
 শেষর  সিদন ভয়ংকর 
িব ব 

 
আতি ত। শি ত। বা  নরাশ বািদ।  
 
সময়টা বড় ভােলা চলিছল। ’৭০-৮০ এর দশেকর সবুজ িব েবর পর রাজৈনিতক কারণ 
ছারা দুিভ  র উদাহরণ িবরল।  ায় ৭০০ িমিলয়ান  লাক এখেনা আধেপটা-তবুও  সটা 
দাির -দুিভ    নবচ। ভাবিছলাম  জেন ে র এত উ িতর পর আর যাই  হাক দুিভ   এখন 
ইিতহাসপাঠ  মা । ছয় িবিলয়ান  লাকেক খাওয়ােনা িক আর এমন!  
 
২০০৫ পয   ব াপারটা  বাঝা যায় িন। সাবসাহারান আি কার  ায় এ শ   দেশর চুি   লত 
িবেদিশ খাদ শেষ র সাহােয ।  সটা  পেতও অসুিবধা িছল না-কানাডা এবং আেমিরকােত খাদ  
সবসময় বাড় - সগুেলা কখেনা স ায় িকেন-কখেনা বা সাহায  িহসােব তৃতীয় িবে র  দা ু
িমেটেছ। বাধ সাধল ইথানল বা গািড় চালােনার জন  বােয়ািডেজল।  পে ােলর দাম বাড়ার 
সােথ সােথ আেমিরকায় এখন অজ  ইথানল   া -যা গ ােসািলেনর সােথ িমিশেয় খিনজ 
 তেলর আমদািন কমােনার  চ া। আেমিরকায় এই ইথানল  তরী হয় ভুে া  থেক।ফেল আেগ 
 য খাবার যাি ল আি কায়-এখন ব াে িরয়ার খাদ  হেয় আেমিরকান গািড়র  তল  দা ু
 মটাে । ২০০৫ সােল আেমিরকা খাদ  সাহায  িদেয়েছ  ায় িবিলয়ান ডলাের-২০০৬ সােল 
 সটা কেম এেসেছ ৫৬০ িমিলয়ােন-এবছর একেশা িমিলয়ান হেব িকনা সে হ! পেরর বছর 
 থেক আেমিরকা  নট খাদ  আমদািন করেলও অবাক হওয়ার িকছু  নই! কারন আেমিরকা 
এবং কানাডার সব খাদ শস   থেক ইথানল  তরী করেলও  সটা ৫০%  তেলর চািহদা  মটােত 
পারেব না। ইথানল এখন আেমিরকান চাষীেদর বৃহ ম মােক ট। 
 
 চাষীরা ইথানল ব াবসািয়েদর কাছ  থেক ভােলা দাম পাে - া েপাট , িডি িবউশন, 
  ােরেজর ঝােমলা  নই-একদম ভু াে েতই ইথানল   া   তরী হে । অেনক   ে  চাষীরাই 
 কায়াপের ভ কের ইথানল   া   তরী করেছ-এেত এখন  চুর লাভ,  চুর চািহদা।  তেলর 
দােম ভু া িবেকােল, আেগ এইসব   াে র চািহদা িম েয় বািক খাদ শস  বাজাের আসেব। 
ফেল গত দুবছের  খাদ আেমিরকায় খাদ শেস র দাম  বেড়েছ  ায় ৫০%- সটােত 
আেমিরকানেদর খুব একটা সমস া হওয়ার কথা নয়-িক  িবিধর িক  খলা! আজ ই জানলাম 
খাদ  এবং গ ােসািলেনর অ াভািবক বৃি েত ১৫% আেমিরকান  াতরাশ করা  ছের িদেত বাধ  
হেয়েছ-এরা আেমিরকার গরীব   ণী। তােদর রু েত কখেনা টান পেড়িন-এখন পড়েছ। চােচ র 
খাবােরর গািড়গুেলার পা া  নই-উদবৃ  হেল তেব না  লােক খাবার দান কের!    াণ 
সং াগুিলর নািভ াস উেঠ  গেছ। হ া মা  ১৭% গািড়র  তল এখন ইথানল-তােতই নািভ াস 
ওঠার  জাগার। ভিবষ েত গািড়র  তেল  ায় ৮৫% ইথানল থাকার কথা-তখন িক হেব  সটা 
ভাবার আেগ মা  ১৭% ইথানল িক হাল কেরেছ একটু  দিখ- 
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আি কার ২৩টা  দশ দুিভ ে র স খীনু -কারেমাজা, উগা া,  সামািলয়া, িজ াওেয়-িল টা 
ল া-ফেল িসিভল ওয়ার থামােনা যাে  না।  ান সং াগুিলর অথ  ৈনিতক সংকট-খাদ শেস র 
জন  এস ও এস পা েয়ও লাভ হে  না-উদবৃ  খাবার  কাথাও  নই-গত ি শ বছেরর 
নুন তম খাদ স য় এখন  গাটা পৃিথবীেত। 
 
