মূলয্ 

েবেড় যায়। আর আমােদর �থম েথেকই এবার সরবরাহ কম িছল। েয বাজাের ৫০ গািড় ধান িবি� হেতা, েসই 

বাজাের এবার ১০ গািড় ধানও পাইিন। কৃিষ ম�ণালয় েথেক এবার ধােনর বা�ার ফলেনর েয তথয্ েদওয়া 

হেয়েছ, েসটা সিঠক নয় বেল আিম মেন কির। এখন েথেক দুই মাস আেগ েদখলাম, বাজাের পযর্া� ধান পাওয়া 

যাে� না, ধােনর বাজার বাড়েছ, েসই সে� উৎপাদন খরচও িকছুটা েবেড়েছ। �থেম আমরা ধান পিরবহন কের 

িনেয় আিস, পের েস� কের শুকােত হয়। েসখােন আমােদর িবদুয্ৎ িবল আেছ, �ালািন খরচ আেছ, �িমকসহ 

আরও অনয্ানয্ েযসব খরচ আেছ, েসগুেলা সম�য় কের েদখা যায়, আমরা েলাকসান িদেয় যাি�। তারপরও িক� 

আমরা বাজাের চাল সরবরাহ িঠক েরেখিছ।’ 

বড়-েছাট বয্বধান

মাননীয় �ধানম�ী, কৃিষম�ী, খাদয্ম�ী ও অথর্ম�ীেক উে�শয্ কের েখারেশদ আলম বেলন, ৯৫ শতাংশ রাইস 

িমেলর মািলক িক� বয্াংেকর েখলািপ �াহক। তােদর িবরুে� মামলা হে�, ওয়াের� জাির করা হে�। েদশ 

আজেক খােদয্ �য়ংস�ূণর্। খাদয্ িনরাপৎতায় রাইস িমল মািলকেদর বড় অবদান আেছ এবং থাকা উিচত। এই 

রাইস িমল যিদ হািরেয় যায়, তাহেল েদশ আবার তলািবহীন ঝুিড়েত পিরণত হেব। কৃষক খাদয্ উৎপাদন করেব, 

িক� িবি�র জায়গা খুঁেজ পােব না। তখন িক� েদেশ ভয়াবহ পিরি�িত সৃি� হেব। িতিন আরও বেলন, বড় বড় 

১৭টা বহুজািতক েকা�ািন বাজাের আেছ। তারা আচার বানায়, চাটিন বানায়, মুিড় ভাঁেজ, িচড়া ভাঁেজ, আরও কত 

কী। বাংলােদশ বয্াংেকর ইএফ ফাে�র সব সুিবধা িক� এরা েনন। বাংলােদশ বয্াংেকর এই ঋেণর িবপরীেত সুদ 

িদেত হয় না। অথচ আমরা যারা এসএমই পযর্ােয় বয্বসা করিছ, তারা েকােনা িদন এই সুিবধা িনেত পািরিন। 

বৃহৎরা িবনা সুেদ ঋণ িনেয় বয্বসা করেছ, আর আমরা ১৭ শতাংশ সুেদর িবিনমেয় ঋণ িনেয় বয্বসা করিছ। 

বতর্মােন ৯ শতাংশ সুেদর কথা বলা হেলও বা�েব তা হে� না। ফেল এই েকা�ািনগুেলার সে� আমরা েপের 

উঠিছ না। �াভািবকভােবই একটা িসি�েকট সৃি� হেয়েছ। েখারেশদ আলম আরও বেলন, যােদর হােত হাজার 

হাজার শত শত েকািট টাকা আেছ, তারা বয্াংক ও িবমার মািলক। তারা িচিন বানায়, লবণ বানায়, তারা সব 

বয্বসাই কের। এখন কথা হে�, আমােদর উৎপাদন খরচ যিদ কমােনা যায়, আর এই েমগা বয্বসায়ীেদর আইেনর 

আওতায় আনা যায়, তাহেল হয়েতা চােলর দাম িকছুটা কমােনা স�ব। ধান কাটেতও �চুর টাকা লােগ। একজন 

�িমকেক িদেন ৬০০ টাকা িদেত হয়। েসই �িমক ধান কাটেত পােরন িদেন এক মণ এটা বড় ক্ষিতর কারণ; 

কৃষকেদর যিদ ধান কাটার য� েদওয়া যায়, তাহেল এই খরচ লাগত না। 

বাংলােদশ পরমাণু কৃিষ গেবষণা ইনি�িটউট(িবনা)-র মহাপিরচালক, িমজর্া মিফজুল ইসলাম বেলন, �ামা�েল 

েদখা যায় েছাট েছাট েযসব িমল আেছ েসগুেলা ব�। ওখােন েকউ েযেত চায় না। আর বড় বড় িমলগুেলােত 

অেনক বড় বড় েমিশন। েযমন, েমাটা চালেক িচকন করার েয েমিশন, তার দাম অেনক। েছাট িমল মািলেকরা এটা 

িকনেত পাের না। িতিন বেলন, েমাটা চােলর দাম বাড়েছ। েসটা হেবই, েকননা েমাটা চালই এখন িচকন চাল হেয় 

যাে�। ফেল েমাটা চােলর চািহদা এখন েবিশ। ৭০ েথেক ৮০ ভাগ েমাটা চাল সরু হেয় নািজরশাইল, িমিনেকট 

হেয় যাে�। ফেল এই জায়গােতও আমােদর কাজ করার সুেযাগ আেছ িক� এ জনয্ েছাট েছাট িমলগুেলােক 

�েণাদনার আওতায় িনেয় আসেত হেব। 

ধান উৎপাদন

শাইখ িসরােজর সে� একমত েপাষণ কের িমজর্া মিফজুল ইসলাম বেলন, আিমও একজন উ�াবক। বীনা ধােনর 

অেনকগুেলা জাত উ�াবন কেরিছ। এই জাতগুেলা এখন খুবই জনি�য়। অেনেক বলেছন, ধােনর উৎপাদন কেম 

যাে�। আিম একজন িব�ানী িহসােব বলব, কথাটা একদম িঠক নয়। �িত েহ�র জিমেত েযন �ায় ১০ টন 

উৎপাদন করেত পাির, েসই লেক্ষয্ আমরা কাজ করিছ। এর �েয়াজনীয় �যুি�ও আমােদর হােত আেছ। ফেল 

আগামী িদেন উৎপাদন আরও বাড়েব বেলই আশা করিছ। বাজার বয্ব�াপনােত অবশয্ই েজারদার করেত হেব। এ 

জনয্ বাজার মিনটিরং েজারদার করেত হেব। েসই সে� চােলর মূলয্ এবং সংি�� নীিত �ণয়ন ও বা�বায়ন িনেয়ও 

কাজ করেত হেব। 

আগামী েবােরা েমৗসুেম যখন নতুন ধান উঠেব, তখেনা চােলর দাম েবিশ থাকেব িক না, এই �ে�র জবােব ি�-র 

মহাপিরচালক বেলন, চলিত বছের েবােরার উৎপাদন অেনক েবিশ হেব। কারণ আমন েমৗসুেম কৃষেকরা 

নয্াযয্মূেলয্ ধান িবি� করেত েপেরেছ। ফেল তারা আরও েবিশ উৎসাহ-উ�ীপনা িনেয় েবােরা আবাদ করেবন। 

টােগর্েটর েচেয়ও েবিশ উৎপাদন হেব বেল আশা করিছ। ফেল তখন চােলর দাম কেম আসেব বেল আশা করেছন 

ি�-র মহাপিরচালক। 

সমাপনী ব�বয্

আেলাচনার সমাি� েটেন েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, আেলাচনায় অেনক িবষয় উেঠ এল। এর মেধয্ অনয্তম হে�, 

ধান উৎপাদেনর �া�লন স��ীয়। �ায় সবাই বলেলন, �া�লেন সমসয্া এবং েস কারেণ বাজাের �ভাব পেড়েছ 

িক না। আবার এ কথাও জানা েগল, চােলর বাজার শুধ ুউৎপাদেনর ওপর িনভর্র কের না, বাজােরর অনয্ানয্ িবষেয়র 

ওপরও এিট িনভর্রশীল। তেব িনভর্রেযাগয্ �া�লন গুরু�পণূর্। তা না হেল বাজাের সিঠক সংেকত যায় না। 

ি�তীয়ত, সরকােরর নীিত ও বয্ব�াপনায় িতনিট িবষয় ঘুের িফের এেসেছ। সরকােরর মজুত সক্ষমতা িনেয় কথা 

উেঠেছ। বলা হেয়েছ, সরকােরর মজুত অেনক কম হওয়ার কারেণ বাজাের �ভাব িব�ার করা সরকােরর পেক্ষ 

স�ব হে� না। সং�েহর েক্ষে�ও লক্ষয্মা�া পূরণ হয়িন। কৃষেকরা বেলেছন, লটািরর মাধয্েম ধান েনওয়ার 

কারেণ তারা অেনক েক্ষে�ই বাদ পেড় েগেছন। 

তৃতীয়ত, আমদািনও হেলা না। যিদও সরকার চাল আমদািনেত শু� ৬২ শতাংশ েথেক কিমেয় ২৫ শতাংশ 

িনধর্ারণ কেরেছ। এলিস েখালার জনয্ ২৯িট �িত�ানেক অনুেমাদন েদওয়া হেয়েছ। তারপরও সময়মেতা 

আমদািন হয়িন। আগামী িদেন এসব িবষয় দক্ষতার সে� েমাকািবলা করেত হেব বেল েদবি�য় ভ�াচাযর্ মেন 

কেরন েস িবষেয়ও আেলাচনা হেয়েছ। 

এ ছাড়া চােলর বাজার-মূলয্ িনেয়ও আেলাচনা হেয়েছ; কত দাম হেল উৎপাদক, বয্বসায়ী ও েভা�া সবার জনয্ই 

সহনীয় হয়। েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, আেলাচনায় ঘুের িফের এেসেছ েয েমাটা চােলর দাম ৪০-৫০ টাকার মেধয্ 

হেল সবার জনয্ সহনীয় হয়। যিদও অেনেক বলেছন, ধানসহ কৃিষ পেণয্র দাম আরও বাড়েত েদওয়া উিচত। কৃিষ 

জিমর পিরমাণ কেম আসেছ, েস কথাও বেলেছন অেনেক। তাই এ বয্াপাের কী করণীয় হেত পাের, েসই �স�িট 

বারবার িফের এেসেছ। িমলার ও আমদািনকারেকরাও আেলাচনায় অংশ িনেয়েছন। িমলারেদর ব�বয্ হে�, কৃিষ 

বািণেজয্ িমলারেদর েচেয় অকৃিষ বা অনয্ানয্ বয্বসা েথেক আসা নবয্ কৃিষ-পণয্ ��তকারেকরা েবিশ গুরু�পূণর্ 

হেয় উঠেছন। সরকােরর �েণাদনাও পাে�ন এরা। এ েক্ষে� বয্াংক ঋণ ও �েণাদনায় সাম�সয্ আনার সুেযাগ 

আেছ বেল মেন কেরন তারা। অেনেক আবার ঋণ েফরত িদেত পারেছন না। এ ছাড়া সুগ�ী চাল র�ািনেত 

েযৗি�কভােব গুরু� েদওয়ার কথা বলা হেয়েছ। 

বাজার বয্ব�াপনার মেধয্ মাঝাির ও ক্ষু� কৃষেকর িটেক থাকার স�াবনা কম, এ িনেয়ও িব�ািরত আেলাচনা 

হেয়েছ। কৃষক কম দােম ধান িবি� কের েবিশ দােম চাল িকনেছন। ফেল তােদর ঘাটিতেত থাকেত হয়। এেদর 

সহায়তায় েমৗসুিম িভিৎতেত চাল মজুত করার বয্ব�া আেছ িক না তা িনেয়ও আেলাচনা হেয়েছ। অেনেক মেন 

কেরন, সং�হ অিভযান শি�শালী করেত হেব। ইউিনয়ন পযর্ােয় এই কাযর্�ম চালােত হেব। দুনর্ীিত দূর করা 

�েয়াজন। কৃষেকর ক��র েজারদার করেত সংগঠন গেড় তুলেত হেব। 

সেবর্াপির, আগামী কেয়ক মােস কৃিষ পণয্ িবেশষ কের চােলর দাম িনেয় উৎক�ার কারণ আেছ িক না, তা িনেয় 

কথা বেলেছন অেনেক। যারা বলেছন, �া�লন িঠক আেছ, তারা মেন কেরন, েমাটা চােলর দাম ৫০ টাকার ওপের 

উঠেব না। আবার যারা মেন কেরন, �া�লন িঠক েনই, তারা বলেছন, আগামী রমজান মােস দাম আরও একদফা 

বাড়েব। েস জনয্ খাদয্শসয্ বা চােলর বাজাের নজরদাির �েয়াজন বেল অেনেক মেন কেরন।

েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, সামি�কভােব েদেশ কৃিষর উ�িত হেলও কৃষেকর উ�িত হয়িন। িবেশষ কের ক্ষু� ও 

মাঝাির কৃষেকরা উ�য়েনর মহাসড়েক উঠেত পারেবন িক না, তা িনেয় �� েথেকই যাে�। সরকােরর নীিতর মেধয্ 

এই িবষয়িটর �িত যথাযত গুরু� িদেত হেব। চােলর দাম বাড়েল �িমেকর মজুিরও বাড়ােত হেব। েস কারেণ 

বাজার সব সময় পিরবীক্ষেণর মেধয্ রাখেত হেব। 

অেনক আেগ িসিপিড-র পক্ষ েথেক ��াব েদওয়া হেয়িছল, েদেশ ‘এি�কালচার �াইস কিমশন’ বা ‘কৃিষপণয্ 

মূলয্ কিমশন’ গঠন করা েহাক। েমৗসুম-িভিৎতক দাম িনধর্ারণ এবং কৃষেকর অংশ�হণ িনি�ত করা েগেল তা 

কােজ েদেব। ভারেত এটা কাযর্কত পদেক্ষপ িহেসেব �মািনত হেয়েছ। েদেশও িবষয়িট গেবষক বা আমলােদর 

হােত না েরেখ �কৃত কৃষক ও বাজার সংি�� সবাইেক যু� কের এটা করেত হেব। এেত বাজাের যথাযথ সংেকত 

যােব। গেবষেকরাও বাজার স�েকর্ জানেত পারেবন। েদবি�য় ভ�াচাযর্ আশা �কাশ কেরন, আগামী িদেন নীিত 

িনধর্ারেকরা এটা অনুধাবন করেত পারেবন এবং এ িবষেয় �েয়াজনীয় পদেক্ষপ �হন করেবন। 



সূচনা ব�বয্

সংলােপর শুরুেতই এসিডিজ বা�বায়েন নাগিরক �য্াটফমর্, 

বাংলােদশ-এর আ�ায়ক ড. েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, �াধীনতার পর গত 

৫০ বছের বাংলােদেশর সফলতার অনয্তম �ধান জায়গা হে� কৃিষ। 

�াধীনতার পর বাংলােদশেক িনেয় অেনেকই িবিভ� ম�বয্ কেরিছেলন। 

এখানকার মানুষ কী েখেয় েবঁেচ থাকেব, তা িনেয়ও িছল সংশয়। এখন 

আমরা গেবর্র সে� বলেত পাির, ১৬ েকািট মানুষেক িতন েবলার খােদয্র 

�েয়াজন েমটােনার মেতা যেথ� ধান বাংলােদশ উৎপাদন করেত পাের। 

�াধীনতার সুবণর্ জয়�ীেত এই অজর্নেক অবশয্ই �রণ করেত হেব। 

কৃষক, কৃিষ বয্বসায়ী, গেবষক, - সবাই এই �শংসার দািবদার। তেব চাল 

সবসময়ই একিট সংেবদনশীল পণয্। চােলর দাম �াস-বৃি�র সােথ সািবর্ক 

মূলয্�ীিতর িনকট স�কর্ রেয়েছ। চােলর দাম িনধর্ারণ ও সরবরােহর 

েক্ষে� রাে�র কী ভূিমকা থাকেব তাও গুরু�পূণর্। এছারাও আ�জর্ািতক 

বাজাের দােমর উৎথান-পতেনর সে� অভয্�রীণ বাজাের চােলর দােমর 

স�কর্ রেয়েছ। এ েক্ষে� বয্তয্য় ঘটেল তার অিভঘাত দৃশয্মান হয় 

সামািজক-অথর্ৈনিতক-রাজৈনিতক বা�বতায়। সা�িতক সমেয় চােলর 

দাম ঊ�র্মুখী। এই দাম বৃি�র কারণ স�েকর্ আমােদর েকান �� ধারণা 

েনই। আজেকর আেলাচনা েথেক এ িবষেয় িকছুটা ধারণা পােবা বেল 

আমরা আশা করিছ। 

কৃষেকর ব�না

আেলাচনার সূ�পাত কের ড. এম আসাদু�ামান বেলন, চােলর দাম িনেয় 

িকছু বলেল েসই পুেরােনা গে�র অবতারণা করেত হেব। তেব েসই 

গে�র ে�িক্ষত বদেল েগেছ। ৮১ বছর আেগ আিজজুল হক ‘ময্ান িবহাই� 

স�েকর্ জানেত চাইেল ২-৩ মাস আেগর তথয্ জানােনা হয় বেল িতিন ম�বয্ কেরন। এখােন তেথয্র ঘাটিত 

আেছ বেল িতিন মেন কেরন। 

শাইখ িসরাজ তেথয্র গড় িমল িনেয় তার ব�বয্ শুরু কেরন। এক �িত�ান বেলেছ, েদেশ ৩০ লাখ টন আমন 

েবিশ উৎপািদত হেব, আবার সরকাির অনয্ �িত�ান বেলেছ, ১৫ লাখ টন ধান কম উৎপািদত হেব। িতিন 

বেলন, আমন ধান কম উৎপািদত হেয়েছ তা িনি�ত। �লি�ত বনয্া ও দুেযর্ােগর কারেণ উৎপাদন কম হেব, 

েসটাই �াভািবক। এখন মজুত আেছ ৫ লাখ টেনর মেতা। গত এক স�ােহ েমাটা চােলর খুচরা দাম িছল 

৪২-৪৩ টাকা, আেগ যা িছল ৪৫-৫০ টাকা। িচকন চােলর দাম িছল ৮০ টাকার মেতা, এখন তা ৭৭-৭৮ টাকায় 

েনেম এেসেছ। এক স�াহ আেগ ধােনর পাইকাির দাম মণ�িত িছল ১০০০-১১০০ টাকা। েসটা এখন হাজার 

টাকায় েনেম এেসেছ। সেবর্া� দাম িছল ১ হাজার ৬০০ টাকার মেতা। অনয্িদেক িসংহভাগ �কৃত কৃষেকর হােত 

িক� ধান েনই। এই ধান চেল যায় িমল মািলক বা মজুতদারেদর হােত। অথর্াৎ দাম বাড়েলও কৃষক উপকৃত 

হে� না। ধােনর দাম বাড়েল কৃষেকর িকছুটা হেলও লাভ হয়, আবার দাম বাড়েল েভা�ার ক্ষিত। এর মেধয্ 

সম�য় করা যাে� না। িন�য়ই এখােন নীিতগত িস�াে�র বয্াপার আেছ বেল িতিন উে�খ কেরন। 

এেকএম েখারেশদ আলম খান বেলন, এবার আমরা বাজাের েসই অেথর্ ধান পাইিন। তাহেল মজুত বাড়েব 

েকমন কের? েয কারেণ শুরু েথেকই বেলিছ, উৎপাদন েবিশ হেলও সরবরাহ খুবই কম। েকননা এবার ধান 

িবিভ� পেকেট চেল েগেছ। িকছু েমৗসুিম বয্বসায়ী এখন ধান মজুত কের। আবার বড় বয্বসায়ীরা ৫০টা িমল 

িনেয় একটা বড় িমল ৈতির কেরেছ, তােদর চািহদা েবিশ। ফেল সব ধান তােদর পেকেট চেল েগেছ। তারা শাট 

ডাউন কের বেস আেছ। আমােদর মেতা মাঝাির বা েছাট িমলারেদর কােছ এখন ধান েনই। 

বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি�িটউট(ি�)-র মহাপিরচালক ড. েমা: শাহজাহান কিবর বেলন, েকউ দায় িনেত 

চাে�ন না। গত বছর ২ েকািট টন চাল উৎপািদত হবার পরও িক� বাজাের চােলর দাম কেমিন। েবশ কেয়কিট 

সমীক্ষায় েদখা েগেছ, ৩০ জুন বাজাের ২৯ েথেক ৩০ লাখ টন চাল উ�ৃৎত থাকেব। এই খবর �কািশত হওয়ার পর 

সবাই নড়চেড় বসল। এবার আউশ উৎপাদন হেয়েছ ৩৩ লাখ টন। এরপর আমন ধান কত উৎপাদন হেত পাের, 

তা জানা যায়িন। ফসল এখেনা পুেরাপুির ওেঠিন। এসেবর িভিৎতেত বলা হে�, ২৯-৩০ লাখ টন উ�ৃৎত থাকেব। 

এরপর মাথািপছু চােলর চািহদা িনেয়ও অ��তা আেছ। খানা আয়-বয্য় জিরপ েথেক আমরা জািন, মাথািপছু চাল 

খাওয়া হে� ৩৬৭ �াম। িক� ি�-র িনজ� সমীক্ষা বলেছ, মাথািপছু চাল খাওয়া হে� ৪০৫ �াম। েকািভেডর 

কারেণও এটা বাড়েত পাের। তেব নন িহউময্ান কনজা�শন বা অনয্ানয্ খােত চােলর বয্বহার বাড়েছ। এেতও 

মাথািপছু চােলর চািহদা েবেড়েছ। েবােরা ধােনর উৎপাদন েবেড়েছ। অিত বৃি� ও বনয্ার কারেণ আমেনর উৎপাদন 

কেমেছ, যিদও েসটা �া�লেনর মেধয্ িছল। ি� এই িহসাব আমেল িনেয়েছ। আমেনর উৎপাদন ১৫ লাখ টন কম 

হেব এটা ধের িনেয়ই আমরা বলিছ, ৩০ লাখ টন চাল উ�ৃৎত থাকেব। িতিন েজার িদেয় বেলন, উৎপাদন কম হেলও 

খাদয্-শৃ�ল (ফুড েচইন) এক িদেনর জনয্ও িবন� হয়িন। েযটা ঘেটেছ তা হেলা, হঠাৎ হঠাৎ সংকট সৃি� কের দাম 

বাড়ােনার েচ�া হেয়েছ। খাদয্ সংকট হওয়ার আশ�া আেছ িক না এ �সে� িতিন বেলন, ‘েমােটও নয়। সংকট 

ৈতির করার আশংকা আেছ। েস জনয্ আমােদর সততা ও েদশে�েমর পিরচয় িদেত হেব। বাজার েথেক ২০-৩০ 

লাখ টন চাল উধাও কের েদওয়ার নিজর আেছ। িনেজর েচােখ েদেখিছ, �ােম ঘর বািনেয় ধান মজুত কের রাখা 

হেয়েছ। এমনিক ধনী কৃষেকর বািড়েতও ধান রেয়েছ।’

শাহজাহান কিবর আরও বেলন, চােলর উৎপাদন কম হওয়ার কারেণ দাম েবেড়েছ, এ কথা িঠক নয়। গত কেয়ক 

বছেরর তথয্-পিরসংখয্ান তা সমথর্ন কের না। বাজাের অেনক েমৗসুিম বয্বসায়ী এেসেছন। তােদর কারেণ বাজাের 

চাপ পেড়েছ। এ ছাড়া বড় িমলারেদর কারেণ েছাট িমলাররা বাজাের কাি�ত ভূিমকা পালন করেত পােরন না। 

শাইখ িসরাজ বেলন, সরকােরর মজুত আরও বাড়ােনা �েয়াজন। এখন সক্ষমতা ১৭-১৮ লাখ েমি�ক টন। �তয্� 

অ�েলর সব কৃষক একটাই কথা বেলেছন, ফসল েতালার পরই িবি� কের িদেত হয়, পরবতর্ী ফসল আবােদর 

জনয্ এবং িনেজেদর খাবার েজাগােনর জনয্। সরকার সব সময় ভােলা �ক ধের রাখেত পারেল ওই কৃষকেদর ধান 

তাৎক্ষিণক িবি� করেত হয় না। তারা ধীের ধীের িবি� কের নয্াযয্মূলয্ েপেত পাের। ি�তীয়ত, সরকারেক যিদ 

আমদািন করেত হয়, তাহেল ২৫ শতাংেশর িনেচ কর আেরাপ করা হেল কৃষক লাভবান হেব না। এটা পরীিক্ষত 

িবষয়। েকননা েমাটা ধােনর দাম যিদ কৃষক এক হাজার টাকা আর িচকন ধােনর জনয্ ১২০০-১৩০০ টাকা পায়, 

তাহেল সমতা থাকেব। েস েক্ষে� চাল িমিলংেয়র পর বাজাের েমাটাটা ৩৯-৪০ টাকা আর িচকনটা ৪৯-৫০ টাকা 

দাম হেব। অনয্িদেক ২৫ শতাংশ টয্া� িদেয় যিদ আমদািন করা হয়, তাহেল সীমা� পযর্� এটার দাম পড়েব 

