
যখন কৃষিপণ্য ব্যব্সা ব্া এষিষব্জননস প্রসাষিত হনে, তখন ভািতীয় কৃষিব্যব্স্থায় চানিি ষস্থষতশীল পদ্ধষত ষননয় কক আনলাচনা কিনে?    

 

নিনিত কুমার আগরওয়াল 

২০ নিসেম্বর, ২০২১ 

 

যে নতিটি কৃনি আইি ভারসতর কৃনি যেক্টসরর েংস্কার োধি করসে েসল যমাদী েরকাসরর দানে নিল, ২০২০ 

োসল ২৬ িসভম্বর যেসক নদনির েীমাসে কৃিকরা যেগুনলর নেরুসে নেসষাভ চানলসয় োনিসলি। কসয়ক নদি 

আসগই তাাঁ রা তাাঁ সদর এই নেসষাভ অেস্থাি স্থনগত যরসিসিি। েংেসদ চলসত োকা শীতকালীি অনধসেশসি 

প্রতযাহার কসর যিওয়া এই নতিটি আইসির একনিত উসেশয নিল এই যদসশ কৃনি েংক্রাে পসযযর ক্রয়, নেক্রয় 

ও মজুদ নেিয়ক েরকানর নিয়ন্ত্রয নশনেল করা এেং নলনিত চুনি নিভভ র ঠিকা চাসির েযেস্থা চালু করা। কৃনির েসে 

জনিত যেেরকানর েযেোগুনল যেমি েুনি যদনিসয়সি, এই নতিটি আইসির অেনিভনহত নভনি নিল, েযেহারসোগয 

েম্পসদর েমাি ভাসগ েন্টি ো এনিনশসয়নি যগইি কৃিকসদর আসয় প্রনতিনলত হসে – এই আশায় কৃনি-িাদয শৃঙ্খসল যেেরকানর েংস্থার অংশগ্রহয ও 

নেনিসয়াগ েম্ভে করা। েিি আইিগুনল প্রতযাহাসরর পাশাপানশ নেসষাভকারীসদর নেরুসে যিৌজদানর মামলার প্রতযাহাসরর মত নেসষাভকারীসদর আরও নকিু 

দানে যমসি যিি যকন্দ্রীয় েরকার এেং তাাঁ সদর অিযািয দানের নেিসয় আসলাচিা করসত রানজ হি, একমাি তিিই কৃিকরা তাাঁ সদর প্রনতোদ অেস্থাি প্রতযাহার 

কসরি । এগুনলর মসধয েে যচসয় নেতনকভ ত দানেটি নিল, কৃনি েম্পনকভ ত পসযযর জিয িযযিতম েহায়তা মযলয ো নমনিমাম োসপার্ভ  প্রাইসেে (এমএেনপে) অেভাৎ 

নকিু নিনদভ ষ্ট পসযযর জিয যকন্দ্রীয় েরকাসরর দ্বারা য ানিত িযযিতম মযলয োর প্রসয়াগ কৃিকসদর জিয লাভজিক েসল মসি করা হয়, যে েংক্রাে একটি আইি 

েলেত করার প্রনতশ্রুনত।   

 

এই নেতনকভ ত কৃনি আইিগুনলর ভাসলা নদক ও মন্দ নদক নিসয় অসিক যলিাসলনি হসয় যগসি। নকন্তু ভারসতর কৃনিসকনন্দ্রক কাজকমভসক পনরসেশগত ও 

অেভনিনতক নদক যেসক কৃিকসদর জিয নস্থনতশীল হসত হসল এই যদসশর কৃনিসক যকাি নদসক এসগাসত হসে যে নেিসয় অসিক কমই আসলাচিা হসয়সি। এই 

নেিয় নিসয় চচভ া হওয়া অতযে জরুনর, কারয এই কৃনি আইিগুনল শুধু ভারসতর কৃনিকাসজর িতুি রূপায়সির জিযই প্রযয়ি হসি িা। েরং, এই আইিগুনল 

প্রযয়সির নকিু েির আসগ যেসকই কৃনির নেিয়টি কৃনিপযয েযেো ো এনগ্রনেজসিসের পনরচালিায় উন্নয়সির নেিয়টি প্রনতষ্ঠা যপসত শুরু করসি। এই কৃনি 

