
দৈনিক সমকাল পনিকায় ০১ অক্টাবর ২০২০ তানরক্ে প্রকানিত কযাক্বর  শ্রক্েয় সভাপনত  জিাব 

গ ালাম রহমাক্ির সাক্ষাৎকার:  

গভাক্তানবষয়ক আলাৈা মন্ত্রণালয় ৈরকার 

  

 

 

কিজমুারস অযাক্সানসক্য়িি অব বাাংলাক্ৈক্ির (কযাব) সভাপনত গ ালাম রহমাি দুিনীনত ৈমি 

কনমিি (দুৈক) ও বাাংলাক্ৈি এিানজন গরগুক্লটনর কনমিক্ির (নবইআরনস) গেয়ারমযাি নহক্সক্ব 

ৈানয়ত্ব পালি কক্রি। ২০০৪ সাক্ল সরকানর োকনর গেক্ক অবসক্রর আক্  নতনি বানণজয সনেব ও 

প্রধািমন্ত্রীর কার্নালক্য়র সনেক্বর ৈানয়ত্ব পালি করা ছাড়াও নবনভন্ন মন্ত্রণালয় ও নবভাক্  গুরুত্বপূণন 

ৈানয়ক্ত্ব নছক্লি। ষাক্টর ৈিক্কর গিক্ষর নৈক্ক গ ালাম রহমাি সরকানর োকনরক্ত প্রক্বক্ির আক্  

ঢাকা নবশ্বনবৈযালক্য় অেনিীনত নবভাক্ র নিক্ষক নছক্লি 

 

সমকাল: মঙ্গলবার োৈযমন্ত্রী ১৫ নৈি আক্ র ৈক্র োল নবনির গ াষণা নৈক্য়ক্ছি। আমাক্ৈর মক্ি 

আক্ছ, ২০১৭ সাক্ল হাওক্র ধাি িষ্ট হক্য় র্াওয়ার পর োক্লর ৈাম অস্বাভানবক গবক্ড় ন ক্য় গমাটা 

োক্লর গকনজ ৫০ টাকায় উক্েনছল। এরপর এবার গসটা ৪৮ টাকা গৈেনছ। 

গ ালাম রহমাি: মুক্তবাজার অেনিীনতক্ত কারও গ াষণা বা আক্ৈি নৈক্য় বাজার নিয়ন্ত্রণ করা 



সম্ভব বক্ল আমার মক্ি হয় িা। বাজার নিয়ন্ত্রক্ণর একটাই উপায়, োনহৈা অিুর্ায়ী সরবরাহ 

নিনিত করা। োক্লর বাজাক্রর জিযও একই কো। োক্ল এবার আমাক্ৈর ২০১৭ সাক্লর মক্তা 

অবস্থা দতনরর সকু্র্া  আক্ছ বক্ল মক্ি কনর িা। 

সমকাল: তাহক্ল োক্লর এই বাড়নত মূলযবৃনের কারণ কী? 

গ ালাম রহমাি: প্রেম কো হক্লা, োল উৎপাৈক্ি স্বয়াংসমূ্পণন হওয়া বাাংলাক্ৈক্ির একনট বড় 

অজনি নিিঃসক্েক্হ। স্বাধীিতার সময় গর্ জিসাংেযা নছল এেি তার নিগুক্ণর গেক্য় গবনি হক্লও 

আমরা আধুনিক ও নবজ্ঞািসম্মত উপাক্য় ফসক্লর ফলি বানড়ক্য় োক্ল স্বয়াংসমূ্পণনতা অজনি করক্ত 

গপক্রনছ। সবাই গৈক্েক্ছ, দুক্র্নাক্ র মক্ধযও এবার োক্লর উৎপাৈি ভাক্লা হক্য়ক্ছ। ফক্ল ৈফায় 

ৈফায় োক্লর মূলয বৃনে আমার কাক্ছ স্বাভানবক বক্ল মক্ি হয় িা। সরকার োলকল মানলকক্ৈর 

