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ফসল িব㘀脄뫿씆েতও িস㘀脄ကেকট

িশিল㰀瘇িড় 䨀সিমনাের চািষেদর সমস韽া 㰀縇েন
অবাক িবেশষ⌀됂রা
িনজꈀᨄ সংবাদদাতা
িশিল㰀瘇িড় ১২ জু
ন, ২০১৬, ০৭:০৪:৫৬
䨀খেতর ফসল িব㘀脄뫿씆র লােভর অ　 িগেল িনেက িস㘀脄ကেকট। 뫿꜄ােমর বাজাের দর 䨀নই। ফসল 뫿꜄াম 䨀থেক শহের
িনেয় 䨀যেত হেয় 䨀য খরচ হয় তােত লাভ কেম, শহের 䨀পৗ뫿㼄ছেলও ফসল িব㘀脄뫿씆 িনেয় অিনကয়তা রেয়েছ। বাধ韽
হেয়ই 뫿꜄ােম ফসল িকনেত আসা দু
একজন ‘䨀চনা’ মু
খ ছাড়া উপায় 䨀নই। এই 䨀চনা মু
েখর িস㘀脄ကেকট ফসেলর
দামও 䨀বিশ িদেত চায় না বেল অিভেযাগ।
কৃ
ষকেদর কােছ এমন সমস韽ার কথা 㰀縇েন চমেক উেঠেছন এক뫿ট আက㸀줈
জািতক 䨀ꈀᨄကােসবী সং製ার
িবেশষ⌀됂রা। শিনবার িশিল㰀瘇িড়র দা㘀脄জ㸀줈
িলং 䨀মােড়র এক뫿ট অিভজাত 䨀হােটেল িশিল㰀瘇িড়জলপাই㰀瘇িড়র
কৃ
ষকেদর 䘀꜄িতিনিধেদর আেলাচনায় ডাকা হেয়িছল ‘কনিসউমার ইউিন뫿ট এက 㘀騃া럽 䨀সাসাই뫿ট’ সংে뫿ꠁেপ
কােটর তরেফ। উেကশ韽, িবপণেন কৃ
ষকেদর পরামশ 䨀দওয়া,
㸀줈
এবং কৃ
ষকেদর সমস韽া 䨀ক䄀츄রাজ韽 সরকারেক
জানােনা। আেলাচনায় িস㘀脄ကেকট অিভেযাগ 㰀縇েন উেကেগ িবেশষ⌀됂রা। সং製ার নীিত িবে䔀㬄শক এবং
কলকাতা 䨀কে䄀츄র দািয়က䘀꜄াက পৃ
ကীরাজ নাথ বেলন, ‘‘এই 䘀꜄থম আমরা 䘀꜄ািကক কৃ
ষক 䘀꜄িতিনিধেদর সে䘀
আেলাচনায় বসলাম। অেনক রকেমর সমস韽ার কথা 䨀শানা 䨀গল। িস㘀脄ကেকেটর এক뫿ট অিভেযাগও রেয়েছ।
সব সমস韽ার কথাই আমরা সরকারেক জানাব। কৃ
ষকেদর ব韽পক সেচতন করার 䘀꜄েয়াজন রেয়েছ।’’
ফসল িব㘀脄뫿씆েত কী ভােব জাল ছিড়েয়েছ িস㘀脄ကেকট?
হলিদবািড়র এক뫿ট কৃ
ষক 䘀ােবর 䘀꜄িতিনিধ জয় 䨀সােমর অিভেযাগ, যখন 䨀টাম韽ােটা অথবা ল　া 뫿꜄ােমর
বাজাের ১০ 䨀থেক ১৫ টাকা 䨀ক㘀脄জ দের কৃ
ষকরা িব㘀脄뫿씆 করেত বাধ韽 হন, 䨀স সমেয়ই শহেরর খু
চেরা বাজাের
ফসেলর দাম থােক নূ
ন韽তম ২৫ 䨀থেক ৩০ টাকা 䨀ক㘀脄জ। চড়া দােম ফসল িব㘀脄뫿씆র লােভর অ　 কৃ
ষকরা পায়
না, িগেল 䨀নয় িস㘀脄ကেকট চে뫿씆র সদস韽রা। জয়বাবু
র দািব, আঙ㘀㔄
লেদখা, 䨀হমকু
মারীর মেতা 䘀꜄ত韽က 뫿꜄াম 䨀থেক
কৃ
ষকেদর িনেজেদর ফসল ম韽াটােডাের চািপেয় হলিদবািড়র িনয়ি뫿ত বাজাের িনেয় আসা সကব নয়। 䨀কননা
এেত 䨀যমন খরচ 䨀বিশ 䘀꜄েয়াজন, 䨀তমনই শহেরর বাজাের ফসল পাইকাররা না িকনেল 䨀স㰀瘇িল 䨀ফরত িনেয়
䨀যেত হেব, তােত লাভ 䨀তা দূ
েরর কথা, ঘেরর 䨀থেকই টাকা িদেত হেব। ফাঁিসেদওয়ার কৃ
