
 

রেঙ রিঙন সবিজর �মলা
২৫ জানুয়াির ২০১৯

সমকাল �িতেবদকসমকাল �িতেবদক

একজন �া�বয়� মানুেষর জন� �িতিদন ২২০ �াম সবিজর �েয়াজন। িক� বত�মােন পাওয়া যাে� ১১৫ �াম। �িতিদন ঘাটিত

থাকেছ �ায় ১০০ �াম সবিজ। এ ঘাটিত �মটােত সবিজ উৎপাদন বাড়ােত হেব। গতকাল বৃহ�িতবার রাজধানীর ফাম�েগেট কৃিষিবদ

ইনি�িটউশন �া�েণ িতন িদনব�াপী জাতীয় সবিজ �মলার উে�াধন করেত িগেয় কৃিষম�ী ড. আব�র রা�াক এ আ�ান জানান।

িতিন বেলন, �ধু সবিজ উৎপাদন বাড়ােলই হেব না, উৎপািদত সবিজ িনরাপদও হেত হেব। মানুষ এখন অেনক সেচতন। তাই

�িতিদেনর খাদ� তািলকায় সবিজ রােখ। কারণ আিমেষর সে� সবিজরও �েয়াজন রেয়েছ। 

 

সবিজ �মলার �েবশমুেখই ��তা-দশ�নাথ�ীর �চােখ পড়েব মাথার ওপর ঝুল� লাউ। চারপােশ ছড়াছিড় সবিজর সে� সবিজ চােষর

িনয়ম-কানুন, মেডলসহ নানা িবষেয়র দা�ণ সব উপ�াপনা। �ভতের �নৗকার আদেল �তির করা হেয়েছ সবিজর �ূপ। টেমেটা,
ফুলকিপ, বাঁধাকিপ, �ব�ন, ক�াপিসক�াম, গাজর, লালশাক, ল�া মটর�ঁিট, �পঁয়াজপাতাসহ শীতকালীন নানা সবিজর বাহাের



আেলািকত চারিদক। শাকসবিজেক যারা িতন �বলাই আহায� বেল মেন কেরন, তােদর িভড় জেমেছ টাটকা সবিজর এ �মলায়।

গতকাল সকােল �শাভাযা�ার মাধ�েম �মলার কায��ম �� হেয়েছ। কৃিষ ম�ণালয় আেয়ািজত এ �মলা চলেব আগামীকাল শিনবার

পয��। �মলায় �ান �পেয়েছ ৭১িট �ল ও পাঁচিট প�ািভিলয়ন। �িতিদন সকাল ৯টা �থেক রাত ৯টা পয�� জাতীয় সবিজ �মলা সবার

জন� উ�ু� থাকেব। 

 

উে�াধনী ব�ৃতায় িব�ানীেদর নতুন নতুন উ�াবেনর আ�ান জািনেয় কৃিষম�ী বেলন, সরকার কৃিষেত নতুন প�িত উ�াবেনর জন�

�চুর অথ� ব�য় করেছ। িক� কৃিষিব�ানীেদর কাছ �থেক এখনও কাি�ত ফল আসেছ না। মানুষ কৃিষিব�ানীেদর কােছ নতুন

উ�াবনী �দখেত চায়। িতিন বেলন, এখন উৎপাদন �িতবছর বাড়েছ। তাই বাংলােদশ খাদ�পণ� িবেদেশ রফতািন করেছ। রফতািনর

পিরমাণ আরও বাড়ােত হেল উ�ত �যুি� ব�বহার কের উৎপাদন আরও বাড়ােত হেব। এ জন� কৃিষ ম�ণালয় ও বািণজ�

ম�ণালয়েক একসে� কাজ করেত হেব।  

 

ড. আব�র রা�াক বেলন, বত�মােন �দেশ �কােনা ঘাটিত �নই। তেব িকছু সমস�ার কারেণ এখনও �চুর পিরমাণ খাদ� রফতািন করা

যাে� না। ৮০ লাখ টন আলুর চািহদা থাকেলও �দেশ এক �কািট ১০ লাখ টন আলু উৎপাদন হেয়িছল। ৩০ লাখ টন আলু উ�◌ৃ্ব�

িছল। তবু রফতািন করা স�ব হয়িন। রফতািনজিনত এসব সমস�ার সমাধান করেত হেব। ম�ী বেলন, কৃষকরা উৎপাদেনর �কৃত

মূল� পান না। তােদর �কৃত �েমর মূল� িদেত হেব। 

 

