
 

ভারতে জমির বাজাতর সংঘর্ষ 

 

আরাধ্যা সুদ 

১২ সসপ্টেম্বর 

 

ভারপ্টের জমির বাজাপ্টরর অবস্থা সে িন্দ োর জন্য অর্থন্ীমের মদক সর্প্টক কী িূল্য মদপ্টে হয়? জমি মবষয়ক 

সংবাদ এবং সরকামর ন্ীমে মন্প্টয় আপ্টল্াচন্া অপ্টন্ক সিয়ই সরকাপ্টরর জমি অমধ্গ্রহণপ্টক মিপ্টর িপ্টে। 

উদাহরণ মহপ্টসপ্টব োো ন্যাপ্টন্া মসঙু্গপ্টরর িেন্া বা ২০১৩ সাপ্টল্র ল্যান্ড অযাকুইমজশান্, মরহযামবমল্প্টেশান্, 

অযান্ড মরপ্টসেল্প্টিন্ট (এল্এআরআর) অযাক্ট ইেযামদর কর্া উপ্টেখ করা োয়। এমিপ্টন্ন্ট স াপ্টিইন্ বা সে 

সকান্ বযমিগে িামল্কান্ার জমি িামল্প্টকর অনু্িমে ছাড়াই সরকামর প্রপ্টয়াজপ্টন্ অমধ্গ্রহপ্টণর ক্ষিোর 

বযবহার করা বা ন্া করার মবষয়টি ঠিক সসই প্রার্মিক সিসযাগুমল্ সর্প্টকই উপ্টে আপ্টস ো ভারেীয় জমির বাজাপ্টরর ত্রুটিপূণথ হওয়ার কারণ।    

 

জমি মিতে সংঘতর্ষর উৎস 

ত্রুটিপূণথ জমির বাজার বা এই বাজারপ্টক সকন্দ্র কপ্টর িটিে সংিপ্টষথর অপ্টন্কগুমল্ উৎস। দমক্ষণ ও দমক্ষণ-পূবথ এমশয়ার অপ্টন্ক সদপ্টশর িেই, 

ভারপ্টের জটিল্ উত্তরামধ্কার প্রমিয়ার কারপ্টণ জমি কু্ষদ্র সর্প্টক কু্ষদ্রের অংপ্টশ মবভি হপ্টে র্াপ্টক এবং সিপ্টয়র সপ্টঙ্গ সপ্টঙ্গ জমির মবভাজপ্টন্র 

এই িেন্া সবপ্টড় সেপ্টে র্াপ্টক। শুধু্িাত্র কৃমষকাপ্টজর জন্য বরাদ্দ জমির গড় আয়েন্ ১৯৭১ সাপ্টল্ মছল্ ২.৩ সহক্টর (৫.৭ একর), ো ২০১৫ সাপ্টল্ 

কপ্টি ১.১ সহক্টপ্টর (২.৭ একর) চপ্টল্ এপ্টসপ্টছ। কু্ষদ্রের অংপ্টশ খমিে জমির পাশাপামশ জমির িামল্কান্ায় অস্পষ্টো এবং আদাল্প্টে িািল্া-

সিাকদ্দিার ধ্ীর গমের কারপ্টণ ভারপ্টে জমি সকন্ার মবষয়টি স্বভাবেই মবপজ্জন্ক। ো ছাড়াও, জমির পুন্বথগীকরণ, মবপ্টশষে সে জমি প্রর্ি 

সর্প্টকই চাপ্টষর কাপ্টজ বযবহাপ্টরর জন্য বরাদ্দ করা হপ্টয়প্টছ, োপ্টক মিপ্টর েে মন্য়িকানু্ন্ আপ্টছ ো দীিথ আিল্াোমিক ও আইমন্ প্রমেবন্ধপ্টক ভরা।           

 

জমির বাজাপ্টর সংিষথ ভারপ্টের অর্থন্ীমের ন্ান্া মদকপ্টক প্রভামবে কপ্টর। ভারেীয় শহপ্টরর মবস্তার ও গেন্, আভযন্তরীণ পমরোণ, পমরকাোপ্টিাগে 