৩৭-৩৮ টাকা। তেবই দুই বাজােরর মেধয্ সমতা থাকেব। সরকােরর কৃিষ য�পািতর সক্ষমতা আরও বাড়ােনা 

দরকার বেলও িতিন মেন কেরন। 

কৃষেকর কাছ েথেক সরাসির ধান েকনার কথা দীঘর্িদন ধের বলা হে�। সিতয্কার অেথর্ সরকােরর েসই 

অবকাঠােমা েনই বেল শাইখ িসরাজ মেন কেরন। সবিকছু িমিলেয় কৃষক শুভংকেরর ফাঁিকর মেধয্ই পেড় যায়। 

িতিন বেলন, সরকার বড় ধরেণর �ক� হােত িনেত পাের, েযমন- একসময় িছল শসয্ গুদাম ঋণ �ক�। 

েযখােন কৃষক শসয্ রাখেব এবং িবিনমেয় অথর্ িনেয় পরবতর্ী আবােদ যােব। তাহেল এ বয্ব�াটা কােজ েদেব। যখন 

েমৗসুম আসেব, কৃষক েসটা িবি� কের গুদােমর টাকা পিরেশাধ করেব এবং িনেজও ভােলা থাকেব। িক� এই 

কাযর্�ম সফল হেলা না। িতিন বেলন, যারা কােলাবাজাির কের, তােদর �াথর্ িটিকেয় রাখার জনয্ই এই কাযর্�ম 

সফল হয়িন। েদেশ ৩৮০িট শসয্গুদাম ঋণ �ক� িছল। েসটা কমেত কমেত এখন হয়েতা ১৮ িটর মেতা আেছ। 

েসগুেলা পুনরু�ীিবত করা েগেল অেনক সমসয্ার সমাধান হয়।  

এই পযর্ােয় কাজী সা�াদ জিহর চ�ন বেলন, শসয্ গুদামজাত করাই সবেচেয় বড় সমসয্া। �িতিট উপেজলায় 

বড় বড় শসয্ গুদাম িনমর্াণ করা েগেল কৃষকেদর সব ধান একবাের িবি� কের িদেত হয় না। এেত সরকােরর ৪-৫ 

হাজার েকািট টাকা বয্য় হেব। 

দাম �াস-বিৃ�

ড. কাজী শাহাবউি�ন বেলন, েমৗসুেম চােলর দাম কেম ও মধয্বতর্ী সমেয় বােড়, এটাই হেয় আসেছ। আমরা 

েদিখ, েবােরা েমৗসুেমর আেগ চােলর দাম বােড়, চাল উেঠ েগেল কেম; আবার আমন েমৗসুেমর আেগ দাম বােড়, 

আমন উঠেল দাম কেম। েসই িহসােব চােলর দাম এখন বৃি�র কথা নয়, যিদ দুেযর্াগ না হয়। ১৯৯৮ সােল বনয্ার 

সময় উৎপাদন অেনকটাই কম হেয়িছল, েসবার আমরা ভারত েথেক েবসরকাির পযর্ােয় চাল আমদািন কেরিছ। 

ফেল চােলর বাজার অেনকটাই ি�িতশীল িছল। িতিন বেলন, এবার আমন উৎপাদন কতটা ক্ষিত�� হেয়েছ, 

েসটাই ��। আর েসই ক্ষিত েপাষােত আমরা কী কী বয্ব�া িনেয়িছ এবং সরকাির পযর্ােয় চাল আমদািন েকন হে� 

না, েসটা আেরক ��। েবসরকাির খােতর মাধয্েম চাল আমদািন করেত কী বয্ব�া েনওয়া হেলা বা শু� �াস করা 

হেলা িক না, তাও বড় ��। 

িতিন আরও বেলন, গত বছর জুন-জুলাই মােস একবার বনয্া হেয়েছ। ফসল েতালার সময় হয়িন, ফেল বীজতলা 

ন� হেয়েছ। সরকােরর চাল মজুেতর পিরমাণ সক্ষমতার েচেয় অেনক কম। তেব েবসরকাির খােতরও িকছু মজুত 

আেছ। কম মজুত খাদয্ িনরাপৎতার জনয্ হুমিক হেয় দাঁড়ােত পাের। সরকাির মজুেতর সে� বাজােরর দােমর 

স�েকর্র �সে� িতিন বেলন, স�কর্টা �তয্ক্ষ না হেলও পেরাক্ষ একটা স�কর্ আেছ। কারণ, সরকাির মজুত কম 

হওয়ার অথর্ হেলা, বয্বসায়ীেদর কােছ ভুল বাতর্া যাওয়া। বাজাের গুজব ৈতির হয়, মজুত কম, তােত দাম েবেড় 

যায়। সরকাির মজুত পযর্া� থাকেল এটা ঘটার সুেযাগ কম থােক। বয্বসায়ীরা জােনন, মজুত পযর্া� থাকেল 

সরকার েযেকােনা সময় বাজাের হ�েক্ষপ করেত পাের। 

বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা ইি�িটউট(বাির)-র মহাপিরচালক ড. েমা: নািজরুল ইসলাম বেলন, মলূ কথা হে�, 

চােলর দাম বাড়েছ। �া�লেন ভলু িছল, সবাই বলেছন। েয জিমেত ধান হয়, েসই জিমেতই অনয্ানয্ ফসল হে�। 

ঘাটিত পরূেণ অনয্ানয্ ফসেলর উৎপাদনশীলতা বাড়ােত হেব। খাদয্াভয্াসও পিরবতর্েনর েচ�া চলেছ। ধান/চাল 

মজতু হে�। একিট ে�িণ েসই ফায়দা েনওয়ার েচ�া করেছ। তেব উৎপাদেনর ধারাবািহকতা আেছ। িতিন আরও 

বেলন, ধান উৎপাদন ি�গুণ করা যােব না। েস জনয্ খাদয্াভয্াস পিরবতর্েনর েচ�া চলেছ। ৈবিচ�য্ িদেয় এই সংকট 

েমাকািবলা করেত হেব। তেব এই মহুেূতর্ েকােনা চালকেল চাল েনই, েতমন নয়। বাির-র িব�ানীরা েযখােনই 

েগেছন, েসখােন িমিলং করার জনয্ এক মােসর মজতু েনই, এমনটা েদখা যায়িন। েশয়ারবাজােরর মেতা চােলর 

বাজােরও িকছ ুকারসািজ আেছ। কিৃষেত যাি�কীকরেণর িবষেয় িতিন বেলন, �ম সা�য় হেল েসই �িমেকরা অনয্ 

খােত কাজ করেত পারেবন। এখনকার �িমকেদর উৎপাদনশীলতা খবুই কম। িজিডিপেত কিৃষর অবদান িদন িদন 

কমেছ। ফেল অনয্ানয্ খােত �িমক �েয়াজন হেব। 

চাল আমদািন

সরকার স�িত ২৯িট েবসরকাির �িত�ানেক ভারত েথেক চাল আমদািনর অনুমিত িদেয়েছ। আেগ বয্াপারটা 

উ�ু� িছল বেল জানান শাইখ িসরাজ। িক� এখন নতুন িনয়ম অনুসাের আেগ এলিস বা ঋণপ� েখালার জনয্ 

আেবদন করেত হেব। আেবদনকারী উপযু� হেল অনুমিত েদওয়া হেব। আমদািন শু� আেগ িছল ৬২ শতাংশ, যা 

২৫ শতাংশ করা হেয়েছ। িক� এলিস সবার জনয্ উ�ু� রাখা হয়িন। এেত বড় িবপযর্য় হেত পাের। এই �ি�য়ায় 

ভারত েথেক ২৫ টাকা েকিজেত চাল আনেল সীমাে� তার দাম পড়েব ৩৭ টাকা। খুচরা বাজাের ৪০ টাকা। ধােনর 

দাম যিদ কৃষেকরা মেণ ১০০০ টাকা কের পান, তাহেল বাজাের েমাটা চােলর দাম েসই একই পড়ত। তােত 

আমদািন-র�ািনেত ভারসাময্ সৃি� হেতা। 

বাংলােদশ রাইস এ�েপাটর্াসর্ অয্ােসািসেয়শন-র সভাপিত শাহ আলম বাব-ুর কােছ েদবি�য় ভ�াচাযর্ জানেত চান, 

এবার সময়মেতা ধান আমদািন হেলা না েকন? জবােব িতিন বেলন, আমদািনর েক্ষে� িনিদর্� িকছ ু সংখয্ক 

�িত�ানেক অনমুিত েদওয়া হেয়েছ, শু�ও কমােনা হেয়েছ। শাইখ িসরােজর কথার �িত�িন কের িতিন বেলন, 

আমদািনর সেুযাগ আরও িকছটুা উ��ু করা দরকার িছল। ২৯িট েবসরকাির �িত�ানেক আমদািনর অনমুিত েদওয়া 

�সে� িতিন বেলন, আমােদর সংগঠন র�ািন কের। বলা হে� ২৫ শতাংশ শু� িদেয় েমাটা চাল ভারত েথেক সীমাে� 

আনেত েকিজেত ৩৭ টাকা পেড় যােব। খচুরা বাজাের যা পড়েব ৩৯-৪০ টাকা। িক� এই িহসাবটা একট ুকম হেয় 

েগেছ। গািড় ভাড়া ও �িমেকর খরচ েবেড় েগেছ। এ ছাড়া শু� ২০ শতাংশ িনধর্ারণ করা দরকার িছল। তােত সবাই 

উপকতৃ হেতন। কষৃকেদর �সে� বলা দরকার, তােদর �তয্ক্ষভােব িবপণন বয্ব�ায় িনেয় আসা দরকার। নীিত 

িনধর্ারকেদর স�েকর্ তার অিভেযাগ, তারা সাধারণত িনজ� দািয়ে�র বাইের েযেত চান না। িক� তারা যিদ িকছু 

বাড়িত দািয়� কতর্বয্ পালন করেতন, তাহেল েদেশর অেনক উ�িত হেতা। িতিন আরও বেলন, সগু�ী চাল �িত 

বছরই েবশ খািনকটা উ�ৎৃত থােক। এই চাল র�ািনেত েবিশ �েণাদনা েদওয়া হেল েমাটা চাল আমদািন করা সহজ 

হেব এবং ৈবেদিশক ম�ুার ভারসাময্ থাকেব। 

ধান চােষ অনা�হ

ধােনর উৎপাদন �মাগত কমেছ। এটা সময্কভােব আমেল েনওয়া হে� িক না েস িবষেয় সংশয় �কাশ কেরন 

শাইখ িসরাজ। অদরূ ভিবষয্েত এটা বড় সমসয্া হেত পাের। িবগত বছরগুেলােত কষৃক ধান চােষ �মাগত ক্ষিতর 

স�খুীন হেয়েছন, দাম পানিন, ফেল তারা অনয্ানয্ ফসল চােষ উৎসািহত হেয়েছ। সরকােরর কাছ েথেক িনিদর্� 

মেূলয্ বীজ, সার পাওয়ার কারেণ অেনক কষৃক ধান চাষ অবয্াহত েরেখেছ, অেনক জিমেত ধান ছাড়া অনয্ িকছ ুহয় 

না, অেনক কষৃক এমনটাই মেন কেরন। এসব কারেণ ধান চাষ এখেনা অবয্াহত আেছ। তেব ধািন জিম উ� 

ফসেলর অনয্ানয্ চােষ বয্বহৃত হে�- �াগন ফল, মা�া, ফলু ইতয্ািদ। একটা পযর্ােয় আমরা হুমিকর মেুখ পড়ব। 

এমনিক বের� অ�েলও মানষু আর ধান করেত চায় না। একেরর পর একর জিমেত �াগন ফল বা বােরামািস 

আেমর চাষ হে�। তরুণ উেদয্া�ারা এসব কাজ করেছন। কষৃক অিধক টাকার েসচ িদেয় ধান করেত চায় না। 

এই �সে� েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, অেনেকই মেন কেরন, কৃষক অনয্ানয্ ফসল ফিলেয় বাজার েথেক চাল িকেন 

খােব, দরকার হেল আমদািন হেব। শাইখ িসরাজ বেলন, এটাই বা�বতা, যুি�র বয্াপার নয়। দাম না েপেল কৃষক 

েতা েসিদেক যােবই। িতিন আরও জানান, এমনও হে� েয কৃষক এক জিমেত ধােনর পাশাপািশ ফুল উৎপাদন 

করেছ। এই পিরি�িতেত কাঠােমাগত সম�য় আনা দরকার বেল মেন কেরন শাইখ িসরাজ। উৎপাদন বাড়ােনার 

পাশাপািশ লবণ ও দুেযর্াগ সহনশীল ধােনর জাত উ�য়েন েজার িদেত হেব বেল িতিন মত�কাশ কেরন। 

কার লাভ কার �িত

এখন কথা হেলা, চােলর মূলয্বৃি�র ফেল কারা লাভবান হেলন, আর কারা ক্ষিত�� হেলন। সাদা েচােখই েদখা 

যাে�, চােলর দাম বাড়েল ে�তারা ক্ষিত�� হন। যারা চাল িব�েয়র সে� জিড়ত, তারাই লাভবান হন। কথা 

হে�, চােলর মূলয্বৃি�র কারেণ যারা লাভবান হেয়েছন, তারাই িক চােলর মূলয্বৃি�র কারণ? েসটা অশিনসংেকত 

বেল কাজী শাহাবউি�ন মেন কেরন। চােলর পাইকাির বাজােরর মূল �ীড়নক হে�ন পাইকার ও আড়তদােররা। 

তারা গুজেবর সুেযাগ িনেয় মূলয্বৃি� ঘটাে�ন িক না, েস �� েতালার যেথ� কারণ আেছ। তেব তার কােছ এ 

িবষয়ক �মানেযাগয্ তথয্ েনই বেল জানান শাহাবউি�ন। খাদয্ ও কৃিষ ম�ণালয় যথাযথ বয্ব�া িনেয়েছ িক না, 

েস �� েতােলন িতিন। 

কৃষেকর কথা

গাইবা�া েথেক কষৃক আইজাজরু রহমান বেলন, যখন ধান আবাদ কির, তখন িঠকমেতা দাম পাই না। এখন আবার 

েবিশ দাম িদেয় িকেন েখেত হয়। বয্বসায়ীরা অেনক কম দােম ধান-চাল িকেন রােখ যােত পের েবিশ দােম িবি� 

করেত পাের। িতিন আরও বেলন, ‘িক� আমরা েতা �ক করেত পাির না। এ বয্াপাের পদেক্ষপ েনওয়া হেল সিুবধা 

হেতা।’  এই পযর্ােয় ড. েদবি�য় িজ�াসা কেরন, ‘কী পদেক্ষপ িনেল আপনােদর জনয্ ভােলা হেতা’? ধান বা চাল 

যিদ আপনারা �ক কের রাখেত পারেতন, আর এখন েবিশ দােম িবি� করেত পারেতন, তাহেল কী ভােলা হেতা। 

উৎতের আইজাজরু রহমান বেলন, ‘আমরা েতা আবাদ কির। যখন ফসল পাই, তখন কম দােম িবি� কের িদই, আর 

এখন েবিশ দােম িকেন খাই। এখন কী করা যায়, েসটা আপনারাই িঠক কেরন।’ গাইবা�ার আরও একজন কষৃক 

খরুশীদা েবগম বেলন, ‘েমৗসেুমর সময় আমরা েয ধানটা কম দােম (ঊে�র্ ৬০০ টাকা মণ) িবি� কির, পের েকন 

েসই ধান েথেকই আমােদর ৫০ টাকা েকিজেত চাল িকেন েখেত হয়, েসটাই আমার ��। আর একটা কথা, আিম 

মজিুর পাই মা� ৩০০ টাকা। এই টাকা িদেয় আিম িক চাল িকনব, না মাছ িকনব, নািক তির-তরকাির িকনব?’ কষৃক 

নিসমন আরা বেলন, দুেযর্াগ�বণ এলাকায় কিৃষকাজ করা খবুই কিঠন। আ�ােনর কারেণ অেনক ক্ষিত হেয়েছ। 

পরবতর্ীকােল বীজতলা েথেক সবিকছ ুনতনু কের করেত হেয়েছ। তােত ক্ষিত পেুরাটা েপাষােনা যায় না। িদনমজেুরর 

মজিুরও অেনেক েবেড়েছ। েদবি�য় ভ�াচাযর্ িজ�াসা কেরন, ‘আপিন চাল ধের রাখেত পােরন না?’ জবােব নিসমন 

আরা বেলন, ‘আমােদর েসই সাধয্ েনই’। এনিজওরা ঋণ েদয়, তেব সেুদর হার যেথ� েবিশ। েমেহরপরু েথেক য�ু 

হওয়া এক কষৃক বেলন, বীজ, সার ও েতেলর দাম েবিশ। মজিুরও অেনক েবেড়েছ। এই পিরি�িতেত কষৃেকরা 

ক্ষিত�� হে�ন। ফেল ধান চাষ েথেক েবিরেয় আসার �বণতা ৈতির হেয়েছ। িতিন আরও বেলন, ‘আমােদর আর 

েকােনা আয় েনই। ধান ধের রাখার সক্ষমতা আমােদর েনই’।

েদবি�য় ভ�াচাযর্ আরও িজ�াসা কেরন, ধােনর পাশাপািশ অনয্ানয্ েযসব চাষ হে�, েসগুেলা েকাথায় িবি� হে�, 

ঢাকায় আসেছ কী? জবােব কৃষক নিসমন উৎতের বেলন, না, েসগুেলা আপাতত �ানীয় বাজােরই িবি� হে�। 

সাতক্ষীরা েথেক মাকসুদা খাতুন বেলন, চােলর দাম বৃি�র কারেণ ক্ষিত হে�। অথচ আমরা ধান িবি� কেরিছ 

কম দােম। আবার সার, বীেজর দাম েবিশ। বয্বসায়ীরা গুদােম ধান েরেখ িদে�। পরবতর্ীকােল তারা েবিশ দােম 

িবি� করেছ। এই পযর্ােয় েদবি�য় ভ�াচাযর্ িজ�াসা কেরন, ‘আপনারা সরকােরর কােছ ধান িবি� কেরনিন?’ 

জবােব মাকসুদা খাতুন বেলন, ‘আমরা েসই সুেযাগ পাই না। এমনিক েসই খবরও পাই না’। পের আমােদর ধান 

িকেন েখেত হয় বেল জানান িতিন। সাতক্ষীরার আেরক কৃষক সােবরা খাতুন বেলন, ‘আমরা যিদ সরকােরর কাছ 

েথেক সার-বীজ েকনার জনয্ িকছুটা সাহাযয্ েপতাম, তাহেল উপকার হেতা’। ধান ধের রাখার ক্ষমতা তােদর েনই 

জািনেয় সােবরা খাতুন আরও বেলন, কৃিষ িবভাগ তােদর কােছ েপৗঁছােত পাের না। 

কৃষক সােবরা খাতুন বেলন, তারা দীঘর্িদন ধের চাষাবাদ করেলও সুিবধা পাে�ন না, অথচ যারা অ� িকছুিদন 

ধের চাষাবাদ করেছন, তােদর অেনেকই সুিবধা পাে�ন। সুনামগ� েথেক রািফয়া আ�ার নােমর একজন কৃষক 

বেলন, আমােদর এখােন এক ফসিল জিম। আমরা অেনক আশা িনেয় একিট ফসলই উৎপাদন কির। উৎপাদন 

করেত িগেয় িবিভ� ধরেনর সমসয্া েদখা যায়। েসসব সমসয্ার সমাধান কের যখন ফসল িবি� করেত যাই, তখন 

খরেচর সমান দামও পাই না। িতিন আরও বেলন, েকন বয্বসায়ীরা েমৗসুেমর সময় আমােদর কাছ েথেক কম 

দােম ধান িকেন মজুত কের রােখ এবং পের েকন সারা বছর আমােদর েবিশ দােম চাল িকেন েখেত হয়? তাহেল 

েমৗসুেমর সময় ধােনর দামটা বািড়েয় িদেল সমসয্া কী? িতিন আরও বেলন, সরকার েবিশ দােম ধান মজুত 

করেলও েসখােন সবাই িদেত পাের না। রংপুর েথেক হািসনা েবগম বেলন, সরকার যিদ আমােদর ফসল মজুেতর 

বয্ব�া কের েদয় তাহেল আমরা পের েবিশ দােম ধান িবি� করেত পারব। 

কুিড়�াম েথেক শােহদ আলী নােম একজন কৃষক বেলন, আিম একজন ক্ষু� কৃষক। আিম ধান উৎপাদন কের েয 

টাকা পাই তা িদেয় আমার সংসার চেল না। নীলফামারী েথেক একজন কৃষক বেলন, আমরা চরা�েলর মানুষ 

অেনক �িতকূলতার মােঝ ফসল ফলাই। িক� ফসেলর নয্াযয্ মূলয্ পাই না। তাই আমরা যিদ সরকােরর কােছ 

দা �াউ’ নােমর একিট বই িলেখিছেলন। কৃষেকর ব�নার কথাই িতিন বেলেছন। তখন জিমদাির �থা িছল, এখন 

েসটা েনই, বা�বতা বদেলেছ। েদেশর ৫০ ভাগ কৃষেকর ২-৩ িবঘার েবিশ জিম েনই। এই জিমেত এত ফসল 

উৎপািদত হয় না েয তা িদেয় তারা তােদর সব চািহদা েমটােত পােরন। কৃিষর ধরণও বদেল েগেছ, অেনক 

ইিতবাচক পিরবতর্ন হেয়েছ, িক� সবাই সুিবধা পাে�ন না। 

েকািভড েমাকািবলায় কৃিষ

ড. আসাদু�ামান মেন কিরেয় েদন েয, ২০২০ সােল সাধারণ ছুিটর সময় েবােরা ধান কাটা যােব িক না, তা 

িনেয় শ�া ৈতির হেয়িছল। যিদও েশষ পযর্� েক্ষেতর ধান কাটা স�ব হেয়িছল। তা না হেল এখন আমােদর 

খাদয্ সংকট ৈতির হেত পারত। এরপর অেনেকই বলেত শুরু করেলন, েকািভড েমাকািবলায় কৃিষই সবেচেয় 

বড় হািতয়ার। কৃিষ উৎপাদন িঠকঠাক হেল অথর্নীিত দাঁিড়েয় যােব। িক� কৃষেকর কথা বলা হেলা না। 

আসাদু�ামান বেলন, আমােদর কৃিষ উৎপাদন বাড়ােত হেব, িক� িযিন উৎপাদন করেছন তার কথাও ভাবেত 

হেব। বাজাের দাম েবিশ থাকেল কৃষক েবিশ লাভ পােবন। িক� েসটা হে� িক না এটা বুঝেত েগেল িকছু 

তাৎক্ষিণক বা �� ও দীঘর্েময়ািদ বয্াপার বুঝেত হেব। ২০১৯-২০ অথর্ বছের সরকােরর হােত ১২-১৩ লাখ 

টন খাদয্শসয্ মজুদ িছল। েকািভড েমাকািবলায় সাহাযয্-সহায়তা িহেসেব এর অেনকটাই িদেত হেয়েছ। �থম 

িদেক মানুেষর রুিট-রুিজর সমসয্া িছল। সমসয্া সমাধােন সহেযািগতা তখন অেনকটাই কােজ এেসেছ। েস 

জনয্ সরকারেক ধনয্বাদ িদেত হেব বেল িতিন মেন কেরন। 

চাল মজুেতর তথয্ িব�াট

সাহাযয্-সহেযািগতা করার কারেণ সরকােরর মজুত অেনকটাই কেম এেসিছল। লক্ষয্ িছল, সরকার েবােরা 

েমৗসুেম ৮ লাখ টন খাদয্ শসয্ মজুত করেব, িক� �কৃতপেক্ষ করা হেয়েছ মা� চার ভােগর একভাগ। েকন েসটা 

হেলা, উৎতের আসাদু�ামান িনেজই বেলন, সবাই সবার ওপর েদাষােরাপ করেছন। িমল মািলকেদর কথা বলা 

হেয়েছ, তারা েকিজ�িত ৪১ টাকা েচেয়েছন; তেব সরকার ৩৭ টাকার েবিশ িদেত চায়িন। এ িনেয় মন কষাকিষ 

হেয়েছ। এর মেধয্ চােলর দাম বাড়েত শুরু কের। গত বছেরর এই সমেয় চােলর েয দাম িছল, এখন তার েচেয় 

দাম অ�ত ৫০ ভাগ েবিশ। খাদয্ ম�ণালয় যখন িমল মািলকেদর কাছ েথেক চাল িকনেত পারল না, তখন 

আমদািনর অনুমিত চাইল। মাননীয় �ধানম�ীও অনুেমাদন িদেলন এবং খাদয্ ম�ণালয় অনুেমাদন িনেয়ও 

আমদািন করল না। 

তেব চােলর দােমর সে� কৃষেকর স�কর্ েনই, তার স�কর্ ধােনর দােমর সে�। িতিন কখন ধান িবি� 

করেছন, কার কােছ িবি� করেছন, এসব খুবই গুরু�পূণর্। ফেল চােলর দাম বাড়েল লাভ হয় িমল মািলক, 