কৃিষম�ী বেলন, এ �দেশর অথ�নীিতেত কৃিষর অবদান অেনক। িজিডিপেত কৃিষ খাত ১৪-১৫ শতাংশ �জাগান �দয়। আগামী পাঁচ

�থেক সাত বছেরর মেধ� কৃিষ উৎপাদন ি��ণ করেত হেব। িনেজেদর িনরাপদ খােদ�র চািহদা িমিটেয় িবেদেশ রফতািন কের

�বেদিশক মু�া অজ�ন এখন আমােদর �ধান চ�ােল�। 

 

সবিজ �মলা উে�াধন অনু�ােনর িবেশষ অিতিথ বািণজ�ম�ী িটপু মুনিশ বেলন, আগামীেত কৃিষেত ��াগান হেব 'িনরাপদ সবিজ করব

চাষ, রফতািন করব বােরা মাস'। িতিন বেলন, �দেশর ৪২ শতাংশ মানৃষ কৃিষর সে� জিড়ত। এ কৃষকেদর উৎপািদত ৩৪ শতাংশ

সবিজই ন� হেয় যায়। এ নে�র হার ১০ শতাংেশ কিমেয় আনা স�ব হেল আরও �বিশ সবিজ িবেদেশ রফতািন করা যােব। বত�মােন

৬৯০ িমিলয়ন ডলার সবিজ িবেদেশ রফতািন করা হয়। এটা ভিবষ�েত আরও বাড়েব বেল িতিন আশা �কাশ কেরন।  

 

কৃিষিবদ আব�ল মা�ান বেলন, িদন িদন ফসেলর জিম কেম যাে�; িক� খােদ�র চািহদা বাড়েছ। তাই ফলন বাড়ােত নতুন �যুি�র

ব�বহার বাড়ােত হেব। নতুন নতুন বীজ উৎপাদন করেত হেব। 

 

সভাপিতর ব�েব� কৃিষ ম�ণালেয়র সিচব �মা. নািস��ামান বেলন, বত�মােন ৪০২ হাজার টন সবিজ রফতািন করিছ। সবিজর

মাধ�েম পুি�হীনতা �রাধ করা এখন সবেচেয় বড় চ�ােল�।  

 

অনু�ােন মূল �ব� উপ�াপন কেরন বাংলােদশ কৃিষ গেবষণা ইনি�িটউশেনর পিরচালক অধ�াপক �গালাম �মােশ�দ আব�ল হািলম।

িতিন বেলন, ছােদ সবিজ চাষ এখন সবেচেয় জনি�য় একিট প�িত। এখান �থেক িনরাপদ সবিজ পাওয়া যায়। 

 

অনু�ােন আরও ব�ব� �দন িবএআরিসর িনব�াহী �চয়ারম�ান ড. কিবর একরামুল, কৃিষ স�সারণ অিধদ�েরর মহাপিরচালক

অিমতাভ দাস �মুখ।  
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আপেডট : ২৪ জানুয়াির, ২০১৯ ২২:৩৯
সবিজ �মলা ২০১৯

িশম-টেমেটােত জাতীয় পতাকার �িত�িব

রাজধানীর খামারবাড়ীর ‘কৃিষিবদ ইনি�িটউশন বাংলােদশ’ (�কআইিব) চ�ের গতকাল �� হেয়েছ িতন িদনব�াপী সবিজ �মলা
ছিব : কােলর ক�

রাজধানীর খামারবাড়ীর ‘কৃিষিবদ ইনি�িটউশন বাংলােদশ’ (�কআইিব) চ�ের �� হেয়েছ িতন িদনব�াপী সবিজ �মলা। নানা
জােতর সবিজর সমাহার ঘেটেছ এ �মলায়। িকছু সবিজ এমনভােব সািজেয়-�িছেয় রাখা হেয়েছ, যা সহেজই নজর কাড়েছ ��তা-
দশ�নাথ�ীেদর। সবুজ িশম ও লাল টেমেটা িদেয় ফুিটেয় �তালা হেয়েছ জাতীয় পতাকার �িত�িব। এ ছাড়া সবিজ িদেয় বানােনা
হেয়েছ �নৗকা, �তির করা হেয়েছ িবমানও।