মবকাশ, শসয মন্বথাচন্, কৃষকপ্টদর আয়, কল্কারখান্ায় মন্িথাপ্টণর কাপ্টজর উৎপাদন্শীল্ো ও মবকাশ এবং অর্থন্ীমের পমরকাোপ্টিাগে পমরবেথ ন্ – 

এই সব মকছুই ত্রুটিপূণথ জমির বাজাপ্টরর দ্বারা প্রভামবে হয়।  

 

উৎপাদি এবং কৃমর্মিতে জমি মিতে সংঘতর্ষর পমরণাি 

ভারপ্টের কৃমষখািাপ্টরর আেষট্টি শোংশপ্টকই প্রামন্তক খািার বপ্টল্ ধ্রা হয় – এগুমল্ আয়েপ্টন্ এক সহক্টপ্টরর কি (বা ২.৫ একর) । এর মবপরীপ্টে, 

পামকস্তান্ এবং িামকথ ন্ েুিরাপ্টে প্রামন্তক খািাপ্টরর হার ের্ািপ্টি ছমত্রশ এবং শূন্য শোংশ। ন্ীমে এবং মন্য়িকানু্প্টন্র পাশাপামশ, কু্ষদ্র কৃমষখািার 
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ভূমির সিন্বয়সাধ্প্টন্র প্রমিয়াপ্টক কঠিন্ের কপ্টর সোপ্টল্ এবং কৃমষর উৎপাদন্শীল্োর পপ্টক্ষও এর প্রভাব ক্ষমেকর। উদাহরণ মহপ্টসপ্টব বল্া োয়, 

গপ্টবষণা কপ্টর জান্া সগপ্টছ সে, স্বাধ্ীন্ো-পরবেী সিপ্টয় গ্রহণ করা কপ্টোর জমি প্রজাস্বত্ব আইন্গুমল্র কারপ্টণ ইজারার বাজাপ্টর অংশগ্রহপ্টণর হার 

কপ্টি োয় এবং োর ফপ্টল্ কৃমষখািাপ্টরর উৎপাদন্শীল্ো আেমত্রশ শোংশ কপ্টি োয়। এর আপ্টরকটি ফল্াফল্ হল্, প্রামন্তক খািারগুমল্ পেথান্ত 

পমরিাপ্টণ েপ্টির বযবহাপ্টর, বামণমজযক শসয চাপ্টষ এবং মরোর্ন্থ  েু সেল্ সর্প্টক সকান্ও রকি সুমবধ্া সপপ্টেও অক্ষি।  

 

ভারপ্টের উৎপাদন্প্টকমন্দ্রক বযবসার মবকাশ এ সদপ্টশর উন্নয়প্টন্র সক্ষপ্টত্র একটি সকন্দ্রীয় প্রশ্ন। ভারপ্টের বযবসাময়ক সংস্থাগুমল্র িপ্টধ্য িাত্র দুই 

শোংপ্টশর দশ বা োর সবমশ কিী আপ্টছ, সেখাপ্টন্ সিমিপ্টকা ও িামকথ ন্ েুিরাপ্টে এই হার ের্ািপ্টি  আে ও চমেশ শোংশ। এই মবষয়টি 

সিসযাজন্ক, কারণ বৃহত্তর বযবসাময়ক সংস্থাগুমল্ অপ্টন্ক সবমশ কিথসংস্থাপ্টন্র সুপ্টোগ তেমর কপ্টর, মবপ্টশষ কপ্টর স্বল্পমশমক্ষে কিীপ্টদর জন্য। বৃহত্তর 

সংস্থাগুমল্ (োপ্টদর দশ বা োর সবমশ সংখযক কিী আপ্টছ) ভারপ্টের উৎপাদপ্টন্র সপ্টঙ্গ েুি শ্রমিকপ্টদর পঁয়মত্রশ শোংশপ্টক বহাল্ কপ্টর, সেখাপ্টন্ 

