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ভািতীয়িা রিশ্বাস করিন যে, সিকািী কমমচািীরেি মরযে দুনীরত একটি যেশিোপী ঘটনা এিং তা িারেি 

কােমপ্রণালীি স্বচ্ছতাি অভারিি রিষরয় অরভরোগরক সামরন আরন। এই পটভূরমরত, যটািোরকা যিার্ম  অর্মাৎ 

ভািরতি যে রনয়ন্ত্রক কতৃম পক্ষ রসগারিরটি তামারকি রনলারম মযেস্থতা করি, তাি রিরুরে দুনীরতি 

যপৌনঃরপৌরনক অরভরোগ যকানও রিস্ময়কি িোপাি নয়। ২০১৬ সারল, অন্ধ্রপ্ররেরশি যিার্ম -রনয়রন্ত্রত রনলামঘরি 

আমাি রিল্ডওয়ারকম ি সময়, িাজারি িাে-রনয়রন্ত্রত রনলামগুরলরক প্রশ্ন কিাি সময়, এই যিরনি অরভরোগরক 

যিসিকািী যসক্টরিি তামাক িেিসায়ী ও তামাক চাষী, দুই পক্ষ যর্রকই িািংিাি িেিহৃত হরত যেরেরি। 

এমনরক, োাঁ িা িাজারিি যক্ষরে িােরক যকান ভূরমকা রেরত ততরি নন, তাাঁ িাও ইরিত করিন যে, যিার্ম রক উোি 

কিাি যকান পর্ যনই এিং এি র্ানা যিাঁ রট যেওয়াি আশু প্ররয়াজন আরি।   

 

তরি, দুনীরতি অরভরোগ আিও একটি গুরুত্বপূণম উরেরশেি সাযন করি। ভািতীয় তামারকি িাজারিি যক্ষরে, যটািোরকা যিারর্ম ি কমমচািীরেি রিরুরে যে 

নারলশগুরল আরি, যসগুরলরক িেিহাি কিা হরচ্ছ রনয়ন্ত্রণ-যকরিক কােমািলীি রিষরয় িাে িৃহত্তিভারি যে অরভমুরে োরচ্ছ, তা রনরয় তামাক চাষী ও 

িেিসায়ীরেি অসরতাষরক প্রকাশ কিাি জনে। যসগুরল িরিরয় পিাি সরি সরি, এই জাতীয় অরভরোগ রিরভন্ন আগ্রহী যগাষ্ঠী, োিা িারেি প্ররতকািমূলক 

কাজকমমরক এমন ভারি পরিচালনা করি োরত তা তারেি স্বারর্মি সরি রমরল োয়, যসগুরলরক িাজননরতকভারি সরিয় করি তুলরত সাহােে করি। একই 

সরি, িাজারিি যে অতরনমরহত পরিরস্থরতগুরল কৃরষ োমারিি টিাঁরক র্াকাি উপায়রক রিপরে যিরল যসগুরলরক প্রশ্ন না করিই, িাে দুনীরত েমরনি জনে যে 

প্ররতকািগুরল যিরি যনয়, যসগুরল িি যজাি িৃহত্তি সমসোি আংরশক সমাযান।   

 

আরশি েশরকি মাঝামারঝ সমরয় যটািোরকা যিার্ম  রসগারিরটি তামারকি রনলাম কিা শুরু কিাি আরগ, ভািতীয় কৃষকিা তামারকি মান অনুোয়ী 

যেণীরিনোস ও োম রনযমািরণি জনে যিসিকািী যসক্টরিি িেিসায়ীরেি উপি রনভম ি কিত। এই রনভম িতাি কািরণ িেিসায়ীিা রনরজরেি সুরিযা অনুোয়ী 

তামারকি মান ও মূলে রনযমািণ কিত। রনযমারিত মূলে প্রোরনি প্ররতশ্রুরত যেলাপ কিা যেমন এই জাতীইয় যশাষরণি জঘনেতম উোহিরণি একটি। এই িকম 

ঘটনাি পি যিার্ম  িারেি মযেস্থতায় রসগারিরটি তামারকি রনলাম চালু করি। রনলারমি এই নতুন পেরতি পাশাপারশ, োরত কৃষকিা রনরজিাই তারেি 

উৎপারেত তামারকি মান রনযমািণ কিরত পারি, তাি জনে যিার্ম  একটি সহজ আলিা-রনউমোরিক প্রণালীিও প্রচলন করি। যিার্ম  যঘাষণা করি যে, রনলারম 