গতকাল বৃহ�িতবার �মলার উে�াধন কেরন কৃিষম�ী ড. �মা. আ�ুর রা�াক। ‘িনরাপদ সবিজ করব চাষ, পুি� িমলেব বােরা মাস’
�িতপােদ� চতুথ�বােরর মেতা এ �মলার আেয়াজক কৃিষ ম�ণালয়। উে�াধেনর পর �কআইিব িমলনায়তেন হেয়েছ এ িবষয়ক
�সিমনার। তােত �ধান অিতিথ িছেলন কৃিষম�ী। িবেশষ অিতিথ িছেলন বািণজ�ম�ী িটপু মুনিশ। কৃিষম�ী বেলন, ‘বাংলােদেশর জন�
এখন �িট চ�ােল�। জনগেণর জন� পুি� ও িনরাপদ খাদ� িনি�তকরণ এবং উৎপাদনমুখী খােত িবিনেয়াগ বািড়েয় িশি�ত
জনেগা�ীেক দ� মানবস�েদ পিরণত করা।’

িটপু মুনিশ বেলন, ‘�দেশ খােদ�র অভাব �নই। এ কৃিত� কৃষক, কৃিষিবদ ও কৃিষিব�ানীেদর। �দেশ উৎপািদত ফসেলর ২৫-৪০
ভাগ সংে�াহ-উ�র পয�ােয় ন� হয়। এ �িতর ১০ ভাগও যিদ কমােনা যায়, তাহেল �দেশর খাদ�ভা�ার আেরা সমৃ� হেব। আিম
িব�াস কির, আমােদর কৃিষ সংি�� এ দািয়� পালন করেব।’

�সিমনাের অন�েদর মেধ� সংসদ সদস� ও কৃিষিবদ আ�ুল মা�ান, কৃিষ ম�ণালেয়র ভার�া� সিচব �মা. নািস��ামান,
বাংলােদশ কৃিষ গেবষণা ইনি�িটউেটর উদ�ানত� গেবষণা �কে�র পিরচালক ড. �গালাম �মােশ�দ আ�ুল হািলম, বাংলােদশ কৃিষ



িব�িবদ�ালেয়র সােবক উপাচায� ড. এম এ সা�ার ম�ল, বাংলােদশ কৃিষ গেবষণা কাউি�েলর (িবএআরিস) িনব�াহী �চয়ারম�ান
ড. �মা. কিবর ইকরামুল হক �মুখ ব�ব� �দন।

উে�খ�, এবােরর �মলায় িবিভ� সরকাির ও �বসরকাির �িত�ােনর ৭১িট �ল ও পাঁচিট প�ািভিলয়ন �ান �পেয়েছ। সকাল ৯টা
�থেক রাত ৯টা পয�� সব�সাধারেণর জন� �মলা উ�ু� থাকেছ। �মলা চলেব ২৬ জানুয়াির পয��।

স�াদক : ইমদা�ল হক িমলন,
 িনব�াহী স�াদক : �মা�ফা কামাল,

 ই� ওেয়� িমিডয়া �প িলিমেটেডর পে� ময়নাল �হােসন �চৗধুরী কতৃ�ক �ট-৩৭১/এ, �ক-িড, বসু�রা, বািরধারা �থেক �কািশত এবং �ট-িস/৫২,
�ক-�ক, বসু�রা, িখলে�ত, বা�া, ঢাকা-১২২৯ �থেক মুি�ত।

 বাত�া ও স�াদকীয় িবভাগ : বসু�রা আবািসক এলাকা, �ট-৩৭১/এ, �ক-িড, বািরধারা, ঢাকা-১২২৯। িপএিবএ� : ০২৮৪০২৩৭২-৭৫, ফ�া� :
৮৪০২৩৬৮-৯, িব�াপন �ফান : ৮১৫৮০১২, ৮৪০২০৪৮, িব�াপন ফ�া� : ৮১৫৮৮৬২, ৮৪০২০৪৭। E-mail : info@kalerkantho.com



উ�ত �যুি� ব�বহার কের কৃিষ উৎপাদন আরও বাড়ােত হেব ॥ কৃিষম�ী

�কািশত: ২৫ - জানুয়ারী, ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

�াফ িরেপাট�ার ॥ িব�ানীেদর আরও কেঠার পির�েমর মাধ�েম নতুন নতুন উ�াবেনর আ�ান জািনেয়েছন কৃিষম�ী ড. আ�ুর রা�াক।
িতিন বেলেছন, ‘সরকার কৃিষেত নতুন প�িত উ�াবেনর জন� �চুর অথ� ব�য় করেছ, িক� কৃিষিব�ানীরা তােদর কাজ সিঠকভােব
করেছন না। আিম কৃিষ িব�ানীেদর কােছ নতুন উ�াবনী �দখেত চাই।’

