
খাদ্য উৎপাদ্ন ও খাদ্দ্যর বণ্টন 

 

১৯৪৩ সালের মন্বন্তর। বিশ থেলে বিশ োখ মানুষ অনাহালর প্রাণ হাবরলেবিলেন। এ’বিষলে চচচা 
েম হেবন। আজও হলে চলেলি। সযার জন উডলহলডর থনতৃলে গবিত থেবমন এনলোোবর 
েবমশলনর ১৯৪৫ সালের প্রবতলিদলন িো হে দুবভচলের মূে োরণ বিে খাদযশসয উৎপাদলন 
ঘাটবত। িযাখযার এই ধারাবটলে িো হে েুড অযালভলেবিবেবট বডক্লাইন (এেএবড)। জজচ বিন, 
বপটার থিাবিে প্রমুখ অলনলে এই মত সমেচন েলরন, অলনলেই আিার েলরন না। যারা েলরন 
না তাাঁলদর মলধয উলেখলযাগয এেবট নাম থনালিেজেী অমতচয েুমার থসন। অধযাপে থসলনর িক্তিয, 
দুবভচেবট বিে মানুলষরই েীবতচ। বিষম িন্টণ, মজুতদাবর, োলোিাজাবর ইতযাবদ োরলণ থদলশ 
প্রলোজনীে খাদযশসয োো সলেও গবরি মানুলষর োলি তা থপৌঁিেবন। বিলেষলণর এই ধারালে 
িো হে থেবেওর অে এক্সলচঞ্জ এনটাইট েলমন্ট (এেইই)। আিার থেউ থেউ আলিন থযমন, 
অধযাপে তীেচঙ্কর রাে প্রমুখ, যাাঁরা মলন েলরন দুবটর মলধয থোনও এেবটলে বিলশষ েলর সমেচন 
েরা যাে না এিং অনযবট সমূ্পণচ উবিলে থদওো যাে না। তাাঁলদর মলত, তৃতীে এেবট দৃবিভবিও 
জরুবর। থসই দৃবিভবিলত তেয, তলেযর বিলেষণ ও থসলেলি বিলেষণী প্রযুবক্তর গুরুে অপবরসীম 
যা চবেলশর দশে িা তার আলগ উপেভয বিে না। েলে, রালের পলে বিে সমলে বিে পদলেপ 
থনওো সম্ভি হেবন। 

োরণ যাই থহাে, ১৯৪৩ এর আোে েৃবষলেলি সরোবর তৎপরতার সূচনা েলর। ১৯৪৩ সালেই 
সযার বেওলডার থেগবরর থনতৃলে গবিত হে েুডলেনস পবেবস েবমবট। ১৯৪৭ সালে আিার এেবট 
েুডলেনস পবেবস েবমবট, এিার সযার পুরুলষাত্তমদাস িােুরদালসর থনতৃলে। ১৯৫০ সালে বেরুমে 
রাওলের থনতৃলে েুডলেনস প্রবেওরলমন্ট েবমবট। ১৯৫৭ সালে অলশাে থমহতার থনতৃলে 
েুডলেনস এনলোোবর েবমবট। ১৯৬৬ সালে থভঙ্কটাপ্পাইোর থনতৃলে আিার এেবট েুডলেনস 
পবেবস েবমবট। েবমবটর থশষ থনই আজও। ১৯৭৫ সালে গবিত হে নযাশনাে েবমশন অন 
এবেোেচার। ২০০০ এ থঘাবষত হে নযাশনাে এবেোেচারাে পবেবস। ২০০৭ এ নযাশনাে োমচার 
পবেবস। ২০১১ সালে ইবন্টলেলটড এবে-বিজলনস থডলভেপলমন্ট পবেবস। এিািা, বিবভন্ন 
পঞ্চিাবষচেী পবরেল্পনাে অিীভূত নীবতসমূহ এিং হালের নীবত আলোলগর বনলদচশািেী থতা আলিই। 
ভারলত থয েৃবষবিপ্ললির েো িারংিার িো হলে োলে থসই সিুজ বিপ্ললির মূলে বিে ১৯৫৯ 



