
আব্্্ল কাইয়মুআমালদর রদশ রোি। মানষু রবদশ। এমন দকছু উি্্াবনী উলদ্োগদনলর হলব, রেন পদু্্িমান দিক ররলখ রবদশ খাদয্ উৎপাদন করাোয়।  েলবায়ুপদরবরত্ন, বনয্া, লবণাক্্রাসহ দবদভন্্কারলণখাদয্ উৎপাদন কলম োয়। এ দবষলয় দচন্্া করা প্্লোেন।আেলকর আলোচনা কদৃষলর ইদরবাচক ভদূমকা রাখলব বললআশা কদর।
রাখ হষর সরকার আমালদর খালদ্যর চাদহদা পরূণকরলর হলল েীবপ্্েদু্্কর(বালোলিকলোলদে) অপারসম্্াবনা কালে লাগালর হলব। রলবএ র্্কল্্ে বালোলসেদি দনদ্্িরকরা েরদ্র। দেদিদপলর কদৃষরঅবদান ১৯ দশদমক ৬ শরাংশ।কদৃষলর রদলশর ৬৩ শরাংশমানলুষর কমস্সংস্্ান হয়।বাংলালদলশর স্্াধীনরার পরেনসংখয্া দছল সালে ৭ রোদি। রখন রদলশ খাদয্ঘািদর দছল।প্্চরু খাদয্ দবলদশ রথলক আমদাদন করলর হলো। দকন্্্বরত্মালনরদলশর েনসংখয্া ১৭ রোদির রবদশ; দকন্্্ এখন ররমনআমদাদন করলর হয় না। আমালদর েনসংখয্া বদৃ্্ি পাল্্ে, পক্্ান্্লর চাষলোগয্ েদমপ্্দরবছর ১ দশদমক ২ শরাংশ হালর হ্্াস পাল্্ে। েদদওবাংলালদশ কদৃষল্্কল্্ে অলনক উন্্দর কলরলছ রারপরও রদলশরক্্মবধস্মান েনলোষ্্ীলক খাদয্ সরবরাহ করা একদি বেচয্াললঞ্্। আবার পদু্্ি উপাদানসমিৃ্্খাদয্ মানষু করিা পাল্্ে,রস সম্্লক্তেলথি্্সল্্েহ রলয়লছ। দ্্্র এবং আশঙ্্ােনক হালরচাষলোগয্ েদমর পদরমাণ কলম োল্্ে। এ েনয্ েলবায়ুপদরবরত্লনর সল্্ে খাপ খাওয়ালর পালর—এমন উি্্াবনীেসললর োর করলর হলব। েীবপ্্েদু্্ক বয্বহার কলর নরনু েসল উি্্াবলনর র্্কল্্েসম্্াবয্ ঝুদঁক সম্্লক্তদবশ্্বয্াপী একদি অদভমর রলয়্লছ, দবলশষকলর েীবববদচে্্্য আর মানব স্্াল্্্সযর রেন রোলো ক্্দর না হয়,্রসদদলক লক্্ ররলখই েীবপ্্েদু্্ক প্্লো্গ করলর হলব। রসইসলূ্্ে আধদুনক েীবপ্্েদু্্কলক সেলভালব পদরচালনার েনয্বালো্লসেদি বা েীবদনরাপত্্া দনয়ম্কাননুগল্ো অনসুরণ করাঅরয্ন্্ প্্লো্েন। বাংলালদশ োদরসংলঘর েীবববদচে্্্য চদু্্কঅনেুায়ী সমথস্নকারী রদশ, সরুরাং বাংলালদশ এইেীবদনরাপত্্ার দবধান মানলর অে্্ীকারবি্্। বাংলালদশ কদৃষ গলবষণা ইনদ্্িদিউি ২০১৩ সাললেীবপ্্েদু্্ক প্্লো্লগর দ্্ারা উি্্াদবর কীিপরে্্প্্দরলোধী দবদিরবগল্নর চাষ শর্্ কলরলছ। রোগ প্্দরলোধী োর উি্্াবলনরেনয্ বালো্লসেদি বা েীবদনরাপত্্া দনয়ম্কাননু অনসুরণ কলরগলবষণা করলছ। রালদর মলূ উল্্েশয্ েীবপ্্েদু্্ক দ্্ারা উি্্াদবররোল্্েন রাইস মানলুষর বয্বহালরর েনয্ অবমকু্্ করা।প্্েদু্্কলক সেলভালব প্্লো্লগর র্্কল্্ে সব বাধা অদরক্্ম কলরঅি্্সর হওয়া্ বাঞ্্নীয়।্ উল্্েখয্, েীবপ্্েদু্্কর আরও দকছু নরনু গলবষণা পদৃথবীলরকােস্কর হল্্ে। এর মলধ্য অনয্রম হলো দেলোম এদিদিংপ্্েদু্্ক দ্্ারা েসললর মালোন্্য়ন্। দ্্্ররম সমলয়্ কীভালবআমালদর রদলশ দেলোম এদিদিং অবমকু্্ করা োয়,্ রসবয্াপালর একদি সসু্্ি্্ ি্্হণলোগয্ নীদরমালা প্্ণয়ন্ করােরদ্র। েীবপ্্েদু্্ক প্্লো্গ করার র্্কল্্ে সরকার প্্লো্েনীয়্প্্েদু্্ক নীদরমালা প্্ণয়ন্ কলরলছ।