সিমিপ্টকাপ্টে এই উৎপাদপ্টন্র সপ্টঙ্গ মন্েুি শ্রমিপ্টকর হার আোত্তর শোংশ। অন্যান্য কারপ্টণর িপ্টধ্য, ভারপ্টের উৎপাদপ্টন্র সপ্টঙ্গ জমড়ে 

বযবসাগুমল্র মবকাশ সে সেিন্ ভাপ্টব হয় ন্া োর একটি সম্ভাবয কারণ জমির বাজাপ্টর সংিষথ। সম্প্রসারপ্টণর বা একটি ন্েুন্ কারখান্া সখাল্ার সচষ্টা 

করপ্টছ এিন্ একটি বযবসাপ্টক পেথাপ্ত জমি সজাগাড় করার জন্য শে শে জমির িামল্ক সপ্টঙ্গ দরাদমর করপ্টে হয় োপ্টদর জমির িামল্কান্ার প্রিাণ 

অস্পষ্ট। মবপ্টশষ কপ্টর, পমরবহন্ এবং রাসায়মন্ক সরঞ্জাি মন্িথাপ্টণর িে সে বযবসাগুমল্র জন্য প্রচুর জমির প্রপ্টয়াজন্, সসগুমল্র সক্ষপ্টত্র এই মবষয়টি 

সব সচপ্টয় সবমশ প্রপ্টোজয।   

 

িামকথ ন্ েুিরাে ও ভারে – এই দুই সদপ্টশর গামড়র কারখান্ার জন্য প্রপ্টয়াজন্ীয় জমির সিাে পমরিাপ্টণর কপ্টয়কটি দৃষ্টান্তিূল্ক উদাহরণ মবপ্টবচন্া 

করা োক। ইমন্ডয়ান্াপ্টে সফােথ  ওপ্টয়ন্ গামড়র কারখান্ার জন্য মজএি দুই িাপ্টসর িপ্টধ্য উন্মত্রশ জন্ িামল্প্টকর কাছ সর্প্টক ৩৭৯ সহক্টর (৯৩৬ 

একর) জমি সংগ্রহ কপ্টরপ্টছ। এর মবপরীপ্টে, আিরা োো ন্যাপ্টন্া কারখান্ার কুখযাে িেন্াটির মদপ্টক োকাপ্টে পামর। এই প্রকপ্টল্পর জন্য পমিিবঙ্গ 

সরকার ৪০৪ সহক্টর (৯৯৭ একর) জমি অমধ্গ্রহণ কপ্টরমছপ্টল্ন্। এই পমরিাণ জমি ১২,০০০ জন্ িামল্প্টকর কাছ সর্প্টক ১৩,৯৭০টি জমির সছাে 

ভাগপ্টক একমত্রে কপ্টর তেমর হপ্টয়মছল্।   

 

আিার গপ্টবষণাপ্টে আিরা সদখপ্টে পাই সে, এই জমিপ্টকমন্দ্রক সংিপ্টষথর উত্তপ্টর উৎপাদপ্টন্র সপ্টঙ্গ জমড়ে বযবসাগুমল্ প্রপ্টয়াজন্ীয় জমি সংগ্রহ 

করপ্টছ এিন্ একটি প্রমিয়ায় োপ্টক আমি কু্ষদ্র গ্রাস সকৌশল্। এরা অপ্টন্ক সিয় ধ্প্টর, খুব সছাে সছাে জমির অংশ সংগ্রহ করপ্টছ এবং অপ্টন্ক 

সিয়ই সদখা োয় সে, মন্িথাপ্টণর কাজ শুরু করার আপ্টগ পেথাপ্ত পমরিাপ্টণ জমি একমত্রে করার জন্য োরা বছপ্টরর পর বছর অপ্টপক্ষা করপ্টছ। 

সবসরকামর বযবসাময়ক সংস্থাগুমল্ সরকার-অমধ্ভুি সংস্থার সর্প্টক কু্ষদ্রের আয়েপ্টন্র জমি সজাগাড় কপ্টর। এর সপ্টঙ্গ সপ্টঙ্গ, এই সবসরকামর 