অংশ গ্রহরণি আরগ সমস্ত িেিসায়ী ও কৃষকরক যিারর্ম ি সরি নাম নরর্ভুক্ত কিরত হরি। এি িরল যিার্ম  রচগারিরটি তামারকি িেিসায় মযেস্থতা কিরত 

পািরি ও প্ররতটি যলনরেরনি রলরেত নরর্ িক্ষা কিা োরি।  
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ভািরতি তামাক যসক্টরিি যক্ষরে িারেি এই িমিযমমান হস্তরক্ষরপি রিষয়টি আরগি অিস্থাি সমূ্পণম রিপিীত। আরগ তামাক িেিসায়ীিা প্ররতশ্রুরত লঙ্ঘন 

কিরল তরিই িােরক হস্তরক্ষপ কিরত র্াকা হত। এেন তামাক িেিসায়ীিাই িারেি প্ররতশ্রুরত লঙ্ঘরনি ঘটনা েমন কিাি যচষ্টা করি চরল। রসঙ্ঘাইয়া গারু, 

তামাক িেিসায়ীরেি সংগঠরনি একজন প্ররতরনরয রনরজি োরয়রত্বি রিষরয় কর্া িলাি সময় আমারক যিাঝান যে, তাাঁ ি েরলি কাজ হল যটািোরকা যিারর্ম ি 

কমমচািীিা তামারকি গাাঁ রটি যে মান রনণময় করিন তাি তোিরক কিা। রসঙ্ঘাইয়াহ গারুি মরত, তামারকি মান ভুলিশত িািানি এিং কমানি প্ররণােনা 

যিারর্ম ি কারি আরি। েরে যিার্ম  যকানও তামারকি গাাঁ রটি সঠিক মারনি যর্রক উচ্চতি মান রনযমািণ করি এিং যিতািা যিারর্ম ি মুরেি কর্ায় রিশ্বাস করি 

তাহরল, ওই গাাঁ টটি অরনক যিরশ োরম রিিয় হরি। ওই গাাঁ রটি মারলক যে কৃষক, রতরন রনম্নতি মারনি তামারকি জনে অরনক যিরশ োম পারিন। একই সরি 

যিার্ম  একটি গাাঁ রটি মান কম করি রনযমািণ কিরত পারি এিং যকিলমাে রনলারমি র্াক শুরু হরল, যস রিষরয় যিতারেি সতকম  কিরত পারি। যিতারেি 

তেন যে গাাঁ রটি মান কম িরল রনরেম ষ্ট হরয়রি, তাি জনে অরতরিক্ত মূলে রেরত হরি এিং যে গাাঁ রটি মান কম যিা হরয়রি, রনলারমি নরর্রত তাি মূলে যিরশ 

িরল রনিন্ধভুক্ত হরি। দুই যক্ষরেই, যিার্ম  যকি সিকারিি তিি যর্রক উচ্চতি মূরলে তামাক রিিরয়ি জনে িাহিা পারি।   

 

যে যটািোরকা যিার্ম  তামাক চাষীরেি আনুকূলে রেরচ্ছ িরল তামাক িেিসায়ীিা অরভরোগ করিন, তাি রিরুরে তাাঁ রেি ঠিক কতটা অসরতাষ জমা হরয় আরি 

তা রসঙ্ঘাইয়া গারুি আেোন যর্রক জানা োয়। রসঙ্ঘাইয়া গারু যেমন িরলন, “কেনও কেনও কৃষকিা যটািোরকা যিারর্ম ি কমমচািীরেি প্রভারিত 

কিরি…[কৃষকিা িলরিন] ‘সোি, ভারলা মান রেন”…রকন্তু যিারর্ম ি কমমচািীিাই আিাি আমারেি সুপারিশ িা নীরত যমরন যনরিন না…আমিা যটািোরকা 

যিার্ম রক প্রভারিত কিরত পারি না।” রনলামঘরি আরম যে দুনীরতি অরভরোগগুরল শুরনরিলাম, তাি অরযকাংশই উরিা েিি আি অনুমান। আি সমস্ত িটনাি 

মতই, যসগুরল োিানরলি মত চারিরেরক িরিরয় পরি।     

 