অসহক্র্ান তার কারক্ণ োল সাংগ্রক্হর লক্ষযমািা পূরণ করক্ত পাক্রনি। আক্রকটা কারণ আমার 

মক্ি হয়, কক্রািাভাইরাক্সর মক্ধয র্ারা গ্রাক্ম নফক্র গ ক্ছ, তাক্ৈর অক্িক্কই গবনি কক্র োল 

নকক্ি মজুৈ কক্রক্ছ। 

সমকাল: আপনি োলকল মানলকক্ৈর অসহক্র্ান তার কো বক্লক্ছি, সাংবাৈমাধযক্মও নবষয়নট 

এক্সক্ছ। আপনি এমিটা মক্ি করক্ছি গকি? 

গ ালাম রহমাি: োলকল মানলকরা বলক্ছি, এেি ধাক্ির ৈাম বাড়নত। এেি ধাক্ির ৈাম গবনি 

নেক আক্ছ। নকন্তু তারা র্েি ধাি সাংগ্রহ কক্রক্ছি তেি গতা গবনি নছল িা। তাছাড়া কৃষক্কর হাক্ত 

এেি গতমি ধািও োকার কো িয়। সাংবাৈমাধযক্ম এক্সক্ছ, নমল মানলকসহ নকছ ু অসাধ ু

বযবসায়ী নিক্জক্ৈর গুৈাক্ম োল মজুৈ কক্র িতুি ধাি আসার আক্  বাড়নত অক্েনর গলাক্ভ োক্লর 

ৈাম বানড়ক্য় নৈক্য়ক্ছি। এনৈক্ক সরকার দুই ৈফা সময়সীমা বাড়াক্িার পরও গবাক্রা ধাি বা োল 

সাংগ্রক্হর লক্ষযমািা পরূণ করক্ত পাক্রনি। 

সমকাল: েনুক্তভঙ্গকারী োলকল মানলকক্ৈর নবরুক্ে বযবস্থা গিওয়া হক্ে িা গকি? 

গ ালাম রহমাি: আমরা গৈক্েনছ, মন্ত্রীও বযবসায়ীক্ৈর কারসানজর কো বক্লক্ছি। গকি বযবস্থা 

নিক্ে িা জানি িা। তক্ব সাংবাৈমাধযক্ম এক্সক্ছ, েনুক্ত কক্রও গর্সব নমলার ধাি-োল সরবরাহ 

কক্রিনি তাক্ৈর নবরুক্ে বযবস্থা গিওয়ার নৈক্ক র্াক্ে োৈয অনধৈপ্তর। সরকাক্রর উনেত 

েনুক্তভঙ্গকারীক্ৈর নেনিত কক্র সাংগ্রহ িীনতমালা ও েনুক্তর িতন অিুর্ায়ী তাক্ৈর নবরুক্ে বযবস্থা 

গিওয়া। ২০১৭ সাক্লর অভযন্তরীণ োৈযিসয সাংগ্রহ িীনতমালায় েনুক্ত বানতল ও জামািত 

বাক্জয়াক্প্তর কো বলা হক্য়ক্ছ। এর আক্ ও িানি নহক্সক্ব সরকার তাক্ৈর জামািত বাক্জয়াপ্ত ও 

দুই বছক্রর জিয োলকল নিনষে কক্রক্ছ। এবারও গসটা করাসহ তাক্ৈর কনেি িানির সম্মুেীি 

করা উনেত। 

সমকাল: ধাি-োক্লর ৈাম নিধনারক্ণ কৃষক্কর স্বােন কতটুকু গৈো উনেত? 

