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কী কসই ষিন অধ্যাতদশ
১। এ ষি এম ষস-র এষিয়ার 

কৃষি জাি িতযযর বাজার জাি করার কে আইন, িার এষিয়ার ককবল ষনষদি ষ্ট বাজার/মাষি। বাষক সব বৃহত্তর বযাবসা 
কেত্র।

২। িযয গুদামজাি করায় বযবসায়ীতদর ছাড়

গুদামজাি করার সীমা িুতল কদওয়া োতি গুদামজাি করার উধ্িসীমা ষনতয় এতলাতমতলা ষনতদি শ না আতস

৩। চুষিচাি

কৃিক ও স্পন্সরারতদর মতধ্য বাধ্াহীন চুষির সুতোগ

তিনটি কে এেসঙ্গে পড়ঙ্গি হঙ্গে – োধা িুঙ্গে তিঙ্গে োজ আরও দ্রুি ও 

সহজ হঙ্গে, িার মাঙ্গন েৃষঙ্গের খরচা োড়ঙ্গে, তনয়ন্ত্রণ চঙ্গে যাঙ্গে 

েযােসার হাঙ্গি।

3 ordinances
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Protection) Agreement on Price 

Assurance and Farm Services Ordinance, 
2020

(1) Farmers’ 
Produce Trade 
and Commerce 
(Promotion and 
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(2) Essential 
Commodities 
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কৃিক বনু্ধ বাজাতরর নীষি কী হতব?

• কৃিতকর িছতের স্বাধ্ীনিা - ককাথায়/কার কাতছ/কীভাতব ষবষি করব

• নানা জায়গায় একই ফসতলর দাতমর িারিময কমাতনা

• সাপ্লাই কচতনর নানা জায়গায় ববিময আর দখলদাষর কী কতর কমতব

• কৃিকরা কী কতর কবষশ দর িাতবন

এই সবই ষনভি  র করতব বাজাতরর িষরকল্পনার উিতর – িষরকাঠাতমা, সঞ্চয়, গুদাম, অথি –
এই সব ষকছুর উিতর।



দুটি নীষি
• কিটা কাতছ/দূতর - বাজারতক কৃিতকর কাছাকাষছ ষনতয় োওয়া, োতি ষজষনস কদওয়া কনওয়ার খরচ 

কম িতড়। 
• ভীিয জরুরী, েখন উৎিাদতনর িষরমায কম।

• িছতের ববষচত্রয – প্রষিটি িযয ষবষির জনয েি কবষশ সম্ভব কিিা বা চযাতনতলর সম্ভাবনা বিষর 
করা। 
• দরকার প্রষিতোষগিামূলক বাজার – কিিা-ষবতিিায় ভরিুর
• িতযযর কদওয়া কনওয়া এমন হতব কেন মূলয ষনধ্িারতয স্বচ্ছিা থাতক 

• জায়গাষভষত্তক মূলয ষনধ্িারয 
• বাজাতরর দাম বুতে উৎিাদতনর ষসদ্ধান্ত

এখাতন েুুঁ ষকও আতছ – িথয প্রেুষির সাহােয, সঠিক জায়গায় িযয মজুি কতর এই েুষক কমাতনা 
োয় ষকছুটা। 

- এই নিুন অধ্যাতদশগুষল ষক েুুঁ ষক কমাতব?



1. এ ষি এম ষস-র এষিয়ার সংিান্ত অধ্যাতদশ
“এমন িষরষিষি বিষর করা োতি কৃিক ও বযবসাদার, সবাই িছতের স্বাধ্ীনিা িায়”

• “প্রষিতোষগিাময় ষবকল্প বযাবসার চযাতনল”
• “বযবসাতেত্র” – এমন জায়গা ো এ ষি এম ষস (I.2.m) -র আওিায় নয়

• “এ ষি এম ষস (II.4.1) -র বাইতর সহজ, এষফষসএন্ট, স্বচ্ছ, বাধ্াহীন অন্তঃ ওআন্তঃরাজয বযবসার 
সুতোগ” 

• “অনলাইন প্রেুষি ষনভি র বযাবসার সুতোগ”