অনেরেরক, কৃষকিা রিশ্বাস করিন যে, যিারর্ম ি আিও যিরশ করি তাাঁ রেিই পক্ষ যনওয়া প্ররয়াজন। িাজারিি পরিরস্থরত রিচাি কিরল যিাঝা োরি যে, তাাঁ রেি 

অসরতারষি উপেুক্ত কািণ আরি। ভািরত রসগারিরটি তামারকি িাজাি অরলরগাপ্সরন িা তা এমন একটি িাজাি যেোরন একটি রিরশষ পরণেি যিতা 

সংেোয় েুিই কম। হারত যগানা করয়কটি যেশীয় প্ররতষ্ঠান ও িপ্তারনকািী যগাষ্ঠীই সািা িাজারি আরযপতে করি, ো তারেি হারত মূলে রনযমািরণি অপরিরমত 

ক্ষমতা তুরল যেয়। যিারর্ম ি হারত োম িািানি ক্ষমতা সীরমত এিং তা নোেে মূরলেি রিষরয় কৃষকরেি িমাগত আশ্বাস রেরয় যেরত পারি না। এি িরল, 

কৃষকিা িাযে হন কম োরম তাাঁ রেি উৎপােন রিরি কিরত িা সহরজ রিনষ্ট হয় এমন িসলও তাাঁ িা রিরি না করি, অরপক্ষা করি র্ারকন নোেে মূলে যেরিন 

এমন একজন যিতাি জনে – ো ঘটরতও পারি, আিাি নাও ঘটরত পারি। তাাঁ রেি পারিেরমক িমশ করম োওয়াি যক্ষরে তামাক িেিসায়ী প্ররতষ্ঠানগুরল ঠিক 

কী ভূরমকা পালন করিন, কৃষকিা যস রিষরয় অতেত সরচতন হওয়া সরেও, তাাঁ রেি অসরতাষরক তাাঁ িাও িাে – কৃষকরেি পরিরসিা যেওয়া োি োয় - তাি 

প্ররতই চারলত করিন।     

 

তামাক িেিসায়ী ও কৃষক, এই দুই যগাষ্ঠীই, যিারর্ম ি প্ররত তাাঁ রেি সমকক্ষরেি অসরতাষরক িেিহাি কিরিন িাজননরতকভারি সরিয় হয়াি জনে, োরত তাাঁ িা 

িারেি মযেস্থতারক রনরজরেি স্বারর্ম িেিহাি কিরত পারিন। করয়ক িিি অতি, তাাঁ রেি এই িকম কাজকরমমি িরল, িাজারিি একক অংশীোরিি পরক্ষ 

অনুকূল িলািল ঘটরত যেো োরচ্ছ। উোহিণ রহরসরি উরেে কিা োয়, ১৯৮০-ি েশরক, িোিসায়ীরেি যশাষরণি রিরুরে কৃষকরেি অরভরোরগি উত্তরি 

যিার্ম  যেমন হস্তকৃত রনলারমি িেিস্থা করিরিল, যতমন ভারিই, ২০১১ সারল দুনীরতি রিষরয় তামাক িেিসায়ী প্ররতষ্ঠান ও কৃষকরেি প্ররতিারেি উত্তরি যিার্ম  

ই-রনলারমি প্রচলন করি। তারেি আশা রিল যে, এই সংরশাযনটিি িরল রনলারমি সময় যিারর্ম ি আচিরণি স্বচ্ছতাি রিষরয় তারেি অংশীোিিা রনরিত 



হরিন। এি পি যর্রকই, িেিসায়ী ও যিািরর্ি কমমচািীিা হারত যিা তিদুেরতক েরন্ত্রি সাহারেে র্ািল-ব্লাইন্ড রনলাম পরিচালনা কিরিন। এই প্ররিয়ারত, 

িোিসায়ী িা কৃষক, কািও নামই উদ্ঘাটিত হয় না, এিং রনলারমি চূিাত র্াকটি স্বয়ংরিয়ভারি নরর্ভুক্ত হরয় োয়, োরত কমমচািীিা রিিরয়ি নরর্ যকানও 

ভারিই িেলারত না পারিন। অরনক প্রেুরক্তগত ত্রুটি স্বরত্বও, যিারর্ম ি কমমচািী সহ, েতজন অংশীোরিি সরি আরম কর্া িরলরি তাাঁ িা সকরলই একমত 

হরয়রিন যে, ই-রনলাম িারেি দুনীরত অরনকটাই কমারত সক্ষম হরয়রি।      

 

