
খাদ্য নিরাপত্তা: বাাংলাদেদের প্রস্তুনি 

কামাল হ াদেি 

চাদলর োম হ্রাে বৃনি নিদে আদলাচিা আর েমাদলাচিা  াি ধরাধনর কদর চদল। একটি পক্ষ মদি কদর হে কদরই হ াক 

চাদলর োম কম  দি  দব। আর একটি পক্ষ মদি কদর েব নকছুর োম বাড়দল চাদলর োমও বাড়া উনচি। প্রথম পদক্ষর যুনি 

চাল এদেদের মানুদের প্রধাি খাবার। প্রদোজদি প্রদ ােিা নেদে  দলও িা হ ািার কাদে কম োদম হপ ৌঁদে নেদি  দব। নিিীে 

পদক্ষর যুনি কৃেক েনে ধাি চাোবাদের মাধ্যদম লা বাি িা  ি িা দল কৃেক চাোবাে কনমদে নবকল্প চাোবাদে ঝৌঁকদব।  ফদল 

ধাদির উৎপােি কদম োদব আমাদের হেদের চাল আমোনি বা পরনি ভরিা বাড়দব। দুই পদক্ষর যুনিগুদলাদক েমন্বে কদর 

েরকার পনরকল্পিা োজাে নক াদব কৃেদকর িায্যমূল্য নিনিি করা োে আবার হ ািাদকও স্বনি হেওো োে।  

 

োম্প্রনিক েমদে আন্তজভানিক বাজাদরর োদথ হেদের বাজাদরও চাদলর মূল্য প্রনিনিেি হবদড়দে। কার  ন দেদব 

নবদেেকরা বলদেি োরা পৃনথবীজুদড় জলবায়ুর নবরুপ প্র াব ও যুিাবস্থাে উৎপােি কদম োওো ও েরবরা  হচইি েঠিক াদব 

কাজ িা করা। এ অবস্থাে েকদলর মাদে  ীনি কাজ করদে। চাল উৎপােিকারী হেে োম বানড়দে নেদে হকাদিা হকাদিা হেে 

আবার অনিনরি মজুদির পদথ  াটদে। ফদল নিিয হ াগ্যপদযেরর বাজাদর অনস্থরিা হবদড়ই চদলদে।  েম্প্রনি নবশ্ব অথ ভিীনির 

োনব ভক পনরনস্থনি নিদে েিকভবািভা উচ্চার  কদরদে জানিোংঘ। আন্তজভানিক োংস্থাটি বলদে, নবশ্ব ‘মন্দার িারপ্রাদন্ত’। এনেোর 

উন্নেিেীল হেেগুদলা মন্দার ক্ষনির েমু্মখীি  দি পাদর। জানিোংঘ বান জয ও উন্নেিনবেেক োংস্থা আআ্কটটা)  এক প্রনিদবেদি 

বদলদে, উন্নি অথ ভিীনির হেেগুদলার মুদ্রা ও রাজস্ব িীনি, সুদের  ার বাড়াদিাে  িািা কার  নবশ্বদক একটি ববনশ্বক মন্দা ও 

স্থনবরিার নেদক হেদল নেদি পাদর। এর আদে আন্তজভানিক মুদ্রা ি নবল ও নবশ্বব্াাংক কদেক মাে ধদরই নবশ্বব্াপী অথ ভনিনিক 

মন্দার আে্কটা প্রকাে কদর আেদে। েম্ভাব্ দুন ভদক্ষর ব্াপাদর েিকভ কদর নেদেদে নবশ্ব খাদ্য োংস্থা ও নবশ্ব স্বাস্থয োংস্থাও। 

প্রধািমন্ত্রী হেখ  ানেিার েব ভদেে োংবাে েদম্মলদিও গুরুত্ব হপদেদে এ প্রেঙ্গ। নিনিও এ নবেদে হেেবােীদক েিকভ থাকদি 