মো. আষরফ মোদসন রদলশ আমরা রিকসই খাদয্ ওপদু্্িদনরাপত্্ার কথা বলদছ। এেনয্ উি্্াবনী কদৃষ, কদৃষেীবপ্্েদু্্ক, দেন প্্লৌশল, দেনএদিদিং ও আরও রেসব উন্্রপ্্েদু্্ক আলছ, এসব প্্লোেন।এসব দবষয় আলোচনায় আসলব।ধান উৎপাদলন আমরা সােলয্অেত্ন কলরদছ। আমালদর আরওঅলনক দর্ রেলর হলব।দেনপ্্লৌশল খাদয্দনরাপত্্ার র্্কল্্ে গর্ত্্্পণূস্ভদূমকা রাখলরপালর। দেনপ্্েদু্্ক খালদ্যর উৎপাদন বাোয়। খালদ্যর পদু্্িমানবাোয়। রদলশর কষৃক ও অথস্বনদরক উন্্য়লন ভদূমকা রালখ।ভারর একসময় রলুা আমদাদন করর। এখন দেনপ্্েদু্্কবয্বহার কলর রপ্্াদন করলছ।আমালদর খাদয্পণয্ উৎপাদলনর সময় পদু্্িমান দিক রাখারদবষয়দি দনদ্্ির করলর হলব। খাদয্ উৎপাদন পদরলবলশর ওপরদকছুিা রনদরবাচক প্্ভাব রেলল। কারণ, এিা স্্াভাদবক রোলোপ্্দ্্কয়া নয়। েীবপ্্েদু্্ক করিকুু সাহােয্ করলব, রসিাআলোচনার দবষয়। খাদয্দনরাপত্্া ও দনরাপদ খাদয্ দল্োই

েরদ্র। পণয্ রপ্্াদনিাও গর্ত্্্পণূস্। বালোলিকলোলদে বাসাধারণ রে প্্দ্্কয়ায় উৎপাদন রোক না, আমালদর পণয্রপ্্াদনলর সমসয্া রলয়লছ। এ দবষলয় উলদ্োগ রনওয়া প্্লোেন।বালো্লিকলোলদে বয্বহালরর র্্কল্্ে পাবদলক-প্্াইলভিপািত্নারদশপ একদি গর্ত্্্পণূস্ ভদূমকা রাখলর পালর। আরসরকাদর–রবসরকাদর গলবষণার েল রেন দ্্্র কষৃলকর কালছরৌছঁায়,্ রস দবষলয়্ উলদ্োগ রনওয়া্ প্্লো্েন।
আবুমোমান ফারক্ আহদমযশধ্ু বাংলালদলশর নয়, সারাপদৃথবীর েনসংখয্া বােলছ।২০৫০ সালল পদৃথবীর েনসংখয্া৯৫০ রোদির রবদশ হলব বললধারণা করা হল্্ে। মলন করা হল্্ে,এখন রে খাদয্ উৎপাদন করা হয়,এর রথলক ৭০ শরাংশ রবদশ খাদয্উৎপাদন করলর হলব। ২০৩০সালল পদৃথবীর প্্ায় ৪০ শরাংশমানষু রোলো না রোলোভালবখাবালরর সংকলি থাকলব। স্্াধীনরার পর আমরা রে সবেুদবপ্্ব শর্্ কলরদছলাম, এর সেুল আমরা রপলয়দছ।উচ্্েলনশীল োলরর উৎপাদন শর্্ কলরদছ। রকদমকয্ালোদি্তলাইোর, রপদ্্িসাইি, ইদরলগশনসহ দবদভন্্ উলদ্োলগরেনয্ আমরা দানাদার শলস্য স্্য়ংসম্ূ্ণস্ হলয়দছ। আমালদরসবদে, মাছ ও েল উৎপাদলন সেলরা রলয়লছ। এর সল্্েচয্াললঞ্্ও রলয়লছ। িাল, ররল, দচদনও আমালদর েনয্ েরদ্র পণয্। আমরােদদ িাল, ররল, দচদন এসব পলণ্যর উৎপাদন ৪০ শরাংশবাোলর চাই, রাহলল দচন্্া করলর হয় ধানসহ রোলো েসললরউৎপাদলন সমসয্া হলব দক না। আমালদর সাদব্সক কদৃষলর অলনকসমসয্া রলয়লছ।  ভদবষয্লরর কদৃষলর দরনদি দবষলয় গর্ত্্্ দদলর হলব।খালদ্যর দনরাপত্্া, রিকসই ও দাদয়ত্্শীল কদৃষ। দকন্্্আমালদরসম্্দ সীদমর। এই সীদমর সম্্দ দদলয়ই অলনক রবদশউৎপাদন করলর চাই। েদম রেলল রাখদছ না। আমালদর এখনরোরলোশ কদৃষ রথলক বাদণদে্যক কদৃষলর উত্্রণ করলর হলব।