আড়তদারেদর। িতিন বেলন, েযাগান কমিতর িদেক থাকেল সাধারণত দাম বােড়। চািহদা েতা আর হঠাৎ কের 

বােড় না, এেক্ষে� সমসয্া েযাগােনর। এক হেত পাের েযাগােনর কমিত আেছ অথবা েযাগান েকাথাও আটেক 

আেছ- িমল মািলক, ফিড়য়া �মুেখর হােত। এ কথাও েশানা যাে�, অেনেক আবার চাল বা ধান মজুত কের 

েরেখেছ। সময়-সুেযাগমেতা তারা বাজাের ছাড়েব। অথর্াৎ তােদর কােছ তথয্ আেছ, বাজাের চােলর দাম বাড়েব। 

তােত তারা িকছু টাকা মুনাফা করেবন। েযাগােনর ��তা থাকেল দাম েতা বাড়েবই। িমল মািলক েসই ফায়দা 

তুলেত েচ�া করেব। 

েকৗতূহেলা�ীপক খবর হেলা, সরকারেক যখন বলা হেলা, িমল মািলকেদর চাপ েদওয়া হে� না েকন, তখন তারা 

বলল, এ িবষয়ক আইিন ক্ষমতা সরকােরর হােত েনই। এমনিক েদেশর মানুষ েখেত না েপেলও সরকােরর িকছু 

বলার েনই। এিদেক আমন ধান উঠল। েকউ েকউ বলেছন, আমন ধান িক পুেরাটা উেঠেছ? িবেশষ একিট গেবষণা 

�িত�ান বেলেছ, ৩০ লাখ টেনর মেতা উ�ৃৎত হেব। কী িহেসেব বলা হেয়েছ, তা আমরা জািন না। পের আবার 

তারা বেলেছ, ১০ লাখ টেনর মেতা উ�ৃৎত হেব। আমেনর সময় বনয্া ও ঘূিণর্ঝড় আ�ান আঘাত েহেনেছ। এমন 

অেনক জায়গায় বনয্া হেয়েছ, েযখােন ২৫-৩০ বছেরও বনয্া হয়িন। উৎপাদেন তার �ভাব পেড়েছ। আমেনর 

পর চার মােস ধান উৎপাদন হয় না। েবােরার পর �ায় পাঁচ মাস উৎপাদন হয় না। আসাদু�ামান মেন কেরন, 

এই মধয্বতর্ী সমেয় কীভােব চািহদা ও েজাগােনর মেধয্ সাম�সয্ রাখা হেব, তা মাথায় রাখেত হেব। কথা হে�, 

চাল আমদািনর অনুমিত িনেয়ও েকন আমদািন করা হেলা না? তােত দাম এতটা বাড়ত না। তেব চােলর মজুত 
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ধান েতালার পরপরই িকছু ঋণ পাই, তাহেল আমরা ধানটা িতন েথেক চার মাস ধের রাখেত পাির। তাহেল হয়েতা 

আমরা আরও িকছুটা েবিশ দােম িবি� করেত পারব আর উৎপাদন খরেচর ঋণও েশাধ করেত পারব। এেত কের 

আমােদর পািরবািরক চািহদাও িমটেব, আবার নয্াযয্মূলয্টাও হয়েতা পাব। 

কৃষক আে�ালন

ড. েদবি�য় বেলন, তৃণমূল পযর্ােয়র ক্ষু� কৃষকেদর সমসয্ার কথা আমরা এতক্ষণ শুনলাম। এখন কৃষক সিমিতর 

সাধারণ স�াদক সা�াদ জিহর চ�েনর কােছ জানেত চাই, এর সমাধান িকছু আেছ িক না। এই ে�িক্ষেত 

সা�াদ জিহর বেলন, সমাধান অবশয্ই আেছ। িক� েসটা িনভর্র কের আমােদর েদশটা যারা চালান, তােদর নীিত 

িনধর্ারেণর ওপর, তােদর দৃি�ভি�র ওপর। কৃষকবা�ব সরকার কথাটা মুেখ বলা হেলও বা�েব েদখা যায় না। 

আজ ধান-চােলর দাম িনেয় এত কথা হে�। সরকার ধােনর দাম িনধর্ারণ কের িদেয়েছ এক হাজার ৫০ টাকা। 

এটাও আমােদর আে�ালেনর ফসল। িক� দুভর্াগয্ হেলা, সরকার িনধর্ািরত মূেলয্ সব কৃষক ধান িবি� করেত 

পাের না। েমৗসুেমর সময় েবিশর ভাগ কৃষক বাধয্ হেয় ৫০০-৭০০ টাকা মেণ ধান িবি� কেরন, এেত তােদর 

উৎপাদন খরচও ওেঠ না। এর একটাই সমাধান, সরকার সরাসির কৃষেকর কাছ েথেক ধান বা চাল িকেন েনেব। 

িক� �িত বছরই সরকােরর পক্ষ েথেক বলা হয়, কৃষেকর কােছ িগেয়ও আমরা ধান বা চাল পাি� না। গত বছর 

এক লাখ েমি�ক টন ধান ও চাল েকনার কথা িছল। িক� তারা টােগর্ট পূরণ করেত পােরিন। 

সা�াদ জিহর �� কেরন, আমরা েতা েদখিছ �িতিট েমৗসুেম ধােনর বা�ার ফলন হে�, তাহেল েকন সরকার 

পাে� না। কারণ তারা �কৃত কৃষকেদর কােছ যাে�ন না। আমরা বারবার বেল আসিছ, কৃষেকর কাছ েথেক ধান 

ও চাল দুেটাই িকনেত হেব। ধান-চাল েকনার জনয্ ইউিনয়ন পযর্ােয় েযসব এলাকায় উৎপাদন েবিশ হয় েসসব 

এলাকায় সরকাির �য়েক� করেত হেব। এটা অ�ায়ীভােবও করা যায়। এেত কের ঘুষ বা দুনর্ীিত বৃি�র আশ�া 

আেছ িক না জানেত চাইেল িতিন বেলন, েজলা পযর্ােয় যিদ �য়েক� করা হয় তাহেল ওই পযর্� ক্ষু� কৃষেকরা 

েপৗঁছােত পাের না। তাই েসটা যিদ ইউিনয়ন পযর্ােয় করা হয়, তাহেল এলাকার সব কৃষক েসখােন েযেত পাের। 

িক� সরকার �য়েক� করেছ না। বারবারই আমরা েদখিছ, সরকার চাল িকনেছ িমলারেদর কাছ েথেক। এই 

িমলার ও েমৗসুিম বয্বসায়ীরা ৫০০ েথেক ৬০০ টাকা মেণ ধান িকেন মজুত কের রােখ। আর এখন বাজাের চােলর 

দাম েবিশ। বাজাের এখন �চুর চাল মজুত আেছ। ফেল দাম বাড়ার কারণ েনই। শুধু সরকােরর ভুল 

নীিত-িনধর্ারেণর কারেণ এই সমসয্াগুেলা হে�।

সা�াদ জিহর বেলন, আমরা কষৃক সিমিতর পক্ষ েথেক বারবার বেল আসিছ, িবএিডিস-েক সি�য় কের �েয়াজনীয় 

সার, বীজ ও কীটনাশক কষৃকেক কম দােম সরবরাহ করেত হেব। তাহেল কষৃেকর উৎপাদন খরচ কম হেব। িক� 

সরকার েসিদেক না িগেয় েবসরকাির খােত সব েছেড় িদে�। আরও একটা িবষয় আমরা বেল আসিছ। েসটা হে�, 

কষৃেকর কাছ েথেক সরকার নয্াযয্ মেূলয্ ধান-চাল িকনেব এবং েরশিনংেয়র মাধয্েম কম দােম িন� ও 

িন�-মধয্িবৎতেদর কােছ িবি� করেব। েসটা করা হেল মানষু আজেকর এই দুিবর্ষহ অব�া েথেক িকছটুা হেলও মিু� 

েপত।’ সা�াদ জিহর আরও বেলন, বতর্মান সরকার ২০০৮ সােল ক্ষমতায় আসার পর বেলিছল, তারা প�ী েরশিনং 

বয্ব�া চাল ুকরেবন। িক� দুভর্াগয্, এখেনা েসটা হে� না। আরও একটা িবষয় আমরা বারবার বেল আসিছ, উৎপাদন, 

বাজারজাতকরণ ও িবপণন যিদ সমবায় িভিৎতেত করা যায়, তাহেল মধয্��েভাগী ফিড়য়ারা েবিশ িকছ ুকরেত পারেব 

না। কষৃক সরাসির এখােন েথেক লাভবান হেব। কষৃকেদর এত সমসয্া থাকার পরও কষৃক আে�ালন হে� না েকন, 

জানেত চাইেল সা�াদ জিহর বেলন, আে�ালন হে� না েসটা িঠক নয়; আে�ালন হেলও েসটা �চার মাধয্েম খবু 

েবিশ আসেছ না। 

িমলারেদর কথা

বাংলােদশ অেটা রাইস িমল ওনাসর্ অয্ােসািসেয়শন-র সভাপিত এেকএম েখারেশদ আলম খান-েক উে�শয্ কের 

ড. েদবি�য় বেলন, আজেকর আেলাচনায় কার লাভ, কার ক্ষিত িবেবচনা করেল এবং আেলাচনায় সবার ব�বয্ 

েথেক েযটা বারবার উেঠ এেসেছ, তােত অেটা রাইস িমেলর মািলকেদর িদেকই দৃি� যায়। যিদ কৃিষম�ীর কথা 

বিল, িতিনও েকােনা এক জায়গায় কারসািজ শ�টা বয্বহার কেরিছেলন, সব িমিলেয় েখারেশদ আলম খােনর 

ব�বয্ শুনেত চান েদবি�য় ভ�াচাযর্। 

েখারেশদ আলম বেলন, িবগত কেয়ক বছের েদেখ এেসিছ, ৫৮ টাকার ওপের চােলর দাম যায়িন। ২০১৫-১৬ 

সাল েথেক ধােনর দাম বাড়েছ, যার ফেল চােলর দামও িকছুটা েবেড়েছ। এইবার মাননীয় �ধানম�ী চাে�ন, 

কৃষক নয্াযয্ মূলয্ পান, নীিত িনধর্ারকরাও েতমনটাই চাে�ন। ধান কাটার শুরু েথেকই িক� আমরা এক হাজার 

৫০ টাকা কের িকনিছ। আর সরবরাহ আমােদর �থম েথেকই কম িছল। আিম েযটা বলেত চাই, চািহদা এবং 

সরবরােহর ওপর িভিৎত কেরই েয েকােনা িকছুর মূলয্ িনধর্ািরত হয়। অথর্াৎ সরবরাহ কেম েগেল িজিনেসর মূলয্ 

েবেড় যায়। আর আমােদর �থম েথেকই এবার সরবরাহ কম িছল। েয বাজাের ৫০ গািড় ধান িবি� হেতা, েসই 

বাজাের এবার ১০ গািড় ধানও পাইিন। কৃিষ ম�ণালয় েথেক এবার ধােনর বা�ার ফলেনর েয তথয্ েদওয়া 

হেয়েছ, েসটা সিঠক নয় বেল আিম মেন কির। এখন েথেক দুই মাস আেগ েদখলাম, বাজাের পযর্া� ধান পাওয়া 

যাে� না, ধােনর বাজার বাড়েছ, েসই সে� উৎপাদন খরচও িকছুটা েবেড়েছ। �থেম আমরা ধান পিরবহন কের 

িনেয় আিস, পের েস� কের শুকােত হয়। েসখােন আমােদর িবদুয্ৎ িবল আেছ, �ালািন খরচ আেছ, �িমকসহ 

আরও অনয্ানয্ েযসব খরচ আেছ, েসগুেলা সম�য় কের েদখা যায়, আমরা েলাকসান িদেয় যাি�। তারপরও িক� 

আমরা বাজাের চাল সরবরাহ িঠক েরেখিছ।’ 

বড়-েছাট বয্বধান

মাননীয় �ধানম�ী, কৃিষম�ী, খাদয্ম�ী ও অথর্ম�ীেক উে�শয্ কের েখারেশদ আলম বেলন, ৯৫ শতাংশ রাইস 

িমেলর মািলক িক� বয্াংেকর েখলািপ �াহক। তােদর িবরুে� মামলা হে�, ওয়াের� জাির করা হে�। েদশ 

আজেক খােদয্ �য়ংস�ূণর্। খাদয্ িনরাপৎতায় রাইস িমল মািলকেদর বড় অবদান আেছ এবং থাকা উিচত। এই 

রাইস িমল যিদ হািরেয় যায়, তাহেল েদশ আবার তলািবহীন ঝুিড়েত পিরণত হেব। কৃষক খাদয্ উৎপাদন করেব, 

িক� িবি�র জায়গা খুঁেজ পােব না। তখন িক� েদেশ ভয়াবহ পিরি�িত সৃি� হেব। িতিন আরও বেলন, বড় বড় 

১৭টা বহুজািতক েকা�ািন বাজাের আেছ। তারা আচার বানায়, চাটিন বানায়, মুিড় ভাঁেজ, িচড়া ভাঁেজ, আরও কত 

কী। বাংলােদশ বয্াংেকর ইএফ ফাে�র সব সুিবধা িক� এরা েনন। বাংলােদশ বয্াংেকর এই ঋেণর িবপরীেত সুদ 

িদেত হয় না। অথচ আমরা যারা এসএমই পযর্ােয় বয্বসা করিছ, তারা েকােনা িদন এই সুিবধা িনেত পািরিন। 

বৃহৎরা িবনা সুেদ ঋণ িনেয় বয্বসা করেছ, আর আমরা ১৭ শতাংশ সুেদর িবিনমেয় ঋণ িনেয় বয্বসা করিছ। 

বতর্মােন ৯ শতাংশ সুেদর কথা বলা হেলও বা�েব তা হে� না। ফেল এই েকা�ািনগুেলার সে� আমরা েপের 

উঠিছ না। �াভািবকভােবই একটা িসি�েকট সৃি� হেয়েছ। েখারেশদ আলম আরও বেলন, যােদর হােত হাজার 

হাজার শত শত েকািট টাকা আেছ, তারা বয্াংক ও িবমার মািলক। তারা িচিন বানায়, লবণ বানায়, তারা সব 

বয্বসাই কের। এখন কথা হে�, আমােদর উৎপাদন খরচ যিদ কমােনা যায়, আর এই েমগা বয্বসায়ীেদর আইেনর 

আওতায় আনা যায়, তাহেল হয়েতা চােলর দাম িকছুটা কমােনা স�ব। ধান কাটেতও �চুর টাকা লােগ। একজন 

�িমকেক িদেন ৬০০ টাকা িদেত হয়। েসই �িমক ধান কাটেত পােরন িদেন এক মণ এটা বড় ক্ষিতর কারণ; 

কৃষকেদর যিদ ধান কাটার য� েদওয়া যায়, তাহেল এই খরচ লাগত না। 

বাংলােদশ পরমাণু কৃিষ গেবষণা ইনি�িটউট(িবনা)-র মহাপিরচালক, িমজর্া মিফজুল ইসলাম বেলন, �ামা�েল 

েদখা যায় েছাট েছাট েযসব িমল আেছ েসগুেলা ব�। ওখােন েকউ েযেত চায় না। আর বড় বড় িমলগুেলােত 

অেনক বড় বড় েমিশন। েযমন, েমাটা চালেক িচকন করার েয েমিশন, তার দাম অেনক। েছাট িমল মািলেকরা এটা 

িকনেত পাের না। িতিন বেলন, েমাটা চােলর দাম বাড়েছ। েসটা হেবই, েকননা েমাটা চালই এখন িচকন চাল হেয় 

যাে�। ফেল েমাটা চােলর চািহদা এখন েবিশ। ৭০ েথেক ৮০ ভাগ েমাটা চাল সরু হেয় নািজরশাইল, িমিনেকট 

হেয় যাে�। ফেল এই জায়গােতও আমােদর কাজ করার সুেযাগ আেছ িক� এ জনয্ েছাট েছাট িমলগুেলােক 

�েণাদনার আওতায় িনেয় আসেত হেব। 

ধান উৎপাদন

শাইখ িসরােজর সে� একমত েপাষণ কের িমজর্া মিফজুল ইসলাম বেলন, আিমও একজন উ�াবক। বীনা ধােনর 

অেনকগুেলা জাত উ�াবন কেরিছ। এই জাতগুেলা এখন খুবই জনি�য়। অেনেক বলেছন, ধােনর উৎপাদন কেম 

যাে�। আিম একজন িব�ানী িহসােব বলব, কথাটা একদম িঠক নয়। �িত েহ�র জিমেত েযন �ায় ১০ টন 

উৎপাদন করেত পাির, েসই লেক্ষয্ আমরা কাজ করিছ। এর �েয়াজনীয় �যুি�ও আমােদর হােত আেছ। ফেল 

আগামী িদেন উৎপাদন আরও বাড়েব বেলই আশা করিছ। বাজার বয্ব�াপনােত অবশয্ই েজারদার করেত হেব। এ 

জনয্ বাজার মিনটিরং েজারদার করেত হেব। েসই সে� চােলর মূলয্ এবং সংি�� নীিত �ণয়ন ও বা�বায়ন িনেয়ও 

কাজ করেত হেব। 

আগামী েবােরা েমৗসুেম যখন নতুন ধান উঠেব, তখেনা চােলর দাম েবিশ থাকেব িক না, এই �ে�র জবােব ি�-র 

মহাপিরচালক বেলন, চলিত বছের েবােরার উৎপাদন অেনক েবিশ হেব। কারণ আমন েমৗসুেম কৃষেকরা 

নয্াযয্মূেলয্ ধান িবি� করেত েপেরেছ। ফেল তারা আরও েবিশ উৎসাহ-উ�ীপনা িনেয় েবােরা আবাদ করেবন। 

টােগর্েটর েচেয়ও েবিশ উৎপাদন হেব বেল আশা করিছ। ফেল তখন চােলর দাম কেম আসেব বেল আশা করেছন 

ি�-র মহাপিরচালক। 

সমাপনী ব�বয্

আেলাচনার সমাি� েটেন েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, আেলাচনায় অেনক িবষয় উেঠ এল। এর মেধয্ অনয্তম হে�, 

ধান উৎপাদেনর �া�লন স��ীয়। �ায় সবাই বলেলন, �া�লেন সমসয্া এবং েস কারেণ বাজাের �ভাব পেড়েছ 

িক না। আবার এ কথাও জানা েগল, চােলর বাজার শুধ ুউৎপাদেনর ওপর িনভর্র কের না, বাজােরর অনয্ানয্ িবষেয়র 

ওপরও এিট িনভর্রশীল। তেব িনভর্রেযাগয্ �া�লন গুরু�পণূর্। তা না হেল বাজাের সিঠক সংেকত যায় না। 

ি�তীয়ত, সরকােরর নীিত ও বয্ব�াপনায় িতনিট িবষয় ঘুের িফের এেসেছ। সরকােরর মজুত সক্ষমতা িনেয় কথা 

উেঠেছ। বলা হেয়েছ, সরকােরর মজুত অেনক কম হওয়ার কারেণ বাজাের �ভাব িব�ার করা সরকােরর পেক্ষ 

স�ব হে� না। সং�েহর েক্ষে�ও লক্ষয্মা�া পূরণ হয়িন। কৃষেকরা বেলেছন, লটািরর মাধয্েম ধান েনওয়ার 

কারেণ তারা অেনক েক্ষে�ই বাদ পেড় েগেছন। 

তৃতীয়ত, আমদািনও হেলা না। যিদও সরকার চাল আমদািনেত শু� ৬২ শতাংশ েথেক কিমেয় ২৫ শতাংশ 

িনধর্ারণ কেরেছ। এলিস েখালার জনয্ ২৯িট �িত�ানেক অনুেমাদন েদওয়া হেয়েছ। তারপরও সময়মেতা 

আমদািন হয়িন। আগামী িদেন এসব িবষয় দক্ষতার সে� েমাকািবলা করেত হেব বেল েদবি�য় ভ�াচাযর্ মেন 

কেরন েস িবষেয়ও আেলাচনা হেয়েছ। 

এ ছাড়া চােলর বাজার-মূলয্ িনেয়ও আেলাচনা হেয়েছ; কত দাম হেল উৎপাদক, বয্বসায়ী ও েভা�া সবার জনয্ই 

সহনীয় হয়। েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, আেলাচনায় ঘুের িফের এেসেছ েয েমাটা চােলর দাম ৪০-৫০ টাকার মেধয্ 

হেল সবার জনয্ সহনীয় হয়। যিদও অেনেক বলেছন, ধানসহ কৃিষ পেণয্র দাম আরও বাড়েত েদওয়া উিচত। কৃিষ 

জিমর পিরমাণ কেম আসেছ, েস কথাও বেলেছন অেনেক। তাই এ বয্াপাের কী করণীয় হেত পাের, েসই �স�িট 

বারবার িফের এেসেছ। িমলার ও আমদািনকারেকরাও আেলাচনায় অংশ িনেয়েছন। িমলারেদর ব�বয্ হে�, কৃিষ 

বািণেজয্ িমলারেদর েচেয় অকৃিষ বা অনয্ানয্ বয্বসা েথেক আসা নবয্ কৃিষ-পণয্ ��তকারেকরা েবিশ গুরু�পূণর্ 

হেয় উঠেছন। সরকােরর �েণাদনাও পাে�ন এরা। এ েক্ষে� বয্াংক ঋণ ও �েণাদনায় সাম�সয্ আনার সুেযাগ 

আেছ বেল মেন কেরন তারা। অেনেক আবার ঋণ েফরত িদেত পারেছন না। এ ছাড়া সুগ�ী চাল র�ািনেত 

েযৗি�কভােব গুরু� েদওয়ার কথা বলা হেয়েছ। 

বাজার বয্ব�াপনার মেধয্ মাঝাির ও ক্ষু� কৃষেকর িটেক থাকার স�াবনা কম, এ িনেয়ও িব�ািরত আেলাচনা 

হেয়েছ। কৃষক কম দােম ধান িবি� কের েবিশ দােম চাল িকনেছন। ফেল তােদর ঘাটিতেত থাকেত হয়। এেদর 

সহায়তায় েমৗসুিম িভিৎতেত চাল মজুত করার বয্ব�া আেছ িক না তা িনেয়ও আেলাচনা হেয়েছ। অেনেক মেন 

কেরন, সং�হ অিভযান শি�শালী করেত হেব। ইউিনয়ন পযর্ােয় এই কাযর্�ম চালােত হেব। দুনর্ীিত দূর করা 

�েয়াজন। কৃষেকর ক��র েজারদার করেত সংগঠন গেড় তুলেত হেব। 

সেবর্াপির, আগামী কেয়ক মােস কৃিষ পণয্ িবেশষ কের চােলর দাম িনেয় উৎক�ার কারণ আেছ িক না, তা িনেয় 

কথা বেলেছন অেনেক। যারা বলেছন, �া�লন িঠক আেছ, তারা মেন কেরন, েমাটা চােলর দাম ৫০ টাকার ওপের 

উঠেব না। আবার যারা মেন কেরন, �া�লন িঠক েনই, তারা বলেছন, আগামী রমজান মােস দাম আরও একদফা 

বাড়েব। েস জনয্ খাদয্শসয্ বা চােলর বাজাের নজরদাির �েয়াজন বেল অেনেক মেন কেরন।

েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, সামি�কভােব েদেশ কৃিষর উ�িত হেলও কৃষেকর উ�িত হয়িন। িবেশষ কের ক্ষু� ও 

মাঝাির কৃষেকরা উ�য়েনর মহাসড়েক উঠেত পারেবন িক না, তা িনেয় �� েথেকই যাে�। সরকােরর নীিতর মেধয্ 

এই িবষয়িটর �িত যথাযত গুরু� িদেত হেব। চােলর দাম বাড়েল �িমেকর মজুিরও বাড়ােত হেব। েস কারেণ 

বাজার সব সময় পিরবীক্ষেণর মেধয্ রাখেত হেব। 

অেনক আেগ িসিপিড-র পক্ষ েথেক ��াব েদওয়া হেয়িছল, েদেশ ‘এি�কালচার �াইস কিমশন’ বা ‘কৃিষপণয্ 

মূলয্ কিমশন’ গঠন করা েহাক। েমৗসুম-িভিৎতক দাম িনধর্ারণ এবং কৃষেকর অংশ�হণ িনি�ত করা েগেল তা 

কােজ েদেব। ভারেত এটা কাযর্কত পদেক্ষপ িহেসেব �মািনত হেয়েছ। েদেশও িবষয়িট গেবষক বা আমলােদর 

হােত না েরেখ �কৃত কৃষক ও বাজার সংি�� সবাইেক যু� কের এটা করেত হেব। এেত বাজাের যথাযথ সংেকত 

যােব। গেবষেকরাও বাজার স�েকর্ জানেত পারেবন। েদবি�য় ভ�াচাযর্ আশা �কাশ কেরন, আগামী িদেন নীিত 