বদলদেি।  

 

খাদ্য নবদেেজ্ঞরা মদি কদরি দুই বেদরর কদরািা ম ামানরর পর ইউদেি যুদির হজর ধদরই নবদশ্ব এমি পনরনস্থনি 

বিনর  দেদে। এর প্র াদব বাাংলাদেদের োমদি কদেকটি নবেে চযাদলঞ্জ ন দেদব আেদব। আর িাই মন্দা হমাকানবলাে খাদ্য ও 

জ্বালানি নিরাপত্তাদক হবনে গুরুত্ব নেদেদেি নবদেেজ্ঞরা। বিভমাি ববনশ্বক হপ্রক্ষাপদট নবদশ্বর প্রাে েব হেদেই খাদ্য নিরাপত্তার 

ঝৌঁনকর মাত্রা  োিক াদব হবদড় হেদে। এ কারদ  নবশ্বব্াপী অভুি মানুদের োংখ্যা হবড়দে। একইেদঙ্গ আোমী দুই বের নবদশ্বর 

প্রাে েব হেদে োনরদদ্রযর োংখ্যাও হবদড় োদব বদল ধার া করা  দে। খাদ্য দু্া্য   ওোে অুষনটিজজনিি হরােব্ানধ হেমি 

বাড়দব, হিমনি মানুদের মদধ্য ুষনটিজ ীিিাও বাড়দব। েনক্ষ  এনেোর হেেগুদলার মদধ্য আফোনিিাি, পানকিাি ও শ্রীলাংকা খাদ্য 

নিরাপত্তার বড় ঝৌঁনকদি পদড়দে। িদব এই ঝৌঁনকদি বাাংলাদেে হিই। নকন্তু বাাংলাদেেে  অদিক হেদে খাদ্য মূল্যস্ফীীনির  ার 

হবদড় োওোর আে্কটা রদেদে। নবশ্বব্াাংদকর প্রকানেি ‘ ালিাোে খাদ্য নিরাপত্তা সূচক’ প্রনিদবেি হথদক এেব িথ্য পাওো 

হেদে। োম্প্রনিক ববনশ্বক পনরনস্থনি নিদে এ প্রনিদবেি প্রকাে কদর োংস্থাটি। এদি খাদ্য নিরাপত্তা নিনিি করদি হকাদিা হেে 

কী পেদক্ষপ নিদে হেগুদলাও তুদল ধদরদে। ঝৌঁনকর মুদখ থাকা হেেগুদলা োদি েিকভিামূলক ব্বস্থা নিদি পাদর হেজন্য িারা 

নকছু সুপানরেও কদরদে প্রনিদবেদি।  

 

ইউদেি ও রানেোর মদধ্য যুি শুরু  ওোর পর নবদশ্বর অন্যান্য হেদের মদিা বাাংলাদেেও েম আমোনিদি োংকদট 

পদড়। এরই মদধ্য েি হম মাদে বাাংলােদে েদমর েবদচদে বড় েরবরা কারী হেে  ারি রফিানি বন্ধ কদর নেদল োংকট আদরা 

ঘিীভূি  ে।এমি পনরনস্থনিদি নজটুনজ পিনিদি রানেো হথদক পাঁচ লাখ টি েম আমোনির নেিান্ত হিে বাাংলাদেে। 

বাাংলাদেদের বন্দদর ইদিামদধ্য প্রথম চালাদির ৫০  াজার টি েম এদে হপ ৌঁদেদে। পে ভােেদম হেদে অবনেটিজ েম হপ ৌঁোদব। 

এোড়া  ন দেিিাম হথদক ২ লাখ ৩০  াজার টি চাল, নমোিমার হথদক ২ লাখ টি চাল এবাং  ারি হথদক এক লাখ টি চাল 

