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িবিধ মানােত মােঠ

থাকেছ

াম মান আদালত

িদনাজপুের কেরানা উপসগ
িনেয় একজেনর মৃ
দেশ কাথাও কান
অিনয়ম নই ॥ খািলদ
ইেপর গাড়ী চালকসহ
২৫ জন ন ন কেরানা

এমন কময
৩ ল

দেশর ইিতহােস কখনও দখা যায়িন

ািধক

িমক ও ৯শ’ কিষযে

চলেছ ধান কাটা

কাওসার রহমান ॥ িবশাল এক উৎসবমুখর কমযে

িতিদন মিনটর করেছন

র মধ িদেয় এবার

হাওড়বাসী। এবােরর মেতা এমন উৎসাহ উ ীপনায় হাওেড় ধান কাটা
যায়িন। এর অন তম কারণ হেলা সরকারী

িমক অংশ িনেয়েছন। ইেতামেধ হাওেড়র

ি

িফের এেসেছ। ধান কাটার এই কময

এতিদন হাওেড়র ধান কাটার ইিতহাস িছল ভাির বৃি
যু

হেয়িছল

িমক স ট। এবার

কেরানাভাইরাস নামক এক অ শ দানেবর িব ার
পয

এবার ৮৭৯িট ধান কাটার য

হেব। ফেল হাওড় িনেয়

ধানম ী শখ হািসনা। আর এ কােজ সামেন থেক নত

সমেয় তার সে

েলেছন

দেশর ইিতহােস কখনও

ায় ৮৫ শতাংশ ধান কাটা স

িতন-চার িদেনর মেধ হাওেড়র শতভাগ ধান কাটা স
এখন সরকােরর মেধ

সানািল ধান ঘের

দখা

শাসন যে র সরাসির সহেযািগতা এবং এই

ব াপকভােব যে র মাধ েম ধান কাটা। হাওেড়র এই কমযে
িতন লাখ

ধানম ী

িট

থম

ও সােড়

হেয়েছ। আর
ি

া

কেট িগেয়

িতিদন সরাসির মিনটর কেরেছন

িদেয়েছন কিষম ী ড. আ র রা

াক।

ও আগাম পাহাড়ী ঢেলর আশ া। সা

িতক

সই শ া ও স ট আরও ঘনীভত কেরিছল

ঠকােনার লকডাউন। িক

শ া থাকেলও এবার

শষ

সব িকছু ছািপেয় হাওেড়র ধান কাটা উৎসেব পিরণত হেয়েছ সরকােরর িবরল সহেযািগতা ও

শীষ সংবাদ: েত মােঠ থাকেছ

াম মান আদালত
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উ ীপনায়।

ধানম ী

শখ হািসনার িনেদশ এবং কিষম ী ড. আ র রা

শাসন এেস দ িড়েয়েছ হাওেড়র চাষীেদর পােশ।
নতা-কমী ও সাধারণ মানুষও
েল িদেত। সবেচেয় ল