িনধর্ারেকরা এটা অনুধাবন করেত পারেবন এবং এ িবষেয় �েয়াজনীয় পদেক্ষপ �হন করেবন। 



সূচনা ব�বয্

সংলােপর শুরুেতই এসিডিজ বা�বায়েন নাগিরক �য্াটফমর্, 

বাংলােদশ-এর আ�ায়ক ড. েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, �াধীনতার পর গত 

৫০ বছের বাংলােদেশর সফলতার অনয্তম �ধান জায়গা হে� কৃিষ। 

�াধীনতার পর বাংলােদশেক িনেয় অেনেকই িবিভ� ম�বয্ কেরিছেলন। 

এখানকার মানুষ কী েখেয় েবঁেচ থাকেব, তা িনেয়ও িছল সংশয়। এখন 

আমরা গেবর্র সে� বলেত পাির, ১৬ েকািট মানুষেক িতন েবলার খােদয্র 

�েয়াজন েমটােনার মেতা যেথ� ধান বাংলােদশ উৎপাদন করেত পাের। 

�াধীনতার সুবণর্ জয়�ীেত এই অজর্নেক অবশয্ই �রণ করেত হেব। 

কৃষক, কৃিষ বয্বসায়ী, গেবষক, - সবাই এই �শংসার দািবদার। তেব চাল 

সবসময়ই একিট সংেবদনশীল পণয্। চােলর দাম �াস-বৃি�র সােথ সািবর্ক 

মূলয্�ীিতর িনকট স�কর্ রেয়েছ। চােলর দাম িনধর্ারণ ও সরবরােহর 

েক্ষে� রাে�র কী ভূিমকা থাকেব তাও গুরু�পূণর্। এছারাও আ�জর্ািতক 

বাজাের দােমর উৎথান-পতেনর সে� অভয্�রীণ বাজাের চােলর দােমর 

স�কর্ রেয়েছ। এ েক্ষে� বয্তয্য় ঘটেল তার অিভঘাত দৃশয্মান হয় 

সামািজক-অথর্ৈনিতক-রাজৈনিতক বা�বতায়। সা�িতক সমেয় চােলর 

দাম ঊ�র্মুখী। এই দাম বৃি�র কারণ স�েকর্ আমােদর েকান �� ধারণা 

েনই। আজেকর আেলাচনা েথেক এ িবষেয় িকছুটা ধারণা পােবা বেল 

আমরা আশা করিছ। 

কৃষেকর ব�না

আেলাচনার সূ�পাত কের ড. এম আসাদু�ামান বেলন, চােলর দাম িনেয় 

িকছু বলেল েসই পুেরােনা গে�র অবতারণা করেত হেব। তেব েসই 

গে�র ে�িক্ষত বদেল েগেছ। ৮১ বছর আেগ আিজজুল হক ‘ময্ান িবহাই� 

স�েকর্ জানেত চাইেল ২-৩ মাস আেগর তথয্ জানােনা হয় বেল িতিন ম�বয্ কেরন। এখােন তেথয্র ঘাটিত 

আেছ বেল িতিন মেন কেরন। 

শাইখ িসরাজ তেথয্র গড় িমল িনেয় তার ব�বয্ শুরু কেরন। এক �িত�ান বেলেছ, েদেশ ৩০ লাখ টন আমন 

েবিশ উৎপািদত হেব, আবার সরকাির অনয্ �িত�ান বেলেছ, ১৫ লাখ টন ধান কম উৎপািদত হেব। িতিন 

বেলন, আমন ধান কম উৎপািদত হেয়েছ তা িনি�ত। �লি�ত বনয্া ও দুেযর্ােগর কারেণ উৎপাদন কম হেব, 

েসটাই �াভািবক। এখন মজুত আেছ ৫ লাখ টেনর মেতা। গত এক স�ােহ েমাটা চােলর খুচরা দাম িছল 

৪২-৪৩ টাকা, আেগ যা িছল ৪৫-৫০ টাকা। িচকন চােলর দাম িছল ৮০ টাকার মেতা, এখন তা ৭৭-৭৮ টাকায় 

েনেম এেসেছ। এক স�াহ আেগ ধােনর পাইকাির দাম মণ�িত িছল ১০০০-১১০০ টাকা। েসটা এখন হাজার 

টাকায় েনেম এেসেছ। সেবর্া� দাম িছল ১ হাজার ৬০০ টাকার মেতা। অনয্িদেক িসংহভাগ �কৃত কৃষেকর হােত 

িক� ধান েনই। এই ধান চেল যায় িমল মািলক বা মজুতদারেদর হােত। অথর্াৎ দাম বাড়েলও কৃষক উপকৃত 

হে� না। ধােনর দাম বাড়েল কৃষেকর িকছুটা হেলও লাভ হয়, আবার দাম বাড়েল েভা�ার ক্ষিত। এর মেধয্ 

সম�য় করা যাে� না। িন�য়ই এখােন নীিতগত িস�াে�র বয্াপার আেছ বেল িতিন উে�খ কেরন। 

এেকএম েখারেশদ আলম খান বেলন, এবার আমরা বাজাের েসই অেথর্ ধান পাইিন। তাহেল মজুত বাড়েব 

েকমন কের? েয কারেণ শুরু েথেকই বেলিছ, উৎপাদন েবিশ হেলও সরবরাহ খুবই কম। েকননা এবার ধান 

িবিভ� পেকেট চেল েগেছ। িকছু েমৗসুিম বয্বসায়ী এখন ধান মজুত কের। আবার বড় বয্বসায়ীরা ৫০টা িমল 

িনেয় একটা বড় িমল ৈতির কেরেছ, তােদর চািহদা েবিশ। ফেল সব ধান তােদর পেকেট চেল েগেছ। তারা শাট 

ডাউন কের বেস আেছ। আমােদর মেতা মাঝাির বা েছাট িমলারেদর কােছ এখন ধান েনই। 

বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি�িটউট(ি�)-র মহাপিরচালক ড. েমা: শাহজাহান কিবর বেলন, েকউ দায় িনেত 

চাে�ন না। গত বছর ২ েকািট টন চাল উৎপািদত হবার পরও িক� বাজাের চােলর দাম কেমিন। েবশ কেয়কিট 

সমীক্ষায় েদখা েগেছ, ৩০ জুন বাজাের ২৯ েথেক ৩০ লাখ টন চাল উ�ৃৎত থাকেব। এই খবর �কািশত হওয়ার পর 

সবাই নড়চেড় বসল। এবার আউশ উৎপাদন হেয়েছ ৩৩ লাখ টন। এরপর আমন ধান কত উৎপাদন হেত পাের, 

তা জানা যায়িন। ফসল এখেনা পুেরাপুির ওেঠিন। এসেবর িভিৎতেত বলা হে�, ২৯-৩০ লাখ টন উ�ৃৎত থাকেব। 

এরপর মাথািপছু চােলর চািহদা িনেয়ও অ��তা আেছ। খানা আয়-বয্য় জিরপ েথেক আমরা জািন, মাথািপছু চাল 

খাওয়া হে� ৩৬৭ �াম। িক� ি�-র িনজ� সমীক্ষা বলেছ, মাথািপছু চাল খাওয়া হে� ৪০৫ �াম। েকািভেডর 

কারেণও এটা বাড়েত পাের। তেব নন িহউময্ান কনজা�শন বা অনয্ানয্ খােত চােলর বয্বহার বাড়েছ। এেতও 

মাথািপছু চােলর চািহদা েবেড়েছ। েবােরা ধােনর উৎপাদন েবেড়েছ। অিত বৃি� ও বনয্ার কারেণ আমেনর উৎপাদন 

কেমেছ, যিদও েসটা �া�লেনর মেধয্ িছল। ি� এই িহসাব আমেল িনেয়েছ। আমেনর উৎপাদন ১৫ লাখ টন কম 

হেব এটা ধের িনেয়ই আমরা বলিছ, ৩০ লাখ টন চাল উ�ৃৎত থাকেব। িতিন েজার িদেয় বেলন, উৎপাদন কম হেলও 

খাদয্-শৃ�ল (ফুড েচইন) এক িদেনর জনয্ও িবন� হয়িন। েযটা ঘেটেছ তা হেলা, হঠাৎ হঠাৎ সংকট সৃি� কের দাম 

বাড়ােনার েচ�া হেয়েছ। খাদয্ সংকট হওয়ার আশ�া আেছ িক না এ �সে� িতিন বেলন, ‘েমােটও নয়। সংকট 

ৈতির করার আশংকা আেছ। েস জনয্ আমােদর সততা ও েদশে�েমর পিরচয় িদেত হেব। বাজার েথেক ২০-৩০ 

লাখ টন চাল উধাও কের েদওয়ার নিজর আেছ। িনেজর েচােখ েদেখিছ, �ােম ঘর বািনেয় ধান মজুত কের রাখা 

হেয়েছ। এমনিক ধনী কৃষেকর বািড়েতও ধান রেয়েছ।’

শাহজাহান কিবর আরও বেলন, চােলর উৎপাদন কম হওয়ার কারেণ দাম েবেড়েছ, এ কথা িঠক নয়। গত কেয়ক 

বছেরর তথয্-পিরসংখয্ান তা সমথর্ন কের না। বাজাের অেনক েমৗসুিম বয্বসায়ী এেসেছন। তােদর কারেণ বাজাের 

চাপ পেড়েছ। এ ছাড়া বড় িমলারেদর কারেণ েছাট িমলাররা বাজাের কাি�ত ভূিমকা পালন করেত পােরন না। 

শাইখ িসরাজ বেলন, সরকােরর মজুত আরও বাড়ােনা �েয়াজন। এখন সক্ষমতা ১৭-১৮ লাখ েমি�ক টন। �তয্� 

অ�েলর সব কৃষক একটাই কথা বেলেছন, ফসল েতালার পরই িবি� কের িদেত হয়, পরবতর্ী ফসল আবােদর 

জনয্ এবং িনেজেদর খাবার েজাগােনর জনয্। সরকার সব সময় ভােলা �ক ধের রাখেত পারেল ওই কৃষকেদর ধান 

তাৎক্ষিণক িবি� করেত হয় না। তারা ধীের ধীের িবি� কের নয্াযয্মূলয্ েপেত পাের। ি�তীয়ত, সরকারেক যিদ 

আমদািন করেত হয়, তাহেল ২৫ শতাংেশর িনেচ কর আেরাপ করা হেল কৃষক লাভবান হেব না। এটা পরীিক্ষত 

িবষয়। েকননা েমাটা ধােনর দাম যিদ কৃষক এক হাজার টাকা আর িচকন ধােনর জনয্ ১২০০-১৩০০ টাকা পায়, 

তাহেল সমতা থাকেব। েস েক্ষে� চাল িমিলংেয়র পর বাজাের েমাটাটা ৩৯-৪০ টাকা আর িচকনটা ৪৯-৫০ টাকা 

দাম হেব। অনয্িদেক ২৫ শতাংশ টয্া� িদেয় যিদ আমদািন করা হয়, তাহেল সীমা� পযর্� এটার দাম পড়েব 

৩৭-৩৮ টাকা। তেবই দুই বাজােরর মেধয্ সমতা থাকেব। সরকােরর কৃিষ য�পািতর সক্ষমতা আরও বাড়ােনা 

দরকার বেলও িতিন মেন কেরন। 

কৃষেকর কাছ েথেক সরাসির ধান েকনার কথা দীঘর্িদন ধের বলা হে�। সিতয্কার অেথর্ সরকােরর েসই 

অবকাঠােমা েনই বেল শাইখ িসরাজ মেন কেরন। সবিকছু িমিলেয় কৃষক শুভংকেরর ফাঁিকর মেধয্ই পেড় যায়। 

িতিন বেলন, সরকার বড় ধরেণর �ক� হােত িনেত পাের, েযমন- একসময় িছল শসয্ গুদাম ঋণ �ক�। 

েযখােন কৃষক শসয্ রাখেব এবং িবিনমেয় অথর্ িনেয় পরবতর্ী আবােদ যােব। তাহেল এ বয্ব�াটা কােজ েদেব। যখন 

েমৗসুম আসেব, কৃষক েসটা িবি� কের গুদােমর টাকা পিরেশাধ করেব এবং িনেজও ভােলা থাকেব। িক� এই 

কাযর্�ম সফল হেলা না। িতিন বেলন, যারা কােলাবাজাির কের, তােদর �াথর্ িটিকেয় রাখার জনয্ই এই কাযর্�ম 

সফল হয়িন। েদেশ ৩৮০িট শসয্গুদাম ঋণ �ক� িছল। েসটা কমেত কমেত এখন হয়েতা ১৮ িটর মেতা আেছ। 

েসগুেলা পুনরু�ীিবত করা েগেল অেনক সমসয্ার সমাধান হয়।  

এই পযর্ােয় কাজী সা�াদ জিহর চ�ন বেলন, শসয্ গুদামজাত করাই সবেচেয় বড় সমসয্া। �িতিট উপেজলায় 

বড় বড় শসয্ গুদাম িনমর্াণ করা েগেল কৃষকেদর সব ধান একবাের িবি� কের িদেত হয় না। এেত সরকােরর ৪-৫ 

হাজার েকািট টাকা বয্য় হেব। 

দাম �াস-বিৃ�

ড. কাজী শাহাবউি�ন বেলন, েমৗসুেম চােলর দাম কেম ও মধয্বতর্ী সমেয় বােড়, এটাই হেয় আসেছ। আমরা 

েদিখ, েবােরা েমৗসুেমর আেগ চােলর দাম বােড়, চাল উেঠ েগেল কেম; আবার আমন েমৗসুেমর আেগ দাম বােড়, 

আমন উঠেল দাম কেম। েসই িহসােব চােলর দাম এখন বৃি�র কথা নয়, যিদ দুেযর্াগ না হয়। ১৯৯৮ সােল বনয্ার 

সময় উৎপাদন অেনকটাই কম হেয়িছল, েসবার আমরা ভারত েথেক েবসরকাির পযর্ােয় চাল আমদািন কেরিছ। 

ফেল চােলর বাজার অেনকটাই ি�িতশীল িছল। িতিন বেলন, এবার আমন উৎপাদন কতটা ক্ষিত�� হেয়েছ, 

েসটাই ��। আর েসই ক্ষিত েপাষােত আমরা কী কী বয্ব�া িনেয়িছ এবং সরকাির পযর্ােয় চাল আমদািন েকন হে� 

না, েসটা আেরক ��। েবসরকাির খােতর মাধয্েম চাল আমদািন করেত কী বয্ব�া েনওয়া হেলা বা শু� �াস করা 

হেলা িক না, তাও বড় ��। 

িতিন আরও বেলন, গত বছর জুন-জুলাই মােস একবার বনয্া হেয়েছ। ফসল েতালার সময় হয়িন, ফেল বীজতলা 

ন� হেয়েছ। সরকােরর চাল মজুেতর পিরমাণ সক্ষমতার েচেয় অেনক কম। তেব েবসরকাির খােতরও িকছু মজুত 

আেছ। কম মজুত খাদয্ িনরাপৎতার জনয্ হুমিক হেয় দাঁড়ােত পাের। সরকাির মজুেতর সে� বাজােরর দােমর 

স�েকর্র �সে� িতিন বেলন, স�কর্টা �তয্ক্ষ না হেলও পেরাক্ষ একটা স�কর্ আেছ। কারণ, সরকাির মজুত কম 

হওয়ার অথর্ হেলা, বয্বসায়ীেদর কােছ ভুল বাতর্া যাওয়া। বাজাের গুজব ৈতির হয়, মজুত কম, তােত দাম েবেড় 

যায়। সরকাির মজুত পযর্া� থাকেল এটা ঘটার সুেযাগ কম থােক। বয্বসায়ীরা জােনন, মজুত পযর্া� থাকেল 

সরকার েযেকােনা সময় বাজাের হ�েক্ষপ করেত পাের। 

বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা ইি�িটউট(বাির)-র মহাপিরচালক ড. েমা: নািজরুল ইসলাম বেলন, মলূ কথা হে�, 

চােলর দাম বাড়েছ। �া�লেন ভলু িছল, সবাই বলেছন। েয জিমেত ধান হয়, েসই জিমেতই অনয্ানয্ ফসল হে�। 

ঘাটিত পরূেণ অনয্ানয্ ফসেলর উৎপাদনশীলতা বাড়ােত হেব। খাদয্াভয্াসও পিরবতর্েনর েচ�া চলেছ। ধান/চাল 

মজতু হে�। একিট ে�িণ েসই ফায়দা েনওয়ার েচ�া করেছ। তেব উৎপাদেনর ধারাবািহকতা আেছ। িতিন আরও 

বেলন, ধান উৎপাদন ি�গুণ করা যােব না। েস জনয্ খাদয্াভয্াস পিরবতর্েনর েচ�া চলেছ। ৈবিচ�য্ িদেয় এই সংকট 

েমাকািবলা করেত হেব। তেব এই মহুেূতর্ েকােনা চালকেল চাল েনই, েতমন নয়। বাির-র িব�ানীরা েযখােনই 

েগেছন, েসখােন িমিলং করার জনয্ এক মােসর মজতু েনই, এমনটা েদখা যায়িন। েশয়ারবাজােরর মেতা চােলর 

বাজােরও িকছ ুকারসািজ আেছ। কিৃষেত যাি�কীকরেণর িবষেয় িতিন বেলন, �ম সা�য় হেল েসই �িমেকরা অনয্ 

খােত কাজ করেত পারেবন। এখনকার �িমকেদর উৎপাদনশীলতা খবুই কম। িজিডিপেত কিৃষর অবদান িদন িদন 

কমেছ। ফেল অনয্ানয্ খােত �িমক �েয়াজন হেব। 

চাল আমদািন

সরকার স�িত ২৯িট েবসরকাির �িত�ানেক ভারত েথেক চাল আমদািনর অনুমিত িদেয়েছ। আেগ বয্াপারটা 

উ�ু� িছল বেল জানান শাইখ িসরাজ। িক� এখন নতুন িনয়ম অনুসাের আেগ এলিস বা ঋণপ� েখালার জনয্ 

আেবদন করেত হেব। আেবদনকারী উপযু� হেল অনুমিত েদওয়া হেব। আমদািন শু� আেগ িছল ৬২ শতাংশ, যা 

২৫ শতাংশ করা হেয়েছ। িক� এলিস সবার জনয্ উ�ু� রাখা হয়িন। এেত বড় িবপযর্য় হেত পাের। এই �ি�য়ায় 

ভারত েথেক ২৫ টাকা েকিজেত চাল আনেল সীমাে� তার দাম পড়েব ৩৭ টাকা। খুচরা বাজাের ৪০ টাকা। ধােনর 

দাম যিদ কৃষেকরা মেণ ১০০০ টাকা কের পান, তাহেল বাজাের েমাটা চােলর দাম েসই একই পড়ত। তােত 

আমদািন-র�ািনেত ভারসাময্ সৃি� হেতা। 

বাংলােদশ রাইস এ�েপাটর্াসর্ অয্ােসািসেয়শন-র সভাপিত শাহ আলম বাব-ুর কােছ েদবি�য় ভ�াচাযর্ জানেত চান, 

এবার সময়মেতা ধান আমদািন হেলা না েকন? জবােব িতিন বেলন, আমদািনর েক্ষে� িনিদর্� িকছ ু সংখয্ক 

�িত�ানেক অনমুিত েদওয়া হেয়েছ, শু�ও কমােনা হেয়েছ। শাইখ িসরােজর কথার �িত�িন কের িতিন বেলন, 

আমদািনর সেুযাগ আরও িকছটুা উ��ু করা দরকার িছল। ২৯িট েবসরকাির �িত�ানেক আমদািনর অনমুিত েদওয়া 

�সে� িতিন বেলন, আমােদর সংগঠন র�ািন কের। বলা হে� ২৫ শতাংশ শু� িদেয় েমাটা চাল ভারত েথেক সীমাে� 

আনেত েকিজেত ৩৭ টাকা পেড় যােব। খচুরা বাজাের যা পড়েব ৩৯-৪০ টাকা। িক� এই িহসাবটা একট ুকম হেয় 

েগেছ। গািড় ভাড়া ও �িমেকর খরচ েবেড় েগেছ। এ ছাড়া শু� ২০ শতাংশ িনধর্ারণ করা দরকার িছল। তােত সবাই 

উপকতৃ হেতন। কষৃকেদর �সে� বলা দরকার, তােদর �তয্ক্ষভােব িবপণন বয্ব�ায় িনেয় আসা দরকার। নীিত 

িনধর্ারকেদর স�েকর্ তার অিভেযাগ, তারা সাধারণত িনজ� দািয়ে�র বাইের েযেত চান না। িক� তারা যিদ িকছু 

বাড়িত দািয়� কতর্বয্ পালন করেতন, তাহেল েদেশর অেনক উ�িত হেতা। িতিন আরও বেলন, সগু�ী চাল �িত 

বছরই েবশ খািনকটা উ�ৎৃত থােক। এই চাল র�ািনেত েবিশ �েণাদনা েদওয়া হেল েমাটা চাল আমদািন করা সহজ 

হেব এবং ৈবেদিশক ম�ুার ভারসাময্ থাকেব। 

ধান চােষ অনা�হ

ধােনর উৎপাদন �মাগত কমেছ। এটা সময্কভােব আমেল েনওয়া হে� িক না েস িবষেয় সংশয় �কাশ কেরন 

শাইখ িসরাজ। অদরূ ভিবষয্েত এটা বড় সমসয্া হেত পাের। িবগত বছরগুেলােত কষৃক ধান চােষ �মাগত ক্ষিতর 

স�খুীন হেয়েছন, দাম পানিন, ফেল তারা অনয্ানয্ ফসল চােষ উৎসািহত হেয়েছ। সরকােরর কাছ েথেক িনিদর্� 

মেূলয্ বীজ, সার পাওয়ার কারেণ অেনক কষৃক ধান চাষ অবয্াহত েরেখেছ, অেনক জিমেত ধান ছাড়া অনয্ িকছ ুহয় 

না, অেনক কষৃক এমনটাই মেন কেরন। এসব কারেণ ধান চাষ এখেনা অবয্াহত আেছ। তেব ধািন জিম উ� 

ফসেলর অনয্ানয্ চােষ বয্বহৃত হে�- �াগন ফল, মা�া, ফলু ইতয্ািদ। একটা পযর্ােয় আমরা হুমিকর মেুখ পড়ব। 

এমনিক বের� অ�েলও মানষু আর ধান করেত চায় না। একেরর পর একর জিমেত �াগন ফল বা বােরামািস 

আেমর চাষ হে�। তরুণ উেদয্া�ারা এসব কাজ করেছন। কষৃক অিধক টাকার েসচ িদেয় ধান করেত চায় না। 

এই �সে� েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, অেনেকই মেন কেরন, কৃষক অনয্ানয্ ফসল ফিলেয় বাজার েথেক চাল িকেন 

খােব, দরকার হেল আমদািন হেব। শাইখ িসরাজ বেলন, এটাই বা�বতা, যুি�র বয্াপার নয়। দাম না েপেল কৃষক 

েতা েসিদেক যােবই। িতিন আরও জানান, এমনও হে� েয কৃষক এক জিমেত ধােনর পাশাপািশ ফুল উৎপাদন 

করেছ। এই পিরি�িতেত কাঠােমাগত সম�য় আনা দরকার বেল মেন কেরন শাইখ িসরাজ। উৎপাদন বাড়ােনার 

পাশাপািশ লবণ ও দুেযর্াগ সহনশীল ধােনর জাত উ�য়েন েজার িদেত হেব বেল িতিন মত�কাশ কেরন। 

কার লাভ কার �িত

এখন কথা হেলা, চােলর মূলয্বৃি�র ফেল কারা লাভবান হেলন, আর কারা ক্ষিত�� হেলন। সাদা েচােখই েদখা 

যাে�, চােলর দাম বাড়েল ে�তারা ক্ষিত�� হন। যারা চাল িব�েয়র সে� জিড়ত, তারাই লাভবান হন। কথা 

হে�, চােলর মূলয্বৃি�র কারেণ যারা লাভবান হেয়েছন, তারাই িক চােলর মূলয্বৃি�র কারণ? েসটা অশিনসংেকত 

বেল কাজী শাহাবউি�ন মেন কেরন। চােলর পাইকাির বাজােরর মূল �ীড়নক হে�ন পাইকার ও আড়তদােররা। 

তারা গুজেবর সুেযাগ িনেয় মূলয্বৃি� ঘটাে�ন িক না, েস �� েতালার যেথ� কারণ আেছ। তেব তার কােছ এ 

িবষয়ক �মানেযাগয্ তথয্ েনই বেল জানান শাহাবউি�ন। খাদয্ ও কৃিষ ম�ণালয় যথাযথ বয্ব�া িনেয়েছ িক না, 

েস �� েতােলন িতিন। 

কৃষেকর কথা

গাইবা�া েথেক কষৃক আইজাজরু রহমান বেলন, যখন ধান আবাদ কির, তখন িঠকমেতা দাম পাই না। এখন আবার 

েবিশ দাম িদেয় িকেন েখেত হয়। বয্বসায়ীরা অেনক কম দােম ধান-চাল িকেন রােখ যােত পের েবিশ দােম িবি� 

করেত পাের। িতিন আরও বেলন, ‘িক� আমরা েতা �ক করেত পাির না। এ বয্াপাের পদেক্ষপ েনওয়া হেল সিুবধা 

হেতা।’  এই পযর্ােয় ড. েদবি�য় িজ�াসা কেরন, ‘কী পদেক্ষপ িনেল আপনােদর জনয্ ভােলা হেতা’? ধান বা চাল 

যিদ আপনারা �ক কের রাখেত পারেতন, আর এখন েবিশ দােম িবি� করেত পারেতন, তাহেল কী ভােলা হেতা। 

উৎতের আইজাজরু রহমান বেলন, ‘আমরা েতা আবাদ কির। যখন ফসল পাই, তখন কম দােম িবি� কের িদই, আর 

এখন েবিশ দােম িকেন খাই। এখন কী করা যায়, েসটা আপনারাই িঠক কেরন।’ গাইবা�ার আরও একজন কষৃক 

খরুশীদা েবগম বেলন, ‘েমৗসেুমর সময় আমরা েয ধানটা কম দােম (ঊে�র্ ৬০০ টাকা মণ) িবি� কির, পের েকন 

েসই ধান েথেকই আমােদর ৫০ টাকা েকিজেত চাল িকেন েখেত হয়, েসটাই আমার ��। আর একটা কথা, আিম 

মজিুর পাই মা� ৩০০ টাকা। এই টাকা িদেয় আিম িক চাল িকনব, না মাছ িকনব, নািক তির-তরকাির িকনব?’ কষৃক 

নিসমন আরা বেলন, দুেযর্াগ�বণ এলাকায় কিৃষকাজ করা খবুই কিঠন। আ�ােনর কারেণ অেনক ক্ষিত হেয়েছ। 

পরবতর্ীকােল বীজতলা েথেক সবিকছ ুনতনু কের করেত হেয়েছ। তােত ক্ষিত পেুরাটা েপাষােনা যায় না। িদনমজেুরর 

মজিুরও অেনেক েবেড়েছ। েদবি�য় ভ�াচাযর্ িজ�াসা কেরন, ‘আপিন চাল ধের রাখেত পােরন না?’ জবােব নিসমন 

আরা বেলন, ‘আমােদর েসই সাধয্ েনই’। এনিজওরা ঋণ েদয়, তেব সেুদর হার যেথ� েবিশ। েমেহরপরু েথেক য�ু 

হওয়া এক কষৃক বেলন, বীজ, সার ও েতেলর দাম েবিশ। মজিুরও অেনক েবেড়েছ। এই পিরি�িতেত কষৃেকরা 

ক্ষিত�� হে�ন। ফেল ধান চাষ েথেক েবিরেয় আসার �বণতা ৈতির হেয়েছ। িতিন আরও বেলন, ‘আমােদর আর 

েকােনা আয় েনই। ধান ধের রাখার সক্ষমতা আমােদর েনই’।

েদবি�য় ভ�াচাযর্ আরও িজ�াসা কেরন, ধােনর পাশাপািশ অনয্ানয্ েযসব চাষ হে�, েসগুেলা েকাথায় িবি� হে�, 

ঢাকায় আসেছ কী? জবােব কৃষক নিসমন উৎতের বেলন, না, েসগুেলা আপাতত �ানীয় বাজােরই িবি� হে�। 

সাতক্ষীরা েথেক মাকসুদা খাতুন বেলন, চােলর দাম বৃি�র কারেণ ক্ষিত হে�। অথচ আমরা ধান িবি� কেরিছ 

কম দােম। আবার সার, বীেজর দাম েবিশ। বয্বসায়ীরা গুদােম ধান েরেখ িদে�। পরবতর্ীকােল তারা েবিশ দােম 

িবি� করেছ। এই পযর্ােয় েদবি�য় ভ�াচাযর্ িজ�াসা কেরন, ‘আপনারা সরকােরর কােছ ধান িবি� কেরনিন?’ 