হকিা  দে। ন দেিিাম,  ারি ও রানেো হথদক চাল আমোনিদি ইদিামদধ্য েে োংোন্ত মনন্ত্রে া কনমটির অনুদমােি 

নেদেদে। ইদিামদধ্য এলনে হখালা  দেদে। আোকরা  দে আমোনি করা চালও েমে মদিা হেদে চদল আেদব। এই েম ও চাল 

নকন্তু আমাদের এখিই প্রদোজি  দে িা। আোম েিকভিা ন োদবই এটা োংগ্র  কদর মজুি েনিোলী করা  দে। 

 

নবেি হবাদরা হম সুদম ১১ লাখ ২১  াজার ৯১০ টি নেি চাল এবাং ৫৫  াজার ২০৮ টি আিপ চাল োংগ্র   দেদে ো 

লক্ষযমাত্রার হচদে হবনে। িদব ধাি হকিাে েরকার লক্ষযমাত্রা অজভি করদি পাদরনি। ৬ লাখ টি ধাি হকিার লক্ষযমাত্রা নিধ ভানরি 

থাকদলও হকিা  দেদে ২ লাখ ৬৮  াজার ২৪৮ টি। িদব এদি কৃেদকর লা   দেদে। বাজাদর ধাদির মূল্য হবনে  ওোে 

েরকারী পে ভাদে ধাি োংগ্র  কম  দলও েরকাদরর একটি উদেশ্য েফল  দেদে। হেটা  দে কৃেদকর ধাদির িায্যমূল্য প্রানি। 

েরকার ধাদির োম নিধ ভার  কদর এবাং বাজাদর হেিা ন দেদব থাকাে ফনড়ো হেন  কৃেকদক েকাদি পাদরনি। িাোড়া েরকারী 

খাদ্য খুোদম মজুদির পনরমািও অন্যান্য বেদরর তুলিাে এবের হবনে আদে। আেদের শুরুদি হমাট মজুদির পনরমাি নেদলা 

প্রাে কুনড় লাখ হমনিক টি। 

 

হেদের প্রনিটি িােনরদকর জন্য নিরাপে খাদ্য ও প্রদোজিীে ুষনটিজ নিনিি করা বিভমাি েরকাদরর একটি বড় চযাদলঞ্জ। 

এই চযাদলঞ্জ হমাকানবলাে েরকার িািানবধ কম ভপনরকল্পিা গ্র   কদরদে। েরকাদরর নিব ভাচিী ইেদি াদর ুষনটিজ ও খাদ্য নিরাপত্তার 

নবেেটি অগ্রানধকার হেওো  দেদে এবাং এটি গুরুদত্বর েদঙ্গ প্রনিপালি করা  দে। জলবায়ু পনরবিভি এবাং এর পাোপানে 



জিোংখ্যা বৃনি ও কৃনেজনম কদম োওোে েরকার খাদ্য উৎপােি বৃনিকদল্প োদরর একানধকবার মূল্য হ্রাদে কদরদে। একইেদঙ্গ 

কৃনে ঋ  নবির , েদবে াে অগ্রানধকার ও প্রদ ােিা হেওোর ফদল খাদ্য উৎপােদি স্বোংেম্পূ ভ  ওোর পদথ হেে। জলবায়ু 

পনরবিভি েমস্যা, হ  দোনলক অবস্থাি ও প্রাকৃনিক কারদ  ঝৌঁনকপূ ভ হেদের মদধ্য বাাংলাদেে নবদশ্ব ৬ষ্ঠ স্থাদি। িাপমাত্রা ও 

মাটির লব ািিা বৃনির ফদল হেদে উৎপােি ব্ ি  দে। অনিবৃনটিজ, অিাবৃনটিজ, খরা ইিযানের কারদ  শুধু কৃনেই িে, মানুদের 

নচরদচিা স্বা ানবক জীবিপ্রবা ই আজ ব্ ি। এদেদের হেদের ৪০ েিাাংে হলাক কৃনের েদঙ্গ েরােনর জনড়ি। িাই েমস্যার 