গ ালাম রহমাি: জিসাধারক্ণর ৈী নক্ময়ানৈ োৈয নিরাপত্তার জিয কৃষক্কর স্বােন সবনাক্গ্র গৈো 

উনেত। এটা বলার অক্পক্ষা রাক্ে িা গর্, গৈি োক্ৈয স্বয়াংসমূ্পণনতার গপছক্ি কষৃক্কর অবৈাি 



সবক্েক্য় গবনি। অতীক্ত গৈো গ ক্ছ, কৃষক িযার্যমূলয পায়নি। কৃষকক্ক উৎপানৈত ফসক্লর 

উপর্ুক্ত মূলয নৈক্ত আমরা কযাক্বর তরফ গেক্ক 'কন্ট্রাট গগ্রানয়াং পেনত' অিুসরণ কক্র ধাি কাটার 

গমৌসুক্ম কৃষক্কর কাছ গেক্ক সরাসনর িসয সাংগ্রহ করা ও িসযবীমা প্রবতনক্ির পরামিন নৈক্য় 

আসনছ, র্াক্ত কৃষক ক্ষনতগ্রি িা হয়। ধাি-োক্লর ৈাম নিধনারক্ণও কষৃক র্াক্ত লাভবাি হয় গস 

নৈকনট অবিযই গৈেক্ত হক্ব। তাছাড়া কষৃক্কর প্রক্য়াজিীয় কৃনষ উপকরণ, সার, বীজ প্রক্য়াজক্ি 

ঋণ প্রৈাক্ির মাধযক্ম তাক্ৈর স্বােন নিনিত করক্ত হক্ব। 

সমকাল: োল আমৈানির কো উেক্ছ...। 

গ ালাম রহমাি: নিধনানরত ৈাক্ম র্েি সরকার োল অজনক্ির লক্ষযমািা পূরণ করক্ত পারক্ছ িা, 

তেি নবক্ৈি গেক্ক োল আমৈানির নেন্তা করা গর্ক্তই পাক্র। তক্ব আনম মক্ি কনর, সরকারক্কই 

আমৈানি করক্ত হক্ব। গবসরকানর প্রনতষ্ঠািক্ক োল আমৈানির ৈানয়ত্ব গৈওয়া র্াক্ব িা। হযাাঁ, 

সরকার র্নৈ এরপরও বাজার নিয়ন্ত্রক্ণ বযেন হয় তেি গবসরকানর নভনত্তক্ত আমৈানির অিুমনত 

গৈওয়া গর্ক্ত পাক্র। তক্ব সরকার র্নৈ বযবসায়ীক্ৈর হাক্ত নজনম্ম হক্ত িা োয়, তাহক্ল আমৈানির 

অিুমনত িা গৈওয়াই ভাক্লা। গসক্ক্ষক্ি বাজার নিয়ন্ত্রক্ণ োক্লর সরবরাহ নিনিত করা োই। 

সমকাল:  ত বছক্রর োরাপ অনভজ্ঞতার পরও গপাঁয়াক্জর বাজার আবার অনস্থনতিীল হক্য় উেক্ছ। 

গপাঁয়াক্জ ভারক্তর ওপর আমরা সনতযই নিভনরিীল? 

গ ালাম রহমাি: আমরা গৈেনছ, ভারত গপাঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ কক্র নৈক্য়ক্ছ- এই েবক্রই ৬০ টাকার 

গপাঁয়াক্জর ৈাম গবক্ড় ১০০ টাকা হক্য় র্ায়। অেে তেি গৈক্ি গর্ গপাঁয়াজ নছল তা গৈক্িই 

উৎপানৈত অেবা আক্ র স্বল্প মকূ্লয গকিা গপাঁয়াজ। এটা নবক্িতারা কক্রক্ছি। সরকানর নহসাক্ব, 

বাাংলাক্ৈক্ি প্রনত বছর প্রায় ২৩ লাে টি গপাঁয়াজ উৎপানৈত হয়। তক্ব িষ্ট হক্য় র্াওয়ার পর প্রায় 

১৯ লাে টি গপাঁয়াজ োক্ক। অেে োনহৈা রক্য়ক্ছ ৩০ লাে টি গপাঁয়াক্জর। বানক ১১ লাে টি 

গপাঁয়াজ আমৈানি করা হয়, র্ার গবনিরভা ই আক্স ভারত গেক্ক।  ত বছক্রর অনভজ্ঞতার পর 

অিযািয গৈি গেক্কও গপাঁয়াজ আমৈানি করা হক্ে। নবক্ৈি গেক্ক গপাঁয়াজ আমৈানি করা হয় বক্ট, 

তক্ব োইক্ল আমরা গপাঁয়াক্জও স্বয়াংসমূ্পণনতা অজনি করক্ত পানর। 

সমকাল: গপাঁয়াজ উৎপাৈক্ি কীভাক্ব স্বয়াংসমূ্পণনতা অজনি করা র্ায়? 

