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ফার্মিং রফউচার বাংলাদেশ ও প্্থম আদোর উদ্েোদে ‘বাংলাদেদশ টেকসই খাে্য ও পুর্ি রিরাপত্্ায়
উদ্্াবিী কৃরি ও কৃরি জীবপ্্যুর্ি’ শীি্িক এক টোলদেরবল ববঠক অিুর্িত হয় ২৮ জ্ি ২০২২।
আদোচকদের বি্্ব্য সংর্্িপ্্আকারর এই ট্্োড়পদ্্ে ছাপা হদো।

বাংলাদযদশ মেকসই খায্ে ও পুষ্িষনরাপত্্ায় উদ্্াবনী
কৃষি ও কৃষি জীবপ্্যুষ্ি
সুপারিশ

অংশগ্্হণকারী

n উদ্্াবনী উদ্যোদের সদ্্ে খাদ্যের
পুষ্িমান ও ষনরাপয খায্ে ষনষ্্িত
করদত হদব।
n জলবায়ু
পষরবত্তদনর
প্্ভাব
মোকাষবলা, খায্ে উৎপাযন বাড়াদো ও
জনস্্াস্্ে ষনষ্্িদত ষজন প্্দৌশদলর
সদ্্ে অন্োন্ে কৃষি উদ্্াবদনর ওপর
গ্র্ত্মযওয়া জর্ষর।
n জীবপ্্যুষ্ি নীষত অনুসরণ কদর
ভষবি্েদতর
খায্েচাষহযা
ও
পুষ্িষনরাপত্্া ষনষ্্িত করদত কৃষিদত
জীবপ্্যুষ্ির ব্েবহার বাড়াদত হদব।
n কৃষিপ্্যুষ্ি ব্েবহাদর েদবিণার ওপর
গ্র্ত্ ষযদত হদব এবং ষবজ্্ানষভষ্্তক
ষসদ্্ান্্ গ্্হণ কদর নীষত বাস্্বায়ন
প্্দোজন।
n মেকসই কৃষি উন্্য়দন প্্যুষ্ি
সফলভাদব ব্েবহার করার ম্্েদ্্ে সব
বাধা অষতক্্ম করদত হদব।
n মযদশ ষজদোম এষিষেং অবমুি্ ও এর
প্্দোদের ম্্েদ্্ে একষে সুস্ি্ ও
গ্্হণদোে্ে নীষতমালা প্্ণয়্ন করা
জর্ষর।
n পাবষলক-প্্াইদভে অংশীযার ষভষ্্তদত
অ্োষ্্গ–বাদোদেকদোলষজ সম্্সারদণ
উদ্যোে মনওয়া প্্দোজন।

রাখ হষর সরকার
অধ্যাপক, উদ্্িদদবজ্্ান দবভাগ, ঢাকা দবশ্্দবদ্যালয়
মো. শাহজাহান কবীর
মহাপদরচালক, বাংলালদশ ধান গলবষণা ইনদ্্িদিউি
(দ্্ি)
মো. মবনজীর আলম
মহাপদরচালক, কৃদষ সম্্সারণ অদধদপ্্র
ম্্গেরী জ্োষফ
সহলোগী পদরচালক, পদলদস অ্যান্্ররগ্ললিদর
অ্যালেয়াস্স, অ্যালালয়ন্্ের সালয়ন্্
নাজমা শাহীন
অধ্যাপক, পুদ্ি ও খাদ্যদবজ্্ান দবভাগ, ঢাকা
দবশ্্দবদ্যালয়
মো. আবদ্ল কাদযর
প্্ধান ববজ্্াদনক কম্সকর্তা, বাংলালদশ ধান গলবষণা
ইনদ্্িদিউি (দ্্ি)
মো. ফরহায জাষমল
কাদ্্ি দিলরক্্র, দসনলেনিা োউল্্নশন ের
সাসলিইলনবল অ্যাদ্্িকালচার বাংলালদশ
মো. আবদ্ল কাদযর
ন্যাশনাল দলি অ্যাল্্োনদমি্্, এেএও
আবুমোমান ফার্ক আহদময
অধ্যাপক ও রচয়ারম্যান, প্্যান্্রিকলোলদে দবভাগ,
রশলরবাংলা কৃদষ দবশ্্দবদ্যালয়
তাসষনমা মমহ্জাষবন
ঊর্্সরন ববজ্্াদনক কম্সকর্তা, বাংলালদশ েদলর পুদ্ি
গলবষণা ও প্্দশক্্ণ ইনদ্্িদিউি, বারিান
এ এস এম নাষহয়ান
দ্্পদ্্নপাল সালয়দ্্নি্্, এদসআই, মদলকুলার
রেলনদিকস

সূচনা বক্্ব্য

আব্্ল কাইয়ুম
সহলোগী সম্্াদক, প্্থম আলো

সঞ্্ালনা

মো. আষরফ মোদসন
দনব্সাহী পদরচালক, োদ্মসং দেউচার বাংলালদশ

আদলাচনা

আব্্ল কাইয়ুম
আমালদর রদশ রোি। মানুষ রবদশ। এমন দকছু উি্্াবনী উল্দোগ
দনলর হলব, রেন পুদ্িমান দিক ররলখ রবদশ খাদ্য উৎপাদন করা
োয়। েলবায়ুপদরবর্তন, বন্যা, লবণাক্্রাসহ দবদভন্্ কারলণ
খাদ্য উৎপাদন কলম োয়। এ দবষলয় দচন্্া করা প্্লোেন।
আেলকর আলোচনা কৃদষলর ইদরবাচক ভূদমকা রাখলব বলল
আশা কদর।
রাখ হষর সরকার

