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dেধর আশ aেনকিদনi িমেট গেছ। eখন প ােকেটর dেধi ভরসা। 
িকnt ভাত আমােদর চাi-i। ei বাংলার ছেলেমেয়রা an রােজ i 
যাক, িকংবা িবেদেশi যাক, ভাত না খেল eখনo পট ভের না, 
anত eকেবলা তা চাi-i। যুগ যুগ ধের সi ভােতর জাগান 
িদেয় eেসেছ আমােদর বাংলার চািষসমাজ। আমরা ভােলা কের 
খয়ালi কিরিন, কেব থেক যন আমােদর পােত ei gামবাংলার 
চােলর ভাত aদৃ  হেত r কেরেছ। আমরা খাি  anpেদেশর 
চালািন মাছ আর চাল। নিছ থাiল াে ডর চালo নািক আসেছ। e 
িনেয় ছুতমাগ করা মােন সংকীণতা। eখন তা িব ায়েনর যুগ। 
আমােদর িব মানব হেয় oঠার পব। 
 aেnর চাল বা ধান uৎপাদেন আমােদর গিবতi হoয়া uিচত। 
যমন আমরা আশািnত হেয়িছলাম ভূিমসংsােরর পর ১৯৮০ o 
১৯৯০-eর দশেক ei বাংলার চািষেদর চাষবােসর unিতর কথা 
েন। িকnt আজ যখন জানেত পাির সi aেnর সবেচেয় uবর পূব 
গাদাবরী জলার কানাসীমা a েলর চািষরা eক লk eকর 
জিমেত কােনা ধান চাষ কেরিন, আমােদর মেন p  জােগ। নেত 
পাi, চািষরা ধােনর দাম পােব না বেল চাষ কেরিন।  
 ধানচােলর uৎপাদেন eিগেয় থাকা বধমােন িগেয় যখন আমরা 
নেত পাi, চািষ ধান চােষ uৎসাহ হারাে , আমােদর মেন p  

জােগ। তারা বেল, কী করব চাষ কের, দাম পাব না। বাংলােদেশ 
য চাল যত eিদক থেক সটাo নািক বn হেয় গেছ।  
 eরকম eক পিরিsিতর মেধ  আমরা ei পিtকার পk থেক 
চািষেদর সে  কথাবাতা বলেত r কির; বাঝার চ া কির 
কাথায় সংকট। সংকট হয়েতা aেনক বেড়া পিরসর জুেড় পিরব াp। 
িকnt আমরা ধান চােষর িবষয় থেকi কথা r কেরিছ। pথাগত 
সমীkার মেতা আমরা কােনা সার-সংকলন করেত পািরিন। বরং 
চািষেদর পু ীভূত aিভjতা যভােব তােদর িবিচt মেনাভি  তির 
কের চেলেছ, সটাi সািজেয় নoয়ার চ া কেরিছ। কাজটা সmণূ 
নয়, আরo িকছটুা কথা আমােদর ei িবষেয় বলেত হেব। 
 
 
 
 
 

আমার সnান যন থােক dেধ ভােত ... 

জাnয়াির- ফbrয়াির ২০১২      tেয়াদশ বষ       pথম সংখ া      ৬ টাকা 
       



মnন সামিয়কী                2                          জাnয়াির- ফbrয়াির ২০১২  
মnন সামিয়কী                2                           নেভmর-িডেসmর ২০১১ 
 

িবেদিশ হাত 
সৗরীন ভTাচায 

 

কথায় কথায় বলা হয় িবেদিশ হাত। মােন কী কথাটার? ei য 
kডানkলােম পারমাণিবক িবd ৎ কnd sাপেনর psাব িনেয় িবেরাধী 
আেnালন eখন বশ utাল। নানা জায়গায় ei ধরেনর pকl িনেয় 
িবেরাধী ক ঠsর কান পাতেলi শানা যায়। আমােদর শহেরo 
eকািধকবার ei পারমাণিবক িবd ৎ pকেlর িবেরািধতা কের aবsান 
িবেkাভ, aনশন aবsান, সi সংgহ iত ািদ শািnপূণ িবেরািধতা o 
pিতবােদর নিজর রেয়েছ। সংখ ার িবচাের eiসব pিতবাদী বkব  য 
িবপুলভােব মাnেষর কােছ পৗঁেছােত পেরেছ তা যমন সত  নয়, 
তমিন kীণক ঠ হেলo eসব pিতবােদর য কােনা মােন নi তাo 
িঠক নয়। তা ei ধরেনর pিতবাদী আেnালেনর পছেন িবেদিশ শিkর 
হsেkপ, pেরাচনা o আিথক সহায়তার aিভেযাগ pায় eকটা সাধারণ 
ব াপার হেয় দাঁিড়েয়েছ।  

kডানkলােম eরকম aিভেযাগ eেসেছ sয়ং pধানমntীর কাছ 
থেক। eকজন জামান যুবকেক িনিদ ভােব িচিhত করা হেয়েছ। ধু 
ei kডানkলাম বা পারমাণিবক শিkিবেরাধী আেnালন নয়, eরকম 
আরo aেনক আেnালেনর সমেয় িঠক eরকমটাi ঘেটিছল। মধা 
পােটকেরর নমদা আেnালেনর লk  o কলােকৗশল িনেয় aেনেকরi 
aেনক সমােলাচনা িছল eবং তা থাকেতi পাের। p  ei য রাTীয় 
নীিত িবেরাধী ei ধরেনর আেnালনেক রাTিবেরাধী আেnালন িহেসেব 
িচিhত করার eকটা রাTীয় pবণতা লk  না কের uপায় নi। আর 
রােTর সi মনটা নানা কায়দায় ব াপকভােব সমােজর িবিভn sের 
ছিড়েয় যায়। সi sেরo kমাগত p  uঠেত থােক। িবেদিশ হাত বা 
িবেদিশ aথসাহােয র aিভেযাগ eতi সহেজ আমােদর মেনর sp 
জাতীয়তাবাদী আেবগেক জািগেয় তুলেত পাের য মূল p  তখন 
aনািবলভােব যুিk তক o সহজ িবচার িবেবচনার বাiের চেল যায়।  

e ধরেনর ঘটনা ধু আমােদর দেশ নয়, anto ঘেট। ১৯৮৯ 
সােলর িবখ াত িতেয়ন আন মন sায়ার pিতবােদর সময় িঠক 
eমনটাi ঘেটিছল। রাTশিk দমনপীড়ন নীিত pেয়াগ কের স আেnালন 
দমন কেরিছল তা বেটi। uপরnt মািকন gpচর সংsা িসআie-র 
যাগসাজেশর কথা িদিব  pকাে i রেটিছল। pিতবাদী আেnালেনর 
কান কান নতা িবেদিশ শিkপু  কার কার সে  কাথায় কান কােফ 
রsুেরে ট পান ভাজেন িলp িছেলন তার িভিডo ফুেটজ, i টারেনট 
মারফত বhলভােব pচািরত হত। আমােদর eখানকার তক িবতেকo e 
p  তখন বশ পির ারভােব টর পাoয়া যত। যাঁরা রাজনীিতর 
কারেণ বা an কােনা আদশগত কারেণ িতেয়ন আন মন আেnালেনর 
িবrেd িছেলন তাঁরা িনয়িমতভােব p টা তুলেতন : pিতবাদীরা তা 
িসআie পু । কােজi রাT সরকম আেnালনেক দমন করেবi। করাi 
সংগত, নiেল রাTীয় সttা akুN থাকেব কী কের। িবেশষত মািকন 
সাmাজ বাদ িবেরাধী রােTর পেk e ধরেনর আেnালন য কােনা 
pকাের হাক দমন করেতi হেব। চীেনর kেt িতbিত আেnালেনর 
বলােতo e ধরেনর p  oেঠ। Nিবি nতাবাদী' আেnালেনর kেt 
ei িবেদিশ হােতর p  pায় aিনবাযভােব uেঠ পেড়। আজেকর 
পৃিথবীেত পিরেবশ মানবািধকার জাতীয় pে o ei িবেদিশ হােতর কথা 
oেঠ। জাতীয়তাবাদী আেবেগর ঘূিণপােক পেড় কেয়কটা জrির pে র 
িদেক নজর pায় যেতi পাের না। ধরা যাক, িবেদিশ সাহায পু  হেয়, 

eমনকী িবেদিশ শিkর uশকািনেত pিতবাদীরা কেয়কটা p  তা 
তুেলেছন। তা সi p gেলার কী হেব? সসব p , সসব 
aিভেযােগর eকটা utর তা িদেত হেব। চীেনর গণতnt দিলত হি ল 
িকনা, সখােন রােTর o পািটর আমলাতnt aেযৗিkক sেযাগsিবধা 
ভাগ করিছেলন িকনা, িতbেতর মাnষজেনর গা ী আকাkা o ধমীয় 
সtা o sাতnt  িনে িষত হি ল িকনা, eসব p  তা aবাnর হেত 
পাের না। িঠক যমন আমােদর বুঝেতi হেব, চরেনািবল o ফুkিশমার 
পের পারমাণিবক িনরাপtার আ াস কতটা িনরাপদ হেত পাের। আর 
dঘটনার কথা বাদ িদেয়o পারমানিবক শিk িবষেয় যত যত p  uেঠেছ 
তা সবi িক আমরা eক কথায় ঝঁিটেয় িবদায় করেত পাির? তা িক 
িনতাn গােয়র জােরর ব াপার হেয় যােব না?  

আর িবেদিশ হাত? িব ায়েনর পৃিথবী আজ পূণ যুবক। বছর বাiশ 
তiশ তার বয়স। আজo িক oi aিভেযাগটা aত িনি েn তালা 
যায়? আজ কান ব াপাের িবেদিশ হাত নi? আজ রাTীয় কাযকলাপ 
o দেশর ভতরকার নীিত pণয়ন িবেদিশ হােতর pভাব মুk? 
আমােদর ১৯৯১ সােলর য কndীয় বােজট থেক ভারেত িব ায়েনর 
সূtপাত বেল ধরা হয়, তা িনতাn নথ bেকর িচnাpসূত িছল? আজ 
aথৈনিতক সংsােরর নােম য ধরেনর নীিত িনধািরত হয় তার পছেন 
সবটুk িচnাভাবনা o pরণা দেশর িভতর থেকi uেঠ আসেছ তা? 
িবেদিশ িবিনেয়ােগর জn আমােদর aথনীিতর দরজা হাট কের খুেল 
দবার িচnার পছেন কােনা িবেদিশ আেয়াজন িছল না? আnজািতক 
pিত ানgিল কােনা ভূিমকা পালন কেরিন e িবষেয়? আমােদর িবমা 
িনয়ntণ িবল সংসেদ পশ করবার সমেয় কােনা িবেদিশ হsেkপ িছল 
না? বারবার যখন িবলিট সংসদীয় হTেগােল পশ করাi যাি ল না, 
তখন কােনা বিহরাগত চাপ িছল না আমােদর সরকােরর oপর? 

কােজi আজ oরকম িনেদাষভােব িবেদিশ হােতর কথা তুেল কােনা 
লাভ নi। পুেরােনা সািভেয়ত জমানা ভেঙ যাবার পের পৃিথবীর দেশ 
দেশ য গণতnt pিত ার ধুম পেড়েছ তার মেধ  কাথাo কােনা 
িবেদিশ হাত নi? বাংলােদেশর sাধীনতা যুেd ভারেতর কােনা হাত 
িছল না? আজেকর মালdীপ সমsায় ভারেতর কােনা ভূিমকা নi? 
eসবi গল রাTীয় sেরর কথা। আর সমােজর an sের সের eেল e 
pে র মুেখামুিখ হেত হেব আরo সরাসির। িব ায়েনর ei পৃিথবীেত 
eকটাi ছাঁেচ সব িকছু ঢেল ফলবার pবণতা খুব pকট। কােজi 
সখােন কাথাo কােনা pিতেরােধর p  যিদ pাসি ক হয়, তাহেল 
তার িব মাtা িকছুেতi aবেহলা করা চেল না।  

যাঁরা িবেদিশ হাত নেলi gিটেয় যেত চান তাঁেদর ভাবেত হেব 
িবেদিশ হােতর srপ o pকৃিত িনেয়। িবেদিশ বেলi আপিt তালা 
যুিkযুk হেব না। কান কারেণ তা আপিtজনক স কথা খঁুিটেয় িবচার 
করেত হেব। িযিন aণুমুk পৃিথবীর কথা ভােবন িতিন পারমাণিবক শিkর 
িবপদ িবষেয় তাঁর aবsান িনেয় কথা বলেবন বi িক। পৃিথবীর য 
দেশi হাক সখােন স আেnালেন তাঁর শিরক হবার aিধকার 
আমােদর aব i মেন িনেত হেব। বধ পেথ পৃিথবীর সবখােনi তাঁর 
পৗঁছেনার aিধকার িক আমরা asীকার করব? ফুkিশমার িবপদ িক ধু 
জাপােনর? oয়াল sTীট আেnালন ধু আেমিরকার? আজেকর pিতেরাধ 
আেnালন িন য়i িব ািয়ত। চাখ বn কের থেক লাভ নi।  
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eক pবীণ চািষর ভাবনায় 
চােষর বতমান o ভিব ৎ 

ভাn জানা

eখানকার চািষরা মািলকেদর জিম চাষ করত, িনেজেদর সহায়সmদ 
খুবi কম িছল। মুি েময় য কেয়কজন মধ িবt আমােদর gােম বাস 
কের, তারা িনেজেদর জিম চাষ করত eবং লবাররা তােদর বািড়েত 
কাজ করত। মািলকেদর জিম যারা ভাগচাষ করত, তারা মািলকেদর 
নানারকম কশাঘাত খেয়o পেটর ভােতর জn তা করেত বাধ  হত। 
eটা ১৩৫৭-৫৮ সােলর কথা বলিছ। তখনi ১৩৬২ সােল eকটা 
সেটলেম ট গভনেম ট আরm কের। সi সময় eখানকার পািট eকটা 
আেnালন r কের, দীঘিদন যারা চাষবাস করেছ তােদর নােম 
রকড করােনা হাক। মািলকেদর সে  eকটা িবেরাধ দখা িদল, 
কারণ তােদর জায়গা বগা হেয় যাে । বh চািষেক আমরা বগা রকড 
করালাম। eিদেক মািলেকরা চািষেদর oপের pচুর কস-কাছাির 
আরm করল। eর ফেল pায় চার-পাঁচ বছর সব প ােয়ত খামার 
হত। ভাগ িঠক হল ৬০:৪০। মািলেকর ৪০ ভাগ আর চািষেদর ৬০ 
ভাগ। তার মেধ  eখানকার িকছু মািলক চািষেদর রিসদ িদেয় ধান 
িনল। আর িকছু মািলক কস-কাছাির কের aেনক চািষেক uে দ 
কেরিছল। সi থেক eখানকার ভূিম, যটােক বলা হয় রায়ত জিম, 
ei gােমর aিধবাসীেদর খুবi কম িছল। পেরর জিমর oপেরi 
িনভরশীল িছল মাnষ। বগা রকড হoয়ার পের ei জিমর oপের 
eকটা aিধকার পাoয়ার ফেল চািষেক হট কের আর uে দ করা 
গল না। যারা কস-কাছািরর ফেল uে দ হে , তারা হে । 
eiভােব ১৩৬৭ aবিধ চলল। 
 eরপর যুk ট eল। eiসময় মািলেকর িকছু জায়গা যটা িসিলং 
বিহভুত, যােক ভs ল া ড বলা হয় --- ২৫ িবঘা জলজিম আর ১২ 
িবঘা aকৃিষ জিম, মাট ৩৭ িবঘা বাদ িদেয় বাদবািক জিম ভs করা 
হেয়িছল। বশ িকছু মাnষেক udৃt জিম পাTা কের দoয়া হয়। 
চািষেদর কােছ িনজs জিম যখন eল, সটা িনেজর মেন কের, 
যভােব স আেগ কষণ করত, তখন eকফসিল, আরo বিশ কািয়ক 
পির ম কের ফলােনার চ া করল।  
 ei করেত করেত eকটা pাকৃিতক dেযাগ দখা িদল, ১৩৭৪ 
সােলর বnা। মাnেষর aবsা ভয়াবহ হল, কােরার বািড়র কােনা 
তজসপt থাকল না। বাসন, গয়নাগািট সব মাnষ বচােকনা করেত 
বাধ  হল। ফেল চািষর eকটা হাহাকার uঠল, কী হেব, কী হেব? 
সiসময় ভারত সরকার eকটা িবেদিশ ধান eেন িবকl চােষর ব বsা 
করল। তাiচুন, আiআর-eiট eiসব ধানgেলা চাষ আরm হল। চাষ 
করেব কী িদেয়? তখন তা ােলা িছল না। িকছু জিম পুkেরর জেল 
চাষ হত। বাদবািক বােরা বেল eকটা ধান, জলিদ ধান িতনমােস হয়, 
কেলঘাi a েল হত, oখান থেক বীজ eেন আমােদর দেশর িকছু 
লাক চাষ করিছল। দখা গল, িকছু ধনী ব িk ােলা পােmর 
ব বsা করেত uদ ত হল। eকখানা দশখানা হেত হেত আমােদর 
সnলপরু মৗজায় pায় ২৫-২৬ খানা ােলা হেয় গল। pথেম 
তাiচুন, আiআর-eiট, পের পের িবিভn কায়ািলিটর ধান পিরবিতত 
হেত হেত চািষেদর মেনর মেধ  eকটা uৎসাহ দখা িদল। কননা 

চাষটা লাভজনক হে । oi চাষ করেত তখন আমােদর খরচা খুব 
কম লাগত। eক িবঘা জিমেত ােলা ভাড়া খুব বিশ হেল পাঁচেশা 
টাকা িদেত হত। কীটনাশক বা সার লাগত খুব কম, দামটাo কম 
িছল। eক িবঘা জিমেত ধান uৎপাদন করেত তখন eক হাজার টাকাo 
খরচ হত না। oিদেক ধান ফলত বিশ। িবঘায় ৩৫ থক ৪০ মণ ধান 
হত। (eখন aিধক ফলনশীল শংকর ধানটা িবঘায় ৩০ মণ হে । 
sপার শংকর ৩০-৩৫ মণ হেয় যাে ।)  
 ১৩৯০-৯৫ সােলর পর থেক ধােনর লাভ পড়েত r করল। 
সােরর রট, তেলর রট eকটু eকটু বাড়েত আরm করল। চািষেদর 
খরচা বাড়ল, ফলন বৃিd আেs আেs কেম eল। যটা ৪০ হত, সটা 
৩৫ হেয় গল, যটা ৩৫ হত, সটা ৩০-e নেম eল। হয়েতা টাকার 
aে  বাড়েছ, ধােনর রটটা আেছ, ফলনটা কেম যাে । তাহেল আর 
লাভটা বিশ কের আসেব কী কের? যার জn চােষর িকছুটা ঘাটিত 
হয়। মাnষ মাঝখােন িকছটুা থমেক গল। য ১০ িবঘা করত, স 
ভাবল, মজেুরর মূল  বাড়েছ, কের লাভটা কী? ১৩৭৪-eর পর আিম 
য সময়টার কথা বেলিছ, তখন eকটা মজরু খাটােল আমােদর িদেত 
হত ১ টাকা থেক ১ টাকা ২৫ পয়সা। িকnt eখন eকটা লবার 
খাটােল আমােদর হািজরা িদেত হে  ২৩০ টাকা eবং খেত িদেত 
হে । খাoয়া মােন ধের রাখুন ৩০-৪০ টাকা। eiিদক থেক কৃষেকর 
চাষ িপিছেয় পড়েছ। তবু মাnেষর িকছটুা uৎসাহ িছল। িকnt সার o 
তেলর মূল  d-িতনবছর ধের যভােব বাড়েছ, eigেলা ছাড়া তা 
আর ােলা মিশন চলেব না, কারণ eতিদন আমােদর দেশ 
িবd তায়ন হয়িন। হােল r হেয়েছ। িবd তায়ন হেল হয়েতা খরচ 
িকছুটা কম হেব। তারo িকছু asিবধা আমােদর eখােন আেছ, 
যgেলা কে Tাল করা যায়িন, যমন ঘুষ। আমােক eকটা পারিমট 
িনেত হয়, নাহেল তা আর আিম কাের টটা পাব না। আিম eকটা 
ােলা িটuবoেয়ল করলাম হয়েতা eক লাখ টাকা খরচ কের। 

সরকাির িনয়েম যিদ চারমােসর জn ২০০০০ টাকা জমা িদেত হয়, 
বাবুেদর তহিবল ভরেত তার oপর ২০০০০ টাকা ঘুেষ চেল যাে । 
তােত লাভ আমােদর কী হে ? কৃষেকর মৃতু  হে । কননা 
আমােদর হাজার টাকাo বিশ িদেত হত না, যিদ সরকািরভােব িবd ৎ 
আসত। ঘুষঘাষ িদেয় ােলা মািলেকর য খরচাটা হেয় যাে , সi 
খরচাটা স ফলেব কাথায়? স আবার চািষর ঘােড়i ফলেছ। যার 
জn চািষর eকটা kিত হে । িdতীয়ত, আমরা মাঠ থেক ধান তুেল 
সi কাঁচাধান --- eেকবাের কেনা নয়, d-িতনিদন ধান তালা 
হেতi সgেলােক ঝািড়েয়মািড়েয় িবিk কের িদতাম। সi ধােনর 
রটটা িকnt আমরা aেনক বিশ পতাম। আজ থেক d-িতন বছর 
আেগ ৭০০-৮০০ টাকা বsা ধান িবিk করতাম। বতমােন eত বাজার-
মূল  বাড়া সেtto, সার-oষুেধর দাম বাড়া সেtto eখনo পযn ei 
বছর ৭০০ টাকা ধান কu িনে  না। মাটা ধান, pায় কৃষেকর ঘের 
ধান পেড় আেছ।  
 গভনেম ট eমন eকটা রট বঁেধ িদল, eক ki টাল ধান িদেল 
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eক হাজার আিশ টাকা। গভনেম ট পাটিন ধানটােক মাটার মেধ  
ফেল িদেয়েছ। িমিহটা আর eকট ু বিশ রট। সi রেটo যিদ eখােন 
ধান নoয়ার মেতা মাnষ থাকত, তাহেলo কৃষক ৬০০ টাকা বsা 
িবিk করেত পারত। িকnt সi ধানটা নoয়ার মেতা eখােন কােনা 
ব বsাপনা নi। যার ফেল কৃষকেক ৫১০-৫১৫ টাকায় ধান িবিk কের 
িদেত হে । ৫০০ টাকায় ধান িবিk কের চােষর খরচা পাষাে  না। 
সi ধান িবিk করেত না পের বতমােন চােষর pিত মাnেষর aনীহা 
সৃি  হে । ধান uৎপাদন করেত আিম খরচাটা করলাম হাজার টাকা, 
িকnt ফসল যটা পলাম সটা িবিk করেল হাজার টাকা পাি  না। 
তাহেল eiভােব লস আমরা কতিদন দব? eটা আেs আেs বেড় 
বতমান বছের pকট হেয়েছ। পুেরােনা aথনীিতটা ভােলা থাকায় 
কেয়ক বছর চািষ িকছুটা স য় করিছল। মাnষ ভােতভাত কের খেত 
পারিছল। eখন সখােন ঘাটিত দখা িদেয়েছ। eখন eক িবঘা জিম 
চাষ করেত গেল দশ হাজার টাকা না হেল করা যােব না। য বীজ 
আমরা গতবছর ৬০০ টাকায় িকেনিছলাম, eবছর সটা িকেনিছ ১০৫০ 
টাকায়। গভনেম ট সােরর oপর য ভতুিক রাখত, সটা পরপর তুেল 
িনল। iuিরয়ার oপর য ভতুিক িছল, শষ পযn সটাo তুেল িনল। 
যার জn eখন সi সার ফিড়য়া আর কােলাবাজািরেদর হােত চেল 
গেছ। oরা তা যা i া তাi করেত পাের। eেক িনয়ntণ করার 
মেতা সরকােরর kমতা কাথায়? যার জn দামটা বেড় গেছ। 
সােরর ব বসায়ী বা কলকারখানার মািলক aথাৎ ব বসায়ী মহলেক লস 
হেয় যাে  বেল গভনেম ট কািট কািট টাকা ভতুিক িদেয় িদে । 
আর আমরা কৃষক, যারা uৎপাদন কের মাnষেক বািঁচেয় রািখ, 
আমােদর বলায় িকnt কােনা ভতুিক নi।  
 ধােনর uৎপাদনশীলতা কেম যাoয়ার কারণটা কী? আমােদর 
pাকৃিতক সmেদর oপর eকটা ফসল হত। সংসােরর থেক য জব 
বst পাoয়া যায়, খড় বলুন, খড়পচা বলুন, গrর মলমূt বলুন, 
egেলা আমরা মােঠ িদতাম। আমরা uৎপাদন করতাম, তােত 
রাসায়িনক সার ব বহার হত না। ১৩৭২-৭৪ থেক ei চাষ আসার 
ফেল আমরা রাসায়িনেকর oপর িনভরশীল হেয় গলাম। সiসময় 
আমােদর oi pাকৃিতক dেযাগ হেয়িছল। সi থেক আমােদর জব 
সারটা uেঠ গেছ। তার কারণ আেছ। আজেক eকটা লবােরর মূল  
যিদ ২০০ টাকা হয়, ২০০ টাকায় যিদ আিম ২০ কিজ সার পাi, 
তাহেল তা আমার aেনক বিশ uৎপাদন হে । আিম oi 
খাদgেলােক জিমেয় uঁচু করব কন? ( জবসােরর ei খাদgেলা 
জমােনা eবং গrর গািড় কের মােঠ িনেয় িগেয় ফলা aেনক 
পির েমর ব াপার। ei কােজ মজরু লাগােল খরচo aেনক বিশ।) 
যার জn লােক মািটেত জব সার দoয়া বn কের িদল। জব 
সােরর ঘাটিতর জn আজ ফলন কেমেছ। যিদ মািটেত জব দoয়া 
হয়, রাসায়িনক যত দoয়া হে  তার িসিকভাগ িদেলo আমােদর ধান 
হেব। eক-d’বছর eকটু কম হেব। কন? oi য রাসায়িনেকর 
pভাবটা মািটেত রেয় গেছ। যমন দশ বছর ধের মািটটা ন  হেয়েছ, 
তার শাধন হেত হেত সময় লাগেব তা। ১৩৬২ থেক ১৪১৮ কতবছর 
হেয় গল? আজেক ৬০ বছর হেয় গল।  
 আমরা pাকৃিতক িনয়েম চাষ কের আসিছ। আমােদর aিভjতায় 
আমরা দেখিছ, মািটর মেধ  ধােনর িশকড় িতন iি  যায়। তাহেল 
প াশ বছর পের দখা গল, িতন iি  জিমেত পিল পেড়, খাদ 

