
সাম্প্রতিক কৃতি আইন 
 
ককানও ঘটনায় কেশের সংতিধান মানযিা না কেশে, ঘটনাটাশক কী িো হশি? অসাংতিধাতনক? 
সংতিধান-তিশরাধী? কেেশরাহ? সাংতিধাতনক সংকট? 
 
ভারিীয় সংতিধাশনর সপ্তম িফতসে িথা ২৪৬িম ধারার তিিীয় িাতেকা অথথাৎ রাজ্যিাতেকার 
১৪িম উেধারায় িো হশে, কৃতি, কৃতিতেক্ষা ও গশিিণা, কীটেমন ও চারাগাশের করাগপ্রতিশরাধ 
অথথাৎ, কৃতিসংক্রান্ত যািিীয় তিিয় এই িাতেকার অন্তভভ থক্ত। ৩০িম উেধারায় িো হশয়শে, 
মহাজ্তন কারিার, মহাজ্ন এিং কৃতিঋণ সহায়িা এগুতে রাজ্যিাতেকার অন্তভভ থক্ত। ৩২িম উেধারা 
অনভযায়ী, প্রথম অথথাৎ, ককন্দ্রীয় িাতেকার অন্তভভ থক্ত নয় এমন কক্ষশে সংস্থার তনগমভভ তক্ত 
(incorporation), তনগমিদ্ধ (corporate) সংস্থার তনয়ন্ত্রণ, সংস্থা িন্ধ হওয়া এিং তিশ্বতিেযােয়; 
তনগমিদ্ধ নয় এমন িাতণতজ্যক, সাতহতিযক, বিজ্ঞাতনক, ধমথীয় এিং অনযানয সতমতি ও সংগঠন; 
সমিায় সতমতি, এই সমস্তই রাজ্যিাতেকার অন্তভভ থক্ত। 
 
সভিরাং, কৃতিশক্ষশের িাতণজ্যকরণ, িাজ্ার, িাজ্াশরর তনয়মািেী প্রণয়ন এিং এই কক্ষশে তনগমিদ্ধ 
অথথাৎ, কশেথাশরট সংস্থার েত্তন করা িা না-করা এিং কসগুতের তনয়ন্ত্রণ রাশজ্যর এখতিয়াশর েশে। 
কসশক্ষশে, রাজ্যগুতের সশে েরামেথ না করা, িাশের প্রস্তাি ও প্রতিিাশে কণথোি না কশর 
কৃতিশক্ষশে কশয়কতট গুরুত্বেূণথ এিং সম্ভািয তিেভে প্রভািক্ষম আইন প্রণয়শনর কচষ্টা তক সংতিধান-
তিশরাধী নয়! 
 
এই িের কৃতির সশে সম্পতকথি, রাষ্ট্রেতি স্বাক্ষতরি, তিনতট গুরুত্বেূণথ অধযাশেে গি ৫ই জ্ভন ‘তে 
কগশজ্ট অফ ইতিয়া’-এর মাধযশম কেশে জ্াতর ও প্রকাতেি হে। এক, অিযািেকীয় েণয 
(সংশোধনী) অধযাশেে। েভই, কৃিক (ক্ষমিায়ন ও সভরক্ষা) োশমর আশ্বাস ও খামার েতরশিিা চভ তক্ত 
অধযাশেে। তিন, কৃিশকর উৎেন্ন, কারিার ও িাতণজ্য (উন্নয়ন ও সভতিধা) অধযাশেে। এরের 
এগুতে আগস্ট ও কসশেম্বর মাশস যথাক্রশম ১১১, ১১২ এিং ১১৩ নম্বর তিশধয়ক তহসাশি কেে হে 
সংসশে। তিশরাধীেশক্ষর কারও কথা কোনা হে না। িাাঁশের িক্তিয রাখার যশথষ্ট সভশযাগ কেওয়া 
হে না। কমাশটর উের, এই তিিশয় সংসশে তিিশকথর েতরসর ও েতরশিে কেওয়া হে না। ককন্দ্রীয় 