সালে ভারত সরোলরর খাদয ও েৃবষ মন্ত্রে এিং সমাজ উন্নেন ও সহলযাগ মন্ত্রলের থযৌে 
উলদযালগ প্রোবশত থোডচ োউলেশলনর সহােতাে প্রস্তুত এেবট প্রবতলিদন। প্রবতলিদনবটর নাম 
“বরলপাটচ অন ইবেোজ েুড ক্রাইবসস অযাে থেপ স টু বমট ইট”। তালত বিে অদূর ভবিষযলত 
ভারলতর খাদয পবরবিবতর ভোনে পূিচাভাষ। এরপরই নরমযান থিারেগ এিং রিাটচ থেন 
অযাোরসন তাাঁলদর উচ্চ েেনশীে গলমর িীজ বনলে ভারলত এলস পিলেন।  তাাঁলদর সহােতা 
েরলেন বিলশষ েলর, তৎোেীন থেন্দ্রীে েৃবষমন্ত্রী বস সুিহ্মবনেম এিং ইবেোন এবেোেচারাে 
বরসাচচ ইনবেবটউলটর বডলরক্টর এম এস স্বামীনােন। ১৯৬৫ সালে “বনউ স্ট্রালটবজ” নালম নতুন 
েৃবষনীবত যা োলে পবরবচবত পালি সিুজ বিপ্লি নালম, যার অনযতম আেুধ বিে উচ্চ েেনশীে 
িীজ, পুলরাদলম চােু হলে থগে। ইবতমলধয ডযাবনলেে েনচার ১৯৫৯ সালেই বিদ্রুপাত্মে ভবিলত 
ইেনবমে উইেবে (পলর ইেনবমে অযাে পবেবটেযাে উইেবে) োগলজ “বরলপাটচ অন ইবেোজ 
েুড ক্রাইবসস অযাে থেপ স টু বমট ইট” প্রবতলিদনবটর জব্বর সমালোচনা েলরলিন। তাাঁর 
প্রিন্ধবটর নাম “প্লাউবেং দয প্লযান আনডার থোডচ বটম বরলপাটচ অন েুড ক্রাইবসস”। নালমই প্রোশ, 
থোডচ োউলেশলনর প্রবতলিদনবটর যাোেচয এিং েেয সম্পলেচ েনচার সবিগ্ধ। এো েনচার নন, 
পরিতচীোলে অলনলেই থযমন, অধযাপে অলশাে রুদ্র, অবমত ভাদুবর, েৃষ্ণা ভরদ্বাজ, উৎসা 
পট্টনােে প্রমুখ থমাটামুবট এেই মত প্রোশ েলরলিন তাাঁলদর থেখাে ও িক্তলিয। 

থসই ১৯৪৩ সাে থেলেই বিবভন্ন েবমবট, েবমশন, সরোরী প্রবতলিদন, থঘাষণাপি এিং নীবতসমূহ 
থয বিষেগুবের উপলর থজার বদলেলি তা থমালটর উপর অবভন্ন। প্রাে সিগুবেই পুনরািৃবত্ত েলরলি 
থসই ১৯৪৩ সালের সযার বেওলডার থেগবরর থনতৃলে েুডলেনস পবেবস েবমবটর সুপাবরশগুবে – ১) 
খাদযশলসযর উৎপাদন িৃবি; ২) খাদযশলসযর দাম বনেন্ত্রণ; ৩) খাদযশলসযর যলেি পবরমাণ মজুত 
ভাণ্ডার িজাে রাখা। এই সুপাবরশগুবে োযচের হওোর েলে ভারতিলষচ েৃবষনীবতর রূপ দাাঁবিলেলি 
– ১) বিলদলশ গলিষণােব্ধ উচ্চ েেনশীে িীলজর প্রলোগ; ২) বেিুোে যািত বেিু অঞ্চলে 
থজলনবটেযাবে মবডোলেড শসযিীলজর প্রলোগ; ৩) রাসােবনে সার ও েীটনাশলের ক্রমিধচমান 
িযিহার; ৪) থসলচর জলের ক্রমিধচমান চাবহদা; ৫) রাসােবনে সার ও েীটনাশে ইতযাবদর 
উৎপাদলনর থেলি বিপুে সরোবর ভতুচবে; ৬) েৃবষলেলি যলন্ত্রর িবধচত িযিহার; ৭) েসলের 
নূযনতম দাম বনধচারণ; ৮) েসলের সরোবর ভাণ্ডার গিন; ৯) সরোর পবরচাবেত গণিন্টণ িযিিাে 
খাদযশলসযর বিক্রে; ১০) ভারতিলষচর বনজস্ব প্রজাবতর খাদযশসয িীলজর অবধোংলশর বিলোপ। 