কামড়

সই সে

বঁেধ হাওেড়

েবশ কেরেছ। ক াই

যাগ কেরেছ। ইিতহােস এই

হােভ র ও িরপােরর

খাদ

জািতসংেঘর িব

করায়

িবে

স ট

এটা সরকােরর সামেন বড় চ ােল

িছল। এই

াক এবার সব সময় পূণ সজাগ

ম ণালয় সেবা
পদে

সৃি র

আশ া

ি

াপেট

কেট কষেকর

ধানম ী

জলা

গালায়

কেরেছ
থম

ট

তালা। ফেল

রেখেছন যথাসমেয় হাওেড়র ধান কাটার িবষেয়। কিষ

থেক

প

হণ কের। এসব

িমকেদর হাওড় এলাকায় িনেয় যাওয়া এবং

ত ধান কাটার

সরবরাহ করা।

এ ব াপাের গত ৯ এি ল কিষ ম ণালেয়র ওেয়বসাইেট একিট

নািটেস ধান কাটা

মেন হাওড় এলাকায় আগমন ও চলাচল িনিবঘœ করেত সংি

িমকেদর ‘ া

সকলেক অনুেরাধ’ করা হয়।

বলা হয়, ‘হাওড় এলাকায় ধান কতন ও চলাচলকােল কেরানাভাইরােসর সং
স

কাশ

শখ হািসনা ও কিষ ম ী ড. আ র

অ ািধকার িদেয় হাওেড়র ধান কাটার ব াপাের নানা পদে

েপর মেধ িছল িবিভ

জন কিষ য

থম হাওেড়র ধান কাটা

খাদ ও কিষ সং া। তাই এই খাদ স ট এড়ােনার জন সরকােরর সামেন

কস িছল পাহাড়ী ঢল বা ভাির বৃি পােতর আেগই হাওেড়র ধান

রা

ফসল ঘের

ছ য়ায় িবেয় বািড়র মেতা মহা ধুমধােমই

কেরানাভাইরাস

ধারণ

সরকােরর পুেরা

শাসিনক সহেযািগতার পাশাপািশ যাি ক

লেছন।

আকার

নতে

নেমেছন চাষীেদর সারাবছেরর একমা

এখন হাওেড়র চাষীরা তােদর মােঠর সানািল ফসল ঘের
মহামারীর

ােকর

সরকােরর উ ীপনা সৃি র কারেণ দলীয়

ণীয় িবষয় হেলা, সরকােরর

সহেযািগতা হাওেড়র ধান কাটায় ন ন মা া
যাি ক যুেগ

|| উৎসবমুখর হাওড় ॥ ৮৫ শতাংশ ধান কাটাই স

সারণ অিধদফতেরর কমকতা-কমচারীগণ িনেজর, কষেকর ও

িমেকর

মণ ঝঁিক
া

সুর

িবিধ

নািটেস

ােস কিষ

ায় সরকােরর

িনেদশনাসমূহ যথাযথভােব পালন করেবন।’
ধানম ী

শখ হািসনা পুিলশ বািহনীেক িনেদশ

যাবার ব াপাের সহায়তা করার জন ।
কের। তারা িনেজরাই বাস িদেয়

া

দন িবিভ

িনেদশ

িবিধ

মেন চ

াম অ ল

িমকেদর হাওেড় িনেয় আসার জন

দন। ফেল

সসব

জলার

জলা

ল

সরবরাহ করা হয়।

িনেয় সরকার ধান কাটার কাজ

া

৭িট

॥

িমকেদর হাওেড়র

শাসক এবং কিষ স
পরী

া কের িবিধ

স ল

মেন

থম স ােহর মেধ
ইেতামেধ

বােরা ধােনর ওপর িনভরশীল। কারণ

পূণ। ি তীয়ত :

দেশ

সারণ অিধদফতর।

থমত : হাওড় অ েলর

বােরাই হে

তােদর একমা

বােরা ধান সব থম কাটা
গেল তার

ফসল উৎপাদেনর ওপর। চাল ব বসায়ীরা এটােক পুঁিজ কের বািড়েয়
সােল

দখা

১০ লাখ টন

পৗঁেছন এবং

পূরেণর পেথ। আর িতন-চার

পূণ।

কান কারেণ ওই অ েলর ধান পাহাড়ী ঢল বা বন ায় তিলেয়

জলা

হাওেড়র ধান কাটার

ফসল। হাওড় এলাকায় িকছু আউশ ধান আবাদ হেলও তা নগণ । ফেল হাওড়বাসীর জন
বােরা ফসল খুবই

ভিত

িমক পাঠায় হাওড়

হেয় যােব বেল জািনেয়েছ কিষ স

বােরা ধান উৎপাদেন হাওড় এলাকা অেনক

জলার মানুষ এই

জলা েলােত

সারণ কমকতােদর

িমক হাওড় অ েল এেস

ম মােসর

কের।

িদেনর মেধ হাওেড়র শতভাগ ধান কাটা স
হাওেড়র

িমকেদর হাওড় অ েল িনেয়

া, লালমিনরহাট, পাবনা, িসরাজগ
জলা

শাসনও

থেক

অ েল। সরকােরর এসব উেদ ােগর কারেণ সােড় িতন লাখ
নয় শ’ ধান কাটার কিষ য

থেক

ধানম ীর িনেদেশ এ ব াপাের পুিলশ বািহনী পূণ সহেযািগতা

িনেয় যায়। আবার কিষ ম ী িনেজও রংপুর, গাইবা
থেক কিষ

জলা

ও

ধান

তােদর এই

হয় হাওড় অ েল।
ভাব পেড়

দন চােলর দাম।

দেশর পুেরা
যটা ২০১৭

গেছ। ওই বছর পাড়াড়ী ঢল ও ভাির বষেণ হাওেড়র সব ধান পািনেত তিলেয় যায়। এেত
বােরা কম উৎপাদন হেলও বাজাের এর