গ ালাম রহমাি: গপাঁয়াজ নিক্য় কক্য়ক বছর পরপরই সাংকট গৈো র্াক্ে। ২০১৭ সাক্ল গৈক্েনছ, 

 ত বছর গতা গরকর্ন হক্য়ক্ছ, ২৫০ টাকা গকনজ হক্য়ক্ছ। এ অবস্থায় গপাঁয়াজ উৎপাৈক্ি স্বয়াংসম্পূণন 

হওয়ার নবকল্প গিই। প্রেমত, আমাক্ৈর উৎপানৈত গপাঁয়াজ সাংরক্ষক্ণ র্োর্ে বযবস্থা নিক্ত হয়। 

র্া উৎপাৈি হয় গসগুক্লা গর্ি পক্ে িা র্ায়। নিতীয়ত, বাড়নত উৎপাৈক্ি উচ্চ ফলিিীল বীক্জ 

মক্িাক্র্া  গৈওয়া। আমাক্ৈর পর্নক্বক্ষণ বলক্ছ, বাাংলাক্ৈক্ি ১০ গজলায় সবক্েক্য় গবনি গপাঁয়াজ 

উৎপাৈি হয়। এর মক্ধয আবার দুই গজলা- গমক্হরপুর ও েয়ুার্াঙ্গায় গপাঁয়াক্জর ফলি গবনি হয়। 

প্রনত নব ায় উৎপাৈি ১০০-১২০ মণ। পাবিা, মাগুরা, রাজিাহীসহ অিয গর্ আট গজলা রক্য়ক্ছ 



গসোক্িও ফলি বাড়াক্িা সম্ভব। এ জিয কৃষকক্ক উন্নত বীজ, সারসহ প্রক্য়াজিীয় কৃনষ উপকরণ 

প্রৈাি করক্ল আিা করা র্ায় ৩-৪ বছক্রর মক্ধয আমরা গপাঁয়াক্জ স্বয়াংসমূ্পণন হক্ত পারব। এ 

বযাপাক্র কৃনষ  ক্বষণা ইিনিনটউট ও কৃনষ সম্প্রসারণ অনধৈপ্তরক্ক উক্ৈযা ী হক্ত হক্ব। গপাঁয়াক্জর 

ৈাম এেি ৮০ টাকার মক্তা। এবার আর হয়ক্তা বাড়ক্ব িা, নকছু কমক্ত পাক্র। তক্ব আক্ র ৩০ 

টাকায় িামক্ব বক্ল মক্ি হয় িা। 

সমকাল: গকাক্িা পক্ণযর ৈাম বাড়ক্ল আমরা বযবসায়ীক্ৈর 'নসনিক্কক্ট'র কো শুনি। বািবতা কী? 

গ ালাম রহমাি: কৃনষপক্ণয নসনিক্কট করা কনেি। গর্সব পণয আমৈানি করা হয় গসোক্ি 

নসনিক্কট হয়। গর্মি গভাজযক্তল, নেনি। এগুক্লা ৪/৫নট গকাম্পানি আমৈানি কক্র। তারা 

গর্া সাজি কক্র পক্ণযর ৈাম বানড়ক্য় নৈক্ত পাক্র। আবার তাক্ৈর একজি বাড়াক্ল গৈোক্ৈনে 

অিযরাও বানড়ক্য় গৈয়। এোক্ি নিয়ন্ত্রক সীনমত, অক্িকটা 'অনলক্ াপানল' বাজাক্রর মক্তা। 

সমকাল: তাহক্ল কৃনষপক্ণয একসক্ঙ্গ ৈাম বাক্ড় কীভাক্ব? 