আমালদর খাল্দযর চাদহদা পূরণ
করলর
হলল
েীবপ্্েুদ্কর
(বালোলিকলোলদে)
অপার
সম্্াবনা কালে লাগালর হলব। রলব
এ র্্কল্্ে বালোলসেদি দনদ্্ির
করা ের্দর। দেদিদপলর কৃদষর
অবদান ১৯ দশদমক ৬ শরাংশ।
কৃদষলর রদলশর ৬৩ শরাংশ
মানুলষর
কম্সসংস্্ান
হয়।
বাংলালদলশর স্্াধীনরার পর
েনসংখ্যা দছল সালে ৭ রোদি। রখন রদলশ খাদ্যঘািদর দছল।
প্্চুর খাদ্য দবলদশ রথলক আমদাদন করলর হলো। দকন্্বর্তমালন
রদলশর েনসংখ্যা ১৭ রোদির রবদশ; দকন্্ এখন ররমন
আমদাদন করলর হয় না।
আমালদর েনসংখ্যা বৃদ্ি পাল্্ে, পক্্ান্্লর চাষলোগ্য েদম
প্্দরবছর ১ দশদমক ২ শরাংশ হালর হ্্াস পাল্্ে। েদদও
বাংলালদশ কৃদষল্্কল্্ে অলনক উন্্দর কলরলছ রারপরও রদলশর
ক্্মবধ্সমান েনলোষ্্ীলক খাদ্য সরবরাহ করা একদি বে
চ্যাললঞ্্। আবার পুদ্ি উপাদানসমৃি্ খাদ্য মানুষ করিা পাল্্ে,
রস সম্্ল্কতেলথি্্সল্্েহ রলয়লছ। দ্্র এবং আশঙ্্ােনক হালর
চাষলোগ্য েদমর পদরমাণ কলম োল্্ে। এ েন্য েলবায়ু
পদরবর্তলনর সল্্ে খাপ খাওয়ালর পালর—এমন উি্্াবনী
েসললর োর করলর হলব।
েীবপ্্েুদ্ক ব্যবহার কলর নরুন েসল উি্্াবলনর র্্কল্্ে
সম্্াব্য ঝুঁদক সম্্ল্কতদবশ্্ব্যাপী একদি অদভমর রল্য়লছ, দবলশষ
কলর েীবববদচে্্য আর মানব স্্াল্্সযর রেন রোলো ক্্দর না হয়্,
রসদদলক লক্্ ররলখই েীবপ্্েুদ্ক প্্ল্োগ করলর হলব। রসই
সূল্ে আধুদনক েীবপ্্েুদ্কলক সেলভালব পদরচালনার েন্য
বাল্োলসেদি বা েীবদনরাপত্্া দনয়্মকানুনগ্লো অনুসরণ করা
অর্যন্্ প্্ল্োেন। বাংলালদশ োদরসংলঘর েীবববদচে্্য চুদ্ক
অনুোয়ী সমথ্সনকারী রদশ, সুররাং বাংলালদশ এই
েীবদনরাপত্্ার দবধান মানলর অে্্ীকারবি্্।
বাংলালদশ কৃদষ গলবষণা ইনদ্্িদিউি ২০১৩ সালল
েীবপ্্েুদ্ক প্্ল্োলগর দ্্ারা উি্্াদবর কীিপরে্্ প্্দরলোধী দবদি
রবগ্লনর চাষ শ্র্ কলরলছ। রোগ প্্দরলোধী োর উি্্াবলনর
েন্য বাল্োলসেদি বা েীবদনরাপত্্া দনয়্মকানুন অনুসরণ কলর
গলবষণা করলছ। রালদর মূল উল্্েশ্য েীবপ্্েুদ্ক দ্্ারা উি্্াদবর
রোল্্েন রাইস মানুলষর ব্যবহালরর েন্য অবমুক্ করা।
প্্েুদ্কলক সেলভালব প্্ল্োলগর র্্কল্্ে সব বাধা অদরক্্ম কলর
অি্্সর হওয়্া বাঞ্্নীয়্।
উল্্েখ্য, েীবপ্্েুদ্কর আরও দকছু নরুন গলবষণা পৃদথবীলর
কাে্সকর হল্্ে। এর মল্ধয অন্যরম হলো দেলোম এদিদিং
প্্েুদ্ক দ্্ারা েসললর মালোন্্য়্ন। দ্্ররম সমল্য় কীভালব
আমালদর রদলশ দেলোম এদিদিং অবমুক্ করা োয়্, রস
ব্যাপালর একদি সুস্ি্ ি্্হণলোগ্য নীদরমালা প্্ণয়্ন করা
ের্দর। েীবপ্্েুদ্ক প্্ল্োগ করার র্্কল্্ে সরকার প্্ল্োেনীয়্
প্্েুদ্ক নীদরমালা প্্ণয়্ন কলরলছ।
মো. আষরফ মোদসন

