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িশেরানােমর অ রােল 

কৃিষর িনর র স াবনার দশ বাংলােদশ। িক  আমােদর সু পিরক নাু , কাযকির বা বায়ন এবং সািবক সম য়হীতায় এখেনা কাি ত সীমানা রখা 

শ করেত পািরিন। িক  অপার আশাজাগািনয়ার এ ব ীেপর সানাফলা মা র উজানীশি  আমােদর অনুে রণা শি  যাগাবার মতা রােখ, 

মাণও রেখেছ। িক  আজতক হেলা না অেনক িকছু। ঐ য...হেলা নােলা হেলানা সই ...এর মেতা। তেব হবার স াবনা একরি ও ফুিরেয় যায়িন 

বরং িডিজটাল বাংলােদশ গড়ার ত েয় আেরা চমৎকার পিরসের, উে খেযাগ  গিতেত এ েব সীমাহীন আগামীর স খ পােনু । িদন বদেলর পালায় 
আমরা বদলােত পারেবা আমােদর িপিছেয় থাকা কৃিষর স াবনােক কােজ লািগেয়। দেশ কৃিষ পিরবােরর সংখ া ১ কা  ৫০ লাখ ৮৯ হাজার যা 

মাট জনসংখ ার ৫৩.৫৭ শতাংশ। এ পিরবার েলা িনজ উেদ ােগ তােদর িনেজেদর খােদ র যাগান িনি ত করার সােথ সােথ বাড়িত যাগান দয় 

অকৃিষ খােত জীবন িনবাহ করা ১ কা  ৩০ লাখ ৭৭ হাজার পিরবােরর যা আমােদর মাট জনসংখ ার ৪৬.৪৩ শতাংশ। মাটকথা এেদেশর 

আপামর মানুেষর খাদ  পুি র নীরব যাগনদাতা কৃষকেদর মাথার ঘােম অিমত পশীয় বেল। স কারেণ িবগত আওয়ামী শাসনামেল তৎকালীন 

ধানম ী এবং বতমান ধানম ী এক  বািড় এক  খামার ইসু  ঘাষণা কেরিছেলন। য  সফলতার আেয়িশ ব ের পঁৗছার আেগই সরকােরর 

ময়াদ শষ হেয় যায়। যথারীিত চিলত ধারায় যা হবার তা হেলা অথাৎ আেগর সরকােরর নয়া িত িতশীল কায ম কমসূিচ  আঁতুেড় িবন  

হেয় গল। এবার আবােরা আওয়ামী লীগ রা  পিরচালনার দািয়  পল এবং াসি কভােবই অসমা  গিতময় ক  আবার চালু করেব। আমরা 

দৃঢ়ভােব িব াস কির এ অসামান  িত িতশীল ক  আর যন আ া ঁ েড় িনি  না হয়। এর আশাজাগািনয়া অিমত স াবনার ফ ধারােক 

বা ব সফলতায় পা র কের বাংলার কৃিষর সৗরভ ছিড়েয় িদেব িদকিবিদক। খামার মােন কৃিষ সং া  সবিকছুর এক পিরসীমার সু  সম য়ু । 
দেশর িত  বািড় যখন খামাের পা িরত হেব তখন ব মখুী স াবনার দিখনা ার খুেল যােব। এখান থেক এক  বািড় এক  খামার এর 
িথম 
 
কন এ ক  ? 

বাংলার কৃিষ এবং বাংলার কৃষক একই সুেতায় বঁাধা। এ েক ওয়ান প বা িসে লেডার সািভসও বলা যেত পাের।। কননা য কৃষক ধান ফলায়, 

স বািড়র আি নায় শাক সবিজর আবাদ কের, স আবার তার পু ের মােছর চাষও কের। িতিনই আবার দুেটা ছাগল, এক  গ  দশ  কবুতর 

পালন কেরন। কননা দনি ন জীবেন িনত  েয়াজনীয় িজিনস পে র মেধ  এ েলা আবশ কীয়ভােব েয়াজন পেড়। এর িবক  নই। সুতরাং খামার 
িভি ক পিরক না কৃষেকর চলমান বা আবহমান বা বতার ওপর িনভর কের পিরক না চূড়া  করেত পারেল িশেরানাম বািজমাৎ। যন একজন 
কৃষক-কৃষাণী তার চৗহিদ থেক িনত  েয়াজনীয় সব িকছু অনায়ােস পেয় যায় এবং বাড়িত অংশ বাজাের িবিকেয় অিতির  দ'ুপয়সা আয় 

