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কিছু প্রশ্ন

• এই অধ্যাতদতশ আসতল িার উপিার হতব?

• সরিার কিন হুতিাহুকি িতর এই বদল আনতি
চাইতে?

• কিনটি অধ্যাতদশতি এিসতে কদখতল িী কবাঝা
যাতে?



িার লাভ? িার ক্ষকি?

িৃষি িৃকষ-
ব্যব্সাদার

উপভভাক্তা (+ 
িল-িারখানা)

X

িৃকষ



িার লাভ? িার ক্ষকি?

▪ শুধু্মাত্র িৃিি আর উপতিাক্তা বা িৃকি কেত্র আর অনযানয
কেত্র – এইিাতব িুলনা িরতল ঠিি হতব না

▪ িৃিি ও িৃকি-বযাবসাদারতদর মতধ্য িারসাতমযর অিাব
▪ যা িৃকি কেতত্রর উপিার হতব বতল িরা হতে, িা আসতল

িৃকি-বযাবসাদারতদর লাি আর িৃিিতদর কবপদ
▪ এটা নিুন গল্প নয় (আতমকরিার িৃকির অবস্থা কদখুন)

▪ কনাট িরুন – িৃিি ও উপতিাক্তারা কদতশর এতিিজন
নাগকরি – বাকণকজযি সংস্থারা কিন্তু িা নন



এভদর কিভরানামই এভদর আসল গল্প ব্লভছঠ

• িৃষভির উৎপাদভনর ব্যব্সা ও ব্াকিজ্য (সহায়িা ও 
প্রসার) সংক্রান্ত অধ্যাভদি, ২০২০
“এ কপ এম কস এড়াভনার (ব্াইপাস) অধ্যাভদি” 

• িৃষভির (ক্ষমিায়ান ও সুরক্ষা) জ্নয দাম সুকনকদিষ্ট 
িরা ও িৃকষ সহায়িা সংক্রান্ত অধ্যাভদি, ২০২০

“চুকক্ত চাষ অধ্যাভদি”

• অিযাব্িযিীয় পিয (সংভিাধ্ন) সংক্রান্ত অধ্যাভদি, 
২০২০
“িৃকষ ব্যাব্সায় (অব্াধ্ মজ্িু িরারা স্বাধ্ীনিা) অধ্যাভদি” 



অিযাব্িযিীয় পিয (সংভিাধ্ন) সংক্রান্ত অধ্যাভদি

• আতগ িৃিি ও িৃিি কিাম্পাকনর (এফ কপ ও) অবাধ্ মজুতির
সুতযাগ কেল

• িৃকি – বযবসায়ীতদর উপতর কনয়ন্ত্রণ কেল – এটি িাই আসতল
িৃকি বযাবসায় (অবাধ্ মজুি িরার স্বাধ্ীনিা) সংক্রান্ত
অধ্যাতদশ

• আতগর আইতন অকধ্িাংশ খাদযপণযতিই োি কদওয়া হতয়তে
• ২০১৬ সাতল “লাইতসন্স, মজুি ও পকরবহতণ োি সংক্রান্ত

অর্ড াতর” গম, চাল, দানা শসয, কচকন গুি, কিল বীজ, কিাজয
কিল, র্াল, বনস্পকি, কপেঁয়াজ ও আলুতি োি কদওয়া
হতয়তে।



• খাদযপণয সরবরাহ কিবলমাত্র কিবল মাত্র যুদ্ধ, দুকিড ে, দুতযডাগ
অথবা অস্বািাকবি মূলয বৃকদ্ধ োিা কনয়ন্ত্রণ িরা যাতব না

• যকদ কিান পচনশীল খাবাতরর খুচতরা দাম ১০০% বাতি বা
অপচনশীল খাবাতরর দাম গি বেতরর িুলনায় বা গি ৫ বেতরর
গতির িুলনায় ৫০% বাতি – এিমাত্র িতবই মজুতির পকরমাতণ
কনয়ন্ত্রণ আনা যাতব।