সরকার সংখযাগতরষ্ঠ তিশজ্তে সাংসেশের োেশট ও প্রায় গাশয়র কজ্াশর তিশধয়কগুতে সংসশে োে 
কতরশয় তনশেন। সংসে কথশক তিশরাধী েেগুতের প্রতিিােী সাংসেশের িতহষ্কার করা হে। আহি 
হে গণিন্ত্র। 
 
ককান সমশয় রাষ্ট্রেতি স্বাক্ষতরি অধযাশেেগুতে জ্াতর হে ও সংসশে তিশধয়কগুতে োে করাশনা 
হে? যখন সারা কেে কশরানার প্রশকাশে গৃহিতি, অথথনীতি তিধ্বস্ত, শ্রতমশকরা কমথহীন, 
তেক্ষাপ্রতিষ্ঠান িন্ধ, তঠক িখনই। এি িাো কীশসর? অধযাশেে ও তিশধয়কগুতেশি সাফাই গাইশি 
ককাতভে-১৯ এরও কোহাই কেওয়া হশয়শে। িো হশয়শে, এই অতিমাতর ও িার কজ্শর েকডাউশনর 
ফশে অথথনীতি তিোশক, তেল্প ও কৃতি তিেন্ন, কৃিকশের জ্ীতিকা প্রশের মভশখ, কেশের অথথননতিক 
উন্নতির কক্ষশে কৃতিশক্ষে অিযন্ত গুরুত্বেূণথ ভূতমকা কনওয়ার ক্ষমিা রাশখ, িাই এখনই কৃিক ও 
কৃতির সমসযা সমাধাশনর েশক্ষয তকেভ সভেূরপ্রসারী আইন প্রণয়ন করা প্রশয়াজ্ন।  
 
িক্তিযগুতে তক েরস্পরতিশরাধী নয়? কৃতি এিং কৃিশকর জ্ীতিকা তিেন্ন হশে, এখনই এই 
আেৎকাশে কৃিশকরা কৃতিশক্ষশে হঠাৎ কীভাশি নিভ ন ককানও প্রথা িা েদ্ধতি প্রশয়াগ করশি বিতর 
হশয় উঠশিন! সভেূরপ্রসারী িা েীঘথকােীন ককানও সমাধান তক এইভাশি চটজ্েতে স্বল্পকােীন 
উশেযাশগ খভ াঁশজ্ োওয়া সম্ভি! কয আইশনর ফে সভেূরপ্রসারী হশি োশর, িা প্রণয়ন ও প্রশয়াগ 
করার আশগ তক কেশের সমস্ত জ্নপ্রতিতনতধশের সশে আশোচনা এিং তিিশকথর প্রশয়াজ্ন থাশক না! 
এই সমস্ত প্রে ও ভািনাশক গুরুত্ব না তেশয় একিরফা আইন বিতর করা তক বস্বরাচারী মশনািৃতত্তর 
েতরচায়ক নয়? এই আইন এভাশি বিতর করা হশি কার স্বাশথথ? 
 
কৃিশকর স্বাশথথ নয়। এমনকী, কৃতি-উৎোেশনর যাাঁরা চূোন্ত কভাক্তা, িাাঁশের স্বাশথথও নয়। 
তিশধয়কগুতে কখাো মশন েযথাশোচনা করশেই ধরা েশে এই সিয। তিনতট তিশধয়শকর মূে বিতেষ্টয 
িা, সভর িাাঁধা কশয়কতট েফায় – 
এক) কৃিকশের জ্নয নূযনিম সহায়ক মূশেযর প্রতিশ্রুতি ককাথাও কনই; 
েভই) মজ্ভিোতর আর কিআইতন গণয হশি না; 
তিন) চাে, ডাে, আেভ, কোঁয়াজ্, বিেিীজ্, খােযশযাগয কিে ইিযাতে েণযগুতের মজ্ভিোতর ও োশম 
সরকাতর িরশফ তনয়ন্ত্রণ হশি ককিেমাে যভদ্ধ, েভ তভথক্ষ, অননযসাধারণ োমিৃতদ্ধ এিং মারাত্মক 
প্রাকৃতিক েভশযথাগ ইিযাতে অননযসাধারণ েতরতস্থতিশি; 