গ ালাম রহমাি: এেি তেযপ্ররু্নক্তর র্ ু। সবার হাক্ত গমাবাইল আক্ছ। অক্িক্কই ইন্টারক্িট, 

গফসবুক, সামানজক গর্া াক্র্া মাধযম বযবহার কক্রি। গকাোও নকছ ু  টক্ল দ্রুত গসটা ছনড়ক্য় 

র্ায়। গর্মি, গপাঁয়াক্জর কো বক্লনছ। ভারত গপাঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ কক্র নৈক্য়ক্ছ, এ সাংবাক্ৈই 

নবক্িতারা গপাঁয়াক্জর ৈাম বানড়ক্য় নৈক্য়ক্ছি। এ কারক্ণ গুজক্বও র্েি োনহৈা বাক্ড়, তেি ৈামও 

বাক্ড়।  ত বছর গর্মি লবক্ণর ৈাম বৃনের গুজব উেল, গকাোও গৈো গ ক্ছ মািুষ বিায় বিায় 

লবণ গকিা শুরু কক্র নৈক্য়ক্ছ। তেি বযবসায়ীরা সকু্র্াক্  ৈাম বানড়ক্য় গৈয়। অবাধ তেযপ্রবাক্হর 

কারক্ণ বযবসায়ীরা র্েি সব েবর রােক্ছ, সকু্র্া  বুক্ে একক্র্াক্  এভাক্ব কৃনষপক্ণযর ৈাম 

বানড়ক্য় গৈয়। 

সমকাল: কক্রািা, আম্পাি, বিযা দুক্র্নাক্ র ওপর দুক্র্নাক্  এমনিক্তই মািষু নবপর্নি। তার ওপর 

বাজাক্রর ঊর্ধ্ন নত মড়ার উপর োাঁড়ার  া নহক্সক্ব গৈো নৈক্য়ক্ছ...। 

গ ালাম রহমাি: আমাক্ৈর স্বাভানবক ৈানরক্যযর হার গর্োক্ি ২০ িতাাংক্ির মক্তা, কক্রািার 

কারক্ণ গসনট ৩০ িতাাংক্ি গপৌাঁক্ছক্ছ। নবশ্ববযাাংক বলক্ছ, িহক্রর দুই-তৃতীয়াাংি মািষু কমনসাংস্থাি 

হানরক্য়ক্ছ। আয় কক্মক্ছ অক্িক্কর। তক্ব লকর্াউক্ির পর সরকাক্রর উক্ৈযাক্ র কারক্ণ পনরনস্থনত 

প্রায় স্বাভানবক হক্য় আসক্ছ। এ অবস্থায় একনট নস্থনতিীল বাজার অবিযই প্রতযানিত। আমরা 

গৈক্েনছ, সরকার প্রক্ণাৈিা গ াষণা কক্রক্ছ। আড়াই হাজার টাকা কক্র নৈক্য়ক্ছ ৈনরয পনরবারক্ক। 

এসব কক্র অেনিীনত সেল রাোর গেষ্টা করক্ছ। নকন্তু বাজার অবিযই নিয়ন্ত্রণ করক্ত হক্ব। োল 

নিতযপ্রক্য়াজিীয় যবয। এর ৈাম নস্থনতিীল রাো জরুনর। সরকারক্ক কমনসাংস্থাক্ির নৈক্কও িজর 

নৈক্ত হক্ব। স্বল্প আক্য়র মািুক্ষর জিয নটনসনবর মাধযক্ম গোলাবাজাক্র নিতযপ্রক্য়াজিীয় সামগ্রীও 

িযার্যমূক্লয নবনি করক্ছ সরকার। 

সমকাল: অনভক্র্া  রক্য়ক্ছ, স্বল্প আক্য়র মািকু্ষর জিয গোলাবাজাক্র োল নবনি পর্নাপ্ত িয়। 

গ ালাম রহমাি: স্বল্প আক্য়র মািকু্ষর কাক্ছ োৈযসামগ্রী গপৌাঁক্ছ নৈক্ত সরকাক্রর দুনট কমনসনূে 