• িতব যকদ কসই মজুতির পকরমাণ প্রকক্রয়ািরতণর বা রপ্তানী িরার
েমিাতি োকিতয় না যায় িতব কনয়ন্ত্রতণর আতদশ িাযডিকর হতব
না। অথডাৎ আদানী িখনই মজুতির উধ্ডসীমায় কপ েঁোতব না।

এরমাতন খাদয মজুি িরায় সরিাতরর আর কিান েমিা থািতব না।

অিযাব্িযিীয় পিয (সংভিাধ্ন) সংক্রান্ত অধ্যাভদি িী?



অিযাব্িযিীয় পিয (সংভিাধ্ন) সংক্রান্ত 
অধ্যাভদভির প্রভাব্

বড় কৃষি-বযবসাদার
• অবাধ্ মজুি
• যি বি ও কবকশ গুদাম, খাদয সরবরাহ ও বাজাতরর উপর িি কবকশ কনয়ন্ত্রণ
• বি আমদানী িারি কিাম্পাকনর জনয আরও বি দরজা খুতল কগল –

আদানী, যারা আকিিায় বি জকম কলজ কনতয় চাি িরতে

কৃিক

• মজুি িরার পকরমাণ ও লকিতি কিান বদল কনই
• বযবসাদারতদর িুলনায় দরাদকর িরার েমািা আরও িমল
• বাজাতর বি বযবসাদারতদর দাপতট দর নামতি পাতর
• িৃিতির মজুি িরার েমিা কনতয় সরিার আর িাবতব না



একপএমকস – ব্দভলর পভর িী হভয়ভছ

ষি বছর জুন-আগস্ট মাসস মাষিসে কম িসল আসসছ



একপএমকস – ব্দভলর পভর িী হভয়ভছ

• ভরে ভূিণ, লখনউ ডাল ও চাল বযাবসায়ী সংগঠন

”কোট বযবসাদারতদর .৫-১% লাি থািতে। যারা মাকি কথতি কিনতে
িােঁ রা, যারা মাকির বাইতর কথতি টযাক্স োিা কিনতে, িাতদর সতে
পারতে না।“

• অেুল আগরঅয়াল, ষডসরক্টর, সাসকে িুডস

“আমরা মাকির আউটতলট বন্ধ িতর কদতয়কে। সরাসকর িৃিিতদর িাে
কথতি কিনকে। আমরা কিল আর চাল প্রকক্রয়ািরতনর কিনতট নিুন
বযাবসা খুলকে।“



একপএমকস এড়াভনা সংক্রান্ত অধ্যাভদি
• একপএমকস-র কনজস্ব সমসযা থািতলও এটা অন্তি উকচি দরাদকর

িরার এিটা জায়গা কেল। স্থনীয় সরিার কদখিাল িরি – কিমন
কুরনুতল কপয়াজ-এর দর, আকদলাবাতদ িুতলার আর্দ্ড িা মাপা

• কনয়ন্ত্রতণর বাইতর চতল যাওয়া এিটা মস্ত সমসযা। মাকির িাতের
আর দূতরর িৃিিতদর অকিজ্ঞিা আলাদা। দাম ও দাম োিাও
ওজন, আর্দ্ড িা, কেকর্ং – সবই জরুরী বযাপার।

• দাম োিা অনয কবতশয আর কিান কনয়ন্রণ কনই।
• কবকক্র-বাজাতরর সমূ্পণড কবতিন্দ্রীিরণ – ফতল স্থানীয় এিতচটিয়া

আোসন গতি ওঠার সম্ভাবনা।



একপএমকস এড়াভনা সংক্রান্ত অধ্যাভদি

• Maize (Rabi 2018): MSP: 1700, Market price: 800 – 1050! 