করেত পােরন। এেদেশ িত  পিরবার যিদ সমৃ  হেয় সুেখ থােক তাহেল িনি ত সুেখ থাকেব বাংলােদশ। 
 
বসতবািড়র মেডল 

এক  বািড় এক  খামার িথম েক বাংলােদেশর ােট ৪  মেডেল বা বায়ন করা যায়। থম  ভূিমহীন এবং াি ক কৃষকেদর জেন , ি তীয়  

 বা ছাট কৃষকেদর জেনু , তৃতীয়  মািঝির কৃষকেদর জেন  এবং চতুথ  বড় কৃষকেদর জেন । এভােব ক াটাগাির কের পিরক না মেডল তির 

করেল সু  বা বায়েনর সুিবধা হেব এবং সফলতাও বিশ আসেবু । মাটকথা ক াটাগিরক ািল কৃষক িনেজেদর অব া, পিরসর, স দ, পুঁিজ, মতা, 

সুেযাগ এবং বা বায়েনর কািরশমা িদেয় সফলভােব এিগেয় িনেয় যেত পারেব। এে ে  উদহারণ িদেয় বলা যায় াি ক  কৃষক যখােন ঘেরর ু

চােল লাউ মড়ার চাষ করেব সখােন বড় কৃষক তপা েরর কােছ মাঠজুেড় লাউ মড়ার আবাদ করেব। আবার ভূিমহীন াি ক কৃষক যখন 
আি নায় কলিম পুঁইশােকর আবাদ করেব সে ে  মাঝাির বা বড় কৃষক অবািরত পিরসের লটুস, পাসিল, ক াপিসকাম, রামবুটান, েদশী িবেদশী 

ফসেলর িম  চাষ করেব। ছাট কৃষক আেপল-বাউ-থাই েলর বড় বাগান করেব। িত  মেডেল শাক সবিজ, ফল, ফুল, মশলা, ভষজ, কাঠ, বাহারী, 

দানাদার, তল, ডালসহ সব আবশ কীয় ফসেলর জীব  ফসলপরুী গেড় তুলেব। অথাৎ িত  মেডেল যৗি ক পিরক না কের ীল ভুবন সাজােত 

হেব, বাজােত হেব এবং আবশ ই পিরচযা ব ব াপনা শতভাগ িনি ত কের অনুসরণীয় মেডেল পা র করেত হেব। 
 
মাঠফসল 

মাঠ ফসর আমােদর কৃিষিভি ক খাদ  যাগােনর িসংহভাগ অবদান রােখ। সুতরাং তুলনামূলক বিশ  িদেত হেব মাঠ ফসেলর িত। জিম, 
অব ান, আবহাওয়া, শস িবন াস, চািহদা, বাজার, জলবায়ু প িরবতন সেবাপির কৃষকেদর চািহদার সােথ সেবা  সম য় কের মােঠর কাব গঁাথা রচনা 

করেত হেব এবং ফসলিবন ােসর মানিচ  আঁকেত হেব। এেত খরচ যােব কেম লাভ হেব বিশ। তেব আধুিনক মানস ত বীজ, সময় মেতা বপন-
রাপণ, অৈজব রাসায়িনক সােরর সম েয় সুষম সার েয়াগ, সচ ব ব াপনা, সমি ত বালাই ব ব াপনা, কাটা, মাড়াই, ঝাড়াই, সংর ণ মাটকথা 

সমি ত কৃিষব ব াপনা অনুসরণ কের লাভজনক ফসল ব ব াপনায় জার িদেত হেব। 
 
পািরবািরক বাগান  
বািড়র আি নার একিচলেত জিম পিরকি ত ব ব াপনায় হেয় ওঠেত পাের পিরবােরর সারা বছেরর পুি র িনত  যাগানদার। কৃষক পাের িবষমু  
িনত  যাগানদার। কৃষক পাের িবষমু  পছে র শাকসবিজ খেয় সু  জীবন যাপন করেত। বারমাসী মিরচ, িসংনাথ ব ন, মাচায় চাউেল লাউ 

মড়া চাল মড়ার লতােনা বাহিন, গঁাদাফুেলর বিণল টায় বসতবািড় আি নােক সাজাের অপ প সােজ। ছা  জিমেত ভাগাভািগ কের ফলােত হেব 

মৗসুিম শাকসবিজ। এক  উদাহরণ িদেয় নকশাটােক িবে সন করা যায়। 
১নং েট ফুলকিপ, 
২নং েট টেমেটা, 
৩নং েট বঁাধাকিপ, 
৪নং েট ব ন, 