আইিগুনল উসেশয যকেল যেই পনরেতভ সির গনত দ্রুততর করা।      

 

েতভ মাসি ভারসত স্টার্ভ -আসপর েংিযা যেসকই স্পষ্ট হয় যে, গত দশসকই ভারসতর অনভমুি প্রেুনিসকনন্দ্রক নশসপাসদযাগনভনিক ো যর্কসিা-

অসন্ত্রাপ্রনিওনরয়াল উন্নয়সির নদসক  ুসর োওয়া শুরু হসয়সি। কৃনিসষসি কৃনিপযয েযেোর অধীসি উন্নয়সির নেিয়টিসক তারই েম্প্রোরয নহোসে যদিা োয়। 

নেঙ্কএনজ িাসমর যে মঞ্চটি এনগ্র-যর্ক স্টার্ভ -আসপ নেনিসয়াসগর েম্পসকভ  প্রচার কসর তাসদর মসত, ভারসতর িতুি প্রেুনিনভনিক কৃনিনেিয়ক েযেোগুনল 

২০১৮ ও ২০২০ োসলর মসধয প্রায় যদি নেনলয়ি িলাসরর মযলধি যপসয়সি ো এিিও পেভে একটি যরকিভ । এই মযলধসির অনধকাংশই এসেসি আেজভ ানতক 

উৎে যেসক। েতভ মাসি ভারসত িয়শর যেনশ এনগ্র-যর্ক স্টার্ভ -আপ আসি ো যগার্া যদসশর প্রায় এক যকাটি চনিশ লাি কৃিসকর েসে যোগাসোগ যরসি কাজ 

কসর চসলসি। যকানভি-19 অনতমারীর কারসয যকন্দ্র ও রাসজযর তরি যেসক োনি যেসক এসকোসরই িা যেরসিার যে নিসদভ শ জানর করা হসয়নিল তার জিয 
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কৃিকসদর কাজকমভ ও চলাসিরা কসম োয়। এর িসল, েযেোনয়ক প্রনতষ্ঠািগুনল যেসক কৃনিনেিয়ক নজনিিপি েরােনর েংগ্রহ করা ও যপৌাঁসি যদওয়ার মত 

িািা নেিসয় এনগ্র-যর্ক েযেোগুনলর কমভকাসের উপর তাাঁ সদর নিভভ রশীলতা আরও যেসি োয়। এই েযেোগুনল িািা িতুি োজাসর নিসজসদর েৃনে ও প্রোর 

োিাসত এই জাতীয় কােভকলাপসক অেভকরীভাসে েযেহার কসর। 

 

প্রশ্ন হল, এই কৃনিপযয েযেো নিভভ র উন্নয়সির আদশভ নক ভারসতর কৃনি ও তার েসে জনিত েযনিসদর যকাি উপকাসর আেসে? কারিািাজাত নজনিসের 

োহাসেয োনন্ত্রক উপাসয় কৃনিকাজ ো ইন্ডানিয়াল চািাোদ নিসয় েহু দশসকর যে পিাশুসিা ও গসেিযা তার েুনি অিুোয়ী, কৃনিনিভভ র ভনেিযত েম্পসকভ র যে 

যকাি ধারযাসকই পনরসেসশর ভারোমযসক যকন্দ্র কসর এসগাসত হসে। এর অেভ, কৃনিসকনন্দ্রক অেভিীনতর পাশাপানশ, প্রাকৃনতক ইসকানেসস্টসমর ভারোময েজায় 

যরসি েযেহার। ভারসতর কৃনির যষসি এই কৃনিপযয েযেোর পনরচালিায় উন্নয়সির এই আদশভ নক চাসির জিয ভারোময েজায় যরসি প্রাকৃনতক েম্পসদর 

েযেহাসরর নেিয়টির প্রচার করসি?   