সরিার কনধ্ডাকরি দাতমর ৪০-৫০% িম দাতম ফসল কবচতি হতে িৃিিতদর

Year Paddy MSP Market Price Deficit (%)

Kharif 2019 1815 1350 - 25%

Kharif 2018 1750 1300 - 24%

Kharif 2017 1550 1191 - 27%

মাষি েুসল ননওয়ার পর ষবহাসরর অষভজ্ঞো

সকিযই কি কনয়ন্ত্রণ িুতল কনওয়ার পর িৃিি কযখাতন খুকশ কবচতি পারতে আর
কবকশ দাম পাতে?



• িৃকিতেতত্র রাজয সরিাতরর িূকমিা কিন্দ্র কিতি কনতেন।
িৃিিতদর পতে রাজয সরিাতরর িাতে কপ েঁোন সহজ, এবং
এবং রাজয সরিার িৃিিতদর িাতে অতনি কবকশ দায়বদ্ধ।
িৃকি পতণযর বাকণতজয রাজয সরিাতরর কনয়ন্ত্রণ ও কদখিাল
িরা জরুরী। আতগর একপএমকস আইনতি অতনি রাজয

সরিার কনতজর মি িতর েহণ িতরকেতলন।

• মাকি দুবডল হতল সরিার িীিাতব কনধ্ডাকরি মূলয িৃিিতদর

িাতে কপ েঁতে কদতবন? কিাথায় কগল PM-AASHA?

একপএমকস এড়াভনা সংক্রান্ত অধ্যাভদি



চুকক্ত চাষ অধ্যাভদি
• কিতলোনা ও অন্ধ্রপ্রতদতশ বীজ উিপাদিতদর অকিজ্ঞিা অনুযায়ী এখনিার

চুকক্তচাি সমু্পণড অকনয়কন্ত্রি ও নকথিুক্ত নয়। কিাম্পাকনরা দলালতদর উপর
কনিড রশীল – যাতি িাতদর সামনা সামকন না কদখা যায়। দায়বদ্ধিা, বীতজর
মান, কপযতমন্ট – নানা কবিয় কনতয় সমসযা আতে।

• কবশাল সংখযি নানা ধ্রতণর কোট িৃিি এিকদতি আর কপপকস, নাকজকিরু্
কসর্-এর মি িম্পাকনরা অনযকদতি।

• “িৃিতির (েমিায়ান ও সুরো) জনয দাম সুকনকদড ষ্ট িরা ও িৃকি সহায়িা
সংক্রান্ত অধ্যাতদশ”-এ িৃিিতদর েমিায়ান বা সঠিি দাম পাওয়ান কনতয়
কিেুই কনই!

• “িৃকি সহায়িা” – আসতল মধ্যবিী প্রকক্স (অনয নাতম আসতল কনতজতদরই
েদ্মতবশ) কিাম্পাকন গুকলর মাধ্যতম বি কিাম্পাকনর কবশাল জায়গায় বযবসা
িরার সুতযাগ তিকর িতর কদওয়া।



পকলকস কনভয় একদি ওকদি – কব্ভজ্কপ/এনকিএ সরিার

মাচচ -নম ২০১৪ – কিাট প্রকিশ্রুকি – নূযনিম সহায়ি মূলয (এম এস
কপ) + ৫০%; সব িৃিি নূযনিম সহায়ি মূলয পাতবন

জুন ২০১৪ – নসভম্বর ২০১৭ - নূযনিম সহায়ি মূলয বাতিকন, রাজয সরিার
কবানাস মূলয কদতি পাতরন কন, শান্তাকুমার করতপাটড – এফ কস আই, নূযনিম
সহায়ি মূলয ও ফসল কিনায় গণ্ডতগাল, সুকপ্রম কিাটড বলতলন - নূযনিম
সহায়ি মূলয বািাতনা সম্ভব নয়, িৃিিতদর আয় দ্বীগুণ িরার নিুন প্রকিশ্রুকি -

