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kুb চািষরা বলেছ, সােরর দাম hh কের বাড়েছ, সাের খুব ভজাল দoয়া
হে , iত ািদ। ‘সার’ মােন হল eমন eক পদাথ যা জিমর uবরতা বৃিd
কের। aিভধােনo eমনi লখা আেছ। aিভধােন ei কথার আরo িকছু
aথ পাoয়া যায়। যমন,
, তজ, বীয, মমাথ (আমরা বিল সারকথা,
সারাংশ)। anিদেক মািকন নৃতািttক িsেফন মাiকেসল ei সংখ ায় তাঁর
লখায় ব াখ া কের দিখেয়েছন, ‘সার’ মািটর uবরতােক ংস কের আর
সজni eেক ‘সার’ বলা যায় না। িতিন সরাসির p তুেলেছন, eটা
িঠক য সার গােছর বৃিd ঘটায়, িকnt কীেসর িবিনমেয়? তাঁর যুিkেক
যিদ মেন িনi, তাহেল বলেত হয়, য িজিনসটা আদেত ভজাল, তােক
আর আলাদা কের ‘ ভজাল’ বেল গাল িদi কীভােব?
িব িবদ ালেয় পড়েত আসা চািষ পিরবােরর eক যুবক আমােক
১০:২৬:২৬ সােরর কথা বুিঝেয় বলিছেলন। eটা িতনিট রাসায়িনক পদােথর
eক আnপািতক িম ণ। eর gণ বাঝােত িতিন আমােক বলেলন, ‘eটা
হল ধানগােছর রk’। eরকম aেনক ‘সারকথা’ আমােদর রাজ িটিভেত
পািখপড়া কের বাঝােনা হয়। বা ােদর সিঠক বৃিdর জn, মধার জn,
eনািজর জn কী কী খাoয়ােনা দরকার। হরিল স, কমp ান, gুকন-িড,
আরo কত কী! চািষেদর ‘সার’ দoয়া ডাল-ভাত-সবিজেত তজ, বীয
িকছুi পাoয়া যাে না। কাmািনর বাতলবিn ‘সার’ িকেন বা ােক
খাoয়ােনা দরকার। নাহেল স ‘ ফল’!
আসেল চািষ বা িব িবদ ালেয়র ছাt ভুল বলেছ না। আ ফলেক
তারা দেখেছ। ১৯৮০-৯০ পযােয় চােষ রাসায়িনক সার, কীটনাশক,
িভটািমন eবং aিধক ফলনশীল বীেজর ভলিক তারা দেখেছ। সার গােছর
বৃিd ঘিটেয়েছ। িকnt কীেসর িবিনমেয়? আজ বধমােনর চািষ টর পাে
মািট সহ পিরেবেশর কী দীঘেময়ািদ kিত ei আধুিনক চােষর মাধ েম
হেয়েছ। বh চািষ চাষ থেক সের যেত চাiেছ। মাটা টাকায় চােষর জিম
বাst eবং an কােজ হাতবদল হেয় যাে । চািষ পালােত চাiেছ!
eকi pিkয়ার বশবতী হেয়েছ আমােদর মধ িবt মন। আিম ধু
শhের মধ িবtেদর কথাi বলিছ না। বলিছ মধ িবt মেনর কথা। িবt
ছাড়াo িটিভ eবং আমােদর sুল-কেলজ-িব িবদ ালেয়র িশkা pিkয়ার
মধ িদেয় ei মনেক গেড় তালা হেয়েছ। য মন চািষেক ‘ ছােটা’ বেল
মেন কের, চাষেকo। ‘unয়ন’-eর দৗলেত চািষo ei মধ িবt মন
পেয়েছ। pকৃিত o পিরেবেশর সে সাম s রেখ গেড় oঠা তার আিদ
মেনর সে ei আধুিনক মেনর সংঘাত তীb হেয় uেঠেছ।
ei সংকট-মুহেূ ত খালােমলা কথা বলা দরকার, চািষেদর িনেজেদর
aিভjতার পযােলাচনা দরকার। শহের আমরা যারা চািষর ফলন িকেন
খাi, তার gণমান-দরদাম- জাগােনর ভুkেভাগী, তােদরo gােমর িদেক
চাখ ফরােত হেব। শhের unািসকতায় বুদঁ হেয় থাকা আর চেল না।

শহর আর gােমর মেধ আজ সরাসির খালােমলা কথাবাতা দরকার।
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২৩ জুন ামলী খাsগীেরর জnিদন uপলেk তাঁর বnুেদর পk থেক dিট আেলাচনাসভার আেয়াজন করা হয়। য পরমাণু শিkর িবrেd জীবেনর শষিদন
পযn ামলী খাsগীর লড়াi কের গেছন, সi িবষেয় বলবার জn gজরাত থেক eেসিছেলন oঁরi বnু sেরnd o স িমtা গােডকর। ২৩ জুন
শািnিনেকতেনর পলাশবািড়েত eবং ২৬ জুন কলকাতার র ািডকাল িহuম ািনs a ােসািসেয়শেনর সভাঘের তাঁরা dজন বkব রােখন। sেরnd গােডকেরর ২৬
জুেনর বkেব র pথম aংশিট িহিn থেক বাংলায় anবাদ কের eখােন pকাশ করা হল। anবাদক শমীক সরকার।

আমােক p করা হেয়েছ, বতমােন ভারেত পরমাণু িবেরাধী
আেnালেনর aবsাটা কীরকম? আিম বলব, eকiসােথ ভােলা eবং
খারাপ$ ভােলা, কারণ পরমাণু শিkর িবrেd মাnেষর pিতেরাধ
eখন aেনক শিkশালীভােব হে $ kডানkলাম হাক, হিরয়ানা
হাক বা জাiতাপুর --- sানীয় মাnষ পরমাণু চুিlর িবrেd বেড়া
বেড়া িমিছল করেছ$ eিদক থেক যিদ দখা যায়, তাহেল সময়টা
ভােলা, আেগর চেয়$ িকnt eত বেড়া বেড়া pিতেরাধ হoয়া সেtto
সরকােরর oপর তার কা না pভাব পড়েছ না$ সরকার eসেবর
িদেক কা না নজরi িদে না$ eটাi eখন সরকােরর নীিত --oসেবর িদেক তািকo না$ িমিডয়াo নজর িদে না$ ফেল
kডানkলােম িবশ হাজার লাক জমা হেলo পি মবে স ব াপাের
কা না জনমত তির হেব না। কারণ তা িনেয় িমিডয়ায় eক লাiনo
লখা হে না$ ফেল যাi pিতেরাধ হাক, তা eকটা sানীয় িবষয়
হেয় থাকেছ$ sানীয়ভােব তা খুবi বেড়া িবষয় হে , িকnt জাতীয়
kেt তার কা না pভাব পড়েছ না$
kডানkলােম গত kিড় বছর ধের আলাদা আলাদা পযােয় চুিl
তির হে $ ১৯৯৭ সােল oখানকার পরমাণু িবেরাধী কমীরা আমােক
eকবার ডেকিছল$ প র oেদর মেন পড়ল, oi সময় দoয়ািল
চলেব$ আমােক oরা তখন িজেjস করল, আিম যাব িক না$ আিম
বললাম, যাব$ oiিদন oরা আমােক নােগরকেয়েলর eকিট হােটেল
রাখল$ আিম বললাম, ‘ কন আমায় হােটেল রাখছ? আেnালেনর
কা না কমীর ঘেরi থেক যাব$’ oরা খাঁজাখুিঁ জ করল, িকnt eমন
কাuেক পল না য আমােক রাখেত রািজ$ তার কারণ িছল, oi
সমেয়রo দশ বছর আেগ ১৯৮৭-৮৮ নাগাদ oখােন eকিট িমিছেল
gিল চেলিছল$ তােত ছয় জন মারা িগেয়িছল$ aেনক মাnষেক
gফতার করা হেয়িছল$ সi ঘটনার আত দশ বছর পেরo eতটাi
রেয় িগেয়িছল য, আমােক রাখার জn কui রািজ হি ল না$
িকnt আজেকর kডানkলােমর aবsা দখুন$ হাজার হাজার
পুিলশ আsক, সরকার যাi বলুক, লােকর িকছুেত পেরায়া নi$
হাজার হাজার লাক oখােন জেড়া হে $ জন চতনা বশ ভােলাi
তির হেয়েছ eবং তার জn আমােদর eতটুk কৃিতt নi$
ফুkিশমার ঘটনার কারেণi পের oখােন eiরকম পিরিsিত তির
হেয়েছ$ লােক যা িটিভেত দেখেছ, তােত বুেঝেছ, eটা (পরমাণু
শিk) তা দর জn খুব kিতকারক$
িকnt আমরা যিদ ভােলাভােব খিতেয় দিখ তাহেলi বুঝেত
পারব, আপিন কা না eকটা pকlেক ধু dঘটনা ঘটেত পাের ei
কারেণi বািতল করেত পােরন না$ pকেlর কী কী ভােলা িদক
আেছ, কী কী খারাপ িদক আেছ, ei di িদকi ভােলাভােব বুেঝ
তেবi িসdাn নoয়া দরকার$ িকnt ei িসdাnটাo সাধারণ
মাnেষর হoয়া দরকার$ eখন িসdাnত নয় রাজৈনিতক নতা- নtী
মnন সামিয়কী

eবং িকছু িকছু aিফসার$ িকnt যারা িসdাn িনে , সi িসdাn
িঠক হাক িক ভুল হাক, তােত তােদর িকছু আসেব যােব না$
তােদর সবিকছুেতi লাভ$ আমরা যিদ ভােলা কের দিখ, আজ য
য দেশ পরমাণু চুিl বিশ বানােনার কথা uঠেছ, সgিল হল,
চীন, ভারত eবং দিkণ কািরয়া$ ei িতন দশi eমন, যখােন
িসdাn িনে আমলারা$ eেদর কui িনেজেদর পয়সায় পরমাণু
চুিl বানাে না$ আেমিরকােত িতন হাজার ছ- শা কািট টাকা
লান গ ারাি ট থাকা সেtto কu পরমাণু pকl বানােত eিগেয়
আসেছ না$ aপরিদেক, যখােন লাকেক িনেজর পয়সা iনেভs
করেত হেব, সখােনo কu eিগেয় আসেছ না$ ফুkিশমার পের
ধু পরমাণু চুিlর খরচ িনেয়i কত কথা uেঠেছ! uদাহরণ srপ :
ভারেতর শষ চালু হoয়া কাiগা-৪ পরমাণু চুিlর খরচ িকেলাoয়াট
pিত ১৫০০ ডলার (pায় ৮৫ হাজার টাকা)$ eখন যারা নতুন চুিl
sাপেনর কথা বল ছ, তারা িকেলাoয়াট pিত দর হাঁকেছ
৪০০০/৫০০০/৬০০০, eমনকী ১০,০০০ ডলার$ পরমাণু শিkর মূল
খরচ rেতi, গঠনগত খরচ$ ei খরেচর আিধেক র জni পরমাণু
চুিl বসােত চাiেছ না কu$
আেরকটা িবষেয়o খুব নজর দoয়া pেয়াজন$ ভারেত
আজেকo eক তৃতীয়াংশ লাক িবd ৎ থেক বি ত$ ১৯৪৭ সােল
আমরা যতটা িবd ৎ বানাতাম, তার থেক আজ আমরা ১৪০ gণ
বিশ িবd ৎ বানাi$ িকnt ei eতgণ বিশ িবd ৎ বানােনা সেtto
দেশর eক তৃতীয়াংশ লাক িবd ৎ পাে না$ সংখ ায় eটা ১৯৪৭
সােল ভারেতর য জনসংখ া িছল তার থেক eকটু বিশi হেব$
পরমাণু িবd ৎ থেক আমরা কবল িবd ৎ-i বানােত পাির, আর
কা না কােজ লােগ না eটা$ আর eকটা িবষয় eখােন মেন রাখা
দরকার, পৃিথবীর কা না দেশ মাট শিk চািহদার ২৫ শতাংেশর
বিশ িবd েতর মাধ েম পূরণ হয় না$ ভারেত মাট শিk-চািহদার ১২
শতাংশ মাt িবd েতর চািহদা$ তাi eিদক থেকo বলা যায়,
পরমাণু শিk িক পারেব দেশর শিk-চািহদা পূরণ করেত?
পরমাণু কতাব িkরা aেনক uেlাপাlা কথা বেল$ ১৯৬২ সােল
হািম ভাবা বেলিছেলন, ২৫ বছেরর মেধ ২০-২৫ হাজার মগাoয়াট
পরমাণু িবd ৎ দেশ তির হেব$ ২৫ বছর পের ১৯৮৭ সােল বাsেব
কতটা uৎপn হেয়িছল? ১০০০ মগাoয়ােটর মেতা$ পের eকi
ধরেনর আজgিব কথা বেলেছন িবkম সারাভাi বা রাজা রামাnা$
রাজা রামাnা ১৯৮৪ সােল বেলিছেলন, ২০০০ সােলর মেধ আমরা
২০০০০ মগাoয়াট পরমাণু িবd ৎ তির করব$ িকnt বাsেব হেয়েছ
২০০০ মগাoয়ােটর মেতা$ তাi ei পরমাণু কতারা যা করব বেল,
তার তুলনায় eরা খুবi কম বাsবািয়ত করেত পাের$ eখন oরা
বলেছ, ২০৫২ সােলর মেধ ২,৫০,০০০ মগাoয়াট পরমাণু িবd ৎ
তির করেব$
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... পরবতী aংশ ১৪ পৃ ায়

রমার খােরা চাষ

ভাত খাি $ রাজi খাi$ িকnt eমন ভাত জেn খাiিন$ ei ভােতর
চাল য ধান থেক তির হেয়েছ, সi ধান য চাষ কেরেছ, সi
িকষািন আমােদর সামেন দাঁিড়েয় িজেjস করেছ, কমন খাি $ তার
নাম রমা$ আমােদর ঘের রাজ িঠেক কাজ করেত আেস$ আমার
বuেয়র সে তার কথাবাতায় যা জানা গেছ, তাi eখােন িলখব$
রমা জানা$ বছর ৩৫ বয়স$ দিkণ ২৪ পরগনার িবদ াধরপুর
থেক eেস সাত বািড়র িঠেক কাজ কের$ ১৯ িদন ছুিট িনেয় স
গিছল খােরার ধান তুলেত$ তার িনেজর জিম নয়$ তার িদিদর
বািড়র পােশ পিরিচত eকজন তােক eক িবঘা d-কাঠা জিম ধান
চষেত িদেয়িছল িবিন-পয়সায়$
ei জিমর মািলক যারা, তােদর ১৫ িবেঘ জিম আেছ ছিড়েয়
িছিটেয়$ তার মেধ িবেঘ পাঁেচক নতুন কাটা খােলর পােশ$ সখােন
eবার খােরার চাষ হেয়েছ$ রমা ছাড়া আরo dজন oেদর জিম
ভাড়া িনেয় চাষ কেরেছ$ জিমর ভাড়া িবেঘ pিত ১২০০ থেক
১৫০০ টাকা$ যারা জিম ভাড়া িনেয়িছল, তারা সবাi রমার মেতা
নানারকম কাজ কের সারা বছর সংসার চালায়$ কu িদনমজুেরর
কাজ কের, কu ছােটাখােটা ব বসা কের$ আর জিম যারা ভাড়া
িদেয়েছ, তােদর পিরবােরর সবাi aিফেস চাকির কের$ তােদর
িনেজেদর বািড় আেছ, গািড় আেছ --- aথাৎ মাটরবাiক আেছ$
তারা িনেজরা চাষ কের না$ খােরার চাষ তা কেরi না$ খােরার
চােষ ঝােমলা বিশ --- জেলর খরচ আেছ, লাকo লাগােত হয়
বিশ$ তেব বষার চাষ oi পিরবােরর পাঁচ ভাiেয়র মেধ d-eকজন
কের$ কের মােন লাক লািগেয় কের$ ১৫ িবেঘ জিম থেক বছেরর
খারািকর ধানটা oেদর হেয় যায়$
রমােদর আgহ বিশ খােরা চােষ; কারণ ei চােষ খাটুিন o
খরচ বিশ হেলo ধােনর ফলন হয় aেনক বিশ$ তেব ei চােষর
কায়দা-কাnন জানেত হেব$ রমার বর তপন সব জােন, কখন িবষ
িদেত হেব, কখন কী করেত হেব$ রমার িদিদ লীলার বর সসব
জােন না$ তাi লীলার i া থাকেলo চােষ হাত িদেত পাের না$
eবার তার i া িছল দশ কাঠা জিমেত ধান লাগােনার$ িকnt সo
তা কলকাতা িগেয় সারািদন িঠেক কাজ কের, eকা পের uঠেব না
বেল চাষ কেরিন --- eiসব কথায় িদিদর জn dঃখpকাশ কের
রমা বেল, “আমরা ছােটােবলা থেক চাষ দখিছ, আমরা সব
জািন, আমার খুব মন চায় ধান চাষ কির, গতবার পারব িকনা ক
জােন?” রমা আগামীবারেক ‘গতবার’ বেল$
চািষর ঘেরর মেয় রমা$ ধান চােষ তার uৎসাহ দখবার মেতা$
গতবােরর আেগরবার খােরার চাষ কেরিছল ১৬ কাঠা জিমেত$
সবার o চােষর জেলর aভােব মার খেয়িছল$ তখন oখােন খাল
কাটা হয়িন বেল জল পায়িন িঠক মেতা; তাছাড়া ধােনর বীজটাo
ভােলা িছল না$ সাkেল চার বsা ধান পেয়িছল$ সবার চাষ মার
খাoয়ায় পেরর বছর aথাৎ গতবছর ধান লাগােত ভরসা পায়িন$
তবু eবার ধান লািগেয়েছ$ বাবুবািড়র কাজ কামাi কের চােষর
কাজ কের রমা$ বেল, ছািড়েয় িদেল ছািড়েয় দেব$
মnন সামিয়কী

তমাল ভৗিমক

কান ১৪-১৫ বছর বয়েস িবেয় হেয়িছল রমার$ di মেয়র পের
eকটা ছেল$ ছেলেক kkের কামেড় িদেয়িছল$ রমা তখন মাঠজিমেত ব s$ যােক রেখ িগেয়িছল ছােটা ছেলেক দখার জn, স
তখন oখােন িছল না$ ছেলটা জলাতে মারা যায়$ তারপর রমার
আেরকটা মেয় হেয়েছ$ িকnt মরা ছেলর শাক আজo স ভুলেত
পােরিন$ snরবন থেক বেরর সে কলকাতার কােছ চেল eেসেছ
কােজর ধাnায়$ বাসা ভাড়া কেরেছ িবদ াধরপুের$ িকnt eখনo dেটা
ধান চােষর চ া কের বছর বছর$ ধান হেল যন স মরা ছেলেক
িফের পােব$
রমা িমিনিকেটর বীজতলা বািনেয়িছল ৬০০ টাকা খরচ কের,
খােরা চাষ বসােব বেল$ পের আরo ২০০ টাকার বীজতলা িকনেত
হেয়েছ চmাহািট থেক$ রমার বর রঙ-িমিst তপন বিশিদন কােজ
যায় না$ িছপ বা জাল িনেয় খাল- িবেল ঘুের বড়ায় মাছ ধরেব
বেল$ সেn েবলায় মদ খাoয়ার সময় মােছর ঝালঝাল তরকাির
রাজ রােত রঁেধ িদেত হেব$ রমা কােনা আপিt করেল মারেধার
করেব, না হেল ভয় দখােব, ‘ পাকামারা িবষ খাব’ বেল$ aথবা
রাত-িবেরেত মােঠ িগেয় বেস থাকেব, রমা ঘুমােত পারেব না, যিদ
সােপ কােট বা িকছু হয়, সাধাসািধ কের বরেক ডেক আনেব$
পেরর িদন দির কের কােজর বািড়েত িগেয় বলেব, “eমিন ভােলা
ঝােনা, খুব snর দখেত, কাজ করেব যিদন, aেনকটা টাকা পায়$
তার বিশটাi মদ খেয় ফলেব, আর a ােtা a ােtা মাছ িকনেব$
aত মাছ ভাজেত তলo তা কত লােগ বেলা? িক ু বুঝেব না$”
সi তপন eবার রািজ হেয়িছল রমার চােষর কােজ গতর দেব
বেল$ pথমবার চােষর পর স-i সার িদেয়েছ$ পের আবার চাষ$
মাট িতনবার জিমেত মিশেন চাষ িদেত (pিতিদন ঘNা িতেনক
২০০ টাকা কের চাষ িদেত) মাট ১১৫০ টাকা রমার খরচ হেয়েছ$
eখনo তার ৫০০ টাকা বািক$ সােরর জn eকবার ৫০০ টাকা,
আেরকবার ৬০০ টাকা, মাট ১১০০ টাকা খরচ হেয়েছ$ সােরর নাম
aব রমা জােন না$ ধােনর পাকামারার oষুেধর নামo বলেত
পাের না$ বেল, “১৬০ টাকা কের বাতল, di িক িতন বাতল
লেগেছ, সসব আমার বরi জােন, o-i সব কেরেছ$ মাট ৪৫০
টাকা িদেয়িছ$ তার থেক o িকছু ঝেড়o িদেত পাের মদ কনার
জn$ eকবার িজেjস কেরিছ তা বলল, ‘ তার সেnহ হেল তুii
িনেয় আয়$’ আিম কী কের িবষ িকনেত হয় জািন?”
খােরার চােষ জলo লেগেছ aেনক, সpােহ d-বার কের ৫
ঘNা ধের জল দoয়া হেয়েছ$ ৬০ টাকা ঘNা িহেসেব পােmর
জেলর জn খরচ হেয়েছ মাট ২৫০০ টাকা$ তাছাড়া ধান কাটার জn
eক বান আর বানিঝেক ১০০ টাকা কের আর eক ভােgেক ৫০
টাকা িদেয় বািক কাজটা রমা আর তপনi কেরেছ$ িনড়ােনার কাজo
oরা sামী-stীেতi করায় আর লােকর িপছেন খরচ হয়িন$ তেব ধান
ঝাড়ার জn ১০০ টাকা মিশন ভাড়া িদেত হেয়েছ; সকাল ছ-টা
থেক dপুর আড়াiটা পযn িতনজন লাক ১০০০ টাকায় ধান ঝেড়
িদেয়েছ$ ধান আঁিট বঁেধ মাঠ থেক ঘের eেনেছ রমা আর oর বর$
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eবাের ধান রাখার ঝােমলা$ গালা নi$ ষােলা বsা ধান
হেয়েছ, pিত বsায় ৬০ িকেলা ধান$ aত ধান রাখেব কাথায়? ৩০
টাকা কের dেটা বsা িকেন ঘের রেখেছ$ ১৪০ টাকা িদেয় eকটা
কােলা pািsক িকেন িদিদর বািড়েত eকটু জায়গা আেছ, সখােন
রেখেছ$ বsা pিত ২৪ টাকায় চার বsা ধান ভেন pিত বsায় ৩৫
িকেলা কের চাল পেয়েছ$ স চাল িতন িকেলা কের িদিদ, বান,
মেয়র
রবািড়েত সবাiেক িদেয়েছ$ eখন ঘের চাল রাখার
জায়গা নi$ ধান-চাল eত য ধু iঁdেরi খায় না, মাnেষo চুির
কের --- রমার খুব িচnা$
লাকটা তা মদ খেয় থাকেব --- eিদেক রমােক কােজ আসেত
হেব$ ক ধান-চাল পাহারা দেব? মেয়gেলার সব িবেয় হেয় গেছ$
আর কu যন রমােক eকটু সাহায করেত চায় না$ বেড়া বেড়া
ধান িসd করার হাঁিড় eকা টেন তুলেত গা- কামর সব ব থা$ সi
হাঁিড়-হাঁিড় ধান িসd কের ছঁেক রােদ শাকােনা$ eকা হাঁিফেয় oেঠ
রমা$ মেয়েদর ডাকেল, কােত দoয়া ধান d-eকবার মেয়রা পা
িদেয় uেl িদেয়i বেল, “মা খড়gেলা দ, রবািড় িনেয় যাi$”
চার কাহন খড় হেয়িছল$ ১৫০ টাকা ঠিকেয় িদেয় বািড়oয়ালা বুেড়া
মাঠ থেক দড় কাহন খড় িনেয় গল$ গত বষায় চাষ জেল ডুেব
যাoয়ায় খেড়র দাম eখন aেনক বিশ --- ৪৫০ টাকা কাহন$ স
কথা রমা বলেতi বুেড়া ঝঁেজ uঠল, “ তার বর য টাকা ধার
িনেয়িছল সটা ধেব ক?” বর তা চুপচাপ$ রমা ভােব, “যাbাবা,
আমারi সব যােব?” মুেখ িকছু বেল না$ ধান িসd করেত আরo
দড় কাহন খড় jালািনেত গেছ$ eখন মেয় বলেছ বািক eক কাহন
িনেয় যােব$ সােড় চারেশা টাকা দাম$ oিদেক পােmর জেলর দাম
৫০০ টাকা eখনo বািক$ রমার বর বেল, “ মেয়েক িদেয় দ”$ রমা
ধু ধােনর িদেক তািকেয় সব সেয় যায়$
পাের$ রমাi পাের$ রমার মেতা আরo কu আেছ, আমরা
িচিন না$ রমােক িচিন$ মােন ধীের ধীের িচেনিছ$ কখেনা স eেস
বেলেছ, “কাল খুব ঝােমলা হেয়েছ$ মেয় ফল কেরেছ$ মেয়র
বাবা eেস কী মার মারল$ আমার খুব রাগ হেয়েছ$ গােয় হাত দেব
কন? ফল কেরেছ তা কী হেয়েছ? সবাi িক পাশ কের? তুিম

বেলা তা বuিদ, কu িক ফল করেব না? তাহেলi মারেত
হেব?” কখেনা রমা eেস ঘুেম ঢুলেত ঢুলেত বাসন মেজেছ আর
হাসেত হাসেত বেলেছ, “জােনা, কাল a pহর কীতন েনিছ সারা
রাত জেগ$ িটিকট কেট িগেয়িছলাম$ িদিদরা বলিছল, ‘eসব কী
নেত যাস পয়সা খরচ কের?’ আমার িকnt খুব ভােলা লােগ$
গােনর মােঝ মােঝ ভােলা ভােলা কথা বেল$ নেত নেত মনটা
কমন হেয় যায়$ সবটা aব
নেত পািরিন$ শেষর িদেক ঘুিমেয়
পেড়িছলাম$” কখেনা an কােজর বািড়েত anায় কথা েন eেস
রােগর চােট eমন জাের িখিs িদেয় ফেল য বuিদ চমেক uেঠ
‘আেs রমা আেs’ বেল হেস ফেল$
বাবুেদর কােন লাগার মেতা িখিs চাষাভুেষারা তা িদেতi পাের$
িকnt, ei য সারািদন খেট পয়সা িদেয় িটিকট কেট রাত জেগ
কীতন নেত যাoয়ার মন, তার িভতের কাথাo যন eঁেটল মািট
আেছ$ পাশ o ফেলর মেধ কােনা িহংs লাল দাগ না রাখার
মানিসকতায় কাথায় যন eকটা ‘আমরা চাষ কির আনেn’ গােনর
মেতা ফলাফল িনরেপk কােজর মেতা eকটা sর আেছ রমার
anের$ eরকম eক চািষর hদয় িচেন uঠেত aেনকটা সময় লােগ
আমার$ হয়েতা চাষ ব াপারটা খুব কম জািন বেল$
eবার ১৯ িদন পের কােজ িফের eেস রমা বলল, “ধােনর
কােনা দাম নi বuিদ জােনা, বsায় ৪৫০-৫০০ টাকা িদেত চাiেছ$
আমার ষােলা বsা ধােন খরচi হেয়েছ সােড় সাত-আট হাজার
টাকা$ আিম বেলিছ eকটা ধানo বচব না$ আেগর ফাlুন মাস
aবিধ আমার চেল যােব$ eত সr চাল কােনািদন খাiিন$ িনেজর
চাষ করা ধােনর চাল খাি $ কী য আমার মেন হে কী বলব$
কী য snর চাল$ তামােদর জn eক িকেলা িনেয় আসব$ বিশ
তা বiেত পারব না, খেয় দেখা$”
দখলাম ামবণা রমা uিনশ িদন বশােখর খর রােদর সমুেd
sান কের আরo ঘন ামবণ হেয় িফের eেস আমােদর ঘের
দাঁিড়েয়েছ --- যন শহেরর িটuবলাiেটর আেলায় িসেমে টর মেঝর
oপর eকg সবুজ সেতজ ধান$