জেম, য কােনা pকাের uঁচু হল। তাহেল পরপর sরটা oপর িদেক 
যাে । সi মূলটা িনেচর িদেক আর িতন iি  aথাৎ ছয় iি  তা 
আর যেত পারেছ না, সটা িতন iি র মেধ i সীমাবd। সূেযর য 
তাপ িনেচ তা আর যাে  না। যিদ স িতন iি o ভদ কের, ছয় 
iি  যেত পারেছ না। সূেযর আেলা যখােন যাে  না, সখােন সi 
মািটর শিk িকnt নi। ফসেলর uপেযাগী শিk সখােন তির হে  
না। যটkু মািটর তাপ ভদ কের িফিরেয় িদে , সiটkুi হে  
সাথক। eছাড়া িনেচর িদেকর মািট পািlেয় িদেলo িকছু হেব না। 
তার pমাণ, আপিন ধrন eকটা পুkর কাটেছন। আপিন সi oপেরর 
মািটটা eক জায়গায় িবিছেয় িদন। oখানটায় দশটা গাছ আপিন রাপণ 
কrন। সটা সবিজ গাছ হেত পাের aথবা কােনা কাN গাছo হেত 
পাের। আড়াi ফুেটর পের পাচঁ ফুেটর মািটটা আর eক জায়গায় 
ফলুন। সখােন আপিন দশটা গাছ বসান। তার ফলটা আপিন বঝুেত 
পারেবন। oপেরর মািটটা যখােন িদেয়েছন, সখােন যিদ eক বছের 
eক মণ uৎপাদন হয়, oখানটায় আধ মণo হেব না।  
 কৃষক তাহেল কীভােব বাঁচেব? িবjানিভিtক য িতন ফসিল চার 
ফসিল ধানgেলােক uৎপাদন করেছ, eর dারাi আমােদর ফলেনর 
বৃিd দখােনা হেয়িছল। eখনo তা হে । eক িবঘা জিম যিদ আমার 
থােক, আিম তখন পতাম দশ মণ ধান। যত ভােলা কের আমরা 
আমন চাষ কির না কন, দশ মেণর বিশ ফলত না। সi eক িবঘা 
জায়গায় যখন আিম আবার eকিট চাষ আরm করলাম, eখােন সার 
রাসায়িনক iত ািদ িদেয় আিম চিlশ মণ ধান ফলালাম। তাহেল চিlশ 
যাগ দশ aথাৎ প াশ মণ ধান আমার বািড়েত uঠল। eবাের প াশ 
মেণর মেধ  পঁিচশ মণ আিম িবিk কের িদলাম। কারণ oi য চাষ 
কেরিছ, তার খরচা মটােত হে । বািক পঁিচশ মণ ধােন আমার 
সংসার pিতপালন হত। eখন িকnt সটা হে  না। কন হে  না? 
eক িবেঘয় ফলন কম হে । তার oপর পঁিচশ মেণর জায়গায় পয়ঁিtশ 
মণ িবিk করেত হে  uৎপাদেনর খরেচর জn। বািক পাঁচ মণ ধােন 
আমার সংসার আর চলেছ না। িনেজর পেটর ভাতটা আমার পঁিচশ 
মেণ হেয় যত িকnt আিম eখন পাি  মাt পাচঁ মণ। ei য kিড় 
মেণর ঘাটিত, eটাi আজ সমsা। eর জn কী হেব? মাnষ 
পরবতীেত চাষবােস আর unিত করেত পারেব না।  
 আমার eক িবঘা জিম িছল। আমার ছেলরা দশ কাঠা কের ভােগ 
পল। eবার সi ছেলরo িবেয় হেয়েছ, তার eকটা সংসার হেয়েছ। 
তার আবার dটা ছেল হল। দশ কাঠা জায়গার oপের সi সংসােরর 
pিতপালন কী কের হেব? তার ঘাটিতটা িমটেব কীভােব?  
 ফলন বাড়েব, যিদ ei রাসায়িনক সারেক তুেল িদেয় pাকৃিতক 
চাষ সৃি  হয়, আবার ফলন বাড়েব।  
 আমার dেটা ছেলর eকটােক যিদ আিম i ডািsTয়াল eিরয়ায় 
পািঠেয় িদেত পাির, যিদ স িকছু কম কের ৫০০-৭০০ টাকা ঘের দয়, 
সংসার pিতপালেনর aথটা যিদ আমার বাiের থেক আেস, তাহেল 
আমার ধানটা আর িবিk করেত হেব না, আমার খােদ  ঘাটিত আর 
আসেব না। খােদ  ঘাটিত কন আসেছ? খােদ র থেক দনিnন বাঁচার 
জn য িজিনসgেলা pেয়াজন তােত aেনক পয়সা চেল যাে । খাদ  
আমরা কতটা খাি ? dেশা gাম চাল হেল eকজন মাnষ খেয় 
িনে । eখন জিমেত দশ হাজার টাকা খরচা করেল ফলেন দশ হাজার 
টাকা তুলেত তার হাড়িহম হেয় যাে । কৃষক কন পারেছ? কারণ, 
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কৃষক যােব কাথায়? তার িনেজর মহনত িদেয়, ছেলেমেয় িদেয় 
কােনা রকেম কের িনে । আমার stী আেছ, রাnা কের িদে । 
আমার ছেল আেছ, খাবার পৗেঁছ িদে । আিম মােঠ খাটিছ। aতeব 
আমার সা য় হে । িযিন বাiের সািভস করেবন আর টাকা িদেয় চাষ 
করেবন, eiসব sিবধা িতিন পােবন না। eকসময় টাকা িদেয় চাষ 
কের সা য় হেয়েছ, eখন হেব না। জিম যােদর িছল, দশ-িবশ িবঘা, 
তারা লবার লািগেয় uৎপাদন করত। সখান থেক তারা িকছু 
লাভবান হত। eখন জিম তারা বেচ িদে । কন? মূল বৃিdর ফেল -
-- হািজরার মূল , সােরর মূল , কীটনাশেকর মূল , চােষর সবিকছু 
uপকরেণর দাম eত বিশ বেড়েছ, যার জn মাnষ আর চাষ করেত 
পারেছ না।  
 আজ d’িতন বছর আমােদর দেশ লােক িফশাির করেছ। ei 
জিমেত কৃষেকর আরo বিশ kিত হেয় যাে । সামিয়ক oরা লাভ 
কের িনে । য িফশাির করেছ, সামিয়ক লাভ কের িনেয় চেল যাে । 
ভূিমটা তা থাকেছ। oi ভূিমটােত পাঁচবছর ফলন হেব না। ফেল 
রাখেত হেব। ei ঘাটিতটা তখন খােদ র ঘাটিতর আকাের দখা দেব। 
আমােদর দেশ যটা চালু হেয়েছ, eক িবঘা জায়গা িনে  িফশািরর 
জn, ২০-২৫ হাজার টাকা িদেয় িদে । জিমর মািলক কী ভাবেছ? 
আিম পিঁচশ হাজার টাকা পাি , আিম ei জিমেত uৎপাদন কের পাঁচ 
হাজার টাকা পাi না। টাকাটা ব াে  ফেল রাখেল আিম িকছু sদ 
পাি । তাহেল পঁিচশ ছািbশ হে , পিঁচশ থেক তা কমেছ না। 
oখােন uৎপাদন করেত িগেয় তা আিম পাচঁ আনেত পারিছ না। 
aতeব িদেয় িদi। িকnt স িক ভাবেছ ভিব েত oi জিমটার aবsা 
কী হেব? য িফশািরর ব বসা করেত আসেছ, স eখন লাখ লাখ 
টাকা কািমেয় িনেয় চেল যােব। তার কথা আলাদা। িকnt তামার কী 
হে  কৃষক? তুিম কৃষক যােব কাথায়? তুিম যখন মাnষ, তামার 
সংসার আেছ, ছেলেমেয় হেব, pজn হেব। ei ভূিমটা তা pজেnর 
জn। সটা তা ধ ুআমার জn নয়। সটার কথা িক আমরা ভাবিছ 
eকবার মেন? ভাবিছ না।  
 আমােদর uপkল জায়গাgেলায় সমs িফশাির হে  eবং pচুর 
টাকা লােক iনকাম কের টাকার পাহাড় হেয় যাে । িকnt oiটা 
িচরিদন থাকেব না। oটা যিদন বn হেয় যােব, oর eমন রাসায়িনক 
িবিkয়া আরm হেব, oখােন kশ ফলেব না, ধান তা দূেরর কথা। 
আমার aিভjতায় দশ-পেনেরা বছর আেগর কথা বলিছ। আমােদর 
নদীসাiেড জলদা বেল eকটা জায়গা আেছ। oখােন eকটা িফশাির 
হয়। দীঘা, শংকরপুর, জলদা --- তখন eখােন যারা িফশাির করেত 
eেসিছল, তারা সব িবেদশ থেক eেসিছল, দশীয় নয়। আমােদর 
দেশর লাক তা পের সgেলা uপলিb কের কেরেছ। oরা eেস 
eক-eকজন িফশাির কেরিছল, ৩০-৪০ িবঘা জায়গার oপর। চতুিদেক 
পাহােড়র মেতা বাঁধ কের unত pথায় বল-টল বিসেয় তারা চাষ 
করিছল। সiসব চােষ কািট কািট টাকা িবজেনস কের িনেয় তারা 
চেল গেছ। িকnt eখন সgেলা eেকবাের ধূিলsাৎ হেয় পেড় আেছ। 
না হে  ফসল, না হে  মাছ। সমুেdর মাছ হে । িকnt গলদা বা 
বাগদা িচংিড় আর হে  না। তার কারণ হল ভাiরাস। তারা ছেড় 
পািলেয় গেছ। মাnেষর তা পের পের aিভjতা বােড়। pথম বছর 
আিম eক লাখ টাকা খরচ কের eক লাখ টাকা করেত পারলাম। 
আমার eকটা লাভ বাড়ল। eiবার eকটার জায়গায় পাঁচটা িফশাির 

করলাম। পাঁচটা কের দখলাম, প াশ হাজার কের পলাম। তােতo 
আড়াi লাখ পলাম। eiভােব স eিগেয় গেছ। eবাের পাচঁবছর 
পের দখা যােব য oখােন মড়ক eেস গল। eবার কত লাখ টাকা 
যােব? জলদােত ধু ভাiরাস হয়িন, শংকরপুের জ ািত বsর বটা 
চnন বs বাগদার চাষ কেরিছল, সটাo ন  হেয় গেছ। সব পেড় 
আেছ eমিন। সমুেdর জল ঢুিকেয় সমুেdর মাছ হে । eখন আমার 
জিমটা আিম তামােক িলেজ িদেয়িছলাম, িবিk কিরিন, তুিম যখন 
চেল গেল, আমার খােদ  য ঘাটিতটা হল, সটা কাথা থেক 
আসেব? আপনার ভাiরাস হেয় গেছ, দশবছর লাভ কেরেছন, eবার 
িকছু না হয় লসo হল। িকnt কৃষেকর কী হল। আমার ফসল না 
হoয়া মােন, আমার পেটর ভাত যমন কমেছ, সমাজেক আিম য 
udৃt ফলনটা িদতাম, সটা আিম কাথা থেক দব?  
 ei জায়গা থেক মাnষেক সের আসেত হেব। রাসায়িনক চাষ বn 
করেত হেব। pাকৃিতক চােষ িফের আসেত হেব।  
 রাসায়িনক oষধু o খাদ  pেয়াগ কের eকটা িচংিড় মাছেক স 
তির কের িনে  ৩০-৩৫ gাম। pাকৃিতকভােব হেল oiসমেয় খুব 
জার ৫-৭ gাম হেব। লাভটা কােtেক আসেব? pাকৃিতক চােষ 
মাnষেক uddু না করেত পারেল aদূর ভিব েত দেশ িবপুল 
খাদ াভাব দখা দেব।  
 িবশ বছর আেগ আমােদর দশ-বােরাটা গr থাকত। সi pাণীর 
মলমূt জিমেত িদতাম। গাছপালায় িদতাম। eখন eকটা গrেক পষুেত 
বছের যিদ d’হাজার টাকা খরচা হয়, সখান থেক uৎপাদন আিম কী 
পাi? eকটু dধ হেব, স dেধর কােনা মূল  নi। যার জn গr-
বাছুর পালন দেশ লােক কিমেয় িদেয়েছ। pিতটা বািড়েত আমােদর 
গায়াল ভিত গr থাকত, মাঠময় ছেড় দoয়া হত। রাখাল রাখেত 
হত। দশ-পেনেরা বছর আেগo িছল। আমরা তখন লাঙল িদেয় মাঠ 
চষতাম। তার dারা আমরা মেক বাড়াতাম। আষাঢ় মােস জল হেল 
তেব আমরা লাঙল িনেয় মােঠ নামতাম। তখন থেক eক-eকিট কের 
িতন-চার চাষ শষ করেত আমােদর পেনেরা িদন লেগ যত। তােত 
মািটেক িতনবার oলট-পােলাট কের ঘাস-ফাস iত ািদ িজিনসেক 
মািটেত য পচন কিরেয় আনতাম, তার পের গাছটা যখন িদতাম, 
মািটটা শীতল হত। সi মািট পচেনর dারা খাদ টা তাড়াতািড় তির 
করেত পারত। আর eখন ei য িবjানিভিtক মিশন বিরেয়েছ, 
ধrন পাoয়ার িটলার, আজেক জল হেয় গল, পাoয়ার িটলার 
চািলেয় পর  িদন িগেয় oখােন গাঁজ মের িদলাম। মািটর তাপমাtাটা 
বেরাবার সময় পােব কাথায়? তার শীতলতা িক eল? বা oi 
আগাছাgেলা পিচেয় তার য eকটা খাদpিkয়া আমরা তির 
করতাম, সটার সময় পল না। মিশন িদেয় য কাটেছ, বড় জার 
িডপ কত হে ? di থেক আড়াi iি । আর আমােদর ফাল িদেয় 
যখন লাঙল হত, কখনo di iি র oপর িদেয় যাে , কখনo িতন 
iি  পৗেঁছ যাে । তােত মািট oলট-পােলাট করেত খুব sিবধা হত। 
মিশন িকnt eকটা লেভেল কেট যাে । যার ফেল আপিন eকটা 
কাদাল চািলেয় দখুন, য মািটেত পাঁচ-সাত বছর চাষ হেয় গেছ, 
আপিন eকটা কাপ মারেবন, di-িতন iি  মািটটাi আপিন eকট ু
নরম টাiেপর পােবন। তার িনেচটা পাথর। তােত ধান গােছর িশকড় 
যাoয়ার কােনা kমতা নi। আজেকর লাভ করেত িগেয় কালেকর 
kিত হেয় যাে । 
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চােষর pযুিk o পিরচালন 
sিজত চৗধুির 

 

‘কাল িন’ পিtকার জাnয়াির ২০১২ সংখ ায় ‘চাষ িনেয় কথা চািষেদর সে  কথা’ eবং ‘দ  s  সম ান’ পিtকায় ৩ ফbrয়াির ২০১২ সংখ ায় ‘ফাম 
ফ াটািলিটজ, ফামাস a াজ িভিkm স aফ পিলিটকাল র াংg িলং’ শীষক dিট pবেn sিজত চৗধুির িলেখেছন ‘িবগত eক দশেক চাষ eবং চািষেদর aবsা 
kমশ খারােপর িদেক যাে ।’ িতিন eটাo বেলেছন য পি মবে র চািষরা ‘eক রাজৈনিতক কলেহর িশকার’। eমতাবsায় খাদ  িনরাপtা sিনি ত 
করেত িতিন eখানকার চােষ দk মশিkর সে  আধুিনকীকরেণর pেয়াজেনর কথা তুেল ধেরেছন। আমরা eখান থেকi তাঁর সে  কথা r কির। sিজত 
চৗধুির চােষ pযুিk ( টকেনালিজ) o পিরচালন (ম ােনজেম ট) সmেক তাঁর ভাবনার কথা বk কেরন। সটাi eখােন িলিখতভােব পশ করা হল।         

 
টকেনালিজ ei শbটা aেনক সময় eক াn ধারণার জn দয়। 
টকেনালিজ eবং ম ােনজেম ট aেনকটা িবশাল জায়গােক কভার 
কের। যার যরকম sাথ, স টকেনালিজেক সরকম ভােব দখেছ। 
আমার কােছ সi টকেনালিজটাi সেবাtম বেল মেন হয়, যােক 
মাnষ তােদর জীবনযাপেনর জn uপেযাগী কের িনেত পারেছ। 
পি মবে  aেনক ছােটা চািষ, চােষর uৎপাদনশীলতা বাড়ােত 
হেব। আমার e িনেয় কােনা মাহ নi য সটা জব না aৈজব 
হেব। িকnt সটা চািষর জn ম লজনক হেত হেব। টকেনালিজর 
ব বহারটা, চািষর সংs ৃিত, িশkার সে  মািনেয় িনেত হেব। আমার 
ধারণা চােষo খুব টকেনালিজর ব বহাের পিরবতন হেয়েছ। 
sাধীনতার পর থেক আজ পযn যিদ uৎপাদনশীলতার বৃিd দেখন, 
তাহেল সারা দেশ টকেনালিজর ব বহাের সাংঘািতক পিরবতন 
eেসেছ। সটা হাiিbড বীজ ব বহাের হাক আর ধান রায়ার 
প াটােন, রাসায়িনক o কীটনাশেকর ব বহাের হাক, আমরা িচরকাল 
দেখ eেসিছ ধান ঝাড়া হত পাটায়। eখন কােনা gােম পাটায় ধান 
ঝাড়েত দখেবন না, পা িদেয় চালােনা মিশেন ধান ঝাড়া হে । 
ধান ঝাড়ার aেনক aত াধুিনক বেড়া মিশন ভারতবেষ eেস গেছ, 
পা ােব দখা যােব। সi মিশন তা eখােন কu িনে  না। কারণ 
পি মবে র জn যটা uপেযাগী সটাi লােক ব বহার করেছ। যত 
বেড়া Tাkর আমরা ant দিখ, আেমিরকা বা পা ােব, আমােদর 
eখােন ছােটা পাoয়ার িটলারgেলা দাrণ চলেছ। চািষ গrর বদেল 
oটােক মােঠ িনেয় হাঁটেছ। তাহেল টকেনালিজর ব বহার িকnt 
ধারাবািহকভােব চােষর মেধ  eেস যাে । সটােক Tািডশনাল চাষ 
বেল যারা মাহgs, আমার সভােব দখেত আপিt আেছ। চাষ-
pধান a ল যgেলা, যখােন pধান জীিবকা চাষ, বেড়া চািষরা, 
eকi িজিনস সব চােষ ব বহার করেছ দখা যােব না eবং কৃিষেত 
ei পিরবতন ধারাবািহকভােব হেয় চেলেছ।   
 আমার মেন হয়, িববতনটা sাভািবক eবং ছােটা ছােটা 
কতকgেলা পিরবতন বা ছােটা ছােটা িমuেটশন হে , আবার 
কখেনা কখেনা হঠাৎ eকটা বেড়া পিরবতনo আসেছ, যমন 
ডায়ানােসার হঠাৎ aবলpু হoয়া, সটাo eকটা ঘটনা। 
টকেনালিজর kেto ছােটা ছােটা নতুন ব বহার হে , কারণ 
চািষ eক িবচারেবাধসmn  মাnষ। যটােত চািষর uৎপাদেনর হার 
বিশ, স সটাi ধের নেব। eমন ভাবার কারণ নi য স 
Tািডশনাল পুেরােনা ভাবনা িনেয়i পেড় আেছ িচরকাল। যমন, 
কu তীথ করেত কাথাo গল, সখােন নতুন ফল দখল, চারেট 
বীজ িনেয় eল। eiভােব ছিড়েয়েছ চাষ। 
 আেলাচ  হল, কাথা থেক কখন বেড়া ধরেনর পিরবতন eল 

চােষ? য পিরবতন eকটা ulmন। সটা িনি তভােব ষােটর 
দশেক, যখন সারা ভারতবেষ সবুজ িবpব eল, eকটা ulmন 
হেয়িছল। কননা চািষরা দখেছ, সার ব বহার কের uৎপাদন 
বাড়েছ। সটা পা ােব হয়ত ষােট eল, utরpেদেশ হয়ত বাষিTেত 
eল, িবহাের হয়ত পঁয়ষিTেত বা পি মবে  বাহাtের। িকnt 
িনি তভােবi oটা eকটা বেড়া পিরবতন। আিম চািষেক দখিছ না। 
oi জায়গায় আিম থাকেল কী করতাম? ভাবিছ ei য বােরা চাষ, 
eটা তা সরকাির aিফসাররা gােম িগেয় pবতন কেরিন। eকটা 
চািষ কের দখল eত লাভ হে , পেরর বছর আর eকজন r 
কের িদল। টকেনালিজটা মুেখ মুেখ দেখ দেখ pচার হেয় গেছ।  
 মমারীেত eত আলু হয়। বীজ আেস পা াব থেক, eকটা 
sশাল বীজ। eখন সi বীেজর ব বসা eকটা িবরাট ব বসা 
oখােন। আমার যটা p , oi বীজটা যখন eতi ভােলা, eখােন 
িক তির করা যায় না? ভারতবেষর di pাn, পা াব আর 
পি মবাংলা --- কী সাংঘািতক Tাnেপােটর খরচ। eখােন িক তত 
বেড়া চািষ আমােদর আেছ। িকংবা কu যিদ করেত চায়, pথমবার 
বীজ লািগেয় তােক pিতেযািগতায় নামেত হেব পা ােবর oi 
আলুoয়ালার সে । eখানকার য ছােটা চািষ, স কীভােব ei 
বীজ তিরর ঝুিঁক নেব? টকেনালিজর pাথিমক িবিনেয়ােগর kমতা 
তা তার নi।  
 eরকম aেনক িজিনস যgেলা পি মবাংলায় চািষেদর kেt 
হoয়ার pেয়াজনীয়তা আেছ, িকnt pেয়াজনীয় সাহােয র aভােব 
হািরেয় যাে । বতমােন যখন চাষ আর লাভজনক নয়, তখন স 
আরo িবিনেয়াগ করার কথা ভাবেব কীভােব? পি মবাংলার ৫৮% 
চািষর জিম eখন সামাn, যা aথৈনিতকভােব লাভজনক নয়, স 
তার ছেলর খাবােরর িচnা করেব না িবিনেয়ােগর িচnা করেব? 
ধrন, নতুন কােনা চাষ আপিন িনেয় আসেছন, কui বলেব না 
য তুিম সবটা oi চাষ কেরা। স বলেব জিমর eকটা aংেশ 
ছােটা কের কেরা। যিদ ভােলা ফলন হয়, ধােপ ধােপ বাড়াo। 
eটাi িনয়ম। তার মেধ  দখা যায় eখানকার gােম সাহসী চািষ কম 
আেছ। সবাiেক বলা হল, িতনজন হয়ত eিগেয় eল। য ছােটা 
চািষর ধরা যাক িতন িবেঘ জিম, স কতটkু করেব? আশপােশর 
জিমেত চািষরা সi পরীkামূলক চােষ নi। মােঠর মাঝখােন eকটা 
সবিজ চাষ হয়ত পরীkামূলকভােব করা হে । িকnt স তা সi 
পরীkােক সফল করেত পারেব না আশপােশর জিমর চািষেদর 
সাহায  ছাড়া। পি মবাংলায় চােষর  pািত ািনক কাঠােমা হািরেয় 
গেছ। কােনা eকটা pািত ািনক কাঠােমা যা চািষেদর pিতিনিধt 
কের, সটাo নi। রাজৈনিতক দলgিলর য কৃষক িভিtক দল বা 
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কৃষক সভা সখােন pকৃত কৃষেকর চেয় পািটর লাক বিশ। eখােন 
আমােদর টকেনালিজর পরাজয়, eখােন দরকার চািষর িনজs 
pিত ােনর। আমরা জব চােষর কথা বলিছ। িকnt সটা চািষর 
কােছ তােদর মেতা কের িনেয় যাoয়ার মেতা কােনা সংsা নi।  
 টকেনালিজ িভতের ঢুকেত পারেছ না। তার dেটা কারণ। eকটা 
aথৈনিতক কারণ, চািষর কােছ পরীkামূলক িকছু করার মেতা 
জায়গা নi, ছােটা জিম; িdতীয় কারণ হল কােনা pািত ািনক 
মদত নi। জব ব াপারটা খুব ভােলা। িকnt যতkণ চািষ তার ঘের 
ফলেন িরটান পাে  না, স সটা gহণ করেব না। আমােক  
চািষেক টকেনালিজটা শখােত হেব eবং ফসল কনার ব বsা 
করেত হেব। আিম eকজন কনিজuমার িহেসেব চাষেক দখিছ, যটা 
আমােক লাভ দেব। বাজােরর kতা চাiেছ, সবিজর দামটা যন 
না বােড়, িনয়ntেণ থােক। চািষ চাiেছ, oরা সবাi িটিভ িকনেছ, 
গািড় িকনেছ, আিম eকটু বিশ দােম ফসলটা িবিk কির। চািষ যিদ 
বিশ দােম িবিk কের, তার লাভ। আিম যিদ কম দােম িকিন, 
আমার লাভ। eকটা সংঘাত হেব। সরকার মাঝখােন দাঁিড়েয় দখেব, 
কীভােব ei সংঘাতটা দূর কের eকটা ভারসাম  রাখা যায়। আিম 
তাহেল কান দৃি েত চাষটােক দখব?  
 পা ােব য চুিk চাষ হে , eখন বিশরভাগ চািষ সটাi বেছ 
িনে , pথমিদেক তারা তা চাiিছল না। কাmািন চািষেক বলেছ, 
তুিম আমার বীজ নাo, আিম িনিদ  দােম তামার ফসল িকেন নব। 
eখােন চািষর িনরাপtার p টা িকছুটা িমটেছ। gােম gােম আরামবাগ 
hাচািরজ o িকছু কাmািন পালিT কিরেয়েছ। eেত কাmািনর 
িনি তভােব লাভ রেয়েছ, িকnt যােদর িবিk করিছল সi gােমর 
লােকেদরo iনকাম হি ল। িকnt যিদন কাmািনর লাভ কম হল, 
বাড ু’র জn স egেলা সব ছেড় িদেয় চেল গল। য বচারারা 
মুরিগর বা া িনেয় বেস আেছ, তারা জােন না কী করেব।  
 ঝাড়খেNর লাহারডাগায় কাaপােরিটভ PRADAN–eর ( পালিT 
কাaপােরিটভ) িকnt eiসব ছােটা ছােটা মুরিগ পালনকারীেদর িনেয় 
িদিব  চলেছ। oখান থেক পালােনার কu নi। pেত েকরi লাভ-