ষক 䘀꜄িতিনিধ 䨀কৗিশক
হালদার বেলন, ‘‘িচিচ䘀া, ঢ韽ারস 뫿꜄ােমর বাজাের এক টাকা দু
’টাকা দের িব㘀脄뫿씆 হয়। কৃ
ষকেদর পে뫿ꠁ 䨀সই
ফসল িশিল㰀瘇িড়র বাজাের িনেয় িগেয় িব㘀脄뫿씆 করা সကব নয়। আবার পযাက
㸀줈 িহমঘর না থাকায় সব ফসল 䨀রেখ
䨀দওয়াও সကব হয় না। তাই জেলর দের িব㘀脄뫿씆 ছাড়া উপায় 䨀নই।’’
কৃ
ষকেদর 䨀থেক বাজােরর দূ
রက এবং সကেয়র উপায় না থাকার সু
েযােগই থাবা বিসেয়েছ িস㘀脄ကেকট চ뫿씆।
뫿꜄ােমর 䨀থেক কৃ
ষকেদর 䨀থেক ত㘀㔄
লনামূ
লক অেনক কম দােম ফসল িকনেছ একে뫿✃িণর ব韽বসায়ীরা। 䨀সই
ফসল চড়া দােম শহেরর বাজাের িব㘀脄뫿씆 কের িက㰀瘇ণ, িতন㰀瘇ণ মু
নাফা লু
টেছন। মূ
লত এরাই 䨀পিশশ㘀脄䘀 বা
রাজৈনিতক 䘀꜄ভাব কা뫿টেয় অন韽 পাইকার ব韽বসায়ীেদর 뫿꜄ােম ঢ㘀㔄
কেত 䨀দয় না বেল অিভেযাগ। উেကািদেক
িস㘀脄ကেকেটর চােপহ㘀㔄
মিকেত কৃ
ষকরা ফসল িনেয় শহেরর বাজাের 䨀গেল সরাসির অেনক পাইকার কৃ
ষকেদর
䨀থেক ফসল িকনেত চান না।
এ িদেনর আেলাচনা 㰀縇েন িবপণন িবেশষ⌀됂রা মেন করেছন, 䨀বসরকাির বড় সং製া সরাসির কৃ
ষকেদর 䨀থেক
ফসল 䨀কনার ব韽ব製া না হেল, িস㘀脄ကেকট চ뫿씆 ভাঙা যােব না।
পৃ
ကীরাজবাবু
র কথায়, ‘‘কৃ
ষকরা যিদ একেজাট হেয় িনেজরা 䘀াব 䨀তির কের পণ韽 শহেরর বাজাের পাঠােনা
㰀縇� কেরন তােত একটা সু
রাহা হেত পাের। খরচ কম হয়। িক তােতও িব㘀脄뫿씆 䨀য হেবই এমন িনကয়তা 䨀নই।
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䨀দখা যাক সরকােরর কােছ আেবদন করব।’’
এ বােরর রােজ韽র মি뫿সভায় কৃ
িষ িবপণন দফতেরর ম뫿ীর দািয়က 䨀পেয়েছন হ㘀㔄
গিলর িবধায়ক তপন
দাশ㰀瘇က। ইিতমেধ韽 িস㘀脄ကেকট সমস韽ার কথা কােনও িগেয়েছ তাঁর। এ িদন তপনবাবু
জািনেয়েছন, আগামী
বু
ধবার রােজ韽র সব িনয়ি뫿ত বাজােরর আিধকািরকেদর 䨀বঠেক 䨀ডেকেছন। তপনবাবু
বেলন, ‘‘䨀বঠেক
িস㘀脄ကেকট অিভেযাগ িনেয় আেলাচনা হেব। 뫿꜄ােমর 䘀꜄ািကক এবং সব飼েরর
㸀줈 কৃ
ষকেদর র뫿ꠁাকবচ িদেত হেব।
সব 䨀জলা 䨀থেক িরেপাট㸀줈
িনেয় পদে뫿ꠁপ হেব।’’
এ িদেনর আেলাচনায় থাকা কৃ
ষকেদর একাংেশর দািব, 㰀縇ধু
কৃ
িষ িবপণম দফতেরর পে뫿ꠁ িস㘀脄ကেকট চ뫿씆
ভাঙা সကব নয়। পু
িলশ䘀꜄শাসন সকেলর সাহায韽 ছাড়া ফসল িব㘀脄뫿씆 䨀কনার িস㘀脄ကেকেটর ‘䨀চনামু
খ’㰀瘇েলা
বদলােনা যােব না।
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