হক্লা র্োিক্ম গোলাবাজাক্র োল নবনি (ওএমএস) এবাং ১০ টাকা গকনজ োল নবনি। এগুক্লা 



হয়ক্তা প্রক্য়াজক্ির তুলিায় পর্নাপ্ত িয়। সরকাক্ররও সীমাবেতা রক্য়ক্ছ, র্ার কারক্ণ সবনি এ 

কমনসূনে োল ু করক্ত পারক্ছ িা। তারপরও সরকার গেষ্টা করক্ছ। তক্ব আনম গজার গৈব এসব 

কমনসূনের স্বেতায়। এর মক্ধযও গর্ি গকাক্িা দুিনীনত িা হয়। সরকানর বরাক্ের সবটুকু র্াক্ত 

সাংনিষ্টরা গপক্য় উপকৃত হয়। আমরা গৈক্েনছ িাণ আত্মসাৎসহ িািা দুিনীনত-অনিয়ক্মর কারক্ণ 

অক্িক জিপ্রনতনিনধ বরোিও হক্য়ক্ছি। সতুরাাং এসব গক্ষক্ি দুিনীনত বন্ধ করক্তই হক্ব। 

সমকাল: নস্থনতিীল বাজার দতনরর গক্ষক্ি করণীয় কী? 

গ ালাম রহমাি: বাজাক্রর ফমুনলা একটাই, োনহৈা অিুর্ায়ী পক্ণযর গজা াি নিনিত করা। 

সরবরাহ নিনিত হক্ল বাজাক্র িজরৈানর করক্ত হক্ব। গকউ অনতনরক্ত মূক্লয পণয নবনি করক্ল 

তার িানির বযবস্থা করা। আবার পণয আমৈানির গক্ষক্ি বযাাংক্কর সৈু কমাক্িা, অনতনরক্ত শুল্ক্ক িা 

ধরা ইতযানৈ। 

সমকাল: বাজাক্র িৃঙ্খলা আিক্ত আর কী করা র্ায়? 

গ ালাম রহমাি: বাজাক্র িঙৃ্খলা প্রনতষ্ঠায় আলাৈা মন্ত্রণালয় প্রক্য়াজি। ভারক্ত রক্য়ক্ছ নমনিনি 

অব কিজুমার অযাক্ফয়াসন, ফুর্ অযাি পাবনলক নর্নিনবউিি। আমরা গৈেনছ, োক্লর গক্ষক্ি োৈয 

ও কৃনষ মন্ত্রণালক্য়র মক্ধয সমন্বয়হীিতা রক্য়ক্ছ। কিজুমারস অযাক্ফয়াসন বা গভাক্তা-সাংিান্ত 

মন্ত্রণালক্য়র ৈানয়ত্ব হক্ব এরকম সব মন্ত্রণালক্য়র মক্ধয সমন্বয় সাধি। গভাক্তা নবষক্য় োৈয ও 

কৃনষ ছাড়াও অিযািয মন্ত্রণালক্য়রও সমৃ্পক্ততা রক্য়ক্ছ। গর্মি অেন, বানণজয, পনরকল্পিা, স্বরাষ্ট্র 

ছাড়াও গৈক্ির নর্নস-এসনপক্ৈর সক্ঙ্গ গর্া াক্র্া  রক্ষা। মন্ত্রণালক্য়র ৈানয়ত্ব গকবল সমন্বয় সাধি 

িয় বরাং গভাক্তার প্রক্য়াজিীয় পক্ণযর সরবরাহ নিনিত করা, মলূয নিধনারণ, আমৈানি করা, 

বাজার পর্নক্বক্ষণ এবাং অবিযই বাজার নস্থনতিীল রাোও। এ ছাড়া গভাক্তার অনধকার রক্ষায় িীনত 

নিধনারক্ণ সরকারক্ক সহায়তা করা। 

সমকাল: দধর্ন ধক্র সাক্ষাৎকার গৈওয়ার জিয ধিযবাৈ। 

গ ালাম রহমাি: আপিাক্কও ধিযবাৈ। সমকাক্লর জিয শুভকামিা। 

 