২০০৭ সালল র্্োবাল গয্াপ চালুহলো। র্্োবাল গয্াপ হলোআন্্েত্াদরকভালব স্্ীকরৃ মান দনদ্্ির কলর ভালো েসলউৎপাদন বা গি্ অয্াদ্্িকালচারাল প্্্যাকদিস (গয্াপ)। ২০১১রথলক ২০১৩ সাল পেস্ন্্ আদ্্িকার অদধকাংশ রদশ দনেস্্র্্োবাল গয্াপ চালু কলরলছ। দকন্্্ আে ২০২২ সাললওবাংলালদশ গয্ালপর োইল দবদভন্্রিদবলল ঘরুলছ। এ র্্কল্্ে নীদরদনধস্ারকলদর বয্থস্রা রলয়লছ। রার্াদাদয়ত্্শীল ভদূমকা পালন কলরনদন। দাদয়ত্্শীল কদৃষ মালনআমালদর বালোলিকলোলদের দদলক রেলর হলব। আমালদরভটু্্ার উৎপাদন অলনক রবদশ, দকন্্্এরপরও চাদহদা পরূণ হল্্েনা। আমরা চরথুস্ দশল্্দবপ্্লবর কথা বদল, ২০৪১ সালল উচ্্আলয়র রদলশর কথা বদল, এসব আকাঙ্্্্া রখনই পরূণ হলব,েখন আমরা কদৃষলর রিকসই হব। আে দবদভন্্ সচূলকআমালদর উন্্য়ন হলয়লছ। এই উন্্য়লনর দভদ্্ত হলো কদৃষ।বালোলিকলোলদে আমালদর কদৃষ সম্্্্সারলণ সহলোদগরাকলরলছ। ভদবষয্লর এ প্্েদু্্ক আরও রবদশ কালে লাগালর হলব। 
মো. মবনজীর আলম দানাদার শলস্য আমরা এখন প্্ায়স্্য়ংসম্্ূণস্। আমরা সব সময়আরল্্ঙর মলধ্য থাদক রে এইস্্য়ংসম্ূ্ণস্রা করক্্ণ ধলর রাখলরপারব। প্্দরবছর ২২ রথলক ২৫লাখ মানষু বােলছ। রালদর েনয্অদরদরক্্ খাদয্ উৎপাদন করলরহল্্ে। রসদদলক আমালদর রবদশলক্্ রাখলর হল্্ে। রিকসইখাদয্দনরাপত্্ার েনয্ আমালদরউচ্্েলনশীল োর উৎপাদন করলর হলব। চাষলোগয্ েদম কলমআসলছ। আমালদর ভাদি্তকয্াল উৎপাদন বাোলর হলব। ধালনলাভ কম। প্্ধান েসল ধান দহলসলব এলোলল কদৃষলর সেলরাআনলর পারব না। কদৃষলক লাভেনক করলর হলল কী করলরহলব, রসিা গর্ত্্্পণূস্ভালব ভাবলর হলব। কদৃষলক আরওআধদুনক করলর হলব। কদৃষলর প্্েদু্্ক ও েল্্্্ের বয্বহার হল্্ে। দকন্্্এলক আরওবাোলর হলব। ধান কািা ও মাোইলয়র র্্কল্্ে েল্্্্ের বয্বহারহল্্ে। দকন্্্ ধান রোপণও একদি গর্ত্্্পণূস্ দবষয়। রসখালনআরও েল্্্্ের বয্বহার বাোলর হলব। কদৃষলর লাভ কম বললকষৃক এখলো সনারন পি্্দরলর চাষ কলরন। গলবষলকরাবললছন, প্্দর রহক্্লর ৮ িন েসল উৎপাদদর হলব। রসখালনপ্্করৃপল্্ক কষৃলকরা দরন রথলক চার িলনর রবদশ উৎপাদনকরলর পারলছন না। এ দবষলয় কােস্কর উলদ্োগ দনলর না পারললদানাদার শলস্য স্্য়ংসম্ূ্ণস্রা ধলর রাখলর পারব না। এখনআমরা প্্ায় দই্ রোদি িন সবদে উৎপাদন করদছ। োদরসংলঘরখাদয্ ও কদৃষ সংস্্ার রথয্ অনেুায়ী, েনপ্্দর প্্দরদদন ২৫০ি্্াম সবদে রখলর হলব। এর উৎপাদন সল্্্্েও আমরা চাদহদাপরূণ করলর পারদছ না। সবদের উৎপাদন আমরা আরও

বাদেলয় রপ্্াদন করলর পারব। েলল আমরা অলনক এদগলয়দছ।এমনদক দবলদদশ অলনক েলও আমালদর রদলশ এখন চাষহল্্ে। েল উচ্্মলূল্যর েসল। মানষু এিা খবু গর্ত্্্ও েত্্দনলয় কলর। সবদে ও েল রপ্্াদনর েনয্ রে মান দনধস্ারণ করাদরকার, রসিা করলর পারদছ না বলল রপ্্াদনলর দপদছলয় পেদছ।রলব এ দবষলয় আমালদর কােস্কর উলদ্োগ আলছ। দভলয়রনাম৪০ দবদলয়ন িলালরর কদৃষপণয্ আয় কলর। রসখালন এবারআমরা রদে দবদলয়ন িলার কদৃষপণয্ রপ্্াদনর আশা করদছ।আমালদর কদৃষপণয্ উৎপাদলন বালোলিকলোলদে গর্ত্্্পণূস্ভদূমকা রাখলব বলল আশা কদর। 