 
বাংলােদেশ খাদ শেস র দাম লাফ িদেয় বাড়েছ-ভারেত একই িজিনস হেত চেলেছ আগামী বছর 
 থেক। ভারত খােদ   াবল ী হেলও-অিতির  নগরায়েনর ফেল কৃিষজিম কেম  গেছ এবং 
অথ  ৈনিতক উ িতর জন  আধেপটা   িণ এখন দুেবলা  খেত চাইেছ-ব াস তােতই  য়ংভরতার 
দফারফা! এবছর বহুিদন বােদ ভারত গম আমদািন করেত বাধ  হেয়েছ। ভারেত ফুড 
  ােরজ িকছুটা ভােলা থাকায়, আপাতত দামটা িকছুটা সামাল  দওয়া  গেছ-িনকট ভিবষ েত 
িক হেব বলা যাে  না। বাংলােদশ হািসনার আমেল খাদ শেস   য়ংভর হয়-পরব  কােল 
িবদু ত সরবরােহর অভােব এবং নগরায়েনর  েকােপ জনসংখ া বৃি র সােথ খাদ শেস র বৃি  
সাম স  রাখেত পােরিন। ফেল বাংলােদেশ খাদ  আমদািন অব াহত। ২০০০-২০০২ সােলর 
মেধ  বাংলােদশ খাদ  সাহায   পেয়েছ  ায় পেনেরা ল  টন  -এর ওপর জুেরেছ রাজৈনিতক 
অি রতা-খাদ  েব র দাম বাংলােদেশ বাড়েছ অ াভািবক হাের।  ফল  রুপ যারা এতিদন 
দেুবলা  পট পুের  খেত পাি ল-তােদর অেনকেকই একেবলা  খেয় কাটােত হে । 
 
এই অব া  য ঘ ুচেব  স আশা  নই। আ জ ািতক বাজাের খাদ শেস র দাম এবার লািফেয় 
লািফেয় বাড়েব-আমরা যেত া নগরায়ন করেবা আর িবেদশী গেম সংকট  মাচন হেব  স 
আশা  ীন। ভারত এবং বাংলােদেশর কৃিষর ম ূলসমস া হে   ছাট  ছাট জিম, িবদু েতর 

অভাব-কখেনা জেলর অভাব। খাদ  েব র উৎপাদন বাড়ােনার িদেক নজর না িদেল এই 
উপমহােদেশ অিচেরই দুিভ ে র করা   হেব  কা   কা  মানুষ। 
 
বত মান পৃিথবীর জনসংখ া ছেশােকা -আিশ  কা র মতন  লাক আধেপটা  খেয় থােক।স েরর 

দশেক সবুজ িব েবর পর খাদ শস র উৎপাদন বৃি  পায়  ায় ২৫০%-যার জন  পাচেশা 
 কা  অ ত  খেত পাে । না হেল  কান মেতই এই ছেশােকা   লাকেক খাওয়ােনা স ব নয়।  
 
িক  সবুজ িব ব িক চীরকালীন? চাষেযাগ  জিমর বৃি  িক স ব? 
 
দুভ াগ জনক-দু   ে র উ র ই ‘না’। এই  য ২৫০% উৎপাদন বৃি - সটা স ব হল 
িকভােব? উ ফলনশীল চােষ লােগ অিতির  সার এবং জল-সার  তরী হয়  াকৃিতক গ াস 
 থেক। জল িদেত লােগ িবদু ত।  দখা  গেছ একজন আেমিরকানেক সারা বছর খাওয়ােত ১৫০০ 
িলটার  পে াল  পাড়ােত হয়।  াকৃিতক গ ােসর ভা ার সীিমত-যা আমরা  বিহসাবীর মতন 
খরচ করিছ রা ার গ াস িহসােব। ২০২৫ সাল নাগাদ  াকৃিতক গ ােসর ভা াের এতটাই টান 
পড়েব- সােরর সা াই যােব কেম। তখন   বসার িদেয় িকছুটা ধা া সামলােনা  গেলও, 

খােদ র উৎপাদন বত মান অব ায় িফরেব না। উপির পাওনা হে  সবেদশেকই ইথানল  তরীর 
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কাচামােলর জেন  অেনকটা জিম ছাড়েত হেব। নগরায়েনর ফেল অেনক কৃিষেযাগ  জিম তখন 
অবলু ! 
 
অথ  াৎ জনসংখ া না কমােল উপায়  নই। ভারত, পািক ান, ইে ােনিশয়া, নাইেজিরয়া, 
বাংলােদশ-এই সব জনবহুল  দশ- যখােন মাথািপছু কৃিষজ জিম খুব কম-এেদর জনসংখ া না 
কমােল দুিভ   এবং ত িনত রাজৈনিতক অি রতা  থেক উ ার  নই। সাবসাহারআন 
আি কার ৩৪    দেশ আগামী দশেকই  লাকসংখ া কেম যােব-দুিভ   এবং অপুি  জিনত 
মৃতু   থেক।  
 
সুতরাং এখন  থেকই জনসংখ া িনয় েন চীেনর মেডল  হন না করেল  কৃিত   ার কের এটা 
করােব। উপির পাওনা রাজৈনিতক অি রতা- দেশর উ িতর দফারফা। 
 
১০/১৯/০৭ ক ািলেফািন  য়া 
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