বাজােরর পােকচেk চািষসমাজ
আিম মুিশদাবাদ জলার gােমর ছেল$ কমসূেt কলকাতায় বসবাস
কির$ শহের আমােদর চাল িকেন খেত হয়$ ei আষাঢ় মােসর
শেষ কলকাতায় িমিনিকট চাল িবিk হে ২৫-৩০ টাকা কিজ
দের$ gােম িগেয় যখন আড়তদােরর সে কথা বললাম, আিম
জানেত পারলাম, আড়েত eখন িমিনিকট (শতাbী, লাকাল) ধােনর
দর ১০৮০ টাকা/ki টাল, চােলর দাম ২৩০০ টাকা/ki টাল$ তাহেল
কিজেত তার দাম পড়েছ ২৩ টাকা$ কলকাতার সে দােমর খুব
হরেফর নi$ িকnt চািষেদর কােছ িগেয় নিছ, বােরা ধান oঠার
পর তারা ধােনর uপযুk দাম পায়িন$ গত বছেরর চেয়o কম দােম
িনেজেদর চােষর ধান িবিk করেত হেয়েছ$ aথচ চােষর খরচ
আেগর চেয় বেড় গেছ$
আেগকার িদেন আমােদর gােম ঘেরর মেয়রা িনেজরাi চাল
মnন সামিয়কী

মুহাmাদ হলালuিdন

তির কের িনত$ যারা বেড়ােলাক, তারা চারপােশ থাকা গিরব
মেয়েদর িদেয় চাল তির কিরেয় িনত$ ঘের eখন কােজর লাক
নi$ ছেলরা বাiের কােজ চেল যাে $ আট-দশ বছর আেগo
gােম চাল িবিk হত না$ eখন তা চািষঘেরo চাল িকেন খাoয়ার
pবণতা দখা যাে $ তাহেল দখা যাে , চািষ sেদ মাটা টাকা
ঋণ িনেয় বােরা চাষ কের তাড়াhেড়া কের ধানটা বেচ িদে $
আবার সi চািষi বাজার থেক চড়া দােম চাল িকেন খাে ! িমল
মািলেকর ধান িকেনo লাভ, চাল বেচo লাভ! বাজােরর ei
পাকচkটা বুঝেত আিম পিরিচত কেয়কজেনর সে কথা বেলিছ$
তাঁেদর বয়ান eখােন দoয়া হল$
হািবব মাsফা, বাগনান, হাoড়া
আমােদর eলাকায় মূলত eন শংকর o রালাট ধােনর বােরা চাষ
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হয়$ eখােন ৩৩ শতেক eক িবঘা$ ধান তালার সময় ১৫ বশাখ
নাগাদ ধােনর দাম িছল eক বsা (৬০ কিজ) ৫৫০ টাকা$ eক িবঘা
জিমেত আমার ধান হেয়িছল ২০ মণ (১ মণ = ৪০ কিজ)$ ২০ মণ
ধােনর দাম পাoয়া গেছ ৭৫০০ টাকার মেতা$ আমরা যারা পেরর
জিম িনেয় চাষ কির, জিমর মািলকেক িবঘা pিত ১৫০০ টাকা িদেত
হেয়েছ$ সরকাির িডপ িটuবoেয়েলর জn িবঘা pিত ৭০০ টাকা িদেত
হেয়েছ$ বীজধান, সার, কীটনাশক, জনমজুর, Tাkর সব িমিলেয় pায়
৫০০০ টাকা খরচ হেয়িছল$ তাহেল আমার eক িবঘা চােষ খরচ
হেয়েছ মাট ৭২০০ টাকা$ eর মেধ আমার ব িkগত েমর দাম ধরা
হয়িন$ তাহেল ৭২০০ টাকা খরচ কের আিম পেয়িছ ৭৫০০ টাকা$
ধােনর ei দর anযায়ী eক কিজ ধােনর দাম পড়েছ ৯ টাকা$
eলাকার আড়তদার ধান িকেন িনেয় িগেয় িমেল দয়$ িমল থেক
চাল আেস$ ei আষাঢ় মােস বাজাের eক কিজ চােলর দাম ২০২২ টাকা$ আিম বাজার থেক চাল িকিন না$ ধান িকেন ঘের চাল
তির কির$ ফেল বাজােরর বাড়িত দােমর বাঝা আমার oপর পেড়
না$ িতন কিজ ধােন d- কিজ চাল হয়$ িতন কিজ ধােনর দাম ২৭
টাকা$ d- কিজ চােলর দাম ৪০-৪৪ টাকা$ eক বsা ধান ভানেত ১৫
টাকা খরচ পেড়$ ধােনর gঁেড়ােত jালািন হয়$ িনেজেদর েমর দাম
ধরা হয়িন$
আমার িনেজর জিমেত চাষ করেল মািলকেক দoয়া ১৫০০ টাকা
বঁেচ যত$ িনেজর ঘেরর থেক পুেরা ম িদেত পারেল আরo
খরচ বাঁচত$ তেব সটাo লাভজনক নয়$
gােম বােরামাস কাজ পাoয়া যায় না$ শহের পাoয়া যায়,
মজুিরo বিশ$ ধান রায়া o কাটার সময় কটা িদন হয়েতা ২০০২৫০ টাকা মেল$ িকnt িদিl-মুmাiেয় সবসময় িবিlং তিরর িমিstর
কাজ পাoয়া যায়$ জাগােড়র কাজ করেলo ৩০০ টাকা রাজ
পাoয়া যায়$ oভারটাiম পাoয়া যায়, তােত মজুির বিশ$ বিশ
মজুির আর শহেরর জাঁকজমেকর জীবন টােন বiিক$
সিn সাহা, খড়gাম, মুিশদাবাদ
দড় িবঘা জিমেত বােরা চাষ কেরিছলাম$ eখােন ৪০ শতেক িবঘা$
২০ বশাখ ধান uেঠেছ$ ধান পেয়িছলাম ১১ ki টাল বা ১১০০

কিজ$ সi সময়i ৬৮০ টাকা/ki টাল দের ধান িবিk কেরিছ$
ধােনর দাম পেয়িছ ৭৪৮০ টাকা, খেড়র দাম পেয়িছ ৩০০ টাকা, মাট
আয় ৭৭৮০ টাকা$ আমার সব িহসাব ধের eবাের লাকসান হেয়েছ$
ধান রায়ার সময় ১০:২৬:২৬ সার িদেয়িছ ১২০ কিজ, দাম ১৯২০
টাকা; চাপান iuিরয়া িদেয়িছ ৬০ কিজ, দাম ৪২০ টাকা; িডপ
িটuবoেয়েলর জল বাবদ লেগেছ ১৫০০ টাকা; রাপন করার লবার
লেগেছ ৬টা, ১২০০ টাকা; Tাkর ৪২০ টাকা o লাঙল ৩০০ টাকা;
ধান কাটায় ৬টা, আঁিট বাঁধায় ৪ ট, ধান িপটােনােত ৪ ট, মাট ১৪টা
লবাের ২০০ টাকা কের ২৮০০ টাকা; ধান আনেত গািড় ভাড়া ৪০০
টাকা লেগেছ$ বীজধান eবং িনেজর েমর দাম ধিরিন$ সব িমিলেয়
আমার খরচ হেয়েছ ৮৯৬০ টাকা$ aথচ ধান িবিk কের পেয়িছ
৭৭৮০ টাকা$ eবছর আমার লাকসান হেয়েছ হাজার টাকার oপের$
১৬০ কিজ ধােন ১০০ কিজ বা eক ki টাল চাল হয়$ ২২
আষাঢ় eক ki টাল ধােনর দাম ৮৮০ টাকা$ eকমােসর মেধ
ki টাল িপছু ২০০ টাকা ধােনর দাম বেড় গেছ$ ১৬০ কিজর দাম
১৪০৮ টাকা, ভানাi খরচ ৯০ টাকা$ jালািন হেয় যায় gঁেড়ােত$
aথাৎ ১ ki টাল চাল করেত লেগেছ ১৪৯৮ টাকা$ তেব বশাখ
মােস যখন ধােনর দাম কম িছল, তখন চােলর দাম িছল ১৩০০
টাকা/ki টাল$ সi সময় দরটা নািমেয় রেখ িমল মািলেকরা
চািষেদর ঠিকেয়েছ$
নািসর আহmদ, আড়তদার, খড়gাম
২২ আষাঢ় ১৪১৯ (iংেরিজ ৭ জুলাi ২০১২) গডরা ( বােরা) ধােনর
দর িছল ৮৮০ টাকা/ki টাল আর চােলর দর িছল ১৪০০
টাকা/ki টাল$ eকমাস আেগ গডরা ধােনর দর িছল ৭০০
টাকা/ki টাল, চােলর দর িছল ১২০০ টাকা/ki টাল$ তখন লােক
p কেরেছ, ধােনর দাম নi, চােলর দাম বিশ কন? আমরা ধান
িকেন িমেল িদi$ িমল থেক চাল িকেন eেন িকছু লাভ রেখ িবিk
কির$ pথেম দর নািমেয় রেখ চািষর ধানটা টেন িনেয় বাড়িত
মুনাফাটা িমল মািলেকরা পায়$ লােকর কােছ আমােদর জবাবিদিহ
করেত হয়$

খবর িদন

খবর িনন

খবেরর কাগজ সংবাদমnন
সারা বছেরর জn চিlশ টাকা ডাকেযােগ পািঠেয় পািkক ei সংবাদপt সংgহ কrন।
যাগােযাগ
িজেতন নnী, িব ২৩/২ রবীndনগর, বড়তলা, কলকাতা ৭০০০১৮
দূরভাষ : ২৪৯১৩৬৬৬, i- মল : manthansamayiki@gmail.com
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চািষর সে কথাবাতা িdতীয় aংশ

িবষয় : চািষর কােছ বােরা ধান চাষ কতটা uপেযাগী
‘চািষর কােছ ধানচাষ কতটা uপেযাগী’ ei িবষেয় িকছু p িনেয় আমরা িগেয়িছলাম কাচিবহার, মুিশদাবাদ, নিদয়া, বীরভূম, hগিল, পি ম মিদনীপুর,
পূব মিদনীপুর, পুrিলয়া, দিkণ ২৪ পরগনা o utর ২৪ পরগনা জলার মাট ৩৮িট gােম$ মাট ৬২ জন চািষর সে আমরা কথা বেলিছ$ eঁেদর মেধ
রেয়েছন eমন চািষ িযিন ৩০ িবঘা জিমেত ধান চাষ কেরেছন, eকi সে রেয়েছন eমন চািষ িযিন ১ িবঘা বা আরo কম, মাt কেয়ক কাঠা জিমেত ধান
চাষ কেরেছন$ eঁরা যমন িনেজর জিমেত চাষ কেরেছন, আবার aেনেক ভােগ, িলজ িনেয় বা বnিক জিমেত চাষ কেরেছন$ eঁেদর aেনেক কবলমাt
আমন বা বষার চাষ কেরেছন; কu কu আমন eবং বােরা বা খােরা চাষ dেটাi কেরেছন$ eমনকী eর oপর কu আuশ ধানo চাষ কেরেছন$ আমন,
বােরা eবং আuেশর চােষ সাধারণত আমরা aিধক ফলনশীল বীজ ব বহার করেত দেখিছ; িকছু ব িতkমী বা দশীয় বীেজর চাষo রেয়েছ$
পিtকার জাnয়াির- ফbrয়াির ২০১২ সংখ ায় সবেশষ আমন (১৪১৮ ব ােbর) চােষর ফলাফল িনেয় সমীkার pিতেবদন pকাশ করা হেয়িছল$ তখন
বােরা চাষ সেব r হেয়িছল, তাi তার সmূণ ফলাফল পাoয়ার পর ei সংখ ায় সmূণ pিতেবদন pকাশ করা হে $
পিtকার পk থেক ২০১২ সােলর ফbrয়াির মােসর মাঝামািঝ সময় থেক চািষেদর সে ei কথাবাতা চালােনা হেয়েছ আলাদা আলাদাভােব$ eকeকিট gােম ব িk-চািষর সে eক-diজন িগেয় p gিল সামেন রেখ কথা বেলেছন$ িনধািরত p পেtর বাiেরo বশ িকছু কথা হেয়েছ$ eেত aংশ
িনেয়েছন রামজীবন ভৗিমক, pসূন রায়, aিমতাভ চkবতী, মুহাmাদ হলালuিdন, sশাn বাস, ভেবশ মাহােতা, শিমত আচায, তrণ দবনাথ, বিসrিdন,
শখ kরবান আিল, ভpিতম রায়েচৗধুির, শমীক সরকার, িজেতন নnী, aেলাক দt, পাথ কয়াল, িমtা চ াটািজ, sমন রাজ eবং বি ম$

ধানচাষ : িকছু সাধারণ তথ
gামবাংলায় ঋতু বিচt anযায়ী চােষর dেটা ভাগ রেয়েছ : খিরফ
o রিব শেsর চাষ$ খিরফ বলেত হমnকালীন শs eবং রিব হল
বসnকালীন শs$ ধান চােষর kেt আমন খিরফ eবং বােরা রিব
শs$ aতীেত বষার rেত eকটা ধান রায়া হত, সটা িছল
আuশ; বষার মাঝামািঝ থেক শষ পযn রায়া হত আমন ধান$
সi নতুন ধােন নবাn হত$ বািড়র ধান ছাড়া নবাn হত না$ আি নকািতক মােস পুেজার মুেখ ধানটা uেঠ যত$ gােম eবং শহেরo
খাদ াভাব (ভােতর aভাব) লেগi িছল$ sাধীনতার পর eেদেশর
খাদ াভাব দূর করেত সরকাির uেদ ােগ িবেদশ থেক খাদ আমদািন
করা হত$ যমন, গত শতাbীর প ােশর দশেক মািকন যুkরাT
থেক িপeল ৪৮০ সাহায pকেlর মাধ েম খাদ শs আসত$ eরপর
ষােটর দশেকর মাঝামািঝ সমেয় eল কৃিষেত সবুজ িবpেবর ভাবনা$
pধানত গম uৎপাদক রাজ gিলেত pেয়াগ হoয়ার পর সtেরর
দশেকর গাড়ার িদেক তা পি মবে eল$ খাদ াভাব দূর করেত
চািষেদর আধুিনক চােষ udুd করা হল$ চােষর খেত ােলা
িটuবoেয়ল লািগেয় জলেসচ কের বােরা ধান রায়া r হল
শীেতর মরsেম$ eছাড়া r হল জলেসচ কের আলু, সেষর মেতা
anাn রিবশেsর চাষ$ বাiের থেক aিধক ফলনশীল ধােনর
িকছুটা খবাকৃিত বীজ eল ei বােরা চােষর জn$ kমশ আuেশর
চাষ থেক সের eেস চািষরা aিধক ফলনশীল বােরা চাষ করেত
লাগল$ পি মব ঘািষতভােব খাদ শs uৎপাদেন sয়ংসmূণ হল$
১৯৮০-র দশেক gামবাংলায় রকড পিরমাণ বােরা চাষ eবং ফলন
হল$ aিধক ফলনশীল বীজ আমন eবং আuেশo ব বহার করা হেত
লাগল$ ১৯৮০ থেক ২০০৫-০৬ সাল পযn সরকাির িহেসেব রােজ র
ধােনর ফলন ৩.৫% হাের বেড়েছ$
২০০৫-০৬ সােল পি মবে র ধােনর মাট ফলন িছল ১৪৫ লk
টন, দেশর মেধ সবািধক (জাতীয় uৎপাদেনর ১৭%)$ eর পেরi
িছল anpেদশ o utরpেদেশর sান$ যিদo হkর pিত ফলেনর
পিরমােণ পি মব ei সময় anpেদশ, পা াব, হিরয়ানা, কনাটক
o তািমলনাড়ুর চেয় িপছেন িছল$
পি মবে র ei ধান চাষ eখনo মূলত বষার জেলর oপর

িনভরশীল, মাt ৪২% ধােনর eলাকা জলেসেচর আoতায় eেসেছ$
১৯৯০-eর দশেক বােরা চােষর eলাকা বৃিdর হার কেম eল$ কারণ
বােরা চােষর জিম আর তমন বাড়ােনা যাি ল না, তাছাড়া জেলর
সংকট দখা িদল$ সরকাির িহেসেব ১৯৯০-eর দশেক ধােনর ফলন
বৃিdর হারo নেম eেসেছ ১.৭%-e$ ei মুহেূ ত পি মবে র মাট
ধােনর uৎপাদেনর ৬২% আমন, eটাi pধান ফসল িহেসেব রেয়
গেছ; বােরা ধােনর uৎপাদন pায় ৩২% eবং আuশ মাt ৩%$
ei রােজ চাষবােসর pকৃত aবsাটা বাঝার জn আরo
কেয়কিট কথা গাড়ােতi বেল নoয়া দরকার$ পি মব হল
দেশর মেধ সবেচেয় ঘনবসিতপূণ রাজ $ pিত বগিকেলািমটার
eলাকায় ৯০০ জন বাস কের (ভারতীয় গড় বসিতর তুলনায়
িতনgণ)$ জনসংখ ার ৭২% gােম বাস কের$ সরকাির িহেসব
(২০০০-০১ সােলর) anযায়ী e রােজ র gামীণ জনসংখ ার ২৫%
চািষ aথাৎ জিমর মািলক, ৩৩% খতমজুর eবং বািক ৪২%
anাn কােজ িনেয়ািজত$ aপর eকিট পিরসংখ ান (eনeসeস বা
জাতীয় নমুনা সমীkা) থেক জানা যাে , ১৯৯৯-২০০০ সােল ei
রােজ র gামীণ জনসংখ ার pায় aেধক ভূিমহীন$ aিধক জনঘনেtর
কারেণ eখানকার পিরবারিপছু গড় চােষর জিমর আয়তন ০.৮ হkর
(pায় ৬ িবঘা)$ সারা দেশর গড় চােষর জিমর আয়তন ১.৩ হkর
(pায় ৯.৬ িবঘা)$ ei জিমর পিরমােণর িবচাের pািnক চািষ,
যােদর ১ হkেরর (৭.৪ িবঘা) কম জিম --- তা ০.০১ হkর বা
eক-d কাঠাo হেত পাের --- তােদর হােত রেয়েছ মাট চােষর
জিমর ৭৭%; ১-২ হkর (৭.৪-১৫ িবঘা) জিমর মািলক ছােটা
চািষেদর হােত রেয়েছ আরo ১৫%$ aতeব সবুজ িবpেবর kt
ann রােজ র মেতা বেড়া চািষেদর মাধ েম নয়, পি মবে ধান
চাষ o তার ফলেনর পিরবতন হেয়েছ ছােটা জােতর মাধ েমi$
eiসব তথ পশ করা হল বেট$ িকnt আমােদর সমীkা কখনi
eiসব তেথ র dারা pভািবত হয়িন$ কারণ সরকাির তথ o
পিরসংখ ােনর মেধ য গড়পড়তা িহেসব নoয়ার pবণতা থােক, তােত
বাsব aবsার aেনক দরকাির খুিঁ টনািট িবষয় আড়াল হেয় যায়$ তাi
সমীkার পিরসংখ ানগত ফলাফল পশ করার পের আমরা আমােদর
কােজর aিভjতালb িবষয়gিলেক আলাদাভােব uেlখ করব$