বভন্ন বচন্তাধারাে েৃবষনীবত চচচাও েলরলিন থেউ থেউ। সাম্প্রবতে োলে এই ধারাে অনযতম 
উলেখলযাগয ড রালজন্দ্রনাে িসুর থনতৃলে ওলেে থিিে থেট এবেোেচারাে েবমশলনর োইনাে 
বরলপাটচ ২০০৯ (প্রসিত, ২০০৯ সালেই পরলোে গমন েলরন ১৯৭০ সালে থনালিে শাবন্ত 
পুরস্কারজেী নরমযান থিারেগ)। জাবতসংলঘর উলদযালগ ২০০৯ সালেই প্রোবশত হে “এবেোেচার 
অযাট আ ক্রসলরাডস – ইন্টারনযাশনাে অযালসসলমন্ট অে এবেোেচারাে নলেজ, সালেন্স অযাে 
থটেলনােবজ ের থডলভেপলমন্ট”। এই প্রবতলিদলন যা আলি তার সলি থমালটর উপর বমলে যাে 
এই প্রবতলিদন প্রোলশর আলগই ২০০৮ সালে প্রোবশত ওলেে থিিে থেট এবেোেচারাে 
েবমশলনর অন্তিচতচী প্রবতলিদন। এেবিংশ শতলের এই বচন্তাধারার বিবভন্ন অংশ বমলে যাে বিংশ 
শতলের অলশাে রুদ্র, উল ে োলডবজন বস্ক, প্রণি িধচন, আেচার মযােইউোন, িাবগচা বসং বমনহাস 
প্রমুলখর বচন্তাধারার সলি। এখালন এেটা বিবচি িাস্তি উলেখ েরা থযলত পালর। িাবগচা বসং 
বমনহাস বিলেন মূেলরালতর অেচননবতে তাবেে। ১৯৭১ থেলে ১৯৭৩ অিবধ ইবেোন প্লযাবনং 
েবমশলনর সদসয বিলেন। পাশাপাবশ, ১৯৭২ থেলে ১৯৭৩ সালে বিলেন বেনান্স েবমশলনর সদসয। 
১৯৭৬ থেলে ১৯৭৮ যুক্ত বিলেন বিশ্বিযাংে ও েুড অযাে এবেোেচারাে অগচযানাইলজশলনর সলি। 
গাবণবতে তাবেে অেচনীবতর ধারাে থেলনে অযালরা এিং রিাটচ থসালোর সলি গলিষণাপি রচনা 
েলরলিন। পদ্মভূষণও থপলেলিন। থসই বমনহাস ১৯৭১ সালে বিশ্বিযাংলের ইলোনবমে 
থডলভেপলমন্ট ইনবেবটউলট এেবট িকৃ্ততা থদন। িকৃ্ততাবট আলদযাপান্ত প্রিন্ধ আোলর বেবখত হে। 
বেন্তু, থসবট বিশ্বজলনর দরিালর প্রোবশত হওোর অনুমবত পাে না। থেলে যাে বিশ্বিযাংলের 
সংরেণাগালর ক্লযাবসোলেড ডেুলমন্ট বহসালি। প্রিন্ধবট ২০১২ সালে বডক্লযাবসোই ও ২০১৪ সালে 
বডবজটাইজ েরা হে। প্রিন্ধবটলত বমনহাস তেয সহলযালগ থদখালেন, সিুজ বিপ্ললির েলে খাদযশসয 
উৎপাদনিৃবির দাবিবট সতয নে। সিুজ বিপ্ললির পলে প্রধান যুবক্তবট হে এর েলে খাদযশলসযর 
উৎপাদন থিলিবিে। থসই ঘটনাও সতয নে! প্রাে এই এেই িাস্তি উপিাবপত হলেলি 
মূেলরালতরই অেচনীবতবিদ বড থে থদশাই, থডাবরস িাউন প্রমুলখর গলিষণাে। ইবতমলধয, বিলশ্বর 
সমুদ্র ও মহাসমুলদ্র িহু নদ-নদীর জে বমলশলি, িহু ঝি, িহু সুনাবম বিশ্বলে উোেপাোে 
েলরলি। এেবিংশ শতলে বনে েুোোর, থোইবচ েুবজতা, রবঞ্জত সাউ, িারিারা হযাবরস, িিনা 
বশিা প্রমুখ তীি সমালোচনা েলরলিন তোেবেত সিুজ বিপ্ললির। সমালোচনার মূে জােগাগুবে 
হে – ১) সিুজ বিপ্লি ভারলতর সিচি সেে হেবন; ২) সি শলসযর থেলিও সেে হেবন; ৩) এমন 
থোনও প্রমাণ থনই যালত বনিঃসংশলে িো যাে থয, উচ্চেেনশীে িীজ ও রাসােবনে সার 