বযবসাময়ক সংস্থাগুমল্প্টক মন্িথাপ্টণর কাজ শুরু করার আপ্টগ অপ্টন্ক সবমশ সংখযক বছর ধ্প্টর অপ্টন্ক সবমশ জমির ভাগ সজাগাড় করপ্টে হয়। মবহার 

এবং পমিিবপ্টঙ্গর িে রাপ্টজযর বযবসাময়ক সংস্থাগুমল্ োরা সছাে আয়েপ্টন্র জমির িামল্ক, োরাও এই কু্ষদ্র গ্রাস সকৌশপ্টল্র প্রপ্টয়াগ কপ্টর, ো 

পাঞ্জাব ও গুজরাপ্টের িে রাজয, সেখাপ্টন্ জমির মবভাজপ্টন্র হার অপ্টন্ক কি, সসখাপ্টন্ িপ্টে ন্া।     



 

  

োর উপর, বযবসাময়ক সংস্থাগুমল্প্টক, জমির দাপ্টির সপ্টঙ্গ সপ্টঙ্গ সিাে বযপ্টয়র সবাঝাও বহন্ করপ্টে হয়। সসগুমল্ হল্ জমিরভ অনু্সন্ধান্ ও ো মন্প্টয় 

দরাদমর এবং উমকপ্টল্র পামরশ্রমিক সংিান্ত খরচ। জমি অমধ্গ্রহপ্টণর িূল্য দুই রকিঃ মস্থর ও পমরবেথ ন্শীল্ বযয়। েমদ জমি সংগ্রপ্টহর সমূ্পণথ 

প্রপ্টচষ্টাটিই এে বযয়বহুল্ হয় সে, েে সবমশ জমিই সংগৃহীে হক ন্া সকন্, খরচ সকান্ও ভাপ্টবই কপ্টি ন্া, োহপ্টল্ মস্থর বযপ্টয়র হার সবমশ হয়। 

অন্যমদপ্টক, জমির আয়েপ্টন্র সপ্টঙ্গ সপ্টঙ্গ পমরবেথ ন্শীল্ বযপ্টয়র হার সবপ্টড় োয়।   

 

উৎপাদন্কারী বযবসাময়ক সংস্থাগুমল্র গে দুই দশপ্টকর জমি সকন্া সংিান্ত ের্য মবচার কপ্টর আিরা এই সংস্থাগুমল্র জমি অমধ্গ্রহপ্টণর বযপ্টয়র 

পমরিাণ মন্ণথয় করপ্টে পামর। ভারপ্টের জমি অমধ্গ্রহপ্টণর সক্ষপ্টত্র মস্থর বযপ্টয়র সর্প্টক অপ্টন্ক সবমশ গুরুত্বপূণথ পমরবেথ ন্শীল্ বযয়। জমি সংগ্রপ্টহর 

সহক্টর-প্রমে পমরবেথ ন্শীল্ বযয় প্রপ্টয়াজন্ীয় জমির আয়েপ্টন্র সপ্টঙ্গ সপ্টঙ্গ বৃমি পায়। এই জন্য বৃহত্তর কৃমষখািাপ্টরর সক্ষপ্টত্র খরপ্টচর পমরিাণও 

অপ্টন্ক সবমশ। জমির মবভাজন্ এবং জমির িামল্কান্ায় অস্পষ্টো দুই-ই এর কারণ।    

 

সবসরকামর বযবসাময়ক সংস্থাগুমল্ সরকার-অমধ্ভুি সংস্থাগুমল্ সর্প্টক মেন্গুণ সবমশ বযয় কপ্টর। গপ্টড় সে রাপ্টজয জমি সাধ্ারণে অপ্টন্ক সছাে 

সছাে অংপ্টশ মবভামজে হয় এবং আদাল্প্টে জমি-সংিান্ত িািল্ার সংখযা সবমশ, সসই রাজযগুমল্র বযবসাময়ক সংস্থা জমি অমধ্গ্রহণ সংিান্ত 

বযপ্টয়র হার অপ্টন্ক সবমশ। মকছু রাপ্টজয বযবসাময়ক সংস্থাপ্টক জমির দাপ্টির উপর জমি-সংিান্ত সমূ্পণথ বযপ্টয়র জন্য প্রায় মদ্বগুণ িূল্য মদপ্টে হয়। 