চার) কসশক্ষশেও, সিতজ্ ও ফে ইিযাতের কক্ষশে একশো েিাংে এিং অেচনেীে কৃতিজ্ েণয 
অথথাৎ, কিে, চা, তচতন ইিযাতের কক্ষশে েঞ্চাে েিাংে োমিৃতদ্ধ ঘটশে িশিই সরকার 
েেশক্ষেগ্রহণ করশি; 
োাঁচ) কসশক্ষশেও, মূেযসংশযাগেৃঙ্খশে উৎোেশনর মধযিিথী স্তশর ককানও কারিার িা কারিাতরর 
উেশর কসই তনয়ন্ত্রণ প্রযভক্ত হশি না। উোহরণ, ককানও আেভভাজ্া প্রস্তুিকারক সংস্থা িাজ্াশর 
আেভর োম আগুন হশেও যশথে আেভ মজ্ভি রাখশি োরশি তকংিা, তচতনর ের আকাে েভ াঁশেও 
তচতনকে আখ মজ্ভি কশর চেশি; 
েয়) চভ তক্তচাি হশি। চভ তক্ত হশি কৃিক ও িাতণজ্য সংস্থার মশধয। চভ তক্তশি ফসশের েতরমাণ, গুণগি 
মান, োম ইিযাতে সমস্তই আগাম তনধথাতরি থাকশি; 
সাি) এই চভ তক্ত সম্পাতেি হশি মহকভ মাোসশকর কিৃথশত্বর এখতিয়াশর; 
আট) এই চভ তক্তর উের রাশজ্যর তনজ্স্ব আইন িা আশেশের ককানও প্রভাি থাকশি না; 
নয়) এই চভ তক্ত কখোে করার অতভশযাগ উঠশে, িার তিচার কেশের কেওয়াতন আোেশি হশি না; 
েে) চভ তক্ত সংক্রান্ত যািিীয় তিিাশের তিচার করশিন মহকভ মাোসক। িাাঁর তিচাশর সন্তুষ্ট না হশে 
আতেে করশি হশি কজ্োোসক িা অতিতরক্ত কজ্োোসশকর অধীন উত্তর-তিচার কিৃথেশক্ষর 
(appellate authority) কাশে। এশক্ষশে, মহকভ মাোসক, কজ্োোসক িথা উত্তর-তিচার 
কিৃথেশক্ষর রায় কেশের কেওয়াতন আোেশির রাশয়র সমান মানযিা োশি। 
 
তিশধয়কগুতে কেশের আইশন েতরণি হশে িার প্রভাি েেশি একাতধক। সরকাতর িরশফ কৃতির 
িাজ্ার ও িাতণজ্যকরশণর কক্ষে সমস্তটাই কভ তক্ষগি থাকশি ককন্দ্রসরকাশরর হাশি। রাশজ্যর আইন 
এশক্ষশে প্রে িভ েশি োরশি না। কেশের আোেি িথা মূে তিচারিযিস্থার ককানও ভূতমকা কনই। 
ককশন্দ্রর সশে সরাসতর প্রোসতনক কযাগাশযাগ থাকশি কজ্োোসক ও মহকভ মাোসশকর। 
রাজ্যপ্রোসন থাকশি নীরি েেথক। সশিথােতর, স্থানীয় স্বায়ত্তোসন িযিস্থা িথা েঞ্চাশয়শিরও 
এখাশন ককানও ভূতমকা কনই। ক্ষমিার ককন্দ্রীভিন, কস্বোচার, একনায়কিন্ত্র, েেীয় ফযাতেজ্ম, 
ককানটা কনই এই তিশধয়কগুতের কাশো অক্ষশর আাঁকা অন্ধকার েতিশি! 
 