রদলশ আমরা রিকসই খাদ্য ও
পুদ্িদনরাপত্্ার কথা বলদছ। এ
েন্য উি্্াবনী কৃদষ, কৃদষ
েীবপ্্েুদ্ক, দেন প্্লৌশল, দেন
এদিদিং ও আরও রেসব উন্্র
প্্েুদ্ক আলছ, এসব প্্লোেন।
এসব দবষয় আলোচনায় আসলব।
ধান উৎপাদলন আমরা সােল্য
অে্তন কলরদছ। আমালদর আরও
অলনক দ্র রেলর হলব।
দেনপ্্লৌশল খাদ্যদনরাপত্্ার র্্কল্্ে গ্র্ত্পূণ্স ভূদমকা রাখলর
পালর। দেনপ্্েুদ্ক খাল্দযর উৎপাদন বাোয়। খাল্দযর পুদ্িমান
বাোয়। রদলশর কৃষক ও অথ্সবনদরক উন্্য়লন ভূদমকা রালখ।
ভারর একসময় রুলা আমদাদন করর। এখন দেনপ্্েুদ্ক
ব্যবহার কলর রপ্্াদন করলছ।
আমালদর খাদ্যপণ্য উৎপাদলনর সময় পুদ্িমান দিক রাখার
দবষয়দি দনদ্্ির করলর হলব। খাদ্য উৎপাদন পদরলবলশর ওপর
দকছুিা রনদরবাচক প্্ভাব রেলল। কারণ, এিা স্্াভাদবক রোলো
প্্দ্কয়া নয়। েীবপ্্েুদ্ক করিুকু সাহাে্য করলব, রসিা
আলোচনার দবষয়। খাদ্যদনরাপত্্া ও দনরাপদ খাদ্য দ্লোই

ের্দর। পণ্য রপ্্াদনিাও গ্র্ত্পূণ্স। বালোলিকলোলদে বা
সাধারণ রে প্্দ্কয়ায় উৎপাদন রোক না, আমালদর পণ্য
রপ্্াদনলর সমস্যা রলয়লছ। এ দবষলয় উল্দোগ রনওয়া প্্লোেন।
বাল্োলিকলোলদে ব্যবহালরর র্্কল্্ে পাবদলক-প্্াইলভি
পাি্তনারদশপ একদি গ্র্ত্পূণ্স ভূদমকা রাখলর পালর। আর
সরকাদর–রবসরকাদর গলবষণার েল রেন দ্্র কৃষলকর কালছ
রৌঁছায়্, রস দবষল্য় উল্দোগ রনওয়্া প্্ল্োেন।

আবুমোমান ফার্ক আহদময
শ্ধু বাংলালদলশর নয়, সারা
পৃদথবীর েনসংখ্যা বােলছ।
২০৫০ সালল পৃদথবীর েনসংখ্যা
৯৫০ রোদির রবদশ হলব বলল
ধারণা করা হল্্ে। মলন করা হল্্ে,
এখন রে খাদ্য উৎপাদন করা হয়,
এর রথলক ৭০ শরাংশ রবদশ খাদ্য
উৎপাদন করলর হলব। ২০৩০
সালল পৃদথবীর প্্ায় ৪০ শরাংশ
মানুষ রোলো না রোলোভালব
খাবালরর সংকলি থাকলব। স্্াধীনরার পর আমরা রে সবুে
দবপ্্ব শ্র্ কলরদছলাম, এর সুেল আমরা রপলয়দছ।
উচ্্েলনশীল োলরর উৎপাদন শ্র্ কলরদছ। রকদমক্যাল
োদ্িতলাইোর, রপদ্্িসাইি, ইদরলগশনসহ দবদভন্্ উল্দোলগর
েন্য আমরা দানাদার শল্সয স্্য়ংসম্্ূণ্স হলয়দছ। আমালদর
সবদে, মাছ ও েল উৎপাদলন সেলরা রলয়লছ। এর সল্্ে
চ্যাললঞ্্ও রলয়লছ।
িাল, ররল, দচদনও আমালদর েন্য ের্দর পণ্য। আমরা
েদদ িাল, ররল, দচদন এসব পল্ণযর উৎপাদন ৪০ শরাংশ
বাোলর চাই, রাহলল দচন্্া করলর হয় ধানসহ রোলো েসললর
উৎপাদলন সমস্যা হলব দক না। আমালদর সাদ্বসক কৃদষলর অলনক
সমস্যা রলয়লছ।
ভদবষ্যলরর কৃদষলর দরনদি দবষলয় গ্র্ত্ দদলর হলব।
খাল্দযর দনরাপত্্া, রিকসই ও দাদয়ত্্শীল কৃদষ। দকন্্আমালদর
সম্্দ সীদমর। এই সীদমর সম্্দ দদলয়ই অলনক রবদশ
উৎপাদন করলর চাই। েদম রেলল রাখদছ না। আমালদর এখন
রোরলোশ কৃদষ রথলক বাদণদ্েযক কৃদষলর উত্্রণ করলর হলব।
২০০৭ সালল র্্োবাল গ্যাপ চালুহলো। র্্োবাল গ্যাপ হলো
আন্্ে্তাদরকভালব স্্ীকৃর মান দনদ্্ির কলর ভালো েসল
উৎপাদন বা গ্ি অ্যাদ্্িকালচারাল প্্যাকদিস (গ্যাপ)। ২০১১
রথলক ২০১৩ সাল পে্সন্ আদ্্িকার অদধকাংশ রদশ দনেস্্
র্্োবাল গ্যাপ চালু কলরলছ। দকন্্ আে ২০২২ সাললও
বাংলালদশ গ্যালপর োইল দবদভন্্রিদবলল ঘুরলছ।
এ র্্কল্্ে নীদরদনধ্সারকলদর ব্যথ্সরা রলয়লছ। রা্রা
দাদয়ত্্শীল ভূদমকা পালন কলরনদন। দাদয়ত্্শীল কৃদষ মালন
আমালদর বালোলিকলোলদের দদলক রেলর হলব। আমালদর
ভুট্ার উৎপাদন অলনক রবদশ, দকন্্এরপরও চাদহদা পূরণ হল্্ে
না। আমরা চরুথ্স দশল্্দবপ্্লবর কথা বদল, ২০৪১ সালল উচ্্
আলয়র রদলশর কথা বদল, এসব আকাঙ্্া রখনই পূরণ হলব,
েখন আমরা কৃদষলর রিকসই হব। আে দবদভন্্ সূচলক
আমালদর উন্্য়ন হলয়লছ। এই উন্্য়লনর দভদ্্ত হলো কৃদষ।
বালোলিকলোলদে আমালদর কৃদষ সম্্সারলণ সহলোদগরা
কলরলছ। ভদবষ্যলর এ প্্েুদ্ক আরও রবদশ কালে লাগালর হলব।