নূযনিম সহায়ি মূতলযর বযাপাতর চুপচাপ।

নসভম্বর ২০১৭ র পসর – এম এস কপ বািল, নিু প্রকিশ্রুকি (A2+FL 

+50%), PM-AASHA কিম, ২২০০০ োমীণ হাটতি সাহাতযযর জনয

GRAM

জুন ২০২০ নেসক - কিনটি নিুন অধ্যাতদশ, কিাম্পাকনগুকল নাকি িৃিিতি
সঠিি মূলয কদতবন।



৩টি অধ্যাভদভির সামকিি কচত্র
• সরিাকর সাহাযয ও কদখিাল, যা এিকদন কিেুটা হতলও িৃিিতদর

দাম কপতি সাহাযয িরকেল, িা কথতি সরিার হাি িুতল কনতলন
• বি িৃকি-বযাবসায়ী িম্পাকনগুকল িৃকি কেতির আরও পয়সা

ঢালতবন
• সরিার দাবী িরতেন – এতি িৃিিতদর উপিার হতব (িিটা

কবশ্বাস িরতেন বলা মুশকিল), এই লির্াউতনর সময় কযিাতব
এগুকল কগকলতয় কদওয়া হতে – িাতি মতন হয় সাধ্ারণ সমতয়
হতল, সরিার িৃিিতদর িােহ কথতি প্রবল প্রকিতরাধ্ আশংিা
িরকেতলন।কনকিি িাতব আমাতদর আতমকরিার িৃকি মতর্তলর কদতি কঠতল কদয়া হতে –

কযখাতন কিাম্পাকনরাই িৃকিতি কনয়ন্ত্রণ িতরন।



িৃষিরা িী চাইভছন
• “িৃিতির সুকবধ্াতথড সরিাকর হস্ততেপ িুতল কনওয়া” – কিবল

িম্পানীতদর সাহাযয োিা কিেুই হতব না। সরিাকর িরতফ
সাহাযয ও কদখিাল িৃিতির কদতি আসুি, িম্পানীর কদতি
নয়।

• অধ্যাতদশগুকল িৃিতির সাহাা্যযাতথড নয় – প্রিযাহার িরা কহাি।
• িৃিি ও িৃিি কিাম্পাকনর েমিায়ন িরা কহাি – যাতি

প্রকক্রয়ািরতণ অংশেহণ ও লিযাংশ বাতি
• নূযনিম সহায়ি মূলয আরও নানা ফসতলর জনয আনা কহাি।

ওকিশযায় কমতলট, িণডাটতি রাগী ও বাজরার অকিজ্ঞিা বলতে
এমএসকপ ফসতলর তবকচত্রতিও সাহাযয িতর।



িৃষিরা িী চাইভছন

• AIKSCC -র “িৃিিতদর জনয সুকনকিি আয় ও এম এস কপ” 

কবল সরিারতি বাধ্য িরতব নানা িাতব যাতি িৃিিরা কনধ্ডাকরি দাম
পায়

• নূযন্তম মূতলযর কথতি দাম পতি কগতলই বাজাতর সরিাতরর হস্ততেপ
• করশন ও আইকসকর্এস-এর খাবাতর আরও তবকচত্র এতি িাতি িৃিিতদর কথতি

সরাসকর কিনা
• েকিপূরন ও বযকক্তগি কোট বযবসাদারতদর সাহাযয িরা
• নূযনিম সহায়ি মূলযতি বাজাতর কনলাতম মূল দাম কহসাতব কনওয়া
• সমস্ত চুকক্ততি নূযনিম সহায়ি মূলযতি মূল দাম কহসাতব কনওয়া

• বাজার আর অথডিকর সহায়িা োিাও পকরিাঠাতমার কদতি নজর
কদওয়া – নগদ-ইনপুট-আউটপুট-কর্লার আেঁিাি, আসল িৃিি কি
কচকিি িরা, দূতযডাগ কবমা