নূযনিম সহায়ক মূশেযর উশেখ কিা কনই-ই, এযািিকাশের কৃতি উৎোেন িাজ্ার সতমতি 
(APMC) িযিস্থা অথথাৎ তকসান মাতি ইিযাতেশক এশকিাশর ককাণঠাসা কশর কেওয়া হে। 
তিশধয়কগুতেশি েতরষ্কার িো আশে কৃিক ও স্পনসর অথথাৎ, িাতণতজ্যক কক্রিা সংস্থার মশধয 
যািিীয় চভ তক্ত, কেনশেন ইিযাতে এতেএমতস ইয়াডথ অথথাৎ িাজ্ার সতমতি িথা তকসান মাতির 



কচৌহতির মশধয হশি োরশি না এিং এসশির মশধয িাজ্ার সতমতি ও মাতির ককানও ভূতমকা, 
ককানও হস্তশক্ষে চেশি না। এর অথথ হে, ভারিীয় কৃিক কৃতিেণয িাজ্ারজ্াি করার কক্ষশে 
িরাির কয মূেি সামাতজ্ক সাংগঠতনক িযিস্থার উের তনভথর কশর এশসশে এিং রাজ্যগুতে গি 
েিশকর িাট-সত্তশরর েেক কথশক কয-িযিস্থাশক আরও সহায়িা োন ও সংগতঠি করার কচষ্টা 
কশরশে িা গুরুত্বহীন হশয় েেশি এিং কৃিকশের অকস্মাৎ মাতির িাইশর িতহরাগি িাতণতজ্যক 
সংস্থার সশে চভ তক্ত কশর চভ তক্ততভতত্তক চাি করশি হশি। মাতি-িযিস্থা ও প্রস্তাতিি চভ তক্তচাশির 
িভ েনামূেক ভাে ও মি আশোতচি হওয়ার আশগই, কৃিশকরা এ-তিিশয় মিামি প্রোশনর সভশযাগ 
োওয়ার আশগই, আইন কঘাতিি হশয় যাশি! এ কিা মানভিশক ধাক্কা তেশয় িরেসংকভ ে সাগশর কফশে 
তেশয় সাাঁিার তেখশি িো! এ তক রাশষ্ট্রর কঘাতিি কেযাণমূেক নীতির সশে সামঞ্জসযেূণথ? 
 
ককন্দ্রীয় সরকাশরর িরশফ িো হশে, এই তিশধয়কগুতে আইশন েতরণি হশে ফসে জ্তম কথশক 
িাজ্াশর আসার েশথ মধযিিথী োোেিন্ত্র িথা ফশেরাজ্ তনমূথে হশি। এশেরই কারশণ োাঁচ টাকার 
ফসে খভচশরা িাজ্াশর কেৌঁেশনার ের িার োম োাঁোয় েঞ্চান্ন টাকা। এশের েূশর রাখশি োরশে, 
ফসশের যথাশযাগয োম োশিন চািী এিং িাজ্াশর কৃতিেশণযর ের সাধারণ কক্রিাশের সাশধযর 
মশধয থাকশি। তিনীি প্রিভ যত্তর, আশজ্ঞ, এি সহজ্ নয়। খামচা কমশর খাতনক িাতিক অথথনীতি 
তিিরণ কশর কিাকা িানাশনার কচষ্টাটাই কিাকাতম তকংিা, ঔদ্ধিয তকংিা, েভই-ই। কয সংস্থাগুতে 
চািীর সশে চভ তক্ত করশি আসশি িাশের তনযভক্ত প্রতিতনতধরা থাকশি, িাাঁশের কিিনিািশে িযয় 
থাকশি, তিজ্ঞােশনর িযয় থাকশি। চািীশকও এমন কক্রিার কখাাঁজ্ কেশি হশি। িাাঁশকও ককানওভাশি 
কযাগাশযাগ িা তিজ্ঞােশনর িারস্থ হশি হশি। তনরক্ষর, প্রায় তনরক্ষর, স্বল্পতেতক্ষি চািীর েশক্ষ কিা 
িশটই, উচ্চতেতক্ষি তকন্তু আইনজ্ঞ নন এমন মানভশির েশক্ষও চভ তক্ত মভসাতিো করা, চভ তক্তশি উতেতখি 
েিথ ও ধারাগুতে িভশে ওঠা সম্ভি নয়। সংস্থার েশক্ষ কযমন, কিমনই চািীর েশক্ষও আইনশজ্ঞর 
সাহাযয প্রশয়াজ্ন হশি। ভারশি কৃতি এখনও অশনকাংশে প্রকৃতির উের তনভথরেীে। খরা, িনযা 
ইিযাতের আেঙ্কা থাশকই। চািী ও কক্রিা সংস্থা উভশয়রই িরশফ তিমা প্রশয়াজ্ন হশি। তকন্তু, 
আইন অনভযায়ী, যতে এই তিশধয়কগুতে আইশন েতরণি হয়, এিং চভ তক্তর েিথ অনভযায়ী রাজ্যসরকার 
সরাসতর সহায়িা তনশয় এশক্ষশে প্রশিে করশি োরশি না। এসি িািশে িযয় হশি কযমন স্পনসর 
িথা িাতণতজ্যক কক্রিার, কিমনই চািীর। এই িযয় তনশ্চয় ফসশের োশম কযাগ হশি এিং িাজ্াশর 
ফসশের োম িাোশি। এরের চভ তক্তেঙ্ঘশনর অতভশযাগ উঠশে এিং িার তিচার চাইশি 
মহকভ মাোসক ও কজ্োোসশকর কাশে েরিার করশি কযশি হশে, তিচাশরর যা তনয়ম কসই 
সওয়াে-জ্িাশির জ্নয আইনজ্ঞশের সাহাযয কসখাশনও োগশি। এরের অথথিশে িেীয়ান িাতণতজ্যক 