ধান চাষ : বােরা
আমরা আেগi বেলিছ, pধানত বশাখী বা gী কালীন ধানেক
বােরা বা বােড়া বলা হয়$ আমন চাষ যমন pধানত pকৃিত বা
বষার জল িনভর, বােরা চাষ কৃিtম uপােয় ব বhত ভূগভs জেলর
oপর পুেরাপুির িনভরশীল$ aথাৎ জলেসেচর ব বsা না করেত
পারেল বােরা চাষ করার uপায় থােক না$ eছাড়া রেয়েছ জল,
রাসায়িনক সার, কীটনাশক eবং বীেজর জn টাকার জাগােনর
pেয়াজন$ সিদক থেক বােরা চােষ সবাi যায় না$ সাধারণত
কািতক মােসর গাড়ায় বীজতলা কের মােঘর গাড়ায় ধান রায়া
হয়$ ফসল oেঠ বশােখর মাঝামািঝ$
pথেম পিরসংখ ানগত ফলাফলgিল দখা যাক$
পূব মিদনীপুর
পূব মিদনীপুর জলার পটাশপুর থানার আড়েগায়াল প ােয়েতর
i াবািড় gােম যারা eবছর বােরা চাষ কেরেছ, তােদর মেধ িব ু
জানা, গৗতম মহাপাt eবং কবীnd মহাপােtর সে আমরা কথা
বেলিছ$ চােষর কাজ eবং খরেচর pিতিট িহেসব িযিন িলেখ রেখেছন
যt িনেয়, সi কবীnd মহাপাt pায় ভূিমহীন, সামাn ২৫-৩০
ডিসেমল (৫৩ ডিসেমল = ১ িবঘা) জিম তাঁর$ িতিন ভ ানিরকশা
টােনন আর পাoয়ার িটলার ভাড়ায় খাটান, রট ২১০ টাকা ঘNা$
তােত ২ িলটার িডেজল লােগ, খরচ ৯০ টাকা$ Dাiভার িদেয় চালােল
ঘNায় ৪০ টাকা িদেত হয়$ িসজেন ভাড়া ৩০০-৪০০ টাকাo oেঠ।
কবীnd মহাপাt ভােগ িনেয় ৪ িবঘা ১৬/১৭ কাঠা জিমেত বােরা
চাষ কেরেছন$ িনেজর সামাn ২৫-৩০ ডিসেমল জিমেত বােরা ধান
হয় না$ ১৩ কিজ eন শংকর ধােনর বীজ ২৬০ টাকা িদেয় িকেন
বীজতলা কেরেছন ৩ ডিসেমল জিমেত$ তাঁর িনেজর পাoয়ার
িটলাের পয়সা লােগিন$ (anেদর বীজতলার িনচু জায়গার জিমেত
লাঙল িদেত খরচ হেয়েছ ৪০ টাকা$) সার লেগেছ িডeিপ দড়
কিজ ৩৬ টাকা, ১ কিজ কের iuিরয়া d-বাের ২ কিজ ১৯ টাকা,
ফাiটার oষুধ ১ বার ২০ টাকার, ক Tাpাস ১০ টাকা, রােগর oষুধ
১০ টাকা$ জল লেগেছ ৬০ টাকার$ মাট ৪৩৭ টাকা খরচ হেয়েছ
বীজতলার জn$
িবঘাpিত রায়ার সময় িফতাকাটা আর আেলর জn ১টা হািজরা
লেগেছ ২৪০ টাকা$ লাঙল িনেজর, না হেল dেটা চােষ ৫৬০ টাকা
খরচ$ মািট সাiেজ ১টা হািজরা, মi িদেত ১টা হািজরা লােগ$ তেব
িতিন িনেজ কেরন$ সার িবঘাpিত িডeিপ ৪৫ কিজ ৯৮৫ টাকা,
জব ৫০ কিজ ২২০ টাকা, পটাশ ২০ কিজ ৩২০ টাকা, iuিরয়া ৪০
কিজ ৩৬০ টাকা লেগেছ$ কীটনাশক িবঘাpিত লেগেছ জলীয়
ফাiটার dবাের ৫০ eমeল ২০৩ টাকা, ক Tাpাস dবাের ১৬৩ টাকা,
দানা oষুধ কারািজন ২ কিজ ৩০৪ টাকা, িভটািমন ৭৫ টাকা$
রায়ার সময় িবঘা pিত ৬টা হািজরা সকাল ৬টা থেক dপুর ১টা
পযn ১৬০০ টাকা$ আগাছা বাছা ২ টা হািজরা ৪০০ টাকা$ ঘােষর
oষুধ ম ােচািট ২০০ gাম ১০০ টাকা, oটা িনেজ দন, নাহেল ২ টা
হািজরা লােগ$ জল লেগেছ িমিন িডেপর থেক ২১০০ টাকা িবঘা$
বশােখর ৮ থেক ১৫-২০ তািরখ পযn ধানকাটা হেয়েছ$ ধান
দাঁিড়েয় থাকেল ৪ ট হািজরা, েয় থাকেল ৬টা হািজরা$ eiসময়
লােকর চািহদা বিশ, মেঘর িদেন আরo বেড় যায়$ হািজরা
বেড় হয় ২৫০ থেক ৩০০ টাকা$
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ধােনর ফলন হেয়েছ িবঘায় ৩০-৩২ মণ$ pথম য কােট স
ধােনর দাম পেয়িছল ৮৪০ টাকা/বsা$ তারপর যখন বশ ভােলা
পিরমাণ কাটা হল, eন শংকেরর দর দাঁড়াল ৭২০-৭৫০ টাকা$ sপার
শংকেরর দর ৯০০ টাকা$ িতনবছর আেগ বnার জn লােকর ঘের
ধান রাখার জায়গা নi$
ভােগ জিমর মািলকেক িবঘাpিত ৫-৬ মণ িদেত হয়$ (আমেন
আধাআিধ ভাগ$ আমন চাষ িতিন ভােগ পান না$ জিমর মািলকরা
িনেজরাi চাষ কের$ ২০০০০ টাকা িদেয় আেগ থেক জিম বুক
করেত হয়$) ভােগর ধান মটােনার পর খারািকর জn রাখেত হয়$
মােস মুিড় আর ভােতর জn ৭০-৭২ কিজ চাল লােগ ৪ জেনর
সংসাের, aথাৎ আড়াi মণ ধান$ ধারেদনা িমিটেয় সারা বছেরর
খারািক হয় না$ বাজার থেক িকছু িকনেত হয়$
িব ু জানা ২ িবঘা ১৭ কাঠায় বােরা চাষ কেরেছন$ ২ িবঘায়
sপার শংকর, ১৭ কাঠায় eন শংকর$ eর মেধ ১ িবঘা ৪ কাঠা
ভােগ$ ১ িবঘার জn িদেত হেব ২২০০ টাকা, ৪ কাঠার জn ৪০
কিজ ধান$ eবছর তাঁর িবঘা pিত ৩০ মণ ধান হেয়েছ, গতবছর
হেয়িছল ২৮ মণ$ বশােখ pথম যখন ধান uঠল, তখন রট িছল
sপার শংকেরর ৯৭০-৯৮০ টাকা বsা (৬০ কিজ)$ eখন রট ৯০০
টাকা আর eন শংকর ৭৬০ টাকা$ গতবছর আি ন-কািতক মােস
sপার শংকর ধােনর রট ১২০০ টাকা আর eন শংকর ধােনর রট
৯০০ টাকা uেঠিছল$ রট uঠেব ei আশায় ei বছর ধান বািড়েত
রেখেছন িতিন$ তাছাড়া eন শংকর ধােনর মাটা চালটা বািড়েত
খাবার জn রাখা হয়$
pািnক চািষ গৗতম মহাপাt ১২ কাঠা িনেজর জিমেত আর ১০
কাঠা ভােগ, মাট ২২ কাঠা (১ িবঘা ২ কাঠা) জিমেত eন শংকর
বীেজর বােরা চাষ কেরেছন$ িবঘাpিত ভােগর জn ৩০০০ টাকা,
aথাৎ ১০ কাঠার জn ১৫০০ টাকা িদেত হেব$ িবঘাpিত ৩৩ মণ
ধান হেয়েছ$ খারািকর জn aেধক রেখ বািকটা িতিন িবিk
কেরেছন ধান oঠার সে সে ৭৫০ টাকা বsায়$ কারণ মহাজেনর
কাছ থেক sেদ ১০০০০ টাকা লান িনেয়িছেলন$ ১০০০ টাকার oপর
৩০ টাকা মািসক sদ$ ৫ মােস sদ মাট ১৫০০ টাকা$ ধান িবিk
কের ৮০০০ টাকা শাধ কেরেছন$ বািকটা পের গতর খেট শাধ
করেত হেব$
eবছর i াবািড়েত সেবা ফলন হেয়েছ িবেঘেত ৩৫ মণ$
eবছর কােরে টর জল পাoয়ায় ৭৫% জিমেত বােরা চাষ হেয়েছ$
গতবছর হেয়িছল ৫০% জিমেত$ ধান ভােলা হেয়েছ$ aতীেত মােঠ
জেলর sর নেম যাoয়ায় ােলা িটuবoেয়েল জল তুলেত asিবধা
হি ল$ িডেজেলর দাম বেড় যাoয়ােতo বােরা চাষ কেম িগেয়িছল$
গতবছর পযn কােরে টর জল িছল না$ িবঘাpিত িমিনভাড়া িছল
৭০০ টাকা আর িডেজেলর খরচা িছল চািষেদর$ জলেসচ করার সময়
তল আনেত হত$ বীজতলার ১ মাস, মােঠ ৩ মাস, ei ৪ মাস
সমেয়র মেধ পৗেষ জলেসচ লাগত ৪ ট, মােঘ ৫টা, ফাlুেন ৬টা,
চেt ৭টা পযn$ যােদর পয়সার aভাব, কম সচ দয়$ eতgেলা
সচ িদেত পাের না$ তার ফেল ফলন কেম যত$ ফুল সচ িদেত
পারেল ধান হত ৩০ মণ, কম সেচ হত ১৮-২০ মণ$
gােম িবd ৎ আসার পর eবছর িমিন িডপিটuবoেয়ল বিসেয়
ভূগেভর জল তালার ব বsা হল$ আ িলকভােব ঘাষণা হেয়িছল
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িবঘাpিত ১৮০০ টাকা জেলর জn চািষেদর িদেত হেব$ িকnt িমিন
িডপিটuবoেয়েলর মািলেকরা সi রট মােনিন$ তারা আেnালন
কের রট বািড়েয় িনেয়েছ ২১০০ টাকা$ ৫৩ ডিসেমেল িবঘা ধের
২১০০ টাকা, ৪৬ ডিসেমেলর িবঘার জn সi anপােত ২১০০
টাকার কম$ আগামী ১০ আষাঢ় (২৫ জুন) িমিনেসট-মািলেকর
বািড়েত িনমntণ$ সিদন যার যা pাপ হেয়েছ িদেত হেব$ আেগ
চািষরা িকছু a াডভাn পেম ট কেরেছ$
utর ২৪ পরগনা
utর ২৪ পরগনার বাiগািছেত dজন, পুঁিটয়ােত dজন, ভাতশালায়
পাঁচজন, শgনা প ােয়েতর কিপেল রপুেরর eকজন eবং হাবড়ার
বাণীপুর-মধ হািরয়ার eকজেনর সে কথা বলা হেয়েছ$
বাiগািছর ভূিমহীন মাহাবুল হােসেনর চারজেনর পিরবার$ িতিন
পাঁচজন কমী িনেয়াগ কের রিডেমড সলাiেয়র কাজ কেরন$
aেnর কাছ থেক ২ িবঘা ১৫ কাঠা জিম িনেয় বােরা চাষ
কেরেছন$ িলেজর মূল িহেসেব িবঘা pিত ২৪০০ টাকা িদেত
হেয়েছ$ হাবড়া থেক ৩০ কিজ িমিনিকট বীজ িকেনেছন ৩০
টাকা/ কিজ দের$ লাক লািগেয় Tাkর আর জল ব বহার কের
বীজতলা করেত ৩০০ টাকা খরচ হেয়েছ$ িবেঘ pিত ধান রায়ার
আেগ pথম কাদায় sফল দoয়া হেয়েছ ২০ কিজ (১১
টাকা/ কিজ), ফসেফট ২০ কিজ (৬ টাকা/ কিজ)$ ei সার
ছটােনার জn িবঘায় দড়জন লবার লেগেছ (১৩০+৬৫=১৯৫
টাকা)$ ধান রায়ােত িবঘা pিত ৫ জন লবার লেগেছ$ ২১ িদন
পর iuিরয়া লেগেছ ২০ কিজ (৭.৫০ টাকা/ কিজ), ফসেফট ২০
কিজ আর পাকা মারেত ফােরট লেগেছ ২ কিজ$ ei কােজo
দড়জন লবার লেগেছ$ তৃতীয় দফায় iuিরয়া লেগেছ ৫-১০
কিজ$ থায়ডন িবষ p করেত হেয়েছ ২৫০ িমিলিলটার, দাম ৮০
টাকা$ ৩ িবঘা জিমেত eকজন লবার লেগেছ$ an লােকর
iেলকিTক পাm থেক জল িনেত খরচ হেয়েছ ১৫০০ টাকা/িবঘা$
আল ছাঁটায় দড়জন/িবঘা, আেলর জল বn করেত ১ জন/িবঘা$ dদফা িনড়ািনর কােজ িবঘা pিত ৩ জন কের মাট ৬ জন লবার
লেগেছ$ eরপর ফসল oঠার পর িবঘা pিত কাটায় ৪ জন o
বাঁধায় ৩ জন ১৩০ টাকা কের, বoয়ােত ৪ জন o ঝাড়ায় ৫ জন
১৪০ টাকা কের লবার খরচ লেগেছ$ িচেটপল ঝাড়ায় kেলার
বাতাস িদেত ১ জন লবারেক ১০০ টাকা িদেত হেয়েছ$ মাট ৩১
বsা ধান হেয়েছ$ ফলেনর িমিনিকট িবিk কেরেছন$ তাঁর ঘের
sণেমাটা চাল িকেন খান$ ধানটা হাবড়া হােট িনেয় গেছন, তােত
বsা pিত ২০ টাকা খরচ হেয়েছ$ হাটভাড়া লেগেছ ৫ টাকা/বsা$
১ ম ২০১২ দর িছল ৭৩০ টাকা, জুন মােস gমা হােট দর নেম
eেসেছ ৬১০-৬১৫ টাকা/বsায়$
anেদর চােষর িহেসবপেt সামাn হরেফর রেয়েছ$ বাiগািছর
কালাম িব াস পুrষাnkিমক চািষ পিরবার$ িতিন আমন না
করেলo আuশ eবং বােরা ধান চাষ কেরন, পাটo কেরন$ পাট
চাষ করার পর সi জিমেত আuেশ শতাbী িমিনিকট লাগান$ সi
ফলনটা বীজতলার চারা িহেসেব িবিk কেরন ৯০০ টাকা/বsায়,
আবার িনেজর বােরা চােষo লােগ$ িতন িবঘা জিমেত বাপ- বটা
িনেজরা খােটন$ িবেঘ pিত ১২ বsা কের ৩৬ বsা ধান হেয়েছ$
তার মেধ ১৬ বsা খারািকেত যায়$ ধু চাষ কের সংসার চেল
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না$ ছেল গ ােরেজ খােট$ তেব বাজার থেক কনা চাল খান না$
কিপেল রপুেরর প জ মNেলর di ছেল আরেব চাকির কের,
মেয়র িবেয় হেয় গেছ$ িবেলর িতন িবঘা জিম$ আমেনর সময়
জেলর তলায় থােক, চাষ করা যায় না$ জল নামেল ২ িবঘায়
বােরা ধান আর ১ িবঘায় সবিজ চাষ কেরন$ ১৩-১৪ বsা/িবঘা
ফলন$ ১ িবঘার ধােন খারািক মেট, বািকটা িবিk হয়$
মধ হািরয়ার জগদীশ মNল pায় eক লk টাকা িদেয় বnিক জিম
পেয়েছন িতন িবঘা$ দড় িবঘায় গ াকািমনী কেরেছন$ িনেজ
aেনকটাi কাজ কেরেছন$ ১৩ বsা/িবঘা ফলেনর সবটাi খারািকেত
লেগ যায়$
পুিঁ টয়ার kতুবuিdন মNল িনেজর ১৩ িবঘায় শতাbী িমিনিকট
চাষ কেরেছন$ পুেরাপুির চােষর oপর িনভরশীল$ ১৩ বsা/িবঘা ধান
পেয়েছন$ ভাতশালার িলয়াকত আিল মNল ২ িবঘায় িমিনিকট চাষ
কেরেছন$ পাড়ায় জ াঠার কাছ থেক বীজ পেয়েছন সামাn সsায়$
ফলন হেয়েছ ১৪ বsা/িবঘা$ ভাতশালার গালাম হােসন িনেজর
আধ িবঘার পাশাপািশ ভােগ িতন িবঘা চাষ কেরেছন$ চুিk িছল ২
বsা/িবঘা িদেত হেব মািলকেক$ ভাতশালার মুসা কিরম মNল
ভ ানচালক$ ভােগ দশ কাঠা িনেয় চাষ কেরেছন, িদেত হেয়েছ দড়
বsা aথাৎ ৯০ কিজ ধান$ ভাতশালার জনমজুর খােয়র মNলo
eক িবঘা জিম ভােগ চাষ কেরেছন, মািলকেক ৪ বsা ধান িদেত
হেয়েছ$ ভাতশালার জাফর মNল জনমজুির কেরন, stী সলাiেয়র
কাজ কেরন$ তাঁর দড় িবঘায় শতাbী িমিনিকট চাষ কেরেছন$ ১৬
বsা ফলেনর ধান পুেরাটাi খারািকেত লেগ যায়$
বড়gম প ােয়েতর কানাপুkর দিkণপাড়ার pভাত ঘাষ আেগ
বােরা চাষ করেতন$ oখােন ২-৩ জন বেড়া চািষর ২০ িবঘা কের
জিম রেয়েছ$ eরা pথম ৩-৪ িদন সরকাির িডপিটuবoেয়েলর
জেলর লাiন আটেক রােখ$ ফেল an চািষেদর মােঠর চারা জল
না পেয় িকেয় যায়$ গত dেটা মরsেম সi ছােটা চািষরা িমেল
িমিটং কের বােরা চাষ বn করার িসdাn িনেয়েছ$
নিদয়া
নিদয়া জলার বতাiেয় pািnক চািষ রামপদ িব াস বােরা চাষ
কেরেছন ১ িবঘা ৮ কাঠা জিমেত$ িতিন eবং তাঁর বেড়া ছেল
িনেজরা খেটেছন$ তাঁর পুেরা খরচটা িঠকভােব জানেত পাoয়া
গেছ$ িতিন aেnর িমিনিকট বীজ িকেনেছন ১২ কিজ, ৩৫
টাকা/ কিজ, মাট দাম ৪২০ টাকা$ বীজতলা িনেজরা কেরেছন$
িডeিপ, পটাশ o iuিরয়া িনেয় মাট ৮০-৯০ কিজ সার িকেনেছন
বতাi বাজার থেক ১৫০০ টাকায়$ dবার কীটনাশক ব বহার
হেয়েছ, ১০০-১৫০ টাকা খরচ$ সার আর কীটনাশক িনেজরাi
জিমেত ছিড়েয়েছন$ ধান রায়ার সময় dজন লবার লেগেছ, খরচ
১২০ টাকা কের মাট ২৪০ টাকা, সে িনেজরা dজন$ জিমেত
লাঙেলর চাষ dবার িদেত ৩০০ টাকা কের ৬০০ টাকার লবার
লেগেছ, মi িদেত ২০০ টাকার লবার$ আগাছা িনড়ািনর জn
িনেজরা dজন ছাড়া আরo ৪ জন, খরচ ১০০ টাকা কের ৪০০
টাকা$ িনেজেদর পাm থাকায় জেলর জn ধু তল লেগেছ ৫০
িলটার, দাম ২২৫০ টাকা$ জিম িনেজরাi দখভাল কেরেছন$ ধান
কাটার সময় িনেজরা ছাড়া ৪ জনেক িদেত হেয়েছ ৪৮০ টাকা$ আঁিট
বাঁধার সময় eকi রকম ৪ জনেক ৪৮০ টাকা িদেত হেয়েছ$ ধান
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ঝাড়ার কাজ িনেজরাi কেরেছন$ ধান বেয় বািড়েত আনার সময়
aব ৮ জন লেগেছ, ১৫০ টাকা কের ১২০০ টাকা িদেত হেয়েছ$
িবঘায় ২৫ মণ ধান হেয়েছ, ১ িবঘা ৮ কাঠায় মাট ৩৫ মণ ধান
হেয়েছ$ আটজেনর পিরবাের পুেরাটাi খারািকেত লােগ, বছেরর
শেষ আরo িকনেত হয়$
শািnপুের সূtাগড় চর a েলর য পাঁচজন pািnক চািষর সে
কথা বলা হেয়েছ, তাঁেদর জিম রেয়েছ পিরবারিপছু দড় থেক িতন
িবঘা$ শািnপুর a ল বnাpবণ হoয়ায় eখােন আমন চাষ হয় না$
ধান চাষ বলেত বােরা চাষ$ তাi eঁরা চােষর পাশাপািশ তাঁেতর
কাজ, কাপেড় মাড় দoয়ার কাজ eবং শকড়-বাকড় িবিk কের
সংসার চালান$ শািnপুর, বধমান o hগিলর বাজার থেক eঁরা বীজ
িকেন আেনন$ রtা, িমিনিকট, ৪০৯৪ ধােনর বীজ, মাটামুিট দর ৩০
টাকা কিজ$ eক িবঘায় বীেজর খরচ লেগেছ ৩৬০-৪০০ টাকা$
িডeিপ (ডাi a ােমািনয়াম ফসেফট) সােরর দাম ২০১০ সােল িছল
৯২০০ টাকা/টন$ ২০১১-১২ সােল দাম বেড় হেয়েছ ২০,০০০ টাকা$
সাের ভজালo খুব বিশ হে $ eখােন সেচর জল পি মব
সরকােরর নদী সচ pকেlর িরভার-পাm থেক পাoয়া যায়$ কর
বাবদ মােস ২৫০ টাকা িদেত হয়$
eঁরা সার, কীটনাশেকর মাট খরচ খুব s ভােব বলেত
পােরনিন$ িনেজরা pেত েকi মােঠ খােটন$ তবু ধান রায়ার সময়
িবঘা pিত ৪-৫ জন লবার লােগ$ eখােন লবােরর মজুির হল
দিনক ১৫০ টাকা, সকাল ৭টা থেক বলা ১২টা পযn তারা মােঠ
কাজ কের$ আগাছা তালা, িনড়ািন o ঘালািনর কােজ ৪ ট লবার
লােগ$ eেদর মজুির ১৫০ টাকা$ তাi িনড়ািনর কােজ ৬০০ টাকা
খরচ$ hা ড Tাkের চাষ হয়, কখেনা কখেনা লাঙলo লােগ$ চারেট
চাষ িদেত ১২০০ টাকা খরচ$ ধান তির হেয় গেল কাটেত িবঘা
pিত ৪ জন লবার লােগ$ eেদর খরচ বিশ$ গতবছর লেগিছল
১৬০০ টাকা$ ধােনর আঁিট বাঁধাi করেত ২ জন লবারেক ১৫০ টাকা
কের িদেত হয়$ ধান ঝাড়াi করেত ৪ জন eবং ঘের তুলেত আরo
৪ জন লােগ$ eেদর জনpিত মজুির ১৫০ টাকা$ eরপর রেয়েছ ধান
সd eবং ant বেয় িনেয় ভাঙােনার কাজ$ eেতo খরচ আেছ$
eঁেদর ধান বিশরভাগটাi খারািকেত লােগ$ সামাn d-eক বsা
ধান কারo কারo িবিk হয়$ গতবছর বsািপছু (৬০ কিজ)
বাজারদর িছল ৮০০ টাকা$ eবছর দর ৬৫০-৭০০ টাকা$ দাম
কেমেছ, aথচ চােষর খরচ aেনকটাi বেড় গেছ$ eঁরা বলেছন,
eভােব খরচ বেড় গেল আগামী বছর কীভােব চাষ করব?
হিরপুর প ােয়েতর সােহবডাঙা মধ পাড়ার pািnক চািষ মহঃ
সিলম দড় িবঘায় eবং ফরসাদ ধাবক িতন িবঘায় িমিনিকট চাষ
কেরিছেলন$ eঁেদর ধােনর ফলন ভােলা হয়িন$ িতনবার ঝড় হoয়ায়
ধান খুব িচেট হেয়েছ$ িবেঘেত ১০-১২ বsা ধান হেয়েছ$ সটা
খারািকেতi লােগ$ চােষর জn লান নoয়ায় িকছু ধান িবিk করেত
হেয়েছ, দাম ৬৬০ টাকা/বsা$ আেগর বছর িছল ৮০০ টাকা/বsা$
ধােনর পাশাপািশ eঁরা মুsির, ধেনর চাষo কেরন$ মহঃ সিলম
তাঁেতর কাজ কেরন$ ফরসাদ ধাবেকর eকটা ছােটা দাকান রেয়েছ$
হিরপুর প ােয়েতর সােহবডাঙায় eঁেদর পাশাপািশ মাঝাির চািষ
আশরাফ ধাবক তাঁর ১৮ িবঘা জিমর মেধ ২ িবঘায় িমিনিকট আর ২
িবঘায় নয়নমিণ চাষ কেরেছন, বািকটায় an রিবশs চাষ কেরেছন;
মnন সামিয়কী

িসরাজুল iসলাম ধাবক তাঁর ২০ িবঘার মেধ ৫ িবঘায় িমিনিকট
কেরেছন আর ১০ িবঘা িলেজ িদেয়েছন$ িলজ বাবদ িতনভােগর eক
ভাগ ফসল পাoয়া যায়$ গতবছেরর তুলনায় eবছর ধােনর দর pায়
২০০ টাকা কম$ গত কেয়ক বছর ধেরi িসরাজুল iসলাম ধাবক মেন
করিছেলন য ধান চাষ (eখােন eকমাt বােরা) আর লাভজনক
নয়$ তাi বািক জিমেত an রিবশs চাষ করেছন িকংবা িলেজ িদেয়
িদে ন$ আশরাফ ধাবক aব eরকম হতাশ নন$
নিদয়ার িদগনগর a েল আমন আর বােরা dেটা চাষi হয়$
মাঝাির চািষ নপাল ঘাষ তাঁর ১৬ িবঘা জিমর ১২ িবঘায় বােরা
(িমিনিকট) চাষ কেরেছন$ িতিন বীজ িকছুটা বািড়েত তির কেরেছন,
বািকটা িকেনেছন$ িবঘাpিত বীেজর খরচ ২১০ টাকা$ িতিন
রাসায়িনক সােরর পাশাপািশ pিত িবঘায় ৫-৬ মণ ঘেরর জবসার
ব বহার কেরন$ আেগর বার ১২ িবঘায় ১৪৪ বsা ধান হেয়িছল,
eবার হেয়েছ ১৪৬ বsা$ পিরবােরর খারািকর জn ৩০ বsা রেখ
বািকটা িবিk কেরেছন$ eখন দর চলেছ ৭০০ টাকা/বsা$ চােষর
জn যাঁর কাছ থেক টাকা লান িনেয়িছেলন, তাঁর কােছi ধান
িবিk কেরেছন$ নহাত তাঁর িনেজর পাmেসট আেছ, পেরর থেক
জল িনেল চােষ লাকসান হেয় যত বেল নপাল ঘাষ মেন কেরন$
আর eক মাঝাির চািষ িবপদ ভ ন িব াস তাঁর ১৫ িবঘা জিমর
মেধ মাt ৪ িবঘায় িমিনিকট লািগেয়িছেলন$ িতিন রাসায়িনক সােরর
পাশাপািশ ২-৩ Tিল িনেজেদর গাবর সার ব বহার কেরেছন$
eছাড়া লাঙল মi িদেত িবেঘ pিত ৭৫০ টাকা খরচ হেয়েছ$ গত
বছর ধান oঠার সে সে দর িছল ৭০০ টাকা/বsা, পের দর
uেঠিছল ৮০০-৮৬০ টাকা$ eবছর মাট ফলন হেয়েছ ৫০ বsা$
ভাবেছন, যখন দাম বাড়েব তখন বচেবন$ তেব বােরা চােষ
uৎসাহ হারাে ন$an চাষ o িবকl রাজগােরর কথা ভাবেছন$
িনমল সরকার তাঁর িনেজর ৩ িবঘা জিমর ২ িবেঘ ১৫ কাঠায়
িমিনিকট eবং ৫ কাঠায় তারামিণ বীজ লািগেয়িছেলন$ ফলন হেয়েছ
িবঘায় িমিনিকট ১৪-১৫ বsা, তারামিণ ১২-১৩ বsা$ বিশরভাগটাi
তাঁর পিরবােরর খারািকেত লেগ যায়$ সামাn িবিk করেবন$ eখন
দর হল িমিনিকট ৭৫০ টাকা/বsা, তারামিণ ৬৫০ টাকা/বsা$
snরবন (দিkণ ২৪ পরগনা
আয়লার আেগ সানাখািল-রামচndখািলেত বােরা চাষ হত আমেনর
৩০-৩৫% পিরমাণ; আয়লার সময় জিমেত নানা ধের যাoয়ার পর
বােরা চাষ কেম ৫% হেয় গেছ$ সবিজ চাষo কম$
সানাখািলর চরপাড়ার রাণী মুNার সে কথা হেয়েছ$ বােরা
চােষর জn পড়িশর কাছ থেক ৭০০ টাকা aিgম িদেয় eক িবঘা
জিম িনেয়িছেলন, তার সে িনেজর ৫ কাঠায় বিব ধান
লািগেয়িছেলন$ sামী-stী dজেন খেটo পয়সা িদেয় লবার িনেত
হেয়েছ$ পাকা ধান oঠার মুেখ বশােখর ৯ তািরখ শিনবার ১০-১৫
িমিনট িশলাবৃি হল$ পরিদনi ধান কাটার কথা িছল$ িশলাবৃি েত
ধান পুেরা ন হেয় গল$ pায় ২০০-২৫০ িবঘায় eiভােব চািষরা
মার খেয়েছ$
রামচndখািলর জমাদারপাড়ার আbুল oহাব জমাদার পিরবােরর
মুখ জীিবকা মাছ চাষ$ িনেজেদর িতন িবঘা eবং সরকােরর কাছ
থেক িলজ নoয়া ১০ িবঘায় িতিন মাছ চাষ কেরন$ তাঁেদর ১৪
িবঘা eকফসিল চােষর জিম, তােত কবল বষার জেল আমন চাষ
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হয়$ বােরা চােষর জn aেnর কাছ থেক ১ িবঘা ২.৫ কাঠা ১০০০
টাকায় িলজ িনেয়িছেলন$ সাদা িমিনিকট বীজ লািগেয় ধান হেয়েছ
মাট ১৩ বsা$ িকnt বেড়া বেড়া িশলা পেড় ধােনর খুব kিত হল$
যারা আেগ কেট মােঠ ফেল রেখিছল, তােদর ধান কম ন
হেয়েছ$ যারা কাটেত পােরিন, তারা মার খেয় গল$ oহাবuিdন
dিদন আেগ কেট িনেয়িছেলন$ eছাড়া নানার সমsা তা আয়লার
পর থেকi চলিছল$ eবছরo aেনেকর বীজতলা নানা লেগ
খারাপ হেয় গেছ$ সব িমিলেয় বােরার ফলন ২০% হেয়েছ, ৮০%
মার খেয়েছ$ oহাবuিdন িনচু জায়গা পেয়িছেলন, জেলর aভাব
হয়িন$ কাছাকািছ পুkর আর খালিবেলর জল পাoয়া িগেয়িছল$ তাi
oi ধানটা পেয় খারািকটা ঘের তুেল নoয়া গেছ$
oহাবuিdন ধান িবিk কেরনিন$ িকnt যারা ঘর থেক ধান িনেয়
যায়, তােদর রট িছল বsা pিত িবধান-২ ৪৫০ টাকা, anদা ৪৫০
টাকা, বিব ৫০০ টাকা, সাদা িমিনিকট ৭০০-৭২০ টাকা eবং লাল
িমিনিকট ধান ৬৫০ টাকা$
আয়লার বছের oহাবuিdন ৫ িবঘায় বােরা চাষ কেরিছেলন$
oখােন গরেমর ei চােষ জেলর জn িবঘায় eক বsা কের ধান
িদেত হত$ সে িনেজর মিবল আর িডেজল লাগত$ পাঁচ িবঘায়
পাঁচ বsা বা ২৫০০ টাকা িছল জেলর খরচ$ সরকাির জল পেল
খরচ বঁেচ যত$ তেব ভূগভs জেলর তুলনায় পুkেরর জেল
ফলনটা ভােলা হত$ পাঁচ িবেঘেত ৭৫ বsা ধান হেয়িছল$ আয়লার
পর বােরা চাষ মারাtক কেম গেছ$
বীরভূম
থুপসাড়া প ােয়েতর রািহনীপুর gােমর িতনজন চািষর সে আমরা
কথা বেলিছ$ eঁেদর মেধ কানন সাহার ৯ িবঘা জিমর মেধ ৫ িবঘায়
বােরা চাষ হেয়েছ$ িতিন আiআর ৩৬, দিশ ৩৬ বীজ ব বহার
কেরেছন$ সাধারণত জিমর ধানi বীজ িহেসেব ব বহার কেরন$ ২
জন লবার আর িনেজ বীজতলা কেরেছন$ লবার খরচ পেড়েছ ২০০
টাকা/িবঘা$ সার িহেসেব িদেয়েছন িনেজেদর গাবর সার আর
১০:২৬:২৬ সার ৪০ কিজ/িবঘা, iuিরয়া ৩০-৪০ কিজ/িবঘা, পটাশ
৫ কিজ/িবঘা$ কীটনাশক লেগেছ ৪০০ টাকা/িবঘা$ সার আর
কীটনাশক িদেত িনেজর ম ছাড়া িবেঘেত dেটা লবার লেগেছ,
খরচ ২০০ টাকা/িবঘা$ Tাkর খরচ লেগেছ ৭৫০ টাকা/িবঘা$ জিমেত
িনড়ািনর জn লেগেছ িবঘা pিত ২ জন, খরচ হেয়েছ ১০০
টাকা/িবঘা$ সাবমািস েলর জেলর খরচ হেয়েছ ১০০০ টাকা/িবঘা$
আল কেট িনকািশর জn লেগেছ িনেজর ম ছাড়া ২ জন/িবঘা$
৯০ িদন পর ধান uেঠেছ$ ধান কাটার জn িবঘায় ৪ জন, আঁিট
বাঁধার জn ৩ জন, ঝাড়ার জn ৩ জন আর তালায় ২ জন, eেদর
মজুির ২০০ টাকা কের লেগেছ$ িবঘা pিত ১৬-১৭ বsা ধান
হেয়েছ$ ১০ জেনর পিরবাের খারািক লােগ ৬ মােস ২৪ বsা$ বািক
৬ মাস আমেনর ফলন (৯ িবঘায় আমন চাষ) থেক আেস$ বািক
ধান ঘের আসা ব বসায়ীর কােছ িবিk কেরন$ eবছর eখন পযn
দর ৪৮৫ টাকা/বsা, আেগর বছর িছল ৫৫০ টাকা/বsা$
সmn চািষ মহঃ হািনফ ২০ িবঘায় বােরা (eমিটiu ১০১০
বীজ) চাষ কেরিছেলন$ তাঁর ২৫ িবঘা জিম, পুেরাটােতi আমেনর
চাষ হয়$ িবেঘ pিত ৫০০-৬০০ টাকার বীজ িকেনিছেলন বাজার
থেক$ তাঁর িনেজর সাবমািস ল পাm আেছ, ভাড়ায় খাটান (১০০০
মnন সামিয়কী

