
 

 

সংবাদ ববজ্ঞবি                                                                                  ৪ঠা জনু ২০২০ 

 

ক াভিড-১৯ এর প্রভাব ববষয়ে ব্র্যায়ের গয়বষণা    

দদড় মায়সই সারা দদয়ে েৃষয়ের  

দ ােসান ৫৬ হাজার দোটি িাো  
ক াভিড-১৯ সৃষ্ট মহামাভরর প্রভায়ব দদড় মায়স সারা দদয়ে েৃষয়ের দ ােসান হয়েয়ে 

আনুমাবনে ৫৬ হাজার ৫৩৬ দোটি িাোরও দববে । মায়চের দেষ সিাহ দেয়ে দম 

মায়সর প্রেম বদে পর্ েন্ত এই ক্ষবির বহসাব উয়ে এয়সয়ে ব্র্যায়ের পবরচাব ি গয়বষণাে। 

আজ বহৃস্পবিবার (৪ো জনু) ববয়েয়  এে বিজজিা  সংবাদ সয়ে য়ন এই গয়বষণার 

আওিাে েরা দুটি সমীক্ষার ফ াফ  িুয়  ধয়র ব্র্যাে। এসমে পযায়ন  আয় াচে 

বহয়সয়ব উপবিি বেয় ন বাং ায়দে েৃবষ ববশ্বববদযা য়ের সায়বে উপাচার্ ে ও পবরেল্পনা 

েবমেয়নর সায়বে সদসয িঃ এম এ সাত্তার মন্ড , প্রাণ গরুয়পর বযবিাপনা পবরচা ে 

ইব োস মৃধা, এবসআই এবিববজয়নস-এর বনব োহী পবরচা ে িঃ এফ এইচ আনসারী এবং 

ব্র্যায়ের দিইবর অ্যান্ড ফুি এন্টারপ্রাইয়জর পবরচা ে দমাহােদ আবনসরু রহমান। আরও 

উপবিি বেয় ন বববভন্ন গণমাধযয়মর েমী, েৃবষখায়ির ববয়েষজ্ঞ ও গয়বষেবনৃ্দ। দুজন 

েৃষেও এয়ি অ্বভজ্ঞিা বববনমে েয়রন। অ্নুষ্ঠানটি সঞ্চা না েয়রন ব্র্যায়ের 

অ্যািয়ভায়েবস ফর দসােযা  দচঞ্জ েম েসূবচর  ঊর্ধ্ েিন পবরচা ে দেএএম দমায়ে েদ। 

েৃবষ খায়ি এবং সামবিে খাদয বনরাপত্তার উপর ক াভিড-১৯-এর প্রভাব সম্পয়েে জানয়ি 

উৎপাদন ও সরবরাহ বযবিার সয়ে র্ুক্ত বযজক্তয়দর মিাময়ির বভবত্তয়ি এই সমীক্ষা দুটি 

পভরচাভিত  হে। সারায়দয়ের ১ হাজার ৫৮১ জন েৃষে  (ফস , োেসবজজ, হা াঁস-মুরবগ, 

মাে এবং দুগ্ধ উৎপাদনোরী) এয়ি অ্ংেিহণ েয়রন।  

গয়বষণাে দদখা র্াে, মহামাবর শুুর বদয়ে ত্রাণ ববিরণোরী সংিাগুয় ার বযাপে চাবহদা 

এবং দভাক্তায়দর আিঙ্কিস্ত হয়ে পণয দেনার োরয়ণ  ভনতযপ্রয়য়াজনীয় পণ্য, ভিয়েষ  য়র 

দমািা চা , মসুয়রর িা  ইিযাবদর দাম ও ববজি দবয়ড় র্াে। চা  ও মসুয়রর িায় র দাম 

৩০%-৩২% এবং বযবসােীয়দর এই পণযগুয় ার ববজি ৩০০% বজৃি পাে। বাজায়র চাবহদা 

বাড়য় ও তা েৃষেয়দর দোনও উপোয়র আয়সবন, োরণ মহামাবরর আয়গই িারা িায়দর 

মজদু ববজি েয়র বদয়েবেয় ন।    

অ্পরবদয়ে ত্রাণ-ববহভূেি এবং পচনেী  পণযগুয় ার উৎপাদন অ্বযাহি রাখা এবং ববজি 

েরা েটেন হয়ে দা াঁড়াে। এই োরয়ণ ৮৮% েৃষে  (মাে চাষীয়দর ১০০%) আবে েে ক্ষবির 

েো জাবনয়েয়েন। েৃষেরা দর্সব সমসযার েো বয় য়েন িার ময়ধয উয়েখয়র্াগয হয় া-

নযার্যমূ য না পাওো (৬৬%), সীভমত সময়য়র জনয িাজার ক ািা থা া (৫২%), 

উৎপাদয়নর উপ রণ্সময়ূহর উচ্চমূ য (৪৫%) এবং শ্রবমে সংেি (২৮%)।  



 