জবােব মাকসুদা খাতুন বেলন, ‘আমরা েসই সুেযাগ পাই না। এমনিক েসই খবরও পাই না’। পের আমােদর ধান 

িকেন েখেত হয় বেল জানান িতিন। সাতক্ষীরার আেরক কৃষক সােবরা খাতুন বেলন, ‘আমরা যিদ সরকােরর কাছ 

েথেক সার-বীজ েকনার জনয্ িকছুটা সাহাযয্ েপতাম, তাহেল উপকার হেতা’। ধান ধের রাখার ক্ষমতা তােদর েনই 

জািনেয় সােবরা খাতুন আরও বেলন, কৃিষ িবভাগ তােদর কােছ েপৗঁছােত পাের না। 

কৃষক সােবরা খাতুন বেলন, তারা দীঘর্িদন ধের চাষাবাদ করেলও সুিবধা পাে�ন না, অথচ যারা অ� িকছুিদন 

ধের চাষাবাদ করেছন, তােদর অেনেকই সুিবধা পাে�ন। সুনামগ� েথেক রািফয়া আ�ার নােমর একজন কৃষক 

বেলন, আমােদর এখােন এক ফসিল জিম। আমরা অেনক আশা িনেয় একিট ফসলই উৎপাদন কির। উৎপাদন 

করেত িগেয় িবিভ� ধরেনর সমসয্া েদখা যায়। েসসব সমসয্ার সমাধান কের যখন ফসল িবি� করেত যাই, তখন 

খরেচর সমান দামও পাই না। িতিন আরও বেলন, েকন বয্বসায়ীরা েমৗসুেমর সময় আমােদর কাছ েথেক কম 

দােম ধান িকেন মজুত কের রােখ এবং পের েকন সারা বছর আমােদর েবিশ দােম চাল িকেন েখেত হয়? তাহেল 

েমৗসুেমর সময় ধােনর দামটা বািড়েয় িদেল সমসয্া কী? িতিন আরও বেলন, সরকার েবিশ দােম ধান মজুত 

করেলও েসখােন সবাই িদেত পাের না। রংপুর েথেক হািসনা েবগম বেলন, সরকার যিদ আমােদর ফসল মজুেতর 

বয্ব�া কের েদয় তাহেল আমরা পের েবিশ দােম ধান িবি� করেত পারব। 

কুিড়�াম েথেক শােহদ আলী নােম একজন কৃষক বেলন, আিম একজন ক্ষু� কৃষক। আিম ধান উৎপাদন কের েয 

টাকা পাই তা িদেয় আমার সংসার চেল না। নীলফামারী েথেক একজন কৃষক বেলন, আমরা চরা�েলর মানুষ 

অেনক �িতকূলতার মােঝ ফসল ফলাই। িক� ফসেলর নয্াযয্ মূলয্ পাই না। তাই আমরা যিদ সরকােরর কােছ 

দা �াউ’ নােমর একিট বই িলেখিছেলন। কৃষেকর ব�নার কথাই িতিন বেলেছন। তখন জিমদাির �থা িছল, এখন 

েসটা েনই, বা�বতা বদেলেছ। েদেশর ৫০ ভাগ কৃষেকর ২-৩ িবঘার েবিশ জিম েনই। এই জিমেত এত ফসল 

উৎপািদত হয় না েয তা িদেয় তারা তােদর সব চািহদা েমটােত পােরন। কৃিষর ধরণও বদেল েগেছ, অেনক 

ইিতবাচক পিরবতর্ন হেয়েছ, িক� সবাই সুিবধা পাে�ন না। 

েকািভড েমাকািবলায় কৃিষ

ড. আসাদু�ামান মেন কিরেয় েদন েয, ২০২০ সােল সাধারণ ছুিটর সময় েবােরা ধান কাটা যােব িক না, তা 

িনেয় শ�া ৈতির হেয়িছল। যিদও েশষ পযর্� েক্ষেতর ধান কাটা স�ব হেয়িছল। তা না হেল এখন আমােদর 

খাদয্ সংকট ৈতির হেত পারত। এরপর অেনেকই বলেত শুরু করেলন, েকািভড েমাকািবলায় কৃিষই সবেচেয় 

বড় হািতয়ার। কৃিষ উৎপাদন িঠকঠাক হেল অথর্নীিত দাঁিড়েয় যােব। িক� কৃষেকর কথা বলা হেলা না। 

আসাদু�ামান বেলন, আমােদর কৃিষ উৎপাদন বাড়ােত হেব, িক� িযিন উৎপাদন করেছন তার কথাও ভাবেত 

হেব। বাজাের দাম েবিশ থাকেল কৃষক েবিশ লাভ পােবন। িক� েসটা হে� িক না এটা বুঝেত েগেল িকছু 

তাৎক্ষিণক বা �� ও দীঘর্েময়ািদ বয্াপার বুঝেত হেব। ২০১৯-২০ অথর্ বছের সরকােরর হােত ১২-১৩ লাখ 

টন খাদয্শসয্ মজুদ িছল। েকািভড েমাকািবলায় সাহাযয্-সহায়তা িহেসেব এর অেনকটাই িদেত হেয়েছ। �থম 

িদেক মানুেষর রুিট-রুিজর সমসয্া িছল। সমসয্া সমাধােন সহেযািগতা তখন অেনকটাই কােজ এেসেছ। েস 

জনয্ সরকারেক ধনয্বাদ িদেত হেব বেল িতিন মেন কেরন। 

চাল মজুেতর তথয্ িব�াট

সাহাযয্-সহেযািগতা করার কারেণ সরকােরর মজুত অেনকটাই কেম এেসিছল। লক্ষয্ িছল, সরকার েবােরা 

েমৗসুেম ৮ লাখ টন খাদয্ শসয্ মজুত করেব, িক� �কৃতপেক্ষ করা হেয়েছ মা� চার ভােগর একভাগ। েকন েসটা 

হেলা, উৎতের আসাদু�ামান িনেজই বেলন, সবাই সবার ওপর েদাষােরাপ করেছন। িমল মািলকেদর কথা বলা 

হেয়েছ, তারা েকিজ�িত ৪১ টাকা েচেয়েছন; তেব সরকার ৩৭ টাকার েবিশ িদেত চায়িন। এ িনেয় মন কষাকিষ 

হেয়েছ। এর মেধয্ চােলর দাম বাড়েত শুরু কের। গত বছেরর এই সমেয় চােলর েয দাম িছল, এখন তার েচেয় 

দাম অ�ত ৫০ ভাগ েবিশ। খাদয্ ম�ণালয় যখন িমল মািলকেদর কাছ েথেক চাল িকনেত পারল না, তখন 

আমদািনর অনুমিত চাইল। মাননীয় �ধানম�ীও অনুেমাদন িদেলন এবং খাদয্ ম�ণালয় অনুেমাদন িনেয়ও 

আমদািন করল না। 

তেব চােলর দােমর সে� কৃষেকর স�কর্ েনই, তার স�কর্ ধােনর দােমর সে�। িতিন কখন ধান িবি� 

করেছন, কার কােছ িবি� করেছন, এসব খুবই গুরু�পূণর্। ফেল চােলর দাম বাড়েল লাভ হয় িমল মািলক, 

আড়তদারেদর। িতিন বেলন, েযাগান কমিতর িদেক থাকেল সাধারণত দাম বােড়। চািহদা েতা আর হঠাৎ কের 

বােড় না, এেক্ষে� সমসয্া েযাগােনর। এক হেত পাের েযাগােনর কমিত আেছ অথবা েযাগান েকাথাও আটেক 

আেছ- িমল মািলক, ফিড়য়া �মুেখর হােত। এ কথাও েশানা যাে�, অেনেক আবার চাল বা ধান মজুত কের 

েরেখেছ। সময়-সুেযাগমেতা তারা বাজাের ছাড়েব। অথর্াৎ তােদর কােছ তথয্ আেছ, বাজাের চােলর দাম বাড়েব। 

তােত তারা িকছু টাকা মুনাফা করেবন। েযাগােনর ��তা থাকেল দাম েতা বাড়েবই। িমল মািলক েসই ফায়দা 

তুলেত েচ�া করেব। 

েকৗতূহেলা�ীপক খবর হেলা, সরকারেক যখন বলা হেলা, িমল মািলকেদর চাপ েদওয়া হে� না েকন, তখন তারা 

বলল, এ িবষয়ক আইিন ক্ষমতা সরকােরর হােত েনই। এমনিক েদেশর মানুষ েখেত না েপেলও সরকােরর িকছু 

বলার েনই। এিদেক আমন ধান উঠল। েকউ েকউ বলেছন, আমন ধান িক পুেরাটা উেঠেছ? িবেশষ একিট গেবষণা 

�িত�ান বেলেছ, ৩০ লাখ টেনর মেতা উ�ৃৎত হেব। কী িহেসেব বলা হেয়েছ, তা আমরা জািন না। পের আবার 

তারা বেলেছ, ১০ লাখ টেনর মেতা উ�ৃৎত হেব। আমেনর সময় বনয্া ও ঘূিণর্ঝড় আ�ান আঘাত েহেনেছ। এমন 

অেনক জায়গায় বনয্া হেয়েছ, েযখােন ২৫-৩০ বছেরও বনয্া হয়িন। উৎপাদেন তার �ভাব পেড়েছ। আমেনর 

পর চার মােস ধান উৎপাদন হয় না। েবােরার পর �ায় পাঁচ মাস উৎপাদন হয় না। আসাদু�ামান মেন কেরন, 

এই মধয্বতর্ী সমেয় কীভােব চািহদা ও েজাগােনর মেধয্ সাম�সয্ রাখা হেব, তা মাথায় রাখেত হেব। কথা হে�, 

চাল আমদািনর অনুমিত িনেয়ও েকন আমদািন করা হেলা না? তােত দাম এতটা বাড়ত না। তেব চােলর মজুত 
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ধান েতালার পরপরই িকছু ঋণ পাই, তাহেল আমরা ধানটা িতন েথেক চার মাস ধের রাখেত পাির। তাহেল হয়েতা 

আমরা আরও িকছুটা েবিশ দােম িবি� করেত পারব আর উৎপাদন খরেচর ঋণও েশাধ করেত পারব। এেত কের 

আমােদর পািরবািরক চািহদাও িমটেব, আবার নয্াযয্মূলয্টাও হয়েতা পাব। 

কৃষক আে�ালন

ড. েদবি�য় বেলন, তৃণমূল পযর্ােয়র ক্ষু� কৃষকেদর সমসয্ার কথা আমরা এতক্ষণ শুনলাম। এখন কৃষক সিমিতর 

সাধারণ স�াদক সা�াদ জিহর চ�েনর কােছ জানেত চাই, এর সমাধান িকছু আেছ িক না। এই ে�িক্ষেত 

সা�াদ জিহর বেলন, সমাধান অবশয্ই আেছ। িক� েসটা িনভর্র কের আমােদর েদশটা যারা চালান, তােদর নীিত 

িনধর্ারেণর ওপর, তােদর দৃি�ভি�র ওপর। কৃষকবা�ব সরকার কথাটা মুেখ বলা হেলও বা�েব েদখা যায় না। 

আজ ধান-চােলর দাম িনেয় এত কথা হে�। সরকার ধােনর দাম িনধর্ারণ কের িদেয়েছ এক হাজার ৫০ টাকা। 

এটাও আমােদর আে�ালেনর ফসল। িক� দুভর্াগয্ হেলা, সরকার িনধর্ািরত মূেলয্ সব কৃষক ধান িবি� করেত 

পাের না। েমৗসুেমর সময় েবিশর ভাগ কৃষক বাধয্ হেয় ৫০০-৭০০ টাকা মেণ ধান িবি� কেরন, এেত তােদর 

উৎপাদন খরচও ওেঠ না। এর একটাই সমাধান, সরকার সরাসির কৃষেকর কাছ েথেক ধান বা চাল িকেন েনেব। 

িক� �িত বছরই সরকােরর পক্ষ েথেক বলা হয়, কৃষেকর কােছ িগেয়ও আমরা ধান বা চাল পাি� না। গত বছর 

এক লাখ েমি�ক টন ধান ও চাল েকনার কথা িছল। িক� তারা টােগর্ট পূরণ করেত পােরিন। 

সা�াদ জিহর �� কেরন, আমরা েতা েদখিছ �িতিট েমৗসুেম ধােনর বা�ার ফলন হে�, তাহেল েকন সরকার 

পাে� না। কারণ তারা �কৃত কৃষকেদর কােছ যাে�ন না। আমরা বারবার বেল আসিছ, কৃষেকর কাছ েথেক ধান 

ও চাল দুেটাই িকনেত হেব। ধান-চাল েকনার জনয্ ইউিনয়ন পযর্ােয় েযসব এলাকায় উৎপাদন েবিশ হয় েসসব 

এলাকায় সরকাির �য়েক� করেত হেব। এটা অ�ায়ীভােবও করা যায়। এেত কের ঘুষ বা দুনর্ীিত বৃি�র আশ�া 

আেছ িক না জানেত চাইেল িতিন বেলন, েজলা পযর্ােয় যিদ �য়েক� করা হয় তাহেল ওই পযর্� ক্ষু� কৃষেকরা 

েপৗঁছােত পাের না। তাই েসটা যিদ ইউিনয়ন পযর্ােয় করা হয়, তাহেল এলাকার সব কৃষক েসখােন েযেত পাের। 

িক� সরকার �য়েক� করেছ না। বারবারই আমরা েদখিছ, সরকার চাল িকনেছ িমলারেদর কাছ েথেক। এই 

িমলার ও েমৗসুিম বয্বসায়ীরা ৫০০ েথেক ৬০০ টাকা মেণ ধান িকেন মজুত কের রােখ। আর এখন বাজাের চােলর 

দাম েবিশ। বাজাের এখন �চুর চাল মজুত আেছ। ফেল দাম বাড়ার কারণ েনই। শুধু সরকােরর ভুল 

নীিত-িনধর্ারেণর কারেণ এই সমসয্াগুেলা হে�।

সা�াদ জিহর বেলন, আমরা কষৃক সিমিতর পক্ষ েথেক বারবার বেল আসিছ, িবএিডিস-েক সি�য় কের �েয়াজনীয় 

সার, বীজ ও কীটনাশক কষৃকেক কম দােম সরবরাহ করেত হেব। তাহেল কষৃেকর উৎপাদন খরচ কম হেব। িক� 

সরকার েসিদেক না িগেয় েবসরকাির খােত সব েছেড় িদে�। আরও একটা িবষয় আমরা বেল আসিছ। েসটা হে�, 

কষৃেকর কাছ েথেক সরকার নয্াযয্ মেূলয্ ধান-চাল িকনেব এবং েরশিনংেয়র মাধয্েম কম দােম িন� ও 

িন�-মধয্িবৎতেদর কােছ িবি� করেব। েসটা করা হেল মানষু আজেকর এই দুিবর্ষহ অব�া েথেক িকছটুা হেলও মিু� 

েপত।’ সা�াদ জিহর আরও বেলন, বতর্মান সরকার ২০০৮ সােল ক্ষমতায় আসার পর বেলিছল, তারা প�ী েরশিনং 

বয্ব�া চাল ুকরেবন। িক� দুভর্াগয্, এখেনা েসটা হে� না। আরও একটা িবষয় আমরা বারবার বেল আসিছ, উৎপাদন, 

বাজারজাতকরণ ও িবপণন যিদ সমবায় িভিৎতেত করা যায়, তাহেল মধয্��েভাগী ফিড়য়ারা েবিশ িকছ ুকরেত পারেব 

না। কষৃক সরাসির এখােন েথেক লাভবান হেব। কষৃকেদর এত সমসয্া থাকার পরও কষৃক আে�ালন হে� না েকন, 

জানেত চাইেল সা�াদ জিহর বেলন, আে�ালন হে� না েসটা িঠক নয়; আে�ালন হেলও েসটা �চার মাধয্েম খবু 

েবিশ আসেছ না। 

িমলারেদর কথা

বাংলােদশ অেটা রাইস িমল ওনাসর্ অয্ােসািসেয়শন-র সভাপিত এেকএম েখারেশদ আলম খান-েক উে�শয্ কের 

ড. েদবি�য় বেলন, আজেকর আেলাচনায় কার লাভ, কার ক্ষিত িবেবচনা করেল এবং আেলাচনায় সবার ব�বয্ 

েথেক েযটা বারবার উেঠ এেসেছ, তােত অেটা রাইস িমেলর মািলকেদর িদেকই দৃি� যায়। যিদ কৃিষম�ীর কথা 

বিল, িতিনও েকােনা এক জায়গায় কারসািজ শ�টা বয্বহার কেরিছেলন, সব িমিলেয় েখারেশদ আলম খােনর 

ব�বয্ শুনেত চান েদবি�য় ভ�াচাযর্। 

েখারেশদ আলম বেলন, িবগত কেয়ক বছের েদেখ এেসিছ, ৫৮ টাকার ওপের চােলর দাম যায়িন। ২০১৫-১৬ 

সাল েথেক ধােনর দাম বাড়েছ, যার ফেল চােলর দামও িকছুটা েবেড়েছ। এইবার মাননীয় �ধানম�ী চাে�ন, 

কৃষক নয্াযয্ মূলয্ পান, নীিত িনধর্ারকরাও েতমনটাই চাে�ন। ধান কাটার শুরু েথেকই িক� আমরা এক হাজার 

৫০ টাকা কের িকনিছ। আর সরবরাহ আমােদর �থম েথেকই কম িছল। আিম েযটা বলেত চাই, চািহদা এবং 

সরবরােহর ওপর িভিৎত কেরই েয েকােনা িকছুর মূলয্ িনধর্ািরত হয়। অথর্াৎ সরবরাহ কেম েগেল িজিনেসর মূলয্ 

েবেড় যায়। আর আমােদর �থম েথেকই এবার সরবরাহ কম িছল। েয বাজাের ৫০ গািড় ধান িবি� হেতা, েসই 

বাজাের এবার ১০ গািড় ধানও পাইিন। কৃিষ ম�ণালয় েথেক এবার ধােনর বা�ার ফলেনর েয তথয্ েদওয়া 

হেয়েছ, েসটা সিঠক নয় বেল আিম মেন কির। এখন েথেক দুই মাস আেগ েদখলাম, বাজাের পযর্া� ধান পাওয়া 

যাে� না, ধােনর বাজার বাড়েছ, েসই সে� উৎপাদন খরচও িকছুটা েবেড়েছ। �থেম আমরা ধান পিরবহন কের 

িনেয় আিস, পের েস� কের শুকােত হয়। েসখােন আমােদর িবদুয্ৎ িবল আেছ, �ালািন খরচ আেছ, �িমকসহ 

আরও অনয্ানয্ েযসব খরচ আেছ, েসগুেলা সম�য় কের েদখা যায়, আমরা েলাকসান িদেয় যাি�। তারপরও িক� 

আমরা বাজাের চাল সরবরাহ িঠক েরেখিছ।’ 

বড়-েছাট বয্বধান

মাননীয় �ধানম�ী, কৃিষম�ী, খাদয্ম�ী ও অথর্ম�ীেক উে�শয্ কের েখারেশদ আলম বেলন, ৯৫ শতাংশ রাইস 

িমেলর মািলক িক� বয্াংেকর েখলািপ �াহক। তােদর িবরুে� মামলা হে�, ওয়াের� জাির করা হে�। েদশ 

আজেক খােদয্ �য়ংস�ূণর্। খাদয্ িনরাপৎতায় রাইস িমল মািলকেদর বড় অবদান আেছ এবং থাকা উিচত। এই 

রাইস িমল যিদ হািরেয় যায়, তাহেল েদশ আবার তলািবহীন ঝুিড়েত পিরণত হেব। কৃষক খাদয্ উৎপাদন করেব, 

িক� িবি�র জায়গা খুঁেজ পােব না। তখন িক� েদেশ ভয়াবহ পিরি�িত সৃি� হেব। িতিন আরও বেলন, বড় বড় 

১৭টা বহুজািতক েকা�ািন বাজাের আেছ। তারা আচার বানায়, চাটিন বানায়, মুিড় ভাঁেজ, িচড়া ভাঁেজ, আরও কত 

কী। বাংলােদশ বয্াংেকর ইএফ ফাে�র সব সুিবধা িক� এরা েনন। বাংলােদশ বয্াংেকর এই ঋেণর িবপরীেত সুদ 

িদেত হয় না। অথচ আমরা যারা এসএমই পযর্ােয় বয্বসা করিছ, তারা েকােনা িদন এই সুিবধা িনেত পািরিন। 

বৃহৎরা িবনা সুেদ ঋণ িনেয় বয্বসা করেছ, আর আমরা ১৭ শতাংশ সুেদর িবিনমেয় ঋণ িনেয় বয্বসা করিছ। 

বতর্মােন ৯ শতাংশ সুেদর কথা বলা হেলও বা�েব তা হে� না। ফেল এই েকা�ািনগুেলার সে� আমরা েপের 

উঠিছ না। �াভািবকভােবই একটা িসি�েকট সৃি� হেয়েছ। েখারেশদ আলম আরও বেলন, যােদর হােত হাজার 

হাজার শত শত েকািট টাকা আেছ, তারা বয্াংক ও িবমার মািলক। তারা িচিন বানায়, লবণ বানায়, তারা সব 

বয্বসাই কের। এখন কথা হে�, আমােদর উৎপাদন খরচ যিদ কমােনা যায়, আর এই েমগা বয্বসায়ীেদর আইেনর 

আওতায় আনা যায়, তাহেল হয়েতা চােলর দাম িকছুটা কমােনা স�ব। ধান কাটেতও �চুর টাকা লােগ। একজন 