সংস্থা কয মহকভ মা িা কজ্ো কিৃথেক্ষশক প্রভাতিি করশি না িারও তনশ্চয়িা কনই। িাহশে, 
মধযিিথীরা তক তিেভপ্ত হে? 
ভারশি ক্ষভ র ও প্রাতন্তক চািীরা সংখযাগতরষ্ঠ, িাাঁরা কেশের কমাট চািীশের ৮৬ েিাংে। তকন্তু, 
িাাঁশের মাতেকানাধীন কৃতিজ্তম কমাট কৃতিজ্তমর ৪৭ েিাংে। িাতক ১৪ েিাংে চািীশের 
মাতেকানাধীন জ্তম কমাট কৃতিজ্তমর ৫৩ েিাংে। িাহশে, এই ৮৬ েিাংে চািী, ক্ষভ র ও প্রাতন্তক, 
এিং কেশে তিেভে সংখযাগতরষ্ঠ, এাঁরা যাশিন ককাথায়? কীভাশি এি িযিস্থা ও িযয় করশিন? আইন 
অনভযায়ী, তিশধয়কগুতে যতে আইন হয়, ককানও অ-সরকাতর িযতক্ত িা সংস্থাও চািীশক সাহাযয 
করশি োরশিন না, িাাঁশের হশয় কেশের আোেশি জ্নস্বাথথ মামো োশয়র করশি োরশিন না। 
 
তিশধয়কগুতেশি িারংিার িো হশে, চািী ও কক্রিা সংস্থার চভ তক্তর তভতত্তশি কয-তিিােই উেতস্থি 
কহাক, ককানওক্রশমই চািীর জ্তমর উেশর কক্রিা সংস্থার অতধকার জ্ন্মাশি না। এ কযন তঠক 
‘ঠাকভ রঘশর কক কর, আতম কিা কো খাইতন’্কগাশের আগাম সাফাই। মহকভ মা িা কজ্ো িা উত্তর-
তিচার কিৃথেশক্ষর রাশয় যতে কৃিক চভ তক্তভেকারী সািযস্ত হন, কক্রিা সংস্থা ক্ষতিেূরণপ্রাতপ্তর কযাগয 
সািযস্ত হন, কৃিকশক ক্ষতিেূরণ তেশি হশি। ককাথা কথশক কেশিন? যতে ক্ষতিেূরণ ইিযাতের 
িযাোর না-ও হাতজ্র হয়, িনযা, খরা, কীশটর উৎোি তকংিা, েিশের হামোয় ফসে মাশঠই নষ্ট 
হয়, কৃিক কী করশিন? তিশধয়কগুতেশি এ-তিিশয় একতট িাকযও িো কনই। কেনার োশয় জ্তম 
কিচা, আত্মহিযা, চভ তক্তর চাশের কারশণ েভ তটই িৃতদ্ধ োওয়ার সম্ভািনা। 
 