আিার গপ্টবষণা শুধু্ িাত্র মশল্পপ্টক্ষপ্টত্র জমির সপ্টঙ্গ জমড়ে সমূ্পণথ বযপ্টয়র পমরিাপ কপ্টরপ্টছ, মকন্তু কৃমষ ও ন্গর উন্নয়ন্কারীরাও একই হাপ্টর এই বযয় 

কপ্টর র্াপ্টক।      

 

িীমেতকমিক প্রতেষ্টা 

ভমবষযপ্টের পন্থা মক হওয়া উমচে? প্রর্িে, আিাপ্টদর স্বীকার করপ্টে হপ্টব সে, প্রামন্তক চাপ্টষর জমিপ্টে স্বেি কৃমষকাজ, এিন্মক েমদ সসই জমির 

বযবহার উৎপাদন্শীল্ ন্াও হয় োহপ্টল্ও ো কপ্টয়ক ল্ক্ষ পমরবাপ্টরর অর্থনন্মেক মন্রাপত্তা এবং সরাজগাপ্টরর একিাত্র উৎস। েপ্টব, েমদ আিরা 

শুধু্িাত্র প্রামন্তক কৃষকপ্টদর সুমবধ্া বৃমির কর্াই ভামব, োহপ্টল্ কৃমষমশপ্টল্প জমির সিন্বয়সাধ্ন্ প্রমিয়ায় সহায়ো করপ্টব এিন্ ন্ীমে সে আজ 

ভারপ্টে অনবধ্ োর সকান্ও কারণ সন্ই।        

 

েপ্টব, ধ্রা োক একটি প্রকমল্পে সািামজক পমরকল্পক জমির মবমভন্ন সম্ভাবয বযবহার সর্প্টক পাওয়া সিাে অর্থনন্মেক প্রেযাপথণপ্টক সবথামধ্ক কােথকারী 

কপ্টর সোপ্টল্। সস সক্ষপ্টত্র, অপ্টন্ক প্রামন্তক কৃমষখািারই সে সবপ্টচপ্টয় গুরুত্বপূণথ সংিপ্টষথর উৎপ্টসর একটি, ো মচমিে করা আবশযক। োর িাপ্টন্ এ 

ন্য় সে, আিাপ্টদর অন্যােযই ন্য়, রাজনন্মেকভাপ্টব সিসযাজন্ক জমি অমধ্গ্রহপ্টণর মদন্গুমল্প্টে মফপ্টর সেপ্টে হপ্টব। মকন্তু এই উপায়টি মছল্ জমি 

িয় মবিপ্টয়র সপ্টঙ্গ জমড়ে সিাে বযয়প্টক এমড়প্টয় োওয়ার সহজেি পন্থা। জমি িয়মবিপ্টয়র সপ্টঙ্গ জমড়ে সংিপ্টষথর িাত্রার কর্া সভপ্টব সদখপ্টল্ 

সবাঝা োপ্টব, একটি বাজারপ্টকমন্দ্রক সিাধ্ান্, সেখাপ্টন্ অনু্প্টিামদে প্রমেমন্মধ্রা জমি মন্প্টয় দরাদমর এবং আদান্-প্রদান্ কপ্টরন্ েেক্ষণ ন্া পেথন্ত এই 



 

সল্ন্প্টদন্ সর্প্টক আর সকান্ও িুন্াফা ন্া আপ্টস, সসই সিাধ্ান্টির ভারপ্টে কােথকরী হওয়ার সম্ভাবন্া কি। এই কারপ্টণ আিাপ্টদর কাপ্টছ দুটি 

সম্ভাবন্া বামক র্াপ্টক।    

 

প্রর্ি সম্ভাবন্াটি হল্ জমির িামল্কপ্টদর সস্বচ্ছায় জমির উন্নয়প্টন্র জন্য সরকাপ্টরর হাপ্টে জমি েুপ্টল্ সদওয়ার ন্ীমে বা ল্যান্ড পুমল্ং পমল্মস, ো 