েরােনর ভূিদ ােীর োংখ্যাও এখাদি হবনে। 

 

ইউদেি-রানেোর যুিদক হকন্দ্র কদর পরােনিগুদলার নিদেধাজ্ঞা ও পাল্টা নিদেধাজ্ঞাদকই কারদ  খাদ্য নিরাপত্তা 

হুমকনর মুদখ। পনরনস্থনি হমাকানবলাে হেদের মানুেদক প্রনি ইনি জনমদি েস্য আবাদের পরামে ভ নেদেদেি প্রধািমন্ত্রী হেখ 

 ানেিা।  োমদি আদরা কঠিি েমে আেদি পাদর জানিদে নিনি জিে দক নমিব্ােী  ওোর আ বাি জানিদেদেি । একই 

োদথ আশ্বি কদর বদলদেি, বাাংলাদেদের এই মুহূদিভ উনিন হ  ওোর নকছু হিই। ববদেনেক মুদ্রার নরজা ভও  াদলা ো নেদে পাঁচ 

মাদের আমোনি ব্ে হমটাদিা োদব।  মানুদের কটিজ লাঘদব ো করা েরকার িার েব উদদ্যাে হিো  দে বদলও জানিদেদেি 

নিনি। হেদে খাদ্য নিরাপত্তা নিনিি করদি প্রদোজদি অনিনরি খাদ্য আমোনি করার নিদে ভেও নেদেদেি প্রধািমন্ত্রী হেখ 

 ানেিা। 

 

কদরািার অন ঘাদির পর রানেো-ইউদেি যুদির কারদ  োরানবদশ্ব খাবার ও জ্বালানির োম হবদড়দে। বাড়নি 

মূল্যস্ফীীনির কারদ  অদিক হেেই ন মনেম খাদে। )লাদরর োম হবদড় োওোে নবলােী পযের আমোনি কমাদিার পাোপানে 

নবদুযৎ উৎপােিও কমাদি  দেদে বাাংলাদেে েরকারদক। এই ে্কটদটর মদধ্য নিিযপদযেরর োম হেি আরও হবনে অনস্থর িা  ে, 

হেজন্যই খাদ্য মজুি ঠিক রাখার ওপর হজার নেদে েরকার। জ্বালানি হিদলর মূল্যবৃনির প্র াদব কাঁচাবাজাদর প্রাে েব ধরদির 

েবনজ, চালে  হবনের  াে নিিযপদযেরর োম হবদড়দে।চাদলর োম বৃনির জন্য আমাদের হেদে খুচরা নবেিারা পাইকারদের 

হোে হেি। আর পাইকানর নবেদিরা নমলারদের হোোদরাপ কদরি। চাদলর বাজাদর কারোনজ হরাদধ নমলদেট ও পাইকানর 

ব্বোেীদের বেনিক োম হঘাে ার জন্য ওদেবোইট বিনরর জন্য বলা  দেদে। এদক্ষদত্র হকাদিা স্থাদি হক কি োদম চাল েে 

নবেে করদেি িা ে দজই জািা োদব। এখাদি একটি নবেে উদেখ করা প্রদোজি, োরা নবদশ্ব চাল ও েদমর মূল্য ইো করদল 

হে হকাদিা প্রাদন্ত বদে িা জািার সুদোে আদে। নকন্তু আমাদের হেদের চাল েে নবেদের মূদল্যর েঠিক িথ্য হোপি করা  ে। 

উদেশ্য থাদক অনি মুিাফা লা । 

 

পাবনলক ফু) ন)নিনবউেি নেদেদমর আনপএফন)এে  আওিাে হখালা বাজাদর খাদ্যেস্য নবনে একটি গুরুত্বপূ ভ 