মশন হশে, ককন্দ্রসরকার িাজ্ার অথথনীতির অন্ধ উোসক। তকন্তু, িাজ্ার অথথনীতি িখনই কাজ্ 
করশি োশর যখন িাজ্াশর সাতিথকভাশি এিং তিশেিি কক্রিা ও তিশক্রিাশের মশধয প্রতিশযাতগিার 
ভািটভ কভ  অন্তি থাশক। িা তক আশে? ক্ষভ র ও প্রাতন্তক চািী এিং িৃহৎ কশেথাশরট সংস্থার মশধয তক 
েরােতরর প্রতিশযাতগিা থাকা সম্ভি! 
 
মজ্ভিোতর ও োমিৃতদ্ধ কখন তনয়ন্ত্রশণর কথা সরকার ভািশি? যভদ্ধ, েভ তভথক্ষ, অননযসাধারণ োমিৃতদ্ধ 
এিং মারাত্মক প্রাকৃতিক েভশযথাগ ইিযাতে অননযসাধারণ েতরতস্থতিশি। আজ্ তক কসই েতরতস্থতি 
কনই? স্বয়ং ককন্দ্রীয় অথথমন্ত্রী কশরানার িাণ্ডিশক আখযা তেশয়শেন ‘বেি েভ তিথোক’। যাাঁরা বেি মাশনন 
না িাাঁরা এর অথথ করশিন অননযসাধারণ প্রাকৃতিক েভশযথাগ। িা, বেি েভ তিথোকই কহাক আর 
অননযসাধারণ প্রাকৃতিক েভশযথাগ, এই সমশয়ই এই তিশধয়কগুতে সংসশে চািশক োে কতরশয় 
কনওয়ার প্রশয়াজ্ন েেে!  



 
কশেথাশরট জ্গৎ আঙভ শে আঙভ ে কগাঁশথ চভ ে কশর িশস আশে। কারণ, এই তিশধয়ক আইশন েতরণি 
হশে িাশের োভই োভ। এক, এসি আইশনর ফশে ভূতমহীশনর সংখযা িােশি এিং মভতষ্টশমশয়র 
কজ্াশির গে েতরমাণ িােশি। অসংখয কোট চািীর সশে চভ তক্ত করার কচশয় সীতমি সংখযক িে 
চািীর সশে চভ তক্ত করায় েতরশ্রম কশম ও িযয়সংশকাচ ঘশট, মভনাফা িাশে। শুধভ িা-ই নয়, আইশনর 
ককানও-না-ককানও ফাাঁশক ঋণগ্রস্ত অসহায় কৃিশকর জ্তম এই কশেথাশরট সংস্থাগুতেও তকনশি। 
আরও িযয়সংশকাচ, আরও মভনাফা। সশিথােতর, ভারশি কশেথাশরশটর তিস্তার এখনও কিতে নয়। তেল্প 
ও কসিাশক্ষশের সংগতঠি একটা অংে োো এখনও িাশের কিমন প্রভাি কনই। তিশেিি, 
কৃতিশক্ষশে কশেথাশরট এখনও কিতে োাঁি কফাটাশি োশরতন। কসই কারশণই, কাাঁচা ফসে ও কৃতিজ্ 
েশণযর িাজ্াশরর কিতেটাই এখনও িাশের ধরাশোাঁওয়ার িাইশর। এই তিেভে উৎোেন ও 
িযিসাশক্ষেটা িারা তনশজ্শের কিজ্ায় আনশি চায়। 
 
রাজ্যশক িাে তেশয় ককন্দ্র কৃতি আইন কশর ককান যভতক্তশি! ভারশি কৃতি-সম্পশকথর কাঠাশমা, 
কৃতিসমাজ্, কৃতি েতরকাঠাশমা, জ্তমর প্রকৃতি সিথে এক নয়। রাজ্য এিং তিশেিি স্থানীয় 
স্বায়ত্তোসনমণ্ডেীই সিশচশয় ভাে িেশি োশরন স্থাতনক বিতেশষ্টযর কারশণ কৃতি উন্নয়শন কী 
েেশক্ষে প্রশয়াজ্ন। সংসশে তিশজ্তে ও িার সহশযাগীশের কযমনই সংখযাতধকয থাকভ ক, িার 
তভতত্তশি ককানও যভতক্ত িা ককানও আইশনই কমাতে সরকার োতি করশি োশরন না কয, ১৩৮ ককাতট 
মানভশির কেশের প্রশয়াজ্ন সরকারেশক্ষর ওই কশয়ক’কো জ্নই েযাজ্া কথশক মভশো িভশে িশস 
আশেন। 
 