৫নং েট ওলকিপ 
৬নং েট শালগম। 

যথাযথভােব উৎপাদন কৗশল অবল ন কের ব ব াপনা িনি ত করেত হেব। তেব রহস  এবং কৗশল হেলা অন  জায়গায়। িত  েটর দু'পােশ- 
১নং েট পঁয়াজ, 
২নং েট রসুন, 
৩নং েট ধিনয়া, 
৪নং েট লটুস, 
৫নং েট আদা, 
৬নং েট মৗির 
এভােব সািজেয় লাগােত হেব। তাছাড়া বড়া িহেসেব চারপােশ অড়হর লাগােল ধু ফসল ফইনই আসেব না এেদর ঝঁাঝােলা গে র কারেণ অপকাির 

পাকামাকড় রাগ থেক র া পােব বাগােনর ফসল। তাহেল ধু কৗশল আর পিরক না কারেণ র া পােব পািরবািরক বাগােনর ফসল। খরচ যােব 
কেম লাভ হেব বিশ। 
 
ঔষুিধ বাগান 

জীবন আেছ বেল অসুখ আেছ। সুখ পেত হেল অসুখ দূর করেত হেব। আর অসুখ দূর করেত হেব ওষুধ িদেয়। আমরা এেলাপ ািথক, হািমওপ ািথক, 

ভষজসহ নানািবধ কৗশেল রাগ সারাবার চ া কির। িক  একথা িবনেয়র সােথ ীকার করেতই হেব য আমােদর অফুর  ওষুিধ গােছর ভা ার 

এখেনা ইিতহাস ঐিতেহ  ভরপুর আমােদর দনি ন জীবেনর রাগব ািধর উপশম করেত। আমােদর বসতবািড়র িনম, তুলসী, বাসক, আক , হিরতিক, 
বেহরা, আমলকী িক এখেনা আমােদর রাগগঁাথায় দাওয়াই িহেসেব িবপেদ ব র কাজ কেরনাু ? হাজােরা ঐিতেহ  ভরপরু এসব রাগবালাইনাশক অমূল  

স েদর নাম আমরা জািনও না, এেদর পুেরাপুিরভােব িচিনও না। জীবেনর সামিয়ক দায় মটােত এসব িচরায়ত স দেক কােজ লাগােল উপকার 

হেব আমােদর। তাই এক  পিরকি ত আধুিনক পািরবািরক ওষুিধ বাগান িত া করেল পািরবািরক অেনক তাৎ িণক সমস ার সমাধান অনায়ােস 

করা যােব। 
 
মাছ  
মাছ আমােদর আিমেষর এবং অন ান  ােদর সহিজয়া উৎস। িক  এখন আর আেগর মেতা েয়াজেন, ইে  অনুসাের মাছ খাওয়া যায়না। কারণ 
উৎপাদন কম, যাগান কম, দাম বিশ। িক  এক  বািড় এক  খামার কমসূিচর মাধ েম মােছর যগান িনি ত করা যােব। তেব এ ে  এজমািল 

বা যৗথমািলকানার পু ের পিরকি তভােব আধুিনক উপােয় মাছ চাষ কের যৗথভােব লাভবান হওয়া যায়। যিদ কান কারেণ যৗথমািলকানায় এ 

কাজ  স ব না হয় তাহেল নতুন যু ্ি  খঁাচায় মাছ চাষ প িত অবল েন এ কাজ  অন ভােব স াদন করা যায় আনায়ােস। ধু িক তাই? 

ঘেরর আশপােশ ডাবা/গত/ চৗবা া/টাি  প িত অবল েন পািরবািরক চািহদা মটাবার জেন  মাছ উৎপাদন করা যায়। তাছাড়া াবনভূিমেত মাচ 
চাষ, পিতত জলাধাের মাছ চাষ, িতবািড়র িত  পু ের পিরকি ভােব মাছ চাষ কমসূিচর আওতায় এেন মােছ মােছ ভের দয়া যােব এ বাংলার 

মৎস  ভা ার, াদ পােব মানুষ, সমৃ  হেব মাছ িভি ক পুি  রখা। 
প  ও পাখী এেদেশ এমন কান বািড় নই যখােন ২/৪  হঁাস-মুরিগ, ছাগল- ভড়া, গ -মিহষ পালন করা না হয়। িক  ায় সব ে ই কখেনা 

আধুিনক কলােকৗশল প িত অবল ন করা হয়িন। এ কারেণ আমরা িরটানও পাইনা তমন। এে ে  আধুিনক ব ািনক কৗশল অবল ন কের 