মো. ফরহায জাষমল প্্েদু্্ক বয্বহালরর সময় কদৃষরসমসামদয়ক দবষয়গল্োদবলবচনায় দনলর হলব। পদরলবশ–পদরদ্্সদরর সল্্ে রেন খাপ খায়,এমন গলবষণার দদলক রেলর হলব।গলবষণার েল দ্্্র কষৃক ও ভয্ালুরচইলনর সল্্ে োর্া আলছন,রাল্দর কালছ রৌলঁছ দদলর হলব।রোক্্ালদর রদ্চর পদরবরত্নহলয়লছ। উৎপাদলনও ববদচে্্্যআনলর হলব। গলবষণা রথলক বয্দ্্কখার, কষৃক, রোক্্াসহদবদভন্্ র্্িকলোে্্ার লাভবান হলব। শধ্ু সরকারই গলবষণাকরলব, এমন না। পাবদলক-প্্াইলভি পািত্নারদশপ এ গলবষণাকরলর পালর। অলনক বয্দ্্কমাদলক এখন কদৃষ বয্বসায়দবদনলোগ করলছন। এ র্্কল্্ে রাল্দর কদৃষ খালর আরও রবদশকীভালব েকু্্করা োয়, রসিা ভাবলর হলব। কষৃক োল্দর কাছ রথলক সার–কীিনাশক রনন, রাল্দরপ্্দশক্্ণ দদলর হলব, রেন রার্া কষৃকলক সদিক পরামশস্ দদলরপালরন। বলরন্্্্ এলাকায় পাদনর অভাব আলছ। রসখানকারঅথস্করী েসল হলো আম। ওখালন আলট্্াহাইলিনদসদি ময্াল্্োপ্্ানলিশন হল্্ে। আলগ এখালন ১ রহক্্র েদমলর ৬০দি আমগাছলাগালো রের। এখন রসখালন প্্ায় ৭০০ গাছ লাগালো োয়। এপ্্েদু্্ক সব োয়গায় ছদেলয় দদলর হলব। কষৃক চান উৎপাদনবাোলর আর খরচ কমালর। কীিনাশলকর সলব্োত্্ম বয্বহালররমাধয্লম রসিা করা োয়। প্্েদু্্ক বয্বহালরর মাধয্লম কষৃক রার্শ্্মবয্য় কমালর পালরন। প্্াকদৃরক দল্ো্োলগ কষৃক রার্ দবদনলোগহারান। এ েনয্ আবহাওয়াদভদ্্তক েসল উৎপাদন করলর হলব। 
মো. আবদল্ কাদযর আমালদর খালদ্যর একিা বে অংশচাল। চাল শধ্ু খালদ্যর চাদহদাপরূলণর েনয্ উৎপাদন হয় না। এরসল্্ে পদু্্ির একিা বে সম্্কত্রলয়লছ। আমালদর খাদয্রাদলকায়ছয়িা উপাদান আলছ। ৭৫ রথলক ৮০শরাংশ শকত্রা আমরা চাল রথলকরপলয় থাদক। পদু্্ি পাই ৬০ রথলক৬৫ শরাংশ। ৮ রথলক ১০ শরাংশপাই চদব্স। চালল েলথি্্ দমনালরলওআলছ। এ েনয্ চাল শধ্ুভার খাওয়ার েনয্ উৎপাদন কদর না। এরথলক আরও অলনক উপাদান পাই। আমরা দেংক, আয়রন ওদভিাদমন-এ, চাললর উন্্য়ন কলরদছ। খাদয্ ও পদু্্ির দনরাপত্্া আসলর অলনক সময় লাগলব।কারণ, এখলো আমরা এর স্্াভাদবক চাদহদা পরূণ করলরপাদরদন। বালোলিকলোলদে বয্বহালরর র্্কল্্ে দকছু বাধা আলছ,রসিা দর্ করলর না পারলল খাদয্দনরাপত্্া আসলব না। ‘দ্্ি’ চালদনলয় অলনক কাে কলরলছ। িায়ালবদিস মদু্্ক চাল রথলক শর্্কলর, অয্াদ্্ন–অদ্্িলিন্্, রোদেআই, কালো চালসহ দ্্িরঅলনক উলদ্োগ আলছ, রেিা পদু্্ি ও খাদয্দনরাপত্্ালক দনদ্্িরকরলব। ‘দ্্ি’ ২০৫০ সাল পেস্ন্্পদরকল্্না কলরলছ। 
