আেমর েকিজ ৫০ পয়সা!
েগাপালেভাগ আম পাড়া শুরু হওয়ার কথা িছল বুধবার (২০ েম)। িকন্তু
আবহাওয়া খারােপর কারেণ েরাদ ঝলমেল িদেনর অেপক্ষায় িছেলন
রাজাশাহীর চািষরা। িকন্তু েস অেপক্ষাই েযন কাল হেলা। আম্পােনর
মূল ঝাপ্টাটাই েগেছ আেমর ওপর িদেয়। এেত অেনক চািষই এখন িনঃস্ব।
ঘূর্িণঝড় আম্পােনর তাণ্ডেব রাজশাহীর বাঘা ও চারঘাট উপেজলায় ঝের
পড়া আম িবক্ির হচ্েছ ৫০ পয়সা েকিজ দের। তারপরও ক্েরতা পাচ্েছন না
আম চািষরা।

এিদেক, চািষেদর িকছুটা ক্ষিত পুিষেয় িনেত আম িকেন ত্রাণ িহেসেব
েদওয়ার উদ্েযাগ িনেয়েছ েজলা প্রশাসন। রাজশাহীর অিতিরক্ত েজলা
প্রশাসক (সার্িবক) মুহাম্মদ শরীফুল হক বেলন, ‘ঝের পড়া আম
ব্যবসায়ীরা েকনার পরও যিদ অিবক্িরত েথেক যায় তা েজলা প্রশাসন
িকেন কেরানা ত্রাণ তহিবেল েদওয়া হেব। আমরা আম েকনা শুরু কের
িদেয়িছ। এেত কের চািষেদর িকছুটা হেলও ক্ষিত পুিষেয় যােব। এর আেগ
কৃষকেদর কাছ েথেক সবিজ ক্রয় ত্রাণ তহিবেল েদওয়া হেয়িছল।’

রাজশাহী নগরীেত ১০-২০ টাকায় ঝের পড়া আম িবক্ির হেয়েছ। নগরীর
শালবাগান এলাকার ফল ব্যবসায়ী েমাশাররফ বেলন, বাঘা ও চারঘাট েথেক
ভ্যােন কের আম শহের িনেয় আসায় খরচ পেড় যায় েবিশ। এজন্য নগরীেত
আেমর দাম েবিশ।

বাঘা উপেজলার আড়ানী েগাচর গ্রােমর কড়ািল ব্যবসায়ী তিরকুল ইসলাম
বেলন, ‘আমরা বরাবর ঝের পড়া আম িকেন ঢাকায় চালান কির। এবার এই আম
৫০ পয়সা েকিজ দের িকনিছ।’

একই গ্রােমর আিরফুল ইসলাম বেলন, ‘ঝেড় আমার আম বাগােনর অর্েধক আম
পেড় েগেছ। এই আম িবক্ির করার জায়গা েনই। েকউ িকনেত চাচ্েছ না।
তাই বািড়েত েরেখ িদেয়িছ।’

বাঘা উপেজলা কৃিষ কর্মকর্তা শিফউল্লাহ সুলতান বেলন, উপেজলায় ৮
হাজার ৩৬৮ েহক্টর জিমেত আম বাগান রেয়েছ। এ বছর বাগােন আম কম থকায়
উৎপাদন ধরা হেয়েছ েহক্টর প্রিত ৬ েথেক ৭ েমট্িরক টন। েমাট উৎপাদন
ধরা হেয়েছ ৯৪ হাজার েমট্িরক টন। এরমধ্েয ঝেড় পেড় েগেছ ১৮ হাজার
েমট্িরক টন।

বাঘা উপেজলা িনর্বাহী কর্মকর্তা শািহন েরজা বেলন, ‘এই উপেজলায়
খাদ্য শস্েযর পাশাপািশ অর্থকির ফসল আম। ঝের পড়া আম আিম িনেজ
চািষেদর কােছ েথেক ৫০ েকিজ ওজেনর বস্তা ১০০ টাকা দের িকেনিছ।’

চারঘাট উপেজলার কালুহািট গ্রােমর আমচািষ বীর বাহাদুর জানান, ঝেড়
আম, ভুট্টুা ও িতেলর ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষিত হেয়েছ। েয আম িবক্ির হেতা
৪০-৬০ টাকা েকিজ দের। েসই আম ঝেড় পেড় তা িবক্ির হচ্েছ মাত্র ৫০
পয়সা েকিজ দের। আম েকনার েলাকও পাওয়া যাচ্েছ না। এমিনেত মহামাির
কেরানায় আম িনেয় রেয়েছ শঙ্কায়। তার ওপর এমন প্রাকৃিতক দুর্েযাগ
সবার জীবেন বেয় এেনেছ কষ্ট। আম বাগােন েযেতই মন েভেঙ েগেছ। এভােব
কখনও ঝেড় এমন ক্ষয়-ক্ষিত হয়িন।

চারঘাট উপেজলা কৃিষ কর্মকর্তা মনজুর রহমান বেলন, আেমর েবশ অেনক
ক্ষিত হেয়েছ। যা পুিষেয় ওঠা কিঠন হেব। তেব দুিট উপেজলায় গেড় ১০
শতাংশ আেমর ক্ষিত হেয়েছ। যা আর্িথখ ক্ষিতর পিরমাণ ২৫-৩০ েকািট
টাকা।

পবা উপেজলার বুধপাড়া এলাকার নািসম জানান, ১০ িবঘা জিমেত আেমর
বাগান রেয়েছ তার। েগাপালেভাগ, ল্যাংড়া, িখরসাপাতসহ িবিভন্ন জােতর
আম রেয়েছ বাগােন। গােছ প্রচুর আমও ধেরিছল। আর কেয়কিদন পরই আম
পাড়ার কথা িছল। িকন্তু ঝেড় ৮০ শতাংশই আম ঝের পেড়েছ।

আেরক আমচািষ মিনর বেলন, ‘এবার আেমর বাম্পার ফলেনর সম্ভবানা িছল।
িকন্তু এক রােতর ঝড়ই আমােদর িনঃস্ব কের িদেলা। সরকােরর কােছ
দািব, দিরদ্র আম চািষেদর ক্ষিত পুিষেয় িদেত েযন ব্যবস্থা েনওয়া
হয়।’

েজলা প্রশাসক হািমদুল হক জািনেয়েছন, ঝের পড়া আম বাজার মূল্েযর
েচেয় েবিশ দােম েকনার উদ্েযাগ েনওয়া হেয়েছ। এসব আম দিরদ্রেদর
মােঝ িবতরণ করা হেব ত্রাণ িহেসেব।

রাজশাহী কৃিষ সম্প্রসারণ অিধদফতেরর উপ-পিরচালক শামছুল আলম বেলন,
আম্পােনর আঘােত েজলায় কৃিষ ফসেলর মধ্েয আেমরই েবিশ ক্ষিত হেয়েছ।
রাজশাহীেত এবার ১৭ হাজার ৬৮৬ েহক্টর জিমেত আেমর গাছ রেয়েছ। আর
উৎপাদেনর লক্ষ্য ধরা হেয়িছল ২ লাখ ১০ হাজার েমট্িরকটন। তেব
আম্পােনর কারেণ তা অর্িজত নাও হেত পাের।