িার মাতন

• কছাট বযাবসায়ী, উৎিাদক ককাম্পাষন (এফ ষি ও)-র জনয সুষবধ্া

• বাজার ষফ কনই, কছাট বযাবসাদারতদর সুষবধ্া, উৎিাদকরা আরও লভযাংশ িাতবন

• কখালা বাজাতর দরাদষর হতল দর বাড়ার সম্ভাবনা



Figure 1:  Marketing channels used by farmers for select crops (Kharif, 2012) 

 

 

এ ষি এম ষস, িতযযর সঠিক দাম কখাুঁ জার জনয জরুরী



এ ষি এম ষস এষড়তয় বাজারঃ সমসযা ও ফাুঁ ক
ষনষদি ষ্ট বাজার/মাষির বাইতর িুরতনা বযবিা?
• আন্ত রাজয বযবসার সুতোগ – ষকন্তু ষদতনর ষদন কিতমন্ট, বা ষিনষদতনর মতধ্য। মােখাতন ককউ থাকতছন না, বযাবসাদার রা মাল িরীো কতর ষকনতবন।

ষবষচ্ছন্ন বাজার
• মূলয ষনধ্িারয করার উিায় গুষল কী? এ ষি এম ষস র বদতল েষদ ষকছু হয় – িাতি ককান িতযযর করফাতরন্স মূলয কীভাতব ঠিক হতব?

• অনলাইন প্লাটফমি গুষল িরস্পতরর কথতক ষবষচ্ছন্ন

প্রষিতোষগিাহীন বাজারঃ ষবষচ্ছন্ন বাজার অতনক সময় একতচটিয়া
• সবষকছুই অিষরষ্কার – কছাট বযবসায়ী/ কৃিক রা হয়ি অতিোতিই থাকতবন, সঠিক সময় সঠিক মূলয িাতবন না

অষনয়ষিি বাজারঃ অদৃশয কলনতদন
• িাই ষনয়িযও কনই!

• বাজার সংিান্ত িথয / খবারাখবর কদওয়া কনও দূবিল

• ষনয়িয বযবিাও ষবষচ্ছন্ন। এখনকার অতনক গুদাম ও বযষিগি বযবিাও এ ষি এম ষস-র আওিায়। িা ষক আর থাকতব?

সমসযা কমটাতনার উিায় – দুবিল, ষবতশিি কৃিকতদর জনয কঠিন
• আন্তঃরাজয বযবসা

• অনলাইন বযবসা



এ ষি এম ষস এষড়তয় বাজারঃ কী করা উষচি

১। কগাটা কদতশর জনয একটি ষনষদি ষ্ট বাজার ককন্দ্র (কসখান কথতক ছড়াতনা)
• হাব এি কস্পাক মতেলঃ একটা জায়গা কথতক ছড়াতনা। সমস্ত অনলাইন প্লাটফমিতক একটা 

জায়গা কথতক ষনয়িয করা।

• স্বচ্ছ ও ষনয়ষিি। 

• এফষিওতদর উৎকিি বাড়াতনার জনয আরও ষবষনতয়াগ করা, োতি বাজাতর কৃিতকর 
অংশগ্রহয বাতড়। বযাবসাদাররা লাতভর টাকা কৃিতকর কাতছ কি ুঁতছ কদতবন, িা কষ্ট কল্পনা।  

২। িথয আদানপ্রদাতনর িষরকাঠাতমা – স্বচ্ছিা ও নীষি বানাতি সাহােয করতব

৩। ষনয়িতযর িষরকাঠাতমা – সব কলনতদন ষনয়িয করা সম্ভব নয়, িতব েিটা সম্ভব রাখা 
দরকার।



২। অিযাবশযকীয় িযয আইন
ককন আনা হতয়ষছল?