লাকসান eেক aপেরর সে  গভীরভােব জিড়েয় আেছ। 
 ভারতবেষ যত কাaপােরিটভ আেছ, সংখ ায় সবেচেয় বিশ 
পি মবাংলায়। কাaপােরিটভ ব থ হoয়ার সংখ াo eখােন সেবা । 
আমােদর eখােন কাaপােরিটভ কখেনাi সহেযািগতার মেনাভাব বা 
কাaপােরশেনর িsিরট িনেয় তির হয়িন। পি মবে  pকৃত 
কাaপােরিটভ গেড় uঠল না, তার eকটা কারণ আমােদর 
তথাকিথত ‘রাজৈনিতক সেচতনতা’র uপিsিত। কাaপােরিটেভ 
আিম যাব, আমার িনেজর তািগেদ, তুিমo eেসা তামার িনেজরটা 
বুেঝ িনেত। পি মবে র চািষর ভােলা চািষ ভাবেব না, an কu 
eেস ভেব দেব।  
 pকৃত কাaপােরিটভ িকnt ব িkর sাথেক ত াগ করেত বেল না। 
বরং সকেলর sাথেক রkা কের তােদর িনজ িনজ দািয়t পালেনর 
মেধ  িদেয়। pকৃত মমােথর eকিট কাaপােরিটেভ সকেল সমান নয়। 
আপিন আমার চেয় ভােলা চািষ, আপনােক নািমেয় eেন আমার 
সমান কের খারাপ কের আনা হেব, eটা pকৃত সহেযািগতার লkণ 
নয়। বরং যার আয় কম তারo আয় বািড়েয় সকেলর আয় বাড়ােনার 
য চ া সটাi pকৃত সহেযািগতা। য বিশ uদ মী স বিশ 
রাজগার করেব, য কম uদ মী স কম রাজগার করেব। eটাi তা 
sাভািবক। eবার eকটা জিম dজেনi চাiেছ। য মািলক স পয়সা 
পেয় uদ মীেক সi জিমটা িবিk করল, eর মেধ  কােনা anায় 
নi। eবার ধরা যাক, জিমটা সরকাির। য uদ মী স সরকাের য 
আেছ তােক pভািবত করল eবং বলল, তুিম জিমটা আমােক িদেয় 
দাo। যার সi pভািবত করার kমতা নi, স পল না, eটা িকnt 
anায়। য কােনা দেশ য কােনা সমেয় সরকার সmণূ িনরেপk 
নয়, সটােক যখন kমতাসmn লােক িনেজর মেতা কের ব বহার 
কের নয়, তখন সটােক আটকােনা খুব pেয়াজনীয়। গণতািntক দেশ 
তাo িকছুটা nায তার sেযাগ আেছ। পি মবাংলায় ei মুহূেত 
ছােটা চািষেদর সফল কাaপােরিটভ খুব pেয়াজনীয় চাষ eবং 
চািষর sােথ। আমােদর দেশi ‘আমুল’ বা ‘িলjত’-eর মেতা 
কাaপােরিটভo আেছ।

িবষয় : আমির-কাN 
নেভmর-িডেসmর ২০১১ সংখ ার মnেন pকািশত ‘eক িচিকৎসেকর 
চােখ আমির-কাN’শীষক লখািট সmেক িকছু মnব  o সংেযাজন 
পাঠালাম : 
১. লখািটেত ‘বদমাiস’ শbটা ব বহার না করেল হয়েতা শালীন হত।  
২. িচtর ন ক ানসার হাসপাতাল ১৯৫১ সােল ডাkার sেবাধ িমt 
কেরিছেলন। 
৩. eমিড, eমeস- দর সmেক : সংবাদপেt পড়লাম, eমিড, 
eমeস সংখ ায় কম, সজn জলার হাসপাতােল িবেশষj পাঠােনা 
যাে  না। আমার কথা হল, বিশরভাগ eমিড, eমeস-eর পাশ 
করা পঁুিথগত িবদ া। ডাkািরেত হােতকলেম কাজ না জানেল, 
িনেজর oপর আsা না থাকেল, সময়মেতা িসdাn িনেত না পারেল 
ধু eমিড বা eমeস হেলi হেব না। িতন বছর কাজ কের 

aptitude, attitude, performance দেখ তেব eমিড, eমeস 
পরীkা দoয়ার anেমাদন হেব। 

আমােদর দেশ nাশনাল সািভস করেত হেল kাস টুেয়l ভ 
পরীkা শষ হoয়ার পের য সময় থােক, ছাtছাtীরা সi িতন মাস 
কাজ কrক ভলাি টয়ার হেয়। িবিভn eনিজo িবিভn ধরেনর কাজ 
করেছ। eভােব দািয়t আসেব, an মাnষটা কত আপেদ িবপেদ 
aভােব কমন কের িদন gজরান করেছ সটাo জানা দরকার। 
মাnষেক সাহায  করা িশখেত হেব। তাহেল িনেজেক জানা যােব, 
জীবন কী তাo জানা যােব, ভিব েত ei aিভjতা কােজ লাগেব। 
 তমিন িবe বা িবeসিস পাশ করার পের সমাজেক জানার জn 
িনেজর kমতা জানার জn কন কাজ করেব না? কবল জেয় ট-
eর জn পড়া মুখs করেলi হেব! তার ফেল aেনক non 
functional িবe, িবeসিস তির হেয়েছ। কত iি িনয়ার লাগেব 
িঠক নi। পাশ করা iি িনয়ার শতকরা ৭০ জন কমহীন। কী হেব?   

শাভা ঘাষ 
দিkণ কলকাতা       

  িচিঠপt     
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চািষর সে  কথাবাতা 
িবষয় : চািষর কােছ ধানচাষ কতটা uপেযাগী 

 

‘চািষর কােছ ধানচাষ কতটা uপেযাগী’ ei িবষেয় িকছু p  িনেয় আমরা িগেয়িছলাম কাচিবহার, মুিশদাবাদ, নিদয়া, বীরভূম, hগিল, পি ম মিদনীপুর, 
পূব মিদনীপুর, পুrিলয়া, দিkণ ২৪ পরগনা o utর ২৪ পরগনা জলার মাট ৩৮িট gােম। মাট ৬২ জন চািষর সে  আমরা কথা বেলিছ। eেঁদর মেধ  
রেয়েছন eমন চািষ িযিন ৩০ িবঘা জিমেত ধান চাষ কেরেছন, eকi সে  রেয়েছন eমন চািষ িযিন ১ িবঘা বা আরo কম, মাt কেয়ক কাঠা জিমেত ধান 
চাষ কেরেছন। eরঁা যমন িনেজর জিমেত চাষ কেরেছন, আবার aেনেক ভােগ বা িলজ িনেয় চাষ কেরেছন। eেঁদর aেনেক কবলমাt আমন বা বষার চাষ 
কেরেছন; কu কu আমন eবং বােরা বা খােরা চাষ dেটাi কেরেছন। eমনকী eর oপর কu আuশ ধানo চাষ কেরেছন। আমন, বােরা eবং আuেশর 
চােষ সাধারণত আমরা aিধক ফলনশীল বীজ ব বহার করেত দেখিছ; িকছ ুব িতkমী বা দশীয় বীেজর চাষo রেয়েছ।  
 পিtকার পk থেক চািষেদর সে  ei কথাবাতা চালােনা হেয়েছ আলাদা আলাদাভােব। eক-eকিট gােম ব িk-চািষর সে  eক-diজন িগেয় p gিল 
সামেন রেখ কথা বেলেছন। িনধািরত p পেtর বাiেরo বশ িকছ ুকথা হেয়েছ। eেত aংশ িনেয়েছন রামজীবন ভৗিমক, aিমতাভ চkবতী, মুহাmাদ 
হলালuিdন, sশাn বাস, ভেবশ মাহােতা, শিমত আচায, তrণ দবনাথ, বিসrিdন, শখ kরবান আিল, ভpিতম রায়েচৗধুির, শমীক সরকার, িজেতন 
নnী, aেলাক দt, পাথ কয়াল, িমtা চ াটািজ, sমন রাজ eবং বি ম।  
 চািষেদর কাছ থেক পাoয়া তথ  o পিরসংখ ানগত utরgিল আমরা pথেম পশ করব eবং সংি  নানান িবষেয় তাঁেদর মnব gিলo uপিsত করব।
 

ধানচাষ : আমন 
হমnকােলর ধান হমন বা আমন। আষাঢ় মােসর গাড়ার িদেক 
বীজ লাগােনা হয়। বষার আগমন anযায়ী বীজ ফলার সমেয় িকছু 
হরেফর হয়। গত আষােঢ় (১৪১৮ ব াb) আমন ধান চাষ কেরেছন 
য চািষরা, তাঁেদর কাছ থেক পাoয়া তথ  o পিরসংখ ান eখােন 
পশ করা হে ।     
বীজ সংgহ 
ধান চােষর pথম কাজ হল িনিদ  ধােনর বীজ সংgহ করা। চািষরা 
কu বীজ িনেজ তির কের রেখিছেলন, কu gােমর an চািষর 
কাছ থেক সংgহ কেরেছন, বিশরভাগi বাজার থেক িকেনেছন। 
আবার িনেজ িকছুটা তির কেরেছন, বািকটা বাজার থেক 
িকেনেছন, eরকম চািষo রেয়েছন। eছাড়া ভােলা ফলন পাoয়ার 
জn চািষরা বীজ শাধন কের নন। দিkণ ২৪ পরগনার ফলতা 
a েলর চািষ aেশাক হালদার dেধ র আর sপার ামলী বীজ 
িতন বছর আেগ িকেন রেখিছেলন, সটা eবার বীজতলার জn 
ব বহার কেরেছন।  
 পি ম মিদনীপুেরর জামবিনেত হেরন খামri চার-পাঁচ বছর 
আেগo বীজ রাখেতন। িকnt ভােলাভােব না বেছ রাখেল ধান o 
আগাছার বীজ িমেশ যায়, ধােন আগাছা বিশ হয়। বেছ বীজ রাখা 
খাটুিনর কাজ। তাi eখন ফােমর বীজ কেনন, eেত ফলনo ভােলা।  
 utর ২৪ পরগনা জলার বাঁশপলু a েলর চািষ কালাম িব াস 
o kতুেবািdন মNল আমন চাষ কেরন না। িকnt তাঁরা আuশ     
(আuেশর aথ আ ) ধান িহেসেব শতাbী িমিনিকেটর চাষ 
কেরিছেলন। সi ফলনটা বীজধান িহেসেব ৯০০ টাকা/বsা িবিk 
কেরেছন। eেত কনা বীেজর তুলনায় ফলন কম হয় না।    

কাচিবহােরর বােন র a েলর বেড়া চািষ বীেরnd চnd দাস 
পাঁচ বছর anর বাজার থেক বীজ কেনন, মাঝখােনর বছরgিলেত 
িনেজ তির কের নন। বধমান জলার মমািরেত dলাল নnী 
বধমান শহেরর বীেজর দাকান থেক লাল sণ সািটফােয়ড বীজ 
কেনন। সi বীজ আuশ িহেসেব ২ িবঘায় লািগেয় য ধান পাoয়া 
যায় সটা থেক তাঁর ১২.৫ িবঘা জিমেত চােষর জn বীজতলা 
িহেসেব ফলা হয়।  

সারিণ ১ 

sান 
( জলা) 

চািষর নাম বীেজর নাম সংgেহর ধরন 

ভাতশালা 
(u. ২৪ 
পরগনা) 
ঐ 
বড়gম 
(u. ২৪ 
পরগনা) 
বাiগাছী 
(u. ২৪ 
পরগনা) 
ঐ 
ঐ 
হাবড়া (u. 
২৪ পরগনা) 
বতাi 
(নিদয়া) 
িদগনগর 
(নিদয়া) 
ঐ 

 
ঐ 
ঐ 
 
দবgাম 
(নিদয়া) 
িশমুরািল 
(নিদয়া) 
মদনপুর 
(নিদয়া) 
ঐ 
চাকদা 
(নিদয়া) 

িলয়াকত আিল 
মNল 
 
গালাম হােসন 
pভাত ঘাষ 
 
 
রিফক মাlা 
 
 
রিফkল মNল 
ekামুল হক মাlা 
sমন রাজ 
 
ujjল মুNাির 
 
নপাল ঘাষ 
 
িবপদ ভ ন িব াস 
 
মদন সরকার 
চNীচরণ িব াস 
 
িবনয় কর 
 
িবমল মNল 
 
সাiফুল মNল 
 
kতুবুিdন মNল 
পরাণ মিlক 
 

প জ 
 
 
বাiশফািল 
sণ মাsরী  
 
 
sণ মাsরী o 
মাটা sণ 
 
sণ মাsরী 
sণ মাsরী 
রি ৎ 
 
িমিনিকট 
 
লাল sণ o সাদা 
sণ 
সাদা sণ 
 
জানা যায়িন 
লাল sণ o সাদা 
sণ 
জানা যায়িন 
 
sণ মাsরী 
 
লাল sণ 
 
িমিনিকট 
িমিনিকট 
 

িনেজ তির করা 
 
 
পড়িশর থেক কনা 
বাজার থেক কনা 
 
 
িনেজ তির করা 
 
 
বাজার থেক কনা 
িনেজ তির করা 
বাজার থেক কনা 
 
বাজার থেক কনা 
 
বাজার থেক কনা 
 
বেড়া চািষর থেক 
কনা 
বাজার থেক কনা 
বাজার থেক কনা 
 
রানাঘাট eিডo 
aিফস থেক কনা 
িনেজ তির করা 
 
পড়িশর থেক কনা 
 
বাজার থেক কনা 
বাজার থেক কনা 
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খড়gাম 
(মুিশদাবাদ) 
থুপসাড়া 
(বীরভূম) 
থুপসাড়া 
(বীরভূম) 
থুপসাড়া 
(বীরভূম) 
বােন র 
( কাচিবহার) 
জামবিন 
(পি ম 
মিদনীপুর) 
আড়েগায়াল 
(পূব 
মিদনীপুর) 
ঐ 
বােnায়ান 
(পুrিলয়া) 
ঐ 
 
ঐ 
 
ঐ 
 
ঐ 
 
ঐ 
 
সানাখািল, 
snরবন (দ. 
২৪ পরগনা) 
রামচndখািল 
snরবন (দ. 
২৪ পরগনা) 
 
িস রু 
(hগিল) 
মমাির 
(বধমান) 
kিতয়া 
(বধমান) 
ফলতা (দ. 
২৪ পরগণা) 
 
utর 
কলাগািছয়া 
মিহরামপুর 
 
নারান 
বিড়য়া 
gঠারী 

তাসিমন 
 
কানন সাহা 
 
সখ গালাম 
মাsাফা 
মহঃ হািনফ 
 
বীেরnd চnd দাস 
 
হেরন খামri 
 
 
বাদল গােয়ন 
 
 
গৗতম মহাপাt 
বাsেদব দt 
 
তপন িসং সদার 
 
রােজন মুমু 
 
িশবপদ তntবায় 
 
বাঙািল বােs 
 
িদবাকর মাহাত 
 
রাণী মুNা 
 
 
আবdল oহাব 
জমাদার 
 
 
ামল রায় 

 
dলাল নnী 
 
শখ বরজাহান 
 
aেশাক হালদার 
 
 
হািনফ মNল 
 
শেলন মNল 
 
আিসয়া িবিব 
 
বাশরী দাস 

লাল sণ o  
সাদা sণ 
লাল sণ 
 
লাল sণ 
 
লাল sণ 
 
sণ মাsরী o 
পাiজাম 
লাল sণ, 
কালচা, ললাট, 
শ র 
pতীkা, ১০১৭  
dেধ র 
 
সেnাষী 
প জ o ামলী 
snরী 
লাল sণ o 
প জ/কিল  
ললাট o লাল 
sণ 
লালsণ বুেলট, 
ললাট, খNিগির 
লাল sণ o 
ললাট 
প জ, বুেলট o 
লাল sণ 
কােলা মাটা 
 
 
aিgবান মাটা o 
পাটনাi প জ 
গাল প জ o 
দােমাদর প জ 
 
 
লাল sণ 
 
লাল sণ o 
sমন 
dেধ র o sপার 
ামলী 

 
sপার ামলী 
 
sপার ামলী o 
িঝেঙশাল 
sপার ামলী 
 
গীতা িল o 
সিবতা পাটনাi  

িনেজ তির করা 
 
িনেজ তির করা o 
বাজার থেক কনা 
িনেজ তির করা  
 
িনেজ তির করা o 
বাজার থেক কনা 
িনেজ তির করা o 
বাজার থেক কনা 
বাজার থেক কনা 

 
বাজার থেক কনা 
িনেজ তির করা 
 
বাজার থেক কনা 
বাজার থেক কনা 
 
বাজার থেক কনা 
 
বাজার থেক কনা 
 
বাজার থেক কনা 
 
বাজার থেক কনা 
 
বাজার থেক কনা 
 
পড়িশর থেক কনা 
 
 
বাজার থেক কনা 
 
িনেজ তির করা 
 
িনেজ তির করা 
 
বাজার থেক কনা 
িনেজ তির করা 
বাজার থেক কনা 
 
িতনবছর আেগ 
কনা বীজ থেক 
তির 
বাজার থেক কনা 
 
িনেজ তির করা 
 
িনেজ তির করা 
o বীজতলা কনা 
পড়িশর থেক কনা 
 

বীেজর দাম 
utর ২৪ পরগনায় গতবছর আমন ধান চােষ চািষরা বাজার থেক 
শতাbী িমিনিকট বীজ িকেনেছ ২০ টাকা/ কিজ দের, আবার চািষ 
িনেজ ফিলেয় oi শতাbী িমিনিকট বীজ an চািষেক িবিk কেরেছ 
১৫ টাকা/ কিজ দের। যারা sানীয় বীজ িকেনেছ পাড়া থেক, তার 
দাম aেনকটা কম, ৮-৯ টাকা কিজ। যারা বীজতলা িনেজরা না 
কের সরাসির চারা িকেন riেত যায়, তােদর চড়া দােম চারা 
িকনেত হয়। যমন ১০ কাঠা জিম riেত ৩০০ টাকার চারা িকনেত 
হেয়েছ eকজন চািষেক। কারণ খুব সামাn জিমেত যারা চাষ কের, 
তারা আলাদা কের বীজতলা করার hাপা িনেত পাের না।  
 দখা যাে , ১ িবেঘ জিমেত ৩-৪ থেক ৮-১০ eমনকী ১৫ 
কিজ পযn বীজ লােগ বীজতলার জn। পাড়ােত চািষর কাছ থেক 
বীজ িনেল দাম কম পেড়; আবার বাজার থেক বীজ িকনেল তার 
দাম a ল ভেদ হরেফর হয়। চািষেক eবছর ৩০-৪০ 
টাকা/ কিজেতo বীজ িকনেত হেয়েছ। 
বীজতলা 
aিধকাংশ চািষi িনেজ বীজতলা কের। ব িতkমী kেt eবং al 
জিমেত কu কu সরাসির চারা িকেন নয়। বীজতলা করেত 
জিমেত বীজ ফলা, চাষ (Tাkর বা লাঙল দoয়া হয় eবং মi 
দoয়া হয়, সার-িবষ-জল pেয়াগ সবi করেত হয়। সময় লােগ 
eক- দড় মাস। eক িবেঘ জিমেত বীজতলার জn চািষ িনেজ কাজ 
কেরo আরo dেটা লবার লােগ। বীজতলার সামিgক খরচ eকজন 
চািষর িহেসব থেক িকছুটা আnাজ করা যেত পাের। যমন, utর 
২৪ পরগনার বাiগাছী a েল রিফক মাlা ১০ িবঘা জিমেত আমন 
চাষ কেরেছন। িতিন ১০ কাঠা জিমেত বীজতলা কেরেছন। Tাkর 
িদেয় জিম চষেত লেগেছ ১২০ টাকা, লাঙল িদেত ১০০ টাকা 
লবার eবং ১০ কিজ সার িনেজ pেয়াগ কেরেছন, তােত খরচ 
পেড়েছ ১০০ টাকা, aথাৎ বীজতলার মাট খরচ পেড়েছ ৩২০ টাকা। 
কাচিবহার জলার বােন র a েলর বেড়া চািষ বীেরnd চnd দাস 
লবার লািগেয় বীজতলা কেরেছন। ৩০ িবঘা আমন চােষ তাঁর 
বীজতলার খরচ পেড়েছ ৫৫০ টাকা। 
 কম জিমেত যিদ পিরবাের গতর খাটার মেতা লাক থােক 
তাহেল বাiেরর লবার ছাড়াi বীজতলা কের নoয়া যায়। যমন, 
পি ম মিদনীপুেরর জামবিন a েলর হেরন খামri তাঁেদর সােড় 
চার িবঘা জিমেত তাঁর di ভাi, িতন বu আর di ভাiেপােক ei 
কােজ সে  পেয় যান। পুrেষরা জিমেত লাঙল িদেয় ঘাস বেছ 
নয়, মেয়রাo বীজ ফলার সময় হাত লাগায়, তারপর পুrেষরা 
ফর লাঙল o মi দয়, সiসময় মেয়রা মােঠ খাবার পৗঁেছ দয়। 
eর ফেল বীজতলা করেত তমন কােনা পয়সা খরচ হয় না।  
রায়া 
snরবেনর রামচndখািলেত আবdল oহাব জমাদার ১৪ িবঘা জিমেত 
আমন চাষ কেরেছন। বীজতলার জn ১১২ কিজ বীজধান ফলেত 
হেয়েছ, ৫-৬টা লবার লেগেছ। কাজ হল আল দoয়া, মািট সমান 
করা আর ধান ফলা। eরপর ধান রায়ার আেগ Tাkর িদেয় dেটা 
কের চাষ দoয়া হয়। oটােক বেল পচািন, মািটেক পচেত সাহায  
কের। তারপর রায়ার িদেন বলেদ লাঙল িদেয় মi িদেয় eকচাষ 
িদেয় ধান riেত হয়। oহােবর বলদ নi। an লাক তােদর বলদ 
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জাড়া িনেয় eেস চেষ দয়, িবেঘ pিত ২০০ টাকা িদেত হয়। চারা 
riেত িবেঘেত oহােবর ৪টা লাক লােগ।           