নিতবাচক

ভাব পেড়। ফেল সারাবছর ধেরই

চােলর দাম বাড়িত থােক।
ততীয়ত :

দেশর

মাট উৎপািদত

এবছর সারােদেশ চাল আকাের
হাজার

মি ক টন। এরমেধ

হাজার

মি ক টন। অথাৎ

ফেল

বােরার

ায় ২০ শতাংশ উৎপািদত হয় হাওেড়র সাত

বােরা উৎপাদেনর ল
হাওড় অ েল

মাট ল

মা ার

দেশর চাল উৎপাদেন হাওড় অ েলর

মা া িনধারণ করা হেয়েছ ২

বােরা উৎপাদেনর ল
ায় ২০ ভােগর
অেনক

জাগান

কািট ৪ লাখ ৩৬

মা া ধরা হেয়েছ ৩৭ লাখ ৪৫
দয় হাওড় অ েলর

বােরা ধান।

বিশ। এ কারেণই সরকার আগাম বন া,

পাহাড়ী ঢল বা ভাির বৃি পােতর আেগই হাওেড়র ধান কাটায় সবশি
সফল হেয়েছ সরকার। ইেতামেধ

জলায়।

হাওেড়র ৮৫ ভাগ ফসল কাটা স

িনেয়াগ কের। এেত এবার পুেরা
হেয়েছ। আশা করা হে

অবিশ ১৫ শতাংশ ফসলও আগামী কেয়ক িদেনর মেধ ই কষেকর ঘের তালা স ব হেব।
শীষ সংবাদ: েত মােঠ থাকেছ াম মান আদালত
 কেরানা ভাইরােস মৃ
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হাওেড় ন ন মা া যাি কীকরণ ॥ উজান
ফসল ঘের

তালার জন

িছল কষকেদর।

হাওেড় এখন

সই

ি

া

কাটেত এবার বড় ভিমকা

র কের হাওেড়র ধান কাটার িচ ই বদেল িদেয়েছ

রেখেছ ক াই

লাখ ৪৯ হাজার ৬৫১ জন

হােভ র ও িরপার

কেয়ক শ’ ক াই

ত ধান

মিশন। কষেকর পাশাপািশ

ত ধান

হােভ র ও িরপার

পের হাওেড়র চাষীরা খুবই খুিশ। কারণ এই য

কষকেদর এখন অেধক অথই সা য় হে

মিশন। বতমােন িতন

।

সই সে

সা য় হে

ধু তােদর

সমেয়র। য

সখােন য

মাড়াই করেত খরচ পড়েছ মা

১৫শ’ টাকা। আবার এই ধান কাটা ও মাড়াইেয়

আেবদন জানাে

। এরমেধ

সখােন এক ঘ

িদেয় ধান কাটায়

তথা হােভ র িদেয় তােদর এক িবঘা জিমর ধান কাটা ও

ায়ই এক িবঘা জিমর ধান

িদেয় ধান কাটেত

িমক স টই

িমক িদেয় এক িবঘা জিমর ধান কাটা ও মাড়াইেয় যখােন

িতন হাজার টাকা খরচ পেড়,

হােভ র। ফেল য

া

হােভ র এবং ৫১৩িট িরপার।

দয়িন, অেথরও সা য় কের িদেয়েছ।

যাওয়ার কথা,

ি

মিশন।

িমক এবং ৮৭৯িট যে র মাধ েম হাওড় অ েল ধান কাটা হে

যে র মাধ েম ধান কাটেত
ের কের

নেম আসা পাহাড়ী ঢল বা ভাির বৃি পােতর আেগই

শষ সমেয় চলেছ ধানকাটা। হাওেড়র ধান কাটা িনেয়

কাটেত এখন হাওেড় ব বহার করা হে

রেয়েছ ৩৬৯িট ক াই

থেক

|| উৎসবমুখর হাওড় ॥ ৮৫ শতাংশ ধান কাটাই স

যখােন একিদন

কেট মাড়াই কের ব াবি

লেগ

কের িদে

পের হাওেড়র কষক এবার মহাখুশী। তারা সরকােরর কােছ

ন, আগামী বছর হাওেড়র ধান কাটায় যােত আরও

বিশসংখ ক হােভ র

দয়া হয়

কষকেদর।
হােভি ং
ব াব

মিশন হেলা এমন একিট য

যার মাধ েম ধান কাটা

ী সবকাজ একবাের হেয় যায়। এবং িরপার

হােভি ং

মিশন এক একর জিমর ধান এক ঘ

মিশন িদেয়

থেক

কের ঝাড়াই, মাড়াই,

ধু ধান কাটা যায়। সাধারণ একিট

ায় কাটেত পাের। এভােব িদেন

ই িশফেট ১৬ ঘ

ায়

৫০ িবঘা ধান কাটা স ব হােভ র িদেয়।
এেত একজন অপােরটর অ ত ১৫০ জন
খরচ বাবদ খরচও হয় কিষ
জিমর ধান কাটেত ৭০ জন