মো. মবনজীর আলম

দানাদার শল্সয আমরা এখন প্্ায়
স্্য়ংসম্্ূণ্স। আমরা সব সময়
আরল্্ঙর মল্ধয থাদক রে এই
স্্য়ংসম্্ূণ্সরা করক্্ণ ধলর রাখলর
পারব। প্্দরবছর ২২ রথলক ২৫
লাখ মানুষ বােলছ। রালদর েন্য
অদরদরক্্ খাদ্য উৎপাদন করলর
হল্্ে। রসদদলক আমালদর রবদশ
লক্্ রাখলর হল্্ে। রিকসই
খাদ্যদনরাপত্্ার েন্য আমালদর
উচ্্েলনশীল োর উৎপাদন করলর হলব। চাষলোগ্য েদম কলম
আসলছ। আমালদর ভাদ্িতক্যাল উৎপাদন বাোলর হলব। ধালন
লাভ কম। প্্ধান েসল ধান দহলসলব এলোলল কৃদষলর সেলরা
আনলর পারব না। কৃদষলক লাভেনক করলর হলল কী করলর
হলব, রসিা গ্র্ত্পূণ্সভালব ভাবলর হলব। কৃদষলক আরও
আধুদনক করলর হলব।
কৃদষলর প্্েুদ্ক ও েল্্ের ব্যবহার হল্্ে। দকন্্ এলক আরও
বাোলর হলব। ধান কািা ও মাোইলয়র র্্কল্্ে েল্্ের ব্যবহার
হল্্ে। দকন্্ ধান রোপণও একদি গ্র্ত্পূণ্স দবষয়। রসখালন
আরও েল্্ের ব্যবহার বাোলর হলব। কৃদষলর লাভ কম বলল
কৃষক এখলো সনারন পি্্দরলর চাষ কলরন। গলবষলকরা
বললছন, প্্দর রহক্্লর ৮ িন েসল উৎপাদদর হলব। রসখালন
প্্কৃরপল্্ক কৃষলকরা দরন রথলক চার িলনর রবদশ উৎপাদন
করলর পারলছন না। এ দবষলয় কাে্সকর উল্দোগ দনলর না পারলল
দানাদার শল্সয স্্য়ংসম্্ূণ্সরা ধলর রাখলর পারব না। এখন
আমরা প্্ায় দ্ই রোদি িন সবদে উৎপাদন করদছ। োদরসংলঘর
খাদ্য ও কৃদষ সংস্্ার রথ্য অনুোয়ী, েনপ্্দর প্্দরদদন ২৫০
ি্্াম সবদে রখলর হলব। এর উৎপাদন সল্্েও আমরা চাদহদা
পূরণ করলর পারদছ না। সবদের উৎপাদন আমরা আরও

বাদেলয় রপ্্াদন করলর পারব। েলল আমরা অলনক এদগলয়দছ।
এমনদক দবলদদশ অলনক েলও আমালদর রদলশ এখন চাষ
হল্্ে। েল উচ্্ মূল্লযর েসল। মানুষ এিা খুব গ্র্ত্ ও েত্্
দনলয় কলর। সবদে ও েল রপ্্াদনর েন্য রে মান দনধ্সারণ করা
দরকার, রসিা করলর পারদছ না বলল রপ্্াদনলর দপদছলয় পেদছ।
রলব এ দবষলয় আমালদর কাে্সকর উল্দোগ আলছ। দভলয়রনাম
৪০ দবদলয়ন িলালরর কৃদষপণ্য আয় কলর। রসখালন এবার
আমরা রদে দবদলয়ন িলার কৃদষপণ্য রপ্্াদনর আশা করদছ।
আমালদর কৃদষপণ্য উৎপাদলন বালোলিকলোলদে গ্র্ত্পূণ্স
ভূদমকা রাখলব বলল আশা কদর।