�িমকেক িদেন ৬০০ টাকা িদেত হয়। েসই �িমক ধান কাটেত পােরন িদেন এক মণ এটা বড় ক্ষিতর কারণ; 

কৃষকেদর যিদ ধান কাটার য� েদওয়া যায়, তাহেল এই খরচ লাগত না। 

বাংলােদশ পরমাণু কৃিষ গেবষণা ইনি�িটউট(িবনা)-র মহাপিরচালক, িমজর্া মিফজুল ইসলাম বেলন, �ামা�েল 

েদখা যায় েছাট েছাট েযসব িমল আেছ েসগুেলা ব�। ওখােন েকউ েযেত চায় না। আর বড় বড় িমলগুেলােত 

অেনক বড় বড় েমিশন। েযমন, েমাটা চালেক িচকন করার েয েমিশন, তার দাম অেনক। েছাট িমল মািলেকরা এটা 

িকনেত পাের না। িতিন বেলন, েমাটা চােলর দাম বাড়েছ। েসটা হেবই, েকননা েমাটা চালই এখন িচকন চাল হেয় 

যাে�। ফেল েমাটা চােলর চািহদা এখন েবিশ। ৭০ েথেক ৮০ ভাগ েমাটা চাল সরু হেয় নািজরশাইল, িমিনেকট 

হেয় যাে�। ফেল এই জায়গােতও আমােদর কাজ করার সুেযাগ আেছ িক� এ জনয্ েছাট েছাট িমলগুেলােক 

�েণাদনার আওতায় িনেয় আসেত হেব। 

ধান উৎপাদন

শাইখ িসরােজর সে� একমত েপাষণ কের িমজর্া মিফজুল ইসলাম বেলন, আিমও একজন উ�াবক। বীনা ধােনর 

অেনকগুেলা জাত উ�াবন কেরিছ। এই জাতগুেলা এখন খুবই জনি�য়। অেনেক বলেছন, ধােনর উৎপাদন কেম 

যাে�। আিম একজন িব�ানী িহসােব বলব, কথাটা একদম িঠক নয়। �িত েহ�র জিমেত েযন �ায় ১০ টন 

উৎপাদন করেত পাির, েসই লেক্ষয্ আমরা কাজ করিছ। এর �েয়াজনীয় �যুি�ও আমােদর হােত আেছ। ফেল 

আগামী িদেন উৎপাদন আরও বাড়েব বেলই আশা করিছ। বাজার বয্ব�াপনােত অবশয্ই েজারদার করেত হেব। এ 

জনয্ বাজার মিনটিরং েজারদার করেত হেব। েসই সে� চােলর মূলয্ এবং সংি�� নীিত �ণয়ন ও বা�বায়ন িনেয়ও 

কাজ করেত হেব। 

আগামী েবােরা েমৗসুেম যখন নতুন ধান উঠেব, তখেনা চােলর দাম েবিশ থাকেব িক না, এই �ে�র জবােব ি�-র 

মহাপিরচালক বেলন, চলিত বছের েবােরার উৎপাদন অেনক েবিশ হেব। কারণ আমন েমৗসুেম কৃষেকরা 

নয্াযয্মূেলয্ ধান িবি� করেত েপেরেছ। ফেল তারা আরও েবিশ উৎসাহ-উ�ীপনা িনেয় েবােরা আবাদ করেবন। 

টােগর্েটর েচেয়ও েবিশ উৎপাদন হেব বেল আশা করিছ। ফেল তখন চােলর দাম কেম আসেব বেল আশা করেছন 

ি�-র মহাপিরচালক। 

সমাপনী ব�বয্

আেলাচনার সমাি� েটেন েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, আেলাচনায় অেনক িবষয় উেঠ এল। এর মেধয্ অনয্তম হে�, 

ধান উৎপাদেনর �া�লন স��ীয়। �ায় সবাই বলেলন, �া�লেন সমসয্া এবং েস কারেণ বাজাের �ভাব পেড়েছ 

িক না। আবার এ কথাও জানা েগল, চােলর বাজার শুধ ুউৎপাদেনর ওপর িনভর্র কের না, বাজােরর অনয্ানয্ িবষেয়র 

ওপরও এিট িনভর্রশীল। তেব িনভর্রেযাগয্ �া�লন গুরু�পণূর্। তা না হেল বাজাের সিঠক সংেকত যায় না। 

ি�তীয়ত, সরকােরর নীিত ও বয্ব�াপনায় িতনিট িবষয় ঘুের িফের এেসেছ। সরকােরর মজুত সক্ষমতা িনেয় কথা 

উেঠেছ। বলা হেয়েছ, সরকােরর মজুত অেনক কম হওয়ার কারেণ বাজাের �ভাব িব�ার করা সরকােরর পেক্ষ 

স�ব হে� না। সং�েহর েক্ষে�ও লক্ষয্মা�া পূরণ হয়িন। কৃষেকরা বেলেছন, লটািরর মাধয্েম ধান েনওয়ার 

কারেণ তারা অেনক েক্ষে�ই বাদ পেড় েগেছন। 

তৃতীয়ত, আমদািনও হেলা না। যিদও সরকার চাল আমদািনেত শু� ৬২ শতাংশ েথেক কিমেয় ২৫ শতাংশ 

িনধর্ারণ কেরেছ। এলিস েখালার জনয্ ২৯িট �িত�ানেক অনুেমাদন েদওয়া হেয়েছ। তারপরও সময়মেতা 

আমদািন হয়িন। আগামী িদেন এসব িবষয় দক্ষতার সে� েমাকািবলা করেত হেব বেল েদবি�য় ভ�াচাযর্ মেন 

কেরন েস িবষেয়ও আেলাচনা হেয়েছ। 

এ ছাড়া চােলর বাজার-মূলয্ িনেয়ও আেলাচনা হেয়েছ; কত দাম হেল উৎপাদক, বয্বসায়ী ও েভা�া সবার জনয্ই 

সহনীয় হয়। েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, আেলাচনায় ঘুের িফের এেসেছ েয েমাটা চােলর দাম ৪০-৫০ টাকার মেধয্ 

হেল সবার জনয্ সহনীয় হয়। যিদও অেনেক বলেছন, ধানসহ কৃিষ পেণয্র দাম আরও বাড়েত েদওয়া উিচত। কৃিষ 

জিমর পিরমাণ কেম আসেছ, েস কথাও বেলেছন অেনেক। তাই এ বয্াপাের কী করণীয় হেত পাের, েসই �স�িট 

বারবার িফের এেসেছ। িমলার ও আমদািনকারেকরাও আেলাচনায় অংশ িনেয়েছন। িমলারেদর ব�বয্ হে�, কৃিষ 

বািণেজয্ িমলারেদর েচেয় অকৃিষ বা অনয্ানয্ বয্বসা েথেক আসা নবয্ কৃিষ-পণয্ ��তকারেকরা েবিশ গুরু�পূণর্ 

হেয় উঠেছন। সরকােরর �েণাদনাও পাে�ন এরা। এ েক্ষে� বয্াংক ঋণ ও �েণাদনায় সাম�সয্ আনার সুেযাগ 

আেছ বেল মেন কেরন তারা। অেনেক আবার ঋণ েফরত িদেত পারেছন না। এ ছাড়া সুগ�ী চাল র�ািনেত 

েযৗি�কভােব গুরু� েদওয়ার কথা বলা হেয়েছ। 

বাজার বয্ব�াপনার মেধয্ মাঝাির ও ক্ষু� কৃষেকর িটেক থাকার স�াবনা কম, এ িনেয়ও িব�ািরত আেলাচনা 

হেয়েছ। কৃষক কম দােম ধান িবি� কের েবিশ দােম চাল িকনেছন। ফেল তােদর ঘাটিতেত থাকেত হয়। এেদর 

সহায়তায় েমৗসুিম িভিৎতেত চাল মজুত করার বয্ব�া আেছ িক না তা িনেয়ও আেলাচনা হেয়েছ। অেনেক মেন 

কেরন, সং�হ অিভযান শি�শালী করেত হেব। ইউিনয়ন পযর্ােয় এই কাযর্�ম চালােত হেব। দুনর্ীিত দূর করা 

�েয়াজন। কৃষেকর ক��র েজারদার করেত সংগঠন গেড় তুলেত হেব। 

সেবর্াপির, আগামী কেয়ক মােস কৃিষ পণয্ িবেশষ কের চােলর দাম িনেয় উৎক�ার কারণ আেছ িক না, তা িনেয় 

কথা বেলেছন অেনেক। যারা বলেছন, �া�লন িঠক আেছ, তারা মেন কেরন, েমাটা চােলর দাম ৫০ টাকার ওপের 

উঠেব না। আবার যারা মেন কেরন, �া�লন িঠক েনই, তারা বলেছন, আগামী রমজান মােস দাম আরও একদফা 

বাড়েব। েস জনয্ খাদয্শসয্ বা চােলর বাজাের নজরদাির �েয়াজন বেল অেনেক মেন কেরন।

েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, সামি�কভােব েদেশ কৃিষর উ�িত হেলও কৃষেকর উ�িত হয়িন। িবেশষ কের ক্ষু� ও 

মাঝাির কৃষেকরা উ�য়েনর মহাসড়েক উঠেত পারেবন িক না, তা িনেয় �� েথেকই যাে�। সরকােরর নীিতর মেধয্ 

এই িবষয়িটর �িত যথাযত গুরু� িদেত হেব। চােলর দাম বাড়েল �িমেকর মজুিরও বাড়ােত হেব। েস কারেণ 

বাজার সব সময় পিরবীক্ষেণর মেধয্ রাখেত হেব। 

অেনক আেগ িসিপিড-র পক্ষ েথেক ��াব েদওয়া হেয়িছল, েদেশ ‘এি�কালচার �াইস কিমশন’ বা ‘কৃিষপণয্ 

মূলয্ কিমশন’ গঠন করা েহাক। েমৗসুম-িভিৎতক দাম িনধর্ারণ এবং কৃষেকর অংশ�হণ িনি�ত করা েগেল তা 

কােজ েদেব। ভারেত এটা কাযর্কত পদেক্ষপ িহেসেব �মািনত হেয়েছ। েদেশও িবষয়িট গেবষক বা আমলােদর 

হােত না েরেখ �কৃত কৃষক ও বাজার সংি�� সবাইেক যু� কের এটা করেত হেব। এেত বাজাের যথাযথ সংেকত 

যােব। গেবষেকরাও বাজার স�েকর্ জানেত পারেবন। েদবি�য় ভ�াচাযর্ আশা �কাশ কেরন, আগামী িদেন নীিত 

িনধর্ারেকরা এটা অনুধাবন করেত পারেবন এবং এ িবষেয় �েয়াজনীয় পদেক্ষপ �হন করেবন। 



সূচনা ব�বয্

সংলােপর শুরুেতই এসিডিজ বা�বায়েন নাগিরক �য্াটফমর্, 

বাংলােদশ-এর আ�ায়ক ড. েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, �াধীনতার পর গত 

৫০ বছের বাংলােদেশর সফলতার অনয্তম �ধান জায়গা হে� কৃিষ। 

�াধীনতার পর বাংলােদশেক িনেয় অেনেকই িবিভ� ম�বয্ কেরিছেলন। 

এখানকার মানুষ কী েখেয় েবঁেচ থাকেব, তা িনেয়ও িছল সংশয়। এখন 

আমরা গেবর্র সে� বলেত পাির, ১৬ েকািট মানুষেক িতন েবলার খােদয্র 

�েয়াজন েমটােনার মেতা যেথ� ধান বাংলােদশ উৎপাদন করেত পাের। 

�াধীনতার সুবণর্ জয়�ীেত এই অজর্নেক অবশয্ই �রণ করেত হেব। 

কৃষক, কৃিষ বয্বসায়ী, গেবষক, - সবাই এই �শংসার দািবদার। তেব চাল 

সবসময়ই একিট সংেবদনশীল পণয্। চােলর দাম �াস-বৃি�র সােথ সািবর্ক 

মূলয্�ীিতর িনকট স�কর্ রেয়েছ। চােলর দাম িনধর্ারণ ও সরবরােহর 

েক্ষে� রাে�র কী ভূিমকা থাকেব তাও গুরু�পূণর্। এছারাও আ�জর্ািতক 

বাজাের দােমর উৎথান-পতেনর সে� অভয্�রীণ বাজাের চােলর দােমর 

স�কর্ রেয়েছ। এ েক্ষে� বয্তয্য় ঘটেল তার অিভঘাত দৃশয্মান হয় 

সামািজক-অথর্ৈনিতক-রাজৈনিতক বা�বতায়। সা�িতক সমেয় চােলর 

দাম ঊ�র্মুখী। এই দাম বৃি�র কারণ স�েকর্ আমােদর েকান �� ধারণা 

েনই। আজেকর আেলাচনা েথেক এ িবষেয় িকছুটা ধারণা পােবা বেল 

আমরা আশা করিছ। 

কৃষেকর ব�না

আেলাচনার সূ�পাত কের ড. এম আসাদু�ামান বেলন, চােলর দাম িনেয় 

িকছু বলেল েসই পুেরােনা গে�র অবতারণা করেত হেব। তেব েসই 

গে�র ে�িক্ষত বদেল েগেছ। ৮১ বছর আেগ আিজজুল হক ‘ময্ান িবহাই� 

স�েকর্ জানেত চাইেল ২-৩ মাস আেগর তথয্ জানােনা হয় বেল িতিন ম�বয্ কেরন। এখােন তেথয্র ঘাটিত 

আেছ বেল িতিন মেন কেরন। 

শাইখ িসরাজ তেথয্র গড় িমল িনেয় তার ব�বয্ শুরু কেরন। এক �িত�ান বেলেছ, েদেশ ৩০ লাখ টন আমন 

েবিশ উৎপািদত হেব, আবার সরকাির অনয্ �িত�ান বেলেছ, ১৫ লাখ টন ধান কম উৎপািদত হেব। িতিন 

বেলন, আমন ধান কম উৎপািদত হেয়েছ তা িনি�ত। �লি�ত বনয্া ও দুেযর্ােগর কারেণ উৎপাদন কম হেব, 

েসটাই �াভািবক। এখন মজুত আেছ ৫ লাখ টেনর মেতা। গত এক স�ােহ েমাটা চােলর খুচরা দাম িছল 

৪২-৪৩ টাকা, আেগ যা িছল ৪৫-৫০ টাকা। িচকন চােলর দাম িছল ৮০ টাকার মেতা, এখন তা ৭৭-৭৮ টাকায় 

েনেম এেসেছ। এক স�াহ আেগ ধােনর পাইকাির দাম মণ�িত িছল ১০০০-১১০০ টাকা। েসটা এখন হাজার 

টাকায় েনেম এেসেছ। সেবর্া� দাম িছল ১ হাজার ৬০০ টাকার মেতা। অনয্িদেক িসংহভাগ �কৃত কৃষেকর হােত 

িক� ধান েনই। এই ধান চেল যায় িমল মািলক বা মজুতদারেদর হােত। অথর্াৎ দাম বাড়েলও কৃষক উপকৃত 

হে� না। ধােনর দাম বাড়েল কৃষেকর িকছুটা হেলও লাভ হয়, আবার দাম বাড়েল েভা�ার ক্ষিত। এর মেধয্ 

সম�য় করা যাে� না। িন�য়ই এখােন নীিতগত িস�াে�র বয্াপার আেছ বেল িতিন উে�খ কেরন। 

এেকএম েখারেশদ আলম খান বেলন, এবার আমরা বাজাের েসই অেথর্ ধান পাইিন। তাহেল মজুত বাড়েব 

েকমন কের? েয কারেণ শুরু েথেকই বেলিছ, উৎপাদন েবিশ হেলও সরবরাহ খুবই কম। েকননা এবার ধান 

িবিভ� পেকেট চেল েগেছ। িকছু েমৗসুিম বয্বসায়ী এখন ধান মজুত কের। আবার বড় বয্বসায়ীরা ৫০টা িমল 

িনেয় একটা বড় িমল ৈতির কেরেছ, তােদর চািহদা েবিশ। ফেল সব ধান তােদর পেকেট চেল েগেছ। তারা শাট 

ডাউন কের বেস আেছ। আমােদর মেতা মাঝাির বা েছাট িমলারেদর কােছ এখন ধান েনই। 

বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি�িটউট(ি�)-র মহাপিরচালক ড. েমা: শাহজাহান কিবর বেলন, েকউ দায় িনেত 

চাে�ন না। গত বছর ২ েকািট টন চাল উৎপািদত হবার পরও িক� বাজাের চােলর দাম কেমিন। েবশ কেয়কিট 

সমীক্ষায় েদখা েগেছ, ৩০ জুন বাজাের ২৯ েথেক ৩০ লাখ টন চাল উ�ৃৎত থাকেব। এই খবর �কািশত হওয়ার পর 

সবাই নড়চেড় বসল। এবার আউশ উৎপাদন হেয়েছ ৩৩ লাখ টন। এরপর আমন ধান কত উৎপাদন হেত পাের, 

তা জানা যায়িন। ফসল এখেনা পুেরাপুির ওেঠিন। এসেবর িভিৎতেত বলা হে�, ২৯-৩০ লাখ টন উ�ৃৎত থাকেব। 

এরপর মাথািপছু চােলর চািহদা িনেয়ও অ��তা আেছ। খানা আয়-বয্য় জিরপ েথেক আমরা জািন, মাথািপছু চাল 

খাওয়া হে� ৩৬৭ �াম। িক� ি�-র িনজ� সমীক্ষা বলেছ, মাথািপছু চাল খাওয়া হে� ৪০৫ �াম। েকািভেডর 

কারেণও এটা বাড়েত পাের। তেব নন িহউময্ান কনজা�শন বা অনয্ানয্ খােত চােলর বয্বহার বাড়েছ। এেতও 

মাথািপছু চােলর চািহদা েবেড়েছ। েবােরা ধােনর উৎপাদন েবেড়েছ। অিত বৃি� ও বনয্ার কারেণ আমেনর উৎপাদন 

কেমেছ, যিদও েসটা �া�লেনর মেধয্ িছল। ি� এই িহসাব আমেল িনেয়েছ। আমেনর উৎপাদন ১৫ লাখ টন কম 

হেব এটা ধের িনেয়ই আমরা বলিছ, ৩০ লাখ টন চাল উ�ৃৎত থাকেব। িতিন েজার িদেয় বেলন, উৎপাদন কম হেলও 

খাদয্-শৃ�ল (ফুড েচইন) এক িদেনর জনয্ও িবন� হয়িন। েযটা ঘেটেছ তা হেলা, হঠাৎ হঠাৎ সংকট সৃি� কের দাম 

বাড়ােনার েচ�া হেয়েছ। খাদয্ সংকট হওয়ার আশ�া আেছ িক না এ �সে� িতিন বেলন, ‘েমােটও নয়। সংকট 

ৈতির করার আশংকা আেছ। েস জনয্ আমােদর সততা ও েদশে�েমর পিরচয় িদেত হেব। বাজার েথেক ২০-৩০ 

লাখ টন চাল উধাও কের েদওয়ার নিজর আেছ। িনেজর েচােখ েদেখিছ, �ােম ঘর বািনেয় ধান মজুত কের রাখা 

হেয়েছ। এমনিক ধনী কৃষেকর বািড়েতও ধান রেয়েছ।’

শাহজাহান কিবর আরও বেলন, চােলর উৎপাদন কম হওয়ার কারেণ দাম েবেড়েছ, এ কথা িঠক নয়। গত কেয়ক 

বছেরর তথয্-পিরসংখয্ান তা সমথর্ন কের না। বাজাের অেনক েমৗসুিম বয্বসায়ী এেসেছন। তােদর কারেণ বাজাের 

চাপ পেড়েছ। এ ছাড়া বড় িমলারেদর কারেণ েছাট িমলাররা বাজাের কাি�ত ভূিমকা পালন করেত পােরন না। 

শাইখ িসরাজ বেলন, সরকােরর মজুত আরও বাড়ােনা �েয়াজন। এখন সক্ষমতা ১৭-১৮ লাখ েমি�ক টন। �তয্� 

অ�েলর সব কৃষক একটাই কথা বেলেছন, ফসল েতালার পরই িবি� কের িদেত হয়, পরবতর্ী ফসল আবােদর 

জনয্ এবং িনেজেদর খাবার েজাগােনর জনয্। সরকার সব সময় ভােলা �ক ধের রাখেত পারেল ওই কৃষকেদর ধান 

তাৎক্ষিণক িবি� করেত হয় না। তারা ধীের ধীের িবি� কের নয্াযয্মূলয্ েপেত পাের। ি�তীয়ত, সরকারেক যিদ 

আমদািন করেত হয়, তাহেল ২৫ শতাংেশর িনেচ কর আেরাপ করা হেল কৃষক লাভবান হেব না। এটা পরীিক্ষত 

িবষয়। েকননা েমাটা ধােনর দাম যিদ কৃষক এক হাজার টাকা আর িচকন ধােনর জনয্ ১২০০-১৩০০ টাকা পায়, 

তাহেল সমতা থাকেব। েস েক্ষে� চাল িমিলংেয়র পর বাজাের েমাটাটা ৩৯-৪০ টাকা আর িচকনটা ৪৯-৫০ টাকা 

দাম হেব। অনয্িদেক ২৫ শতাংশ টয্া� িদেয় যিদ আমদািন করা হয়, তাহেল সীমা� পযর্� এটার দাম পড়েব 

৩৭-৩৮ টাকা। তেবই দুই বাজােরর মেধয্ সমতা থাকেব। সরকােরর কৃিষ য�পািতর সক্ষমতা আরও বাড়ােনা 

দরকার বেলও িতিন মেন কেরন। 

কৃষেকর কাছ েথেক সরাসির ধান েকনার কথা দীঘর্িদন ধের বলা হে�। সিতয্কার অেথর্ সরকােরর েসই 

অবকাঠােমা েনই বেল শাইখ িসরাজ মেন কেরন। সবিকছু িমিলেয় কৃষক শুভংকেরর ফাঁিকর মেধয্ই পেড় যায়। 

িতিন বেলন, সরকার বড় ধরেণর �ক� হােত িনেত পাের, েযমন- একসময় িছল শসয্ গুদাম ঋণ �ক�। 

েযখােন কৃষক শসয্ রাখেব এবং িবিনমেয় অথর্ িনেয় পরবতর্ী আবােদ যােব। তাহেল এ বয্ব�াটা কােজ েদেব। যখন 

েমৗসুম আসেব, কৃষক েসটা িবি� কের গুদােমর টাকা পিরেশাধ করেব এবং িনেজও ভােলা থাকেব। িক� এই 

কাযর্�ম সফল হেলা না। িতিন বেলন, যারা কােলাবাজাির কের, তােদর �াথর্ িটিকেয় রাখার জনয্ই এই কাযর্�ম 

সফল হয়িন। েদেশ ৩৮০িট শসয্গুদাম ঋণ �ক� িছল। েসটা কমেত কমেত এখন হয়েতা ১৮ িটর মেতা আেছ। 

েসগুেলা পুনরু�ীিবত করা েগেল অেনক সমসয্ার সমাধান হয়।  

এই পযর্ােয় কাজী সা�াদ জিহর চ�ন বেলন, শসয্ গুদামজাত করাই সবেচেয় বড় সমসয্া। �িতিট উপেজলায় 

বড় বড় শসয্ গুদাম িনমর্াণ করা েগেল কৃষকেদর সব ধান একবাের িবি� কের িদেত হয় না। এেত সরকােরর ৪-৫ 

হাজার েকািট টাকা বয্য় হেব। 

দাম �াস-বিৃ�

ড. কাজী শাহাবউি�ন বেলন, েমৗসুেম চােলর দাম কেম ও মধয্বতর্ী সমেয় বােড়, এটাই হেয় আসেছ। আমরা 

েদিখ, েবােরা েমৗসুেমর আেগ চােলর দাম বােড়, চাল উেঠ েগেল কেম; আবার আমন েমৗসুেমর আেগ দাম বােড়, 

আমন উঠেল দাম কেম। েসই িহসােব চােলর দাম এখন বৃি�র কথা নয়, যিদ দুেযর্াগ না হয়। ১৯৯৮ সােল বনয্ার 

সময় উৎপাদন অেনকটাই কম হেয়িছল, েসবার আমরা ভারত েথেক েবসরকাির পযর্ােয় চাল আমদািন কেরিছ। 

ফেল চােলর বাজার অেনকটাই ি�িতশীল িছল। িতিন বেলন, এবার আমন উৎপাদন কতটা ক্ষিত�� হেয়েছ, 

েসটাই ��। আর েসই ক্ষিত েপাষােত আমরা কী কী বয্ব�া িনেয়িছ এবং সরকাির পযর্ােয় চাল আমদািন েকন হে� 

না, েসটা আেরক ��। েবসরকাির খােতর মাধয্েম চাল আমদািন করেত কী বয্ব�া েনওয়া হেলা বা শু� �াস করা 

হেলা িক না, তাও বড় ��। 

িতিন আরও বেলন, গত বছর জুন-জুলাই মােস একবার বনয্া হেয়েছ। ফসল েতালার সময় হয়িন, ফেল বীজতলা 