নাজমা শাহীন একসময় আমালদর রদশ সাররোদি মানলুষর েনয্ পেস্াপ্্ খাদয্উৎপাদন করলর পারর না, েদদওরখন চাষলোগয্ েদম এখনকাররলুনায় অলনক রবদশ দছল। রসইবাংলালদশ এখন প্্ায় ১৮ রোদিমানলুষর খাদয্ উৎপাদন করলছ।কদৃষদবজ্্ানীরা আমালদর রদলশকদৃষ উৎপাদলন দবপ্্ব ঘদিলয়লছন।রাল্দর প্্দর আমালদরকরৃজ্্রা।খাদয্ উৎপাদলন বাংলালদশ এখন উল্্েখলোগয্ভদূমকা রাখলছ। দকন্্্রদলশ দদন দদন েনসংখয্া রেমন বােলছএবং ভদবষয্লর আরও বােলব। এ র্্কল্্ে উি্্াবনী কদৃষরগর্ত্্্পণূস্ভদূমকা রলয়লছ। আমালদর সাম্্্্দরক এক গলবষণায়প্্াপ্্ েলােলল রদখা োল্্ে, কলোনা–পবূস্কালীন েনলোষ্্ীরমলধ্য কু্্ধা অলনক কলম এলসদছল। হরদদরদ্্ েনলোষ্্ী ছাো্প্্ায় সবাই পেস্াপ্্ খাবার ি্্হণ করর। আমালদর গলবষণায়আরও এলসলছ ৩০-৪০ শরাংশ েনলোষ্্ী প্্লোেলনর রলুনায়৭দি অনপুদু্্ি অপেস্াপ্্ পদরমালণ ি্্হলণর েলল স্্াস্্্যঝুদঁকর

আশঙ্্া আলছ। রাই শধ্ুখাদয্দনরাপত্্া দনদ্্ির করলল হলব না।অবশয্ই পদু্্ি দনরাপত্্া দনদ্্ির করলর হলব। রিকসই উন্্য়নলক্্্যমাে্্া (এসদিদে) অেত্ন করলর হলল সবার েনয্ সসু্্াস্্্যদনদ্্ির করলর হলব এবং রসিা সম্্ব হলব স্্াস্্্যসম্্র অথস্াৎরহলদদ িালয়ি ি্্হলণর মাধয্লম। রসিা দনদ্্ির করলর হলল খাদয্উৎপাদলনর সল্্ে পদু্্ির দবষলয় গর্ত্্্দদলর হলব। আমালদর রে খাবালরর রাদলকা, রসখালন রোলো খাবালরপদু্্ি রবদশ আবার রোলোিায় কম। রাই পেস্াপ্্খাবার রখললওপদু্্ির অভাব রথলক োয়। এ র্্কল্্ে আমালদর বালোলিকলোলদেও নরনু উি্্াবন অবশয্ই েরদ্র।রলব বালোলিকলোলদের মাধয্লম রে োরগল্ো উি্্াবনকরা হল্্ে বা হলব, রার মলধ্য রোলো ক্্দরকর উপাদালনরসংলোেন বা প্্ভাব রলয়লছ দক না, রসদি অবশয্ই গর্ল্্্তর সল্্েদবলবচনা করলর হলব। দবদভন্্োর রেমন রদদশ-দবলদদশ োলররক্্দসংলয়্র মাধয্লম উচ্্েলনশীল োর বা রোগ-প্্দরলোধীোর উি্্াবন করা হয়। এ র্্কল্্ে বালোলসেদির প্্লোেনআলছ, দকন্্্রার েনয্ রোন ররগল্লশন রনই। দকন্্্আমালদরসাম্্্্দরক গলবষণায় রদখা রগলছ বারী উি্্াদবর মসরু ও মগুিাললর মলধ্য নরনু সম্্াবয্ এলারলেলনর উপদ্্সদর আলছ।আমরা বালোলিকলোলদে বয্বহার করব মানলুষর কলয্ালণ।দকন্্্রসিা রেন নরনু স্্াস্্্যসমসয্া বা ঝুদঁক বরদর না কলর, রসিাকলোরভালব দনদ্্ির করলর হলব। দেএমও এবং ক্্দসং দল্োরেনয্ই রদারদক বয্বস্্া রাখলর হলব। বালোলিকলোলদেপদরলবলশর ওপর রোলো দবরপ্ প্্ভাব রেলল দক না, রসিাওরদখলর হলব। এসব গলবষণার েনয্ অরয্াধদুনক গলবষণাগারসহেলথি্্অথস্বরাে্্দনদ্্ির করলর হলব।
মো. আবদল্ কাদযর অনয্রা েখন কদৃষ খালরর উন্্য়লনরকথা বলল, রখন একেন কদৃষদবদদহলসলব গবস্লবধ কদর। ধান, ভটু্্া,সবদে, েলমলূ উৎপাদলন আমরাঅলনক এদগলয়দছ। দবলশষ কলর ধানউৎপাদলনর কথা অলনক রবদশআলোচনায় আলস। েদম কলমোল্্ে। ১৯৭১ সাললর েদমর সল্্েেদদ রলুনা কদর, রাহলল রদখবআমালদর ধালনর েদম কলম রগলছ।দকন্্্ উৎপাদন চার গণ্ রবলেলছ। এখন ১৮ রোদি মানলুষরপ্্লোেনীয় ধান উৎপাদদর হয়। এ র্্কল্্ে দেনপ্্েদু্্কর ভদূমকাআলছ। আমালদর আরও অয্ািভান্্ বালোলিকলোলদের দদলকরেলর হলব। ক্্দসংও বালোলিকলোলদের মলধ্য পলে। সব দবষয়দনলয়ই আমালদর কথা বললর হলব। কলয়কদি শলস্যর র্্কল্্েউৎপাদলন উন্্দর কলরদছ। এ র্্কল্্ে খাদয্দনরাপত্্া দনদ্্ির হলয়লছ।