অপ্টন্ক রাজয সরকারই এখন্ মভন্ন মভন্ন িাত্রায় গ্রহণ করার সচষ্টা করপ্টছন্। এই ল্যান্ড পুমল্ং পমল্মস অবশযই উৎপাদন্কারী বযবসাময়ক সংস্থাগুমল্র 

সািমগ্রক বযয় কিাপ্টে সাহােয করপ্টব এবং োপ্টদর মবকাপ্টশর গমে দ্রুেের করপ্টব। েপ্টব, এই ন্ীমে অনু্োয়ী বযবসায়ী সংস্থাগুমল্ আপ্টগ সে অর্থবযয় 

করে সসগুমল্র দাময়ত্ব রাজয সরকার গ্রহণ করপ্টবন্। এই খরচটি বহন্ করা েখন্ই সার্থক হয়, েমদ এই সংগৃহীে জমি সে উৎপাদন্কারী 

সংস্থাগুমল্প্টক ইজারা সদওয়া হপ্টয়প্টছ োরা পেথাপ্ত উন্নয়ন্ ও কিথসংস্থাপ্টন্র সুপ্টোগ তেমর করপ্টে পাপ্টর। ল্যান্ড পুমল্ং-এর প্রমিয়া, ো সেকথ ো 

বজায় রাখার প্রপ্টচষ্টাপ্টক অনু্প্টিাদন্ সদয়, ো সরকার ও োর পমরমচে ও অনু্গৃহীেপ্টদর িপ্টধ্য জমি সল্ন্প্টদপ্টন্র ফাঁপ্টদ পা সদওয়ার সুপ্টোগ তেমর 

কপ্টর সদয়।    

 

মদ্বেীয় প্রেযাশাটি হল্, জমির িয় মবিপ্টয়র সপ্টঙ্গ জমড়ে খরচ কিান্, োপ্টে সরকামর ও সবসরকামর, দুই রকি জমি সংগ্রহকারীর জন্যই সািমগ্রক 

বযয় কপ্টি। এই জন্য সরকার ইমেিপ্টধ্যই পুরপ্টন্া কাগপ্টজ সল্খা ন্মর্পপ্টত্রর ম মজোইপ্টজশাপ্টন্র প্রর্ি পদপ্টক্ষপ মন্প্টয়প্টছন্। ৩০.২ সকাটি সরক থ  

অফ সরমজপ্টেশান্ (আরওআর)-এর চুরান্ব্বই শোংশ ইমেিপ্টধ্যই ম মজোইজ করা হপ্টয়প্টছ। গ্রাপ্টির জমির িান্মচপ্টত্রর ১৩.৫ শোংশই পুন্রায় 

জমরপ করা হপ্টয়প্টছ, েমদও এই িান্মচপ্টত্রর দমল্ল্গুমল্ আরওআর ন্া আদাল্ে প্রণাল্ীর সপ্টঙ্গ সংেুি ো রাজয অনু্োয়ী বদল্ায়। একবার 

ম মজোইপ্টজশান্ ও পুন্রায় জমরপ্টপর এই প্রার্মিক বাধ্াগুমল্ চপ্টল্ সগপ্টল্ও, কু্ষদ্র কু্ষদ্র অংপ্টশ জমির মবভাজপ্টন্র মবষয়টি জমি সকন্াপ্টবচার সপ্টঙ্গ 

জমড়ে বযপ্টয়র প্রমিয়াটির সক্ষপ্টত্র সিসযা তেমর কপ্টরই চল্প্টব, েপ্টব োর েীব্রো হয়ে অপ্টন্কোই কিপ্টব।      

 

আরাধ্যা সুদ োরবপ্টরার েরপ্টন্টা মবশ্বমবদযাল্প্টয়র ম পােথ প্টিন্ট অফ িযাপ্টন্জপ্টিন্ট এবং েরপ্টন্টা মবশ্বমবদযাল্প্টয়র রেিযান্ েুল্ অফ িযাপ্টন্জপ্টিপ্টন্টর 

সহকারী অধ্যাপক।   