টাকা/িবঘা)$ বছের িনেজর iেলকিTক খরচ ১৮০০০ টাকা$ তাঁর ৭
জেনর পিরবাের ৬ মােসর খারািকেত লােগ ১৮ বsা ধান$ িতিন
ভ ােন কের ধান বাiের ব বসায়ীর কােছ িবিk কেরন$ গািড়ভাড়া
লােগ ১০ টাকা/বsা$
সখ গালাম মুsাফা ১ িবঘায় িনেজর ঘেরর বীজ আiআর ৩৬
লািগেয়িছেলন$ তাঁর যা ফলন হয় পুেরাটাi ৬ মােসর খারািকেত (৭
জেনর পিরবার) লেগ যায়$
eবছর কােলাবাজািরর জn pথেম ১০:২৬:২৬ সার পাoয়া
যায়িন$ তার বদেল নানারকম পাiল কের বাজাের িবিk হেয়েছ,
যটা িছল ভজাল$ an সাের গােছর ঝাড় হয়িন$ পের আবার
িবঘা pিত ১০ কিজ কের ১০:২৬:২৬ সার eেন চাপান িদেত হয়$
তােত গােছর ঝাড় eেলo পাতা বিশ হেয় যায়$ ধােনর ফলনটা কম
হয়$ গত বছেরর তুলনায় িবেঘেত ১-২ বsা কম পাoয়া গেছ$
রািহনীপুের আমন o বােরা ধােনর পাশাপািশ আলু চাষo বশ
িকছুটা হয়$ আমরা যাঁেদর সে কথা বেলিছ, pেত েকi ধােনর
পাশাপািশ আলু চাষ কেরন$
কাচিবহার
চকচকা a েলর িঝনাiডাঙা gােমর গৗতম পিNত pবীণ চািষ, ৮৯
বছর বয়স$ িতিন িনেজর দড় িবঘা জিমেত বােরা চাষ
কেরিছেলন$ ১ িবঘায় হাiিbড ৯০০৯ eবং আধ িবঘায় আiআর
২৮$ বাজােরর ফািটলাiজােরর দাকান থেক ২৫০ টাকায় ১ কিজ
হাiিbড বীজ আর ২৮ টাকা/ কিজ দের ৩ কিজ আiআর ২৮
িকেনিছেলন$ বীজতলা িনেজ কেরেছন$ িবেঘ pিত সার িকেনেছন
িডeিপ ২৪ টাকা/ কিজ দের ১৪ কিজ, পটাশ eকi দের ৭ কিজ,
iuিরয়া ৭ টাকা/ কিজ দের ৫ কিজ$ ধান পু হoয়ার জn িজ
দoয়া হেয়েছ ২ কিজ, দর ৬০ টাকা/ কিজ$ eর সে গাবর
লেগেছ িবঘায় ৭০০ কিজ$
আগাছা ন করার
জn কীটনাশক লেগেছ িবঘা pিত ২৫০ gাম, দর ৫০ টাকা$ পাকা
মারার জn ফারাডন লেগেছ ২ কিজ/িবঘা, দর ৬০ টাকা/ কিজ$
ধান রায়ার সময় ১২৫ টাকা কের লবার লেগেছ ৮ জন$ ৩ ঘNা
Tাkর িদেত লেগেছ ১৮০ টাকা কের ৫৪০ টাকা$ ভাড়া করা
পাmেসট থেক িবঘায় জল লেগেছ ৬০ টাকা ঘNা িহেসেব ২৫
ঘNা aথাৎ ১৫০০ টাকার$ ধােনর মুkল আসার সময় বিবsার
p করেত হেয়েছ d-বাের ১০০ gাম, খরচ ১৭৫ টাকা$ জিমেত
রায়া পাঁতা থেক ধান পাকা পযn সময় লেগেছ ১০৫ থেক ১২০
িদন$ ধান কাটার জn ৮ জন লবারেক ২০০ টাকা কের ১৬০০
টাকা িদেত হেয়েছ$ ঝাড়ােত লেগেছ ৫ জন, খরচ ১০০০ টাকা$
হাiিbড ধানটা হেয়েছ ১ িবঘায় ২০ মণ আর anটা আধ িবঘায় ৯
মণ$ ২৯ মণi খারািকেত লেগ যায়$
চকচকা gােমর ামলাল রাজভর পশায় স-িমেলর িমক$
িতিন িলজ িনেয় ১ িবঘা আর িসিক িবঘায় ২৯ ধােনর বীজ চাষ
কেরেছন$ বীজতলার জn রাখা ধান ন হেয় যাoয়ায় ৫০০ টাকার
বীছন (কিচ রায়া ধান) িকেন লািগেয়িছেলন$ রায়ার ২৫-৩০ িদেনর
মেধ িতনবার মািট খামেচ িদেত হেয়েছ$ eেত িবঘায় ৪ ট কের
লবার লেগেছ, খরচ হেয়েছ eকবাের ১১০ টাকা কের ৪৪০ টাকা$
d-বার িনেজi কেরেছন$ ১৬ টাকা/ কিজ দের খiল িদেয়েছন িবঘায়
১৮ কিজ, খরচ ২৮৮ টাকা$ চাপান সার িহেসেব iuিরয়া িদেয়েছন
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১০ কিজ/িবঘা, ১০ টাকা/ কিজ দের লেগেছ ১০০ টাকা; ১০:২৬:২৬
লেগেছ ১৫ টাকা/ কিজ দের ২০ কিজ আগাছা ন করার oষুধ
লেগেছ ২০০ টাকা/িবঘায়$ ধান রায়ার সময় মিহলা লবার ৯
জনেক ১১০ টাকা কের মাট ৯৯০ টাকা িদেত হেয়েছ$ সার,
কীটনাশক, iuিরয়া িনেজi িদেয়েছন$ জিম সমান করেত গr হােল
মi িদেত খরচ হেয়েছ ২৫০ টাকা$ Tাkর িদেত dবাের মাট ৬
ঘNার জn লেগেছ ২০০ টাকা/ঘNা িহেসেব ১২০০ টাকা$ aেnর
পােmর জল লেগেছ িবঘায় ৩০০০ টাকা$ ধান তির হেয় যাoয়ার
পর কাটার কােজ ৭ জন পুrষেক ২২৫ টাকা কের আর মিহলােদর
১২০ টাকা কের মাট ১৯৩৫ টাকা িদেত হেয়েছ$ ধান ঝাড়ার মিশন
ভাড়া লেগেছ ৩০০ টাকা/িবঘা$ তালার জn ৪ জন পুrষ o
মিহলােক eকi রেট মাট ৬৯০ টাকা িদেত হেয়েছ$ িশলাবৃি
হoয়ায় ফলন কম হেয়েছ$ ১ আর িসিক িবঘায় মাট ১৫ মণ$ eর
থেক ৩ মণ িলজ বাবদ মািলকেক িদেত হেয়েছ$ সংসােরর
খারািকটুki হয়$
গীতালদহ প ােয়েতর খািরজা হিরদাস gােমর সরাজুল হেকর
৪৫ িবঘা জিম রেয়েছ$ eর মেধ ৪ িবঘা িলেজ দন$ ১৭ িবঘায়
আমন কেরন$ বােরা কেরেছন ১৫ িবঘায়$ বািকটােত সবিজ, ভুTা,
তামাক আর পাট চাষ কেরন$ ৬ িবঘায় হীরা আর ৯ িবঘায় ২৮
বীজ লািগেয়িছেলন$ িবঘা pিত বীজ কনার খরচ ৩০০ টাকা$
িনেজর পাmেসট রেয়েছ$ সটা ভাড়াo খাটান, ৪৫ টাকা/ঘNা$
িবেঘ pিত ২৫-৩০ মণ হীরা, ২২ মণ ২৮ ধান হেয়েছ$ মােস
পিরবােরর খারািকেত লােগ ১৪ মণ$ বািকটা িবিk কেরন হােটর
িঠকাদােরর কােছ$ ১০ টাকা/মণ ভ ান খরচ$ দাম পেয়েছন ৪০
কিজর বsায় ৩৬০ টাকা$
eকi gােমর আবু িমঞা িনেজর ২ িবঘা আর িলেজ নoয়া ৩
িবঘায় আমন আর বােরা dেটা চাষi কেরন$ বাংলােদেশর
নানারকম বীজ বািড়েত eেস িবিk কের যায়, তােত খরচ পেড়েছ
৬০০ টাকা/িবঘা$ তাঁর eবছের িবঘা pিত ২৫-৩০ মণ ধান হেয়েছ$
লবারেদর ১৫০ টাকা eবং খাoয়া িদেত হয়$ মােস তাঁর পিরবােরর
খারািক ৫ মণ আর লবারেদর জn ৩ মণ লােগ$ ধান িবিk
eখনo কেরনিন$ gােমর হােট দর eখন ৩২০ টাকা/মণ$
বধমান
বধমােন আমরা dজন বেড়া চািষর সে কথা বেলিছ$ মমািরর
kচুট gােমর dলাল নnীর ৫ eকর জিম$ তার মেধ ২০-২২ িবঘায়
eবছর বােরা কেরেছন$ ৮ িবঘায় িমিনিকট, ১২-১৪ িবঘায় আiআর
৬৪ লািগেয়িছেলন$ বােরার বীজটা পান আuেশর চাষ থেক$ ৩০
টাকা কিজ দের সািটফােয়ড বীজ িকেন বষায় দড়-d িবঘা
আuেশর চাষ কেরিছেলন$ িবঘায় ৮-৯ কিজ লেগেছ$ িনেজর
সাবমািস ল আেছ$ তােত eখন ছ-মােসর iেলকিTক িবল ১১,৫০০
টাকা$ িকছুটা ভাড়া হয়$ পুেরা চােষ িবঘা pিত ৩২-৩৪টা লবার
লেগেছ, আমেনর থেক সামাn বিশ$ eবছর মাজরা পাকার
pচN uপdব$ কৃিষ িবেশষjেদর কােছ যাoয়া হেয়িছল$ oরা
বলেছ, আবহাoয়ার জn$ রায়ার পর ঠা ডা ঠা ডা ভাবটা রেয়
িগেয়িছল$ িবেঘ pিত ফলন কম হেয়েছ, ৯-১০ মণ$ anেদর আরo
কম হেয়েছ$ আেগ eর দড়-dgণ ফলন হত$ গত বছরo দিরেত
রায়া হেয়িছল$ খরচা eত, ধােনর দাম নi, িকছু চািষ eকদম
মnন সামিয়কী

কেরoিন$ িতিন al কের কেরিছেলন, পেনেরা িবেঘ$ পাকাo
হেয়িছল$ িমিনিকট হেয়িছল, ৬৪টা িকছুi হয়িন$ eবছর রট চলেছ
৫২০-৫৪০ টাকা/বsা$
বধমান-কােটায়া রােডর oপর kিতয়া প ােয়েতর মহাচাnা
gােমর eককােলর জিমদার পিরবােরর সদs দবািশস মNল সmূণ
লাক লািগেয় ২৭ িবঘায় িমিনিকট আর ১০৩৬$ বােরা চাষ
কেরিছেলন$ eখােন oঁেদর jািতেদর িমিলেয় eক লেp ৪০ িবঘা
চাষ হয়$ eখােন eকটু দিরেত রায়া হয়$ মািটেত বািলর ভাগ
থাকায় ফলন সামাn কম হয়$ িবঘােত ১৪-১৫ মণ$ যখােন eঁেটল
মািট সখােন ফলনটা ভােলা হয়$ sানীয় লবারেদর হাফেবলা কাজ,
৬০ টাকা রাজ আর d- কিজ চাল$ eবছর ফলন খারাপ হেয়েছ$
যারা ভােগ িনেয়িছল, তারা ভাগ মটােত পারেছ না$ িবঘায় ৪ বsা
aথাৎ ৬ মণ ধান িদেত হয় ভাগচািষেদর$ মািলকরা ৪ মেণ রািজ,
তাo পাে না$
kিতয়া প ােয়েতর নবীনগর gােমর চািষ শখ বরজাহান
পেনেরা বছর বয়স থেক গr-বাছুেরর ব বসা কেরন$ ভূিমহীন
aবsা থেক ২ িবঘা জিম িকেনেছন$ িতিন িনেজর ২ িবঘায় eন-২
eবং ভােগ ১০ িবঘায় রtা চাষ কেরেছন$ ভােগ িবেঘ pিত ৪ বsা
ধান িদেত হেয়েছ$ eছাড়া চােষর খরচ মটােত লান িনেত হেয়েছ$
সটাo ধান িবিk কের মটােত হেয়েছ$ িহেসব মেতা ২ িবঘার
পয়সাটা হােত থােক আর খারািক হেয় যায়$ খড়টা aব কােজ
লােগ$ খেড়র দাম বেড়েছ, ৪০০ টাকা কাহন$
সামিgক পিরসংখ ােনর মূল ায়ন
an য কােনা চােষর মেতা ধান চাষ eক বhৈবিচt ময়
কাযকলাপ$ ভূpাকৃিতক গঠন, মািট, জল, আবহাoয়া, সামািজক o
সাংsৃিতক বিচt ধান চােষর pিতিট পযােয় পিরসংখ ানগত িভnতা
িনেয় আেস$ eেkেt কােনা সাধারণ পিরমাপ ধু aসmবi নয়,
apেয়াজনীয়o বেট$
eছাড়া, জিমর মাপ আমরা িবঘায় পাi$ ১ িবঘা জিম িবিভn
a েল িবিভn মােপর$ আমােদর সমীkার eলাকাgিলেত কাথাo তা
৩৩ শতক ( ডিসেমল), কাথাo ৪০, আবার কাথাo ৫৩, eমনকী
৬৪ শতক$ পূব মিদনীপুেরর i াবািড় gাম সংলg eকi চােষর
eলাকায় িবঘার ৪৬ eবং ৫৩ শতক মাপ রেয়েছ$ eiসব জিটলতা
মাথায় রেখ, বােরা ধান চােষর য পিরসংখ ানgিল আমরা চািষেদর
কাছ থেক পেয়িছ, সgিলেক eখােন eকিtত করা হল :
• বীেজর বিচt eবং দর : eকi aিধক ফলনশীল বীজ বছেরর
পর বছর ব বহার করায় ফলন কমেত থােক$ কৃিষ িবেশষjরা
বীজ পাlােনার পরামশ দন$ চািষরা নতুন িকছু করার ঝুঁিক
িনেত ভয় পায়$ তারপর কu নতুন বীজ ব বহার কের ভােলা
ফল পেল anরাo সi পেথ হাঁেট$ সাধারণভােব বীজতলার
জn চািষরা eন শংকর ( মাটা), sপার শংকর (ফাiন),
িমিনিকট, রtা, আiআর ৩৬, আiআর ৬৪, হীরা, গ াকািমনী,
eমিটiu ১০১০ iত ািদ আরo নানান বীজ ব বহার কেরেছ$
আবার িমিনিকেটর মেধ রকমেফর রেয়েছ --- সাদা, লাল,
শতাbী, an iত ািদ$ egিল বাজার থেক চািষরা িকেন আেন$
eক িবঘা জিমেত ধান রায়ার বীজতলা করার জn ৮ থেক ১০
কিজ বীজ লেগেছ, দর মাটামুিট ২০ থেক ৩৫ টাকার মেধ
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•

•

•

•

১৫-১৮ টাকা/ঘNা$ আবার সকেল eকরকম জেলর ব বহার
কেরিন$ কারণ ধানগােছর বাড় দখেত হয় eবং িনেজর আিথক
স িতর p o রেয়েছ$ মাটামুিট ৫৩ শতেকর িবঘায় ২০০০৩০০০ টাকা eবং ৩৩ শতেকর িবঘায় ১০০০-১৫০০ টাকা জেলর
খরচ$ snরবেন খাল থেক চায়না পাm ব বহার কের পাiপ
িদেয় জল আনা হয় জিমেত, খরচ ৫০ টাকা/ঘNা$ eছাড়া,
যােদর িনেজেদর সাবমািস ল পাm রেয়েছ, iেলকিTেকর িবল
বাবদ বছের ১৮,০০০ থেক ২০,০০০ টাকা মটােত হে $ তারা
aব ভাড়া খািটেয় সi টাকা u ল কের নয়$
• লবার খরচ : ধান রায়া eবং জিমেত িফেত কাটা, আল দoয়া
থেক r কের লাঙল-মi দoয়া, মািট সাiজ করা, আগাছা
বাছা, আল ছাঁটা eবং আেলর জল বn করা পযn pিতিট ধােপ
লবার বা হািজরা লােগ$ সার, কীটনাশক o িভটািমন ছড়ােনার
জn হািজরা লােগ$ ধান ফলােনার পর কাটা, আঁিটবাঁধা,
তালা, ঝাড়া পযn ধাপgিলেত হািজরা লােগ$ বধমােনর
eকজন সmn চািষ বােরা চােষর লবােরর eকটা মাট িহেসব
িদেয়েছন, ৩৩-৩৪টা হািজরা লােগ$ যারা িনেজরা জিমেত কাজ
কের eবং দখভাল কের তােদর হািজরা খাটােনার িহেসেব
aেনক িভnতা রেয়েছ$ তারা িনেজরা কী পিরমাণ কাজ করেছ
eবং সi eলাকার হািজরার িসেsেমর oপর eটা িনভর
করেছ$ যমন, eক-eকটা কােজর জn খাটুিন eক-eকরকম;
হাফেবলা, পুেরা িদেনর সময়; eলাকােভেদ আলাদা আলাদা
সময়সীমা; ধান কাটার সময় লােকর চািহদা বেড় যাoয়ায় রট
বেড় যায়; মঘলা িদেন eবং মােঠ ধান কী aবsায় রেয়েছ সi
anযায়ী রট iত ািদ$ eছাড়া িকছু িকছু কােজ pািnক o
ছােটা চািষেদর মেধ পরsর eেক aেnর জিমেত খেট
দoয়ার রীিতo রেয়েছ$ পূব মিদনীপুেরর i াবািড়েত লবােরর
হািজরার রট িছল ২৪০ টাকা, utর ২৪ পরগনার বাiগািছেত
১৩০ টাকা, নিদয়ার বতাiেয় ১২০ টাকা o শািnপুের ১৫০
টাকা, দিkণ ২৪ পরগনার snরবেন ১৫০ টাকা, বীরভূেমর
রািহনীপুের ২০০ টাকা, কাচিবহাের ১২৫ টাকা, বধমােন ৮০৯০ টাকা o d- কিজ চাল$
• িবঘা pিত ফলেনর পিরমাণ : eবছর বােরা চােষ ফলেনর
পিরমাণ aেনক kেt গত বছেরর মেতাi$ আমােদর সমীkাeলাকার মেধ বধমােনর মমািরেত ফলেনর পিরমাণ বশ
কেমেছ; িমিনিকট ধান হেয়েছ িবঘায় ৯-১০ মণ, আেগ eর দড়dgণ ফলন হত$ িবপরীত িচt পূব মিদনীপুেরর i াবািড়েত।
সখােন iেলকিTক লাiন আসােত জেলর sিবধা পাoয়ায় িবঘায়
eন শংকর ধােনর ৩০ থেক সেবা ৩৫ মণ ফলন হেয়েছ$ গত
বছর িছল ২৮ থেক ৩০ মেণর মেধ $ pাকৃিতক dেযাগ, যমন
িশলাবৃি র জn snরবন eবং কাচিবহাের ফলন মার খেয়েছ$
না হেল গড়পড়তা ১৮ থেক ২৫ মণ ধান িবঘায় হেয়েছ$
• খারািকর পিরমাণ : eকজন চািষ িহেসব িদেয়েছন, মােস মুিড়
আর ভােতর জn ৭০-৭২ কিজ চাল লােগ তাঁর ৪ জেনর
সংসাের$ আড়াi মণ aথাৎ ১০০ কিজ ধান থেক ৭০-৭২ কিজ
চাল পাoয়া যায়$ সi িহেসেব তাঁর পিরবাের বছের ৩০ মণ
ধান খারািকেত লােগ$ আর eকজন বেলেছন, তাঁেদর ছ-জেনর

িছল$ চািষেদর মেধ o কu কu আuশ ধান িহেসেব বীজধােনর
চাষ কেরেছ$ সi জিমেত আেগ ধান চাষ করা যায়িন$ পাট বা
an ফসল চােষর পর বীজধান চাষ করা হেয়েছ$ িঠকমেতা ধান
পিরপk eবং ঝকঝেক রঙ হেল তেবi তা বীজতলার জn
কােজ লােগ$ তেব eেত বাজার থেক কনা বীেজর তুলনায়
ফলন কম হয়িন$
বীজতলার সময় eবং খরচ : বােরা চােষ সাধারণত কািতক
মােসর গাড়ায় বীজ ফলা হেয়েছ$ তলা হেত সময় লেগেছ
eক মাস$ বীজতলার িবঘা pিত িঠকঠাক িহেসব করা মুশিকল$
Tাkর, সার, কীটনাশক, জল সবi লেগেছ$ কবীnd মহাপােtর
pায় পাঁচ িবঘা (eখােন ৫৩ শতক = ১ িবঘা) জিমেত ধান
রায়ার জn ৩ শতক জিমেত বীজতলা করা হেয়িছল, মাট
খরচ পেড়েছ ৪৩৭ টাকা$ িনেজর পাoয়ার িটলার আেছ$ নাহেল
আরo ৪০ টাকা যাগ হত$ মাহাবুল হােসন ২ িবঘা ১৫ কাঠায়
(eখােন ৩৩ শতক = ১ িবঘা) ধান রায়ার জn বীজতলা
কেরেছন, খরচ পেড়েছ ৩০০ টাকা$ সময় মেতা বীজতলা না
করেত পারায় চািষরা d-eকজন চারাগাছ বা বীছন িকেন
িনেয়েছ$ খরচ পেড়েছ eক িবঘার জn ৫০০-৬০০ টাকা$
জিম তিরর খরচ : eখন মূলত Tাkর িদেয় ei কাজ হয়$
কাথাo কাথাo আংিশকভােব লাঙেলর ব বহার আেছ$ ২০০-২৫০
টাকা/ঘNা পাoয়ার িটলার ভাড়া eবং d-িলটার িডেজেলর ৯০
টাকা িমেল d-বার চাষ িদেত ৬০০-৭০০ টাকা খরচ পেড়েছ$ hা ড
Tাkেরo eরকমi খরচ লেগেছ$ তেব কাথাo ৪ ট চাষo লােগ$
আংিশকভােব লাঙল-মi িদেত িবঘা pিত ৭৫০ টাকা খরচ$
সার, কীটনাশক eবং িভটািমেনর খরচ : বােরা চােষ সাধারণত
আমেনর তুলনায় egিল বিশ লােগ$ তেব eর কােনা পূবিনিদ
সাধারণ পিরমাপ নi$ বাজার থেক কনা সােরর gণমান eবং
দর সময় o a লেভেদ oঠানামা কের$ ধােনর খেত
পাকামাকেড়র uপdবo eকরকম হয় না$ তবু িবঘা (৫৩ শতক)
pিত eকটা নমুনা িহেসব আমরা নoয়ার চ া কেরিছ$ িডeিপ
৪৫-৫০ কিজ ৯৮৫ টাকা, জব ৫০ কিজ ২২০ টাকা, পটাশ ২০
কিজ ৩২০ টাকা, iuিরয়া ৪০ কিজ ৩৬০ টাকা লেগেছ$
কীটনাশক লেগেছ জলীয় ফাiটার dবাের ৫০ eমeল ২০৩ টাকা,
ক Tাpাস dবাের ১৬৩ টাকা, দানা oষুধ কারািজন ২ কিজ ৩০৪
টাকা, িভটািমন ৭৫ টাকা$ সব িমিলেয় লেগেছ ২৬৩০ টাকা$
জেলর খরচ : বােরা চাষ gী কালীন চাষ$ সাধারণত মািটর
িনেচর জল টেনi ei চাষ হয়$ জল কতটা লেগেছ? সাধারণত
বীজতলার ১ মাস, মােঠ ৩ মাস, ei ৪ মাস সমেয়র মেধ
পৗেষ জলেসচ লােগ ৪ ট, মােঘ ৫টা, ফাlুেন ৬টা, চেt ৭টা
পযn$ যােদর পয়সার aভাব, কম সচ দয়$ eতgেলা সচ
িদেত পাের না$ তার ফেল ফলন কেম যায়$ পুেরা সচ িদেত
পারেল ধােনর uৎকষ o পিরমাণ di-i ভােলা হয়$ ােলা
িটuবoেয়ল ব বহার কের িডেজল লেগেছ িবঘা pিত pায় ৫০
িলটার, ৪৫ টাকা/িলটার দের তেলর দাম ২২৫০ টাকা$ eর oপর
রেয়েছ ােলার ভাড়া$ যখােন ব িkগত iেলকিTক পাmেসেটর
িডপিটuবoেয়ল রেয়েছ, সখােন লেগেছ ঘNা িপছু ভাড়া$
কাচিবহাের ভাড়া ৪৫ থেক ৬০ টাকা/ঘNা, utর ২৪ পরগনায়
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হাত দয় কেয়কটা কারেণ$ pথমত, িনেজর সামাn জিম থাকেল
বা আেদৗ না থাকেলo বােরা চােষর জn ভােগ বা িলেজ জিম
পাoয়া সহজ; িdতীয়ত, পিরবােরর খারািক চােলর সংsান
হেব$ িকnt যারা ধু খারািকর জn চাষ কেরিন, িকংবা
খারািকর pেয়াজন যােদর মুখ নয়, তােদর কােছ ধান িবিk
করাi grtপূণ uেd $ সেkেt uপেযািগতার aথ দাঁড়াে
টাকার aে লাভkিত$ আমরা আেগi দেখিছ, ১৯৬০-eর
দশেকর আেগ সাধারণ (pািnক eবং ছােটা) চািষর কােছ,
uপেযািগতার ei aথ িছল pায় anপিsত$ বােরা চােষর মধ
িদেয় aতীেতর খারািকর aভাব যমন িমেটিছল, চাষ হেয়
uেঠিছল kমাগত বািণিজ ক eবং বাজার-িনভর$ িকnt ১৯৯০eর দশেকর পর ei বািণিজ কীকরেণর pিkয়ার গিত িকছুটা
মnর হল, কারণ বােরা চােষর eলাকা আর তমন বাড়িছল না,
সামিgক ধােনর ফলন বৃিdর হারo মnর হেত থাকল$
2. জিমর পিরমাণ িদেয় যভােব চািষর sর ভাগ করা হেয় eেসেছ,
তা িদেয় চািষর aথৈনিতক aবsান বাঝা যাে না$ pথমত,
pািnক চািষর জিমর পিরমাণ ধরা হেয়েছ ১-২ কাঠা থেক ৭.৪
িবঘা (১ িবঘা = ৩৩ শতক ধের িনেয়)$ িকnt বতমান চােষর
uৎপাদনশীলতার িদক থেক ৭ িবঘা জিম মােটi কম নয়$
সমs জাগােনর ব বsা করেত পারেল চািষ ধান িবিk কের
ভােলা পিরমাণ টাকা আয় করেত পাের$ িdতীয়ত, gােম
সাধারণত ধু চােষর পশায় কােনা পিরবার eখন িনভরশীল
নয়$ ei িdতীয় বা তৃতীয় রাজগােরর পিরমােণর oপরo িনভর
করেছ, স বােরা চােষর মেতা খরচবhল চােষ কতখািন খরচ
করেত পারেছ$ িবপরীেত, স যিদ aভািব হয় eবং টাকার
aভােব ঋণ িনেয় চাষ কের, তাহেল ধান িবিk কের লাভ করার
জায়গায় স যেত পারেব না aথবা িপিছেয় থাকেব$ gােম যার
an কােনা মাটা আয় রেয়েছ, স ভােগ জিম চাষ কেরo
লাভবান হেত পারেছ$
3. ধু খারািকi নয়, আেগ ঘেরর বা গালার মজুত ধান িবিk
কের পিরবােরর লাক- লৗিককতা, িবেয়-থা, asখ-িবsেখর খরচ
িমটত$ ধান িবিk কের না হেল চািষ জিম িবিk করত$
আমােদর সমীkােতo দখা গেছ, চািষ জিম বnক িদে , an
কu সi বnিক জিমেত চাষ করেছ$ aথাৎ ধান o জিম
কিndক জীবনধারা সmূণ মুেছ যায়িন$
4. আমােদর সমীkায় দখা গেছ, চািষেদর মেধ িবিভn sেরi
িকছু পিরবার রেয়েছ, যারা চাষেক eখনo যেথ grt িদেয়
দেখ$ ভূিমহীন eবং নামমাt জিমর মািলকেদর মেধ o eরকম
পিরবার রেয়েছ$ eেদর an কাজ বা আয় eত aিনি ত o
aিনয়িমত য চাষ কের য ফসল তারা পায়, তােত সারা বছর
ভােতর জাগানটুk anত িনি ত হয়$ আমােদর সমীkায় দখা
গেছ, যােক gােম ভ ানচালক, িমিst নােম ডাকা হে , যার
চািষ িহেসেব sীকৃিতটুko নi, স aত n যt িনেয় চাষ
কেরেছ$ eিদক থেক ধান চােষর ( বােরা সেমত) eক িভn
uপেযািগতা আমরা uপলিb কির$ ধান চােষ যুk ৮০ শতাংেশর
বিশ pািnক o ছােটা চািষেদর চােষর মেধ কােনা না কােনা
মাtায় ei ভােতর জাগােনর তািগদ রেয়েছ$