পিরকি ত উপােয় লয়ার, য়লার, দুেধর জেন , মাংেসর জেন  ছাগল/ ভড়া/গ /মিহষ পালন করা যায়। তেব জাত িনবাচন, আবাসন, খাদ , িচিকৎসা, 

পুি , রয়ািরং, কয়ািরং মােক ং এসব িনখুঁতভােব হ াে ল করেত হেব খামার বািড়েত। পিরবােরর েয়াজন এবং মতা অনুসাের িডম মাংস, দুধ 

যাগােনর জেন  মুরিগ, হঁাস, কবুতর, ছাগল, গ , ভড়া পালন করার সুব ব া থাকেত হেব। 
 
সরকাির দায় এবং দািয়   
রণ করেত চাই গল টােম আওয়ামী সরকার বা বািয়ত এক  বািড় এক  খামার ক  ভে  গেছ দলীয় সরকােরর পিরবতেন। এবারও 

িবষয়   হেব ঘটা কের এটা িনি ত। িক  িবনীত অনুেরাধ মাননীয় দশ পিরচালক, মাননীয় ম ীবর, মাননীয় শাসক কায ম  যন 

ভােলাভােব  হয়, ািয়  পায় এবং েক যায় সুদূেরর সীমানায়। অনাগত ভিবষ েত এ েক আওয়ামী কায ম বেল কউ যন অব া বা 

অস ান করার সুেযাগ না পায়। স জেন  রা ীয়ভােব এক  কে র আওতায় একায মেক সু ভােব পিরচািলত কের অিভ  লে  পঁৗছােনার ু

ব ব া হণ করেত হেব। কায ম  একজন িতথযশা িব  আ হী কৃিষিবদ এবং তার পছে র অনুেমািদত এক  চৗকষ দল িদেয় পিরচািলত 

করেল লাভ বিশ হেব অিধক িরটান পাওয়া যােব। 
আর এক  কথা আগামী ৫ বছের সারা বাংলার শতভাগ পিরবারেক এক  বািড় এক  খামার কায েমর আওতায় আনার কান পিরক নাই 

করা উিচৎ হেব না। বরং িত ােম দলমত িনিবেশেষ এমন এক  বািড় িনবাচন করেত হেব যখােন সব পিরকি ত যুি  মূল  পােব, ভিবষ ৎ 

উদহারেণর মাইলে ান িহেসেব অনুে রণা যাগােব। মাটকথা মেডল যখন সফল হেব তখন ি িত এমিনেতই মা া পােব। সফল এক  বািড় হাজােরা 

বািড় হেয় সারা বাংলায় আদশ বািড় হেয় ছিড়েয় পড়েব অনায়ােস। 
 
সম য় এবং সহেযািগতা 

যিদও আমােদর দেশর কৃষকরা বৃহ র কৃিষর সবক'  সগেম  একপিরসের কের থােকন। িক  রা ীয় পযােয় এসব তথ  যু ্ি  পাবার জেন  

িবিভ  িবভাগ সং ার সােথ যাগােযাগ করেত হয়। এেত সফলতা বাধা  হয়, গিত াস পায় । এজন  কৃিষ সম াসারণ অিধদ েরর নতৃে  মৎস , 

প স দ, বন, পুি , পিরেবশ সহ সকল সংি  িবভােগর সােথ আবশ কীয় দািয়  দান করেত হেব। কাযকর পরম ফল সূ না হওয়া পয  এ 

কায ম সেবা   আর মূল  িদেয় বা বায়ন করেত হেব। মেন রাখেত হেব এ কায ম  যথাযথভােব করেত পারেল কৃিষ ব ব াপনায় যমন 

খরচ কেম যােব, লাভ বিডশ হেব সেবাপির পিরেবশ স ত কৃিষ কায ম দশ এবং জািতর উ য়েনর গিতেত নতুন মা া এেন দেব। এ ব াপাের 



িত ােম, ইউিনয়েন, উপেজলায়, জলায়, অ েল এবং জাতীয় এখাএবা (এক  বািড় এক  খামার) কিম  থাকেব। নীিত িবধান অনুসরণ কের 

কিম  কায েমর যাবতীয় কমকা  পিরচালনা করেবন। িত  কিম েত কৃিষ িবভােগর নতৃে  মৎস , প স দ সহ অন ান  সহেযাগী সংি  