কম ভসূনচ। খাদ্যেদস্যর বাজার মূদল্যর উধ ভেনির প্রব িা হরাধ কদর নিম্ন আদের জিদোষ্ঠীদক মূল্য ে ােিা হেো এবাং বাজার ের 

নস্থনিেীল রাখার লদক্ষয ওএমএে কাে ভেম পনরচালিা করা  ে। চাদলর বাজার নিেন্ত্রদ র লদক্ষয এক হোদে ওএমএে এবাং খাদ্যবন্ধব 

কম ভসূনচ  াদি হিো  দেদে। এ োড়াও টিনেনবর ফযানমনল কাদ) ভর মাধ্যদম মাদে ১০ হকনজ কদর চাল হেো  দে। ওএমএে কম ভসূনচর 

মাধ্যদম প্রনিনেি হেদের নবন ন্ন প্রাদন্ত হমাট ৪  াজার টদির হবনে চাল নবনে করা  দে। 

 

১ হেদেম্বর হথদক হেদের নবন ন্ন ে দর এক হোদে ২৩৭৩টি ন)লাদরর মাধ্যদম ওএমএে-এর কাে ভেম চলদে। প্রনি ন)লার 

নেদি দুই টি কদর চাল বরাে পাদবি। একজি ন)লার নেদি ৪০০ পনরবাদরর কাদে এই চাল নবনে করদবি।  এদি নেদি হমাট ১৬ 

লাখ ১০  াজার ৪০০ পনরবার ৩০ টাকা হকনজ েদর ৫ হকনজ কদর চাল নকিদি পারদেি এই কম ভসূনচর মাধ্যদম। এই কম ভসূনচর 

আওিাে নেদি হমাট ৪  াজার ৭েি ৬৫ হমনিক টি চাল হখালাবাজাদর নবনে  দে। এোড়া খাদ্যবন্ধব কম ভসূনচর আওিাে োরাদেদে 

হমাট ৫০ লাখ পনরবার সুনবধা পাদেি। হেদের ৫০ লাখ  িেনরদ্র পনরবারদক এই কম ভসূনচর আওিাে আিা  দেদে। ১৫ টাকা হকনজ 

েদর িারা এই চাল োংগ্র  করদি পারদেি। এই কম ভসূনচর আওিাে এক পনরবার মাদে ৩০ হকনজ কদর চাল োংগ্র  করদি পারদবি। 

খাদ্যবান্ধব কম ভসূনচর আওিাে বেদরর কম ভা াবকালীি ৫ মাে আমাচ ভ-এনপ্রল, হেদেম্বর-িদবম্বর  পনরবার প্রনি ১৫ টাকা হকনজ েদর 

মাদে ৩০ হকনজ কদর চাল হেো  ে। অন্যনেদক ওএমএে কম ভসূনচর আওিাে হে হকউ ন)লাদরর কাে হথদক ৩০ টাকা হকনজ েদর 

েদব ভাচ্চ ৫ হকনজ চাল নকিদি পাদরি। 

 

েরকাদরর এ কম ভসূনচর দৃশ্যমাি প্র াব পদড়দে চাদলর বাজাদর। হিদলর োম বৃনির ফদল অদে নিক াদব বাড়াদিা চাদলর 

োম নিেন্ত্রদ  হেমি এদেদে হেমি হিমনি স্বনিদি আদে স্বল্প আদের মানুে। এোড়াও বাজাদর ঊর্ধ্ভেনির লাোম টািদি আমোনি 

শুল্ক উঠিদে নেদেদে েরকার। চাল আমোনিদি নিেন্ত্র মূলক শুল্ক ২৫ েিাাংে হথদক কনমদে ৫ েিাাংে করা  দেদে। ফদল 

বাজাদর চাদলর োম কমনির নেদক। েব নমনলদে ববনশ্বক খাদ্য োংকট হমাকানবলাে েরকাদরর প্রস্তুনি হবে  াদলা এদি েদন্দ  

হিই। 

 

# 
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