 

২০২১ োসল আমার গসেিযা চলাকালীি যে এনগ্র-যর্ক নশসপাসদযাগী আর নেনিসয়াগকারীসদর েসে আনম কো েসলনিলাম তাাঁ রা কৃনি যেক্টরসক ভারসতর 

অেভিীনতর অিযািয যেক্টর যেসক আলাদাভাসেই যদিনিসলি। এই পােভকয করা হসয়সি যকেলমাি কৃনির গ্রামীয অেস্থাি, তুলিামযলকভাসে কম উন্নত 

পনরকাঠাসমা (আজকাল েুলভ যির্ার যষসি নেপ্লে  সর্ োওয়া েসেও দুেভল ইন্টারসির্ েংসোগ), তাাঁ সদর পযয ও পনরসিোসক অেভকরী কসর যতালার 

উপাসয়র অভাসের যপ্রনষসতই িয়। এই আলাদা কসর যদিার নপিসি েে যচসয় গুরুত্বপযযভ কারয কৃনি যেক্টসরর পনরসেশনিভভ র নভনি। যেমি, েীজ যপাাঁ তার 

েময় যেসক শুরু কসর িেল কার্া পেভে শসেযর জীেিচক্র স্বপস্থায়ী, যেসহতু অনধকাংশ কৃনিজাত পসযযর েযেহারসোগযতার যময়াদ েীনমত, তাই যেগুনলসক 

যেনশ দূসর যকাোও চালাি যদওয়া েম্ভে হয় িা এেং যদসশ চািোসের পনরসেসশর ভারোময নিনিত করার জিয তৎপরতা োিসত চসলসি। তা েসেও, এই 

উঠনত এনগ্র-যর্ক েযেো প্রনতষ্ঠািগুনলর মসধয অনধকাংশই কৃনি নেিয়ক পসযযর েরেরাহ শৃঙ্খসলর নদসক মসিাসোগ নদসি। এই প্রনতষ্ঠািগুনল চাসির জিয 

প্রসয়াজিীয় রাোয়নিক দ্রেয কৃিকসদর হাসত যপৌাঁসি যদওয়া, িেল নিসয় যরাজকার কাজকসমভর েদসল কৃনিজাত পসযযর েসে োজাসরর যোগাসোগ নিনিত 

করা এেং কৃনিকাসজর স্থানয়ত্ব নিরাপদ করার মত কাজ করসি। এাঁরা েিি কৃনিসত ভারোসমযর কো েসলি, তিি তাাঁ রা তাসক এই িািা ধরসির হস্তসষসপর 

েরােনর প্রভাে নহোসে িা যদসি েরং তার পসরাষ িলািল নহোসেই যদসিি। আমার গসেিযার েময় এনগ্র-যর্সকর একজি লনিকারী আমাসক জািাি, “এই 

যেক্টসর যে ধরসির উদ্ভােি যচাসি পসি এই ভারোময অেশযই তার িলািল। নকন্তু আমার মসত, যের্াই আেল উসেশয িয়, েরং উপনর 

পাওিা…নশসপাসদযাগীরা এমি েযেো গসি তুলসত চাি ো ভনেিযসত আরও োিসে এেং নেনিসয়াগকারীরা চাি লাভ। নকন্তু আনম যিালািুনলই েলনি, যকউই 

শুধুই প্রাকৃনতক ভারোসমযর স্বাসেভ এই যেক্টসর নেনিসয়াগ করসিি িা। আমার মসি হয় যের্ার জিয ো দরকার তা হল একদম অিয ধরসির পুাঁনজ। নভনে ো 

যভঞ্চার কযানপর্াল অেভাৎ েযেোনয়ক উসদযাসগর জিয প্রসয়াজিীয় মযলধি অেো েযনিগত মযলধি ো োত েিসর নিশ শতাংশ আইআরআর চায় এমি পুাঁনজ 

িয়। েনদ এই যেক্টর প্রাকৃনতক ভারোময রািার উপায় যের কসর তাহসল ভাসলা। আর েনদ িাও কসর, তাহসলও ঠিক আসি।”   

 

এিািাও, অিযািয জায়গার (সেমি, ইউিাইসর্ি যস্টর্ে) প্রেুনি নিভভ র নশসপাসদযাসগর হস্তসষসপর িসল কৃনিকাসজ নিনজর্াইসজশাসির নেকাশ নিসয় 

োম্প্রনতক গসেিযাগুনলর মসত, েতভ মাসি কৃনির যষসি যে প্রেুনি ও পেনতগত েদল এসেসি যেগুনল পনরসেশ েংক্রাে েমেযার েমাধাি যতা করসেই িা 

েরং যেগুনল তীব্রতর হসয় যদিা যদসে। তািািা, এর িসল “জনম দিসলর” েসে েসে “তেয নিিতাই”-এর মত  র্িাও শুরু হসত পাসর। এই ধরসির েমেযা 