প্রলোলগর েলে েেন সবতয থিলিলি এিং এসলির প্রলোগ না ঘটলে েৃবষ উৎপাদন িািত না; ৪) 
তোেবেত উচ্চ েেনশীে িীজ ও রাসােবনে সার প্রলোলগর থেলি থসলচর জে োলগ প্রচুর। এর 
েলে বিদুযলতর চাবহদা িালি এিং ভূগভচি জলের ভাণ্ডালর টান পলি; ৫) সিুজ বিপ্ললির েলে 
আঞ্চবেে বিষময থিলিলি; ৬) এেই অঞ্চলের েৃবষবনভচর মানুষলদর আলের বিষময থিলিলি; ৭) 
েৃবষশ্রবমেলদর আে েলমলি; ৮) যন্ত্রবনভচর চাষািালদর েলে বিবভন্ন অঞ্চলে েৃবষেমচ পুাঁবজবনবিি 
হলে উলিলি এিং এর েলে োমীণ অঞ্চলে থিোরে থিলিলি; ৯) দীঘচোে রাসােবনে সার, 
েীটনাশে ইতযাবদ িযিহালরর েলে জবমর গুণগত েবত হে এিং উিচরতা হ্রাস পাে; ১০) 
রাসােবনে উপাদালন উৎপাবদত েসলের িযিহার মানুলষর শরীলর দুরালরাগয িযাবধর জন্ম থদে এিং 
বজনগত েবত ঘটাে; ১১) উৎপাদনশীেতািৃবির এই নীবত অনুসরলণর েলে বিলদশাগত উচ্চ 
েেনশীে িীজ ও রাসােবনে সালরর সলিই আমদাবন হলে থজলনবটেযাবে মবডোলেড িীজ যা 
েৃবষজবম ও মানুলষর পলে েবতের িলে ইবতমলধযই প্রমাবণত এিং িহু থদলশ বনবষি। এাঁরা 
িলেন, ১) ভারলতর মলতা িষচার জলের উপলর বনভচরশীে থদলশর পলে অল্প জলে চাষলযাগয 
থদশীে িীজই উৎেৃি; ২) েৃবষলেলি বিলদবশ প্রযুবক্তর িদলে এলদলশর পলে উপলযাগী শ্রমবনবিি 
প্রযুবক্ত উদ্ভািন ও প্রলোগ েরা উবচত; ৩) েৃবষজ উৎপাদন ও গিাবদ পশুলেবন্দ্রে থদশীে 
চাষািালদর উন্নততর পিবত অিেম্বন েরা উবচত। এাঁরা উলেখ েলরন থয, সিুজ বিপ্লিজাতীে 
নীবত প্রলোলগর উলেলশয বিদুযৎ ও থসলচর জে থপলত নদীলত িাাঁধ থদওোর েলে োমীণ সমাজ ও 
অেচনীবতর বিলশষ উপোর হেবন। িরং, েবত হলেলি। এে, িহু মানুষ িাস্তুচুযত হলেলিন, 
চাষািালদর জবম হাবরলেলিন, বিেল্প থপশা খুাঁলজ না থপলে থিোর হলে থগলিন। দুই, হালের 
থিবশরভাগ িনযাই ঘলট িাাঁধ ইতযাবদর দরুণ নদীর গবত রুি হওোর োরলণ। 

উপলরর আলোচনা থেলে থয ভািটা থিবরলে আলস তা হে থয-লদলশ েৃবষোজ এেটা িি অংলশর 
মানুলষর জীবিো এিং জাতীে আলে েৃবষর অিদান গুরুেপূণচ থস-লদলশ এেবট সুস্পি েৃবষনীবত 
োো প্রলোজন। প্রসিত, ভারলত দুই-তৃতীোংশ মানুষ আজও োমাঞ্চলে িাস েলরন। ভারলতর 
৪৭ শতাংশ মানুলষর জীবিো েৃবষেমচ। জাতীে আলের ১৭ শতাংশ আলস েৃবষলেি থেলে। েৃবষজ 
উৎপাদলনর ৬৬ শতাংশ েৃবষলেলির েসে এিং ৩৪ শতাংশ গিাবদ পশু। সুতরাং, ভারলত থদলশর 
উপলযাগী এেবট েৃবষনীবত োো অতযন্ত জরুবর। দুভচাগযক্রলম, নতুন তেয, অবভজ্ঞতা ও জ্ঞালনর 
পবরলপ্রবেলত থদলশর পলে উপলযাগী থোনও সাবিচে েৃবষনীবত যা োলমর মানুষ, সমাজ, েৃবষলেি, 



েৃবষেমচ, গিাবদ পশুপােন প্রভৃবতলে এেবট সূলি িাাঁধলত পালর ও েেযাণের উন্নেন ঘটালত পালর 
তা ভারলত থনই। ভারলতর সংবিধান অনুযােী, েৃবষনীবত প্রণেলনর অবধোর থেলন্দ্রর। 