বৃহ�িতবার রাজধানীর ফাম�েগেট �কআইিব চ�ের জাতীয় সবিজ �মলার উে�াধন করেত িগেয় কৃিষম�ী বেলন, এখন আমােদর
উৎপাদন �িতবছর বৃি� পাে�। তাই আমরা খাদ� পণ� িবেদেশ রফতািন করেত পারিছ। িক� রফতািনর পিরমাণ আরও বৃি� করেত হেল
এই মািটেত উ�ত �যুি� ব�বহার কের উৎপাদন আরও বাড়ােত হেব। এজন� কৃিষ ম�ণালয় আর বািণজ� ম�ণালয়েক একসে� কাজ
করেত হেব। যােত আমরা িনেজেদর খােদ�র চািহদা িমিটেয় িবেদেশ কৃিষ পণ� রফতািন করেত পাির।

িতিন বেলন, এই �দেশ আেগ খােদ�র সমস�া িছল। মানুষ না �খেয় মারা �যত। এখন আর �কউ না �খেয় থােক না। আমরা �চুর খাদ�
উৎপাদন করিছ। ম�ী বেলন, এই সরকার কৃিষেক সবেচেয় �বিশ ��� িদেয় কাজ করেছ। কৃষক বাঁচেল �দশ বাঁচেব। তাই �ধানম�ী
কৃিষেত সবেচেয় �বিশ সাহায� করেছন। এই �দশেক খােদ� �য়ংস�ূণ� করেত সবাইেক এক সে� কাজ করেত হেব।

কৃিষম�ী আরও বেলন, ২০১১ সােল আমােদর খাদ� ঘাটিত হেয়িছল। তাই আমরা ৫০ লাখ টন খাদ� আমদািন কেরিছলাম। িক� বত�মােন
�ধানম�ীর দ� �নতৃে� �দেশ �কান ঘাটিত �নই। আমােদর িকছু সমস�ার কারেণ আমরা �চুর পিরমােণ খাদ� রফতািন করেত পারিছ না।
এই সমস�া�েলা সবাইেক িনেয় সমাধান করেত হেব। �ধুমা� কৃিষ ম�ণালেয়র একার পে� এই সমস�ার সমাধান করা স�ব না।

ম�ী আরও বেলন, আমরা ১ �কািট ১০ লাখ টন আলু উৎপাদন কেরিছ। ৮০ লাখ টন আমােদর আলু চািহদা। ৩০ লাখ টন আলু উ�ৃত
িছল, িক� তাও আমরা আলু রফতািন করেত পাির নাই। এসব সমস�া এখিন আমােদর সমাধান করেত হেব।

িতিন বেলন, আমােদর �দেশর বড় বড় �পাশাক ব�বসায়ীরা িবেদেশ �পাশাক রফতািন কের �চুর মািক�ন ডলার আয় করেছ। ওই মািক�ন
ডলার িদেয় তারা িবেদেশ বািড়-গািড় �য় করেছ। এেত কের আমােদর �দেশ অেনক আিথ�ক �িত হে�। তাই অথ� পাচার �খেত
আমােদর নতুন আইেনর কথা ভাবেত হেব।

কৃষকেদর স�েক� ম�ী বেলন, কৃষকরা উৎপাদেনর �কৃত মূল� পায় না। তাই িদন-িদন কৃষেকর হার কেম যাে�। কৃষকেদর এই হতাশা
আমােদর দূর করেত হেব। কৃষকেদর �কৃত �েমর মূল� আমােদর িদেত হেব।

সবিজ স�েক� ম�ী বেলন, একজন �া� বয়� মানুেষর জন� �িতিদন ২২০ �াম সবিজর �েয়াজন। িক� বত�মােন আমরা ১১৫ �াম পাই।
�িতিদন �ায় ১০০ �াম সবিজ ঘাটিত �থেক যায়। এই ঘাটিত �মটােত সবিজ উৎপাদন বাড়ােত হেব। িতিন আরও বেলন, �ধু সবিজ
উৎপাদন বাড়ােলই হেব না, তার সে� উৎপািদত সবিজ হেত হেব িনরাপদ। মানুষ এখন অেনক সেচতন। তাই �িতিদেনর খাদ� তািলকায়
সবিজ রােখ। আিমেষর সে� সবিজরও �য �েয়াজন আেছ তা এখন মানুষ বুঝেত �পেরেছ।