কেশের সিথে এই তিশধয়কগুতের তিরুশদ্ধ কক্ষাভ প্রকাতেি হশে। কিতে হশে েঞ্জাি, হতরয়ানা, 
কনথাটক প্রভৃতি রাশজ্য। কযসি রাশজ্য ক্ষভ র ও প্রাতন্তক চািীর সংখযা কিতে কসখাশন এই প্রতিিাশের 
তনশঘথাি এখনও িভ েনায় কম। এর কারণ আশে। উোহরণস্বরূে, েঞ্জাি, হতরয়ানা প্রভৃতি রাশজ্যর 
সশে েতশ্চমিশের মশিা রাশজ্যর অশনক িফাি। প্রথমি, েঞ্জাি, হতরয়ানায় িে কজ্াশির মাতেক 
িথা ধনী চািীর সংখযা কিতে। কেেতস প্রভৃতি ককাম্পাতনর আেভভাজ্া ইিযাতে কারিার তনশয় িাাঁশের 
অতভজ্ঞিাও আশে। িাাঁরা স্বাক্ষরিা, তেক্ষা ইিযাতেশিও এতগশয়। আসন্ন তিেশের আাঁচ িাাঁরা 
কেশয়শেন। িভশেশেন কয, স্বাধীন চািািাে কেশে কশেথাশরশটর মরতজ্র অধীনিা স্বীকার করশি হশি 
োশর। রাজ্ননতিক েেগুতেশক কিাোশি হয়তন। িরং, িাাঁশের চাশে তিশজ্তের সহশযাগী অকাতে 
েশের হরতসমরাি ককৌর িােে মতন্ত্রত্বই োেশি িাধয হশেন। অশথথর কারশণ এসি রাশজ্যর িে 



চািীশের ককামশরর কজ্ারও কিতে। িাাঁরা ককামর কিাঁশধ রুশখ োাঁতেশয়শেন। অনযতেশক কযসি রাশজ্য 
ক্ষভ র ও প্রাতন্তক চািীর সংখযা কিতে, কসই চািীরা িযাোর ভাে কশর িভেশিই োশরনতন। তিেে তকন্তু 
িাাঁশেরই কিতে। তিশধয়কগুতে আইশন েতরণি হশে, সিথাশগ্র িাাঁরাই ভূতমহীন হশিন। েঞ্জাি, 
হতরয়ানা প্রভৃতি রাশজ্যর কৃিকশের িভ েনায় িাাঁরা অশনক কিতে তিেন্ন। 
 
শুধভ চািী ভূতমহীন হশিন িা-ই নয়, কৃতিশি কশেথাশরটরাজ্ চােভ হশে কমথহীন হশিন িহু মানভি। 
কযমন, েতশ্চমিশে এই োোে িা ফশে, এরা তঠক কারা? জ্তমর ফসে িাজ্াশর আসার েশথ 
কিেতকেভ অসাধভ মধযিিথী িযিসায়ী আশে তঠকই। তকন্তু, োোোতে আশেন নেীেশথ ভটভতটশি, 
স্থেেশথ কোকাে কেশন, হেভে টযাতিশি, ভযাশনাশি, কঠোয়, স্থানীয় িাজ্াশর েতরর তিশক্রিারা – 
মাতস, তেতস, খভশো, োেভ , ভাইশো যা-ই িেভন। সিই যতে িে িাতণতজ্যক সংস্থার আয়শত্ত তগশয় 
েশে, িারা অনোইন কারিার ফাাঁশে, কহাম কডতেভাতর তেশি শুরু কশর (ইতিমশধয শুরু হশয়ও 
তগশয়শে তকেভটা), এরা যাশিন ককাথায়? জ্তমর ফসে শুধভ নয়, গিাতে েশু, োগে, কভো, হাাঁস, 
মভরতগ সমস্ত কারিাশররই এই েো হশি। োোর মভতে, খাতসর কোকাতন, মভরতগর মাংস তিশক্রিা, 
তডম তিশক্রিা সিাই কিকার হশয় যাশিন। এশের কমথসংস্থাশনর ককানও তিকশল্পর সন্ধান আশে 
তিশধয়কগুতেশি? এশেরশকও এক ধাক্কায় উত্তাে সমভশর কফশে সাাঁিার তেখশি িো হশি। িো 
িাহুেয, কিতেরভাগই মারা েেশিন। 
 