িমকেদর ম িরর
িমেকর

মেতা টাকা। অথচ একিট হােভি ং
পারেবন মা
তেব য

১০ ঘ

িদেয়

িমেকর কাজ করেত পােরন। এসব যে র ভাড়া বা
লনায় অেনক কম।

যমন একজন কষেকর ১০ িবঘা

েয়াজন। যােদর ম ির বাবদ খরচ পড়েব

মিশন িদেয় মা

তল

ায় ৭০ হাজােরর

ায় অেধক খরেচ িতিন এই কাজ কিরেয় িনেত

ায় ।

বিশ পািন জেম থাকা িনচ জিমর ধান কাটা যায় না।

কবলমা

সমতল জিমর ধান

হােভ র ও িরপার িদেয় খুব সহেজই কাটা যায়। ফেল হাওড় এলাকার সমতল জিমর ধান কাটা হেয়েছ
য

িদেয়, আর পািন উেঠ যাওয়া িনচ জিমর ধান যথারীিত

উ ীপনার ন ন
আ র রা

া

॥ কষক ও

াক িনয়িমত িবিভ

পযেব
ি

বােরা ধান কাটা পিরদশেন যাে

েণর কারেণ সাধারণ মানুষও কষকেদর পােশ িগেয় দ ড়ােত উ ী

াউট সদস ,

তারা সামািজক

র

বকার যুবকসহ সব

পশার মানুষ এখন ধান ঘের

পােশ িগেয় দ িড়েয়েছ। হাওড় এলাকায় ধান
মােঠ নােমন মৗলভীবাজােরর জলা
পৗর

ময়র

িতিন

। কষেকর ধান কাটার

লেত ব

বজায় রেখ ক েধ ক ধ রেখ কষকেদর ধান কেট িদে

শাসক িনেজ মােঠ িগেয় কষেকর ধান

আহেমদ,

হে

ণী- পশার মানুষ। জন িতিনিধ, িশ

ধানম ীর িনেদেশ হাওেড়র ধান কাটার িবষয়িট ত াবধান করেছন
জলা

ন। ইেতামেধ

মাঃ

হাওড় এলাকা পিরদশন কেরেছন। কিষম ীর িনয়িমত মিনটিরং এবং

া ঘাচােত ধান কাটেত মােঠ নেমেছন নানা

ছা ,

।

িমকেদর উৎসাহ ও সহমিমতা-সহানুভিত জানােত কিষম ী ড.

হাওড় এলাকায়

ন েকানা ও সুনামগে র িবিভ

িমকেদর িদেয় কাটা হে

কেট িদে

ন। এেত

কেট কষকেদর ঘের

ক, ব বসায়ী,

সময় পার করেছন।

।

ানীয়

জলা

ানীয়

শাসকরা। অেনক

শাসন য ও কষকেদর

েল িদেত উ ু

করেত কাে

হােত

শাসক বগম নািজয়া িশিরন িনেজই। এছাড়া পুিলশ সুপার ফা

মাঃ ফজলুর রহমান,

মৗলভীবাজার কিষ স

ক

সারণ অিধদফতেরর উপ-

পিরচালক কাজী লুৎফল বারীসহ অেনেকই।
আবার সরকােরর পুিলশ িবভাগও হাওেড়র ধান কাটায়

িমক িদেয় সহেযািগতা কেরেছ। তারা

চ

মেন বােস কের

ামসহ

দেশর িবিভ

অ ল

থেক কেরানার

া

িবিধ

হাওড় অ েল। ফেল এবার সহেজই হাওেড়র ধান কাটার জন

কষকেদর

িমকেদর িনেয়

গেছ

িমক স েটর শ া

র

হেয়েছ।
শীষ সংবাদ: েত মােঠ থাকেছ

াম মান আদালত
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দিনক জনক

|| উৎসবমুখর হাওড় ॥ ৮৫ শতাংশ ধান কাটাই স

কলাউড়া উপেজলার হাকালুিক হাওেড়র ভকিশমইল এলাকায় নানা
েত নােমন সুলতান আহমদ নােমর এক
ইছাছড়া সরকারী
মানুষ তার মূল