ধান রায়ার কােজ যিদ পুেরা লবার লাগােনা হয়, তাহেল ১ 
িবঘা জিমেত চারা riেত মাটামুিট ৫টা লবার লােগ। লবার যিদ 
eকেবলা কাজ কের, তাহেল ১০টা লবার লােগ।  
সার pেয়াগ 
snরবেনর রামচndখািলেত আবdল oহাব জমাদার ধান রায়ার 
সময় চাপান সার িহেসেব িডeিপ আর দানা ফসেফট িদেয়েছন। ১৫-
১৬ িদন পর িবঘা pিত ১৫ কিজ কের iuিরয়া pেয়াগ করেত হয়। 
১ মাস পর আবার ১৫ কিজ eবং থাড় আসার পর ৮ কিজ 
iuিরয়া িদেত হয়। aথাৎ িবেঘেত মাট ৩৮ কিজ iuিরয়া লােগ। 
গাছ aত িধক বেড় গেল জিমেত তঁুেত িদেত হয়। জিমেত য 
ঝাঁিজ (আগাছা) হয়, তঁুেত িদেল সটা পেচ যায়, oটা তখন সােরর 
কাজ কের। ei সােরর িহেসবটা aিধক ফলনশীল ধান চােষর 
িহেসব, দশীয় ধােন, যমন aিgবান মাটা ধান চােষ oহােবর সার 
িকছুটা কম লেগেছ। 
 utর ২৪ পরগনা জলার বাiগাছীেত রিফক মাlা ১০ িবঘা 
জিমেত আমন কেরেছন। িতিন ধান রায়ার আেগ কাদায় ফসেফট 
১০ কিজ/িবঘা, iuিরয়া ৫ কিজ/িবঘা eবং িজ  ১০ কিজ/িবঘা 
িদেয়েছন। eরপর চাপান িহেসেব ৩০ িদন পর ফসেফট ১০ কিজ 
eবং iuিরয়া ১৫ কিজ িদেয়েছন। তৃতীয় দফায় ৪৮ িদেনর মাথায় 
iuিরয়া ৫ কিজ eবং পটাশ ৭ কিজ িদেয়েছন। oi জলার 
ভাতশালায় গালাম হােসন ৪ িবঘা জিমেত াবণ মােসর ৮ তািরখ 
iuিরয়া ৫০ কিজ, ফসেফট ৫০ কিজ আর িজ  ৮ কিজ 
িদেয়েছন; িdতীয় দফায় ১৫ িদন পর iuিরয়া ৭০ কিজ, ফসেফট 
৫০ কিজ আর িজ  ৮ কিজ; তারপর ৭ িদন পর iuিরয়া ৭০ 
কিজ, পটাশ ৫০ কিজ আর থাiেমট (oষুধ) ৮ কিজ িদেয়েছন। 
 বীরভূম জলার থুপসাড়া a েলর সখ গালাম মাsাফা ২ িবঘা 
জিমেত আমন চাষ কেরেছন। িতিন মাট ৪৫ কিজ/িবঘা সার 
pেয়াগ কেরেছন (iuিরয়া ২৫ কিজ, ১০-২৬-২৬/িডeিপ ২০ 
কিজ)। oi a েলi মহঃ হািনফ ২৫ িবঘা জিমেত আমন 
কেরেছন। িতিন ৬০ কিজ/িবঘা সার pেয়াগ কেরেছন (িডeিপ ২০ 
কিজ, iuিরয়া ৩০ কিজ আর পটাশ ১০ কিজ)। 
 মুিশদাবাদ জলার খড়gাম a েল তাসিমন তাঁর ৫ িবঘা ৪০ 
ডিসেমল জিমেত িবঘা pিত িডeিপ/১০-২৬-২৬ ২০ কিজ, iuিরয়া 
১৫ কিজ eবং পটাশ ৫ কিজ িদেয়েছন। 

কাচিবহােরর বােন র a েল বীেরnd চnd দাস তাঁর ৩০ িবঘা 
জিমেত ধু রাসায়িনক সার pেয়াগ কেরন, িডeিপ ৮ কিজ/িবঘা, 
iuিরয়া ৮ কিজ/িবঘা eবং পটাশ ৬ কিজ/িবঘা। 
 কu কu রাসায়িনক সােরর পাশাপািশ জব সারo ব বহার 
কেরন। যমন জামবিনর হেরন খামri। তাঁর সােড় চার িবঘা 
জিমেত িতিন বািড়র গrর গাবর সার িহেসেব ব বহার কেরন; 
রাসায়িনক সােরর মেধ  িডeিপ বা ১০২৬ দন িবঘা pিত ১৫ কিজ; 
চাপান সার িহেসেব iuিরয়া বা নাiেTােজন ১০ কিজ/িবঘা। কu 
কu বাজার থেকo গাবর সার িকেন ব বহার কেরন, যমন, 
utর ২৪ পরগনার ekামুল হক মাlা ১ িবঘা জিমেত ৫০০ টাকার 
গাবর সার িদেয়েছন। eর eকটা িহেসব পশ কেরেছন নিদয়া 

জলার িদগনগর a েলর চািষ নপাল ঘাষ। িতিন ১৬ িবঘা 
জিমেত আমন কেরেছন। তাঁর িনেজর বািড়র জব/ গাবর সার 
লেগেছ ৬ মণ/িবঘা, বাজার থেক কনা রাসায়িনক সার লেগেছ 
১১০ কিজ/িবঘা (iuিরয়া ৪০ কিজ, পটাশ ২০ কিজ eবং sপার 
ফসেফট ৫০ কিজ)। নিদয়ার দবgােমর িবনয় কর বািড়র গাবর 
ব বহার করার পাশাপািশ ২১ িদন পর ২০ কিজ iuিরয়া o ১০ 
কিজ পটাশ িদেয়েছন, ৪২ িদন পর আবার ১৫ কিজ iuিরয়া 
িদেয়েছন। 
 পুrিলয়ার বােnায়ান a েল বাsেদব দt, তপন িসং সদার, 
রােজন মুমু, িশবপদ তntবায়, বাঙািল বােs o িদবাকর মাহাত 
pেত েকi সার িহেসেব গাবর o খাল ব বহার কেরন, সে  
রাসায়িনক সারo কম পিরমােণ লােগ। aেনেকরi িনেজর গrর 
গাবর পাoয়া যায়। 
 iদানীং রাসায়িনক সােরর দাম কীভােব বেড়েছ তা পাoয়া গেছ 
hগিলর পর ড়া a ল থেক। 

সারিণ ২ 

  
কীটনাশক pেয়াগ 
utর ২৪ পরগনা জলার বাiগাছীেত ekামুল হক মাlা ১ িবঘা 
জিমেত কীটনাশক বা িবষ িহেসেব ফিলডল p কেরেছন িনেজi। 
১ কিজর দাম পেড়েছ ১০৫ টাকা। িকnt বাজাের িবিভn কাmািনর 
কীটনাশক পাoয়া যায়। ১২ িবঘা জিমেত চাষ কেরেছন নিদয়া 
জলার িদগনগেরর নপাল ঘাষ। িতিন মাজরা পাকার জn ফােরট 
১০িজ (বা eেজ ট pাস) p কেরেছন d’বার। িবেঘ pিত 
pিতবাের ৫০ টাকা খরচ পেড়েছ। oi a েলর িবপদ ভ ন িব াস 
১ িবঘা জিমেত সাদা sণ চাষ কেরেছন। িতিন ২০-২৫ িদেনর মেধ  
চাপান সােরর সে  কারািজন দানা িদেয়েছন ১ কিজ ৩০০ gাম (১ 
কিজর দাম ১৭০ টাকা) eবং ৪৫-৫০ িদেনর মেধ  িবষ p 
কেরেছন ১০ িমিলিলটার (দাম ১২০ টাকা) ৩০ িলটার জেলর সে । 
 কাচিবহােরর বােন র a েল বীেরnd চnd দাস তাঁর ৩০ িবঘা 
জিমেত লবার লািগেয় থােয়াডন p করান d’বার। pিত িবঘায় 
মাট ৯০ িমিলিলটার থােয়াডন লােগ। ১৩ িলটার জেলর সে  ৩০ 
িমিলিলটার oষুধ মশােত হয়। 
 snরবেনর রামচndখািলেত আবdল oহাব জমাদার ১৪ িবঘা 
জিমেত আমন চাষ কেরন। তাঁর িহেসব মেতা pিতবার ৪ িবঘা 
জিমেত িবষ মারেত ১টা লবার লােগ। বারবার িবষ মারেত হয়। 
 নানান কারেণ িবষ pেয়াগ করেত হয়। যমন, ঘাস মারা, পাকা 
( ঁেয়া পাকা, শাষক পাকা, বাদািম পাকা, ল াদা পাকা, মাজরা 
পাকা) দমন, পাতাহাজা, ঝলসা রাগ iত ািদ কারেণ aবsা 
anযায়ী ব বsা িনেত হয়। বাজাের a া Dুিসল, হামলা, ক ানন, 
osাদ, িডেমkন, টাটািফন, ক টাpাস, pেফট sপার, কারািজন 
iত ািদ নােমর oষুধ পাoয়া যায়। egেলার ডুিpেকট বা ভজালo 
হয় aথাৎ িঠক মেতা কাজ কের না বা পাকা মের না। তখন ডাজ 

সময় িডeিপ পটাশ iuিরয়া 

গত বষার 
সময় 
পৗষমােস 

৫৫০ টাকা/বsা 
(৫০ কিজ) 
৯৫০ টাকা/বsা 

৩০০ টাকা/বsা 
 
৫৫০ টাকা/বsা 

৩০০ টাকা/বsা 
 
৫০০-৫৫০ টাকা/বsা 
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বাড়ােত হয় aথবা b া ড পাlােত হয়।  
 আবার কীটনাশক ছাড়াo চাষ হয়। যমন, পুrিলয়ার বাsেদব 
দt ১ িবঘা জিমেত প জ eবং ১ িবঘায় ামলী snরী চাষ 
কেরেছন, কীটনাশক ছাড়াi।        
লাঙল o Tাkর 
eক জাড়া বলদ o লাঙল িদেয় জিম চষেল মািট জল কম টােন। 
Tাkর চােষ জিম জল বিশ টােন। লা ল চষা জিমেত জল িদেল 
d’িদন থােক, Tাkের ১ িদন। লা েল ধান তাড়াতািড় বােড়। 
aেনেকরi িনেজর বলদ নi। িকnt বাiের থেক বলেদ লাঙল মi 
িদেত হেল খরচ বিশ, তাi aিধকাংশ kেt Tাkর o পাoয়ার 
িটলার ব বহার হে । সাধারণত d-বার চাষ িদেত হয়।   
 নিদয়ার দবgােম িবনয় কর চারেট লাঙল িদেয়েছন লাক 
লািগেয়। পি ম মিদনীপুেরর জামবিন a েলর হেরন খামri 
তাঁেদর সােড় চার িবঘা জিমেত িতন ভাi িমেল লাঙল িদেয় চাষ 
কেরেছন, কােনা খরচ হয়িন। পুrিলয়ার বােnায়ােন বাsেদব দt, 
তপন িসং সদার, রােজন মুমু, িশবপদ তntবায়, বাঙািল বােs o 
িদবাকর মাহাত pেত েকi লাঙেলর ব বহার কেরেছন। িনেজ লাঙল 
িদেল খরচ নi; সাধারণত ১ িবেঘেত ৩টা লাঙল িদেত হয় লবার 
িদেয়; কখেনা-সখেনা Tাkর ব বহার হেয়েছ। 
 কাচিবহােরর বােন র a েল বীেরnd চnd দাস তাঁর ৩০ িবঘা 
জিমেত pথেম dিট চাষ (জিম কাটােনা) দন Tাkের, তারপর িতনিট 
পাoয়ার িটলােরর সাহােয । িবঘা pিত খরচ ৮০০ টাকা।       
িনড়ািন 
snরবেনর রামচndখািলেত আবdল oহাব জমাদার বেলেছন, সার 
pেয়ােগর পর জিমেত জেলর তলায় য ছােটা ছােটা ঘাস o 
আগাছা থােক সgেলা ঝট কের বেড় যায়। তখন িবেঘ pিত dেটা 
কের লাক িনেয় িনড়ািন িদেত হয়। ei লবাররা হাফেবলা কের 
কাজ কের। 
 তেব aবsা anযায়ী িনড়ািনর কােজ লবার বিশ লােগ। কাথাo 
িবঘা pিত ৪ জন, eমনকী ৭-৮ জন হাফ বলার লবার লােগ। 

পি ম মিদনীপুেরর জামবিন a েলর হেরন খামri তাঁেদর 
সােড় চার িবঘা জিমেত ‘সািথ’/‘ সিবিড’ তল বািলর সে  িমিশেয় 
ছিড়েয় দন। তেলর খরচ pিত িবঘায় ১০ gাম, দাম ৫৫ টাকা। 
িবেঘেত ২-৩ জন লােগ িনড়ান িদেত।  

কাচিবহােরর বােন র a েল বীেরnd চnd দাস তাঁর ৩০ িবঘা 
জিমেত sণমাsরী লািগেয়িছেলন। িনড়ািনর সময় eকi সে  
হািবসাiড p করেত হেয়েছ। ১ িবঘায় ৫০ টাকার হািবসাiড আর 
৫০ টাকা লবােরর িপছেন খরচ হয়। 
জল 
aিধকাংশ kেt আমেনর চাষ বষার জেলi পুেরাটা হয়। বষা pিত 
বছর eকরকম হয় না। eছাড়া িনচু জিমেত জল ধরা থাকেলo uঁচু 
জিম থেক জল তাড়াতািড় বিরেয় যায়। কাথাo কখনo জল কম 
পড়েল ােলা/সাবমািসবল/পাm চািলেয় নালা, পুkর বা বাঁেধর 
জল িদেত হয়। জিমেত ২-৩ িদন d-eক ঘNা জল দoয়ার জn 
পাm ভাড়া করেত হয়। iেলকিTক না থাকেল িডেজল বা 
কেরািসন লােগ। কােনা কােনা a েল সরকাির বা বসরকাির 
িডপ িটuবoেয়েলর মাধ েম ভূগভs জল টেন তালা হয়।   

 নিদয়া জলার িদগনগর a েল নপাল ঘাষ ১২ িবঘােত 
আমেনর চাষ কেরেছন। তাঁর pিত িবঘা জিমেত ধান oঠা পযn ৮০ 
ঘNা জল লেগেছ িনেজর পাmেসট থেক। তােত iেলকিTক খরচ 
গেড় ১০ টাকা/ঘNা, aথাৎ মাট ৮০০ টাকা। িডেজেলর ব বহার 
হেল খরচ ১২০০ টাকা। oi a েলর িবপদ ভ ন িব াস aেnর 
কাছ থেক পাmেসট ভাড়া িনেয় জল িদেয়েছন জিমেত, তােত খরচ 
৭০ টাকা/ঘNা।  
ধান কাটা-বাঁধা-ঝাড়া- তালা 
াবেণর গাড়ায় ধান রায়ার পর কািতেকর মাঝামািঝ ধান পেক 

oেঠ। আষােঢ় বীজতলা থেক r কের ধােনর ফলন হেত সময় 
লােগ সােড় চার থেক পাঁচ মাস (১৪০-১৫০ িদন)। 
 নিদয়া জলার িদগনগর a েল নপাল ঘােষর িহেসব মেতা 
pিত িবঘায় ধান কাটেত লেগেছ ৪ জন, আঁিট বাঁধায় ৩ জন, ধান 
ঝাড়ায় ৫ জন লবার eবং ধান তুেল গািড়/Tাkের কের বািড়েত 
আনেত ৪০০ টাকা খরচ বা ভাড়া। ant িহেসেব সামাn হরেফর 
হয়। ধান তুেল লবার িদেয় বািড় বেয় আনেত ৪ জন লােগ। 
কাথাo ধান কাটা o আিঁট বাঁধা eকi লবার িদেয় হয়; কাথাo 
চািষ িনেজ বা তার বািড়র লােক আঁিট বাঁেধ। ধান ঝাড়ার কাজo 
aেনক kেt ঘেরর মেয়রাi কের। ধান ঝাড়ার জn পােয় চালােনা 
মিশনo ব বহার হেয়েছ। ১ িবঘার ধান ঝাড়েত মিশন ভাড়া লােগ 
১০০ টাকা। আবার utর ২৪ পরগনা জলার বড়gম a েলর চািষ 
pভাত ঘাষ তাঁর ৬ িবঘা জিমেত কাটা-বাঁধা-ঝাড়া- তালার পুেরা 
কাজটাi ক Tােk িদেয়িছেলন ১৫০০ টাকা/িবঘায়।  
uৎপাদন- খারািক-িবিk 
সারিণ ৩-e আমরা চািষেদর আলাদা আলাদা ফলেনর পিরমাণ eবং 
িনেজর চােষ খারািক কতটা হয়, তা সািজেয় িদলাম। eেত চািষ-
পিরবােরর খারািক eiভােব uেlখ করা হেয়েছ, যমন, ‘পুেরা’ 
aথাৎ পুেরাটাi খারািকেত লেগ যায়; ‘সামাn’ aথাৎ সামাni 
খারািকেত লােগ, বিশরভাগটাi িবিk হয়; ‘ নi’ aথাৎ চাষ কের 
খারািকর জn রােখ না, চাল িকেন খায়; ‘আংিশক’ aথাৎ িকছুটা 
হয়, বািকটা িকেন খেত হয়; eছাড়া, আংিশক বা সামাn খারািক 
eবং িবিkর kেt আংিশক িবিkর আর eকটা কারণ হল, যারা 
ভােগ চাষ কের, তােদর ফলেনর eকাংশ aেনক সময় ধান িদেয়i 
মটােত হয়; িকংবা ধান িবিk কের টাকা িদেয়o মটােত হেত 
পাের। যখােন িদেনর uেlখ আেছ, সখােন তত িদন খারািক হয়, 
বছেরর বািক িদেনর চাল িকনেত হয়; যখােন বsার uেlখ আেছ, 
সখােন তত বsা ধান খারািকেত লােগ; যখােন লখা আেছ eত 
বsা বছের বা ৬ মােস, সখােন সারা বছের বা ৬ মােস কতটা 
খারািকেত যায়, সটা বলা হে । আসেল যারা আমন ছাড়া বােরা 
চাষo কের, তােদর aেনক সময় ৬ মােসর খারািকর িহেসব 
রেয়েছ, বািক ৬ মাস বােরা চাষ থেক খারািক আেস। যারা চাষ 
কের বীজ তিরেত ব বহার কেরেছন, সখােন বীেজর িহেসব দoয়া 
হেয়েছ। কu কu বীজ িবিkর জno রেখেছ। যখােন িহেসব 
মােটi পাoয়া যায়িন, সখােন ‘---  দoয়া হেয়েছ। eবাের সারিণ 
২-e আমন চাষ o খারািকর সmকটা দেখ নoয়া যেত পাের। 
তেব িবঘার মাপ সব a েল eক নয়, ৩৩ থেক ৬৪ ডিসেমল 
পযn তফাত হয়, ফলেনo সi anযায়ী তফাত হেয় যায়।  
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সারিণ ৩ 

 sান 
( জলা) 

চািষর নাম 

 

ফলেনর পিরমাণ 
১ বsা = ৬০ কিজ 

খারািক 

ভাতশালা 
(u. ২৪ 
পরগনা) 
ঐ 
বড়gম 
(u. ২৪ 
বাiগাছী 
(u. ২৪ 
পরগনা) 
ঐ 
 
ঐ 
 
হাবড়া (u. 
২৪ পরগনা) 
বতাi 
(নিদয়া) 
িদগনগর 
(নিদয়া) 
 
ঐ 
ঐ 
ঐ 
 
 
দবgাম 
(নিদয়া) 
িশমুরািল 
(নিদয়া) 
মদনপুর 
(নিদয়া) 
ঐ 
 
চাকদা 
(নিদয়া) 
খড়gাম 
(মুিশদাবাদ) 
থুপসাড়া 
(বীরভূম) 
থুপসাড়া 
(বীরভূম) 
 
থুপসাড়া 
(বীরভূম) 
বােন র 
( কাচিবহার) 
 
জামবিন 
(পি ম 

িলয়াকত আিল 
মNল 
 
গালাম হােসন 
pভাত ঘাষ 
 
রিফক মাlা 
 
 
রিফkল মNল 
 
ekামুল হক মাlা 
 
sমন রাজ 
 
ujjল মুNাির 
 
নপাল ঘাষ 
 
 
িবপদ ভ ন িব াস 
মদন সরকার 
চNীচরণ িব াস 
 
 
িবনয় কর 
 
িবমল মNল 
 
সাiফুল মNল 
 
kতুবুিdন মNল 
 
পরাণ মিlক 
 
তাসিমন 
 
কানন সাহা 
 
সখ গালাম 
মাsাফা 
 
মহঃ হািনফ 
 
বীেরnd চnd দাস 
 
 
হেরন খামri 
 

প জ, ১০ কাঠায় ২ বsা 
 
 
বাiশফািল, ৪ িবঘায় --- 
sণ মাsরী  
 
sণ মাsরী ৭ িবঘায় ৬০ 
বsা, মাটা sণ ৩ িবঘায় 
৩০ বsা 
sণ মাsরী, দড় িবঘায় 
১৫ বsা  
sণ মাsরী, ১ িবঘায় ৯.৫ 
বsা 
রি ৎ ১৫ কাঠায় ২.৫ 
বsা 
িমিনিকট ১৭ কাঠায় ২০ 
মণ 
লাল sণ ৮ িবঘায় ৬৪ 
বsা o সাদা sণ ৪ 
িবঘায় ৩২ বsা 
সাদা sণ ১ িবঘায় ৯ বsা 
১০ কাঠায় ১৮ বsা 
লাল sণ ৮ িবঘায় ৬৪ 
বsা o সাদা sণ ৪ 
িবঘায় ৩২ বsা 
৩ িবঘায় ৭-১০ বsা 
 
sণ মাsরী, দড় িবঘায় 
১৩ বsা  
লাল sণ, ১০ কাঠায় ২ 
বsা 
িমিনিকট, ১৫ িবঘায় 
১৫০-১৮০ বsা 
িমিনিকট, ৩ িবঘায় ৯ 
বsা 
লাল sণ, ৫ িবঘা ৪০ 
ডিসেমেল ১২-১৩ বsা 
লাল sণ, ৯ িবঘায় ১২৪ 
বsা 
লাল sণ, ২ িবঘায় ২৮-
৩০ বsা 
 
লাল sণ, ২৫ িবঘায় 
৩২৫ বsা 
sণ মাsরী o পাiজাম 
৩০ িবঘায় ৩০০ মণ  
 
সােড় চার িবঘায় লাল 
sণ, কালচা, ললাট, শ র 

৪০ িদন 
 
 
---- 
নi 
 
২০ বsা 
১০ বsা 
বীজ 
নi 
 
পুেরা 
 
আংিশক 
 
আংিশক 
 
পুেরা 
 
 
পুেরা 
পুেরা 
২ বsা 
 
 
৫ বsা 
৬ মােসর 
১০ বsা 
 
পুেরা 
 
সামাn 
 
পুেরা 
 
নi 
 
২৪ বsা 
৬ মােসর 
১৫-১৮ 
বsা ৬ 
মােসর 
১৮ বsা 
৬ মােসর 
৫০ মণ 
পাiজাম 
বছের 
২০ বsা 
বছের 

মিদনীপুর) 
আড়েগায়াল 
(পূব 
মিদনীপুর) 
ঐ 
বােnায়ান 
(পুrিলয়া) 
ঐ 
 
ঐ 
 
ঐ 
 
ঐ 
 
ঐ 
 
 
সানাখািল, 
snরবন (দ. 
২৪ পরগনা) 
রামচndখািল 
snরবন (দ. 
২৪ পরগনা) 
 
 
 
িস রু 
(hগিল) 
মমাির 
(বধমান) 
kিতয়া 
(বধমান) 
 
ফলতা (দ. 
২৪ পরগণা) 
utর 
কলাগািছয়া 
মিহরামপুর 
 
নারান 
বিড়য়া 
gঠারী 

 
বাদল গােয়ন 
 
 
গৗতম মহাপাt 
বাsেদব দt 
 
তপন িসং সদার 
 
রােজন মুমু 
 
িশবপদ তntবায় 
 
বাঙািল বােs 
 
িদবাকর মাহাত 
 
 
রাণী মুNা 
 
 
আবdল oহাব 
জমাদার 
 
 
 
 
ামল রায় 

 
dলাল নnী 
 
শখ বরজাহান 
 
 
aেশাক হালদার 
 
হািনফ মNল 
 
শেলন মNল 
 
আিসয়া িবিব 
 
বাশরী দাস 

মাট ৬০ বsা 
pতীkা, ১০১৭  dেধ র, 
১ িবঘায় ২৫ মণ 
 
সেnাষী, ১২ কাঠায় ১২ মণ 
প জ o ামলী snরী, 
২ িবঘায় ৩০ মণ 
লাল sণ o প জ/কিল , 
৫ িবঘায় ২৫ বsা 
ললাট o লাল sণ, ২ 
িবঘায় ১৮.৫ বsা 
লালsণ বুেলট, ললাট, 
খNিগির, ৪ িবঘায় ৬৩ মণ 
লাল sণ o ললাট, ৮ 
িবঘায় ১৪৮ মণ 
প জ, বুেলট o লাল sণ 
কােলা মাটা, ৪ িবঘায় 
৬০-৬৫ মণ 
--- 
 
 
aিgবান মাটা ১ িবঘায় ৭ 
বsা, পাটনাi প জ ২ 
িবঘায় ২০ বsা, গাল 
প জ ৬ িবঘায় ৬০ বsা, 
দােমাদর প জ ৫ িবঘায় 
৪০ বsা 
১ িবঘায় ১৬ বsা ৪০ 
কিজ 
লাল sণ ১২.৫ িবঘায় 
১৩৭-১৫০ বsা 
লাল sণ ৬ িবঘায় ৭৮ 
বsা, sমন ২ িবঘায় ২৬ 
বsা 
িবঘায় ১২ মণ 
 
িবঘােত ৯ মণ 
 
িবঘােত ৯ মণ 
 
িবঘােত ৯ মণ 
 
িবঘােত ৯ মণ 

 
আংিশক 
 
 
আংিশক 
পুেরা 
 
পুেরা 
 
১০ বsা 
 
পুেরা 
 
১৩০ মন 
 
পুেরা 
 
 
সামাn 
 
 
২০ বsা 
 
 
 
 
 
৪ বsা 
১০ কিজ 
নi 
 
২৬ বsা 
 
 
মােস ৩০ 
কিজ 
২৮ মণ 
 
২৭ মণ 
 
আংিশক 
 
১৮ মণ 

 
 eবাের সারিণ ৪-e আমরা চািষর ফসেলর িবিkর aবsাটা 
দখব। যারা চাষ কের, তােদর dেটা uেd  থাকেত পাের, িনেজর 
পিরবােরর খারািক eবং িবিk কের aথ uপাজন করা। কােনা 
চািষর ei di uেd i eকসে  থাকেত পাের; আবার ধু 
খারািক, ধু িবিk aথবা আরo নানা িবিচt ধরন দখেত পাoয়া 
গেছ। যমন, কu কu ধান ফিলেয় পুেরাটাi িবিk কের দয় 
eবং ফর খারািকর জn আলাদাভােব কেন। িবপরীেত, আমরা 
বধমােনর eক বেড়া চািষর kেt দেখিছ, িতিন গািবnেভাগ eবং 
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সীতাশাল ধান ফিলেয় ঘের রেখ দন খাoয়ার জn eবং নবােnর 
সময় eখনo ঘের সi ভােলা জােতর চাল ব বহার হয়।  