সপ্্াহ দল্য়ক আলগ ওয়াে্্্তেিু র্্োি্্ালমর এক রলথ্য রদখা োয়,রদলশর প্্ায় চার রোদি মানষু এখলো সদিক পদরমাণ পদু্্ি পাল্্েনা। খাদয্দনরাপত্্ার সল্্ে পদু্্িদনরাপত্্ার দবষয়দিও গর্ল্্্তর সল্্েভাবলর হলব। এ দদ্ি র্্কল্্েই বালোলিকলোলদে গর্ত্্্পণূস্অবদানররলখলছ। ভদবষয্লর েনসংখয্া আরও বােলব। েসদল েদমরপদরমাণ কমলর থাকলব। আমালদর উৎপাদন এখন রে অবস্্ায়আলছ, এলক আরও ওপলর দনলয় রেলর হলব। এ র্্কল্্ে দেন প্্লৌশললর দবকল্্ রনই। বনয্া, খরা,েলোচ্্্্াসসহ দবদভন্্ প্্াকদৃরক দল্ো্োগ রোকাদবলা কলরেসললর উৎপাদন বাোলর হলব। এখালনও আমালদর রসই দেনপ্্লৌশললর ওপর দনভত্র করলর হলব। পেস্াপ্্উৎপাদলনর সল্্েপেস্াপ্্পদু্্ির দদলকও নের দদলর হলব। ইদরমলধ্য এ র্্কল্্ে দকছুসেলরা এলসলছ। ভদবষয্লর আরও আসলব বলল আশা কদর।আমালদর দকছু উচ্্ পদু্্িসম্্ন্্ খাবার আলছ, রেগল্ো মানষুকম খায়। রেমন ওি, বাদল্স, দচনা, কাউন ইরয্াদদ। এসব দবষলয়মানলুষর মলধ্য সলচরনরা বাোলর হলব। 
এ এস এম নাষহয়ান আমালদর প্্ধান উল্্েশয্ হলোকষৃকলক সহলোদগরা করা।কষৃলকর েদদ সম্্দ সদৃ্্ি হয়,রাহলল রসসব র্্কল্্ে আরও ভালোকরলবন। দেন প্্লৌশললর একিাদবশাল ভদূমকা আলছ। দকন্্্ এর্্কল্্ে পদু্্িদনরাপত্্ার দবষয়দিঅরয্ন্্ েরদ্র। অদধকাংশ র্্কল্্েকর রবদশ শসয্ উৎপাদদর হলব,রসদি দনলয় ভাবা হয়। দকন্্্ এরপদু্্িমান দিক থাকলছ দক না, রসিা আমরা ভাবদছ না। েলবায়ুও পদরলবলশর দবরপ্ পদরদ্্সদর–সহনীয় েসল উৎপাদন করলরপারদছ। দকন্্্আমালদর বাদণদে্যক পলণ্যর কথা রসভালব ভাবদছনা। রদলশ প্্ায় এক লাখ রমদ্্টক িন আলুউৎপাদদর হয়। ৭৫হাোর রমদ্্টক িন আলুআমালদর প্্লোেন। ২৫ হাোর রমদ্্টকিন দিকভালব রপ্্াদন করলর পারদছ না। এিা োপালনর রোিউৎপাদলনর রচলয় রবদশ। প্্দরবছর োপান প্্চরু আলুআমদাদনকলর। দকন্্্পদু্্িমানসহ দবদভন্্প্্দ্্কয়া পরূণ করলর না পারারেনয্ আমরা োপালন আলুরপ্্াদন করলর পাদর না। মানসম্্রবাদণদে্যক পণয্ উৎপাদন করলর পারলল কষৃলকর উন্্দর হলব।রার আথস্সামাদেক অবস্্ার উন্্দর হলব।

ম্্গেরী জে্াষফ আদম মলন কদর,বালোলিকলোলদের র্্কল্্েসরকালরর পদরকল্্না, গাইিলাইনও রদারক থাকা দরকার। এ র্্কল্্েএকিা আন্্েত্াদরক মান বোয়রাখলর হলব। দবজ্্ানদভদ্্তকদসি্্ান্্ দনলর হলব। আমার মলনহয়, বাংলালদলশ আন্্েত্াদরক মানবোয় ররলখ এখলোবালোলিকলোলদে বয্বহার হল্্েনা। এ প্্েদু্্কর দবষলয় োরা দসি্্ান্্বরদর করলব, োরা প্্লোগকরলব সবার মলধ্য একিা স্্ে্্রা থাকলর হলব। রাহলল এ পি্্দরপ্্লোলগর মাধয্লম েসল উৎপাদলন সেলরা আসলব।