ম�ী বেলন, আমােদর এইবােরর িনব�াচেন িনরাপদ খােদ�র িন�য়তা কথা উে�খ আেছ। তাই জনগেণর কােছ আমােদর এই দায়ব�তা
পূরণ করেত আমােদর সবাইেক �যৗথ উেদ�ােগ কাজ করেত হেব। মানুষেক িনরাপদ খাদ� না িদেত পারেল আমােদর সব অজ�ন বৃথা হেয়
যােব। তাই সবার আেগ িনরাপদ খােদ�র ব�ব�া করেত হেব।

উে�াধনী অনু�ােন কৃিষম�ী ছাড়াও উপি�ত িছেলন, বািণজ�িম�ী িটপু মুনিশ, কৃিষিবদ আ�ুল মা�ান এমিপ, বাংলােদশ কৃিষ গেবষণা
ইনি�িটউেটর পিরচালক �েফসর �গালাম �মােশ�দ হািলম, িবএআরিসর িনব�াহী �চয়ারম�ান ড. কিবর একরামুল, কৃিষ স�সারণ



অিধদফতেরর মহাপিরচালক অিমতাভ দাসসহ অেনেক। জাতীয় সবিজ �মলা ২০১৯ উে�াধনী অনু�ােনর সভাপিত� কেরন কৃিষ
ম�ণালেয়র সিচব �মাঃ নািস��ামান।

সবিজ �মলা উে�াধনী অনু�ােনর িবেশষ অিতিথ বািণজ�ম�ী িটপু মুনিশ বেলন, আগামীেত কৃিষেত আমােদর ��াগান হেব ‘িনরাপদ
সবিজ করব চাষ, রফতািন করব বার মাস।’ িতিন বেলন, আমরা কৃিষ পণ� অিধকহাের িবেদেশ রফতািন করেত পাির না। তাই আমােদর
রফতািন করেত �েয়াজনীয় ব�ব�া �হণ করেত হেব। �দেশর ৪২ শতাংশ মানুষ কৃিষর সে� জিড়ত। তাই খাতেক আরও উ�ত করেত
হেব।

ম�ী আরও বেলন, আমােদর উৎপাদেনর ৩৪ ভাগ সবিজ ন� হেয় যায়। তাই আমরা যিদ এই নে�র হার ১০ ভােগ কিমেয় আনেত পাির।
তাহেলও আমরা এটা িবেদেশ রফতািন করেত পারব। আমরা ৬৯০ িমিলয়ন ডলার সবিজ িবেদেশ রফতািন কির। এটা ভিবষ�েত আরও
বৃি� করেত হেব।

বৃহ�িতবার �থেক �� হওয়া িতন িদনব�াপী সবিজ �মলায় রাজধানীর ফাম�েগেট �কআইিব চ�ের ৭১িট �ল ও ৫িট প�ােভিলয়ন �ান
�পেয়েছ। ২৪ �থেক ২৬ জানুয়াির সকাল ৯টা �থেক রাত ৯টা পয�� জাতীয় সবিজ �মলা সবার জন� উ�ু� থাকেব। বৃহ�িতবার সকােল
র �ািলর মাধ�েম �মলার কায��ম �� হয়। কৃিষ ম�ণালেয়র আেয়াজেন ৪তম জাতীয় সবিজ �মলা ২০১৯ অনুি�ত হে�।

 
 
স�াদক, মু�াকর ও �কাশক: �মাহা�দ আিতকউ�াহ খান মাসুদ (এম এ খান মাসুদ), উপেদ�া স�াদক: �তায়াব খান, িনব�াহী স�াদক: �েদশ রায়। স�াদক কতৃক
��াব জনক� িশ� পিরবার-এর সদস� �িত�ান যথা�েম ��াব ি��াস� িল: ও জনক� িল: �থেক মুি�ত ও �কািশত। �রিজ: নং িডএ ৭৯৬। কায�ালয়: জনক� ভবন, ২৪/
এ রােশদ খান �মনন সড়ক, িনউ ই�াটন, িজিপও বা�: ৩৩৮০, ঢাকা, �ফান: ৯৩৪৭৭৮০-৯৯ (অেটাহাি�ং ২০ িট লাইন), ফ�া�: ৯৩৫১৩১৭, ৮৩১৬৩৩৫, ই-�মইল:
janakanthanews@gmail.com ওেয়বসাইট: www.dailyjanakantha.com এবং www.edailyjanakantha.com ।। Copyright ® All
rights reserved by dailyjanakantha.com
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