ল িশ

াথিমক িবদ ালেয়র সহকারী িশ

পশার মানুেষর সে

ধান কাটেত

কও। িতিন কলাউড়া উপেজলার রিবরবাজার

ক। িতিন বেলন, ‘কেরানার কারেণ

ােম অেনক

পশার কাজ করেত পারেছন না। হাওেড় উৎপািদত ধান কাটেত কমহীনরা

নেম পড়েল

ধান মােঠ পেড় থাকেব না।’
ভকিশমইল এলাকার কষক ও
থেক ব বসা

িত ান ব

কাপড় ও কসেমিট

ব বসায়ী িসরাজ আহমদ বেলন, এক মাস

থাকায় এখন কমহীন। হােত খরচ করার মেতা

কান টাকা

নই। তাই

িনেজর বগা দয়া জিমর ধান কাটেত এেসিছ।
িমক স েটর

মৗলভীবাজার

উপেজলার ছা লীেগর

জলার

জলার বড়েলখা ও

নতাকমীরা। তারা কষেকর ধান

ছা লীেগর সভাপিত এমরান

হােসন ও সাধারণ স

নতাকমী হাকালুিক হাওেড়র মুিশবাদকরা
অন িদেক,

সে

েনদ আহমেদর

নতে

পুের উপেজলা

শতািধক ছা লীগ

ােমর কষক মেনার ন িব ােসর িতন িবঘা ধান
কেট ঘের

কেট

দন।

েল িদেয়েছ।

ই িবঘা জিমর ধান কেট বািড় পৗঁেছ দন তারা।

িত হেব, তাই িচ ায় িছলাম। বাধ

কেট দয়ায় আিম তােদর

িত কত

েলেছন। এখন বািক আেছ মা
এলাকার কষকরা ি

হাওেড়র

িসেলট ৯০ শতাংশ,

বােরা ধান

কেট কষক ঘের

বিশরভাগই িকেশারগে র হাওড় এলাকায়। ওই

বিশ। এই এলাকার ধান এখনও পুেরাপুির না পাকায়

সারণ অিধদফতেরর িহসাব মেত, ২

মৗলভীবাজার ৯১ শতাংশ, হিবগ

৮০ শতাংশ,

যাগােযাগ কির। পের তারা ধান

ায় ৮৫ শতাংশ

১৫ শতাংশ। এর

২৯ ধান আবাদ কেরেছ

িপিছেয় আেছ। কিষ স

িকেশারগ

হেয় ছা লীেগর সে

।’