পিরবাের মােস ভােতর চাল ষাট কিজ আর মুিড়র চাল মােস
দশ-বােরা কিজ লােগ$ মুিড় আর ভাত িনেয় মােস পঁচাtর
কিজ চাল লােগ$ eক বsায় থােক ষাট কিজ ধান$ তার থেক
চিlশ কিজ চাল হয়$ মােস d-বsা ধান লেগ যায়$ তাঁেদর
বছের ২৪ বsা aথাৎ ৩৬ মণ ধান লােগ$
• ভাগ o িলেজর শত : নিদয়ার িকছু eলাকায় তভাগা রেয়েছ,
aথাৎ ফসেলর িতনভােগর eক ভাগ জিমর মািলকেক িদেত
হেয়েছ$ ant ভাগ eবং িলেজর শত মৗিখক চুিkর িভিtেতi
হেয়েছ$ আমেনর তুলনায় বােরা চােষ ভােগ জিম পাoয়া সহজ
eবং শতo তুলনায় ভােলা$ যমন, পূব মিদনীপুেরর
i াবািড়েত বােরা চাষ ভােগ িনেল িবঘা pিত ৫-৬ মণ ধান
aথবা ৩০০০ টাকা িদেত হেয়েছ, আমেন িকnt আধাআিধ ভাগ$
তাo পাoয়া যায় না, কারণ জিমর মািলকরা aেনেকi আমেনর
চাষ িনেজরাi কের$ আেগ ভােগ জিম পাoয়ার জn ভূিমহীন বা
pািnক চািষরা তিdর করত$ eখন বধমােনর মেতা জলােতo
বােরার মর েম িকছু জিম খািল পেড় থাকেছ$ aতeব চািহদা
anযায়ী ভাগ eবং িলেজর শত oঠানামা কের$ utর ২৪
পরগনার পুিঁ টয়ায় যখােন ২ বsা/িবঘা িদেত হেয়েছ, সখােন
ভাতশালায় ৪ বsা/িবঘা িদেত হেয়েছ$ কাচিবহােরর চকচকা
gােম িলেজর জn িদেত হেয়েছ আরo কম, ১.২৫ িবঘায় ৩ মণ
ধান$ snরবেনর সানাখািলর আিদবাসীপাড়ায় মাt ৭০০ টাকা
িদেয় ১ িবঘা জিমেত ভােগ বােরা কেরিছেলন রাণী মুNা$
• ধােনর দর : সাধারণত বশােখ যখন ধান uেঠেছ, দর বশ কম
িছল$ গত বছরgিলর aিভjতা anযায়ী চািষরা মেন কের
আি ন-কািতক মােস ধােনর দর uঠেব$ pথম কাটার িদন
ধােনর দর িকছু বিশ থাকেলo পুেরা ধান কাটা হেয় গেল দর
নেম আেস$ যমন, i াবািড় gােম pথম য কেটেছ, স
পেয়েছ বsা িপছু ৮৪০ টাকা$ কিদন পের দর নেম হল ৭২০৭৫০ টাকা/বsা$ চািষর আশা, দর আবার uঠেব। গত বছর
আি ন-কািতক মােস eখােন oi eন শংকর ধােনর দর uেঠিছল
৯০০ টাকা/বsা$ utর ২৪ পরগনার হাবড়া হােট eবছর ১ ম
দর িছল িমিনিকট ৭৩০ টাকা/বsা, জুন মােস ৬১০-৬১৫
টাকা/বsা$ নিদয়ার শািnপুের গত বছর দর িছল িমিনিকট ৮০০
টাকা/বsা, eবছর eখন ৬৬০ টাকা/বsা; িদগনগের দাম িকছু
বিশ, ৭৫০ টাকা/বsা$ snরবেন eখন সাদা িমিনিকট ৭০০-৭২০
টাকা/বsা, লাল িমিনিকট ৬৫০ টাকা/বsা$ বধমােনo eখন রট
কম, িমিনিকট ৫২০-৫৪০ টাকা/বsা$ কাচিবহাের দর ৪৮০-৫৪০
টাকা/বsা$ ভূিমহীন বা pািnক চািষরা aেনেকi ঋণ িনেয় চাষ
কের, ফসল uঠেলi ধান aথবা টাকা িদেয় শাধ িদেত হয়$
ভােগ জিম িনেল, ভাগ মটােত হয়$ ফেল তারা uঁচু দাম
পাoয়ার জn ধান রেখ িদেত পাের না$
uপসংহার
1. চািষর কােছ ধান চাষ কতটা uপেযাগী, ei p সামেন রেখ
আমরা সমীkা চািলেয়িছ$ ei uপেযািগতা কথার aথ সমs
চািষর কােছ eক নয়$ চািষর বাজার-িনভরতার মাtা o ধরন
anযায়ী চােষর uপেযািগতা িভn িভn$ যমন, eকজন ভূিমহীন,
জনমজুর বা pািnক চািষ বােরা চােষর মেতা খরচবhল চােষo
মnন সামিয়কী

13

ম-জুন ২০১২

5. আমােদর সমীkায় দখা গেছ, য চািষ চাষ িভn an পশা
eবং কাজেক aিধক grt িদে eবং aিধক সmােনর মেন
করেছ, য িকছুটা শহরমুখী হেয় পেড়েছ aথবা gােম থেকo
শhের হেয় পেড়েছ, য পিরবােরর সদsেদর মেধ বাজারকিndক নানা চািহদা তির হেয়েছ, য পিরবােরর কu িকছুকাল
যাবৎ িনয়িমত o িনি তভােব an রাজগার করেছ, স মূলত
বাজােরর লাভkিতর িনিরেখ চােষর uপেযািগতােক দখেছ$
6. সাধারণভােব আমােদর সমীkায় ei ৪ o ৫নং মেনাভােবর িম
aবsা eবং টানােপােড়ন চািষেদর মেধ দখা গেছ$

7. eমতাবsায়, aিধক ফলনশীল বীেজর চাষ, সার o কীটনাশেকর
aবাধ pেয়াগ, খাল-িবল-পুkর-ক ানাল সহ ভূগভs জেলর স ট,
িবিভn জলায় জেল আেসিনেকর দূষণ, চািষেদর আtহত া eবং
সেবাপির সবুজ িবpেবর দীঘেময়ািদ kফল সmেক নানা িরেপাট
চািষমেন pভাব ফলেছ$ চািষরা িনেজেদর aিভjতার সে তা
িমিলেয় দখার চ া করেছ$ তেব ei মুহেূ ত eকটা হতাশার
মেনাভাবo বh চািষর মেধ দখা যাে $ বধমােনর মেতা ধান o
আলু চােষ unত জলার িবিভn eলাকায় বােরা চােষর সময়
জিম খািল পেড় থাকেছ; aতীেত ভােগ নoয়ার জn য
pিতেযািগতা িছল, তাo িsিমত হেয় eেসেছ; বh চােষর জিম
বাst, কলকারখানা বা an কােজ বদল হেয় যাে $

eক িবকৃত শিkনীিত eবং পরমাণু িবd ৎ ... ২ পৃ ার শষাংশ
ভারেত পরমাণু িবd েতর ei দশা হoয়ার পছেন িকছু কারণ
আেছ$ pথমত, ভারেত iuেরিনয়াম pায় নi$ যােক আমরা
iuেরিনয়াম বলিছ, সটােক বািক dিনয়া তা iuেরিনয়াম আকিরক
বেলi মেন কের না$ ভারেত ei iuেরিনয়াম তিরর জn যdেগাড়া
বা anpেদেশর kডাpােত pচুর পিরমাণ টাকা খরচ করা হে ,
oখান থেক পাoয়া eক Tাক iuেরিনয়াম আকিরক থেক িতন শা
িক পাঁচ শা gাম মাt iuেরিনয়াম পাoয়া যায়$ আমরা ভাবিছ,
িবেদশ থেক iuেরিনয়াম আমদািন করব$ পরমাণু চুিk-টুিk করা
হে $ িকnt িবে র সমs পরমাণু চুিlgিলর জn যিদ iuেরিনয়াম
লােগ, তাহেল pায় ৮৭,০০০ টন iuেরিনয়াম লাগেব$ আর িবিভn
দেশ তিরi হয় মাট ৬০-৬৫ হাজার টন iuেরিনয়াম$ ২০,০০০
টন ঘাটিত$ eখন তাহেল কীভােব চলেছ? pথমত, eরা যতটা
বলেছ, ততটা পরমাণু শিk uৎপাদন হে না$ িdতীয়ত, রািশয়া
আর আেমিরকােত য পরমাণু ast বানােনা হেয়েছ, সgিল
aেকেজা করার পর তা থেক পাoয়া খুব ঘন iuেরিনয়ামেক কােজ
লািগেয় সারা dিনয়ার পরমাণু চুিl চলেছ$ আসেল িকnt iuেরিনয়াম
পৃিথবীেত aেনক আেছ$ ভারেতo আেছ$ তা আেছ সমুেd$ িকnt তা
খাতায় কলেম! সমুd থেক iuেরিনয়াম িন াশন কের কােজ
লাগােনা aথৈনিতকভােব মােটi লাভজনক নয়$
eসব কথা যখন oেঠ, তখন আমােদর দেশর পরমাণু
কতাব িkরা বেল, আমরা থািরয়াম িদেয় চুিl চালাব$ থািরয়াম
আমােদর দেশ aেনক আেছ$ dিনয়ার eক-চতুথাংশ থািরয়াম
আমােদর দেশ$ িকnt বাsব হল, dিনয়ােত কu থািরয়াম থেক
িবd ৎ eখনo বানােত পােরিন$ eর িকছু জিটল টকিনকাল সমsা
আেছ$ থািরয়াম িনেজ িনেজ ভােঙ না (িফসাiল নয়)$ থািরয়াম
পিরবিতত হেয় যায় iuেরিনয়াম ২৩৩-e$ িকnt oi rপাnেরর
সময় িকছু iuেরিনয়াম ২৩২-o তির হয়, যা খুব শিkশালী গামা
রি িনগত কের$ তাi য jালািনেত ei iuেরিনয়াম ২৩২ থােক,
তােক খুব ভােলাভােব ঢেকঢুেক িনেয় যেত হয় বা রাখেত হয়$
ল াবেরটির মাtায় ei সবিকছুi সmব$ িকnt i ডািsTয়াল মাtায়
eত ঢেকঢুেক jালািন রাখার বেnাবs করা আমার মেন হয়
aসmব$ aথচ আমােদর দেশর পরমাণু কতারা মেন কের তা
সmব$ তাi আবার p টা uেঠ যায়, ei িবd েতর দাম কত হেব?
আেরকটা p eেস যায়$ আমােদর কতটা িবd েতর দরকার,

kিড় বা প াশ বছর পের? eটা কীভােব িহেসব করা হয়? pথেম
আিম ভাবতাম, eটা তা খুবi মুশিকেলর কাজ$ তারপর দখলাম,
আমােদর কতারা কীভােব eটা কের$ oরা আমােদর দেশর
জনসংখ া o তার বৃিdর হার িহেসব কের নয়$ তােত oরা দেখ,
kিড় বছর বা প াশ বছর বােদ জনসংখ া কত হেত পাের$ তারপর
oরা দেখ eখন আমােদর দেশ বািষক কত িবd ৎ খরচ হয়, যা
pায় ৮০০ িকেলাoয়াট ঘNা$ oরা বেল, ei ৮০০ িকেলাoয়াট ঘNা
খুব কম$ আেমিরকানরা তা ১৫০০০ িকেলাoয়াট ঘNা িবd ৎ
ব বহার কের$ আমােদর যিদ eকটা unত দশ হেত হয়, তাহেল
আমােদরo oi পিরমাণ িবd ৎ ব বহার করেত হেব$ anত ৫০০০
না হেল oেদর সােথ eক সািরেত বসার যাগ i আমরা হব না!
eবার িনেজেদর মাথা থেক বার করা oi সংখ ার সে য
জনসংখ া ভিব েত হেত পাের, তােক gণ কের িদেয় oরা বর
কের ফেল আমােদর দেশর ভিব ৎ িবd ৎ চািহদা$ eভােব যা খুিশ
সংখ া বািনেয় দoয়া যায়$
eবার আপিন যিদ তক জুেড় দন, eত িবd ৎ যিদ uৎপাদন
করা হয়o, তাহেলi িক সবাi িবd ৎ পােব? আজ ei য সবার
িবd ৎ নi, eর kpভাব আেছ$ eর ফেল কেরািসেন ভরতুিক
রাখেত হে $ না করেল eক তৃতীয়াংশ দশবাসী anকাের থাকেব$
কেরািস ন ভরতুিক রাখেল িডেজেলo ভরতুিক রাখেত হেব, না
হেল লােক িডেজেল কেরািসন িমিশেয় দেব, গািড়র iি ন খারাপ
হেব$ শিkর চাখ িদেয় আপিন যিদ দেখন, পেTােলর চেয়
িডেজেলর শিk সামথ বিশ$ তাi িডেজেলর দাম পেTােলর চেয়
বিশ হoয়ার কথা$ িকnt আমােদর দেশ িডেজেলর দাম পেTােলর
চেয় aেনক কম$ ei ভরতুিকর জn লাভ কার হে ? খুব
ধনীেদর গািড়র মেডল জাgয়ার িবeমডবলুর eখন িডেজেল চািলত
গািড় বর করা হে $ eটা ধু ভারেতর জn$ গির বর নােম
দoয়া ভরতুিকর লাভ তুলেছ aিত ধনীরা$
ei চােখi যিদ আমরা সমs শিk uৎসেক দিখ, য সমs
uৎস ধনীরা ব বহার কের, িডেজল, পেTাল, গ াস --- সব িকছুেত
ভরতুিক আেছ$ গির বর শিk uৎস, কাঠkেটা, গাবর, খড় বা তুষ
--- কা নাটােতi ভরতুিক নi$ আমােদর দেশ গিরবরা ধনীেদর
ভরতুিক দয়$ eর ফেল আমােদর শিk নীিতেতi গNেগাল o
িবকৃিত তির হে $
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চািষর an িচnাভাবনা

নমুনা সমীkা : পূব মিদনীপুর জলার i াবািড় gােমর জানা পিরবার
আমােদর gামীণ ব বsার ভাঙন r হেয়িছল দীঘকাল আেগ$ িকnt
তার নানান বিশ আজo নানান মাtায় িটেক রেয়েছ gামভারতবেষ, gামবাংলায়$ eমনকী শহেরo তার ছাপ alিবsর
আমরা টর পাi$ চািষর িচnাভাবনার জগৎ ei gামীণ ব বsারi
a $ সi িচnাভাবনার pকাশ ঘেট তার চাষ-বােস। ‘চােষর oপর
কােনা বাবু আর িনভরশীল নয়$ pেত ক লােকর an িচnাভাবনা
আেছ$’ জানা পিরবােরর বেড়া ছেল pদীপ জানার ei মnব
থেক আমরা eক িচnাভাবনা থেক an িচnাভাবনায় চািষর
যাtাপথেক anধাবন করার চ া কির$ সমg চািষসমােজi ei বদল
লk ণীয়$ তেব eখােন আমরা eকিট পিরবারেক সমীkার নমুনা
িহেসেব িনেয়িছ$
পূব মিদনীপুর জলার পটাশপুর থানার আড়েগায়াল প ােয়েতর
মেধ i াবািড় gােমর প পিত জানা গত হেয়েছন বছর পেনেরা
আেগ$ তাঁর বেড়া ছেল pদীপ কীভােব কলকাতায় িমেকর কাজ
করেত eল? oরi বয়ােন শানা যাক$
চািষর ছেল িমক হল
“আমার জn ১৯৬৭ সাল নাগাদ$ আমােদর ঠাkদার পিরবােরর
হােত জিম িছল ২৪ িবঘা মেতা$ জ াঠামশাi, বাবা, মা সকেলi
িছেলন কংেgস সমথক$ আমােদর jািত িছেলন িবমলকাকা, oঁেদর
৫-৬ িবঘা জিম িছল$ jান হoয়ার পর থেক দখিছ, িবমলকাকা
িসিপeম$ আমােদর gােম eকজেনর পিরবােরর d-িতনেশা িবঘা জিম
িছল, হিরশচnd বরা$ পের যখন বগা রকড হল, জিম তারা eর
oর নােম িলিখেয় িনল$ বািড়র বাসন য মাজত, হয়েতা তার
নােমo ১০ িবঘা িলেখ িদেয়িছল$ পের সi জিম ...$
pথেম বাবা ভিত কেরিছেলন i াবািড় pাiমাির sুেল, তারপর
i াবািড় k িবহারী হাisুেল$ জিমদােরর জায়গার oপর িছল সi
sুল, oেদরi পূবপুrেষর নােম sুেলর নামকরণ হেয়িছল
‘k িবহারী’$ আমােদর gােম oরকম দেখিছ$ যমন, মিnর
পিরচালনার জn জিমদাররাi ৫০ িবঘা জিম ছেড় িদেয়িছল$ kাস
সেভেন ফল কের sুেল যাoয়া বn কের িদলাম$ িদিদ িকnt
iেলেভন পাশ কেরিছল, তারপর তার িবেয় দoয়া হেয়িছল$
জ াঠামশাiেয়র ছেল পেড়িছল নাiন aবিধ$ আমার ভাigেলাo
oiরকম, য sুেল যাoয়া বn করেব, স তখন ঘেরর কােজ খুব
মন দেব$ বািড়েত pথম pথম বকাবিক করেব, তারপর মেন নেব$
আমার যখন তেরা- চােdা বছর বয়স, বাবা eকটা লােকর
সে কথা বেল পািঠেয় িদেলন বারাসােতর নীলগে iটভাটায়
বােরােমেস কােজ$ ১৯৮১ সােল r করলাম iটভাটায় রাnার
কাজ$ তখনকার িদেন দেখিছ, dভােব gােমর ছেলরা কাজ পত$
eক, য মেয়রা বাবুর বািড় কােজ যত, সখােন পুrেষর সে
দিহক সmক হেল সi সূেt তার ছেলেক কাথাo ঢুিকেয় িদত;
আর নয়েতা বা া ছেলরা কম মাiেনেত বািড়র কাজ করেত করেত
সi বািড়র কতার দয়ায় চাকির পত$
আমােদর gােম eকটা ছেল িছল, oেক সবাi ‘জামাi’ বেল
ডাকত$ পাdার কাmািনর লবার aিফসােরর দাদা িছেলন

ডাkার, িজিট রােড বািড়$ তাঁর sপািরেশ জামাi পাdাের ভিত
হেয়িছল$ আমার বাবা জামাiেক ডেক বলল, তুi আমার ছেলর
জn eকটা কাজ দ াখ$ ১৯৮৩ সােলর শষিদেক জামাi eেস
বাবােক eকিদন বলল, pদীপেক পাdাের (sতাকেল) ভিত কের
দব, চার হাজার টাকা লাগেব$ মােয়র আড়াi ভিরর সানার হার
িবিk কের পাoয়া গল সােড় চার হাজার টাকা$ চার হাজার টাকা
জামাiেয়র হােত দoয়া হল$ বাবার কােছ থাকল পাঁচেশা টাকা$
১৯৮৫ সােলর ২২ ফbrয়াির ভিত হলাম তারাতলা রােড
পাdার pেজেk$”
িকnt pদীেপর িমক-পিরচয় oর জীবেন িনেয় eল eক নতুন
aিন য়তা$ ১৯৮৮ সােল oর িমেল ( পাdার pেজেk) সাত মাস
লকআuট হল$ ১৯৯২ সােল লকআuট চলল ১৪ মােসর oপর$
আর ১৯৯৭ সােলর ১৯ জুন থেক লকআuট হেয় আজ aবিধ
চলেছ$ ১৯৮৬ সাল থেক pদীপ িনেজর ঘেরi al দিজর কাজ
r কেরিছল$ দিজ-কাজ িছল বেলi oর পিরবার কােনামেত বঁেচ
গল$ sামী-stী dজেনi সলাiেয়র কাজ কের eখন সংসার চালায়$
pদীপ বেল, “আমােদর aবsাটা কমন দাঁিড়েয়েছ? eখােন eকখানা
ঘের eক ছেল eক মেয় আর বuেক িনেয় আিছ$ বারবার
লকআuেট aভােবর তাড়নায় দেশ চেল যাoয়ার কথাo ভেবিছ$
ছেল, মেয় বা বu কui তা চায় না$ দেশর বািড়েত ঠাkদার
di ভাi িমেল ২৪ িবঘা জিম িছল$ di সংসার আলাদা হেয় বাবারা
di ভাi িমেল পেয়িছেলন ১২ িবঘা$ তারপর ল া ড মটেগেজ চেল
গল ২ িবঘা$ বাবার ভােগ eল ৫ িবঘা$ জ াঠার চার মেয় আর
আমার di বান, তােদর িবেয় িদেত জিম িবিk করেত হেয়েছ$
eরপর আমােদর চার ভাiেয়র রেয় গেছ মাট ৩ িবঘা$ আমরা
ভাiেয়রা িমেল আরo ১০-১৫ কাঠা িকেনিছ$ gােমর সmিt বলেত
চােষর জিম, বাst আর বাগান িনেয় eতটুki$ eেত চারেট আলাদা
সংসার চলেব না$ তাi মিটয়াবুrেজi আমােক থাকেত হেব$
মেয়টা কেলেজ পড়েছ, ছেল eকটা সামাn কােজ ঢুেকেছ$ eখন
রাজগার বলেত সলাiেয়র কাজi ভরসা$”
তবু eখনo pদীপ মেনpােণ গাঁেয়র ছেল$ gােমর বািড়েত যিদন
যাoয়ার কথা থােক, uেtজনায় আেগর িদন রােত oর ঘুম হয় না$
িমক ফর চািষ হল
pদীেপর মেজাভাi পীযূষ দাদার মেতাi শহের eেসিছল িমেকর
কােজ$ পীযূষ দশ-বােরা বছর কাজ কেরেছ হাoড়ায় িবsুট
ফ াকিTেত$ তারপর চাকিরেত িরজাiন িদেয় চেল eেসেছ$ পীযূষ কন
gােম িফের eল? pদীপ বেল, “পীযূেষর শরীরটা ভােলা নi$
বা াকাল থেক oর মrদেN eকটা গNেগাল আেছ$ oজন- টাজন
চািগেয় তুলেল eকটা যntণা হয় কামের$ তারপের মাটরসাiেকল
িনেয় বািড়র কােছ পেড় িগেয়িছল$ বেড়া ডাkার দখােনা হল$ ekর কের ডাkার সােজশন িদেয়িছল, রাত জেগ িডuিট করেত পারেব
না, ভারী কাজ করেত পারেব না$ আর কাmািনর যা ডামােডাল
চালু হেয়িছল, oভারটাiম না কের িস ল িডuিটেত সংসার চালােত
পারেব না$ তাহেল সখােন পেড় থাকেব কন? আমােদর িফশািরর