োকা েসেও ভারত েরকার কৃনিসষসি প্রেুনি নিভভ র নশসপাসদযাসগর নেিয়টিসক েনক্রয়ভাসে প্রচার কসর চসলসি। উদাহরয নহোসে েলা োয়, কৃনিসত 



নিনজর্াইসজশািসক জিনপ্রয় করসত কৃনি মন্ত্রসকর তরি যেসক ইনন্ডয়া নিনজর্াল ইসকানেসস্টম অি এনগ্রকালচার (আইনিয়া) িাসম একটি িেিা কাঠাসমা 

যের কসরসি। প্রশ্ন হল, যকি?  

 

প্রেমত, প্রেুনি নিভভ র নশসপাসদযাসগর েমেভকরা প্রেুনিগত ভনেিযোদ ও িেয উদারিীনতর মতাদশভ দ্বারা চানলত। আমার গসেিযার েময়ই, আনম েে েময়ই 

িীনতনিধভারক এেং প্রভােশালী কৃনি-েংক্রাে অেভিীনতনেদসদর মসধয একর্া স্পষ্ট হতাশা লষয কসরনি। এর কারয, ১৯৯০-এর দশসক শুরু হওয়া কৃনির আজও 

অেম্পযযভ উদারীকরয প্রনক্রয়া। ২০১৯ োসলর নিসেম্বর মাসে রসমশ চাাঁ দ, িীনত আসয়াসগর েসে েুি একজি কৃনি-অেভিীনতনেদ, েসলি ১৯৯১ োসলর 

েংসশাধসির নেিয়েযচীসত কৃনিসক নপিসি যিসল রািা হসয়নিল। কৃিকসদর অেভনিনতক উন্নয়সির জিয প্রসয়াজি একর্া “দৃষ্টােমযলক পনরেতভ ি”। চাাঁ সদর 

েিেয অিুোয়ী, এর জিয দরকার “নেজ্ঞাি নিভভ র প্রেুনির অগ্রগনত, িেল কার্ার আসগর এেং পসরর দুই পেভাসয়ই যেেরকারী প্রনতষ্ঠাসির আরও যেনশ 

জনিত োকা, উৎপানদত পসযযর জিয উদার োজার, জনম ইজারার জিয েনক্রয় োজার এেং দষতার উপর আরও যেনশ মসিাসোগ।” আইনিয়া িনেটি আরও 

দানে কসর যে, ভারসতর কৃনিকাজসক “দষতা ও উৎপাদিশীলতার উচ্চতর স্তসর” তুলসত হসল নিনজর্াইসজশাি অতযে প্রসয়াজি। এই েিসেযর অেনিভনহত 

অেভ হল, ভারসতর কৃনিসষসি  দষতার অভাে আসি এেং যেেরকানর প্রনতষ্ঠাসির আরও যেনশ অংশগ্রহয, রপ্তািীর উসেসশয উন্নয়ি এেং নিনজর্াল প্রেুনির 

পসষই েম্ভে কৃনিসষসি আরও যেনশ দষতা আিা। তসে, মুি োজার যকি কৃনির যষসি কাজ কসর িা তার যে আরও অেংিয কারয আসি তা তাাঁ রা স্বীকার 

কসরি িা। যেই কারযগুনলর মসধয একটি হল, যলাোল িসেভর উন্নত যদশগুনলসত চাসির কাসজর জিয প্রচুর ভতুভ নক যদওয়া হয়, োর িসল কৃনির আেজভ ানতক 

োজার একসপসশ হসয় পসি। এিািা, অতীসতর প্রেুনি নিভভ র উন্নয়সির কারসয নেনভন্ন ধরসির েমেযা যদিা যগসি। মাটির গুযমাি কসম োওয়া, ভয গভভ স্থ 

জলস্তর যিসম োওয়া এেং কীর্পতসের আক্রমসযর  র্িা যেসি োওয়ার মত েমেযাগুনল আজ ভারসতর োমসিও এসে পসিসি। 

 

নদ্বতীয়ত, কৃনির উন্নয়িসক যর্নলকমুযনিসকশাি এেং যস্পসের মত যেক্টসরর েম্প্রোনরত অংশ নহোসে যোঝার উপর একর্া যঝাাঁ ক যদিা োয়। 