সবেশষ অ গিত ॥ জানা যায়, ইেতামেধ

ন েকানা ৯৩ শতাংশ এবং

ম পয

ধান কাটার অ গিত িছল

৮৬.৭০ শতাংশ, সুনামগ
া

৮৪ শতাংশ,

ণবািড়য়া ৮১.৬০ শতাংশ। আর এই িদন

ধান কাটায় অংশ িনেয়েছ ৩৬৯িট ক াইন হােভ র ও ৫১৩িট িরপার এবং িতন লাখ ৪৯ হাজার

৬৫১ জন

িমক।

কিষ

সারণ

স

অিধদফতেরর

তথ ানুসাের

মৗলভীবাজার, হিবগ , িসেলট,
হাজার ৩৯৯

হ র জিমেত

িতন লাখ ৭৮ হাজার ৩৬৯
এ বছর
ল

াদক

দন। গত ২৫ এি ল

িট

কষক ইউসুফ িময়া বেলন, ‘ িমক স েট পাকা ধান কাটেত পারিছলাম না। ঝড় হেল ধােনর

ব াপক

পয

কেট

ড়ী উপেজলা ছা লীগ ও কেলজ ছা লীগও কষকেদর ধান

কষক ইউসুফ িময়ার
এ

ড়ী উপেজলার কষকেদর পােশ দ ড়ায়

িকেশারগ ,

ণবািড়য়া- এই সাতিট

জলায় এবছর

বােরা ধান আবাদ হেয়েছ। এরমেধ ২

ম পয

ন েকানা,

মা া ধরা হেয়েছ ২

সুনামগ ,

ধু হাওেড় ৪ লাখ ৪৫
ধান কাটা স

হ র জিমর ধান। শতকরা িহসােব ধান কাটার অ গিত হে

বােরা ধান উৎপাদেনর ল

মা ার

হেয়েছ

৮৫ শতাংশ।

কািট ৪ লাখ ৩৬ হাজার

মি ক টন। এ

ায় ২০ ভাগ আসেব হাওড়া ল থেক।

হাওড় িনেয়

ি

বাধ করিছ: কিষম ী ॥ এ

এলাকায় ধান কাটা িনেয়
কেট

া

হাওড়া েলর

গেছ।

খুিশর

ি

কথা

সে

কিষ ম ী ড. আ র রা

ায় িছলাম কারণ পাহাড়ী ঢেল ধান অেনক সময় ন
হেলা

ইেতামেধ

হাওড়

অ েলর

৮৫

ভাগ

ধান

াক বেলন, হাওড়

হেয় যায়।
কাটা

িকেশারগে র হাওড় এলাকার ধান কাটা িকছুটা িপিছেয় আেছ। কারণ ওই এলাকায় ি
বিশ আবাদ করা হেয়েছ। এই ধান একট
আবাদ করেত একট

সই শ া

হেয়

গেছ।

২৯ জােতর ধান

দিরেত পােক। তাছাড়া বৃি র কারেণ ওই এলাকায় ধান

দির হেয়েছ। ি -২৮ জােতর ধান আেগ পােক, এিট কাটা

শষ হেয়েছ। এখন

ি -২৯ জােতর ধান কাটা চলেছ, আর কেয়ক িদেনর মেধ ই এই ধানও কাটা শষ হেয় যােব।
কিষম ী বেলন, হাওড় এলাকার ধান সফলভােব কাটার জন অেনক
মেধ ও হাওড়া েলর ধান কাটার জন আমরা িবিভ
পিরবহন
কিমেয়

জলা থেক

চ া কেরিছ। পিরবহন িনেষধা

ার

িমকেদর আনার ব ব া কেরিছ।

নতা জািতর পািটর মহাসিচব এমিপ মিশউর রহমান রা ােক অনুেরাধ কেরিছ বাস ভাড়া
দয়ার জন । আমােদর

িসিডয়াম সদস

নািসম ভাইেক ( মাহা দ নািসম এমিপ) অনুেরাধ

কেরিছ পাবনা িসরাজগ

থেক

এলাকায় উপি ত

িমক পািঠেয়েছ। এভােব আমরা

থেক

শীষ সংবাদ: েত মােঠ থাকেছ

িমক পাঠােনার জন । তার

াম মান আদালত



ছেল সােবক এমিপ তানভীর শািকল জয়
া

িবিধ

মেন িবিভ
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দিনক জনক

িনেয় এেসিছ।
িরপার য

|| উৎসবমুখর হাওড় ॥ ৮৫ শতাংশ ধান কাটাই স

িমেকর পাশাপািশ হাওড় এলাকায় ধান কাটার জন ৩৬৯িট ক াই

িদেয়িছ। এসব য পািত িদেয় ধান কাটা এখন

ায়

শষ পযােয়। ফেল এখন পাহাড়ী ঢল বা

ভাির বৃি পাত হেলও আর ভেয়র িকছু নই। হাওড় িনেয় আমরা এখন
িতিন বেলন, ‘য

িদেয় এত চমৎকারভােব ধান কাটা হেয়েছ

হেয়েছন। ক াই

হােভ র িদেয় সু

এটা

রভােব ধান

দেখ কষকও খুব খুিশ। এবার মাঠ

হােভ র ও ৫১৩িট

য

ি

বাধ করিছ।

ধানম ী

শখ হািসনা

দেখ িবি

কেট মাড়াই হেয় এেকবাের ঝকঝেক ধান

ত

বর হয়।

থেকই পাইকাররা ভাল দােম ধান িকেন িনেয়েছন। ফেল

কষকও ধােনর ভাল দাম পেয়েছন।’
িতিন বেলন, কেরানাভাইরাস মহামারীর কারেণ িবে
উৎপাদন িনরবি

রাখেত আমরা

িদি

খাদ

প

। তাই খাদ

। আশা কির কিষ উৎপাদন ও বৃি র ধারা অব াহত

রাখেত পারব। বাংলােদেশ খােদ র স ট যােত না হয়,
পদে

স েটর আশ া করা হে

সজন

যা যা করা দরকার, আমরা

সসব

হণ কেরিছ।
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