 

এই দদড় মায়স পয়ণযর ক্ষবি ও েম দায়মর োরয়ণ প্রয়িযে েৃষয়ের কিা সান হয়য়য়ে 

গয়ড় প্রাে ২,০৭,৯৭৬ িাো। দসই বহয়সয়ব সারা দদয়ে েৃবষর প্রবিটি উপখায়ির সে  

েৃষয়ের সংখযার উপর বভবত্ত েয়র কিা সান হয়য়য়ে েয়ময়ে ৫৬ হাজার ৫৩৬ দোটি 

৬৮ িা  িাোর সমান।  

পবরেল্পনা েবমেয়নর সায়বে সদসয িঃ এম এ সাত্তার মন্ড  এই গয়বষণার জনয 

ব্র্যােয়ে ধনযবাদ জাবনয়ে বয় ন, ‘ এই সঙ্কি সামা  বদয়ি আড়িদার, পাইোর, ফবড়ো 

এয়দরয়েও গুুত্ব বদয়ি হয়ব, সবাইয়ে োয়জ  াগায়ি হয়ব। দেননা, বাজায়র এয়দর 

ববরাি ভূবমো োয়ে।‘ 

প্রাণ গরুয়পর বযবিাপনা পবরচা ে ইব োস মৃধা বয় ন, ‘ দদয়ের দর্সব এ াোে  

েয়রানার আিমণ েম,  দসসব এ াোে েৃষেয়দর স্বাভাববে োর্ েিম চা ায়ি সহােিা 

েরয়ি হয়ব।‘  

এবসআই এবিববজয়নস-এর বযবিাপনা পবরচা ে ও প্রধান বনব োহী েম েেিো িঃ এফ এইচ 

আনসারী বয় ন, ‘েৃবষজাি পণয প্রজিোেরয়ণর প্রর্ুজক্তয়ে গুুত্ব বদয়ি হয়ব। পাোপাবে 

দবসরোবর খাি, বি ার এবং সম্প্রসারণ দসহাপ্রদাঙ্কারীয়দর সয়ে দর্াগায়র্ায়গর উন্নবি 

ঘিায়ি সরোয়রর ১ হাজার দোটি িাো বরাদ্দ দদওো প্রয়োজন।‘ 

ব্র্যায়ের দিইবর অ্যান্ড ফুি এন্টারপ্রাইয়জর পবরচা ে দমাহােদ আবনসুর রহমান বয় ন, 

‘ মহামাবর শুুর পর বযাপেহায়র চাবহদা েমাে চাষীয়দর সবজজ, দুধ নষ্ট হয়েয়ে,  দফয়  

বদয়েয়ে। এই পবরবিবির দীঘ েয়মোদী প্রভাব শুভ হয়ব না। েৃষয়েরা েৃবষোজ দেয়ড় বদয়   

বা েবময়ে দফ য়  দদয়ের খাদয বনরাপত্তা হুমুবের মুয়খ পড়য়ব। ‘ 

িেযপ্রদানোরী েৃষেয়দর ৪২% জাবনয়েয়েন সংেি দমাোবব ার দোনও উপাে িায়দর 

বে  না। ববয়েষি, ৬০% খাদযেসয ও সবজজ উৎপাদনোরী েৃষে বয় য়েন দর্, িায়দর 

সম্পূণ ে দ ােসানই দময়ন বনয়ি হয়েয়ে। দমাি েৃষয়ের ১১% এবং দপা রটি েৃষয়ের ময়ধয 

১৭% িায়দর উৎপাদন েবময়েবেয় ন। উৎপাদন বন্ধ েয়র বদয়েবেয় ন ২% েৃষে।  

সরোবর েুটির োরয়ণ সে  দরয়স্তা াঁরা বন্ধ োোে দপা টি চাবষরা বযাপে ক্ষবির সেুখীন 

হন, মুরবগর দাম েয়ম র্াে ৪৪%। চাবহদা েমার োরয়ণ দপা রটি খামাবররা উৎপাদনও 

েবময়ে দদে, র্ার ফয়  সরবরায়হর ঘািবি দদখা দদে এবং আবারও দাম দবয়ড় র্াে (য়ম 

মায়সর বিিীে সিায়হ খামায়রর মুরবগর দাম ২৬% এবং বিয়মর দাম ৮% বজৃি পাে)। 

দুগ্ধ উৎপাদনোরী েৃষয়ের পয়ণযর চাবহদা ৩৩-৬০% হ্রাস পাে এবং খুচরা স্তয়র (েৃষে 

পর্ োয়ে ২২%) গড় দাম ১২.৫% েয়ম র্াে। দুগ্ধ উৎপাদনোরী েৃষেয়দর ১৬% িায়দর 

উৎপাদন েবময়ে দদন।    

িেযপ্রদানোরীয়দর ময়ধয ৪১% (৬৯% মাে চাবষ) দবাঁয়চ োোর জনয ঋয়ণর পবরেল্পনার 

েো জাবনয়েয়েন, ১৪% িায়দর ববেল্প আয়ের উৎয়সর উপর বনভের েরার েো বয় য়েন, 

১৮% িায়দর সঞ্চে দভয়ে বা সম্পদ ববজি েয়র চ ার েো বয় য়েন। আর ১৮% 

জাবনয়েয়েন িায়দর দোনও পবরেল্পনা দনই এবং ৫% বয় য়েন উৎপাদয়ন না বফরয়ি 

পারয়  িারা দপোই বদয়  দফ য়বন। 



 