মো. ফরহায জাষমল

প্্েুদ্ক ব্যবহালরর সময় কৃদষর
সমসামদয়ক
দবষয়গ্লো
দবলবচনায় দনলর হলব। পদরলবশ–
পদরদ্্সদরর সল্্ে রেন খাপ খায়,
এমন গলবষণার দদলক রেলর হলব।
গলবষণার েল দ্্র কৃষক ও ভ্যালু
রচইলনর সল্্ে ো্রা আলছন,
রা্লদর কালছ রৌঁলছ দদলর হলব।
রোক্্ালদর র্দচর পদরবর্তন
হলয়লছ। উৎপাদলনও ববদচে্্য
আনলর হলব। গলবষণা রথলক ব্যদ্্কখার, কৃষক, রোক্্াসহ
দবদভন্্ র্্িকলোে্্ার লাভবান হলব। শ্ধু সরকারই গলবষণা
করলব, এমন না। পাবদলক-প্্াইলভি পাি্তনারদশপ এ গলবষণা
করলর পালর। অলনক ব্যদ্্কমাদলক এখন কৃদষ ব্যবসায়
দবদনলোগ করলছন। এ র্্কল্্ে রা্লদর কৃদষ খালর আরও রবদশ
কীভালব েুক্করা োয়, রসিা ভাবলর হলব।
কৃষক ো্লদর কাছ রথলক সার–কীিনাশক রনন, রা্লদর
প্দ্শক্ণ্ দদলর হলব, রেন রা্রা কৃষকলক সদিক পরামশ্স দদলর
পালরন। বলরন্্ এলাকায় পাদনর অভাব আলছ। রসখানকার
অথ্ক
স রী েসল হলো আম। ওখালন আলট্্াহাইলিনদসদি ম্যাল্্ো
প্্ানলিশন হল্্ে। আলগ এখালন ১ রহক্র্ েদমলর ৬০দি আমগাছ
লাগালো রের। এখন রসখালন প্্ায় ৭০০ গাছ লাগালো োয়। এ
প্ে্ দু্ক সব োয়গায় ছদেলয় দদলর হলব। কৃষক চান উৎপাদন
বাোলর আর খরচ কমালর। কীিনাশলকর সল্বত
ো ম
্ ব্যবহালরর
মাধ্যলম রসিা করা োয়। প্ে্ দু্ক ব্যবহালরর মাধ্যলম কৃষক রা্র
শ্ম
্ ব্যয় কমালর পালরন। প্্াকৃদরক দ্লো
্ লো গ কৃষক রা্র দবদনলোগ
হারান। এ েন্য আবহাওয়াদভদ্্তক েসল উৎপাদন করলর হলব।

মো. আবদ্ল কাদযর

আমালদর খাল্দযর একিা বে অংশ
চাল। চাল শ্ধু খাল্দযর চাদহদা
পূরলণর েন্য উৎপাদন হয় না। এর
সল্্ে পুদ্ির একিা বে সম্ক
্ ত্
রলয়লছ। আমালদর খাদ্যরাদলকায়
ছয়িা উপাদান আলছ। ৭৫ রথলক ৮০
শরাংশ শক্রত া আমরা চাল রথলক
রপলয় থাদক। পুদ্ি পাই ৬০ রথলক
৬৫ শরাংশ। ৮ রথলক ১০ শরাংশ
পাই চদ্ব।স চালল েলথি্্ দমনালরলও
আলছ। এ েন্য চাল শ্ধুভার খাওয়ার েন্য উৎপাদন কদর না। এ
রথলক আরও অলনক উপাদান পাই। আমরা দেংক, আয়রন ও
দভিাদমন-এ, চাললর উন্য়্ ন কলরদছ।
খাদ্য ও পুদ্ির দনরাপত্্া আসলর অলনক সময় লাগলব।
কারণ, এখলো আমরা এর স্্াভাদবক চাদহদা পূরণ করলর
পাদরদন। বালোলিকলোলদে ব্যবহালরর র্্কল্্ে দকছু বাধা আলছ,
রসিা দ্র করলর না পারলল খাদ্যদনরাপত্্া আসলব না। ‘দ্্ি’ চাল
দনলয় অলনক কাে কলরলছ। িায়ালবদিস মুদ্ক চাল রথলক শ্র্
কলর, অ্যাদ্্ন–অদ্্িলিন্্, রোদেআই, কালো চালসহ দ্্ির
অলনক উল্দোগ আলছ, রেিা পুদ্ি ও খাদ্যদনরাপত্্ালক দনদ্্ির
করলব। ‘দ্্ি’ ২০৫০ সাল পে্সন্পদরকল্্না কলরলছ।

নাজমা শাহীন

একসময় আমালদর রদশ সার
রোদি মানুলষর েন্য পে্সাপ্্ খাদ্য
উৎপাদন করলর পারর না, েদদও
রখন চাষলোগ্য েদম এখনকার
রুলনায় অলনক রবদশ দছল। রসই
বাংলালদশ এখন প্্ায় ১৮ রোদি
মানুলষর খাদ্য উৎপাদন করলছ।
কৃদষদবজ্্ানীরা আমালদর রদলশ
কৃদষ উৎপাদলন দবপ্্ব ঘদিলয়লছন।
রা্লদর
প্্দর
আমালদর
কৃরজ্্রা।খাদ্য উৎপাদলন বাংলালদশ এখন উল্্েখলোগ্য
ভূদমকা রাখলছ। দকন্্ রদলশ দদন দদন েনসংখ্যা রেমন বােলছ
এবং ভদবষ্যলর আরও বােলব। এ র্্কল্্ে উি্্াবনী কৃদষর
গ্র্ত্পূণ্স ভূদমকা রলয়লছ। আমালদর সাম্্দরক এক গলবষণায়
প্্াপ্্ েলােলল রদখা োল্্ে, কলোনা–পূব্সকালীন েনলোষ্্ীর
মল্ধয কু্ধা অলনক কলম এলসদছল। হরদদরদ্্ েনলোষ্্ী ছাে্া
প্্ায় সবাই পে্সাপ্্ খাবার ি্্হণ করর। আমালদর গলবষণায়
আরও এলসলছ ৩০-৪০ শরাংশ েনলোষ্্ী প্্লোেলনর রুলনায়
৭দি অনুপুদ্ি অপে্সাপ্্ পদরমালণ ি্্হলণর েলল স্্াস্্যঝুঁদকর