কাজ চলেছ$ িফশািরেত তা আট-দশ হাজার টাকা িদেয় লাক রাখেত
হয়$ িফশাির চারমাস চেল$ an সময় স বািড়র কাজকম দখা না
করেছ, ধান কাটা, রায়া সব কােজi আেছ$”
যৗথ চািষ পিরবার
pদীপ আজ পঁিচশ বছেরর বিশ সময় i াবািড় ছেড় eেসেছ$
ছেল- মেয়-বu িনেয় মিটয়াbrেজ oর
রবািড়েত eকটা ঘের
থােক$ aথচ o মেন কের oর বািড় i াবািড় gােম$ gােমর িভেটয়
মা আেছ$ সেজাভাi িব ু পিরবার িনেয় আেছ$ মেজাভাi পীযূেষর
পিরবার তা িছলi, পীযূষo িফের eেসেছ$ ছােটাভাi িপনাকী
sরােত কাঁচ ফ াকিTেত কাজ করেত গেছ আট বছর$ িকnt oর বu
eখােনi থােক, eকটা বা াo হেয়েছ তার$ eতgেলা মাnেষর eক
হাঁিড়, eকটাi রাnাশাল$ eতিদন সেজাভাi সংসার চালাত,
আtীয়sজন kটুমবnু সব ম ােনজ করত o$ পীযূষ eখন ঘের চেল
eেসেছ$ স কে Tাল কের$ pদীপ আমােক oেদর পিরবােরর
িসেsমটা বুিঝেয় দয় --- “ধেরা, আিম iনকাম কির, তাi আিম
আমার মেতা কের
রবািড়েত যাব, স চলেব না$ তুিম
রবািড় যােব? ভােলা কথা$ তােক ঘর থেক পাঁচেশা বা হাজার
টাকা দoয়া হল$ ফলটল কনাকাটা আেছ, গািড়ভাড়া আেছ$ কী
eকটা াdবািড়েত যাব$ আমার আtীয়বািড়েত আিম যাব, আমার
পেকট থেক যা iে ব য় করব, তা নয়$ সi টাকাটা ঘর থেক
যােব$ িকংবা তামার আtীয়sজন eল, তােদর জামাকাপড় দoয়া
হেব$ ঘেরর লাক িঠক করেব, কী দoয়া হেব$ মােক িজjাসা
করা হয়, সবার সে বেস আেলাচনা হয়, সখান থেক িডিসশন
হয়$ eটা িকnt আমার বাবা-জ াঠার আমেলo িছল$ eকটা
আগােগাড়া ব াপার তা, aেটােমিটক িশেখ যায়, বলেত হয় না$
১৬-১৭ বছর হল জ াঠােদর সে বাবা আলাদা হেয়েছ$
জ াঠা বঁেচ আেছ, জিঠমা বঁেচ আেছ, aথচ তাঁেদর d- ছেল
আলাদা$ আর আমােদর বাবা থাকেতo জেয় ট ফ ািমিল eকসে
িছলাম, eখন বাবা নi, eখনo eকসে i আিছ$ কােনা কােনা
সময় বািড়র মেয়েদর মেধ বা পুrষেদর মেধ aশািn হয়$ কমন
aশািn হয়? ধেরা মা রাগ কের খায়িন$ কন খায়িন? কথা বলেল
utর দয় না$ হট কের আমােক eকটা ফান কের দয়$ বা
বuমার সে মােয়র eকটা তক হেয়েছ, আমায় ফান কের$ ফান
করেল ঘের চেল যাi$ সকেল বেস পিড়$ কার কানটা ভুলtrিট
হেয়েছ, সবাiেক বুিঝেয় িদেয় চেল আিস$ e না য হািড়কাoড়ােদর মেতা মা-মািস তুেল গালাগািল িখsািখিs করব, স
িজিনস আমােদর ফ ািমিলেত নi$
i াবািড়েত িতনেশার বিশ পিরবার$ d-চার বািড়েত যৗথ
পিরবার আেছ$ িকnt eেদর unিত ভােলা$ মেনর িদক থেক শািn
থাকেল unিতটা sাভািবকভােব হয়$ টাকাপয়সা, সmক সবটাi
ভােলা থােক$ আমােদর দেখ uদাহরণ িদেয় আবার কu কu
সiভােব চেল$ তারা বেল, ‘ দেখ আয়, প পিত জানার ঘের
ছেলরা কীভােব eকসােথ আেছ? oেদর তা বাবা নi!’ আমার
ছােটা ভিgেপাত আলাদা হেয় গেছ িkেকট খলা িনেয়$ িkেকট
খলার বাi$ সারািদন িkেকট খলা দখেত চেল যােব, খলেত
চেল যােব$ িবেয় হেয়েছ, ছেলেমেয় হেয়েছ$ সংসার? an ভাiেদর
oপর$ িঠক আেছ বাবা, তামার হাঁিড়-কড়া আলাদা কেরা$
মnন সামিয়কী

আমরা চারভাi তা চার রকেমর আিছ, িচnাভাবনা তা চার
রকেমর আেছ$ তা সেtto eকটা সমেঝাতা কের আিছ$ আিম
আমার মেতা জীবনযাtায় আটেক থেক পের uঠেত পাির না বেল
তাi$ তাo গত বছর iধার-uধার কের ২৬০০০ টাকা িদেয়িছলাম
িফশািরর জn$ শালার ছেলর কাছ থেক ধার িনেয়িছলাম$
ছােটাভাi বছের হাক, ছ-মােস হাক, কােনা কাজ করেত গেল
eকটা টাকা দয়$ মেজাভাi পীযূষ যখন চাকির করত, হাতখরচা
বােদ পুেরা টাকাটাi িদেয় িদত$ সেজাভাi িব রু পুেরা টাকাটাi
ঘের আেস$ পীযূেষর eকটা pিফেড ট ফা ড আেছ$ িব েু ক
বললাম, তুi যা আনিছস স তা ঘের ঢুকেছ, ঘর থেক তা আর
বেরাে না$ oর জn eকটা লাiফ iিnoেরn কের দoয়া
হেয়েছ$ িতনমাস anর পাঁচহাজার টাকা কের িদেত হয়, দশ
বছেরর p ান$ আজ সবাi eকসে আেছ, কাল তা নাo থাকেত
পাের$ আেগ ম ািkমাম ঘের eরকম ( যৗথ পিরবার) িছল$ িকnt
িব াস যখােন শষ হেয় যায়, সখােন তা আর সmক থােক না$
বাবা-মাo ভাগ হেয় গেছ$ আমার জ াঠামশাiেয়র ঘের দেখিছ$”
বােরামােসর খারািক
pদীপ বেল, “১৬-১৭ বছর হল জ াঠােদর সে বাবা আলাদা
হেয়েছ$ জ াঠামশাiেয়র চার মেয়, d- ছেল$ আমার বাবার di
মেয়, চার ছেল$ টাটাল িহেসেব dজেনর eকi আেছ$
জ াঠামশাiেয়র d-খানা মেয়র িবেয় হেয় যাoয়ার পের সংসারটা
আলাদা হেয় যায়$ জিম িবিkর টাকা সmল, আর তা কােনা টাকা
িছল না$ ১২ িবঘা জিম িছল$ িবিk করেত করেত ল া ড মটেগেজর
টাকা িদেয় সব শষ হল$ জ াঠামশাi বেড়া মেয়র িবেয় িদল eক
িবঘা জিম িবিk কের$ সi সময় দাম িছল সােড় চার হাজার
টাকা$ pথেম তাঁর বেড়া মেয় মেজা মেয় বেড়া ছেলর িবেয় হল,
তারপের আমার বােনর িবেয় হল$ জ াঠামশাiেয়র ছেলর িবেয়েত
নগদ টাকা না গেলo পুkেরর মাছ জিমর ধান তা িকছু গেছ$
আমার তা িনেজর মেতা (িনেজ দেখ েন) িবেয়, িদেত হয়িন
িনেতo হয়িন$ বােনর িবেয়র সময় পাঁচ কাঠা জিম িবিk কের পাঁচ
হাজার টাকা পাoয়া িগেয়িছল, বাদবািক বাবা জাগাড় কেরিছল$
ছােটা বােনর িবেয়র সময় বাবার িনজs য জিম িছল আর
আমােদর ভাiেদর িকছু জিম িবিk কের বাবা শূn হাত কের িদেয়
চেল গেছ$ বাবা মারা যাoয়ার পর যা জিম িছল (িতন িবঘা) তার
ধােন সােড় িতনমােসর খারািক হত$ আর বাদবািকটা পীযূষ খেট
কেরেছ, পের িব ু কেরেছ$ জিম আেs আেs বেড়েছ$ eক-d
কাঠা, চার কাঠা কের গতর খািটেয় an iনকাম কের কনা
হেয়েছ$ eiভােব dজন ক াপচার করেত করেত আজেক সংসারটা
ei aবsায় eেস দাঁিড়েয়েছ$ eখন বােরামােসর ধান জিম থেক
uেঠ যায়।”
সাধারণ সmিt
pদীপ বেল, “জ াঠা-বাবার মেধ আiনগত কােনা ভাগ হয়িন$ eটা
eকটু ভােলা জিম, ভােলা ফসল হয়, oটা খারাপ$ eটা oরা
িনেয়েছ$ an জায়গায় আবার আমরা ভােলাটা পেয়িছ$ eiভােব
বাঝাপড়া কের মৗিখক ভাগ হয়$ জিমর eকটা বাu ডাির আেছ$
ধরা যাক, eটা আঠােরা কাঠা$ লাiেসn-pাp আিমন িদেয় মাপােনা
হয়$ তােতo যিদ গNেগাল হয়, কাঁিথ থেক s াm মারা দািগ
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মাল, স কােরা কথা নেব না, eরকম লাকেকo িনেয় আসা হয়$
পুkরটা eকসােথi আেছ$ মাছ ছাড়ার সময় আমােদর প াশ টাকার
ছাড়া হল তা জ াঠাবাবুেদর প াশ টাকার ছাড়া হল$ eরকম
( যৗথ) pপািট সব ঘেরi আেছ$ eরকম সাধারণ সmিt
i াবািড়েত নbi ভাগ ঘের আেছ$ ধেরা ভাগচাষ$ দশ কাঠা
জিম, চার ছেল$ eক-eকজেনর আড়াi কাঠা কের হেব$ যা ফসল
হেব চারভাগ হেয় যােব$ গাছপালাo eরকম আেছ$
পাঁিচল না থাকেল কী হেব? চুির কের ধরা পড়েল মার হেব,
জিরমানা হেব$ মেয়েছেল anায় করেলo রহাi নi$ তােদর
মারটা তা বরদাs করা যায় না$ িকnt লােক মেয়েদর িদেয়i
মারােব, পুrষরা হাত দেব না$”
চাষ- কিndক aতীত জীবন
pদীপ বেল, “আমার বাবােদর আমেল দেখিছ, ১২ িবঘা জিম িছল,
যা ফসলটা হল, স হাঁিড়kিড়, তলমশলা, oষুধিবষুধ, kটুমবnু,
যা লােগ, oi ধান িবিk ছাড়া আর uপায় নi$ নাহেল জিম িবিk
করেত হত$ শষ সmল জিম, আর তা িবিk করেতi হত$
আেগ বাগােনর পিরমাণ বিশ িছল$ সবিজ হত$ ei সময় দশ
কাঠা জিমেত কচু লািগেয় দoয়া হল$ a াণ- পৗষ মাস থেক
খালা আরm হল$ পৗষ মােস আবার আলু বেস গল$ বশাখজ -আষাঢ় মাস পযn স আলুটা চলল$ ১৫-২০ মণ আলু হল$
eiভােব চলত$
আষাঢ়- াবণ মােস চাষ হেয় গল, a াণ- পৗষ মােস ধান
uঠেব$ ei য বষাকােলর সময়টা বাবারা কী করেব? মােঠ কাজ
নi, রাsায় বিরেয়o িকছু নi$ পাnা খাo, ভাত খাo$ খেয়েদেয়
কী করেব? ঘের পাট থাকত, পাক িদেয় িদেয় দিড় পাকােনা হত$
মাdর তির করা, খ াংড়াকািঠ িদেয় ঝাড়ু তির করা, hাসািত িদেয়
চাটাi তির করা --- ঘের কাজ নi কাজ নi কেরo aেনক কাজ
আেছ! কান মােস কান সমেয় কী কাজ হেব, আেগ থেক eকটা
ছক তির থাকত$ মাdর কািঠ কািতক মােস হয়$ মাdরটা কাটা হেয়
যায় মাঘ-ফাlুন মােস$ কেটkেট তােক গাছ কের রাখা আেছ oi
িনিদ সমেয় কােজর জn$
লাক- লৗিককতা
pদীেপর কাmািনেত লকআuট চলেছ পেনেরা বছর হেয় গল$
oর টানাটািনর সংসার$ তাi o আেkপ কের, “আমার eকটা
িনয়ম আেছ$ aভাব-aনটেনর জায়গা থেক পের uিঠ না$ gােম
িগেয় iে কের, eকটা চােয়র দাকােন বসব, eকটা চা খলাম বা
eকটা পান খাব$ িকnt পাড়া-pিতেবশী আেছ, আtীয়sজন আেছ,
eকা তা খেত পারব না$ ট াঁেক তা ফুটারাম গািবn! সi থেক
পাড়ায় িগেয় আDাবািজ লkাবািজ মারা eকদম বn হেয় গেছ$
বািড়েত বেস থািক, তবু পাড়ায় যাi না$ kটুমবnুর ব াপার আেছ$
ধেরা বােনর বািড় যাব$ বােনর বািড় eতিদন পের যাি , তাহেল
তা eক িকেলা িমি িনেয় যেত হেব$ লৗিককতা তা রাখেত
হেব$ সটাo যিদ না িনেয় যাi, থাবরা দখােত যাব বােনর বািড়!
আিম য বািড়েত (i াবািড় gােম) থািক না, আমার মেন হয়,
বািড়েত চারেট ভাiেপা আেছ, oেদর জn চারেট জামাপ া ট িনেয়
যাi, মােয়র জn dেটা শািড় িনেয় যাi, বuমােদর জn dেটা সায়াbাuজ িনেয় যাi$ পের uিঠ না সকথা আলাদা$ িকnt মাথায় থােক$
মnন সামিয়কী

িকংবা eতিদন পের যাি , পাঁচ িকেলা আম িনেয় যাi$
যখন আমােদর আলু চাষ হত, আtীয়sজেনর বািড়েত িদেত হত,
তােদর বািড় থেকo আসত$ যমন চt মােস eকটা ছাতু-সংkািn
হয়$ মুিড় gঁেড়া কের আর খজুেরর gড় আর dধ মেয়র বািড়েত
যায়$ বশাখ মােস আম িলচু মেয়র বািড়েত িদেত যেত হয়$
পৗষসংkািn মলা যখন বেস, যতরকম সবিজ মেয়র বািড়েত যায়,
আবার বuমােদর বােপর বািড় থেক আমােদর বািড়েত আসেব$
eসব সামািজক ব াপারgেলা eখনo িকছুটা আেছ$ কী করব?
বাজার থেক িকেনi পাঠােত হয়$ eকটা সাধভkেণ আজেকর িদেন
১৫ থেক ২০ হাজার টাকা খরচা$ gােমর সামািজকতার ব াপারgেলা
খারাপ হেলo সবাi মােন, তাi আিম মািন$”
eখনকার সবিজ চাষ
pদীপ বেল, “আমােদর (চােষর) বাগানgেলার চারধাের বেড়া বেড়া
গাছ আেছ তা$ eত তলা aবিধ িশকড়, মািটটােক aসাড় কের
িদেয়েছ$ সবিজ বসােল ভােলা হেব না$ িভেটর চারপােশ ei বষার
সময় হয়েতা িকছু kঁদিল হল, িঝেঙ, িচিচেঙ হল$ িক ফুিট হল$
uেঠানটােতi হেয় যায়$ তােত কীটনাশকo লােগ না$ হয়েতা সার
eকটু লােগ$ আেগ সবিজ হত, eখন বাজার থেক িকেন নoয়া
হয়$ জ াঠামশাiরা eখনo আলু, পঁয়াজ, ধেনপাতা, িচিচেঙ, িঝেঙ
uে , করলা সবi কের$
িব ুর র বাদল গােয়ন মাঠ থেকi কােলকশন কের সবিজ$
যটা পল না, aথচ চািহদা আেছ, সটা বাজার থেক িকেন িনেয়
চেল eল$ o হাট থেক e হােট িনেয় চেল eল$ আমােদর বািড়
থেক eক িকেলািমটার দূের বুধবার আর শিনবার eকটা হাট বেস$
সসব a েল বািল টাiেপর মািট, যা লাগায় তাi হয়$ মািট eক
িকেলািমটার eধাের oধাের aেনক িডফােরn$ আবার আমার বাবার
িপিসমার বািড়, আমােদর বািড় থেক ৩-৪ িকেলািমটার eকটু
পি েম চেল গেল, সখােন কােলা kচkেচ মািট, িক ু হয় না$
সানা িদেলo খার হেয় যােব$ আমােদর বািড় থেক d-আড়াi
িকেলািমটার দূেরর জিমgেলােত আলgেলা চoড়া$ আষাঢ় মােস
যখন জল ধের গল, eকটু কােsর ডগা িদেয় খুেঁ ড় খুেঁ ড় চারেট
কের ভি ডর দানা ফেল িদেয় চেল গেছ, তার মাঝখােন কচু
বসােনা আেছ, আরামেস ভােলা সবিজ হেয় যাে $”
নতুন pজেnর পিরযায়ী িমক
pদীেপর ছােটাভাi িপনাকী আট বছর আেগ sরােত চেল গল।
gােমর eকজন oখানকার কাঁচ কারখানায় কাজ করত। স oেক িনেয়
গল সে কের। তারপর eেক eেক দশ-পেনেরাটা পিরবােরর
ছেলরা গেছ। কu সপিরবাের চেল গেছ। gজরােতর oi a েল
মেয়রাo কাজ পায়। কােনা কােনা পিরবােরর মেয়রাo কাজ
িনেয়েছ। i াবািড়র িতন শতািধক পিরবােরর ৭৫% বািড় থেক কu
না কu eখন বাiের কাজ করেত যাে । কu যাে আলুর
লািডং-আনেলািডংেয়র কােজ, কu িবsুট কারখানায়, কu sরােত।
তেব নতুন pজেnর ei ছেলরা gােমর সে সmক িছn কেরিন।
িব ু সবi কের
pদীেপর মেজাভাi িব ু$ চার ভাiেয়র মেধ o বরাবর gােমi রেয়
গেছ$ িব ু আদেত eকজন পাকা চািষ$ pদীপ বেল, “বাঁচার sােথ
মাnষ কানিদেক যােব? সময়i িঠক কের দয়, তামােক oiিদেক
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--- ১ বsা িডeিপ ৯০০ টাকা, ১ বsা iuিরয়া ৫০০ টাকা$ eবাের
জেলর খরচ, আমার িনেজর মিশন, আিম তল িকেন িনেয়
eেসিছ$ dেটা সচ কেরিছ, তােত ধু তল খরচ হেয়েছ$ আমার
তা কাuেক ভাড়া িদেত হয় না$ িনেজর পুkেরর জল$ ক ােনল
থেক eকবার জল িনেয়িছ$ যখান থেক জলটা বর হে , তার
থেক ১০০০ ফুট দূের আমার সিরষাবািড়$ oখােন eকটা সরকাির
খাস জায়গায় িনকািশ আেছ$ সখােন মিশন িনেয় িগেয় জলটা
িদেয়িছ$ তােত আমার লস হেয় গেছ$ সামেন য eকটা ভারী বষণ
হল, সিরষাবািড়েত জল ধের গল$ আমন ধান কেটিছ, তার eকটা
রস জিমেত িছল$ সিরষাগাছ পাকার আেগi তা বৃি $ ১ ki টাল
২৫-৩০ কিজ মেতা সিরষা আিম পেয়িছ$ ১৪ ঘNা আিম জল
লািগেয়িছ দড় িবঘায়$ ভাড়ায় িনেত হেল ৬০ টাকা/ঘNা িদেত হত$
৮৪০ টাকা ভাড়ার বদেল ১০ িলটার তেল আিম চাষটা তুেল িনেত
পেরিছ$ ভাড়ায় জল িনেত হেল আমার লস eেস যত$ আমার
মাথায়-মাথায় হেয়েছ$ ১ ki টাল সিরষার দাম ৪০০০ টাকা, বতমান
মােকেট ৪০ টাকা/ কিজ$ আিম ২৩০০ টাকা মেতা খরচা কেরিছ$
ei িসজেন ২ িবঘা ১৭ কাঠায় বােরা চাষ কেরিছ$ ২ িবঘায়
sপার শংকর, ১৭ কাঠায় eন শংকর$ eর মেধ ১ িবঘা ৪ কাঠা
ভােগ$ ১ িবঘার জn িদেত হেব ২২০০ টাকা, ৪ কাঠার জn ৪০
কিজ ধান$
বােরা uঠেল আuশ$ মন চাiেল করেতo পাির, নাo পাির$
গতবছেরর আেগর বছর আিম আuেশ ধান ভােলা পাiিন$ বnার
জn$ ১৭ কাঠায় পেয়িছলাম ৮ মণ$ বশােখ বীজতলা পেড় গল$
জ েত রাপণ হল$ ভােd ধান তুেলi সে সে লাঙল, সে
সে আবার চাষ, আমন$ সটার ফলন হয় িবঘায় ১০ মণ কের$
আuেশর ধানটা তুলেত িগেয় আমন বুনেত লট হেয় যাে $ তাi
২০ মেণর জায়গায় ১০ মণ কের হে $ ধান eমন সময় পেকেছ,
oiসময় লাগাতার বৃি হয়, ধান ঝাড়ােনা হেব কী কের? eকবছর
oপের তরপল িদেয় খুিঁ ট িদেয় মাচা করা হেয়েছ$ মােঠ জল$ ধান
কেট pািsেকর oপর রাখেত হে $ সi pািsক নৗকার মেতা
কের টেন আড়ায় তুলেত হে $”
িব ুর কথা েন আিম oর িচnাভাবনার সামাn নাগাল পাi$ o
বলেছ, ‘মন চাiেল করেত পাির, নাo করেত পাির’! িকnt oর ei
মনটার গড়ন কমন? eর utর আিম পাi pদীেপর কাছ থেক$
চািষর an িচnাভাবনা
“চােষর oপর কােনা বাবু আর িনভরশীল নয়$ pেত ক লােকর
an িচnাভাবনা আেছ$ ধেরা, চাষ বলেত তা পেনেরা িদেনর
ব াপার$ চািষ লাঙল িদল, রায়া- টায়া কের, যার ােলা আেছ
তােক বেল িদল তুi আমায় জল দ, তার সে ক Tাk আেছ, তুi
জল িদেয় চেল যািব$ বািড়ঘের বuেক বেল গল, মােঝ মােঝ িগেয়
যিদ দখেত না পািরস, লাক লািগেয় কীটনাশক p কের তার
পয়সা িদেয় িদস$ মােঝ মােঝ িগেয় দেখ িনস, জিমেত জল আেছ
িকনা, ফেট গেছ িকনা$ আিম চললাম আলুর sাের$ আিম চেল
গলাম রাiসিমেলর কােজ$ আিম চেল গলাম রাজিমিstর কােজ$
d-eক িবঘা জিমেত oiটুk কােজর জn আিম িতনমাস পাঁদ
ঘসেবা কন? বাiের িগেয় আিম ১৫০০০ টাকা িনেয় আসব$ তাo
যিদ ব বsা করেত না পাির, দরকার নi, জিম ভােগ িদেয় দ$ না