তরি, িাজারি প্ররতরোরগতাি অভাি, মূরলেি স্থরিিতা, এিং মূলেরক প্রভারিত কিাি যক্ষরে িারেি সীরমত ক্ষমতাি মত অতরনমরহত সমসোগুরলরক সরবাযন 

কিাি িেরল, িাজারিি স্বচ্ছতা প্রমাণ কিাি জনে প্রেুরক্তি উপি রনভম ি কিাি মত ঘটনাগুরল িেিসায়ীরেি অনুকূরলই কাজ করি এিং িারেি ক্ষমতারক েিম 

করি। যিারর্ম ি একজন অরভজ্ঞ কমমচািী যেমন িোেো করিরিন, র্ািল-ব্লাইন্ড প্ররিয়াটি িেিহারিি িরল, কমমচািীিা যিতারেি পিস্পরিি রিরুরে লরিরয় 

রেরয় যকানও িকম প্ররতরোরগতা রনমমারণ প্ররিারচত কিরত পারিন না। িারেি তোিরক করম োওয়ায়, যিতািা এেন হারত যিা েরন্ত্রি আিারল লুরকরয় 

র্াকরত পারিন, এিং একরজারট রনলাম র্াকা যর্রক রিিত হরয় মূলে করমরয় রেরত পারিন।    

 

এই কািরণ, সিকািী কমমচািীরেি মরযে দুনীরতি অরভরোরগি উরেশেটি আেরত িারেি োরয়রত্বি রিষয়টি সামরন আনাি যর্রকও আিও রকিুটা যিরশ। 

এগুরলি সাহারেে িারেি রিরুরে অসরতাষরক একরেত কিা োয় এিং যসগুরলরক আিও তীব্র করি তারক একটি িাজননরতক সরিয়তায় পেমিরসত কিা োয়। 

এই সরিয়তা স্বচ্ছতাি নারম িারেি সরি েুক্ত যেরলায়ািরেি রনয়ন্ত্রণ করি, িারেি ক্ষমতারক েমন করি এিং তাি কারজি ক্ষমতারক সীরমত করি যতারল। 

ভািরতি তামারকি িাজািগুরলি যক্ষরে, এই যিরনি কাজকমম িরিন র্াইরিক্ট ইনরভস্টরমন্ট (এিরর্আই)-যক আহ্বারনি অনুমরত যেওয়াি োরিরক আিও 

দৃঢ় করি যতারল। যেশীয় তামাক িেিসায়ী প্ররতষ্ঠানগুরল েরেও একটি কম সরিয় িারেি যর্রক রনিাপত্তা যপরত ইচু্ছক, অরনক কৃষক যগাষ্ঠীই এিরর্আই-এি 

এই রিষয়টি রনরয় রিভক্ত হরয় পরিরিন। এিরর্আই-যক জরিত কিাি অর্ম, যিার্ম  প্ররতষ্ঠাি আরগি এমন একটি সমরয় রিরি োওয়াি সম্ভািনানতরি হয়, 

েেন কৃষক ও আতজম ারতক যিতািা পিস্পরিি সরি সিাসরি যোগারোগ কিরতন। এই পেরক্ষপটি রনরল, শিীি ও স্বারস্থেি উপি তামারকি হারনকি প্রভারিি 

প্রিক্তা, োাঁ িা িােরক তামারকি যসক্টি যর্রক সমর্মন তুরল যনওয়াি জনে তািনা রেরচ্ছন, তাাঁ রেিই জয় হরি। রকত এি পাশাপারশ, এিা িি আকারিি তামাক 

চাষী ও িহুজারতক তামাক িেিসায়ী প্ররতষ্ঠানগুরলি সুরিযা করি যেরি। জল ও লাভজনক রিকল্প িসরলি অভারি, অঞ্চরলি কু্ষদ্র তামাক চাষী ও ও 

কৃরষরক্ষরে কমমিত েরমকরেি পরিরস্থরত রক হরি তা ভরিষেতই িলরত পািরি।     

 

অমৃতা এ. কুরিয়ান রসএএসআই-এি যপাস্টর্ক্টিাল রিসাচম  যিরলা। 

(এই রনিরন্ধ যে িেরক্তরেি কর্া উরেে কিা হরয়রি তাাঁ রেি নাম পরিিরতম ত) 

 

 

 