আশঙ্্া আলছ। রাই শ্ধুখাদ্যদনরাপত্্া দনদ্্ির করলল হলব না।
অবশ্যই পুদ্ি দনরাপত্্া দনদ্্ির করলর হলব। রিকসই উন্্য়ন
লক্্যমাে্্া (এসদিদে) অে্তন করলর হলল সবার েন্য সুস্াস্্য
দনদ্্ির করলর হলব এবং রসিা সম্্ব হলব স্্াস্্যসম্্র অথ্সাৎ
রহলদদ িালয়ি ি্্হলণর মাধ্যলম। রসিা দনদ্্ির করলর হলল খাদ্য
উৎপাদলনর সল্্ে পুদ্ির দবষলয় গ্র্ত্দদলর হলব।
আমালদর রে খাবালরর রাদলকা, রসখালন রোলো খাবালর
পুদ্ি রবদশ আবার রোলোিায় কম। রাই পে্সাপ্্ খাবার রখললও
পুদ্ির অভাব রথলক োয়। এ র্্কল্্ে আমালদর বালোলিকলোলদে
ও নরুন উি্্াবন অবশ্যই ের্দর।
রলব বালোলিকলোলদের মাধ্যলম রে োরগ্লো উি্্াবন
করা হল্্ে বা হলব, রার মল্ধয রোলো ক্্দরকর উপাদালনর
সংলোেন বা প্্ভাব রলয়লছ দক না, রসদি অবশ্যই গ্র্ল্তর সল্্ে
দবলবচনা করলর হলব। দবদভন্্োর রেমন রদদশ-দবলদদশ োলরর
ক্্দসংল্য়র মাধ্যলম উচ্্েলনশীল োর বা রোগ-প্্দরলোধী
োর উি্্াবন করা হয়। এ র্্কল্্ে বালোলসেদির প্্লোেন
আলছ, দকন্্ রার েন্য রোন ররগ্ললশন রনই। দকন্্ আমালদর
সাম্্দরক গলবষণায় রদখা রগলছ বারী উি্্াদবর মসুর ও মুগ
িাললর মল্ধয নরুন সম্্াব্য এলারলেলনর উপদ্্সদর আলছ।
আমরা বালোলিকলোলদে ব্যবহার করব মানুলষর কল্যালণ।
দকন্্রসিা রেন নরুন স্্াস্্যসমস্যা বা ঝুঁদক বরদর না কলর, রসিা
কলোরভালব দনদ্্ির করলর হলব। দেএমও এবং ক্্দসং দ্লোর
েন্যই রদারদক ব্যবস্্া রাখলর হলব। বালোলিকলোলদে
পদরলবলশর ওপর রোলো দবর্প প্্ভাব রেলল দক না, রসিাও
রদখলর হলব। এসব গলবষণার েন্য অর্যাধুদনক গলবষণাগারসহ
েলথি্্অথ্সবরাে্্দনদ্্ির করলর হলব।
মো. আবদ্ল কাদযর