তাসষনমা মমহজ্াবীন আমালদর এখন দনউদ্্টশনদভদ্্তককদৃষর দদলক রেলর হলব। আরখাদয্দনরাপত্্ার দবষয় হলো খাদয্পাওয়ার সলুোগ, পেস্াপ্্রা,খাদয্ি্্হলণর ধরন। খাদয্ি্্হলণরধরলনর েনয্ পদু্্ি নি্্ হলয় োয়।আমার মলন হয় দেন প্্লৌশলআমালদর এ র্্কল্্ে সহলোদগরাকরলব। আলরকিা হলো েনস্্াস্্্য।আদম রবগল্ন কীিনাশক বয্বহারদনলয় কাে কলরদছ। প্্ায় ৪২ রকম কীিনাশক রবগল্ন বয্বহারকরা হয়। রবগল্ন রোন কীিনাশক বয্বহার করা োলব, রসিাবলা থালক। দকন্্্ কষৃলকরা এিা মালনন না। এসব দবষলয়সলচরন হওয়া প্্লোেন।
মো. শাহজাহান কবীর োদরসংঘ খাদয্ সংস্্া (এেএও)পদ্্েকায় র্্োবাল েিু আউিলকু২০২০ প্্কাশ কলরলছ। রারারসখালন বলললছ রে ২০২২ সাললআমালদর চাললর উৎপাদন হলব৩৮ দশদমক ৪ দমদলয়ন িন।আমরা আশা করদছ ৩৮ দশদমক ৫দমদলয়ন িন। আমালদর ১৭ রোদিমানলুষর েনয্ বছলর খালদ্যরচাদহদা ২৫ দশদমক ৩১ দমদলয়নিন। মাছ, পশস্হ অনয্ানয্ খালর খালদ্যর প্্লোেন হয় ১০দশদমক ১২ দমদলয়ন িন। রাহলল আমালদর ৩ দমদলয়লনর রবদশখাদয্ উদ্ৃ্ত্্ থালক। আমালদর এক দহসাব বলল, প্্দরদদনএকেলনর ৪০৫ ি্্াম চাল প্্লোেন। এক দদলন আমালদরখাবালরর চাদহদা হলো ৭০ হাোর রমদ্্টক িন চাল। মালসপ্্লোেন হয় ২১ লাখ রমদ্্টক িন চাল। আমালদর রে ৩০ লাখ িন খাবার উদ্ৃ্ত্্থালক, রসিা হয়লো৪০ দদলনর খাবার। এিা দমলমাদলক, কষৃকসহ অলনলকর ঘলরথালক। বাোলর পেস্ান্্চাললর সরবরাহ আলছ। দকন্্্দাম রবদশ।আমরাও মলন কদর না রে এর দাম হওয়ার রোলো কারণ আলছ।এখন কষৃলকর ঘলর রোলো চাল রনই। পলুো দবষয়দি দনভত্র করলছদমলমাদলকলদর ওপর। এ েনয্ সমসয্া বরদর হল্্ে। দিলসম্্লরআমালদর আমন উৎপাদদর হলয়লছ ১ রোদি ৫০ লাখ িন। আমরা২ রোদি িলনর রবদশ রবলো ধান উৎপাদন কলরদছ। আউশ ধান হয়প্্ায় ৩২ লাখ িন। চালল আমালদর রোলো সংকি রনই। গলমরচাদহদা ৭৫ লাখ িন। আমালদর প্্ায় ৬৫ লাখ িন গম আমদাদনকরলর হয়। দ্্ি ১০৮দি ভয্ারাইদির উন্্য়ন কলরলছ। আমালদর অলনকনরনু ভয্ারাইদির উন্্য়ন হলয়লছ, োর েলন রবদশ। ২০৫০ সালপেস্ন্্ খালদ্যর চাদহদা বয্াপকভালব বােলব। এই চাদহদা পরূণকরলর হলল আমালদর দবলশষ উলদ্োগ দনলর হলব। একমাে্্বালোলিকলোলদে আমালদর এই সমসয্ার সমাধান দদলর পালর।খাদয্প্্দ্্কয়াসহ দবদভন্্ কারলণ আমালদর খাদয্ নি্্ হয়। এিাকমালর হলব। রোকামাকলে খাদয্ নি্্কলর, এ েনয্ আমালদরদবজ্্ানীরা দেলোম এদিদিং শর্্ কলরলছন। লবণাক্্রা সহয্করলর পালর, এমন ১২দি োর উি্্াবন কলরলছন। গলম দকছুিাগ্ু্লিন আলছ। চাল এলকবালর গ্ু্লিন দ্্ি। রকউ বললর পারলব নাভার রখলয় ক্্দর হলয়লছ। েকু্্রাল্্্্ের এক গলবষণায় রদখারগলছ, ১০০ ি্্াম চালল ১০০ ি্্াম দ্্ি সগুার। ১০০ ি্্াম গলম৩০০ ি্্াম দ্্ি সগুার। কদলফ্্াওয়ালর ৩ হাোর ২০০ দমদলি্্াম।রপলঁপলর ৭ হাোর ৮০০ দমদলি্্াম। রেসব রদলশর মানষু ভারখায়, রসসব রদলশর মানষু কম রোিা।ধান দ্্িনহাউস গয্াস ি্্হণ কলর পদরলবশলক ভাললা রালখ।রাই ধান উৎপাদনলক আরও লাভেনক করলর হলব। এ র্্কল্্েকম সমলয় অদধক উৎপাদলনর েনয্ বালোলিকলোলদের রোলোদবকল্্রনই। এখন আমালদর এই পি্্দর বয্বহার করলর হলব।