যারা ফসল আেদৗ িবিk কেরিন, তােদর িবিkর িহেসেব ‘---’ 
দoয়া হেয়েছ। তেব িবিk না করার কারণ সকেলর kেt eক 
নয়।      

সারিণ ৪ 

sান 
( জলা) 

চািষর নাম 

 

ফলেনর পিরমাণ 
১ বsা = ৬০ কিজ 

িবিk 

ভাতশালা 
(u. ২৪ 
পরগনা) 
ঐ 
বড়gম 
(u. ২৪ 
বাiগাছী 
(u. ২৪ 
পরগনা) 
ঐ 
 
ঐ 
 
হাবড়া (u. 
২৪ পরগনা) 
বতাi 
(নিদয়া) 
িদগনগর 
(নিদয়া) 
 
ঐ 
ঐ 
ঐ 
 
 
দবgাম 
(নিদয়া) 
িশমুরািল 
(নিদয়া) 
মদনপুর 
(নিদয়া) 
ঐ 
 
চাকদা 
(নিদয়া) 
খড়gাম 
(মুিশদাবাদ) 
থুপসাড়া 
(বীরভূম) 
থুপসাড়া 
(বীরভূম) 
থুপসাড়া 
(বীরভূম) 

িলয়াকত আিল 
মNল 
 
গালাম হােসন 
pভাত ঘাষ 
 
রিফক মাlা 
 
 
রিফkল মNল 
 
ekামুল হক মাlা 
 
sমন রাজ 
 
ujjল মুNাির 
 
নপাল ঘাষ 
 
 
িবপদ ভ ন িব াস 
মদন সরকার 
চNীচরণ িব াস 
 
 
িবনয় কর 
 
িবমল মNল 
 
সাiফুল মNল 
 
kতুবুিdন মNল 
 
পরাণ মিlক 
 
তাসিমন 
 
কানন সাহা 
 
সখ গালাম 
মাsাফা 
মহঃ হািনফ 
 

প জ, ১০ কাঠায় ২ বsা 
 
 
বাiশফািল, ৪ িবঘায় --- 
sণ মাsরী ৬ িবঘায় ৬০-
৭৮ বsা 
sণ মাsরী ৭ িবঘায় ৬০ 
বsা, মাটা sণ ৩ িবঘায় 
৩০ বsা 
sণ মাsরী, দড় িবঘায় 
১৫ বsা  
sণ মাsরী, ১ িবঘায় ৯.৫ 
বsা 
রি ৎ ১৫ কাঠায় ২.৫ 
বsা  
িমিনিকট ১৭ কাঠায় ২০ 
মণ 
লাল sণ ৮ িবঘায় ৬৪ 
বsা o সাদা sণ ৪ 
িবঘায় ৩২ বsা 
সাদা sণ ১ িবঘায় ৯ বsা 
১০ কাঠায় ১৮ বsা 
লাল sণ ৮ িবঘায় ৬৪ 
বsা o সাদা sণ ৪ 
িবঘায় ৩২ বsা 
৩ িবঘায় ২১-৩০ বsা 
 
sণ মাsরী, দড় িবঘায় 
১৩ বsা  
লাল sণ, ১০ কাঠায় ২ 
বsা 
িমিনিকট, ১৫ িবঘায় 
১৫০-১৮০ বsা 
িমিনিকট, ৩ িবঘায় ৯ 
বsা 
লাল sণ, ৫ িবঘা ৪০ 
ডিসেমেল ১২-১৩ বsা 
লাল sণ, ৯ িবঘায় ১২৪ 
বsা 
লাল sণ, ২ িবঘায় ২৮-
৩০ বsা 
লাল sণ, ২৫ িবঘায় 
৩২৫ বsা 

--- 
 
 
---- 
পুেরা 
 
৩০ বsা 
 
 
১৫ বsা 
 
--- 
 
--- 
 
--- 
 
pায় 
সবটাi 
িবিk 
--- 
--- 
৩০ বsা 
 
 
১৬-২৫ 
বsা 
৩ বsা 
 
--- 
 
aেনকটাi 
িবিk 
--- 
 
পুেরা 
 
১০০ বsা 
 
১২ বsা  
 
৩০৭ বsা  
 

বােন র 
( কাচিবহার) 
জামবিন 
(পি ম 
মিদনীপুর) 
আড়েগায়াল 
(পূব 
মিদনীপুর) 
ঐ 
বােnায়ান 
(পুrিলয়া) 
ঐ 
 
ঐ 
 
ঐ 
 
ঐ 
 
ঐ 
 
 
সানাখািল, 
snরবন (দ. 
২৪ পরগনা) 
রামচndখািল 
snরবন (দ. 
২৪ পরগনা) 
 
 
 
িস রু 
(hগিল) 
মমাির 
(বধমান) 
kিতয়া 
(বধমান) 
ফলতা (দ. 
২৪ পরগণা) 
utর 
কলাগািছয়া 
মিহরামপুর 
নারান 
বিড়য়া 
gঠারী 

বীেরnd চnd দাস 
 
হেরন খামri 
 
 
বাদল গােয়ন 
 
 
গৗতম মহাপাt 
বাsেদব দt 
 
তপন িসং সদার 
 
রােজন মুমু 
 
িশবপদ তntবায় 
 
বাঙািল বােs 
 
িদবাকর মাহাত 
 
 
রাণী মুNা 
 
 
আবdল oহাব 
জমাদার 
 
 
 
 
ামল রায় 

 
dলাল নnী 
 
শখ বরজাহান 
 
aেশাক হালদার 
 
হািনফ মNল 
 
শেলন মNল 
আিসয়া িবিব 
 
বাশরী দাস 

sণ মাsরী o পাiজাম 
৩০ িবঘায় ৩০০ মণ 
সােড় চার িবঘায় লাল 
sণ, কালচা, ললাট, শ র 
মাট ৬০ বsা 
pতীkা, ১০১৭,  dেধ র, 
১ িবঘায় ২৫ মণ 
 
সেnাষী, ১২ কাঠায় ১২ মন 
প জ o ামলী snরী, 
২ িবঘায় ৩০ মণ 
লাল sণ o প জ/কিল , 
৫ িবঘায় ২৫ বsা 
ললাট o লাল sণ, ২ 
িবঘায় ১৮.৫ বsা 
লালsণ বুেলট, ললাট, 
খNিগির, ৪ িবঘায় ৬৩ মণ 
লাল sণ o ললাট, ৮ 
িবঘায় ১৪৮ মণ 
প জ, বুেলট o লাল sণ 
কােলা মাটা, ৪ িবঘায় 
৬০-৬৫ মণ 
--- 
 
 
aিgবান মাটা ১ িবঘায় ৭ 
বsা, পাটনাi প জ ২ 
িবঘায় ২০ বsা, গাল 
প জ ৬ িবঘায় ৬০ বsা, 
দােমাদর প জ ৫ িবঘায় 
৪০ বsা 
১ িবঘায় ১৬ বsা ৪০ 
কিজ 
লাল sণ ১২.৫ িবঘায় 
১৩৭-১৫০ বsা 
লাল sণ ৬ িবঘায়, sমন 
২ িবঘায় গেড় ১৩ বsা 
িবঘায় ১২ মণ 
 
িবঘােত ৯ মণ 
 
িবঘােত ৯ মণ 
িবঘােত ৯ মণ 
 
িবঘােত ৯ মণ 

২৫০ মণ  
 
৪০ বsা  
 
 
সামাn 
 
 
সামাn 
--- 
 
--- 
 
৫ 
ki টাল 
--- 
 
১২.৫ মণ 
 
--- 
 
 
সামাn 
 
 
১০৭ বsা 
 
 
 
 
 
৬ 
ki টাল 
সবটাi 
 
৭৮ বsা 
 
৪০০ 
কিজ  
---  
 
--- 
--- 
 
--- 

 

ধান িবিkর দর  
গত আমন চােষর িবিkর িবষয়টার সে  যুk রেয়েছ সরকার 
ঘািষত o িনধািরত সহায়ক মূেল  িবিkর pস । তেব আমরা য 
সমs জলায় য সব a েল চািষর সে  কথা বেলিছ, তােদর 
aিধকাংশi সরকাির সহায়ক মূেল  িবিkর sেযাগ পায়িন eবং কu 
কu পেয়o নয়িন। সাধারণত বািড়েত বা খামাের আসা 



মnন সামিয়কী                14                          জাnয়াির- ফbrয়াির ২০১২  

ব াপাির/ফিড়য়ার কােছi চািষরা ধান িবিk কেরেছ। আবার eখনo 
aেনেক আমন ধান িবিki কেরিন। ধান oঠার পরi য দর িছল, 
পের aফিসজেন দর eক নাo থাকেত পাের। তাi আমরা সারিণ 
৫-e ‘pথম দর’, ‘পের দর’ eবং ‘িবিk হয়িন’ ei িতনেট 
িহেসবi পশ করলাম। কারo kেt ধান িবিk না করার কারণ 
eখনo sিবধামেতা দর পাoয়া যায়িন; আবার কারo িবিk করার 
মেতা aবsা নi, ভাগ মটােত আর খারািকেতi লেগ যায় পুেরা 
ফলনটা।  

সারিণ ৫ 

sান 
( জলা) 

চািষর নাম 

 

pথম দর 
টাকা/বsা 

পের দর 
টাকা/বsা 

িবিk 
হয়িন 

ভাতশালা 
(u. ২৪ 
পরগনা) 
ঐ 
বড়gম 
(u. ২৪ 
বাiগাছী 
(u. ২৪ 
পরগনা) 
 
ঐ 
 
ঐ 
হাবড়া (u. 
২৪ পরগনা) 
বতাi 
(নিদয়া) 
িদগনগর 
(নিদয়া) 
 
 
ঐ 
ঐ 
ঐ 
 
 
দবgাম 
(নিদয়া) 
িশমুরািল 
(নিদয়া) 
মদনপুর 
(নিদয়া) 
ঐ 
 
চাকদা 
(নিদয়া) 
খড়gাম 
(মুিশদাবাদ) 
থুপসাড়া 
(বীরভূম) 

িলয়াকত আিল 
মNল 
 
গালাম হােসন 
pভাত ঘাষ 
 
রিফক মাlা 
 
 
 
রিফkল মNল 
 
ekামুল হক মাlা 
sমন রাজ 
 
ujjল মুNাির 
 
নপাল ঘাষ 
 
 
 
িবপদ ভ ন িব াস 
মদন সরকার 
চNীচরণ িব াস 
 
 
িবনয় কর 
 
িবমল মNল 
 
সাiফুল মNল 
 
kতুবুিdন মNল 
 
পরাণ মিlক 
 
তাসিমন 
 
কানন সাহা 
 

 
 
 
 
sণ মাsরী 
৪৮০.০০ 
sণ মাsরী 
৪৭০.০০ 
মাটা sণ 
৫০০.০০ 
sণ মাsরী 
৪৯০.০০ 
 
 
 
 
 
লাল o 
সাদা sণ 
৪৮০.০০-
৫০০.০০  
 
 
লাল o 
সাদা sণ 
৭০০.০০ 
৫০০.০০ 
 
sণ মাsরী 
৪৫০.০০ 
লাল sণ 
৪০০.০০ 
িমিনিকট 
৭০০.০০ 
িমিনিকট 
৫০০.০০ 
৭৫০.০০ 
 
লাল sণ 
৪৮০.০০ 

 
 
 
 
sণ মাsরী 
৫২০.০০ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
লাল sণ 
৫০০.০০ 
িমিনিকট 
৯০০.০০ 
 
 
 
 
 
 

hাঁ 
 
 
hাঁ 
 
 
 
 
 
 
 
 
hাঁ 
hাঁ 
 
hাঁ 
 
 
 
 
 
hাঁ 
hাঁ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ঐ 
 
ঐ 
বােন র 
( কাচিবহার) 
জামবিন 
(পি ম 
মিদনীপুর) 
আড়েগায়াল 
(পূব 
মিদনীপুর) 
ঐ 
বােnায়ান 
(পুrিলয়া) 
ঐ 
 
ঐ 
 
 
ঐ 
ঐ 
 
ঐ 
 
সানাখািল, 
snরবন (দ. 
২৪ পরগনা) 
রামচndখািল 
snরবন (দ. 
২৪ পরগনা) 
 
 
 
 
 
 
 
িস রু 
(hগিল) 
মমাির 
(বধমান) 
kিতয়া 
(বধমান) 

সখ গালাম 
মাsাফা 
মহঃ হািনফ 
বীেরnd চnd দাস 
 
হেরন খামri 
 
 
বাদল গােয়ন 
 
 
গৗতম মহাপাt 
বাsেদব দt 
 
তপন িসং সদার 
 
রােজন মুমু 
 
 
িশবপদ তntবায় 
বাঙািল বােs 
 
িদবাকর মাহাত 
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 আমরা দখেত পাি , গত মরsেম আমেনর দােম তফাত 
রেয়েছ। যমন, sণ মাsরী ধােনর দর পাoয়া গেছ ৪৫০ টাকা 
থেক ৫২৫ টাকা পযn; eমনকী eকi জলায় eকi সমেয় sান 
িবেশেষ দােমর তফাত রেয়েছ। লাল sণ বা িমিনিকেটর দােমo ei 
তফাত দখা গেছ। aিধক ফলনশীল কনা বীেজর ধােন aফ-
িসজেন সেবা  দাম পাoয়া গেছ ৯০০ টাকা (িমিনিকট)। তেব ধান 
oঠার পরপর ৭৫০ টাকা পযn দাম পাoয়া গেছ। 
 সাধারণভােব aিধক ফলনশীল হাiিbড বীেজi চাষ হে । তেব 
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eখনo চািষরা কাথাo কাথাo দশীয়/sানীয় বীেজ িকছুটা চাষ কের 
চেলেছ। যমন, পূব মিদনীপুেরর আড়েগায়াল a েলর বাদল 
গােয়ন জািনেয়েছন, িতিন গতবােরর আেগরবার পযn দশীয় বীেজ 
চাষ কের eেসেছন। গতবছর aিধক ফলনশীল pতীkা o ১০১৭ 
িকেনেছন; তেব সামাn ৫ কাঠায় dেধ র লািগেয়িছেলন, তােত ৫ 
মন ধান পেয়েছন। snরবেনর রামচndখািলেত আবdল oহাব 
জমাদার ১৪ িবঘােত আমন কেরিছেলন, তার মেধ  ১ িবঘায় দিশ 
aিgবান মাটা ধােনর বীজ ফেলেছন। eর ফলন কম, িবেঘেত ৭ 
বsা ধান। তেব সারo িকছুটা কম লােগ। বধমােন দবািশস মNল 
তাঁর িনেজর বািড়েত খাoয়া o নবােnর জn eখনo গািবnেভাগ, 
সীতাশােলর মেতা ধােনর বীজ লাগান।  
 sানীয় ব বসায়ীেদর কােছ যারা ধান িবিk কেরেছ, তারা 
aেনেকi জািনেয়েছ য গত মরsেম ধােনর দর িকছুটা কেমেছ। 
snরবেনর রামচndখািলেত আবdল oহাব জমাদার eকটা িহেসব 
িদেয়েছন :  

সারিণ ৬ 

ধােনর জাত ১৪১৭ ব ােbর দর 

 
১৪১৮ ব ােbর দর 

গালপ জ 
পাটনাi প জ 
দােমাদর প জ 
aিgবান মাটা 

৬২০ টাকা/বsা 
৬৫০ টাকা/বsা 
৬৫০ টাকা/বsা 
৫০০ টাকা/বsা 

৪৭০ টাকা/বsা 
৫৪০ টাকা/বsা 
৫৪০ টাকা/বsা 
জািন না 

 
সরকাির সহায়ক মূল  
আমরা আমন চােষ মাট ৩৭ জন চািষর সে  কথা বেলিছ, eঁেদর 
মেধ  সরকাির সহায়ক মূেল  আমন ধান িবিk কেরেছন মাt 
eকজন। বধমান জলার মমাির a েলর dলাল নnী সরকাির 
ঘাষণা anযায়ী sানীয় রাiস িমেল Tাkের কের ধান িনেয় গেছন। 
pথেম িবিডo aিফস (বা প ােয়ত aিফস) থেক kপন িনেত 
হেয়েছ। তারপর বsা ভাড়া কের িতিন মুেট লািগেয় িমেল িনেয় 
গেছন। িমেল বsায় ২ কিজ বাটা িদেত হেয়েছ, aথাৎ দাম বাদ 
গেছ। oঁর ধানটা ভােলা িছল, কােরা কােরা ৪-৫ কিজo বাদ 
গেছ। সরকাির রট ৬৪৮ টাকাi িতিন পেয়েছন বেট। িকnt িহেসব 
মেতা সব কেটkেট তাঁর হােত eেসেছ ৬১২ টাকা/বsা।  
 dলাল নnীর aিভjতা ভােলাi বলেত হেব। anরা aেনেকi 
িমেলর কাছ থেক ভােলা ব বহার পানিন। কu তা ধান িনেয় িগেয় 
িফের eেসেছন, িমল ধান নয়িন; কu oজেন aেনক মার খেয়েছন, 
ফেল দামটা হােত পেয়েছন aেনক কম। sানীয় ফেড়েক না িদেয় 
ধােনর বsা বেয় িমেল িনেয় যাoয়ায় তাঁেদর লাকসানi হেয়েছ।  

utর ২৪ পরগনা জলার বড়gম a েলর চািষ pভাত ঘাষ 
বেলন, শানপুkর কৃিষ সমবায় সিমিতর মাধ েম সরকার সহায়ক 
মূেল  ধান সংgহ কেরেছ। pথম চালােন ৫০০ বsা, িdতীয় চালােন 
আরo ৫০০ বsা, মাট ১০০০ বsা ধান কনা হেয়েছ। চািষর ব া  
a াকাuে ট িsপ িবিল করা হেয়েছ, pেত ক চািষর কাছ থেক oi 
িsপ দেখ ৪ বsা ধান নoয়া হেয়েছ। যারা আমন চাষ কেরিন 
eমন লাকo িsপ তুেলেছ, তারপর ১০০-২০০ টাকা িনেয় সi 
িsেপ anেক ধান িবিk করেত িদেয়েছ। ei sেযােগ di-িতনজন 

ধােনর ব াপাির সহায়ক মূল  (৬৪৮ টাকা/বsা) িনেয় ২০০ বsা ধান 
িবিk কের িদেয়েছ।         
খড় 
৮০টা আঁিট িনেয় eক পন, eরকম ১৬ পন খেড় ১ কাহন। মাটামুিট 
লাল sণ ধােন ১ িবঘায় ২ কাহন খড় পাoয়া যায়। ei pসে  
utর ২৪ পরগনা জলার বড়gম a েলর চািষ pভাত ঘাষ 
eকিট pবাদ বেলন, ‘গাদায় পল (খড়) নাদায় জল, খেয় যায় 
চাঁড়ােলর দল’। তাঁর ৩িট গr আেছ। গrেক খড় আর খাল জল 
খাoয়ােনা হয়। মােস di কাহন খড় লােগ। িতিন ৫০০ টাকা থেক 
৭০০ টাকা পযn খড় িবিk কেরেছন। খেড়র দাম বশ oঠানামা 
কের। গত আমেনর ফলেনর পর বধমােনর kিতয়া a েলর চািষ 
শখ বরজাহান খড় িবিk কেরেছন ৪০০ টাকা/কাহন দের; aথচ 
তার আেগর মরsেম ১৫০-২০০ টাকায়; eমনo হেয়েছ, কােনা 
সমেয় খড় বচেতi পােরনিন। শখ বরজাহােনর িনজs ৪িট গr 
আর ২িট বলদ আেছ। িতিন গr-বাছুেরর কারবার কেরন। খড় সi 
কােজo লােগ। eছাড়া, aেনেকরi ঘর ছাoয়ার জn খড় লােগ। 
জব সার তির করেত গাবেরর সে  খড়o ব বহার করা হয়।          
লবার 
িনেজর বা পিরবােরর সদsেদর গতর খািটেয় পুেরা চাষ pায় হয় 
না বলেলi চেল। যমন, snরবেনর সানাখািলেত রাণী মুNা o 
তাঁর sামী িনমল মুNা aেnর জিমেত লবােরর কাজ করার 
পাশাপািশ সmেক ভাsর বুিd র সদােরর কাছ থেক ২ িবঘা ভােগ 
িনেয় চাষ কেরন। তার সে  িনেজেদর ৫ কাঠাo আেছ। বীজতলা 
থেক r কের aেনকটাi sামী-stী dজেন কেরন, কখনo 
ছেলেমেয়েদরo সামাn সাহায  নন। িকnt ধান রায়ার সময়, 
কাটার সময় িকংবা ঘাস হেল তুলেত লবার লাগােতi হয়, 
সময়মেতা কাজ সারেত িনেজেদর গতের kেলায় না। 
 utর ২৪ পরগনার হাবড়া a েলর sমন রাজo ১৫ কাঠায় 
িনেজ চাষ কেরেছন। িনেজ খেটo তাঁর বাiেরর লবার লেগেছ। 
যমন, বীজতলা করার সময় an eকজনেক ১০০ টাকা িদেত 
হেয়েছ; ধান রায়ার সময় ২ জনেক মাট ৩৭৫ টাকা িদেত হেয়েছ; 
Tাkর চােষ ৩৭৫ টাকা eবং লাঙল o মi িদেত ৩৫০ টাকা; ধান 
কাটেত ১টা লবার ১৫০ টাকা, আঁিট বাঁধায় ২ জন লবার ৩০০ 
টাকা, ধান ঝাড়াiেয় ৩ জনেক ৪৫০ টাকা িদেত হেয়েছ। eকভােব 
দখেল লবার রট ১৫০ টাকা/িদন। িকnt সব কােজ oi টাকা 
লােগিন। eখান থেক তাঁর চােষর মাট লবার খরচ পাoয়া যাে  
বেট, িকnt িবঘা pিত ধান চােষর লবার খরচ িহেসব করা মুশিকল    
 eর িঠক িবপরীত িচt আমরা পাi বধমােনর মমািরেত dলাল 
নnীর চােষ। িতিন িনেজর ১২.৫ িবঘা জিম চাষ কেরন, uপরnt 
ঘিন  আtীয়েদর কােরা কােরা চােষর দখভাল করেত হয়। িতিন 
িনয়িমত মােঠ যান বেট, িকnt তাঁর চাষ পুেরাটাi লবারেদর oপর 
িনভরশীল। বীজতলা থেক r কের ধান মড়াiেয় তালা পযn 
pিতিট কােজ লবােরর eকটা িহেসব তাঁর রেয়েছ। গত আমেনর 
মরsেম তাঁর িবেঘ pিত ৩১-৩২টা লবার লেগেছ। ei লবােররা 
সকাল ৮টা থেক িবেকল ৪টা পযn কাজ কের, মােঝ ২টা নাগাদ 
খেত যায়। eেদর মজুির িদেত হয় িদেন ৮০ টাকা আর d’ কিজ 
চাল িকংবা ধু টাকা িহেসেব ১৩০ টাকা। eখান থেক বলা যায় য 
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১ িবঘা ধান চাষ করেত লবার খরচ লেগেছ pায় ৪১৬০ টাকা।  
 ঘNা বঁেধ মজুির pথা ছাড়া কাজ anযায়ী চিুk pথাo চেল 
aেনক সময়। যমন, utর ২৪ পরগনার বড়gম a েলর চািষ 
pভাত ঘাষ িবিভn কােজ pেয়াজন anযায়ী লবার লািগেয়েছন 
১২০ টাকা রােজ, কােনা কােনা কােজ, যমন জিমেত মi দoয়ার 
জn বা িবষ ছড়ােনার জn কম খরচ লেগেছ। আবার ধান পাকার 
পর কাটা-বাঁধা-ঝাড়া- তালায় িতিন িবঘা pিত ১৫০০ টাকায় ক Tাk 
িদেয়িছেলন। eরকম Tাkর, লাঙল o মi দoয়ার কােজo চুিk 
pথা চেল। 
 কােনা কােজ পুেরা িদন লবার খােট না, যমন, িনড়ািনেত 
aেনক জায়গায় হাফ বলা কাজ হয়, তার রটo আnপািতকভােব 
কম। কােনা কােনা a েল সকাল ৬টা/৭টা থেক বলা ১২টা/১টা 
aবিধ হািজরা িদেল ১০০-১২০ টাকা রট, আবার dপুর ৩টা থেক 
িবেকল ৫টা/৫.৩০ aবিধ ৫০-৬০ টাকা।   
 মেয়রা চােষর িকছু িকছু কােজ লবার খােট। যমন, বীজতলা 
করা, ধান রায়া o ধান কাটার কােজ যায়, িনড়ািন বা ঘাসেতালার 
কােজo থােক। snরবেনর সানাখািলেত ধন য় নsর বেলন, 
‘ মেয়রা বাঝা বiেত পাের না। ছেলরা যখােন ১৪০ আঁিট খড় 
বiেত পাের, মেয়রা সখােন ১২০ আঁিটর বিশ তুলেত পাের না। 
তাi তােদর রাজ কম’। snরবেন মােঠর কােজ ছেলেদর রট 
যখােন ১৫০-১৬০ টাকা, মেয়েদর ১০০-১৪০ টাকা। ছেলরা সকােল 
মােঠ িবিড় আর পাnা িনেয় আেস; মেয়েদর পাnা িদেত হয়। তেব 
আিদবাসী মেয়রা পুrষেদর মেতাi সমান তােল পির ম কের। 
মুসলমান ঘেরর মেয়রা aেনক জায়গােতi মােঠর কােজ যায় না। 
snরবেন আয়লার পের aব  মুসলমান মেয়েদরo মােঠ িকছুটা 
দখা যাে ।             
 iদানীংকােল লবােরর রট সবti বেড়েছ। pেত ক কােজ 
লবার খরচo বেড়েছ। কারণ মােঠ লবার খাটার সময় কেমেছ, 
লবারেদর কাছ থেক কাজo আেগর মেতা পাoয়া যাে  না। ধান 
রায়া বা কাটার সময় আেগ যখােন ৬টা লবার লাগত, eখন লাগেছ 
১০টা। gােম ‘eকেশা িদেনর কাজ’ চালু হেয়েছ। eর eকটা pভাব 
রেয়েছ চােষর লবার pথার oপর। ei কােজ pিতিদন ৪-৬ ঘNা 
কাজ করেল ১৩০ টাকা পাoয়া যায়। যিদo কাজ সবসময় পাoয়া যায় 
না। utর ২৪ পরগনার বড়gম a েলর চািষ pভাত ঘাষ বেলন, 
‘aেনেকi জব কাড সংgহ কেরেছ। eেত িকছু sিবধাo পাoয়া যায়। 
যমন, আমার মােয়র সােথ যৗথ জব কাড আেছ, তােত সবিজ চােষ 
ছ’হাজার টাকা লান পেয়িছ। eখােন যারা বেড়ােলাক, তােদরo জব 
কাড আেছ। তারা eকেশা িদেনর কাজ করেব না। তােদর বািড়েতi 
মাnষ খােট, বাiের খাটেত যাoয়া তােদর কােছ সmান খায়ােনার 
ব াপার। তাi an কu তােদর কােড লবার খাটেছ, কাড িরিনu 
থাকেছ। কাড থাকার an sিবধা আদায় করা যাে ।’ eছাড়া, 
gােমর ছেলরা ant কাজ করেত যাে । gােমo িবিড় বাঁধার কাজ, 
জিরর কাজ বা দিজর কাজ ফুরন বা মজিুরেত ঘের বেসi হে । 
eসেবর pভােব মজিুর িনেয় সময় বঁেধ লবার খাটার eকটা আঁটসাঁট 
রীিত চােষo পুেরাদstর চালু হেয়েছ।  
 ‘eকেশা িদেনর কাজ’ আসার আেগ পের লবার রট o কােজর 
সমেয়র eকটা িহেসব পাoয়া গেছ hগিলর পর ড়া a ল থেক : 