অন্যরা েখন কৃদষ খালরর উন্য়্ লনর
কথা বলল, রখন একেন কৃদষদবদ
দহলসলব গব্লস বধ কদর। ধান, ভুট্া,
সবদে, েলমূল উৎপাদলন আমরা
অলনক এদগলয়দছ। দবলশষ কলর ধান
উৎপাদলনর কথা অলনক রবদশ
আলোচনায় আলস। েদম কলম
োল্্ে। ১৯৭১ সাললর েদমর সল্্ে
েদদ রুলনা কদর, রাহলল রদখব
আমালদর ধালনর েদম কলম রগলছ।
দকন্্ উৎপাদন চার গ্ণ রবলেলছ। এখন ১৮ রোদি মানুলষর
প্ল্ োেনীয় ধান উৎপাদদর হয়। এ র্্কল্্ে দেনপ্ে্ দু্কর ভূদমকা
আলছ। আমালদর আরও অ্যািভান্্ বালোলিকলোলদের দদলক
রেলর হলব। ক্দ্সংও বালোলিকলোলদের মল্ধয পলে। সব দবষয়
দনলয়ই আমালদর কথা বললর হলব। কলয়কদি শল্সযর র্্কল্্ে
উৎপাদলন উন্দ্র কলরদছ। এ র্্কল্্ে খাদ্যদনরাপত্্া দনদ্্ির হলয়লছ।
সপ্্াহ দ্লয়ক আলগ ওয়াে্ত্েুি র্্োি্্ালমর এক রল্থয রদখা োয়,
রদলশর প্্ায় চার রোদি মানুষ এখলো সদিক পদরমাণ পুদ্ি পাল্্ে
না। খাদ্যদনরাপত্্ার সল্্ে পুদ্িদনরাপত্্ার দবষয়দিও গ্রল্ ্তর সল্্ে
ভাবলর হলব। এ দ্দি র্্কল্্েই বালোলিকলোলদে গ্রত
্প
্ ণূ স্অবদান
ররলখলছ। ভদবষ্যলর েনসংখ্যা আরও বােলব। েসদল েদমর
পদরমাণ কমলর থাকলব। আমালদর উৎপাদন এখন রে অবস্্ায়
আলছ, এলক আরও ওপলর দনলয় রেলর হলব।
এ র্্কল্্ে দেন প্্লৌশললর দবকল্্ রনই। বন্যা, খরা,
েলোচ্্াসসহ দবদভন্্ প্্াকৃদরক দ্ল্োোগ রোকাদবলা কলর
েসললর উৎপাদন বাোলর হলব। এখালনও আমালদর রসই দেন
প্্লৌশললর ওপর দনভ্তর করলর হলব। পে্সাপ্্ উৎপাদলনর সল্্ে
পে্সাপ্্পুদ্ির দদলকও নের দদলর হলব। ইদরমল্ধয এ র্্কল্্ে দকছু
সেলরা এলসলছ। ভদবষ্যলর আরও আসলব বলল আশা কদর।
আমালদর দকছু উচ্্ পুদ্িসম্্ন্ খাবার আলছ, রেগ্লো মানুষ
কম খায়। রেমন ওি, বাদ্লস, দচনা, কাউন ইর্যাদদ। এসব দবষলয়
মানুলষর মল্ধয সলচরনরা বাোলর হলব।
এ এস এম নাষহয়ান

আমালদর প্্ধান উল্্েশ্য হলো
কৃষকলক সহলোদগরা করা।
কৃষলকর েদদ সম্্দ সৃদ্ি হয়,
রাহলল রসসব র্্কল্্ে আরও ভালো
করলবন। দেন প্্লৌশললর একিা
দবশাল ভূদমকা আলছ। দকন্্ এ
র্্কল্্ে পুদ্িদনরাপত্্ার দবষয়দি
অর্যন্্ ের্দর। অদধকাংশ র্্কল্্ে
কর রবদশ শস্য উৎপাদদর হলব,
রসদি দনলয় ভাবা হয়। দকন্্ এর
পুদ্িমান দিক থাকলছ দক না, রসিা আমরা ভাবদছ না। েলবায়ু
ও পদরলবলশর দবর্প পদরদ্্সদর–সহনীয় েসল উৎপাদন করলর
পারদছ। দকন্্আমালদর বাদণদ্েযক পল্ণযর কথা রসভালব ভাবদছ
না। রদলশ প্্ায় এক লাখ রমদ্্টক িন আলুউৎপাদদর হয়। ৭৫
হাোর রমদ্্টক িন আলুআমালদর প্্লোেন। ২৫ হাোর রমদ্্টক
িন দিকভালব রপ্্াদন করলর পারদছ না। এিা োপালনর রোি
উৎপাদলনর রচলয় রবদশ। প্্দরবছর োপান প্্চুর আলুআমদাদন
কলর। দকন্্ পুদ্িমানসহ দবদভন্্ প্্দ্কয়া পূরণ করলর না পারার
েন্য আমরা োপালন আলুরপ্্াদন করলর পাদর না। মানসম্্র
বাদণদ্েযক পণ্য উৎপাদন করলর পারলল কৃষলকর উন্্দর হলব।
রার আথ্সসামাদেক অবস্্ার উন্্দর হলব।

ম্্গেরী জ্োষফ

আদম
মলন
কদর,
বালোলিকলোলদের
র্্কল্্ে
সরকালরর পদরকল্্না, গাইিলাইন
ও রদারক থাকা দরকার। এ র্্কল্্ে
একিা আন্্ে্তাদরক মান বোয়
রাখলর হলব। দবজ্্ানদভদ্্তক
দসি্্ান্্ দনলর হলব। আমার মলন
হয়, বাংলালদলশ আন্্ে্তাদরক মান
বোয়
ররলখ
এখলো
বালোলিকলোলদে ব্যবহার হল্্ে
না। এ প্্েুদ্কর দবষলয় োরা দসি্্ান্্বরদর করলব, োরা প্্লোগ
করলব সবার মল্ধয একিা স্্ে্রা থাকলর হলব। রাহলল এ পি্্দর
প্্লোলগর মাধ্যলম েসল উৎপাদলন সেলরা আসলব।
তাসষনমা মমহ্জাবীন

আমালদর এখন দনউদ্্টশনদভদ্্তক
কৃদষর দদলক রেলর হলব। আর
খাদ্যদনরাপত্্ার দবষয় হলো খাদ্য
পাওয়ার সুলোগ, পে্সাপ্্রা,
খাদ্যি্্হলণর ধরন। খাদ্যি্্হলণর
ধরলনর েন্য পুদ্ি নি্্ হলয় োয়।
আমার মলন হয় দেন প্্লৌশল
আমালদর এ র্্কল্্ে সহলোদগরা
করলব। আলরকিা হলো েনস্্াস্্য।
আদম রবগ্লন কীিনাশক ব্যবহার
দনলয় কাে কলরদছ। প্্ায় ৪২ রকম কীিনাশক রবগ্লন ব্যবহার
করা হয়। রবগ্লন রোন কীিনাশক ব্যবহার করা োলব, রসিা
বলা থালক। দকন্্ কৃষলকরা এিা মালনন না। এসব দবষলয়
সলচরন হওয়া প্্লোেন।
মো. শাহজাহান কবীর

