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রাজশাহী জলা িশ কলা একােডিমেত আেয়ািজত কমশালায় ধান অিতিথর ব ব  িদে ন কৃিষম ী আ ুর রা াকছিব: থম আেলা 
কৃিষম ী আ রু রা াক বেলেছন, বাংলােদেশ নানা রকম অপ চার চলেছ। দেশ একটা হাহাকার চলেছ, এমন অপ চার চলেছ। 
তেব ধানম ী বলেছন, দেশ কােনা হাহাকার নই। বেদিশক মু ারও হাহাকার নই, তেলরও হাহাকার নই। সােররও কােনা 
হাহাকার নই। আগামী বােরা পয  সােরর কােনা সমস া হেব না। কৃিষ ম ণালয় থেক সই িত নওয়া হেয়েছ। 

আজ বৃহ িতবার রাজশাহী জলা িশ কলা একােডিমেত আেয়া জত ‘িবদ মান শস িবন ােস তল ফসেলর অ ভ  এবং ধান 
ফসেলর অিধক ফলনশীল জাতসমূেহর উৎপাদন’ শীষক কমশালায় ধান অিতিথর ব েব  কৃিষম ী এসব কথা বেলন। 

সরকার ভাজ েতল আমদািনেত অেনক টাকা ব য় করেছ দািব কের আ রু রা াক বেলন, আড়াই িবিলয়ন ডলার খরচ করেত হয় 
ভাজ েতল আমদািনেত। এটা অেনেকই িব াসই করেব না। ছয়-সাত লাখ টন ডাল িবেদশ থেক আমদািন করেত হয়। এসব ফসেল 

আেগ বাংলােদশ য়ংস ূণ িছল। এ েলা বাংলােদেশ উৎপাদন করেত হেব। এ জন  িব ানীরা অেনক েলা শেষর জাত িনেয় 
এেসেছন। এ েলা ১১০-১১৫ িদেনর মেধ  তালা যায়। তেব এ জন  বােরার উৎপাদন কমেব না। 

বি ক অি িতশীল পিরি িতেত এই ব য় আরও বেড়েছ দািব কের ম ী দেশই ভাজ েতল উৎপাদন বাড়ােনার পরামশ দন। িতিন 
বেলন, দেশ চািহদার ১০ ভাগ তল উৎপািদত হয়। সটা বািড়েয় ৪০ ভাগ করেত হেব। এটা ধােনর উৎপাদেনর পর করা যায়। এটা 
কৃষেকর অিতির  আয়। যখােন যখােন স ব শেষর আবাদ করেত হেব। কৃিষেক িব ানিভি ক ও আধুিনক করা গেল চ ােল  
মাকািবলা করা স ব। 

ধােনর পাশাপািশ শেষর উৎপাদন বাড়ােনার পরামশ িদেয় কৃিষম ী বেলন, ‘আমােদর ধােনর উৎপাদন আজেক বেড়েছ। ৭৪ ভাগ 
জিমেত ধােনর চাষ হয়। মূলত আমােদর কৃিষ ধানিভি ক। আমােদর তল, ডাল, আলু, শাকসব জ, ফলমূল খাদ । আেগ চালকুমড়া 
হেতা চােল, এখন হয় মােঠ। লাউ হেতা জাঙলায়, এখন হয় মােঠ। ধােনর সে  িতেযািগতা করেছ। আজেক এখােন এেসিছ শেষর 
উৎপাদন বাড়ােনার কথা বলেত। শেষর উৎপাদনও বাড়ােত হেব।’কৃিষ ম ণালেয়র সিচব সােয়দুল ইসলােমর সভাপিতে  সকাল ১০টা 
থেক বলা আড়াইটা পয  এ কমশালা চেল। কমশালায় টকসই খাদ িনরাপ া িন েতর লে  কৃিষ ম ণালেয়র অধীন িবিভ  
িত ােনর পে  রাজশাহী ও রংপুর িবভােগ ফসল উৎপাদন বৃ িবষয়ক পাচঁ ট গেবষণা ব  উপ াপন করা হয়। এেত াগত 

ব ব  দন বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি টউেটর মহাপিরচালক মা. শাহজাহান কবীর। কমশালায় বাংলােদশ ধান গেবষণা 
ইনি টউেটর প  থেক মূল ব  উপ াপন কেরন রাইস ফািমং িসে মস িবভােগর ধান ব ািনক কমকতা মা. ই ািহম।  

কৃিষ স সারণ অিধদ েরর প  থেক মাট চার ট ব  উপ াপন করা হয়। Dra 
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