• গুদাম জাি করার সীমা ষনধ্িারতযর ককান িষরস্কার ষনয়ম ষছল না
• সাপ্লাই কচইতন বযষিগি ষবষনতয়াগ ষনয়িতয রাখা
• বড় বযাবসাদারতদর বাজারদখতলর উির ষনয়িয রাখা

ষকছু ষবতশি কেতত্রই ককবল মূলয ষনয়ষিি হতব
• ফলসব্জীর কেতত্র ১০০% ির্ ্েন্ত এবং অনযানয খাদয িতযয ৫০% ির্ ্েন্ত খুচতরা দাম বাড়তি িাতর
• মুল (কবস) দাম – গি ১২ মাস বা গি ৫ বছতরর গড় খুচতরা দাম, কেটা কম হতব
• দাম ষনধ্িারয এখন আগাম কবাো োতব – ষকন্তু িা এি কবষশ ো ধ্রা কছাুঁ য়ার বাইতর

আগাম আোজ করার সুতোগ থাকতব, ো বাজাতর অংশগ্রাহকতদর সাহােয করতব, ষকন্ত
• অস্বাভাষবক মূলযবৃষদ্ধ হতব
• জায়গা ষভষত্ততি দাম আলাদা, এখন কদশ জুতড় একটাই গড় মূলয
• গুদামজাি করার সীমার সতে “রপ্তানী ও প্রষিয়াকরতযর েমিার” একটা ষমল থাকতব
• কৃিক এই বযবিার লাভ িাতব, িা এক কষ্ট কল্পনা

অদৃশয স্টক – সরকারী বনাম বযষিগি গুদাম (খাবার কোগান ও বাষযজয নীষিতি প্রভাব)



৩। চুষি চাি – কী হতব?
২০০১ সাল কথতক মতেল চুষি চাি আইতনর ইষিহাস, ‘ভারিীয় চুষি আইন’ আতছ – ষকন্তু বযবহার হয় 
না।

এখনকার আইন – কী বদল?
• কৃষি জাি িযয ও িষরতিবা ককও আওিায় আনা হতচ্ছ
• ষলষখি থাকতলই হতব, ষলষখি চুষির দরকার কনই
• ষলষখি হতলই আর “State Act” or ECA (II.7.1 & 2)-এর আওিায় থাকতছ না

বাধ্া
• কৃিক বা বযবসাদার, ককউই ষলষখি চুষিতি কেতি চান না
• সমসযা হতল বাস্ততব কৃিকরা বা বযবসাদাররা আইতনর সাহােয ষনতি িারতবন/চাইতবন কী? 
“আমরা কখনই কৃিকতক আদালতি কটতন ষনতয় োব না – িাহতল কগাটা কৃিক সমাতজর সতে আমাতদর সম্পকি  
খারাি হতব” - Agribusiness Survey, ২০০৭

• থােি  িাটিি র সাহাতেযর কথা বলা হতচ্ছ

• অতনক কৃিতকর সতে ষলষখি চুষি কতর কাজ করা বযয়বহুল
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কৃষিতি সহায়িা

ভারিীয় কৃষি ষক সরকাষর সাহােয ছাড়া চলতব?
• Cochrane’s treadmill

• আন্তজি াষিক নীষির চাি

• বড় বযাবসাদার ও কছাট কৃিতকর েমিার িারিময 

অথিননষিক সাহােয (ইনিুট ও আউটিুট – দুইই)
• নূযনিম মূলয সাহােয (MSP), েষিিূরয, কৃষি উিাদাতন ভিুি ষক

• ষনতজ ষনতজ ঠিক করতি িারতব

আতয়র সাহােয
• একজন কৃিক/মানুতির ভাতলা থাকা কক লেয কতর ঠিক করা হয়

• ষকন্তু কক আসল কৃিক 



উিসংহার

এই ষিনটি অধ্যাতদশ বাজার সংিান্ত সব কখলার ষনয়মকানুন বদতল কদতব

ষকন্তু িা কী েতথষ্ট?
• আমরা ষক েতথষ্ট ওয়াষকবহাল?
• কখলার করফাষর কক?
• কখলার কশি ষক সবার জনয ভাতলা হতব?

বাজার উৎিাদন ককতন্দ্রর কাতছ আসতব – বা প্রষিতোষগিা বাড়তব, ককানটাই 
ষনষিি নয়। কৃিতকর কাতছ লভযাংশ োতব, িা কষ্ট কল্পনা।

কােিকরী করতি অতনক কমহনি – সরকাতরর ভূষমকা আরও গুরুত্বিূযি হতয় উঠতব।