সারিণ ৭ 

 

 সারিণ ৮-e আমরা দখব িবিভn a েল eখন লবার রট 
কীরকম। যিদo eকi a েল রট িকছটুা হরেফর হয়, চািহদা আর 
জাগান anযায়ীo বােড় কেম। ‘anাn’ বলেত িবিড়, মুিড়, 
পাnা/ভাত, চাল iত ািদ বাবদ লবােরর িপছেন খরচ যাগ কের 
িনেত হেব।       

সারিণ ৮ 

জলা a ল লবার রট 

টাকা/িদন 
anাn 

utর ২৪ 
পরগনা 
 
নিদয়া 
 
 
 
 
 
মুিশদাবাদ 
পি ম 
মিদনীপুর 
পূব 
মিদনীপুর 
দিkণ ২৪ 
পরগনা 
বধমান 
 
বীরভূম 
পুrিলয়া 
কাচিবহার 
hগিল 

বড়gম 
হাবড়া 
ভাতশালা 
বাiগাছী 
বতাi 
িদগনগর 
দবgাম 
িশমুরািল 
মদনপুর 
খড়gাম 
জামবিন 
 
আড়েগায়াল 
 
সানাখািল 
রামচndখািল 
মহাচাnা 
মমাির 
থুপসাড়া 
বােnায়ান 
বােন র 
িস ুর 

১২০.০০ 
১৫০.০০ 
১০০.০০ 
১২০.০০ 
১২০.০০ 
১০০.০০ 
১০০.০০ 
১২০.০০ 
৯০.০০ 
১২০.০০ 
৭০.০০ 
 
২০০.০০-২২০.০০ 
 
১৫০.০০ 
১৬০.০০ 
৯০.০০ 
৮০.০০ 
২০০.০০ 
৭০.০০ 
১৫০.০০ 
১৫০.০০ 

 
 
 
২০.০০ 
 
 
 
 
 
 
জলখাবার 
 
৩০.০০ 
 
 
 
২ কিজ চাল 
২ কিজ চাল 
 
মুিড় বা ভাত 
 
িবিড়, মুিড় o ভাত 

 

খারািকর পিরমাণ 
চািষ পিরবাের খারািকেত কমন চাল খরচ হয়? আমরা বধমান 
জলার kিতয়া a েল শখ বরজাহােনর কাছ থেক eকটা 
মাটামুিট িহেসব পেয়িছ। তাঁর পিরবাের মাট ৪ জন সদs। িতিন 
২ িবঘা িনেজর আর ৬ িবঘা ভােগ চাষ কেরেছন। ২ িবঘার আমন 
ধােনর ফলনটা পুেরাটাi সারা বছেরর খারািকেত লেগ যায়। িতিন 
বােরা চাষo কেরেছন। িবঘা pিত ১৩ বsা ধান হেয়িছল। ২৬ বsা 
ধান থেক ৪০ মণ (১ মণ = ৩৭.৫ কিজ) চাল পাoয়া গেছ। 
oঁেদর ঘের িতনবার ভাত খাoয়া হয়।       
িলজ o ভাগচাষ 
পি মবে  ধান চােষ ভাগচাষ eক grtপূণ aংশ। eছাড়া জিম 
eকটা বা dেটা চােষর জn িলজ নoয়ার pথাo রেয়েছ। ভাগ বা 
িলেজর শত িহেসেব a ল িভিtক িকছু চালু ব বsা আেছ, আবার 

লবার রট (টাকা/িদন) anাn কােজর সময় 
আেগ 
 
eখন 

৯০.০০-১০০.০০ 
 
১২০.০০ 

dপুের ভাত 
 
dপুের ভাত 

সকাল ৬.৩০ থেক 
dপুর ৩টা 
সকাল ৮টা থেক dপুর 
১-২টা 
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aবsা িবেশেষ আলাদাভােব বাঝাপড়াo কের নoয়া হয়। যমন, 
আমন চােষ বৃি র জলেক s ভুােব ব বহার করা যায় য জিমেত 
তার চািহদা বিশ থােক।  
 পুrিলয়ার বােnায়ান a েল ভােগ aেধক িদেত হয়। িদবাকর 
মাহাত ১ িবঘা ৫০০ টাকায় িলজ িনেয়িছেলন। snরবেনo aেধক 
ভােগ িদেত হয়, িকnt aিgম টাকায় িলজ িনেল িবেঘ pিত ১৫০০ 
টাকা িদেত হয়। বীরভূেমর থুপসাড়া a েল ভাগচােষ ধান o খড় 
সমান সমান ভাগ হয়, জিমর মািলকেক সােরর খরচ aেধক িদেত 
হেয়েছ। নদীয়ার শািnপুর a েল eখনo তভাগা রেয়েছ, মািলেকর 
১ ভাগ, চািষর ২ ভাগ।    

utর ২৪ পরগনার রিফkল মNল আমন চােষর জn দড় িবঘা 
িলজ িনেয়েছন ৩০০০ টাকায়। নিদয়া জলার বতাi a েলর 
ujjল মুNাির ১০ কাঠা ভােগ িনেয় ২ মণ ধান িদেয়েছন জিমর 
মািলকেক। িদগনগেরর িবপদভ ন িব াস ২ িবঘা ভােগ িনেয়িছেলন; 
তাঁেক িবঘা pিত ৪ মণ িদেত হেয়েছ; িলজ িনেল িদেত হত িবঘা 
pিত ১৫০০ টাকা। ei a েলর চNীচরণ িব াস জািনেয়েছন, বছর 
িহেসেব িবঘায় ১০ মণ ধান িদেত হয়। ei জলার দবgােমর িবনয় 
কর বেলন, িতন ফসিল জিম িলজ িনেল বছের ৪০০০-৪৫০০ টাকা 
eবং d-ফসিল হেল ৩০০০ টাকা িদেত হয়।  
 কাচিবহােরর বােন ের জিমর মািলকেক িবঘা pিত ৫ মণ ধান 
দoয়ার শেত িলজ পাoয়া গেছ। পূব মিদনীপুেরর আড়েগায়াল 
a েলর বাদল গােয়ন ৫ কাঠা ভােগ িনেয় ২.৫ মণ ধান মািলকেক 
িদেয়েছন। বধমােনর kিতয়া a েল শখ বরজাহান ৬ িবঘা ভােগ 
িনেয়িছেলন, তাঁেক িবঘা pিত ১৩ বsা ফলেনর থেক ৫ বsা জিমর 
মািলকেক িদেত হেয়েছ।     
uৎপাদনশীলতা 
পি মবে  di দশক আেগর তুলনায় ধােনর ফলন বেড়েছ। পয়ঁিtশ 
বছর বয়s হেরন খামri বেলন, ‘পেনেরা বছর আেগ যখন বাবা 
চাষ করত, তখন িবেঘেত ৩-৩.৫ ki টাল ধান হত। eখন হে  
৮-১০ ki টাল। বাবার সমেয় দিশ ধানবীেজ চাষ হত, বীজ কনা 
হত না। তখন গাবর সার আর ফসেফেটi কাজ চলত, রাসায়িনক 
সার দoয়া হত না। আেগ aিধক ফলনশীল বীেজর চাষ ছােটা 
ডাবা কের িনেয় হত। তারপর ােলা eল। লােক দখল, বকার 
বেস থাকার চেয় বােরা চাষ করা ভােলা। তারপের আমেনo ঢুেক 
গল aিধক ফলনশীল বীেজর চাষ।’ 
 িকnt যারা দীঘ সময় ধের চাষ করেছ, তােদর aিভjতা 
আলাদা। বধমােনর মমাির ২নং bেকর kচুট gােমর dলাল নnী 
১৯৭০ সাল থেক িনেজ চাষ দখভাল করেছন। িতিন বেলন, 
‘আমরা দেখিছ আমেন পুেরােনা য ধান িছল, যমন িঝেঙশাল, 
কমা, ১৯৮০ সাল aবিধ িছল, বsা দেশক কের িবেঘয় হত, 
তারপর aিধক ফলনশীল বীজ বেরােলা, তখন ১২-১৩ বsা 
হেয়েছ। তারপর ১৯৮৫ নাগাদ লাল sণ বীজটা eল, কােরা কােরা 
তখন ১৫ বsাo ফলন হেয়েছ। আেs আেs কমেত কমেত ১১ বsা, 
pাডাকশন কম হেল ৯-১০ বsাo হেয় যায়। খজুরছিড় বেল eকটা 
ধান eল, pথেম ভােলা pাডাকশন হেয়েছ। সটায় ১৫-১৬ বsা 
হেয়েছ, লাল sণটা সেবা  ১৮ বsা পযn হেয়েছ। eখন ১১-১২ 
বsায় দাঁিড়েয়েছ। কৃিষিবjানীরা চািষেদর বেলন গাড়া পাlােত। 

aথাৎ নতুন চাষ, নতুন ভ ারাiিটর বীজ লাগােনা, তােত তা 
সবসময় সবাi সাহস কের না --- কীরকম ফলন হেব, িবিk করার 
কােনা সমsা হেব িকনা। তারপর হয়ত সাহস কের d’চারজন 
করল, তােদর কােছ খাঁজখবর িনেত িনেত আেs আেs anরা 
করল। নতুন ভ ারাiিটর pথমিদেক pাডাকশনটা ভােলা হয়, 
তারপর কেম যায়।       
লাভkিত 
pথমত, লাভkিতর িহেসেব যমন uৎপাদন রেয়েছ, তমন রেয়েছ 
খরচ। খরচ বলেত সার, কীটনাশক, জল eবং লবার সবটাi। 
িdতীয়ত, eকজন গিরব চািষর কােছ লাভkিতর য aথ, eকজন 
aবsাপn চািষর কােছ তা নয়।    

নিদয়া জলার দবgােমর িবনয় কর িনেজর ১ িবঘা আর িলেজ 
২ িবঘা, মাট ৩ িবঘােত আমন চাষ কেরিছেলন। িনেজর জিমেত 
১১ বsা আর িলেজর di জিমেত ৬ o ৪ বsা কের ধান 
ফিলেয়েছন। চুিk anযায়ী ১ জনেক ৪ বsা আর anজনেক ৩ 
বsা ধান িদেয় িনেজ মাট ১৪ বsা ধান পেয়েছন। বািড়র খারািকর 
জn ৬ বsা রেখ বািক ৮ বsা িবিk কের ৪০০০ টাকা পেয়েছন। 
তাঁর ধান চােষ মাট ৯০০০ টাকা খরচ হেয়িছল, aথাৎ ৫০০০ টাকা 
লাকসান হেয়েছ।  
 তাহেল eভােব তাঁর চেল কী কের? িতিন িনেজ চােষর 
পাশাপািশ জন খােটন, কােঠর কাজ কেরন, তাঁর stী িবিড় বাঁেধন। 
হাজার িবিড় বাঁধেল ৬০ টাকা পাoয়া যায়। তাঁর ছেল kাস 
iেলেভেন পেড়। iদানীং বাবার জব কাড িনেয় স ১০০ িদেনর মািট 
কাটার কােজ গেছ। যিদo ৩ িদন কাজ কের eখনo পয়সা পাoয়া 
যায়িন। বািড়েত eকটা dবল গr আেছ। eখন dধ িদে । গায়ালা 
১৬ টাকা িলটার দের িকেন িনেয় যাে । িনেজর জিম তাঁর িছল না। 
পাঁচ বছর আেগ তাঁর জামাi oটা িকেন িদেয়েছ। eiসব িমেল 
টেনটুেন তাঁর চেল যাে । যারা টানেত পারেছ না, তারা জিম 
ফেল রেখ িদে । িবনয় কেরর িভেটর সামেন aেধক জিমi চাষ 
হয়িন। গতবােরর ধােনর দাম না পাoয়ায় aেনেক eবার চাষ 
কেরিন। আেগর ধান রেখ িদেয়েছ, ভােলা দাম না পেল িবিk 
করেব না। আবার aেনেক aভােবর কারেণ িবিk কের িদেয়েছ। 
িবনয় কেরর িহেসব মেতা : 

সারিণ ৯ 

uপকরণ ১০ বছর আেগ গত বছর eখন 
িডেজল 
iuিরয়া 
 
পটাশ  
 

১৯ টাকা/িলটার 
১৬৫ টাকা/বsা 
(৫০ কিজ) 
৩ বছর আেগ 
২০০ টাকা/বsা 

৩০টাকা/িলটার 
২৮০ টাকা/বsা 
 
২০০ টাকা/বsা 

৪৬ টাকা/িলটার 
৩২০ টাকা/বsা 
১৫০ টাকা/িদন 
৫০০ টাকা/বsা 

  

 বধমােনর kিতয়া a েল শখ বরজাহান বেলন, ‘িজিনস বnক 
িদেয় মুিনেশর টাকা মটােত হেয়েছ’। তাছাড়া, যারা ফিড়য়া বা 
ব াপািরর কােছ টাকা ঋণ িনেয় চাষ কের, ফসেলর মন মেতা দর 
না পেলo তােদর ঋণ শাধ করার জn ধান বচেত হয়। পুrিলয়ার 
বােnায়ােনর বাsেদব দেtর d’িবঘা জিম, তা আেছ বেলi ফেল 
না রেখ লবার িদেয় চাষ কেরন। িকnt তাঁর কােছ চাষ লাভজনক 
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নয়, লাকসানo নi। তেব খারািক aেনকটাi uেঠ আেস।  
 িবপরীেত কাচিবহােরর বােন েরর বেড়া চািষ বীেরnd চnd দাস 
বেলন, ‘ লবার খরচ eত বিশ য ৩০ িবঘা ধান চাষ কের 
১৫,০০০-২০,০০০ টাকা লাভ হয়। যারা লবার চুিk খােট, তারা 
মােস ৪০০০-৬০০০ টাকা পেয় যায়। ... আমােদর an পশা নi 
আর চাষ থেক সের যাoয়ার uপায়o নi।’ িতিন eকটা িহেসবo 
িদেয়েছন তাঁর বkেব র সমথেন।            

সারিণ ১০ 
uপকরণ ১৯৮০-র দশেক ১৯৯০-র দশেক eখন 

বীজ 
জবসার 
লবার 
িডেজল 
oষুধ 
রাসায়িনক 
সার 
ধােনর 
দর/মণ 

িনেজর 
িনেজর 
৮ টাকা/িদন 
২ টাকা/িলটার 
pেয়াগ হত না 
pেয়াগ হত না 
 
১২০ টাকা 

িনেজর 
িনেজর 
৪০-৫০ টাকা/িদন 
১০-১২ টাকা/িলটার 
pেয়াগ হত না 
আংিশক, iuিরয়া 
৩ টাকা/ কিজ 
১৮০ টাকা 

৪৫ টাকা/ কিজ 
আংিশক 
১৫০ টাকা/িদন 
 
৮৫ টাকা ২৫০ gাম 
িডeিপ, iuিরয়া o 
পটাশ  
৩৫০ টাকা      

 
ধানচাষ : বােরা 

pধানত বশাখী ধানেক বােরা বা বােড়া বলা হয়। আমন চাষ 
যমন pধানত pকৃিত বা বষার জল িনভর, বােরা চাষ কৃিtম 
uপােয় ব বhত ভূগভs জেলর oপর পুেরাপুির িনভরশীল।  
 আমরা যখন ei সমীkায় চািষেদর সে  কথা বলেত r কির, 
তখন মােঠ বােরা ধান রায়া হেয় গেছ। কাথাo কাথাo রায়া 
চলেছ তখনo। যিদo aিধকাংশ a েলi বােরা চাষ ২০-৩০% কেম 
গেছ। eমিনেতi বােরা চাষ আমেনর pায় eক-চতুথাংশ হয়। eবছর 
আরo কম। কািতক মােসর গাড়ায় বীজতলা করা হেয়েছ; মাঘ 
মােসর গাড়ায় ধান রায়া হেয়েছ। ধান uঠেব বশােখর মাঝামািঝ। 
 পূব মিদনীপুেরর আড়েগায়াল a েলর চািষ িব  ুজানা বােরার 
বীজ তির কেরন আuশ চাষ কের। বশােখ ঘের রাখা শংকর বীেজ 
বীজতলা কের জ ে  রাপণ কেরন; ভাd মােস ধান uেঠ যায়। 
সi আuশ ধান তুেলi সে  সে  আমন লাগােত হয়। দিরেত 
লাগােনার জn ei আমেনর ফলন বশ কম হয়। িকnt আuেশর 
ei ধানটা বােরার বীজ িহেসেব কােজ লােগ। আuেশর চােষ oঁর 
সার-কীটনাশক-িভটািমেনর খরচ কম। কারণ িতিন oi জিমেতi 
সেষ চাষ কেরন। সেষর খাল জিমর জবkমতােক বািড়েয় দয়।     
 বােরা চাষ খরার চাষ। ei চােষ পাকামাকেড়র uপdব বিশ। 
তাi গাড়া থেকi চািষেদর oষুেধর বেnাবs করেত হে । 
কাচিবহােরর বােন েরর বেড়া চািষ বীেরnd চnd দাস আমন চাষ 
কেরিছেলন ৩০ িবঘায়, বােরা কেরেছন ৫ িবঘায়। তাঁর জিমেত 
আমেনর সে  তুলনামূলকভােব িবঘা pিত সােরর pেয়াগ eiরকম : 

সারিণ ১১ 

 utর ২৪ পরগনার বড়gম a ল থেক পাoয়া সরকাির 
িডপিটuবoেয়েল রট হল, eকর pিত আমেন ২০৫ টাকা, বােরােত 
৮১৬ টাকা eবং আuেশ ৪২৫ টাকা। ei জল পেত sানীয়ভােব 
রষােরিষo হয়। সিঠক সমেয় দরকার anযায়ী জল না পেল মাঠ 
িকেয় ফসেলর kিত হয়। লাকাল বিড বা ব বসািয়কভােবo িডপ 

িটuবoেয়েলর ব বsা থােক। মুিশদাবােদর খড়gাম থেক পাoয়া 
িহেসেব সmpিত িডপ িটuবoেয়েলর জn eকটা িসজেন ৩০,০০০ 
টাকা iেলকিTক সাpাiেক িদেত হে । eেত ৩০-৪০ িবঘা চাষ হেত 
পাের। আেগ িমটােরর বেnাবs িছল, gােম hিকংo চলত।  
 বােরা চােষ দফায় দফায় জল লােগ। কাথাo িডেজল মিশেন 
ঘNায় ৫০ টাকা রট আেছ; পূব মিদনীপুেরর আড়েগায়াল a েল 
eতিদন িবঘা pিত সাবমািস  ল পােm ১৩০০ টাকা লাগত; eখন 
iেলকিTক eেসেছ, শানা যাে  ১৮০০ টাকা কের লাগেব। 
বধমােনর kিতয়ায় সাবমািস  েল লােগ িবঘা pিত ১০০০ টাকা। 
নিদয়ার দবgােম িবনয় কেরর িনেজর পাm আেছ, ২ িবঘা জিমেত 
বােরার িসজেন ধু তল লােগ ৬০ িলটার, খরচ ২৬৪০ টাকা। 
utর ২৪ পরগনার বতাiেয়র রামপদ িব ােসর িনেজর পাm 
আেছ, ৫০ িলটার তল লােগ, খরচ ২২৫০ টাকা। তেব ভাড়া 
খািটেয় িকছটুা টাকা uেঠ আেস। ei জলার কালাম িব াস 
বােরার িসজেন aেnর iেলকিTক মটর থেক জল নন, ১২০০ 
টাকা/িবঘা। 
 নিদয়া জলার শািnপুেরর সূtাগড় চড় a েলর ৫ জন চািষ 
িবভুিত মাহােতা, sখচাঁদ হালদার, বীেরন রায়, িশিশর হালদার, 
ভেবশ মাহােতার সে  কথা হয়। eেদর দড়-di থেক িতন িবঘা 
জিম আেছ। বnাpবণ a ল হoয়ায় eখােন আমন চাষ হয় না। 
eরঁা pেত েকi কমেবিশ তাঁতিশেlর সে  যুk। pেত েকi বােরা 
ধান চাষ কেরন। পিরবােরর সকেল চােষর কােজ িকছুটা হাত 
লাগােলo িকছু লবার িনেত হয়। জেলর বেnাবs হয় সরকাির নদী 
সচ pকেlর িরভার পাm থেক, ট াk বাবদ মােস ২২০ টাকা 
লােগ। eর আেগর চােষর ধান বিশরভাগটাi খারািকেত লেগেছ। 
বািকেট িবিk হেয়িছল ৮০০ টাকা/বsায়। eবছর ধান eখনo 
oেঠিন। eরঁা সিmিলতভােব চােষর খরেচর eকটা িহেসব িদেয়েছন :  

সারিণ ৯ 

 
eখনo ei মরsেম বােরা ধান uঠেত দির আেছ। তাi বােরা 

চােষর পুেরা পযােলাচনা করা গল না। 
 

িকছু pাথিমক মnব  
চািষেদর সে  কথাবাতার মধ  িদেয় নানান পিরসংখ ােনর পাশাপািশ 
তাঁেদর মnব gিলo uেঠ eেসেছ। a ল, জিমর aবsান, চােষর 
পিরমাণ, িনেজ দখভাল করা বা না-করা, িনেজ গতর লাগােনা বা 
না-লাগােনা, ক াশ টাকার জাগান থাকা বা না-থাকা iত ািদর 
তারতম  anযায়ী পিরসংখ ান o মnব gিলেত aথাৎ চােষর সামিgক 
aিভjতায় বিচt  রেয়েছ। তবু আমরা আপাতত যতটা কথা হেয়েছ 
তার িভিtেত িকছু pাথিমক মnব  করব। aব i িবষয়িট আরo 

চাষ িডeিপ পটাশ iuিরয়া জবসার 

আমন 
বােরা 

৮ কিজ 
৮ কিজ 

৬ কিজ 
৮ কিজ 

৮ কিজ 
১০ কিজ 

 
৫ ঠলা 

১৯৮০ সােল 
১৯৯০ সােল 
২০১০-১১ সােল 

১ িবঘা চাষ করেত খরচ হত ১২০০-২০০০ টাকা 
১ িবঘা চাষ করেত খরচ হত ২২০০-৩০০০ টাকা 
১ িবঘা চাষ করেত খরচ হে  ৭২০০-৮০০০ টাকা 
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িবশদ আলাপ-আেলাচনার দািব রােখ। 
• বীেজর kমতা কেমেছ। 
• জিম যেথ  িব াম পাে  না। 
• চােষর পিরমাণ, িবেশষত বােরা চােষর পিরমাণ কেমেছ। 

• সার, কীটনাশক, জল o লবােরর খরচ বেড়েছ। 
• িবঘা pিত uৎপাদন বা uৎপাদনশীলতা কেমেছ।

 