নিনজর্ালাইসজশাসির িসল অিযািয যেক্টসর যেমি পনরেতভ ি এসেসি, ধসরই যিওয়া হয় কৃনিসষসিও ঠিক তা-ই  র্সে। তসে, এনগ্র-যর্সকর েমেভকরা ক্রমশ 

আরও যেনশ কসর কৃনির পনরসেশ নিভভ র নভনিসক স্বীকৃনত নদসলও কৃনির জিয প্রেুনি ও নেজ্ঞািসকনন্দ্রক পুরুিালী পন্থা গ্রহসযর  র্িাটি  সর্ই চসলসি। এই 

েমাধািগুনল অভােিীয়ভাসে োস্তসের দুনিয়া েদসল নদসত পাসর। এিািাও, নেশ্ব জুসি কারিািাজাত নজনিে েযেহার কসর োনন্ত্রকভাসে েম্পানদত কৃনিকাসজর 

ইনতহাে যেসকই যদিা োয় যে এর যেসক কী ধরসির অনিিাকৃত পনরযনত যদিা নদসত পাসর। এই জাতীয় িলািসলর কো তাাঁ রা স্বীকার করসত চাি িা।     

 

পনরসশসি, অন্ধ্রপ্রসদসশর একটি েমীষা যেসক যেমি যদিা যগসি, এই প্রভােশালী কলকারিািা ও োমানজক-প্রেুনি নিভভ র েরকার উন্নয়সির যে যকািও 

নেকপ উপলনিসকই (সেমি, “প্রাকৃনতক েম্পসদর োহাসেয চাি”) তীব্রভাসে প্রনতসরাধ কসর। একটি োম্প্রনতক গেিযায় যেমি যদিা যগসি, অন্ধ্রপ্রসদসশ 

আরও যর্াঁকেই উপাসয় চাি করার পদসষপ যিওয়া শুরু হসয়নিল ো নিল এ নেিসয় নেসশ্বর েৃহিম প্রসচষ্টাগুনলর মসধয একটি। এই পদসষপটিসক “লষয কসর 

জাতীয় কৃনিনেজ্ঞাি পনরিৎ ো িযাশিাল অযাকাসিনম অি এনগ্রকালচারাল োসয়সিে এেং চাসির জিয প্রসয়াজিীয় কারিািাজাত নজনিসের (েীজ, োর, 

কীর্িাশক) যোগািদাররা েমস্বসর েনক্রয় েমাসলাচিা করসত শুরু কসরি।” তাাঁ সদর েিেয নিল যে, এই প্রসচষ্টা একটি “পিাদমুিী পন্থা” োর িসল যদসশ 

িাদয েুরষা নেপদগ্রস্ত হসয় পিসে। প্রেুনি আর অগ্রগনতর উপর নিভভ রশীলতার কারসয যে আসেগপযযভ পনরকাঠাসমা ততনর হয় তার নেসরানধতা করার জিয 

প্রসয়াজি প্রাকৃনতক েম্পসদর উপর নিভভ রশীল কৃনিকাসজর মত নেকপ। কৃনিসকনন্দ্রক আমলাতসন্ত্রর অসিসকর কাসিই এই নেকপ আোর নেজ্ঞাি ও অগ্রগনতর 

পনরপন্থী। তসে, েনদ নস্থনতশীল কৃনি নিভভ র ভনেিযত নিসয় নেকপ ভােিানচোয় নেনিসয়াগ িা করা হয় তাহসল তা নক ভাসে েম্ভে হসে যেটি অমীমাংনেতই যেসক 



োয়। ভারসতর কৃনিেযেস্থা নিসয় েহসলিক নহোসে আমাসদর যলিা একটি োম্প্রনতক নরসপাসর্ভ  আমরা উসিি কসরনি যে, এর একটি েম্ভােয রাস্তা হল, যদসশর 

কৃনিেযেস্থাসক োেভকভাসে যেসল োজাসত কৃিকরা তাাঁ সদর িযযিতম মযসলযর দানের েসে কৃনির এই নেকপ ভনেিযসতর নেিয়টি জুসি নিসত পাসরি।  

 

নিনিত কুমার আগরওয়াল ইউনেএলএ-র িৃতসের িক্টরাল কযানন্ডসির্ 

 

 