ন� হেয়েছ। সরকােরর চাল মজুেতর পিরমাণ সক্ষমতার েচেয় অেনক কম। তেব েবসরকাির খােতরও িকছু মজুত 

আেছ। কম মজুত খাদয্ িনরাপৎতার জনয্ হুমিক হেয় দাঁড়ােত পাের। সরকাির মজুেতর সে� বাজােরর দােমর 

স�েকর্র �সে� িতিন বেলন, স�কর্টা �তয্ক্ষ না হেলও পেরাক্ষ একটা স�কর্ আেছ। কারণ, সরকাির মজুত কম 

হওয়ার অথর্ হেলা, বয্বসায়ীেদর কােছ ভুল বাতর্া যাওয়া। বাজাের গুজব ৈতির হয়, মজুত কম, তােত দাম েবেড় 

যায়। সরকাির মজুত পযর্া� থাকেল এটা ঘটার সুেযাগ কম থােক। বয্বসায়ীরা জােনন, মজুত পযর্া� থাকেল 

সরকার েযেকােনা সময় বাজাের হ�েক্ষপ করেত পাের। 

বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা ইি�িটউট(বাির)-র মহাপিরচালক ড. েমা: নািজরুল ইসলাম বেলন, মলূ কথা হে�, 

চােলর দাম বাড়েছ। �া�লেন ভলু িছল, সবাই বলেছন। েয জিমেত ধান হয়, েসই জিমেতই অনয্ানয্ ফসল হে�। 

ঘাটিত পরূেণ অনয্ানয্ ফসেলর উৎপাদনশীলতা বাড়ােত হেব। খাদয্াভয্াসও পিরবতর্েনর েচ�া চলেছ। ধান/চাল 

মজতু হে�। একিট ে�িণ েসই ফায়দা েনওয়ার েচ�া করেছ। তেব উৎপাদেনর ধারাবািহকতা আেছ। িতিন আরও 

বেলন, ধান উৎপাদন ি�গুণ করা যােব না। েস জনয্ খাদয্াভয্াস পিরবতর্েনর েচ�া চলেছ। ৈবিচ�য্ িদেয় এই সংকট 

েমাকািবলা করেত হেব। তেব এই মহুেূতর্ েকােনা চালকেল চাল েনই, েতমন নয়। বাির-র িব�ানীরা েযখােনই 

েগেছন, েসখােন িমিলং করার জনয্ এক মােসর মজতু েনই, এমনটা েদখা যায়িন। েশয়ারবাজােরর মেতা চােলর 

বাজােরও িকছ ুকারসািজ আেছ। কিৃষেত যাি�কীকরেণর িবষেয় িতিন বেলন, �ম সা�য় হেল েসই �িমেকরা অনয্ 

খােত কাজ করেত পারেবন। এখনকার �িমকেদর উৎপাদনশীলতা খবুই কম। িজিডিপেত কিৃষর অবদান িদন িদন 

কমেছ। ফেল অনয্ানয্ খােত �িমক �েয়াজন হেব। 

চাল আমদািন

সরকার স�িত ২৯িট েবসরকাির �িত�ানেক ভারত েথেক চাল আমদািনর অনুমিত িদেয়েছ। আেগ বয্াপারটা 

উ�ু� িছল বেল জানান শাইখ িসরাজ। িক� এখন নতুন িনয়ম অনুসাের আেগ এলিস বা ঋণপ� েখালার জনয্ 

আেবদন করেত হেব। আেবদনকারী উপযু� হেল অনুমিত েদওয়া হেব। আমদািন শু� আেগ িছল ৬২ শতাংশ, যা 

২৫ শতাংশ করা হেয়েছ। িক� এলিস সবার জনয্ উ�ু� রাখা হয়িন। এেত বড় িবপযর্য় হেত পাের। এই �ি�য়ায় 

ভারত েথেক ২৫ টাকা েকিজেত চাল আনেল সীমাে� তার দাম পড়েব ৩৭ টাকা। খুচরা বাজাের ৪০ টাকা। ধােনর 

দাম যিদ কৃষেকরা মেণ ১০০০ টাকা কের পান, তাহেল বাজাের েমাটা চােলর দাম েসই একই পড়ত। তােত 

আমদািন-র�ািনেত ভারসাময্ সৃি� হেতা। 

বাংলােদশ রাইস এ�েপাটর্াসর্ অয্ােসািসেয়শন-র সভাপিত শাহ আলম বাব-ুর কােছ েদবি�য় ভ�াচাযর্ জানেত চান, 

এবার সময়মেতা ধান আমদািন হেলা না েকন? জবােব িতিন বেলন, আমদািনর েক্ষে� িনিদর্� িকছ ু সংখয্ক 

�িত�ানেক অনমুিত েদওয়া হেয়েছ, শু�ও কমােনা হেয়েছ। শাইখ িসরােজর কথার �িত�িন কের িতিন বেলন, 

আমদািনর সেুযাগ আরও িকছটুা উ��ু করা দরকার িছল। ২৯িট েবসরকাির �িত�ানেক আমদািনর অনমুিত েদওয়া 

�সে� িতিন বেলন, আমােদর সংগঠন র�ািন কের। বলা হে� ২৫ শতাংশ শু� িদেয় েমাটা চাল ভারত েথেক সীমাে� 

আনেত েকিজেত ৩৭ টাকা পেড় যােব। খচুরা বাজাের যা পড়েব ৩৯-৪০ টাকা। িক� এই িহসাবটা একট ুকম হেয় 

েগেছ। গািড় ভাড়া ও �িমেকর খরচ েবেড় েগেছ। এ ছাড়া শু� ২০ শতাংশ িনধর্ারণ করা দরকার িছল। তােত সবাই 

উপকতৃ হেতন। কষৃকেদর �সে� বলা দরকার, তােদর �তয্ক্ষভােব িবপণন বয্ব�ায় িনেয় আসা দরকার। নীিত 

িনধর্ারকেদর স�েকর্ তার অিভেযাগ, তারা সাধারণত িনজ� দািয়ে�র বাইের েযেত চান না। িক� তারা যিদ িকছু 

বাড়িত দািয়� কতর্বয্ পালন করেতন, তাহেল েদেশর অেনক উ�িত হেতা। িতিন আরও বেলন, সগু�ী চাল �িত 

বছরই েবশ খািনকটা উ�ৎৃত থােক। এই চাল র�ািনেত েবিশ �েণাদনা েদওয়া হেল েমাটা চাল আমদািন করা সহজ 

হেব এবং ৈবেদিশক ম�ুার ভারসাময্ থাকেব। 

ধান চােষ অনা�হ

ধােনর উৎপাদন �মাগত কমেছ। এটা সময্কভােব আমেল েনওয়া হে� িক না েস িবষেয় সংশয় �কাশ কেরন 

শাইখ িসরাজ। অদরূ ভিবষয্েত এটা বড় সমসয্া হেত পাের। িবগত বছরগুেলােত কষৃক ধান চােষ �মাগত ক্ষিতর 

স�খুীন হেয়েছন, দাম পানিন, ফেল তারা অনয্ানয্ ফসল চােষ উৎসািহত হেয়েছ। সরকােরর কাছ েথেক িনিদর্� 

মেূলয্ বীজ, সার পাওয়ার কারেণ অেনক কষৃক ধান চাষ অবয্াহত েরেখেছ, অেনক জিমেত ধান ছাড়া অনয্ িকছ ুহয় 

না, অেনক কষৃক এমনটাই মেন কেরন। এসব কারেণ ধান চাষ এখেনা অবয্াহত আেছ। তেব ধািন জিম উ� 

ফসেলর অনয্ানয্ চােষ বয্বহৃত হে�- �াগন ফল, মা�া, ফলু ইতয্ািদ। একটা পযর্ােয় আমরা হুমিকর মেুখ পড়ব। 

এমনিক বের� অ�েলও মানষু আর ধান করেত চায় না। একেরর পর একর জিমেত �াগন ফল বা বােরামািস 

আেমর চাষ হে�। তরুণ উেদয্া�ারা এসব কাজ করেছন। কষৃক অিধক টাকার েসচ িদেয় ধান করেত চায় না। 

এই �সে� েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, অেনেকই মেন কেরন, কৃষক অনয্ানয্ ফসল ফিলেয় বাজার েথেক চাল িকেন 

খােব, দরকার হেল আমদািন হেব। শাইখ িসরাজ বেলন, এটাই বা�বতা, যুি�র বয্াপার নয়। দাম না েপেল কৃষক 

েতা েসিদেক যােবই। িতিন আরও জানান, এমনও হে� েয কৃষক এক জিমেত ধােনর পাশাপািশ ফুল উৎপাদন 

করেছ। এই পিরি�িতেত কাঠােমাগত সম�য় আনা দরকার বেল মেন কেরন শাইখ িসরাজ। উৎপাদন বাড়ােনার 

পাশাপািশ লবণ ও দুেযর্াগ সহনশীল ধােনর জাত উ�য়েন েজার িদেত হেব বেল িতিন মত�কাশ কেরন। 

কার লাভ কার �িত

এখন কথা হেলা, চােলর মূলয্বৃি�র ফেল কারা লাভবান হেলন, আর কারা ক্ষিত�� হেলন। সাদা েচােখই েদখা 

যাে�, চােলর দাম বাড়েল ে�তারা ক্ষিত�� হন। যারা চাল িব�েয়র সে� জিড়ত, তারাই লাভবান হন। কথা 

হে�, চােলর মূলয্বৃি�র কারেণ যারা লাভবান হেয়েছন, তারাই িক চােলর মূলয্বৃি�র কারণ? েসটা অশিনসংেকত 

বেল কাজী শাহাবউি�ন মেন কেরন। চােলর পাইকাির বাজােরর মূল �ীড়নক হে�ন পাইকার ও আড়তদােররা। 

তারা গুজেবর সুেযাগ িনেয় মূলয্বৃি� ঘটাে�ন িক না, েস �� েতালার যেথ� কারণ আেছ। তেব তার কােছ এ 

িবষয়ক �মানেযাগয্ তথয্ েনই বেল জানান শাহাবউি�ন। খাদয্ ও কৃিষ ম�ণালয় যথাযথ বয্ব�া িনেয়েছ িক না, 

েস �� েতােলন িতিন। 

কৃষেকর কথা

গাইবা�া েথেক কষৃক আইজাজরু রহমান বেলন, যখন ধান আবাদ কির, তখন িঠকমেতা দাম পাই না। এখন আবার 

েবিশ দাম িদেয় িকেন েখেত হয়। বয্বসায়ীরা অেনক কম দােম ধান-চাল িকেন রােখ যােত পের েবিশ দােম িবি� 

করেত পাের। িতিন আরও বেলন, ‘িক� আমরা েতা �ক করেত পাির না। এ বয্াপাের পদেক্ষপ েনওয়া হেল সিুবধা 

হেতা।’  এই পযর্ােয় ড. েদবি�য় িজ�াসা কেরন, ‘কী পদেক্ষপ িনেল আপনােদর জনয্ ভােলা হেতা’? ধান বা চাল 

যিদ আপনারা �ক কের রাখেত পারেতন, আর এখন েবিশ দােম িবি� করেত পারেতন, তাহেল কী ভােলা হেতা। 

উৎতের আইজাজরু রহমান বেলন, ‘আমরা েতা আবাদ কির। যখন ফসল পাই, তখন কম দােম িবি� কের িদই, আর 

এখন েবিশ দােম িকেন খাই। এখন কী করা যায়, েসটা আপনারাই িঠক কেরন।’ গাইবা�ার আরও একজন কষৃক 

খরুশীদা েবগম বেলন, ‘েমৗসেুমর সময় আমরা েয ধানটা কম দােম (ঊে�র্ ৬০০ টাকা মণ) িবি� কির, পের েকন 

েসই ধান েথেকই আমােদর ৫০ টাকা েকিজেত চাল িকেন েখেত হয়, েসটাই আমার ��। আর একটা কথা, আিম 

মজিুর পাই মা� ৩০০ টাকা। এই টাকা িদেয় আিম িক চাল িকনব, না মাছ িকনব, নািক তির-তরকাির িকনব?’ কষৃক 

নিসমন আরা বেলন, দুেযর্াগ�বণ এলাকায় কিৃষকাজ করা খবুই কিঠন। আ�ােনর কারেণ অেনক ক্ষিত হেয়েছ। 

পরবতর্ীকােল বীজতলা েথেক সবিকছ ুনতনু কের করেত হেয়েছ। তােত ক্ষিত পেুরাটা েপাষােনা যায় না। িদনমজেুরর 

মজিুরও অেনেক েবেড়েছ। েদবি�য় ভ�াচাযর্ িজ�াসা কেরন, ‘আপিন চাল ধের রাখেত পােরন না?’ জবােব নিসমন 

আরা বেলন, ‘আমােদর েসই সাধয্ েনই’। এনিজওরা ঋণ েদয়, তেব সেুদর হার যেথ� েবিশ। েমেহরপরু েথেক য�ু 

হওয়া এক কষৃক বেলন, বীজ, সার ও েতেলর দাম েবিশ। মজিুরও অেনক েবেড়েছ। এই পিরি�িতেত কষৃেকরা 

ক্ষিত�� হে�ন। ফেল ধান চাষ েথেক েবিরেয় আসার �বণতা ৈতির হেয়েছ। িতিন আরও বেলন, ‘আমােদর আর 

েকােনা আয় েনই। ধান ধের রাখার সক্ষমতা আমােদর েনই’।

েদবি�য় ভ�াচাযর্ আরও িজ�াসা কেরন, ধােনর পাশাপািশ অনয্ানয্ েযসব চাষ হে�, েসগুেলা েকাথায় িবি� হে�, 

ঢাকায় আসেছ কী? জবােব কৃষক নিসমন উৎতের বেলন, না, েসগুেলা আপাতত �ানীয় বাজােরই িবি� হে�। 

সাতক্ষীরা েথেক মাকসুদা খাতুন বেলন, চােলর দাম বৃি�র কারেণ ক্ষিত হে�। অথচ আমরা ধান িবি� কেরিছ 

কম দােম। আবার সার, বীেজর দাম েবিশ। বয্বসায়ীরা গুদােম ধান েরেখ িদে�। পরবতর্ীকােল তারা েবিশ দােম 

িবি� করেছ। এই পযর্ােয় েদবি�য় ভ�াচাযর্ িজ�াসা কেরন, ‘আপনারা সরকােরর কােছ ধান িবি� কেরনিন?’ 

জবােব মাকসুদা খাতুন বেলন, ‘আমরা েসই সুেযাগ পাই না। এমনিক েসই খবরও পাই না’। পের আমােদর ধান 

িকেন েখেত হয় বেল জানান িতিন। সাতক্ষীরার আেরক কৃষক সােবরা খাতুন বেলন, ‘আমরা যিদ সরকােরর কাছ 

েথেক সার-বীজ েকনার জনয্ িকছুটা সাহাযয্ েপতাম, তাহেল উপকার হেতা’। ধান ধের রাখার ক্ষমতা তােদর েনই 

জািনেয় সােবরা খাতুন আরও বেলন, কৃিষ িবভাগ তােদর কােছ েপৗঁছােত পাের না। 

কৃষক সােবরা খাতুন বেলন, তারা দীঘর্িদন ধের চাষাবাদ করেলও সুিবধা পাে�ন না, অথচ যারা অ� িকছুিদন 

ধের চাষাবাদ করেছন, তােদর অেনেকই সুিবধা পাে�ন। সুনামগ� েথেক রািফয়া আ�ার নােমর একজন কৃষক 

বেলন, আমােদর এখােন এক ফসিল জিম। আমরা অেনক আশা িনেয় একিট ফসলই উৎপাদন কির। উৎপাদন 

করেত িগেয় িবিভ� ধরেনর সমসয্া েদখা যায়। েসসব সমসয্ার সমাধান কের যখন ফসল িবি� করেত যাই, তখন 

খরেচর সমান দামও পাই না। িতিন আরও বেলন, েকন বয্বসায়ীরা েমৗসুেমর সময় আমােদর কাছ েথেক কম 

দােম ধান িকেন মজুত কের রােখ এবং পের েকন সারা বছর আমােদর েবিশ দােম চাল িকেন েখেত হয়? তাহেল 

েমৗসুেমর সময় ধােনর দামটা বািড়েয় িদেল সমসয্া কী? িতিন আরও বেলন, সরকার েবিশ দােম ধান মজুত 

করেলও েসখােন সবাই িদেত পাের না। রংপুর েথেক হািসনা েবগম বেলন, সরকার যিদ আমােদর ফসল মজুেতর 

বয্ব�া কের েদয় তাহেল আমরা পের েবিশ দােম ধান িবি� করেত পারব। 

কুিড়�াম েথেক শােহদ আলী নােম একজন কৃষক বেলন, আিম একজন ক্ষু� কৃষক। আিম ধান উৎপাদন কের েয 

টাকা পাই তা িদেয় আমার সংসার চেল না। নীলফামারী েথেক একজন কৃষক বেলন, আমরা চরা�েলর মানুষ 

অেনক �িতকূলতার মােঝ ফসল ফলাই। িক� ফসেলর নয্াযয্ মূলয্ পাই না। তাই আমরা যিদ সরকােরর কােছ 

দা �াউ’ নােমর একিট বই িলেখিছেলন। কৃষেকর ব�নার কথাই িতিন বেলেছন। তখন জিমদাির �থা িছল, এখন 

েসটা েনই, বা�বতা বদেলেছ। েদেশর ৫০ ভাগ কৃষেকর ২-৩ িবঘার েবিশ জিম েনই। এই জিমেত এত ফসল 

উৎপািদত হয় না েয তা িদেয় তারা তােদর সব চািহদা েমটােত পােরন। কৃিষর ধরণও বদেল েগেছ, অেনক 

ইিতবাচক পিরবতর্ন হেয়েছ, িক� সবাই সুিবধা পাে�ন না। 

েকািভড েমাকািবলায় কৃিষ

ড. আসাদু�ামান মেন কিরেয় েদন েয, ২০২০ সােল সাধারণ ছুিটর সময় েবােরা ধান কাটা যােব িক না, তা 

িনেয় শ�া ৈতির হেয়িছল। যিদও েশষ পযর্� েক্ষেতর ধান কাটা স�ব হেয়িছল। তা না হেল এখন আমােদর 

খাদয্ সংকট ৈতির হেত পারত। এরপর অেনেকই বলেত শুরু করেলন, েকািভড েমাকািবলায় কৃিষই সবেচেয় 

বড় হািতয়ার। কৃিষ উৎপাদন িঠকঠাক হেল অথর্নীিত দাঁিড়েয় যােব। িক� কৃষেকর কথা বলা হেলা না। 

আসাদু�ামান বেলন, আমােদর কৃিষ উৎপাদন বাড়ােত হেব, িক� িযিন উৎপাদন করেছন তার কথাও ভাবেত 

হেব। বাজাের দাম েবিশ থাকেল কৃষক েবিশ লাভ পােবন। িক� েসটা হে� িক না এটা বুঝেত েগেল িকছু 

তাৎক্ষিণক বা �� ও দীঘর্েময়ািদ বয্াপার বুঝেত হেব। ২০১৯-২০ অথর্ বছের সরকােরর হােত ১২-১৩ লাখ 

টন খাদয্শসয্ মজুদ িছল। েকািভড েমাকািবলায় সাহাযয্-সহায়তা িহেসেব এর অেনকটাই িদেত হেয়েছ। �থম 

িদেক মানুেষর রুিট-রুিজর সমসয্া িছল। সমসয্া সমাধােন সহেযািগতা তখন অেনকটাই কােজ এেসেছ। েস 

জনয্ সরকারেক ধনয্বাদ িদেত হেব বেল িতিন মেন কেরন। 

চাল মজুেতর তথয্ িব�াট

সাহাযয্-সহেযািগতা করার কারেণ সরকােরর মজুত অেনকটাই কেম এেসিছল। লক্ষয্ িছল, সরকার েবােরা 

েমৗসুেম ৮ লাখ টন খাদয্ শসয্ মজুত করেব, িক� �কৃতপেক্ষ করা হেয়েছ মা� চার ভােগর একভাগ। েকন েসটা 

হেলা, উৎতের আসাদু�ামান িনেজই বেলন, সবাই সবার ওপর েদাষােরাপ করেছন। িমল মািলকেদর কথা বলা 

হেয়েছ, তারা েকিজ�িত ৪১ টাকা েচেয়েছন; তেব সরকার ৩৭ টাকার েবিশ িদেত চায়িন। এ িনেয় মন কষাকিষ 

হেয়েছ। এর মেধয্ চােলর দাম বাড়েত শুরু কের। গত বছেরর এই সমেয় চােলর েয দাম িছল, এখন তার েচেয় 

দাম অ�ত ৫০ ভাগ েবিশ। খাদয্ ম�ণালয় যখন িমল মািলকেদর কাছ েথেক চাল িকনেত পারল না, তখন 

আমদািনর অনুমিত চাইল। মাননীয় �ধানম�ীও অনুেমাদন িদেলন এবং খাদয্ ম�ণালয় অনুেমাদন িনেয়ও 

আমদািন করল না। 

তেব চােলর দােমর সে� কৃষেকর স�কর্ েনই, তার স�কর্ ধােনর দােমর সে�। িতিন কখন ধান িবি� 

করেছন, কার কােছ িবি� করেছন, এসব খুবই গুরু�পূণর্। ফেল চােলর দাম বাড়েল লাভ হয় িমল মািলক, 

আড়তদারেদর। িতিন বেলন, েযাগান কমিতর িদেক থাকেল সাধারণত দাম বােড়। চািহদা েতা আর হঠাৎ কের 

বােড় না, এেক্ষে� সমসয্া েযাগােনর। এক হেত পাের েযাগােনর কমিত আেছ অথবা েযাগান েকাথাও আটেক 

আেছ- িমল মািলক, ফিড়য়া �মুেখর হােত। এ কথাও েশানা যাে�, অেনেক আবার চাল বা ধান মজুত কের 

েরেখেছ। সময়-সুেযাগমেতা তারা বাজাের ছাড়েব। অথর্াৎ তােদর কােছ তথয্ আেছ, বাজাের চােলর দাম বাড়েব। 

তােত তারা িকছু টাকা মুনাফা করেবন। েযাগােনর ��তা থাকেল দাম েতা বাড়েবই। িমল মািলক েসই ফায়দা 

তুলেত েচ�া করেব। 

েকৗতূহেলা�ীপক খবর হেলা, সরকারেক যখন বলা হেলা, িমল মািলকেদর চাপ েদওয়া হে� না েকন, তখন তারা 

বলল, এ িবষয়ক আইিন ক্ষমতা সরকােরর হােত েনই। এমনিক েদেশর মানুষ েখেত না েপেলও সরকােরর িকছু 

বলার েনই। এিদেক আমন ধান উঠল। েকউ েকউ বলেছন, আমন ধান িক পুেরাটা উেঠেছ? িবেশষ একিট গেবষণা 

�িত�ান বেলেছ, ৩০ লাখ টেনর মেতা উ�ৃৎত হেব। কী িহেসেব বলা হেয়েছ, তা আমরা জািন না। পের আবার 

তারা বেলেছ, ১০ লাখ টেনর মেতা উ�ৃৎত হেব। আমেনর সময় বনয্া ও ঘূিণর্ঝড় আ�ান আঘাত েহেনেছ। এমন 

অেনক জায়গায় বনয্া হেয়েছ, েযখােন ২৫-৩০ বছেরও বনয্া হয়িন। উৎপাদেন তার �ভাব পেড়েছ। আমেনর 

পর চার মােস ধান উৎপাদন হয় না। েবােরার পর �ায় পাঁচ মাস উৎপাদন হয় না। আসাদু�ামান মেন কেরন, 

এই মধয্বতর্ী সমেয় কীভােব চািহদা ও েজাগােনর মেধয্ সাম�সয্ রাখা হেব, তা মাথায় রাখেত হেব। কথা হে�, 

চাল আমদািনর অনুমিত িনেয়ও েকন আমদািন করা হেলা না? তােত দাম এতটা বাড়ত না। তেব চােলর মজুত 
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ধান েতালার পরপরই িকছু ঋণ পাই, তাহেল আমরা ধানটা িতন েথেক চার মাস ধের রাখেত পাির। তাহেল হয়েতা 

আমরা আরও িকছুটা েবিশ দােম িবি� করেত পারব আর উৎপাদন খরেচর ঋণও েশাধ করেত পারব। এেত কের 

আমােদর পািরবািরক চািহদাও িমটেব, আবার নয্াযয্মূলয্টাও হয়েতা পাব। 

কৃষক আে�ালন

ড. েদবি�য় বেলন, তৃণমূল পযর্ােয়র ক্ষু� কৃষকেদর সমসয্ার কথা আমরা এতক্ষণ শুনলাম। এখন কৃষক সিমিতর 

সাধারণ স�াদক সা�াদ জিহর চ�েনর কােছ জানেত চাই, এর সমাধান িকছু আেছ িক না। এই ে�িক্ষেত 

সা�াদ জিহর বেলন, সমাধান অবশয্ই আেছ। িক� েসটা িনভর্র কের আমােদর েদশটা যারা চালান, তােদর নীিত 

িনধর্ারেণর ওপর, তােদর দৃি�ভি�র ওপর। কৃষকবা�ব সরকার কথাটা মুেখ বলা হেলও বা�েব েদখা যায় না। 