চািষর টীকািটpনী 
 

‘চািষর কােছ ধানচাষ কতটা uপেযাগী’ ei িবষেয় চািষেদর সে  কথা বলেত িগেয় আমরা চাষ eবং তার আnষি ক িবষেয় বশ িকছ ুিটকািটpনী বা মnব  
পেয়িছ। পিরসংখ ান o তেথ র পাশাপািশ egিলo যেথ  মেনােযােগর দািব রােখ। হালিফল চােষর aবsার কথা বলেত িগেয় তাঁরা aেনক মnব  কেরেছন, 
যমন, ‘জিম না যম’, ‘আশায় বাঁেচ চাষা’, ‘স  দােষ gাম ন ’, ‘তখন ধু খতাম আর খলতাম’, ‘যুd কের চাষ বাঁিচেয় রাখেত হে ’ iত ািদ। 
আমরা ধু মnব gিলর uেlখ না কের িকছ ুটুকেরা কথাo সািজেয় িদলাম। 
 

kতুবুিdন মNেলর বাবা, খালধারপাড়া, মদনপুর, নিদয়া 
আমােদর জীবেন aভাব আমরা িনেজরাi িনেয় eেসিছ 

eখন জিমেত আগাছা aেনক বেড় গেছ। আেগ জিম থেক বািড়েত 
আসতাম তাড়াতািড়। eখন eকটা- দড়টা বেজ যায়। আেগ তা 
eকটু লাঙল িদেয় দানা ছিড়েয় িদেলi হেয় যত। আেগ প াশ টাকা 
দানা oষুেধ হেয় যত। eখন d’িবঘা জিমেত ৭০০ টাকার মেতা oষুধ 
লােগ। লাল sণ ধান আেগ হত ১২ বsা, eখন হয় ১০ বsা। 
 নারেকল গােছ eখন ফলন ভােলা হয় না। আেগ গােঙর িডম 
eেন ছেড় িদেলi মাছ হত। eখন মাছ বােড়i না। তখন বািড়েত 
ভাত বসােল আমরা িবেল যতাম মাছ ধরেত। তারপর সi মাছ 
রাnা হত। তখন বািড়েত eকটা আম গাছ িছল, eত আম হত য 
পাড়ার লােক খত। কাঁঠালo হত খুব। eখন তা গােছ পাঁচ িকেলা 
আম হেলi বাজাের দৗড়াi। 
 চােষ eখন পিরবতন হে । ধােনর বদেল kল, সবিজ, ফুল 
চাষ হে । সােরর দাম ৫০০ টাকা বsা থেক বেড় ৮৫০-১০০০ 
টাকা হেয়েছ। সবিজ চাষ করেত eখােন ধু sফলা লােগ। যতটা 
সােরর চািহদা, জাগান তার তুলনায় কম। ফেল সােরর দাম বােড়। 
চােষ eখন সার লাগেবi। নাহেল ফসল হেব না। িদন িদন eখন 
সার বিশ লাগেছ। দাম বাড়েলo চািষেক সার িকনেতi হেব। আর 
an, utরpেদশ থেক ধান আসেছ বেল eখানকার চািষরা ধােনর 
দাম পাে  না।  
 চােষ iuিরয়া দoয়া কাmািনi আমােদর িশিখেয়েছ। তখন 
িবেঘেত পাঁচ কিজ iuিরয়া িদেলi হেয় যত। তখন কাmািন িবনা 
পয়সায় iuিরয়া িদত। eখন ৭ টাকা িকেলা। ৫০ িকেলার বsা ৩২০ 
টাকা। আর eখন ধু iuিরয়া িদেলi ফলন হে  না, সে  পটাশ, 
sফলা, ১০-২৬-২৬ িদেত হয়। গাবর সার, খাল িদেল রাসায়িনক 
সার কম লােগ আর ফলনo ভােলা হয়, ssাd হয়। িকnt গাবর 
সবাi পােব কাথায়? খরেচর জn সবাi গr পুষেত পাের না। 
িবচুিল, খােলর যা দাম! গr তা আর সবসময় dধ দয় না। ফেল 
বিসেয় বিসেয় খাoয়ােনার খরচ পাষায় না। 
 ব া  বািষক ২% হাের লান দয়। মহাজন মািসক ৩-৪% নয়, 
স জিমর দিলল িনেয় নয়। ব া  ধু দিলেলর নকল নয়। মহাজন 
বািড়র সানাদানাo বnক রােখ। আেগ িদনযাপেনর খরচ aেনক কম 
িছল। জুেতা পরেত হত না, পাশাক-আশাকo বিশ পরেত হত না। 
খাoয়ার খরচo কম িছল। িবেলর মাছ, গােছর আম-কাঁঠাল, মুিড় 

ভেজ মুড়িক বািনেয় নoয়া হত। তাi-i খতাম। তখন ধু খতাম 
আর খলতাম। আেগ ফলন কম হেলo জিমেত কম পির ম করেলi 
হেয় যত। িতন-চারজন লবার িদেয় ধান riেয় িদেলi হত। িনড়ািন 
িদেত হত না। eখনকার মেতা eত ঘাস (আগাছা) তখন হত না। 
 যােদর িনেজেদর জিম নi, aেনেক আেগ জিমেত জন খাটত। 
eখন মদনপুর থেক সবিজ িনেয় িশয়ালদার কােল মােকেট িনেয় 
যায়। ঝিুড় pিত ২০০-২৫০ টাকা লাভ করেত পাের। িদেন ৩০-৩৫ 
মণ মাল িনেয় Tেন কের  যায়। খরচ বেড় যাoয়ায় চাষ আর কের 
না। বাজার থেক চাল িকেন নয়।  

আসেল মাnেষর জীবেন aভাব িছল না। আমরা িনেজরাi সটা 
িনেয় eেসিছ। eখন eত গািড়- ঘাড়া, তবুo যন সময় নi। তখন 
আমরা হঁেট হঁেট চাকদা যতাম। আেগ সpােহ eক িলটার 
কেরািসেন হেয় যত। eখন মােস িবd েতর িবল আসেছ ৭০০ টাকা।    
আবdল oহাব জমাদার, রামচndখািল, snরবন, দিkণ ২৪ পরগনা 

রাখািল বেnাবs টঁেকিন 
গাiবলদ দখভােলর জn লাক নi। বলদ যখন হাল চষেত যায়, 
মােঠ লাঙল চষার d’ঘNা আেগ ভার থাকেত বলদgেলা িনেয় 
িগেয় খাoয়ােত হয়। লাঙল চেষ ছেড় িদেল dপুর dেটা-আড়াiটা 
নাগাদ বলদ িনেয় বািড় আসেত হেব। ei য টাiম, uপযুk লাক 
না থাকায় গাiবলদ রাখা যায় না। বািড়েত গr থাকেল আমরা 
িনেজরা দখােশানা কির। িকnt মােঠর বলদ দখােশানা করার জn 
বাiেরর eকটা বা ােছেল রাখেত হত। তারা ভােলা বুঝেল থাকত। 
ভােলা না বুঝেল, তারা যিদ মেন কের আিম বাiের কাজ করেত 
গেল আমার বিশ iনকাম হেব, স থাকেব না। আেগ রাখাল 
িছল। রাখািল বn হেয় গেছ। রাখািল মােন পেটভাত, alsl 
পয়সা আর জামাকাপড় িদেয় রাখেত হত। প াশ-eকেশা টাকা 
মােস দoয়া হত। মাnষ eখন আর egেলা রােখ না। eকটা 
হােটেল খাটেলo মােস পাঁচ-ছ’ শা টাকা আয় করা যায়।  

নানাজল ঢুকেল চােষর aবsা 
১৯৯৫ সােল eকবার নানাজল ঢুেকিছল। আেগo বhবার ঢুেকেছ। 
তেব আমার দখা ১৯৯৫ সােল আর ২০০৮-e আয়লায়। নদীবাঁধ 
ভেঙ নানাজল pায়i ঢােক। তেব সটা egেলার মেতা ব াপক 
পিরমােণ নয়।  

ei বছর ধােনর uৎপাদন বেড়েছ। আয়লার পের আমােদর 
eখানকার চােষর aবsা grতর খারাপ িছল। ei বছর ফলন 
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ভােলা হoয়ার কারণ িঠক টাiম মেতা চােষর uপযুk বৃি টা আমরা 
পেয়িছ। মািটটা d’আঁশলা হেয় রেয়েছ --- না বিশ নানতা, না 
বিশ িমেঠ। eর ফেল মািটর eকটা uবির kমতা হেয়েছ। আমােদর 
আnাজ, eখন eক-d’বছর চাষ ভােলা হেব। eর আেগ যখন 
eকবার নানাপািন ঢুেকিছল, িঠক eকi aবsা হেয়িছল। নানাজল 
যখন ঢােক পরপর d’বছর চাষ খারাপ, তার পেরর d’বছর চাষ 
ভােলা হেব। তার পের জিম টাটাল kমতা হািরেয় ফেল।  

তেব সব িমিলেয় চােষর aবsা আেগর থেক খারাপ হেয়েছ। 
খরচ বেড়েছ, uৎপাদনটা খারাপ হেয়েছ।  

snরবেন সবিজ চাষ 
anাn জায়গায় সব িতনফসিল uবর জিম। আমােদর eখােন জেলর 
য ব বsা, আেগ যরকম ভােলা িছল, eখন সi জেলর ব বsা 
নi। তার কারণ খালgেলা িনকািশ করা হয়িন। সgেলা মেজ 
িগেয়েছ। জেলর aভাব। সানাখািলেত ল া ব াপক আকাের চাষ 
হত। ঢ াঁড়শ uে  ল া তরমুজ শসা ফুিট ei সমs চাষ টাটািল 
বn হেয় গেছ। আেগ ব াপক পিরমােণ ei চাষটা হত। eর ফেল 
মাnষ আজ কাজ পাে  না। ধু ধােনর oপর িনভর কের তা 
মাnষ বেস থাকেত পাের না। ফেল টাটািল সব বাiের চেল 
িগেয়েছ। সারা বছর সখােন কাজ কের। 
 আমরা ছােটােবলায় দেখিছ লির আর Tাkেরর িপছেন Tিল 
লাগােনা সাজা বাগােন চেল যত। সখােন তরমুজ কেট কেট 
পাহােড়র মেতা জেড়া করা থাকত। সgেলা লিরেত বাঝাi কের 
কলকাতার পাiকারেদর কােছ চেল যত। eiসময় সানাখািলর 
বাজাের eত তরমুজ, anকাের তরমুেজর oপর পা পেড় যত। গr 
kkর তরমুজ খাে , মাnষo খাে । সi তরমুজ চাষ বn হেয় 
গল eকিদেক নানাজল আর anিদেক িশলাবৃি র জn।      

আমার আbা গl কের, eকাi ১৫-১৬ িবঘা বাগানবািড় করত। 
িনেজi জল দoয়া, িনেজi কাপােনা, িনেজi সব। aেnর 
বাগানবািড়েত সবিজ চাষ। তারপর আbা মীেনর ব বসা করত। 
মীেনর ব বসা কেরi আমােদর জিম-জায়গা।  

জাফর iকবাল লsর, রামচndখািল, snরবন 
ধান িবিk হল না 

আমরা ধান িবিk কের িদতাম, আমােদর ধান রাখার জায়গা নi। 
আমার িতন িবঘা জিম, ভাiেয়রo িতন িবঘা। eবার আমেনর সময় 
আিম ভাiেক বললাম, আয় dজেন eকসে  চাষটা কির। oi 
দখােশানা কেরেছ। লাক িদেয় কেরিছ, ফেল খরচo হেয়েছ বশ 
ভােলাi। ধান oঠার পর িবিk করার জn pথম আমােক eকজন 
বলল, ৫৩০ টাকা বsা। প জ ধান, eটা যেথ  দাম নয়। রেখ 
িদেল iঁdের ন  করেব। বৃি  হেল জেলর ঝাপটা লাগেল ড ােমজ 
হেব। ভাবলাম, ধানটা রেখ িদেল পের দামটা uঠেব। ৬০০-৭০০ 
টাকার কাছাকািছo যেত পাের। িকnt aতিদন রাখব কীভােব? যত 
িদন যােব েকােব, ধানটার oজনo কেম যােব। সiজn আিম 
ভাiেক বললাম, ৫৩০ টাকা হেল ধান িদেয় িদিব, ৫০০ টাকা হেলo 
িদেয় িদিব।  

লাকাল ব াপািরেদর eখােন বেল ভানিক। oরা ঘর থেক িকেন 
িনেয় িগেয় ধানটা িসd কের ভািঙেয় চাল কের িনেয় বাজাের িবিk 
কের। eকজন ভানিক eল। স pথেম বলল, ৫০০ টাকায় নব। 

তারপর বলল, ৫০০ টাকা হেব না, ৪৮০ টাকা। স দখেছ, আমার 
রাখার জায়গা নi, তাi ঘারাে । আিম ভাiেক বললাম, িদেত 
হেব না। তারপর eকিদন স eেস বলল, ৪৯০ টাকায় নব। আিম 
ভাiেক বললাম, তাi িদেয় দ। eরপর ধান িনেত eেস বলল, 
ধানটা খারাপ, ৪৭০ টাকা দব। তেব ১৫ িদন পের টাকা দব। 
আমরা oেক িদলাম না। আিম ভাiেক বললাম, eভােব রেখ না 
িদেয় হােট িগেয় সpােহ সpােহ ১০ বsা কের িবিk কের দ আর 
টাকাটা eক জায়গায় রেখ দ। হােট বচেল টাকাটা নগদ পাoয়া 
যােব। তেব হােটo দাম oঠানামা কের।   
 যারা বেড়া ব াপাির, তােদর aেনক টাকা iনেভs করা আেছ। 
তারা সpােহ ২০০ বsা ধান িকেন হােড়ায়ায় িনেয় িগেয় িবিk কের। 
বেড়া ধােনর বাজার আেছ হােড়ায়ায়। সখােন ধােনর মূল  
eখানকার থেক ৭০-৮০-১০০ টাকা পযn তফাত। িকnt সখােন 
িনেয় যাoয়ার খরচ আেছ। কাছাকািছ eকটা বাজার আেছ 
ভাঙনখািলেত, eখান থেক ১০ িকিম দূের। eখান থেক ভ ান ভাড়া 
বsা িপছু ১৫ টাকা। eবছর খেড়র চািহদাo সরকম নi। 
 eবছরo বষার মুেখ ধােনর দাম বাড়েব। তখন ধােনর চািহদা 
থােক, িকnt চািষর ঘের ধান থােক না। চািষ টাকাপয়সার pেয়াজেন 
aতিদন ধানটা রাখেত পাের না। oiসময় আমােদর eখােন চােলর 
দামo বিশ হয়। ei প জ ধান যারা চাল কের িবিk করেছ, eখন 
চাd টাকা কিজেত িবিk করেছ। ei চালটা বষার সময় ২২ টাকা 
হেব। িকছু লাক আেছ, যােদর জিম নi বা eক-আধ িবঘা আেছ, 
তার হয়েতা জিমেত হেয়েছ ১০ বsা, িকnt সারা বছের দরকার ঘের 
২০ বsা। eiসময় স আরo ১০ বsা িকেন eকসে  চাল কের 
নেব। যার বািড়েত ভােতর চাল আেছ, তার তা ভাবনা নi।  
 গতবছর আমােদর ধান হয়িন। আয়লার পেরর বছরo হয়িন। 
আয়লার আেগ আেগ য ফলনটা হেয়িছল, িতন িবেঘেত ২৯ বsা। 
আমােদর ঘের লেগিছল ১০-১২ বsা মেতা। সােড় িতনেশা কিজ 
চাল হেল আমােদর সারা বছর চেল যায়। আমরা ৪ ki টাল aথাৎ 
৪০০ কিজ ধের রািখ। ধােনর খালা মােন তুষটা uনােন jাল 
দoয়ার কােজ লােগ। আর kঁেড়াটা হাস মুরিগ গr েয়ারেক 
খাoয়ােনা হয়। oটা িবিk হয়, eখন পাঁচ টাকা কিজ। oiসময় 
আমরা বািক ধানটা িবিk কের িদেয়িছলাম। দড়েশা টাকা কের 
কাহন খড়o িবিk কেরিছলাম। oiসময় আট হাজার টাকার ধান 
িবিk কেরিছলাম, ৪৮০ টাকা বsা হয়েতা হেব, খয়াল নi।  
 eবছর আমার ধান ভােলা হয়িন। ২০ বsা মেতা হেব। anেদর 
aব  ভােলাi হেয়েছ। দখােশানা করেত পািরিন। িকnt সi ধান 
পুেরাটাi ঘের পেড় আেছ। 

বাদল গােয়ন, i াবািড়, আড়েগায়াল, পূব মিদনীপুর 
স  দােষ gাম ন  

eবছর বীজ িকেনিছ। আেগ িনেজi বীজ তির করতাম। িনেজর 
বািড়র বীেজi চাষ করতাম। সবাi যখন oiিদেক নজর িদল, আিম 
eiবছরi িকেনিছ। নiেল আেগ িকনতাম না। দশীয় বীজ যমন 
dেধ র, পাটিন, লাd মােন মাটা চােলর বীজ আমরা বািড়েতi 
ঝাড়ােনার সময় বীজ কের রেখ িদতাম। সটা পেরর বছর আষােঢ় 
ফলাতাম। eiবছর আিম বাiের থেক িনেয়িছ। eটায় ফলন বিশ 
হয়। বািড়র বীেজ যিদ িবেঘয় পেনেরা মণ ফলন হয়, তাহেল কনা 
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বীেজ পঁিচশ মণ হয়। তেব oi কনা বীেজর eকটা সমsা আেছ। 
বীজটা রাখেল ফলন কেম যায়। ei বছর চাষ কেরিছ, ei বছর 
িবিk। eটােক আর বীজ রাখা যাে  না। পেরর বছর আবার নতুন 
কের িকনেত হেব। dেধ র বা পাটিনর িকnt বীজ থাকেব। সটাi 
ভােলা িছল।  
 িকnt oi য স  দােষ gাম ন । gােমর সকেল oi চাষ 
করেছ। বািড়র মেয়রাi বেল, ‘সবাi কমন snর চাষ করেছ, ষাট 

মণ ধান হে , তুিমo ৫ কিজ oi বীজটা আেনা তা।’ লােভর 
বেশ চািষ oiিদেকi চেল যাে । হাi iিlংেয়র eকটা কী sিবধা, 
ঝেড় পেড় যাে  না। িকnt dেধ র বা পাটিন গাছটা লmা হয়, 
আি েনর িদেক eকটা ঝড় হয়, সi ঝেড় পেড় যায়। তােত ধােনর 
eকটু kিত হয়। দিশ ধােনর বাজাের রট বিশ।

কৃিষ-সংকট জাতীয় সংকট 
আমােদর িবেবেকর সংকট 

িপ সাiনাথ 
 

হায়dাবােদর জুিবিল হেল ২০১১ সােলর ৮ জাnয়াির ‘রায়তু sরাজ  ভিধকা’ o িটিভ-৭ eকটা আেলাচনা সভা কের। িবষয় িছল, ‘চািষেদর আtহত া eবং 
তার জn করণীয় কী’। সখােন সাংবািদক িপ সাiনাথ য বkব  রেখিছেলন, তার anবাদ eখােন pকাশ করা হল। anবাদক তমাল ভৗিমক। 
 
ei আেলাচনাসভার uেদ াগ নoয়ার জn সহনশীল কৃিষ কnd 
(সাসেটেন  ল eিgকালচারাল স টার বা িসeসe)- ক আিম ধnবাদ 
জানাi। িসeসe-র মেতা eকটা সংগঠনi eরকম uেদ াগ িনেত 
পাের, কােনা বেড়া িমিডয়া হাuেসর কাছ থেক eরকম uেদ াগ 
pত ািশত নয়। িটিভ-৭ ei uেদ ােগ aংশ নoয়ার জn সিবেশষ 
ধnবাদ। জুিবিল হেল ei কমসূিচিট eখন িতনঘNা ধের চলেব। 
িকnt ei িতনঘNায় pায় ছয়জন কৃষক ভারেতর কাথাo না 
কাথাo আtহত া করেব, eেদর মেধ  eকজন হেব anpেদেশর। 
আর ei িতনঘNায় আtহত া করেত যােব ষাট থেক নbiজন 
কৃষক, তােদর মেধ  ১২-১৫ শতাংশ সফল হেব। আর ei িতনঘNায় 
২৫০ জন কৃষক িচরকােলর মেতা কৃিষকাজ ছেড় দেব। eটাi 
আমােদর দেশর সাmpিতক aবsা। 
 ১৯৯১ থেক ২০০১ সােলর 
জনগণনা anসাের pিতিদন ২০০০ 
কৃষক কৃিষকাজ ছেড় িদে । 
egেলা সবi sরাT মntেকর দoয়া 
তথ । ei তেথ র পিরসংখ ান 
সংgহ কেরেছ nাশনাল kাiম 
রকড বু েরা বা eনিসআরিব। 
কৃিষর সংকট গভীরতর হেয়েছ, 
িকnt রাজ  সরকারgেলা eটা 
sীকার করেছ না বা িনেজেদর গা 
বাঁিচেয় চলেত চাiেছ --- eটাi 
pথম সমsা। pায় ১৬িট রাজ  
সরকার কndীয় কৃিষ মntকেক 
িলিখতভােব জািনেয়েছ য তােদর রােজ  কােনা কৃষেকর আtহত ার 
ঘটনা ঘেটিন। িকnt eটা eকটা pায় ধাঁধার মেতা য eনিসআরিব 
য পিরসংখ ান িদেয়েছ তা জাগাড় করা হেয়েছ িবিভn রাজ gেলার 
পুিলেশর থানা থেক। pিতটা থানা থেক তথ  সংgহ কের সgেলা 
পাঠােনা হেয়েছ িডিসআরিব বা িডিsTk kাiম রকড বু েরােক, 
সখান থেক তথ gেলা গেছ রাজ  সরকােরর কােছ। anpেদেশর 
রাজ  সরকার জািনেয়েছ য ei বছের ৪০-৪৫ জন কৃষক আtহত া 

কেরেছ। eনিসআরিব-র কােছ ১৯৯৫ থেক ২০১০-eর য 
পিরসংখ ান আেছ তােত দখা যাে  ধুমাt anpেদেশi গত ১৬ 
বছের ৩১,০০০-eর বিশ কৃষক আtহত া কেরেছ। 
 সবেচেয় বিশ কৃষকেদর আtহত ার ঘটনা ঘেটেছ মহারােT। 
তার পরপর রেয়েছ anpেদশ, মধ pেদশ o ছিtশগড়। য সব 
পিরসংখ ান পাoয়া যাে  তােত চাখ বালােলi আমরা বুঝেত পাির 
কৃষকেদর আtহত ার ঝাঁক বেড়েছ না কেমেছ। ১৯৯৫-২০০২ 
সময়কােলর pথম আট বছেরর তেথ  কৃষকেদর আtহত ার সংখ া 
িছল ১২,৭১৬ আর ২০০২-২০১১ সময়কােল সi আtহত ার সংখ া 
দাঁিড়েয়েছ ১৮,৪০৩; aথাৎ গেড় pিত বছর মৃতু র সংখ া ৪০০-৫০০ 
বেড়েছ। তা সেtto anpেদশ সরকার গত বছেরর কৃষক-

আtহত ার সংখ া ৪০ জন দািব 
করেছ। eেত pমািণত হয় য 
রাজ  সরকার তার িনেজর তথ i 
asীকার করেছ eবং an রাজ  
সরকারgেলাo eটাi করেছ। 
anpেদশ তা তাo ৪০টা 
আtহত ার ঘটনা sীকার কেরেছ, 
১৬টা রাজ  সরকার তা eকটা 
আtহত ার ঘটনাo sীকার কেরিন। 
eিদক থেক িবচার করেল 
anpেদশ রাজ  সরকারেক 
আমােদর pশংসা করা uিচত, 
তারা anত ৪০টা আtহত ার 
ঘটনা sীকার কেরেছ। ১৯৯৫-eর 

পর থেক eখন পযn ভারতবেষ কৃষক-আtহত ার ঘটনা ঘেটেছ 
২,৫৬,৯১৩-র চেয়o বিশ। ei তথ  িচদাmরেমর মntক থেক 
দoয়া। egেলা কােনারকম গাপন তথ  নয়। আপনারা 
eনিসআরিব-র oেয়বসাiেট গেলi ei তথ  পেয় যােবন। আমরা 
সরকারেক ei তথ  pকাশ করার জn চাপ িদেয়িছলাম। িকnt ei 
তথ o সmণূ নয়। কারণ aেনক আtহত ােক কৃষক-আtহত ার 
anভুk করা হয় না। যমন pথমত, মিহলােদর কৃষক বেল ধরা 

কৃষকেদর আtহত ার আসল সংখ ার সে  সরকাির পিরসংখ ােনর 
ফারােকর eকটা বেড়া কারণ হল, মৃত কৃষেকর আtহত ার কারণ য 
কৃিষসংকটজিনত সটা pমাণ করা িদন িদন কিঠন হেয় oঠা। ২০০৫ 
সােল an সরকার িনহত কৃষক পিরবােরর জn kিতপূরণ চালু করার 
পর আtহত ার pমাণ দািখল করেত তেরা দফা দিলল-দsােবজ জমা 
িদেত হয়। পাsমেটম িরেপাট সহ পুিলেশর কাছ থেক পাঁচখানা 
িরেপাট, ঋণ নoয়ার কাগজ, রশন কাড, িতন বছেরর জিমর খাজনা 
দoয়ার রকড, মNল বা প ােয়ত sর o মহkমা sেরর আরo 
pমাণপt। রােজ র সবভারতীয় কৃষকসভার সভাপিত eস মাlা রিDর 
কথায়, ‘eত সব pমাণপt িনহত কৃষেকর পিরবার কাথা থেক 
দেব? আর যারা জিম ভাড়া িনেয় চাষ করেছ, তােদর তা জিমর 
মািলকানা নi। তােদর পিরবার কী করেব?’ 