১১১ নম্বর, অিযািেকীয় েণয (সংশোধনী) তিশধয়কতটশি োতি করা হশে, “India has become 
surplus্in্most্agricultural্commodities”। িাতক েভ তট, ১১২ এিং ১১৩ নম্বর 
তিশধয়শকরও ইতেি একই। িাহশে, ভারশি কৃতি উৎোেন উিৃত্ত! 
িাহশে, এই কেশে এখনও সািাে ককাতট ক্ষভ ধািথ ককন? তিশ্ব ক্ষভ ধা সূচশকর তনতরশখ ক্ষভ ধাসমসযা 
সমাধাশন ১১৭ কেশের মশধয ভারি ১০৩ নম্বর কেে ককন? ভারশির িভেনায় এতগশয় আশে 
এমনকী কনোে, শ্রীেংকা, িাংোশেে, মায়ানমার এিং োতকস্তান। তচন কিা িশটই। কেশে মাথাতেেভ 
খােযেসযপ্রাতপ্তর তনতরশখ ১৯৭১ সাশের িভেনায় িিথমাশন ককানও অগ্রগতি ঘশটতন। িরং, ১৯৯১ 
সাশের িভ েনায় মাথাতেেভ খােযেসযপ্রাতপ্ত কশমশে। তিতভন্ন গশিিণায় প্রমাণ কয, সাধারণ মানভশির 
ক্রয়ক্ষমিা কশমশে। সাধারণ মানভশির েভতষ্টর তিন-চিভ থথাংে আশস চাে, গম, িাজ্রা ইিযাতে 
খােযেসয ও তিতভন্ন ডাে কথশক। কসগুতে ককন্দ্রসরকাশরর মশি আজ্ আর অিযািেযক েণয নয়! 
এরা তক খির রাশখন না কয, কেশে প্রায় ১৯ ককাতট মানভি অেভতষ্টশি কভাশগন, সাম্প্রতিক কাশে ৬৯ 
েিাংে অনূধ্বথ-৫ তেশুর মৃিভ যর কারণ অেভতষ্ট ও অনাহার! জ্াশনন না কয, ২০১৮ সাশে প্রায় ন’োখ 



অনূধ্বথ-৫ তেশুর মৃিভ য হশয়শে! কিাশেন না কয, কশরানা-কাশে এ আরও অশনক িৃতদ্ধপ্রাপ্ত হওয়াই 
স্বাভাতিক! 
 
সিই সম্ভিি জ্াশনন ও কিাশেন। এরেরও এরা কৃতিশক্ষশে করাডশরাোর চাোশিন। মসৃণ রাস্তা 
িানাশিন কশেথাশরশটর আগমশনর। হাশি হাি তমতেশয় কেে তজ্িশি চান। ভািশি হশি মানভিশক। 
ভািাশি হশি সহনাগতরকশক। জ্ানশি হশি। জ্ানাশি হশি। তিিকথ কহাক। কহাক মিতিতনময়। িার 
আশগ কৃতিজ্তমর সূচযগ্র কমতেনী কেশে কেওয়া তঠক হশি না। এাঁরা সভশযাধন নন। মহাভারি ভাতঙশয় 
খান, তকন্তু এরা ধশমথর যভদ্ধ কশরন। ধমথযভশদ্ধ এশের মতি কনই। আমরা শুশনতে, যথা ধমথ িথা জ্য়। 
এিং, সিযশমি জ্য়শি। কেখা যাক। 