সং ার িতিনিধ কযকরবােব স  থাকেবনৃ । এেদর জবাবিদিহতার জেন  ৩ বা ৪ টায়ােরর মিনটিরং সল/কিম  থাকেব যারা িনিদ  সময়াে  

তদারিক কের েয়াজনীয় পরামশ দানসহ আনুসাি ক ব ব া নেবন। 
 
খামারিভি ক বাজার ব ব া  
কান উৎপাদনই কােজ আসেব না কৃষক ি  পােব না য পয  না কৃষেকর উৎপািদত পণ  যথাযথভােব বাজারজাত না হয় এবং কৃষক 

যেথাপযু  মূল  না পায়। এজন  কৃষকবা ব কৃষক িনয়ি ত বাজার ব ব া গেড় তুলেত হেব। ইেতামেধ  এনিসিডিপ পিরচািলত কৃষকিনয়ি ত বাজার 
ব ব া পরী ামূলকভােব চালু হেয়েছ। এবং সাফল জনকভােব কায ম চলেছ িকছু িকছু এলাকায়। এ মেডল বাজার ব ব ােক সারা বাংলােদশ ছিড়েয় 

িদেত হেব। খুব কের মেন রাখেত হেব কৃষক যিদ তার উৎপািদত পেণ র উপযু  মূল  না পায় তাহেল সব পিরক না কায ম কমসূিচ ভে  

যােব য  আমরা কউ চাই না। বাংলার কৃষকেক, চাইনা ঠকােত ভা ােদর একই সােথ শটকাট উপােয় লাভবান করেত চাইনা মধ েভাগী 

দালাল ফিড়য়ােদর। 
 
খামার বািড়র িডিজটাইেজশন 

িত  কৃষক খামার বািড়েত কি উটার বা ল াপটেপর মাধ েম ই ারেনেটর সােথ ২৪ ঘ া সংেযাগ থাকেব। যখান থেক কৃষক িনিমেষ কৃিষ তথ  

আদান দান করেবন, বাজরজাতকরনসহ অন ান  েয়াজনীয় তথ  কায ম অনায়ােস চািলেয় িনেত পারেবন। আ ঃব াি  যাগােযােগর মাধ েম 

সামািজক তথ  যাগােযাগেক কাি ত মা ায় িনেয় আসেত হেব এ ধারায়। তখনই এক এক এক  কৃষক বািড় িডিজটাল বাংলার অনন  উদাহরণ 

হেয় ান পােব ইিতহােসর ণালী পাতায়। পিরকি তভােব এ কায মের আওতায় িডিজটাল ক ােমরা, ানার, ি ার, মাবাইলেফানসহ সব িডিজটাল 
সুেযাগ সুিবধা থাকের যখােন কৃষক বা কৃষকদল মাঠ সমস ার ফেটা তুেল িনং এর পর ই ারেনেট যথা ােন পঁৗিছেয় েয়াজনীয় সমাধান পেয় 

যােবন। িনেজ জানেবন পােশর কৃষকেক জানােত পারেবন। 
 
শষ কথা 

তামার হেলা  আমার হেলা সারা। না এটা হেব না এটা হওয়া উিচত হেব না। হেত হেব তামার হেলা সারা আমার হেলা  এবং এ  

যন িচর ায়ী প পায়। লখা  িশেরানাম িভি ক সংে প সার। বা াবায়েনর জন  একদল চৗকষ অিভ  এবং কািরশেম ক কৃিষিবদ িবেশষ  

িনেয়াগ িদেত হেব যারা অিত ত সব িকছুর এক  সহজ সরল িব ািরত পিরক না অনুসরণীয়পথ বাতিলেয় দন। আমােদর সকেলর সি িলত 
েচ ায় িত  কৃষক বািড় যন িডিজটাল বাংলােদেশর এক এক  িডিজটাল কৃিষ খামার বািড়েত পিরিণত হয় যখান থেক উৎসিরত হেব সফল 

কৃিষর ব িরত সুমধুর তান। তখন সমৃ  হেব বাংলার কৃিষভা ার। নতুনভােব াণ পােব িচরায়ত বাংলার কৃিষ। আমােদর কৃিষর জয়তােন িব  

থমেক যােব নতুন কের িচনেব কৃিষ ধান বাংলােদশেক। 

এক  বািড় এক  খামার স িকত যাবতীয় তথ । তথ : agrobangla.com 
 
লখক: মা. জাহা ীর আলম, ফাম ডকাি ং অিফসার 
কৃিষ তথ  সািভস, খামারবািড়, ফামেগইট, ঢাকা। 

http://agrobangla.com/onehouseonekhamar.html 

 