যেত হেব$ িব রু িপক-আপ ভ ান আেছ$ যখন ডাক পল, সখােন
iনকাম করেত চেল গল$ dgগাপুেজার আেগ িকেনেছ ঢালাi
মিশন, ছাদ ঢালাi হয়$ মাঝখােন oর িপক-আপ ভ ােনর ভাড়া
হি ল না$ িদন- ক-িদন gােম িপক-আপ ভ ােনর সংখ াটা বেড়
গেছ$ িব ু যখােনi কাজ কrক না কন, কােজর মেতাi কাজটা
কের$ oর চািহদাটা pচুর$ তা সেtto eমন eক eকটা সময় eেস
যায়, তখন ভাড়া হয় না$ কী করেব? আDা মারেত মারেত িঠক
করল, eকটা ঢালাi মিশন িকেন ফিল$ ৬৫০০০ টাকা িদেয় eকটা
সেক ড hা ড ঢালাi মিশন িকেন ফলল$ কনার পর eবার
লবার লাগেব$ লবার- টবার জাগাড় কের, তারপর বলচা কড়া
আেছ, সব িনেয় ...$ িব ু িতনখানা ভাড়া পায়$ eকটা িপক-আপ
ভ ােনর, গািড়েত ঢালাiেয়র মাল সব লাড করল, সখােন ফলল$
মিশেনর eকটা ভাড়া$ সারািদন কাজ করল তার মজুির$”
আিম (সমীkক) যখন i াবািড়েত গলাম, িব ুর সে আলাপ
হল$ দখলাম, িব ু eকজন কমবীর$ জিমর মািলকানার মােপ িবচার
করেল pদীপ-িব রু া ছােটা চািষ পিরবার$ oেদর সাkেল সােড়
িতন িবঘা জিম$ ছেলপুেল িনেয় ১২-১৩ জেনর পিরবার$ di দাদা
আর eক ভাi যখন বাiের চেল গল, সংসােরর দািয়t িব রু oপর
পড়ল$ oেক aেনক কসরত কের ei যৗথ পিরবােরর সংসােরর
হাল ধের থাকেত হেয়েছ$ আিম ভাবিছলাম, িব ু আমন আuশ আর
বােরা িতনেট ধােনর চাষ কের, িনেজেদর জিমর oপর aেnর জিম
িনেয় ভাগচাষ কের, িপক-আপ ভ ান চালায়, ঢালাi মিশন ভাড়ায়
খাটায়, আবার িফশািরর বাগদা িচংিড় চােষ নেমেছ --- কী কের
সামলায় eত সব? oেক িজেjস করলাম$ িব ু বলল, “pেত ক
বছর আিম আuেশর চাষ কির না$ আিম তা eকা থািক বািড়েত,
eরা সকেল ফাঁেক থােক$ আিম যখন sেযাগ পাi তখনi কির$
ধেরা eবছর মেজাভাiেক পেয়িছ, আমন চাষটা তুেল িনেয় সিরষা
িদেয় িদেয়িছ$ সিরষাটা তুেল িনেয় বােরাটা রাপণ কেরিছ$ eiটা
তুলব$ সামেন িফশাির আেছ$ িফশািরটা যিদ টাiম মেতা uেঠ যায়,
তাহেল আিম আবার আuেশ লেগ যেত পারব$ ভাবিছ করব, নাo
করেত পাির$ গত িসজেন কিরিন, তার আেগর িসজেন কেরিছলাম$
বnার বছের কেরিছলাম$ শতকরা ১০% লাক আuশ কের$
বােরাটা ৮০% মাnষ কের$
আিম গতবছেরর আেগর বছর eক িবঘা জায়গায় আuশ
কেরিছলাম$ আমার খরচা হেয়িছল ২০ কিজ িডeিপ, ২০ কিজ
iuিরয়া, লাঙেল ২ ঘNা ৪০ িমিনট$ বােরার বীজটা িনেয় আuশটা
হয়$ আuেশর বীজটা িনেয় বােরা হয়$ শংকর ধান$ আমনo ঘেরর
থেকi কির$ কােনা বছর হয়েতা dেধ র আর পাটিন িমkড হেয়
গেছ, করেল লস হেয় যােব, আবার বীজভাNার থেক িকেন িনেয়
আিস$ ৩০ কিজ প ােকেটর দাম ১২০০-১৪০০ টাকা$ আবার কােনা
সমেয় িনেজর ধানটা পছn নয়, আuশটা িবিk কের িদেয় --আমারi কাছকািছ বািড়র মেধ আমার ধানটা িদেয় eলাম, oনার
শ ধানটা িনেয় চেল eলাম$ আuেশ কীটনাশক, সার আর
িভটািমন খরচাটা কম, িতনেট চােষর মেধ বােরার খরচ সবেচেয়
বিশ$ আমার খরচ eকটু কম হয়, কারণ আিম সিরষাটা চাষ কির$
oটার জবkমতাটা pচুর থােক$
আিম eবার সিরষা চাষ কেরিছলাম দড় িবঘায়$ খরচা পেড়িছল
মnন সামিয়কী
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কীটনাশক িদেয়িছ, dবার লাঙল িদেয়িছ, জল িদেয়িছ, তাহেল
আমার কম হেব কন? eiভােব eকিদেক িচnাটা গিড়েয় যায়$”
ধান চােষর মােঠ িফশাির
িব ু বেল, “আমােদর ei eলাকায় িতনবছর িচংিড় চাষ আরm
হেয়েছ$ কী কারেণ লােক ei চােষ যাে ? বতমােন জিম তা
eকi রকম আেছ$ জিম তা আর বাড়েছ না$ িকnt জনগণ বাড়েছ$
তাহেল pেত ক পিরবাের জিমর পিরমাণ কেম যাে $ খােদ ঘাটিত
হে $ িফশািরর ব বসােতo ঝুিঁ ক আেছ$ তবুo মাnষ যাে $ কারণ
কী? চnাi থেক বাগদার মীন আেস$ eকটা মাছেক মিডিসন
খাoয়ােনা, oi পেয় টটা কাটেত সাজ-সর াম --- মিশন, আেলা,
তল, জল --- সবিকছুর খরচা হে $ gুকন-িড, কমp ান, ঘের
পাতা গrর dেধর দi, িbটািনয়া িবsুট, সব unত মােনর খাদ
ব বহার করা হয়$ মিশন িদেয় খাল থেক নানা জল িনেয় আসা
হয়$ oi িফশািরর কােছ ধােনর জিম থাকেল কীটনাশক ব বহার
হেল সi গ াসটাo মােছর পেk kিতকারক$ যিদ মােছর kিত হয়,
eর জn চািষেক জিরমানা িদেত হেব$ সবাiেকi সাবধােন িনেজর
চাষ করেত হেব$ প াপটা করেত হেলo পােরর সাiেড িগেয়
করেত হেব$ আমােদর িনেজেদর ঘেরর কী পিরেবশ! িফশািরর মেধ
চেল গেল রাজবািড় মেন হেব$ পির ার-পির nতা বজায় রাখেত
হেব$ আপনােক িফশািরেত ঢুকেত গেল িbিচং-জেল পা ডুিবেয়
ঢুকেত হেব$ eকটা মােছর িপছেন খরচা হয় ৫ থেক ৬ টাকা$ oi
মাছটা মােকট-দের িবিk করেল পাব ১২ টাকা$ eটা pথম বছেরর
খরচা$ িdতীয় বছেরর খরচাটা কী? আমার মািট খাঁড়া হেয় গেছ,
a ােসট থেক যাে $ তখন ধু মিডিসন আর খাবার িদেয় eকটা
মােছর িপছেন খরচা হে ৩ টাকা$ গতবছর eকটা মাছ ১২ টাকায়
িবিk কেরিছ$ eবছর যিদ রট বােড়, ১৫ টাকা হেয় যােব$ যিদo
মিটিরয়ােলর দামo বাড়েব$ খরচ হয়েতা ৩ টাকার জায়গায় ৪ টাকা
হেব$ a ােসট থেক য পুিঁ জটা থেক যাে , সিদক থেক লাভ$
ঝুঁিক িনেয়o লােক ei চাষ করেত যাে $ ঝুঁিকটা কী? যিদ ফl
লেগ যায়, তার মরা ছাড়া আর পথ নi$ ফl হল ভাiরাস$
ভাiরাস লেগ গেল oi মাছ গত খুেঁ ড় ঢুিকেয় িbিচং-ি িচং িদেয়
মািট চাপা িদেত হেব$ না করেল আবহাoয়াটা িবষাk হেয় যােব$
তাহেল আমার জn aেnর kিত হেব$ তার জn আমায় জিরমানা
িদেত হেব$ আর eকবার যিদ ei ব বসায় কu িজতেত পাের,
তােক আর কu ধরেত পারেব না$ গত িসজেন পূব eলাকায়
ভাiরাস লেগেছ$ শতকরা ৭০-৮০% িফশািরর চাষ ভাiরােস ন
হেয়েছ$ কালীনগেরর oসাiেড dগানগর, যখােন আমার মামাবািড়,
oখােন eকেচিটয়া িফশাির$ মৗজা িহেসেব oখােন ৯০% ধােনর
জিম িফশািরেত চেল গেছ$ মামার eলাকা dগাপুের eমন aবsা
eখন, পায়খানা করেত হেলo আমােক ঘরেক আসেত হেব$
পায়খানা তা দূর, কােনা থুতু ফলা যােব না, িবিড় ফলা যােব
না$ কu কu ১০-১৫ ফুট িনেচর িদেকর লয়াের বািরং কের
পাiপ বিসেয় পায়খানা তির কেরেছ$ গতবছর আমার মামােদর
িতনেট পেয় ট চেল গেছ$ আর পাঁচটা পেয় ট িছল, সgেলা িদেয়
মাটামুিট মাথায় মাথায় মকআপ হেয় গেছ$ oরা আজ চােdা
বছর ei চাষ করেছ$ pথম বছর য ডাuন খেয় যােব, তার সারা
জীবন শষ$ d-লাখ টাকা দনা িনেয় আিম ei চাষ কেরিছ$ আমার

চাষ কেরo তা পাঁচ মণ ধান পাব$ ভােগ য করেছ, স বিশ
পিরমাণ জিমেত চাষ করেছ$ আিম পাঁচ িবঘা জিম চাষ কের
জিমেনর কােছ বেস থািক, তার eকটা মােন আেছ$ পাঁচ িবঘা
জিমেত চাষ কের আিম ৪০০০ কের ২০,০০০ টাকা লাভ পাব$ যারা
eiরকম ভাগচাষ কের, তােদর হয়েতা gােম an কাজ আেছ$
দাকান আেছ, িটuশিন করেছ িকংবা eলআiিস করেছ, িক an
িকছু করেছ$
আমার জ াঠার ছেলেক আিম দাদা ডািক$ দাদার বেড়া ছেলটা
িপkর (pদীেপর ছেল) চেয় eক বছেরর ছােটা$ স u মাধ িমক
দoয়ার পের আমার ছােটাভাi oেক িনেয় গেছ$ খাoয়াদাoয়া
িনেয় pায় সাত হাজার টাকা মেতা পায়$ gােমর ছেলgেলা যারা
যায়, ফাটকাবাজo হয়$ বািড়েত িঠকমেতা টাকা পাঠায় না$ আমার
ছােটাভাi oেক ধমক িদল, ‘তুi হািড়েত তির করা ভাত খাি স,
কাmািনেত যাি স চা-িবsুট পাি স$’ চkুলjা, মানিবকতা
থােক তা! eiভােব eেক aপরেক বেক িদেল শানার জায়গা
থােক, শহেরর মেতা তা নয়$ eiভােব ঘের হয়েতা পাঁচহাজার
টাকা iনকাম হয়$ দাদা িনেজ ১০০ িদেনর কােজর জবকাড
পেয়েছ$ সটা বuিদেক িদেয় িদেয়েছ$ দাদা জিমজায়গা লk রােখ
pাস eকটা ভ ানিরকশা িকেন িনেয়েছ$ সারািদেন ৫০-৬০ টাকা যা
হল তাi হল$ চােয়র দাকােন বেস আিছ, ভাড়া হল তা হল,
নাহেল ঘের চেল eলাম$ জ াঠামশাi ঠাkদার আমল থেক সংসার
চালােতন, গাপেনo িকছু টাকাপয়সা কের িনেয়েছন$
চাষ সবাi করেছ$ যােদর বিশ জিম, লাক নi, স eক
ফ াসাদ! সবটাi যিদ লােকর oপর িনভর কের চাষ কের, তােক ঘর
থেক আরo িদেয় আসেত হয়$ eবার পাঁচ িবঘা জিম, ঘের িতন
ভাi িক চার ভাi আিছ, দরকার মেতা eকটা লাক ধের িনলাম$
আবার গােয়-গােয় জিম, তার জিমেত আিম চারিদন খেট িদলাম,
তুi আমার জিমেত চারিদন খেট দ$ বদিলেত কাজটা হেয় গল,
ঘেরর পয়সা ঘেরi থেক গল$ পাঁচ িবঘা জিম থেক লভ াংশটা
বিরেয় eল$ ধু চােষ কu নi$ য কােনা eকটা আলাদা িকছু
কের$ পাmেসট কrক বা স ভ ান চালাক বা iেলকিTেকর দাকান
কrক$ সmূণ চােষর oপর িনভরশীল কu নi$”
লাগালািগ বাস আর দখােদিখ চাষ
i াবািড়েত বােরা চাষ eকসময় িছল না$ aিধক ফলনশীল ধােনর
চাষo িছল না$ দিশ ধােনর বীেজi চাষ হত$ তারপর ােলা
পাm, বােরা চাষ আর িবেদিশ ধােনর বীজ সবi eল$ pদীেপর
কথায়, “লাগালািগ বাস আর দখােদিখ চাষ$ eকটা ফাঁকা জায়গায়
eকটা ঘের যিদ কu বাস কের, তারi ভরসায় anরা িগেয় বাস
কের$ চাষটা হে , য যমন চাষ কের, পােশর চািষ তােক
anকরণ কেরi চাষ কের$ eটা gােমর পর gাম আর মােঠর পর
মাঠ যায়$ কালেকর কথা কu ভাবেছ না$ আজেকর বঁেচ থাকা
িনেয় িকnt সবাi ব s$ আজেকর জীবনযাtা য কিঠন$ পরsের
আেলাচনা কাথায় হয়? সারািদন পির ম কের সবাi যখন চােয়র
দাকােন যাে , আDা মারেছ eক জায়গায়$ কার কী লাগেব, কার
লাক লাগেব, কার জিমেত ক টাকা পােব, কার জিমেত কী ধান
ভােলা হেয়েছ --- hাঁ র eকi ধান আিম লািগেয়িছ, oর হেয়েছ
২৭ মণ, আমার হেয়েছ ২৬ মণ$ িবঘা pিত ei সার িদেয়িছ,
মnন সামিয়কী
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যিদ ভাiরাস লেগ যায়, আেগর (সামেনর) বছর আবার d-লাখ
টাকা লাগােত হেব$ তাহেল চার লাখ টাকার a ােসট eেস যাে $
eর পুেরা i টােরs gনেত হেব$ তার পেরর বছর যিদ ভগবান
দয়, তাহেল মাথায় মাথায় eেস যােব$ ধেরা, আমার পেয় টটায়
ভাiরাস লেগ গেছ$ পািখ eকটা মাছ তুেল িনেয় an পেয়ে ট
ফেল িদল$ কােরে টর মেতা ছুটেব ভাiরাস$ e মারাtক ব াপার$
আমােদর চার িবঘা পেয়ে ট আিম পেয়িছ ২০,০০০ কের ৮০,০০০
টাকা$ pথম বছের আিম পাঁচটা পেয় ট কের িদেয়িছ$ আমার িতনেট
পেয় ট কেট গেলo আর য dেটা আেছ, oটাi লাভ দেব$ তার
পেরর বছর পাঁচটা পেয়ে ট আিম পাঁচ dgেণ দশ লাখ টাকা লাভ
করব$ ব s! গতবছর আমােদর চার িবেঘেত চারজেনর শয়ার
িছল$ eবছর dজন ছেড় িদেয়েছ$ d িবঘা কের dজেনর আলাদা
আলাদা চাষ হে eবার$”
চািষমেনর rপাnর
জানা পিরবােরর ei িববরণ থেক আমরা চািষমেনর rপাnেরর
eকটা ধারণা পাi$ কৃিষকাজ বা চাষবাস চািষর জীবেনর a ।
মেনর সে কাজ eকi sের বাঁধা$ তার িচnাভাবনা eতটুk
িনরালm নয়$ eতকাল সi মন শহেরর বিs আর কারখানায়
িগেয়o gামসমােজর ( কৗম) আtীয়তার বnন িছn করেত পােরিন$
নানান সংকেট স িফের আসেত চেয়েছ, আ য় খুেঁ জেছ তার
পুরেনা িভেটমািটেত$ িকnt আজ সi চািষমন আরo গভীর eক
সংকেট টালমাটাল$
সi গভীরতর eক সংকেটর পদ িন শানা যায় চািষেদর
িনেজেদর iিতহােসর বণনায়$ pদীেপর pিতেবশী িবমলকাকা
sৃিতচারণ কেরন, “১৩৭৪ সােল (ব াb) বnা হয়$ ফসলহািন হেয়
গল$ মাnষ বাঁচেব কী কের? eবাের eকটা িবকl ধােনর চাষ
eল$ জল কাথায় পাoয়া যােব? িটuবoেয়ল গেড় pথেম সi চাষ
আরm করা হল$ িবিভn রকম ধান পি ম থেক আনা হেয়িছল,
u ফলনশীল আiেরট, আi-আর ৩৬, জয়া$ িটuবoেয়ল টপা
eকটু ক হয়$ তারপর পুkর কাটা হল$ পুkর কেট পাiপ িদেয়
জল তালা হল$ সi থেক জলেসচ কের পুেরা মােঠ চাষ হত$
তারপের ১৩৭৬-৭৭ নাগাদ মথুরা থেক eেস eখােন ােলা গাড়া
আরm করল$ পুেরা মােঠ (২২০০ িবঘার মৗজা) বােরা চাষ হল$
তখন খুব কম পয়সােত চাষ হত, লাভ pচুর$ িবঘা pিত ৪০০-৫০০

টাকা খরচ িদেয় ভােলাi লাভ হত$ eiভােব চলেত চলেত eমন
aবsা হল, সiসব ােলােত নানা oঠা r হল$ eকi লয়াের
(জলsের) িছল িমি জল, সi লয়াের eেস গল নানা জল$
আট-দশ বছের ei পিরিsিত হল$ মােঠ চাষ বn হেয় গল$
জিমেত riেল গাছ হেয় যাে , ধান আর তমন হে না$ সকেল
ভাবল, oi লয়াের তা আর হেব না$ কী করা যায়? ােলা
আরo িডেপ গাড়েত হেব$ আেগ িছল ৬০ িফেট, eবাের ২৫০-৩০০
িফট িনেচ িদেয় িদল$ আবার ssাd িমি জল uঠেত লাগল$ সi
থেক e পযn চাষ চেল eেসিছল$ পের তেলর (িডেজল) দাম
বাড়ার জn খরচা বিশ পেড় গল$ বােরা চােষ লাভ কেম গল$
ফলনo িকছু কমল$ ২০১১ সােল চাষ eকদম বেnর মাথায়$ মাnষ
আর খরচায় পাষােত পারেছ না$ তারপর gােম iেলকিTক eল$
িকছু লাক িমিনিডপিটuবoেয়ল চালােনার জn bেক কােরে টর
a ািpেকশন করল$ তারা পারিমশন পেয়েছ$” আবার বােরা চােষ
i াবািড়র মাnষ uৎসাহী হেয় uেঠেছ$ যার জিম নi বা নামমাt
আেছ, স ভােগ িনেয় চাষ কেরেছ$ ফলন সামাn বেড়েছ$
১৩৭৪ ব ােbর বnায় i াবািড়েত দাrণ খাদ াভাব দখা
িদেয়িছল$ আজ তা নi$ d-eক িবঘায় ধান চাষ করেল চািষর
খারািক হেয় যায়, খাদ াভাব মেট$ িকnt চার দশক আেগর সi
সমেয় চািষর মেন ‘aিধক ফলন’, ‘লাভ’-eর িহেসব িছল না$
ক াশ টাকার pেয়াজন িছল িনতাni কম, িবেশষত সংখ াগির
ছােটা চািষেদর পিরবাের$ আজ সi িহেসব সবব াপী, সকেলর
মেন$ তাi স ধােনর জিম ন কেরo িফশাির করেত unুখ$ তােক
বেড়ােলাক হoয়ার কায়দা িশিখেয় িদেয় গেছ ‘িবেদিশরা’! িবেদিশ
বলেত যারা পূব মিদনীপুেরর uপkলবতী দীঘা, শংকরপুর, জলদায়
িচংিড় চাষ িনেয় eেসিছল$ eক-eকজন ৩০-৪০ িবঘা জিমর oপর
িফশাির কেরিছল$ কািট কািট টাকা লাভ কেরেছ তারা$ পের
ভাiরােসর মড়ক লেগেছ, তারা ছেড় পািলেয় গেছ$ িকnt টাকা
কামােনার uপায় িশেখ িনেয়িছল dগাপুর gােমর (pদীেপর মামাবািড়)
চািষরা$ তােদর থেক িশেখেছ িব রু া$
িব েু ক আuেশর চাষ িনেয় িজেjস কেরিছলাম$ স বেলিছল,
‘মন চাiেল করেত পাির, নাo করেত পাির’$ সi মেন eখন
aেনকরকম িহেসেবর টানােপােড়ন$

মnন সামিয়কীর gাহক হান।
ডাকেযােগ সারা বছেরর ছ-িট সংখ ার gাহক চাঁদা প াশ টাকা।
যাগােযাগ
িজেতন নnী, িব ২৩/২ রবীndনগর, বড়তলা, কলকাতা ৭০০০১৮
দূরভাষ : ২৪৯১৩৬৬৬, i- মল : manthansamayiki@gmail.com
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কৃিষর পট পিরবতন
‘চািষর কােছ ধান চাষ কতটা uপেযাগী’ ei িবষয় িনেয় যখন মnন সামিয়কীেত চচা চলেছ, তখন ‘ ি টয়ার’ পিtকায় ‘কৃিষর পট পিরবতন’ (Changing
Agricultural Scenerio, Vol. 44 : No. 45, 20-26 May 2012, Frontier)

িশেরানােম িকছু সmাদকীয় মnব করা হয়। িবষয়িটর grt িবচার কের
আমরা ei িবষেয় িচnাভাবনা কেরন eরকম কেয়কজনেক oi মnেব র oপর িকছু বলেত বিল eবং eকটা সংলাপ গেড় তালার চ া কির। ‘ ি টয়ার’
পিtকার সmাদকীয় মnব সহ eপযn পাoয়া িতনিট মnব আমরা eখােন pকাশ করিছ। iংেরিজ থেক egিল anবাদ কেরেছন তমাল ভৗিমক। আশা
কির, ei সংলােপ আরo aেনেক যাগ দেবন।
সmাদকীয় মnব , ি টয়ার

ভারেতর দিরd জনসাধারেণর eক িবপুল সংখ াগির aংশ
কােনারকেম িনেজেদর খাবারটুk জাটায় আর সরকার খাদ শেs য
ভরতুিক দয় তার oপর ei মাnষgেলা িনভর কের থােক$ িকnt য
মধ িবt ণী িদন িদন সংখ ায় বেড় চেলেছ, তােদর চািহদা হল
আরo বিশ পিরমােণ uৎকৃ খাবার$ আর িঠক eখােনi কৃিষবািণেজ র সামািজক িভিt দাঁিড়েয় রেয়েছ$ ২০১০-১১ সােল রকড
পিরমাণ ২৪১৬ লk টন খাদ শs uৎপn হেয়েছ$ তুলনামূলকভােব
anমান করেল ২০২০-২১ সােলর মেধ ভারতীয়রা বছের ২৮০০ লk
টন খাদ শs ভাগ করেব$ ভারতবেষর কৃিষজিমgেলা আকাের
ছােটা$ তাi eখােন কৃিষকােজ ব বhত যntপািতর পিরমাণ বরাবরi
anাn দেশর তুলনায় কম$ যখােন সারা িবে মাথািপছু কৃিষজিমর
পিরমাণ ৩.৭ হkর, ভারেত ৮৩%-eর বিশ kেt কৃিষজিমর
পিরমাণ মাথািপছু ২ হkেররo কম$ ভারতীয় কৃিষেত চীেনর তুলনায়
aেধক eবং জাপােনর তুলনায় eক-দশমাংশ শিk (পাoয়ার)
ব বহার হয়$ a-কৃিষ কমেkেtর pসােরর জn সরকার যসব নীিত
gহণ কেরেছ, তার ফেল কৃিষ িমেকর জাগােন টান পেড়েছ$
সmpিত ei কারেণi মহারােT কৃ া নদীর di পাের চািষরা আখ
চােষ নতুন চােষর সর াম িকেন কৃিষমজুেরর aভাব সামাল িদে $
gামীণ পিরবারgেলার জn িনmতম মজুির িনি ত করার য
পদেkপ সরকার িনেয়েছ, তােত গত eক বছের মজুির aেনকটা
বৃিd পেয়েছ$ শহরায়েনর ফেলo মজুিরর খরচ বেড়েছ$ ২০০১
থেক ২০১১, ei দশ বছের শহের জনসংখ া বৃিdর হার যখােন
৩১.৮%, gামা েল সi হার ১২.২%$
গত পাঁচ বছের ভারেত Tাkর িবিk বেড়েছ ৪২%$ িহেসব
মেতা ২০১১-১২ সােল সংখ াটা দাঁড়ােব ৫,৫২,৪৩৪$ কৃিষ
uৎপাদনশীলতার বৃিd চািষেদর আরo খরচবhল জীবনযাপন চািলেয়
যেত সাহায করেছ$ ১৯৬০-eর দশেক pিত eকর কৃিষজিমেত
প শিk ব বহার হত বছের ১৫০০ ঘNা আর তা eখন কেম
দাঁিড়েয়েছ ৩০০ থেক ৪০০ ঘNা$ িবে য দশgেলায় সবেচেয়
বিশ Tাkর uৎপাদন হয়, তার মেধ ভারত anতম$ িনমাণ- kেt
মাল বoয়ার জn aথবা িবেয়বািড়র সাজসjা থেক r কের
কৃিষজ ফসল, খতমজুরেদর বেয় িনেয় যাoয়ার জn বরাবরi Tাkর
ব বহার হেয় eেসেছ$ বতমােন ছােটা আকােরর Tাkেরর চািহদা
বেড় চলায় বিশরভাগ Tাkর uৎপাদক ছােটা eবং কম খরেচর
Tাkর বিশ কের তির করার িদেক ঝুক
ঁ েছ$ pািnক চািষরা
িবেশষভােব তির Tাkর ব বহাের uৎসাহ দখাে $ বh চািষ, যােদর
জিমর পিরমাণ o আয় কম eবং oi আেয় যােদর পেk Tাkর বা
anাn দািম কৃিষ যntপািত কনা সmব নয়, তারা ogেলা ভাড়া
িনে , aথাৎ তা আিথকভােব সmব হেয় uেঠেছ$ মােঝর িকছু

লাক কৃিষ যntপািত o পাmেসট িকেন চািষেদর কােছ ভাড়া
খাটাে $ িকnt কৃিষেkেt গবািদ প র ব বহার কেম যাoয়ায় গাবর
o সােরর সংgহo কেম যাে $ eর ফেল চািষরা রাসায়িনক সার
িকনেত বাধ হে $ যেহতু pিত বছর ২ কািট টন রাসায়িনক সার
িবেদশ থেক আমদািন করা হয়, সােরর দাম কম রাখেত সরকারেক
আমদািনর oপর ভরতুিক িদেত হয়$
ভারতীয় কৃিষর চহারার ei পিরবতনেক বামপnীরা uেপkা
কেরেছ$ ফলত, দেশর সবেচেয় িপিছেয় থাকা যসব a েল Tাkর,
পাoয়ার িটলার o হারেভsােরর মেতা কৃিষ যntপািতর pেবশ
রাজৈনিতক o িনরাপtাজিনত কারেণ বতমােন ব াহত হেয় রেয়েছ,
সখােনo কৃিষকােজ ব াপক িশlায়েনর িবrেd কােনা aথপূণ
pিতেরাধ গেড় তালার aবsােন বামপnীরা নi$ ১৯৮০-র দশেক
চািষরা, িবেশষত ধনী o মাঝাির চািষরা তােদর ফসেলর লাভজনক
দােমর জn আেnালন করত$ িকnt যািশ-িটকােয়েতর আেnালন
বিশিদন টেকিন$ কারণ তারা িবষয়টােক মািN বা ফসেলর
হালেসল বাজােরর বাiের িনেয় যেত পােরিন$ সংকীণ রাজৈনিতক
দৃি র জn কৃিষ-p েক সামিgকতায় হািজর করা তােদর পেk সmব
িছল না$ িচরাচিরত বামধারার চচা থেক দখা যাে য তারাo
sােতর পেki eিগেয় যেত চাiেছ, যিদo তা খািনকটা
িনিkয়ভােব$ eখন খুচেরা ব বসায় eফিডআi (িবেদিশ pত k
িবিনেয়াগ) eক বাsব িবষয়$ িকnt য িবষয়টা নজর eিড়েয় যাে ,
তা হল, খুচেরা ব বসার সে বhজািতক কেপােরশেনর সংেযাগ
ভারতীয় কৃিষেক িবপুল িশlায়েনর িদেক ঠেল িদেত চেলেছ eবং
তার ফেল ছােটা জাত িবলুp হেব$ ফলsrপ মহানগরgিলর
pােn িবপুল সংখ ক িনঃs চািষ o বিsবাসী জেড়া হেব$ কৃিষর ei
গেড় oঠা pkাপেট যা খুবi জrির তা হল কৃষক-p িট িনেয়
পুনিবেবচনা করা$ eটা িচরাচিরত বা a-িচরাচিরত কােনা ধারার
বামপnীেদর a ােজ ডায় িনিদ ভােব নi$
দবল দেবর মnব

সূেtর uেlখ ছাড়া পিরসংখ ান সmেক িকছু বলা কিঠন$
সmাদকীয়র ( ি টয়ার) বশ িকছু িবষেয় আিম সmূণ eকমত$ িকnt
িকছু িবষয় আেছ যgেলা বাsবসmত বেল আমার মেন হয় না$
pথমত, ভারতীয় কৃিষেত যত জাগান দoয়া হয়, তার সে
িবে র গড় পিরসংখ ানgেলার তুলনা করার কােনা মােন নi বেলi
আমার মেন হয়$ কন eরকম ধের নoয়া হেব য জাপান,
আেমিরকা বা চীেন বিশ বিশ কের শিk o বstগত জাগান দoয়া
হে বেল ভারেতর কৃিষ uৎপাদেনর পেko সটাi ভােলা?
িdতীয়ত, কৃিষ uৎপাদনশীলতার বৃিd চািষেদর আরo খরচবhল
জীবনযাপন চািলেয় যেত সাহায করেছ --- eটা িক সিত ?