োদরসংঘ খাদ্য সংস্্া (এেএও)
পদ্্েকায় র্্োবাল েুি আউিলুক
২০২০ প্্কাশ কলরলছ। রারা
রসখালন বলললছ রে ২০২২ সালল
আমালদর চাললর উৎপাদন হলব
৩৮ দশদমক ৪ দমদলয়ন িন।
আমরা আশা করদছ ৩৮ দশদমক ৫
দমদলয়ন িন। আমালদর ১৭ রোদি
মানুলষর েন্য বছলর খাল্দযর
চাদহদা ২৫ দশদমক ৩১ দমদলয়ন
িন। মাছ, পশ্সহ অন্যান্য খালর খাল্দযর প্্লোেন হয় ১০
দশদমক ১২ দমদলয়ন িন। রাহলল আমালদর ৩ দমদলয়লনর রবদশ
খাদ্য উদ্্ৃত্ থালক। আমালদর এক দহসাব বলল, প্্দরদদন
একেলনর ৪০৫ ি্্াম চাল প্্লোেন। এক দদলন আমালদর
খাবালরর চাদহদা হলো ৭০ হাোর রমদ্্টক িন চাল। মালস
প্্লোেন হয় ২১ লাখ রমদ্্টক িন চাল।
আমালদর রে ৩০ লাখ িন খাবার উদ্ত
্ৃ ্থালক, রসিা হয়লো
৪০ দদলনর খাবার। এিা দমলমাদলক, কৃষকসহ অলনলকর ঘলর
থালক। বাোলর পে্সান্্ চাললর সরবরাহ আলছ। দকন্্ দাম রবদশ।
আমরাও মলন কদর না রে এর দাম হওয়ার রোলো কারণ আলছ।
এখন কৃষলকর ঘলর রোলো চাল রনই। পুলো দবষয়দি দনভ্রত করলছ
দমলমাদলকলদর ওপর। এ েন্য সমস্যা বরদর হল্্ে। দিলসম্ল্ র
আমালদর আমন উৎপাদদর হলয়লছ ১ রোদি ৫০ লাখ িন। আমরা
২ রোদি িলনর রবদশ রবলো ধান উৎপাদন কলরদছ। আউশ ধান হয়
প্্ায় ৩২ লাখ িন। চালল আমালদর রোলো সংকি রনই। গলমর
চাদহদা ৭৫ লাখ িন। আমালদর প্্ায় ৬৫ লাখ িন গম আমদাদন
করলর হয়।
দ্্ি ১০৮দি ভ্যারাইদির উন্্য়ন কলরলছ। আমালদর অলনক
নরুন ভ্যারাইদির উন্্য়ন হলয়লছ, োর েলন রবদশ। ২০৫০ সাল
পে্সন্ খাল্দযর চাদহদা ব্যাপকভালব বােলব। এই চাদহদা পূরণ
করলর হলল আমালদর দবলশষ উল্দোগ দনলর হলব। একমাে্্
বালোলিকলোলদে আমালদর এই সমস্যার সমাধান দদলর পালর।
খাদ্যপ্্দ্কয়াসহ দবদভন্্ কারলণ আমালদর খাদ্য নি্্ হয়। এিা
কমালর হলব। রোকামাকলে খাদ্য নি্্ কলর, এ েন্য আমালদর
দবজ্্ানীরা দেলোম এদিদিং শ্র্ কলরলছন। লবণাক্্রা সহ্য
করলর পালর, এমন ১২দি োর উি্্াবন কলরলছন। গলম দকছুিা
গ্্ুলিন আলছ। চাল এলকবালর গ্্ুলিন দ্্ি। রকউ বললর পারলব না
ভার রখলয় ক্্দর হলয়লছ। েুক্রাল্্ের এক গলবষণায় রদখা
রগলছ, ১০০ ি্্াম চালল ১০০ ি্্াম দ্্ি সুগার। ১০০ ি্্াম গলম
৩০০ ি্্াম দ্্ি সুগার। কদলফ্্াওয়ালর ৩ হাোর ২০০ দমদলি্্াম।
রপঁলপলর ৭ হাোর ৮০০ দমদলি্্াম। রেসব রদলশর মানুষ ভার
খায়, রসসব রদলশর মানুষ কম রোিা।
ধান দ্্িনহাউস গ্যাস ি্্হণ কলর পদরলবশলক ভাললা রালখ।
রাই ধান উৎপাদনলক আরও লাভেনক করলর হলব। এ র্্কল্্ে
কম সমলয় অদধক উৎপাদলনর েন্য বালোলিকলোলদের রোলো
দবকল্্রনই। এখন আমালদর এই পি্্দর ব্যবহার করলর হলব।
মো. আষরফ মোদসন
আেলকর আলোচনায় অংশি্্হলণর েন্য োদ্মসং দেউচার
বাংলালদশ ও প্্থম আলোর পক্্ রথলক সবাইলক ধন্যবাদ ও
কৃরজ্্রা।