 

সরোয়রর োে দেয়ে ৬৬% েৃষে সহজ েয়িে ঋণ দপয়ি চান। ৫৬% েৃষে উৎপাবদি 

পয়ণযর নযার্য দাম এবং েম খরয়চ উৎপাদয়নর জনয প্রয়োজনীে উপেরণ চান ৪৮% 

েৃষে। 

সমীক্ষাে অ্ন্তভুেক্ত ৬৪% েৃষে সরোয়রর দঘাবষি প্রয়ণাদনা সম্পয়েে জায়নন িয়ব এই 

সুববধা েীভায়ব পাওো র্াে দস সম্পয়েে ৭৯% েৃষয়ের দোনও ধারণা দনই বা ভু  ধারণা 

আয়ে। বযাংে দেয়ে আনুষ্ঠাবনে ঋণ দনওোর অ্বভজ্ঞিা রয়েয়ে মাত্র ২০% েৃষয়ের।   

গয়বষণার বনবরয়খ এ ধরয়নর দুয়্ যাগ দমাোবব া েরয়ি বেেু সপুাবরে িুয়  ধরা হে। এর 

ময়ধয উয়েখয়র্াগয হয়ে-  া -বফিার দদৌরাত্ম্য ও পিবিগি বাধাগুয় া েবময়ে ঋণ 

ববিরণ বযবিায়ে েৃষেবান্ধব েরা, সৃজনেীি ববিরণ বযবিা প্রবিেন (এমএফএস, 

এনজজওগুয় ার মাধযয়ম ঋণ ববিরণ)। সাধারণ মানুয়ষর িেক্ষমিা ও চাবহদা বাবড়য়ে 

বাজারয়ে প্রাণবন্ত রাখয়ি নগদ অ্ে ে ববিরণ োর্ েিম দজারদার েরা, কু্ষদ্র েৃষয়ের 

োোোবে সরোবর িেয়েন্দ্র িাপন েরা। বীজ, সার, বফি উৎপাদনোরী, কটায়রজ, 

পবরবহন ইিযাবদ খািগুয় ায়ে সুববধা ও উৎসাহ প্রদায়নর মাধযয়ম আরও ববেবেি েরা। 

উপখািবভবত্তে স্বল্প, মাঝাবর এবং দীঘ েয়মোদী পবরেল্পনা িহণ, প্রর্ুজক্তবভবত্তে েৃবষ 

ময়ি  বযবহার, ক্ষবিিস্ত েৃষেয়দর সহােিার জনয মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ েরা এবং 

দবসরোবর খাি ও েৃবষ প্রজিোেরণ বেল্পগুয় ায়ে অ্ংেীদারয়ত্বর বভবত্তয়ি এেত্রীেরণ।  

 

ফুয়িয়জর জনয  ব ংে ঃঃ 

Link: https://brac.zoom.us/rec/share/uJFWPev1619LYbPD1BDVA_cGRY
_mT6a82iJKq6YFmEsC4LucEw_04lvAbeUpYroo?startTime=1591259251
000 
Password: brac@1234 

প্রয়োজয়ন :    ইফফাি আনজমু     ০১৭০৪-১৬৬২২১  

                     নাহভরন রহমান স্বণ্ যা   ০১৭১৫০৫৬৯৫২ 

                     অ্বমি দাস - ০১৭০৮৮১২৫১৭ 

 

ধনযবাদসহ  

রায়ে সাদনান আয়দি 

কহড অে ভমভডয়া অযান্ড  এক্সটান যাি ভরয়িেন্স, ব্র্যা  

কমািাইি : ১০৭৫৩ ০৯১ ২৪৯ 

ইয়মইি : rafe.sa@brac.net 

 

  

https://brac.zoom.us/rec/share/uJFWPev1619LYbPD1BDVA_cGRY_mT6a82iJKq6YFmEsC4LucEw_04lvAbeUpYroo?startTime=1591259251000
https://brac.zoom.us/rec/share/uJFWPev1619LYbPD1BDVA_cGRY_mT6a82iJKq6YFmEsC4LucEw_04lvAbeUpYroo?startTime=1591259251000
https://brac.zoom.us/rec/share/uJFWPev1619LYbPD1BDVA_cGRY_mT6a82iJKq6YFmEsC4LucEw_04lvAbeUpYroo?startTime=1591259251000
mailto:rafe.sa@brac.net