মো. আষরফ মোদসনআেলকর আলোচনায় অংশি্্হলণর েনয্ োদম্সং দেউচারবাংলালদশ ও প্্থম আলোর পক্্ রথলক সবাইলক ধনয্বাদ ওকরৃজ্্রা।

অংশগ্্হণকারী

আদলাচনা

বাংলাদযদশ মেকসই খাযে্ ও পষু্্িষনরাপত্্ায় উদ্্াবনীকষৃি ও কষৃি জীবপ্্যষু্্ি
রাখ হষর সরকারঅধয্াপক, উদ্্িদদবজ্্ান দবভাগ, ঢাকা দবশ্্দবদয্ালয়মো. শাহজাহান কবীরমহাপদরচালক, বাংলালদশ ধান গলবষণা ইনদ্্িদিউি(দ্্ি)মো. মবনজীর আলমমহাপদরচালক, কদৃষ সম্্্্সারণ অদধদপ্্রম্্গেরী জে্াষফসহলোগী পদরচালক, পদলদস অয্ান্্ররগল্লিদরঅয্ালেয়াসস্, অয্ালালয়ন্্ের সালয়ন্্নাজমা শাহীনঅধয্াপক, পদু্্ি ও খাদয্দবজ্্ান দবভাগ, ঢাকাদবশ্্দবদয্ালয়মো. আবদল্ কাদযরপ্্ধান ববজ্্াদনক কমস্করত্া, বাংলালদশ ধান গলবষণাইনদ্্িদিউি (দ্্ি) মো. ফরহায জাষমলকাদ্্্্ি দিলরক্্র, দসনলেনিা োউল্্নশন েরসাসলিইলনবল অয্াদ্্িকালচার বাংলালদশমো. আবদল্ কাদযরনয্াশনাল দলি অয্াল্্োনদমি্্, এেএওআবুমোমান ফারক্ আহদমযঅধয্াপক ও রচয়ারময্ান, প্্্যান্্রিকলোলদে দবভাগ,রশলরবাংলা কদৃষ দবশ্্দবদয্ালয়তাসষনমা মমহজ্াষবনঊর্্্সরন ববজ্্াদনক কমস্করত্া, বাংলালদশ েদলর পদু্্িগলবষণা ও প্্দশক্্ণ ইনদ্্িদিউি, বারিানএ এস এম নাষহয়ানদ্্পদ্্নপাল সালয়দ্্নি্্, এদসআই, মদলকুলাররেলনদিকস
সচূনা বক্্বয্আব্্্ল কাইয়মুসহলোগী সম্্াদক, প্্থম আলো
সঞ্্ালনামো. আষরফ মোদসনদনবস্াহী পদরচালক, োদম্সং দেউচার বাংলালদশ

সুপারিশ
n উদ্্াবনী উদয্োদের সদ্্ে খাদয্েরপষু্্িমান ও ষনরাপয খাযে্ ষনষ্্িতকরদত হদব। 
n জলবায়ু পষরবতত্দনর প্্ভাবমোকাষবলা, খাযে্ উৎপাযন বাড়াদো ওজনস্্াস্্্ে ষনষ্্িদত ষজন প্্দৌশদলরসদ্্ে অনে্ানে্ কষৃি উদ্্াবদনর ওপরগর্ত্্্মযওয়া জরষ্র।
n জীবপ্্যষু্্ি নীষত অনসুরণ কদরভষবিে্দতর খাযে্চাষহযা ওপষু্্িষনরাপত্্া ষনষ্্িত করদত কষৃিদতজীবপ্্যষু্্ির বে্বহার বাড়াদত হদব।
n কষৃিপ্্যষু্্ি বে্বহাদর েদবিণার ওপরগর্ত্্্ ষযদত হদব এবং ষবজ্্ানষভষ্্তকষসদ্্ান্্ গ্্হণ কদর নীষত বাস্্বায়নপ্্দোজন।  
n মেকসই কষৃি উন্্য়দন প্্যষু্্িসফলভাদব বে্বহার করার ম্্েদ্্ে সববাধা অষতক্্ম করদত হদব।
n মযদশ ষজদোম এষিষেং অবমিু্্ও এরপ্্দোদের ম্্েদ্্ে একষে সসু্্ি্্ ওগ্্হণদোেে্ নীষতমালা প্্ণয়ন্ করাজরষ্র।
n পাবষলক-প্্াইদভে অংশীযার ষভষ্্তদতঅে্াষ্্গ–বাদোদেকদোলষজ সম্্্্সারদণউদয্োে মনওয়া প্্দোজন।

১২শক্্্বার, ১৭ জন্ ২০২২, ৩ আষাঢ় ১৪২৯ প্্থম আলো •
ফারম্িং রফউচার বাংলাদেশ ও প্্থম আদোর উদে্োদে ‘বাংলাদেদশ টেকসই খােয্ ও পরু্্ি রিরাপত্্ায়উদ্্াবিী করৃি ও করৃি জীবপ্্যরু্্ি’ শীিি্ক এক টোলদেরবল ববঠক অিরু্্িত হয় ২৮ জি্ ২০২২।আদোচকদের বি্্বয্ সংর্্িপ্্ আকারর এই ট্্োড়পদ্্ে ছাপা হদো।