সূt : Ramoo, 9 January 2012, http://indiatoday.intoday.in 
    Ramoo, 7 January 2012, http://www.thehindu.com
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হয় না। কারণ তােদর নােম জিমর পাTা ( রিজেsTশন) থােক না। 
ei ধরেনর মিহলােদর মৃতু েক আtহত া বেল ধরা হেলo কৃষক-
আtহত ার মেধ  ধরা হয় না। তার জn মাট কৃষক-আtহত ার 
মাt ১০ শতাংশ মিহলা। anpেদেশর aনnপুর জলায় ei তেথ র 
sীকৃিত pমািণত। 
 িdতীয়ত, যারা ভােগ চাষ কের বা যােদরেক জিম ভাড়া িদেয় 
চাষ করােনা হয়, তােদর নােমo জিমর পাTা থােক না। তাi তােদর 
আtহত ােকo কৃষক-আtহত া বেল গণ  করা হয় না। তৃতীয়ত, 
দিলত o আিদবাসীেদর কখনi কােনা জিমর পাTা িছল না। তাi 
তােদর আtহত ােকo কৃষক-আtহত ায় anভুk করা হয় না। 
eেদর সবাiেক বাদ িদেলo anpেদেশ কৃষক-আtহত ার সংখ া 
৩০,০০০, তা anpেদেশর জn eক গভীর uেdেগর িবষয়। আিম 
সব রাজৈনিতক দেলর কােছ আেবদন করিছ য আপনারা কu 
আtরkামূলক aবsান নেবন না। কারণ, ei িবষয়টা কােনা 
রাজৈনিতক দেলর িবষয় নয়, eটা কৃষকেদর সমsার িবষয়। িকnt 
সরকারেক দািয়t িনেত হেব, তােদরেক aব i pথেম সিত  কথাটা 
বলেত হেব। সরকাির তথ  থেকi 
দখা যাে  য pিত ৩০ িমিনেট 
eকজন কের কৃষক আtহত া 
করেছ। সমােজর an কােনা 
aংশ, স ছাt iি িনয়ার বা 
ব বসায়ী য কােনা বগেকi ধrন 
না কন, কাথাo eরকম মারাtক 
আtহত ার হার খঁুেজ পােবন না, 
যরকমটা কৃষকেদর মেধ  দখা 
যাে । eর কারণ হল, কৃষকেদর 
ঘােড় িdgণ ভার --- eকিদেক 
মূল বৃিdর ফেল স আkাn, িশkা 
o িচিকৎসার খরচ বাড়ায় স 
আkাn; anিদেক কৃিষকােজর 
খরচ বhল পিরমােণ বৃিd পেয়েছ। 
য ২,৫৬,০০০ কৃষক-আtহত ার 
ঘটনা ঘেটেছ তার শতকরা পঁয়ষিT 
ভাগ মহারাT, কনাটক, anpেদশ, 
মধ pেদশ o ছিtশগড় --- ei 
পাঁচ রােজ । সবেচেয় বিশ কৃষক-
আtহত ার ঘটনা ঘেটেছ 
তুলাচািষেদর মেধ । িকnt আমরা 
গব করিছ য িবিট তুলার মেতা 
u  ফলনশীল তুেলা চাষ কের 
আমরা তুেলার uৎপাদন বািড়েয়িছ। 
সিত  যিদ eটা গেবর হয়, তাহেল 
eত কৃষক আtহত া করেছ কন?  
 আিম িবদেভর tাণ ব বsা িনেয় িকছু কথা বলেত চাi। ei 
িবষেয় আিম eকটা খবর কেরিছলাম eবং ‘দ  িহnd’ পিtকায় তা 
িবশদভােব pকািশত হoয়ার পেরi pধানমntী পিরদশেন 
eেসিছেলন। আপনার যিদ িসeিজ িরেপােটর pথম পাতাটা দেখন, 

তাহেল দখেবন সখােন লখা আেছ --- tাণ ব বsা aকৃতকায 
হoয়ার পের কৃষকেদর আtহত া বেড় গেছ। ei সমsার 
মাকািবলা করেত হেল pথেম আমােদর pধান িবষয়gেলােক িচিhত 
করেত হেব। pথমত কৃিষেkেt রাTীয় িবিনেয়াগ কেম গেছ eবং 
বতমােন তার aবsা নিতবাচক। ১৯৮৯ সােল িব নাথ pতাপ িসং 
য শষ বােজট কেরিছেলন, সখােন িজিডিপ-র ১৪.৫% কৃিষেkেtর 
জn ধায হেয়িছল। ২০০৫ সােল তা কেম হেয়েছ ৫.৯% ( সচ, সার 
o anাn ভরতুিক সবi ধের)।  
 আমােদর aথৈনিতক unয়ন ৯%, িকnt কৃিষেত িবিনেয়াগ 
িনmমুখী। আিম সমs পিরকlনাকারীেদর কােছ আেবদন করিছ য 
কৃিষেkেt eকটা নূ নতম িবিনেয়ােগর পিরমাণ ধায করেত হেব eবং 
সটা যন কখেনা িজিডিপ-র ১৫-২০%-eর কম না হয়। িdতীয় 
সমsা হল, ঋণ ব বsা ধেস পড়া। আপনারা যিদ nাশনাল 
sােmল সােভ aফ iি ডয়ায় দoয়া সরকাির তথ  দেখন, তাহেল 
দখা যােব য ১৯৯১ থেক ২০০১ সােলর মেধ  ঋণgs কৃষেকর 
সংখ া িdgণ হেয়েছ। ১৯৯১ সােল ঋণgs কৃষক পিরবােরর সংখ া 

িছল ২৬% eবং ২০০১ সােল ei 
সংখ াটা হেয়েছ ৪৮.৬%। 
anpেদেশ ৮২% কৃষক পিরবার 
ঋণgs eবং তা দেশর মেধ  
সবেচেয় বিশ।  
 ঋণ মkব িবষেয় আিম eকটা 
মnব  করব। চার কািট কৃষেকর 
ঘােড় চেপ বসা ৭০,০০০ কািট 
টাকার ঋণ মkব কের দoয়ার 
জn আিম সরকারেক ধnবাদ 
জানাi। eমনটা গত িtশ বছের 
eকবারi ঘেটেছ। িকnt, আপনারা 
যিদ বােজেটর িদেক তাকান তাহেল 
দখেবন, কেপােরটেদর সরকার য 
পিরমাণ কর ছাড় িদেয়েছ তা হল 
pায় ৮৮,২৬৩ কািট টাকা। সানা 
o িহের আমদািন-রpািনর l 
ছাড় দoয়া হেয়েছ pিত বছের 
pায় ৪৯,০০০ কািট টাকা। 
কেপােরটেদর ছাড় দoয়া মাট 
টাকার পিরমাণ ৫,০০,০০০ কািট। 
আজ িtশ বছেরর মেধ  pথম 
কৃষকেদর ৭০,০০০ কািট টাকা ঋণ 
মkব করার জn সরকার গব 
pকাশ করেছ। aথচ ei সরকারi 
আmািন, িবড়লা, টাটার মেতা 

ধনীেদর pিত বছর ৫,০০,০০০ কািট টাকা ছাড় িদেয়েছ। 
 আিম আপনােদর eকটা ঘটনা বিল। মহারােTর eকটা গিরব 
eলাকা মারাটoয়াড়া eকবার খবেরর িশেরানােম eেসিছল। oi 
জায়গাটার নাম pায় ‘গীেনস বকু aফ রকডস’-e uেঠ যাি ল। 
কারণ সখােন eকিদন eক ঘNার মেধ  ১০০ জন ব বসায়ী ১৫০টা 

কৃষকেদর আtহত ার ঘটনা আবার পি মব  সরকারেক ভূেতর মেতা 
তাড়া করেছ। বেড় চলা মূল বৃিdেক সামলােত না পের বশ 
কেয়কজন কৃষক সmpিত আtহত া কেরেছ। sােরজ ব বsার 
pাথিমক sেযােগর aভােব কােনা কােনা জায়গায় কৃিষজ uৎপাদেন 
আgন jািলেয় দoয়ার ঘটনায় রােজ র িবশৃ ল aবsা ফুেট uেঠেছ। 
যাi হাক না কন, eত সংকট সেtto রাজ  সরকার চািষেদর সমsার 
থেক চাখ িফিরেয় রেয়েছ। খাদ  o সরবরাহ মntী জ ািতিpয় মিlক 
বেলেছন, সাmpিতক আtহত ার কারণ শেsর দাম পেড় যাoয়া নয়, 
eর কারণ কৃষকেদর মানিসক aবসাদ। িতিন দািব কেরেছন য বাংলার 
কৃষেকরা যেথ  ধনী, তারা কলকাতার aেনক শিkশালী বেড়ােলাকেক 
িকেন ফলেত পাের।  

৯ জাnয়াির ২০১২ পযn যা যা খবর পাoয়া গেছ তােত বধমান 
জলাi ei রােজ  সবেচেয় বিশ আkাn। কৃষেকরা জািনেয়েছ, 
eলাকায় কাl sােরজ যেথ  পিরমাণ না থাকায় বিশরভাগ ফসল 
ন  হেয়েছ। রােজ র কতাব িkেদর পিরকাঠােমা দখভাল করার 
গািফলিতর জni ei সংকট eবং তারা ফসেলর নূ নতম দামo 
পায়িন। eকজন কৃষক বেলেছন, ‘সরকার যিদ িকছ ু ফসেলরo 
রpািনর ব বsা কের তাহেল কৃষকেদর আtহত ার সংখ া কমেব। িকnt 
সরকার যিদ সিঠক ব বsা না নয়, আরo কৃষক আtহত ার পথ 
নেব।’ আেরকজন কৃষক বেলেছন, ‘কৃষকেদর uপাজন করার আর 
কােনা uপায় নi। রাজ  সরকার িকছiু করেছ না।’ আরo eকজন 
কৃষক eকi sের বেলেছন, ‘কৃষেকরা যিদ ফসল বেচ কােনা লাভi 
না করেত পাের, তাহেল তা তারা মরেবi; আরo aেনক কৃষক 
আtহত া করেব।’ 

সূt : When is a farm suicide a suicide, 
Rytu Swarajya Vedika, AP
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মািসিডজ গািড় িকেনিছল। ঔর াবােদর গব pকাশ করার জn oi 
ব বসায়ীরা ogেলা িকেনিছল। eকটা মািসিডজ গািড়র দাম ৬৬ 
কািট টাকা। ei ৬৬ কািট টাকার মেধ  ৪৬ কািট টাকা 
ঔর াবােদর sট ব া  বািষক ৭% sেদ ম রু কেরিছল। িকnt eর 
িবপরীেত আপনারা দখেবন, eকজন কৃষক যিদ eকটা Tাkর কনার 
জn ঋণ নয়, oi ব াে i তােক 
১৪% sদ িদেত হেব। আপিন যত 
গিরব আপনােক তত বিশ sদ 
িদেত হেব। ei হে  আমােদর 
দেশর aসাম  o বষেম র যুিk।  
 আমার তৃতীয় িবষয় হল বাজার 
িনধািরত দর, যা aেn চndবাবু 
নাiডুর আমেল চালু হেয়িছল। ধরা 
যাক, বীেজর মােনর িবষয়টা। আিম 
যখন aেnর g টুর a েল 
িগেয়িছলাম, তখন সখানকার 
চািষরা আমােক p  কেরিছল, 
আিম িক eমন কােনা oষেুধর 
দাকান থেক oষুধ িকনব যখােন 
oষুধ িঠক হoয়ার সmাবনা ৬০%? 
আিম বললাম না, িকনব না। তারা 
আমায় বলল য বীেজর ব াপারটা 
িঠক oরকম। বীজ যা কনা হয় 
তার ৮০% থেক a রু গজায়। 
মনসাে টা o কািগল-eর মেতা 
কেপােরট সংsাgেলােক ধnবাদ য 
তারা oi ফলেনর হার ৬০%-e 
কিমেয় eেনেছ। eর aথ হল 
১০,০০০ প ােকট বীেজর দােম 
আপিন কাযত ৬,০০০ প ােকট বীজ 
পাে ন।  
 ১৯৯১ সােল িবদেভ sানীয় 
বীেজর দাম িছল pিত কিজ ৯০ 
টাকা eবং u  ফলনশীল বীেজর 
দাম pিত কিজ ৩০০ টাকা। ২০০৫ 
সােল িবিট বীেজর দাম কিজেত 
৪০০ টাকারo বিশ। চােষর খরচ 
বেড় গেছ eত যন eক ঘার 
dিবপাক। িবদভ a েলর িদেক 
নজর িদেল ( যখােন তুলাচািষেদর 
আtহত ার সংখ া সবািধক) দখা 
যায়, eক eকর সচ ব বsাহীন 
জিমেত তুলাচােষর খরচ ২০০৩-০৪ 
সােল িছল ৩০০০ থেক ৪০০০ 
টাকা আর সচ ব বsাযুk eক eকর জিমেত ৮০০০ টাকা। বতমােন 
সচ ব বsাহীন জিমেত oi খরচ দাঁিড়েয়েছ ১৫,০০০ থেক ১৮,০০০ 
টাকা eবং সচ ব বsাযুk eক eকর জিমেত ৪০,০০০ টাকা। 

oিদেক সবার আয় িকnt কেম গেছ। 
 চতুথ িবষয় হল দািম দািম কািরগির আমদািন কের aেনক 
uৎপাদন বেড়েছ বেল সরকার বড়াi করেছ। িকnt, নানা 
a াডভাiজির বাড eবং iনিsিটuট aফ কটন িরসাচ-eর দoয়া 
সরকাির তথ  থেক দখা যাে  য িবিট তুেলা চাষ কের ২০১০ 

সােল pিত হkের ৪৮৩ িকেলা 
তুেলা পাoয়া গেছ, আর ২০০৪ 
সােল িবিট তুেলা ছাড়া সাধারণ 
u  ফলনশীল বীজ থেক তুেলা 
চাষ কের pিত হkের পাoয়া 
িগেয়িছল ৪৬৩ িকেলা। কী eমন 
তফাত? যখােন চােষর খরচ 
বেড়েছ ৫০০%, সখােন uৎপাদন 
বেড়েছ মাt ২০ িকেলা।  
 প মত, pচরু সার o 
কীটনাশক ব বহার করার ফেল 
জিমর uবরতা কেম যাে । ei 
uবরতা কেম যাoয়ার কারেণi 
পা ােব কৃিষজ uৎপাদন eক 
গভীর সংকেটর মেধ  পেড়েছ। 
রাTীয় কৃিষ সংsাgেলােক িছিনেয় 
গেছ কেপােরট dিনয়া। ei 
সংsাgেলা আর কৃষকেদর কাজ 
কের না। egেলা eখন মনসাে টার 
মেতা কেপােরট সংsাgেলার হেয় 
কাজ কের। eরা সার o বীজ 
uৎপাদক কাmািনgেলার জn 
নানারকম গেবষণা কের। কৃিষ 
িব িবদ ালয়gেলার পিরচালক বা 
িসি ডেকট সদsেদর িদেক তাকান 
--- তােদর মেধ  eকজনo কৃষক 
নয় eবং সমs রােজ i ei eকi 
িচt। আরo aেনক িবষয়o আেছ 
যgেলা আেলাচনা করা দরকার। 
িকnt সময় কম। তাi আিম কী 
করা যায় স িবষেয় ঢুেক পড়িছ। 
 মাt dিদন আেগ আিম 
কেয়কজন pািnক চািষর সে  
সাkাৎ কেরিছলাম। তারা আমােক 
eকটা p  কেরিছল, ‘ কন 
আপনারা আমােদর কৃষক বেলন? 
আমার হােত কী আেছ যার জn 
আমােক কৃষক বলা যায়? আমার 
হােত বাজার নi। আমার হােত 

বীজ নi, বীজ িনয়ntণ কের কেপােরট সংsাgেলা। সারo আমােদর 
হােত নi (১৯৯১ সােল িডeিপ-র দাম িছল ১৮০ টাকা আর eখন 
তার দাম ১০০০ টাকা)। িবd েতর বসরকািরকরণ চলেছ। মহারােT 

মুভেম ট eেগn s sট িরেpশন সংেkেপ eমeeসআর বা ‘রাTীয় 
িনপীড়ন িবেরাধী আেnালন’ নামক eক বসরকাির সংগঠন বলেছ, 
কৃষকেদর আtহত ােক eকদম পাtা না িদেয় কৃিষজীবীেদর সহায়তার 
জn anদান িনধারণ করার সবেচেয় jলn uদাহরণ হল পা াব। ei 
সংsার আhায়ক iেnরিজৎ িসং জাiিজ বেলন, ‘আমরা যা তথ  
সংgহ কেরিছ তােত পা াব পুিলেশর িরেপাট বলেছ, ২০০২ থেক 
২০০৬ সােলর মেধ  মাt ৭ জন কৃষক আtহত া কেরেছ।’ ২০০৮ 
সােল রােজ র রাজs িবভাগ য িরেপাট িদেয়েছ তােত দখা গেছ, 
িবিভn ডপুিট কিমশনােরর কাছ থেক সংগৃহীত তথ  anসাের ২০০২ 
সাল থেক পরবতী পাঁচ বছেরর মেধ  ১৩২ জন কৃষক আtহত া 
কেরেছ। জাiিজ জানান, পা াব কৃিষ িবদ ালেয়র aথনীিত িবভােগর 
সমীkকেদর দল বলেছ, ২০০০ থেক ২০০৮ সােলর মেধ  মাt dিট 
জলােতi কৃষক-আtহত ার সংখ া ২,৮৯০ --- eর মেধ  সাংrের 
১,৬৪৩ জন eবং ভািতnায় ১,২৪৭ জন। 
 eমeeসআর-eর দািব, ১৯৮৮ থেক ২০০৮ সােলর মেধ  
সাংrর জলার ধু dেটা মহkমােতi ১৭০০ জন কৃষক আtহত া 
কেরেছ। জাiিজ বেলন, ‘ei িহেসব থেক বাঝা যায় য oi 
সমেয়র মেধ  পা ােব কৃষকেদর আtহত ার সংখ া ২০,০০০ হেব।’ 
পা ােবর চািষেদর eক কিমশেনর সমীkায় pিত বছর oi রােজ  
২০০০ কৃষক আtহত া কেরেছ।  
 ভারতীয় িকষান iuিনয়েনর মেত eiসমেয় পা ােব ৪০,০০০-
eরo বিশ কৃষক আtহত া কেরেছ। জাiিজর মেত, ‘eমeeসআর-
eর সংগৃহীত তথ  anসাের পা ােব কৃষক-আtহত া মহারাT o 
anpেদশেক ছািপেয় গেছ। ২০০০ থেক ২০০৮ সােলর মেধ  
মহারােT কৃষক-আtহত ার সংখ া ৩৪,৬৫৯, যখােন মহারােTর 
gামীণ জনসংখ া ৫.৫৮ কািট, aথাৎ মহারােT pিত লােখ ৬২ জন 
কৃষক আtহত া কেরেছ। eকiভােব, anpেদেশ gামবাসীর সংখ া 
৫.৫৪ কািট eবং সখােন oiসমেয় আtহত া কেরেছ ১৮,৩৯৬ জন 
কৃষক, aথাৎ pিত লােখ ৩৩ জন। আর পা ােব ei কৃষক-
আtহত ার সংখ া আট বছের ২৪,৭৩২ (িবিভn বসরকাির সংsা o 
কৃষক iuিনয়েনর দoয়া ei তথ  সরকার sীকার কের না)। 
পা ােবর gামীণ লাকসংখ া ১.৬১ কািট eবং সi িবচাের pিত 
লােখ ১৫৪ জন কৃষক আtহত া কেরেছ।  

 ভারতীয় িকষান iuিনয়েনর সাধারণ সmাদক sকেদব িসং 
কাকিরর কথায়, ‘ কndীয় সরকার eখনo পযn পা ােবর pিত 
aিবচার কের চেলেছ। তার pমাণ হল, পা াব মাt ১০০০ কািট 
টাকার সহায়তা পেয়েছ, যখােন জাতীয় সহায়তার মাট পিরমাণ 
৭১,০০০ কািট টাকা। তার মােন ১%-eর সামাn িকছ ু বিশ ei 
রােজ  সহায়তা eেসেছ।’ 

সূt : 31 December 2011, Ramoo, Farmers Suicide 
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বাঁধ পিরচালনাo ব িk মািলকানাধীন করা হেয়েছ। ছিtশগেড় ৩০ 
িকিম নদী ব িk-মািলেকর হােত তুেল দoয়া হেয়েছ। কী আেছ 
আমােদর হােত যার জn আমরা চািষ বেল পিরিচত হব? eকমাt 
জিম আমােদর আেছ, তাo তা eখন eসiেজড o i ডািsTয়াল 
পােকর জn কেড় নoয়া হে । কান মুেখ আপনারা আমােদর 
কৃষক বেলন?’ 
 oরা আমােক ei p  কেরেছ, আিম আপনােদর oi eকi p  
করিছ। গত তেরা বছর ধের ei কৃিষসংকট িনেয় আিম খবর 
করিছ। r কেরিছলাম anpেদেশর aনnপুর থেক। dেটা িবষয় 
আপনােদর জানা দরকার --- pথম, যারা বািণিজ ক ফসল চাষ 
করেছ তােদর মেধ i আtহত ার ঘটনা সবেচেয় বিশ। িdতীয়, যারা 
খাদ শs uৎপাদন কের তারাo eখন আtহত া করেত r করেছ 
eবং eেত আিম আতি ত হেয় পেড়িছ। বাদাম, চা, কিফ, আখ, 
ভ ািনলা, কাজু বাদাম iত ািদ নানারকেমর বািণিজ ক ফসল 
uৎপাদনকারী কৃষকরা আেগ আtহত া কেরেছ, eখন খাদ শs 
uৎপাদনকারী কৃষকরাo আtহত া করেছ। ভারত o anpেদেশর 
যত নতা আেছ তােদর সবার কােছ আিম িভkা চেয়িছ, আিম 
eখনo িভkা চেয় যাব। pথেম আপনারা কৃিষ িবষেয় আnগত  
pকাশ কrন আর পালােমে ট কৃিষসংকট িনেয় eকটা িবেশষ 
aিধেবশন কrন। পালােমে ট যিদ eকটা পুেরা aিধেবশন 
আmািনভাiেদর ‘ কিজ বিসন’ িনেয় িবেরােধর ব াপাের চলেত 
পাের (যিদo oi কিজ গ াস aিনল বা মুেকশ আmািনর সmিt 
নয়, anpেদশ রােজ র সmিt)। তাহেল কন কৃিষসংকট িনেয় 
eকটা িবেশষ aিধেবশন হেত পারেব না? ei িবষয় িনেয় 
রাজ সভােতo eকটা িবেশষ aিধেবশন হoয়া uিচত।  
 িdতীয়ত, নািসং িশkা iত ািদ পিরেষবার মেতা কৃিষেকo 
জনেসবামূলক পিরেষবা িহসােব ঘাষণা করা হাক; যারা দেশর 
জn খাদ  uৎপাদন করেছ, তারা aব i জনেসবা করেছ। 
বােজেটর eক নূ নতম aংশ কৃিষখােত খরচ করেত হেব। ঋণ 

সাহােয র জn ড   িরিলফ Tাiবুনাল গঠন করেত হেব। যখন 
কৃষকেদর ঋণ মkব করা হেয়িছল, তখন dেটা বেড়া ভুল হেয়িছল। 
শারদ পাoয়ার বেলিছেলন, ঋণ ছাড় পেত হেল কৃষকেদর জিমর 
পিরমাণ aব i পাঁচ eকেরর কম হেত হেব। িকnt সেচর sেযাগ 
আেছ eবং নi, ei di ধরেনর জিমর কৃষকেদর মেধ  কােনা 
ফারাক করা হয়িন। যসব কৃষেকরা সেচর sেযাগ পায় না বা যারা 
বৃি -িনভর চাষ কের তােদর জিমর uৎপাদনশীলতা কম, তাi 
তােদর বিশ জিম থাকেতi পাের। িবদেভ কৃষেকরা গেড় ৭ eকর 
জিমর মািলক, ফেল সখানকার ৮০% কৃষকi ঋণ ছাড় পল না। 
িকনিত শারদ পাoয়ােরর জলায় কৃষকেদর গড় জিমর মািলকানা 
পাঁচ eকেরর কম। eর ফেল মহারােTর ৩৫টা জলার মাt ৬টা 
জলাi ৫৩% ঋণ ছাড় পল। eকমাt করালােতi ব িk-মািলেকর 
থেক ঋণ নoয়া সহ সমs িদেক নজর িদেয় ড   িরিলফ Tাiবুনাল 
গেড় তালা হেয়েছ।  
 ২০০৭ সােল জাতীয় কৃষক কিমশেনর িরেপাট পালােমে ট পশ 
করা হয়। িকnt আজ পযn তা িনেয় সামাn eকটা আেলাচনাo 
হয়িন। কndীয় কৃিষমntী িরেপাটটা ছঁুেয়o দেখনিন। eটা eকটা 
সরকাির িরেপাট, যা eম eস sামীনাথন নােম eক খ াতনামা 
িবjানীর নতৃেt তির করা হেয়িছল। জাতীয় কৃিষ নীিতo 
পালােমে ট পশ করা হেয়িছল। িকnt আজ পযn তা কােনা 
আেলাচনায় আেসিন। বতমান কৃিষব বsা িনেয় জাতীয় পযােয় িবতক 
হoয়া uিচত। বতমান ব বsায় aত িধক সার o কীটনাশেকর 
ব বহার আমােদর খাদ dব  িবষাk কের তুলেছ। 
 ei ছ’সাতটা িবষয় মাথায় রেখ জাতীয় পযােয় কৃিষসংকট িনেয় 
eকটা িবতক যিদ r করা যায়, তাহেল আমরা ভিব েতর জn 
eকটা ভােলা কােনা পnা খঁুেজ পেত পাির। e কােনা রাজৈনিতক 
সংকট নয়, e হল জাতীয় সংকট। e eক ণীর সংকট eবং 
আমােদর িবেবেকর সংকট।
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মnন সামিয়কীর gাহক হান। 
 

ডাকেযােগ সারা বছেরর ছ’িট সংখ ার gাহক চাঁদা প াশ টাকা। 
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