আজ ধান-চােলর দাম িনেয় এত কথা হে�। সরকার ধােনর দাম িনধর্ারণ কের িদেয়েছ এক হাজার ৫০ টাকা। 

এটাও আমােদর আে�ালেনর ফসল। িক� দুভর্াগয্ হেলা, সরকার িনধর্ািরত মূেলয্ সব কৃষক ধান িবি� করেত 

পাের না। েমৗসুেমর সময় েবিশর ভাগ কৃষক বাধয্ হেয় ৫০০-৭০০ টাকা মেণ ধান িবি� কেরন, এেত তােদর 

উৎপাদন খরচও ওেঠ না। এর একটাই সমাধান, সরকার সরাসির কৃষেকর কাছ েথেক ধান বা চাল িকেন েনেব। 

িক� �িত বছরই সরকােরর পক্ষ েথেক বলা হয়, কৃষেকর কােছ িগেয়ও আমরা ধান বা চাল পাি� না। গত বছর 

এক লাখ েমি�ক টন ধান ও চাল েকনার কথা িছল। িক� তারা টােগর্ট পূরণ করেত পােরিন। 

সা�াদ জিহর �� কেরন, আমরা েতা েদখিছ �িতিট েমৗসুেম ধােনর বা�ার ফলন হে�, তাহেল েকন সরকার 

পাে� না। কারণ তারা �কৃত কৃষকেদর কােছ যাে�ন না। আমরা বারবার বেল আসিছ, কৃষেকর কাছ েথেক ধান 

ও চাল দুেটাই িকনেত হেব। ধান-চাল েকনার জনয্ ইউিনয়ন পযর্ােয় েযসব এলাকায় উৎপাদন েবিশ হয় েসসব 

এলাকায় সরকাির �য়েক� করেত হেব। এটা অ�ায়ীভােবও করা যায়। এেত কের ঘুষ বা দুনর্ীিত বৃি�র আশ�া 

আেছ িক না জানেত চাইেল িতিন বেলন, েজলা পযর্ােয় যিদ �য়েক� করা হয় তাহেল ওই পযর্� ক্ষু� কৃষেকরা 

েপৗঁছােত পাের না। তাই েসটা যিদ ইউিনয়ন পযর্ােয় করা হয়, তাহেল এলাকার সব কৃষক েসখােন েযেত পাের। 

িক� সরকার �য়েক� করেছ না। বারবারই আমরা েদখিছ, সরকার চাল িকনেছ িমলারেদর কাছ েথেক। এই 

িমলার ও েমৗসুিম বয্বসায়ীরা ৫০০ েথেক ৬০০ টাকা মেণ ধান িকেন মজুত কের রােখ। আর এখন বাজাের চােলর 

দাম েবিশ। বাজাের এখন �চুর চাল মজুত আেছ। ফেল দাম বাড়ার কারণ েনই। শুধু সরকােরর ভুল 

নীিত-িনধর্ারেণর কারেণ এই সমসয্াগুেলা হে�।

সা�াদ জিহর বেলন, আমরা কষৃক সিমিতর পক্ষ েথেক বারবার বেল আসিছ, িবএিডিস-েক সি�য় কের �েয়াজনীয় 

সার, বীজ ও কীটনাশক কষৃকেক কম দােম সরবরাহ করেত হেব। তাহেল কষৃেকর উৎপাদন খরচ কম হেব। িক� 

সরকার েসিদেক না িগেয় েবসরকাির খােত সব েছেড় িদে�। আরও একটা িবষয় আমরা বেল আসিছ। েসটা হে�, 

কষৃেকর কাছ েথেক সরকার নয্াযয্ মেূলয্ ধান-চাল িকনেব এবং েরশিনংেয়র মাধয্েম কম দােম িন� ও 

িন�-মধয্িবৎতেদর কােছ িবি� করেব। েসটা করা হেল মানষু আজেকর এই দুিবর্ষহ অব�া েথেক িকছটুা হেলও মিু� 

েপত।’ সা�াদ জিহর আরও বেলন, বতর্মান সরকার ২০০৮ সােল ক্ষমতায় আসার পর বেলিছল, তারা প�ী েরশিনং 

বয্ব�া চাল ুকরেবন। িক� দুভর্াগয্, এখেনা েসটা হে� না। আরও একটা িবষয় আমরা বারবার বেল আসিছ, উৎপাদন, 

বাজারজাতকরণ ও িবপণন যিদ সমবায় িভিৎতেত করা যায়, তাহেল মধয্��েভাগী ফিড়য়ারা েবিশ িকছ ুকরেত পারেব 

না। কষৃক সরাসির এখােন েথেক লাভবান হেব। কষৃকেদর এত সমসয্া থাকার পরও কষৃক আে�ালন হে� না েকন, 

জানেত চাইেল সা�াদ জিহর বেলন, আে�ালন হে� না েসটা িঠক নয়; আে�ালন হেলও েসটা �চার মাধয্েম খবু 

েবিশ আসেছ না। 

িমলারেদর কথা

বাংলােদশ অেটা রাইস িমল ওনাসর্ অয্ােসািসেয়শন-র সভাপিত এেকএম েখারেশদ আলম খান-েক উে�শয্ কের 

ড. েদবি�য় বেলন, আজেকর আেলাচনায় কার লাভ, কার ক্ষিত িবেবচনা করেল এবং আেলাচনায় সবার ব�বয্ 

েথেক েযটা বারবার উেঠ এেসেছ, তােত অেটা রাইস িমেলর মািলকেদর িদেকই দৃি� যায়। যিদ কৃিষম�ীর কথা 

বিল, িতিনও েকােনা এক জায়গায় কারসািজ শ�টা বয্বহার কেরিছেলন, সব িমিলেয় েখারেশদ আলম খােনর 

ব�বয্ শুনেত চান েদবি�য় ভ�াচাযর্। 

েখারেশদ আলম বেলন, িবগত কেয়ক বছের েদেখ এেসিছ, ৫৮ টাকার ওপের চােলর দাম যায়িন। ২০১৫-১৬ 

সাল েথেক ধােনর দাম বাড়েছ, যার ফেল চােলর দামও িকছুটা েবেড়েছ। এইবার মাননীয় �ধানম�ী চাে�ন, 

কৃষক নয্াযয্ মূলয্ পান, নীিত িনধর্ারকরাও েতমনটাই চাে�ন। ধান কাটার শুরু েথেকই িক� আমরা এক হাজার 

৫০ টাকা কের িকনিছ। আর সরবরাহ আমােদর �থম েথেকই কম িছল। আিম েযটা বলেত চাই, চািহদা এবং 

সরবরােহর ওপর িভিৎত কেরই েয েকােনা িকছুর মূলয্ িনধর্ািরত হয়। অথর্াৎ সরবরাহ কেম েগেল িজিনেসর মূলয্ 

েবেড় যায়। আর আমােদর �থম েথেকই এবার সরবরাহ কম িছল। েয বাজাের ৫০ গািড় ধান িবি� হেতা, েসই 

বাজাের এবার ১০ গািড় ধানও পাইিন। কৃিষ ম�ণালয় েথেক এবার ধােনর বা�ার ফলেনর েয তথয্ েদওয়া 

হেয়েছ, েসটা সিঠক নয় বেল আিম মেন কির। এখন েথেক দুই মাস আেগ েদখলাম, বাজাের পযর্া� ধান পাওয়া 

যাে� না, ধােনর বাজার বাড়েছ, েসই সে� উৎপাদন খরচও িকছুটা েবেড়েছ। �থেম আমরা ধান পিরবহন কের 

িনেয় আিস, পের েস� কের শুকােত হয়। েসখােন আমােদর িবদুয্ৎ িবল আেছ, �ালািন খরচ আেছ, �িমকসহ 

আরও অনয্ানয্ েযসব খরচ আেছ, েসগুেলা সম�য় কের েদখা যায়, আমরা েলাকসান িদেয় যাি�। তারপরও িক� 

আমরা বাজাের চাল সরবরাহ িঠক েরেখিছ।’ 

বড়-েছাট বয্বধান

মাননীয় �ধানম�ী, কৃিষম�ী, খাদয্ম�ী ও অথর্ম�ীেক উে�শয্ কের েখারেশদ আলম বেলন, ৯৫ শতাংশ রাইস 

িমেলর মািলক িক� বয্াংেকর েখলািপ �াহক। তােদর িবরুে� মামলা হে�, ওয়াের� জাির করা হে�। েদশ 

আজেক খােদয্ �য়ংস�ূণর্। খাদয্ িনরাপৎতায় রাইস িমল মািলকেদর বড় অবদান আেছ এবং থাকা উিচত। এই 

রাইস িমল যিদ হািরেয় যায়, তাহেল েদশ আবার তলািবহীন ঝুিড়েত পিরণত হেব। কৃষক খাদয্ উৎপাদন করেব, 

িক� িবি�র জায়গা খুঁেজ পােব না। তখন িক� েদেশ ভয়াবহ পিরি�িত সৃি� হেব। িতিন আরও বেলন, বড় বড় 

১৭টা বহুজািতক েকা�ািন বাজাের আেছ। তারা আচার বানায়, চাটিন বানায়, মুিড় ভাঁেজ, িচড়া ভাঁেজ, আরও কত 

কী। বাংলােদশ বয্াংেকর ইএফ ফাে�র সব সুিবধা িক� এরা েনন। বাংলােদশ বয্াংেকর এই ঋেণর িবপরীেত সুদ 

িদেত হয় না। অথচ আমরা যারা এসএমই পযর্ােয় বয্বসা করিছ, তারা েকােনা িদন এই সুিবধা িনেত পািরিন। 

বৃহৎরা িবনা সুেদ ঋণ িনেয় বয্বসা করেছ, আর আমরা ১৭ শতাংশ সুেদর িবিনমেয় ঋণ িনেয় বয্বসা করিছ। 

বতর্মােন ৯ শতাংশ সুেদর কথা বলা হেলও বা�েব তা হে� না। ফেল এই েকা�ািনগুেলার সে� আমরা েপের 

উঠিছ না। �াভািবকভােবই একটা িসি�েকট সৃি� হেয়েছ। েখারেশদ আলম আরও বেলন, যােদর হােত হাজার 

হাজার শত শত েকািট টাকা আেছ, তারা বয্াংক ও িবমার মািলক। তারা িচিন বানায়, লবণ বানায়, তারা সব 

বয্বসাই কের। এখন কথা হে�, আমােদর উৎপাদন খরচ যিদ কমােনা যায়, আর এই েমগা বয্বসায়ীেদর আইেনর 

আওতায় আনা যায়, তাহেল হয়েতা চােলর দাম িকছুটা কমােনা স�ব। ধান কাটেতও �চুর টাকা লােগ। একজন 

�িমকেক িদেন ৬০০ টাকা িদেত হয়। েসই �িমক ধান কাটেত পােরন িদেন এক মণ এটা বড় ক্ষিতর কারণ; 

কৃষকেদর যিদ ধান কাটার য� েদওয়া যায়, তাহেল এই খরচ লাগত না। 

বাংলােদশ পরমাণু কৃিষ গেবষণা ইনি�িটউট(িবনা)-র মহাপিরচালক, িমজর্া মিফজুল ইসলাম বেলন, �ামা�েল 

েদখা যায় েছাট েছাট েযসব িমল আেছ েসগুেলা ব�। ওখােন েকউ েযেত চায় না। আর বড় বড় িমলগুেলােত 

অেনক বড় বড় েমিশন। েযমন, েমাটা চালেক িচকন করার েয েমিশন, তার দাম অেনক। েছাট িমল মািলেকরা এটা 

িকনেত পাের না। িতিন বেলন, েমাটা চােলর দাম বাড়েছ। েসটা হেবই, েকননা েমাটা চালই এখন িচকন চাল হেয় 

যাে�। ফেল েমাটা চােলর চািহদা এখন েবিশ। ৭০ েথেক ৮০ ভাগ েমাটা চাল সরু হেয় নািজরশাইল, িমিনেকট 

হেয় যাে�। ফেল এই জায়গােতও আমােদর কাজ করার সুেযাগ আেছ িক� এ জনয্ েছাট েছাট িমলগুেলােক 

�েণাদনার আওতায় িনেয় আসেত হেব। 

ধান উৎপাদন

শাইখ িসরােজর সে� একমত েপাষণ কের িমজর্া মিফজুল ইসলাম বেলন, আিমও একজন উ�াবক। বীনা ধােনর 

অেনকগুেলা জাত উ�াবন কেরিছ। এই জাতগুেলা এখন খুবই জনি�য়। অেনেক বলেছন, ধােনর উৎপাদন কেম 

যাে�। আিম একজন িব�ানী িহসােব বলব, কথাটা একদম িঠক নয়। �িত েহ�র জিমেত েযন �ায় ১০ টন 

উৎপাদন করেত পাির, েসই লেক্ষয্ আমরা কাজ করিছ। এর �েয়াজনীয় �যুি�ও আমােদর হােত আেছ। ফেল 

আগামী িদেন উৎপাদন আরও বাড়েব বেলই আশা করিছ। বাজার বয্ব�াপনােত অবশয্ই েজারদার করেত হেব। এ 
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Briefing Note 04 : Experiences from the Current Situation at the Grassroots Level.    
(October 2020) 

Briefing Note 05 : Voluntary National Review 2020 and Youth Perspectives. (October 2020)

Briefing Note 06 : Post-Pandemic Status of CMSMEs and Effectiveness of Stimulus 
Packages. (February 2021)

weªwds †bvU 6 : ÿz`ª I gvSvwi wk‡íi eZ©gvb cwiw¯’wZ I cÖ‡Yv`bv c¨v‡K‡Ri Kvh©KvwiZv       
(Ryb 2021)

Briefing Note 07 : Proposed City Court Act in Bangladesh: Challenges of Implementation.
  (March 2021)

weªwds †bvU 08 : †KvwfW 10 wUKv: evsjv‡`‡k †K, KLb, Kxfv‡e cv‡e? (Rvbyqvwi 2021)

Briefing Note 09 : Why is the Price of Rice Rising? Who Gains, Who Loses? (February 2021)

Briefing Note 10 : Remittance Flows in Recent Times: Where from is So Much Money 
Coming? (February 2021) 

weªwds †bvU 11 : Kv‡jv UvKv mv`v n‡”Q: A_©bxwZi jvf, bv ¶wZ? (†g 2021)

weªwds †bvU 12 : Ae‡k‡l ¯‹zj Lyj‡Q: Avgiv KZLvwb cÖ¯‘Z (GwcÖj 2021)

weªwds †bvU 13 : RvZxq ev‡RU 2021-22: wcwQ‡q cov gvby‡li Rb¨ Kx _vK‡Q? (†g 2021)

weªwds †bvU 14 : GmwWwR ev¯Íevq‡b Revew`wnZv: ¯’vbxq †cÖwÿZ I hye mgvR (Ryb 2021)

Briefing Note 15 : Youth, SDG Accountability & The Voluntary Local Review: Situating 
Bangladesh’s Experience within the Global Context  (June 2021)

জনয্ বাজার মিনটিরং েজারদার করেত হেব। েসই সে� চােলর মূলয্ এবং সংি�� নীিত �ণয়ন ও বা�বায়ন িনেয়ও 

কাজ করেত হেব। 

আগামী েবােরা েমৗসুেম যখন নতুন ধান উঠেব, তখেনা চােলর দাম েবিশ থাকেব িক না, এই �ে�র জবােব ি�-র 

মহাপিরচালক বেলন, চলিত বছের েবােরার উৎপাদন অেনক েবিশ হেব। কারণ আমন েমৗসুেম কৃষেকরা 

নয্াযয্মূেলয্ ধান িবি� করেত েপেরেছ। ফেল তারা আরও েবিশ উৎসাহ-উ�ীপনা িনেয় েবােরা আবাদ করেবন। 

টােগর্েটর েচেয়ও েবিশ উৎপাদন হেব বেল আশা করিছ। ফেল তখন চােলর দাম কেম আসেব বেল আশা করেছন 

ি�-র মহাপিরচালক। 

সমাপনী ব�বয্

আেলাচনার সমাি� েটেন েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, আেলাচনায় অেনক িবষয় উেঠ এল। এর মেধয্ অনয্তম হে�, 

ধান উৎপাদেনর �া�লন স��ীয়। �ায় সবাই বলেলন, �া�লেন সমসয্া এবং েস কারেণ বাজাের �ভাব পেড়েছ 

িক না। আবার এ কথাও জানা েগল, চােলর বাজার শুধ ুউৎপাদেনর ওপর িনভর্র কের না, বাজােরর অনয্ানয্ িবষেয়র 

ওপরও এিট িনভর্রশীল। তেব িনভর্রেযাগয্ �া�লন গুরু�পণূর্। তা না হেল বাজাের সিঠক সংেকত যায় না। 

ি�তীয়ত, সরকােরর নীিত ও বয্ব�াপনায় িতনিট িবষয় ঘুের িফের এেসেছ। সরকােরর মজুত সক্ষমতা িনেয় কথা 

উেঠেছ। বলা হেয়েছ, সরকােরর মজুত অেনক কম হওয়ার কারেণ বাজাের �ভাব িব�ার করা সরকােরর পেক্ষ 

স�ব হে� না। সং�েহর েক্ষে�ও লক্ষয্মা�া পূরণ হয়িন। কৃষেকরা বেলেছন, লটািরর মাধয্েম ধান েনওয়ার 

কারেণ তারা অেনক েক্ষে�ই বাদ পেড় েগেছন। 

তৃতীয়ত, আমদািনও হেলা না। যিদও সরকার চাল আমদািনেত শু� ৬২ শতাংশ েথেক কিমেয় ২৫ শতাংশ 

িনধর্ারণ কেরেছ। এলিস েখালার জনয্ ২৯িট �িত�ানেক অনুেমাদন েদওয়া হেয়েছ। তারপরও সময়মেতা 

আমদািন হয়িন। আগামী িদেন এসব িবষয় দক্ষতার সে� েমাকািবলা করেত হেব বেল েদবি�য় ভ�াচাযর্ মেন 

কেরন েস িবষেয়ও আেলাচনা হেয়েছ। 

এ ছাড়া চােলর বাজার-মূলয্ িনেয়ও আেলাচনা হেয়েছ; কত দাম হেল উৎপাদক, বয্বসায়ী ও েভা�া সবার জনয্ই 

সহনীয় হয়। েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, আেলাচনায় ঘুের িফের এেসেছ েয েমাটা চােলর দাম ৪০-৫০ টাকার মেধয্ 

হেল সবার জনয্ সহনীয় হয়। যিদও অেনেক বলেছন, ধানসহ কৃিষ পেণয্র দাম আরও বাড়েত েদওয়া উিচত। কৃিষ 

জিমর পিরমাণ কেম আসেছ, েস কথাও বেলেছন অেনেক। তাই এ বয্াপাের কী করণীয় হেত পাের, েসই �স�িট 

বারবার িফের এেসেছ। িমলার ও আমদািনকারেকরাও আেলাচনায় অংশ িনেয়েছন। িমলারেদর ব�বয্ হে�, কৃিষ 

বািণেজয্ িমলারেদর েচেয় অকৃিষ বা অনয্ানয্ বয্বসা েথেক আসা নবয্ কৃিষ-পণয্ ��তকারেকরা েবিশ গুরু�পূণর্ 

হেয় উঠেছন। সরকােরর �েণাদনাও পাে�ন এরা। এ েক্ষে� বয্াংক ঋণ ও �েণাদনায় সাম�সয্ আনার সুেযাগ 

আেছ বেল মেন কেরন তারা। অেনেক আবার ঋণ েফরত িদেত পারেছন না। এ ছাড়া সুগ�ী চাল র�ািনেত 

েযৗি�কভােব গুরু� েদওয়ার কথা বলা হেয়েছ। 

বাজার বয্ব�াপনার মেধয্ মাঝাির ও ক্ষু� কৃষেকর িটেক থাকার স�াবনা কম, এ িনেয়ও িব�ািরত আেলাচনা 

হেয়েছ। কৃষক কম দােম ধান িবি� কের েবিশ দােম চাল িকনেছন। ফেল তােদর ঘাটিতেত থাকেত হয়। এেদর 

সহায়তায় েমৗসুিম িভিৎতেত চাল মজুত করার বয্ব�া আেছ িক না তা িনেয়ও আেলাচনা হেয়েছ। অেনেক মেন 

কেরন, সং�হ অিভযান শি�শালী করেত হেব। ইউিনয়ন পযর্ােয় এই কাযর্�ম চালােত হেব। দুনর্ীিত দূর করা 

�েয়াজন। কৃষেকর ক��র েজারদার করেত সংগঠন গেড় তুলেত হেব। 

সেবর্াপির, আগামী কেয়ক মােস কৃিষ পণয্ িবেশষ কের চােলর দাম িনেয় উৎক�ার কারণ আেছ িক না, তা িনেয় 

কথা বেলেছন অেনেক। যারা বলেছন, �া�লন িঠক আেছ, তারা মেন কেরন, েমাটা চােলর দাম ৫০ টাকার ওপের 

উঠেব না। আবার যারা মেন কেরন, �া�লন িঠক েনই, তারা বলেছন, আগামী রমজান মােস দাম আরও একদফা 

বাড়েব। েস জনয্ খাদয্শসয্ বা চােলর বাজাের নজরদাির �েয়াজন বেল অেনেক মেন কেরন।

েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, সামি�কভােব েদেশ কৃিষর উ�িত হেলও কৃষেকর উ�িত হয়িন। িবেশষ কের ক্ষু� ও 

মাঝাির কৃষেকরা উ�য়েনর মহাসড়েক উঠেত পারেবন িক না, তা িনেয় �� েথেকই যাে�। সরকােরর নীিতর মেধয্ 

এই িবষয়িটর �িত যথাযত গুরু� িদেত হেব। চােলর দাম বাড়েল �িমেকর মজুিরও বাড়ােত হেব। েস কারেণ 

বাজার সব সময় পিরবীক্ষেণর মেধয্ রাখেত হেব। 

অেনক আেগ িসিপিড-র পক্ষ েথেক ��াব েদওয়া হেয়িছল, েদেশ ‘এি�কালচার �াইস কিমশন’ বা ‘কৃিষপণয্ 

মূলয্ কিমশন’ গঠন করা েহাক। েমৗসুম-িভিৎতক দাম িনধর্ারণ এবং কৃষেকর অংশ�হণ িনি�ত করা েগেল তা 

কােজ েদেব। ভারেত এটা কাযর্কত পদেক্ষপ িহেসেব �মািনত হেয়েছ। েদেশও িবষয়িট গেবষক বা আমলােদর 

হােত না েরেখ �কৃত কৃষক ও বাজার সংি�� সবাইেক যু� কের এটা করেত হেব। এেত বাজাের যথাযথ সংেকত 

যােব। গেবষেকরাও বাজার স�েকর্ জানেত পারেবন। েদবি�য় ভ�াচাযর্ আশা �কাশ কেরন, আগামী িদেন নীিত 

িনধর্ারেকরা এটা অনুধাবন করেত পারেবন এবং এ িবষেয় �েয়াজনীয় পদেক্ষপ �হন করেবন। 



সভাপিত

ড. েদবি�য় ভ�াচাযর্
আ�ায়ক
এসিডিজ বা�বায়েন নাগিরক �য্াটফমর্, বাংলােদশ

িবেশষ অিতিথ

জনাব মহুাঃ ইমাজ উি�ন �ামািণক, এমিপ
সদসয্
কৃিষ ম�ণালয় স�িকর্ত সংসদীয় �ায়ী কিমিট

�ারি�ক ব�বয্

ড. এম আসাদু�ামান
সােবক গেবষণা পিরচালক
বাংলােদশ উ�য়ন গেবষণা ইি�িটউট (িবআইিডএস)

জনাব শাইখ িসরাজ
পিরচালক ও বাতর্া �ধান
চয্ােনল আই

ড. কাজী শাহাবিু�ন
সােবক মহাপিরচালক
বাংলােদশ উ�য়ন গেবষণা ইি�িটউট (িবআইিডএস) 

আেলাচকব�ৃ

ড. েমাঃ শাহজাহান কিবর
মহাপিরচালক
বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি�িটউট

ড. েমাঃ নািজরুল ইসলাম
মহাপিরচালক
বাংলােদশ কৃিষ গেবষণা ইি�িটউট

ড. িমজর্া েমাফা�ল ইসলাম
মহাপিরচালক
বাংলােদশ পরমাণ ুকৃিষ গেবষণা ইনি�িটউট (িবনা) 

জনাব কাজী সা�াদ জিহর চ�ন 
সাধারণ স�াদক
বাংলােদশ কৃষক সিমিত

জনাব এেকএম েখারেশদ আলম খান 
সভাপিত
বাংলােদশ অেটা রাইস িমল ওনাসর্ এেসািসেয়শন

জনাব েমাঃ শাহ আলম বাব ু
সভাপিত
বাংলােদশ রাইস এ�েপাটর্াসর্ এেসািসেয়শন
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ি�িফং েনাট ��ত কেরেছন: �তীক বধর্ন

িসিরজ স�াদনায়: অধয্াপক েমা�ািফজুর রহমান

সহেযাগী স�াদক: অ� ভ�াচাযর্ 
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