তাহেল গত দশ বছের নিথভুk কৃষক-আtহত ার সংখ া ৮০,০০০
ছাড়াল কী কের? কন চািষর সnােনরা দেল দেল শহেরর িদেক
কােজর আশায় ছুেট যাে ? gামা েল পণ ায়েনর বৃিd eবং কৃষক
পিরবাের আরo খরচবhল জীবনযাপেনর মেধ কার সmক িবষেয়
লখক সেচতন নন বেল মেন হয়$ আরo আ েযর িবষয়, লখক
ধের িনে ন, চািষরা ei জীবনধারা চািলেয় যেত সkম! gােমর
মাnেষর সংsৃিতর থেক িবি n বাম মতাদেশর সে ei ধারণার
িমল রেয়েছ$
তৃতীয়ত, কৃিষেত রাসায়িনক জাগােনর ( যমন সার) জn
সরকাির ভরতুিক বাড়ােনার দািব কেরেছন লখক$ eর থেক বাঝা
যায়, িতিন কৃিষর পাষণেযাগ তা িনেয় িচিnত নন eবং চান য খাদ
uৎপাদেকরা সবসময় বাiেরর (anজািতক কেপােরটেদর) আমদািনর
oপর িনভরশীল হেয়i থাkক! eর িভতেরর কথাটা হল, eiসব
রাসায়িনক o শিkর জাগান ছাড়া কৃিষকাজ aসmব --- eটা
‘িটনা’ ( দয়ার iজ না aলটারেনিটভ) নামক uপসেগর লkণ$
শেষাত, িকuবায় কৃিষেত (বাiেরর কােনারকম জাগান ছাড়াi)
য িবশাল সাফল পাoয়া গেছ, তা িনেয় eকটা asাভািবক o
a ভ নঃশb িবরাজ করেছ$ মেন হে , eটা ‘িচরাচিরত বা aিচরাচিরত কােনা ধারার বামপnীেদর a ােজ ডায় নi$’
আপাতত ei$ আশা কির আপিন eবং সmাদক (যিদ িতিন ei
লখা পেড়ন) বুঝেবন য আমার p gেলা আিম তক চালােনার জni
তুেলিছ, কােনা ব িkগত আkমণ করার মেনাভাব আমার নi$

চািষ িছল না, চাষ সmেক তারা িকছুi জানত না। সািভেয়ত
iuিনয়েনর কৃিষব বsােক eরা ংস কেরিছল। আজেকর লিgপুিঁ জ
চািলত কৃিষেত সmবত oi eকiরকম ঘটনা ঘটেত চেলেছ। আপিন
য লখাটা আমায় পািঠেয়েছন, সখােন কতকgেলা grtপূণ p
তালা হেলo ভােলা কােনা িবে ষণ anপিsত। লখািটেত বশ
িকছু পারsিরক সmকেক ব বহার করা হেয়েছ eবং কােনা ব াখ া
aথবা িচnাভাবনা না কেরi কতকgেলা সাধারণ ধারণার oপর
িভিt কের িকছু িবষয়েক সদথক ধের নoয়া হেয়েছ।
মধ িবt ণী ‘uৎকৃ খাবার’–eর চেয়o বিশ চায় সiসব
খাদ যgেলার িবjাপন তােদর আকৃ কেরেছ। আর য জিম,
পিরেবশ o sানীয় সমাজ (মাnষ, uিdদ o প ), সমুেdর কথা
ছেড়i িদলাম, তােদর ei uৎকৃ খাবােরর জn দরকার, সgেলােক
বাঁিচেয় রাখার খরচ না িমিটেয়i মধ িবtরা তা পেত চায়। কৃিষ o
pকৃিতর ছাঁয়া eিড়েয়i মধ িবtরা বেড় oেঠ। eরা ধু জােন শিপং
মল আর sপার মােকেটর িভতের কী কী আেছ। যিদ eরা pকৃিতর
কােছ যায়, পযটক িহেসেব যায়, মজা করেত বা দখেত যায়,
aেনকটা যাdঘর বা সাংsৃিতক an ােন িগেয় যরকম eরা an
সংsৃিতর সে পিরিচত হয়। খাদ aথবা িনেজেদর জীবনযাপন eবং
কৃিtমভােব সৃ চািহদাgিলর ফলাফল সmেক তােদর সিত কােরর
কােনা ধারণা নi। ‘uৎকষ’ বলেত eরা বােঝ sান বা কাল
িনরেপkভােব যা িকছু য কােনা সমেয় iে মেতা পাoয়া যােব eবং
সgেলা দখেত হেব snর আর থাকেব ঝকঝেক প ােকেটর মেধ ।
নৃতািttেকরা জােন, pিত eকক পিরমাণ জিমেত ছােটা জােতর চাষ
িশl-কৃিষর তুলনায় aেনক বিশ uৎপাদনশীল। uৎপাদনশীলতােক
িকnt eকটা কােনা ফসেলর চাষ িদেয় মাপা যায় না। িবিভn ফসল
o িবিভn জীবজntর পাশাপািশ বেড় oঠার সামিgক সmেnর মধ
িদেয় eটা বুঝেত হয়; আর তার সে জিমর uবরতা রkার খরচ
eবং oi জিম রkার জn যসব sানীয় সমাজেক বাঁিচেয় রাখেত হয়
তার খরচটােকo বুঝেত হয়। ধু য িহেসবটা eর মেধ আেস না,
সটা হে , কৃিষজিশl িবপুল লােভর িহেসব aথবা লিg পুিঁ জর dারা
পুিঁ জর পুি ভবন কতটা হে তার িহেসব।
কতটা শিk দoয়া হল eবং কতটা শিk udৃt িহেসেব পাoয়া
গল, তা যিদ িকেলাক ালিরেত মাপা হয়, তাহেল ছােটা জােতর
kেt তার anপাত ১:৭; আর িশl-কৃিষর kেt ei anপাত ৭:১।
তারপর ei uৎপn খাদ েক পিরবহণ কের দূেরর বাজাের িনেয় িগেয়
রাnা করা খাবার িহেসেব িবিk করেল খরচ বেড় anপাতটা দাঁড়ায়
২১:১। িবপুল পিরমাণ শিk ( পেTািলয়াম, pাকৃিতক গ াস) আমদািন
কেরi কবল eটা সmব হয়। িশl-কৃিষ কাযকরভােব িজবা jালািন বািড়েয় তােল, মািটর তলা থেক খিনজ o জল বর কের
আেন, খাদ uৎপাদন eর পা ফল। aনিদেক চািষর চাষ বেড়
uঠেল sানীয় সমাজ বঁেচ থােক।
সাধারণত কৃিষর মেধ রেয়েছ মাnেষর সে পিরেবশ o sানীয়
সমােজর খুব জিটল eবং u -সমিnত জিবক, সামািজক o
সাংsৃিতক সmক। হাজার হাজার বছেরর পরীkা-িনরীkা eবং তার
aিভjতা থেকi কৃিষব বsার জn। সামাn aিত-aিsরতার কারেণ
শিk, pাকৃিতক সmদ, জল o েমর িমিলত pবাহ eবং ভারসাম
যিদ িবি ত হয়, ei ব বsা ভেঙ পড়েত পাের। চািষেদর সারল o

িsেফন মাiকেসেলর মnব

rেতi বিল, ‘গিরব’ শbটা আিম পছn কির না। কারণ eর
কােনা মােন নi। eটা eকটা িবমূতায়ন। গিরিব eমন eকটা
সmক, যার সে শাষণ o aসাম যুk। যসব মাnষ িনেজর
জিমেত িনেজর খাদ ফলায়, তােদর ‘গিরব’ বলা হয়, কারণ
তােদর িটিভ নi, গান নেত হেল তারা িনেজরাi গান বািনেয়
সi গান গেয় শােন। আর যসব চািষরা ঋণ িনেয় কৃিষ-যntপািত
কেন eবং িবেদশ থেক চােষর জাগান আমদািন কের, তােদর বলা
হয় ধনী aথবা িনেদনপেk ‘আধুিনক’ বা ‘pগিতশীল’। যিদo
মািকন যুkরােT লk লk ei ধরেনর চািষ দuিলয়া হেয় জিম
হারাে । সখােন ei ধরেনর চািষেদর কৃিষখামারgেলােক ব া
বােজয়াp করেছ eবং সgেলা ‘চুিk’ চািষেদর িদেয় চালােনা
হে । জিম, sানীয় সমাজ বা পিরেবেশর pিত ei চুিk-চািষেদর
কােনা দীঘsায়ী দায়বdতা বা সmক নi।
eটা সত য সাধারণভােব বামপnীেদর কৃিষ সmেক কােনা
ভােলা িবে ষণ নi। তােদর বিশরভাগi aগভীরভােব মােkর
লখা পাঠ কেরেছ eবং কৃিষ o পিরেবশ সmেক জেন pচুর
কৃিষকাজ কের গেছ যারা, সgেলা মােটi জােন না। চািষেদর
িনেয় মােkর শষ জীবেনর কাজ সmেক তারা িনি তভােবi িকছু
জােন না। oi কাজgেলা সািভেয়ত iuিনয়েন চেপ রাখা হেয়িছল,
িঠক যভােব ি sানরা বাiেবেলর বh asিsকর বi চেপ িগেয়িছল
eবং বািতল কেরিছল। eiসব বামপnীেদর দেখ মেন হয়, বৃহদাকার
uৎপাদন ব বsায় তারা পুিঁ জপিতেদর মেতাi মুg। eiচ িজ oেয়lস
শষ জীবেন িলেখিছেলন, সািভেয়ত iuিনয়েনর পিরচালেকরা কu
মnন সামিয়কী
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রkণশীল মেনাভােবর জn তােদর তাি ল o aবjা করা হেয়েছ।
িকnt তােদর ei রkণশীলতার uৎস হল তাপগিতিবদ ার নীিতসমূেহর
pিত dাশীলতা। eর aথ হল, চািষরা জােন, িকছু না িদেয় িকছু
পাoয়া যায় না। চািষেদর চােষর সে সmিnত সmকgিলেক যিদ
আপিন খুিঁ টেয় দেখন, মািটর সে চািষর eবং সামািজকভােব তােদর
কৗমসমাজgিলর মেধ কার সmকেক দখেল আপনার আর যাi মেন
হাক সরল মেন হেব না। িশl-কৃিষ বাsেব eiসব pাকৃিতক শিkপথ eবং pাকৃিতক o সামািজক সmকgিলেক ভেঙচুের িদেয়েছ;
আর সi জায়গায় বিসেয়েছ জীবা jালািনর শিkেক, মূলত তা
pচুর িহংসার মাধ েম কেরেছ (uদাহরণ িহেসেব uপিনেবশবাদ,
দিkণ-পূব eিশয়ার যুdgেলা, আমলাতেntর anpেবশ iত ািদর কথা
বলা যায়)। চািষরা জােন, আপিন িকছু না িদেয় িকছু পেত পােরন
না। pচুর সmদ pেয়াগ কের eবং pাকৃিতক সmকgিলেক aবjা
কের শষ পযn িটঁেক থাকা যায় না eবং পিরণােম িবপযয় নেম
আেস। জিম, কৃিষ eবং anাn সmেদর িভিtসমূহেক aিতিরk
লু ঠন কের বh সভ তা িনেজেদর ংস কেরেছ। আগামী দশকgিলেত
যখন জীবা -jালািন আরo ফুিরেয় আসেব, তখন মাnষ বুঝেত
পারেব িঠক কতখািন দkতা, jান o সmকসমূহেক আমরা হািরেয়
ফেলিছ। eখন আমরা যা করিছ, তা হল, পৃিথবীর oপর আমােদর
িনয়ntণ হািরেয় ফলিছ।
মািটেত যা pেয়াগ করা হয়, তােক ‘সার’ বলা uিচত নয়। oটা
হল ‘কৃিtম িববধক’ বা ‘pকৃিতর পিরবত’। eটা িঠক য সার
গােছর বৃিd ঘটায়, িকnt কীেসর িবিনমেয়? আসেল তা মািটর
uবরতােক ংস কের আর সজni eেক ‘সার’ বলা যায় না।
pাকৃিতক গ াস নামক জীবা jালািনর শিk pচুর পিরমােণ খরচ
কের য নাiেTােজন সার তির করা হয়, তা আসেল মািটর জব
uপাদানgিলেক ভেঙ ফেল জীবাণু-গঠন িkয়ােক তরািnত কের
জিমর uবরতােক ন কের দয়। জব বstgিল িনেজ থেকi ধীের
ধীের dবীভুত হেয় জব aেm পিরণত হয় eবং মািটর িভতের চুiঁ েয়
িগেয় খিনজ বstেক ভেঙ খিনজ লবণ তির কের uিdেদর জn।
আপিন যিদ নাiেTােজন ব বহার কের জব বstgিলেক পুিড়েয় দন,
তাহেল আপিনi মািটেত খিনজ dব মশাে ন, কারণ মািট
sাভািবকভােব সi কাজ করেত পারেছ না।
মািটর িভতর pিত ঘন সি টিমটার আয়তেন য লk লk pাণ,
জীব-জীবাণু, কীট-কীটাণু রেয়েছ, তােদর জn মািটর সে eবং eক
িমেথাজীবী সmক তােদর রেয়েছ মািটর সে i --- eরাi মািটর
গড়ন তির কের, eরাi uিdদেক রkা কের। মািটেক uবর o নরম
কের রাখার ei কাজ যারা সারাkণ চািলেয় যায়, নাiেTােজন সহ
anাn রাসায়িনক dবত তােদরেকi ংস কের। যত বিশ
নাiেTােজন ব বহার করা হয়, মািট তত pাণহীন হয়। uবরতা বৃিdর
য pাকৃিতক চk িছল, তােক ধংস কের দoয়ার ফেল পিরবেত
আরo নাiেTােজন ঢালেত হয়। oi pাকৃিতক uবরতা সৃি কারী
জীবkল না থাকায় মািটর জবkমতা কেম যায়, চারাগাছ dবল হেয়
পেড়। তখন মািটেত আরo রাসায়িনক, আরo আগাছা মারার oষুধ
iত ািদ িদেত হয়। মািকন যুkরােT ১৯৪০-eর দশেক যখন pথম
কীটনাশক ব বহার করা হয়, eখন তার চেয় ৩০ থেক ৪০ gণ
বিশ কীটনাশক কৃিষজিমেত ব বহার করেত হয় (আিম aব
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‘কীটনাশক’ ক জীবনাশক বা pাণহnারক বলাটাi পছn কির)।
pকৃিতেত িকছু মাংসাশী কীটপত আেছ, যারা িনরািমষাশী
কীটপত েদর খেয় িনেয় চারাগাছেক বাঁচায়। ‘কীটনাশক’gেলা oi
মাংসাশী কীটপত েক মের িদেয় ‘ পাকােদর’ শিkশালী কের
তােল। iিতমেধ মাnষ য খাদ gেলা খেয় ফেল, রাসায়িনক
ব বহার কের চাষ করার ফেল তার মেধ পুি িববধক বstgেলার
aভাব দখা যায়। eর জn নানারকম হরেমােনর aভাব,
রাগpিতেরাধকারী kমতার aভাব o ক ানসাের মাnষ ভুগেত r
কের। eিশয়ার মধ িবtেদর মেধ য ডায়ােবিটস রােগর িবেsারণ o
মদবৃিdর মহামারী দখা যাে ; তােদর মেধ ক ানসার হাসপাতােলর
জনিpয়তা যভােব বৃিd পাে , egিল তারi সাk -pমাণ।
পিরেবশবাদী iuিজন oডাম দিখেয়েছন য, কীটনাশক ব বহার
না করেল pথেম ফসেল পাকামাকড় eকটু লােগ। তারপর তােদর
মাংসাশী pাণীরা খেয় ফল eবং তখন ফসেল পাকা লাগার ঘটনা
কেম যায় eবং সামিয়ক দখা যায়। kিতর মেধ dবল চারাgেলাi
eকটু বিশ আkাn হয়। কীটনাশক o anাn রাসায়িনক ব বহাের
মাংসাশী pাণ o pিতেযাগী pাণ ংস হoয়ায় চারাগাছ dবল হয়,
পাকামাকেড়র আkমণ বােড়, তােদর কীটনাশক pিতেরােধর kমতা
বােড় eবং তখন আরo বিশ িবষাk কীটনাশক আরo বিশ
ব বহার করার pেয়াজন দখা দয়।
আপিন যিদ pকৃিতর sাভািবক চkgেলােক বুঝেত পােরন,
তাহেল pাকৃিতক পdিতেতi জিমেক খুব uবর রাখেত পােরন।
চািষেদর ei jােনর eক িবরাট ভাNার িছল। ‘iেকালিজ
a াকশন’ নােম eকটা সংগঠন আেছ, তারা গত ৪০ বছর ধের
pাকৃিতক পdিতেত চােষর eকটা pবল চ া চািলেয় যাে । eখন
তারা নািতশীেতা a েল মাt ১০০০ বগফুট জিমেত (১০টা ৫x২০
ফুট ফসেলর জিম) eকজন মাnেষর খাবার তির করেত পাের।
eকi সে জিমর uবরতাi ধু বাঁিচেয় রাখেত পাের না, anবর
জিমেক uবর কের তুলেতo পাের। মূলত eেদর কায়দাটা হে ,
‘মািট তির করা’ eবং তার সংলg pাণীসমােজর পুি বৃিd করা।
eরi পা ফল িহেসেব খাদ uৎপাদন। িবপরীেত, িশl-কৃিষ পা ফল
িহেসেব ‘ পেTািলয়াম তির কের’, মািট খুেঁ ড় খিনজ বর কের,
sানীয় সমাজgিলেক ংস কের, ক ানসােরর কারণ সৃি কের,
খােদ র পুি কমায় eবং pত k ফল o aভী িহেসেব ধনসmদ
পুি ভুত কের।
ছােটা জাত sানীয় সমাজেক িটঁিকেয় রাখেত চায় আর তােত
জিম o চািষর sাs রkা কের। পিরেবশগতভােব মধ িবtরা পরগাছা
হoয়ায় sানীয় সমােজর সে খাবার ভাগ করেত চায় না। তারা চায়,
তােদর জni সব খাবার তির থাক eবং যখন তােদর যটা খেত
iে করেব drত eকটা গািড় চািলেয় িগেয় তখনi কndীয় ভাNার
থেক িকেন আনা যায়। খাদ িবেkতার সে কােনারকম বাঝাপড়া
বা ব িkগত সmক গেড় তালায় স আgহী নয়।
ভরত মানসাটার মnব

‘কৃিষর পট পিরবতন’ লখািটেত কৃিষর ব াপক িশlায়ন eবং
বhজািতক কাmািনেদর kমবধমান িনয়ntেণর pিkেত চািষর িবষয়
িনেয় পুনভাবনার pেয়াজনেক সিঠকভােবi uপসংহার টানা হেয়েছ$
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তেব ei পুনভাবনার িবsৃত গিতমুেখ য anদৃি pেয়াজন, আমার
মেন হয় লখেকর তার aভাব রেয়েছ$ ভারতীয় কৃিষর ৮০ শতাংেশর
বিশ যখােন ছােটা জাত, য কােনা কৃিষনীিতর পুনিবnােস তােদর
চািহদােক agািধকার িদেত হেব$
eেত anেশাচনার িকছু নi য ভারতীয় কৃিষেত চীেনর তুলনায়
aেধক eবং জাপােনর eক-দশমাংশ শিk (পাoয়ার) ব বহার হয়$ eটা
ধু ভারতীয় কৃিষর aিধকতর শিk-কাযকরতার (eনািজ eিফিসেয়িn)
সূচক, যা pবেnর লখক যথাযথভােব uপলিb করেত পােরনিন$
জীবা jালািনর kমবধমান aভাব eবং dমূেল র সে সে বাiেরর
(নবীকরেণর aেযাগ ) শিkর oপর িনভরশীলতা বাড়ােনার বদেল
কমােনা দরকার! িsেফন মাiকেসল সিঠকভােব uেlখ কেরেছন,
ছােটা জােতর চােষ ১ িকেলা-ক ালির শিk ব বহােরর িবিনমেয়
ফসেল ৭ িকেলা-ক ালির পাoয়া যায়$ সখােন বৃহদায়তন িশlেকিndক
কৃিষেত uেlাটাi ঘেট$ ৭ িকেলা-ক ালির pেয়াগ কের ১ িকেলাক ালির ফরৎ পাoয়া যায়! ছােটা জােত pাকৃিতক বিচt ময় জব
চােষ শিk-কাযকরতা ১০:১ anপাতেকo ছািপেয় যেত পাের$ eর
ফেল কৃিষ বৃহদায়তন িশl-কৃিষর তুলনায় ৭০ gণ বিশ শিk-কাযকর
হেয় uঠেত পাের!
ভারতীয় কৃিষর ভিব ৎ িবচkণ পথ িনণেয়র kেt শিkর p বাদ
িদেয়o পিরেবশ, nায়িবচার o sাs গত িবেবচনায় তা aব i
সবে $ ব াপক রাসায়িনক িনভর িশl-কৃিষ মািটর uবরতােক ন
কের, ভূগভs জলেক িনঃেশষ কের িবষপূণ খাদ uৎপn কের$ aথচ
kুdায়তন, বিচt ময় জব চাষ জিমেত পেড় থাকা শেsর aবিশ েক
সmূণ pাকৃিতকভােব পুনব বহার কের মািটর uবরতা o ভূগভs
জেলর uৎসেক পুনিনমাণ কের eবং তােত sাs কর খাদ uৎপn হয়$
i টারnাশনাল a ােসসেম ট aফ eিgকালচারাল সােয়n a া ড
টকেনালিজ ফর ডভলপেম ট (IAASTD) তােদর ‘িব কৃিষ
িচিঠপt

pিতেবদন’-e s ভােব আধুিনক িশl-কৃিষর kণ-sািয়tেক িচিhত
কেরেছ$ ৬০িট দেশর চার শতািধক কৃিষ-িবেশষj eবং ১০০০ মািlিডিসিpনাির পযােলাচক চার বছর িবশদভােব aধ য়ন করার পর eিট
pকািশত হেয়েছ$ ভারত ei ‘pিতেবদন’-eর sাkরকারী দশ$ aথচ
আমােদর দেশর কাuেকi pায় eর uেlখ করেত দখা যায় না!
লখক uেlখ কেরেছন, pিত বছর ২ কািট টন রাসায়িনক সার
িবেদশ থেক আমদািন করা হয় eবং তার জn মাটা ভরতুিক িদেত
হয়$ ei সােরর দাম যত বাড়েব তত ভরতুিক বাড়েব$ aতeব eটা
কখনi আিথকভােব চািলেয় যাoয়া যায় না$ লখক eটাo বেলেছন,
ভারেত শহেরর জনসংখ া গত দশেক ৩১.৮% বেড় গেছ$ ei ধরেনর
kমবধমান শহরায়নo চলেত পাের না$ কারণ মেন রাখা দরকার, গেড়
eকজন শহরবাসী eকজন gামবাসীর তুলনায় িতনgণ বিশ িজিনসপt
ভাগ কের$ nাশনাল কিমশন aন ফামাস-eর pিতেবদেন বলা
হেয়েছ, ভারেতর চািষেদর ৪০% চাষ ছেড় িদেত চাiেছ$ সরকােরর
গলদ নীিতসমূহ eবং aবেহলার কারেণ তােদর dদশা আজ ei sের
পৗঁেছেছ$ eখান থেক ভিব dাণী করা যায়, পিরেবশগত o আিথক
কারেণ শরণাথী সmাব ২৫ কািট মাnষ কােজর সnােন তােদর পেটর
িখেদ মটােত শহেরর বিsgেলােত িভড় করেব$
সামেনর িদেন আমােদর gামা েল aেনক বিশ grt দoয়া
দরকার$ আমােদর মৗিলক চািহদাgেলা মটােনার kেt সmূণ
sিনভরতা aজেনর জn আমােদর সামিgক পিরেবশ সহায়ক কৃিষ eবং
িবেকিndকৃত kিটর িশেlর পেথ যেত হেব$ dভাগ জনকভােব
‘বাম’পnীরা নামটুk বাদ িদেয়, ব বsার সে aেনকটাi খাপ খাiেয়
িনেয়েছ বেল মেন হয়$ সামাn eকটা aংশ বাদ িদেয় তারা বতমােন
পথহারা$ তােদর গভীর তndা n িন ল aবsা ভেঙ জেগ oঠা
জrির pেয়াজন$

িবষয় : মnন

িবগত কেয়কবছর যাবৎ ‘সংবাদমnন’ o ‘মnন সামিয়কী’র আিম
িনিব পাঠক। ei পিtকা dিটেত যাঁরা িনয়িমত িলেখ থােকন, িবিভn
সংবাদ পাঠকেদর কােছ পৗঁেছ দন, লখার সূেt তাঁরা আমার
পিরিচত। যিদo ei সিদনমাt, গত তiেশ জুেনর আেগ সাkাৎ
পিরচয় হেয় oেঠিন।
মnন সামিয়কীর ei বছেরর মাচ-eিpল সংখ ািটেত খুব pাসি ক
িকছু আেলাচনা আমার ভাবনার স ী হেয়েছ। কােনা আেnালেন
শািমল হoয়া eকজন বা diজন মাnেষর সামািজক pিত ার কারেণ
ধুমাt তাঁেদরi aবমাননার pিতবাদ করার িপছেন ভুল দৃি ভি কাজ
কের। ei আেnালনকারীরা যতজন রাTীয় শিkর হােত aপমািনত বা
িনগৃহীত হেয়েছন, pেত েকর জni আমরা pিতবাদ করব। আপনারা
ei আেলাচনার aবতারণা কের খুব ভােলা কেরেছন।
কলকাতার বিs uে দ eবং নগরায়ন িনেয় ী শমীক সরকার য
লখািট তির কেরেছন, সিট চমৎকার হেয়েছ। লখািটর িভতর eকটা
ঘটনা পরmরার iিতহাস পাoয়া যাে । শমীক যা িলেখেছন সটা
চােখর oপর দেখিছ বেলi হয়েতা তার যথাথতা aনায়ােস uপলিb
কেরিছ। uে দ হoয়া মাnষেদর শহেরর pােn ঠেল িদেলo

জনসংখ ার িবপুলতার কথা ভেব দখেল মেন হয় আজেকর
নগরpােnর eiসব আবাসন িকছুকােলর িভতর শহেরর িভতের জায়গা
কের নেব। িকnt eiসব আবাসেন যথাথ পুনবাসন হয়? কী ধরেনর
পিরেবশ গেড় oেঠ eiসব আবাসেন? শশব, যৗবন, বাধক িক sিs
পায় eiসব গৃেহ?
আমােদর জীবনযাtার ধরনটা কী হoয়া uিচত, স িবষেয় সেচতন
করেব পিরেবশ দূষেণর oপর aত n pেয়াজনীয় লখাgিল। মাবাiল
ফান আর টাoয়ার বা মাটরগািড়র aপিরিমত ব বহােরর িবrেd
আপনারা চমৎকার সব িরেপাট আপনােদর কাগেজ বার কেরেছন।
আবার, চােষর kেt রাসায়িনক সার বা কীটনাশেকর ব বহার বজন
কের জব সার iত ািদ ব বহার করবার যথাথতার কথাo বেলেছন।
আিম িনেজ সাiেকল চালােত ভােলাবািস। সmূণ িনরীহ ei যানিটেক
ধুমাt বেড়া গািড়র asিবধার কারণ ধের িনেয় সাiেকল চালকেদর
oপর নানািবধ িবিধিনেষধ চািপেয় দoয়া aত n aস ত। তােদর জn
eকফািল রাsা বার কের দoয়াটাi সিঠক পদেkপ হেত পাের। ...
২৮ জুন ২০১২
ামল চn
রতন পিl, শািnিনেকতন

stািধকারী িজেতন নnী কতৃক িস-৫৬৪, ফেতপুর pথম সরণী, গােডনরীচ, কিলকাতা-২৪ হiেত pকািশত eবং তৎকতৃক িpি টং আট, কিল-৯ হiেত মুিdত। সmাদক িজেতন নnী।
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