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এখন িাবলল অবাক লালে ক্ে, িালটর দশলকর ক্োড়ায় ৈাথাষপছু আলয়র ষদক ক্থলক ক্দলশর সবলেলয় এষেলয় থাকা রাজযগুষলর একষট 
ষছল পষিৈবঙ্গ। তাষৈলনাড়ু আর পষিৈবঙ্গ ষছল তাষলকার একদৈ উপলর, আর তালদর ৈলযয পাথবকয ষছল ক্নহাতই উষনশ-ষবশ। তার 
পলর ষছল ৈহারাষ্ট্র। িালটর দশক ক্থলকই সারা ক্দলশর তুলনায় ষপলছালত থালক পষিৈবঙ্গ— পলনলরাষট বৃহৎ রালজযর ৈলযয তার অবস্থান 
সিলরর দশলকর ক্োড়ায় ষিতীয় ক্থলক ক্নলৈ দাাঁড়ায় িষ্ঠ, তার পলরর ষতন দশলক তা অষ্টলৈ ষেলয় ক্েলক, এবং েত এক দশলক তা 
ষেলয় দাাঁষড়লয়লছ দলশ।  

েত িাট দশক যলর রালজযর অথবননষতক োত্রাপলথর আর একষট লক্ষণীয় ষদক, ো ষনলয় ততটা আললােনা হয়ষন, তা হল রালজযর 
অথবনীষতলত কৃষির ও ষশলের আলপষক্ষক গুরুত্ব। িালটর দশলক রালজযর ক্ৈাট আলয় কৃষির ও ষশলের অনুপাত ষছল ৪০% আর ৩৪%, 
সারা ক্দলশ তা ষছল ৫৩% ও ২২%, আর পষরলিবার অনুপাত উিয় ক্ক্ষলত্রই ষছল ২৫ শতাংলশর কাছাকাষছ। অথবাৎ, সববিারতীয় 
পষরষস্থষতর তুলনায় রালজযর আলয় ষশলের গুরুত্ব ক্বষশ ষছল, কৃষির গুরুত্ব কৈ ষছল। সিলরর দশলকও ক্ৈাটাৈুষট একই ছষব। ষকন্তু এই 
সৈয় ক্থলকই ক্দলশর তুলনায় রালজয ষশলের আলপষক্ষক গুরুত্ব কলৈলছ, কৃষির আলপষক্ষক গুরুত্ব ক্বলড়লছ— তাই রাজয ও ক্দলশর ৈলযয 
কৃষি ও ষশলের অনুপালতর োরাক একটু কলৈলছ।   

পলরর দুই দশলক ষকন্তু এই ছষবটা সমূ্পণব পালে ক্েলছ। আষশর দশক ক্থলক ক্োটা ক্দলশর তুলনায় রালজযর েড় আলয় কৃষির গুরুত্ব 
ক্বষশ এবং ষশলের গুরুত্ব কৈ ক্দখা োলে এবং পরবতবী কালল এই প্রবণতা ক্বলড়ইলছ। সাম্প্রষতকতৈ দুই দশলক রালজয এবং সারা 
ক্দলশ কৃষির গুরুত্ব আলের তুলনায় খাষনক কলৈলছ, এবং ক্সই অনুপালত পষরলিবার গুরুত্ব ক্বলড়লছ। ষশলের অনুপালতর খুব একটা 
তারতৈয হয়ষন। তা হললও েত এক দশলক পষিৈবলঙ্গর আলয় কৃষির অংশ (২৩%) সারা ক্দলশর তুলনায় (১৮%) ক্বশ খাষনকটা ক্বষশ, 
ষশলের অংশ ষেক ক্সই অনুপালতই কৈ (েথারলৈ ২৬% ও ৩১%) ক্থলক ক্েলছ।  

রালজযর অথবনীষতর এই োত্রাপলথর একটা কারণ অবশযই ষশলে রলৈ ষপষছলয় পড়া। িালটর দশক ক্থলক শুরু কলর আষথবক উদারকরলণর 
নীষত োলু হওয়ার সৈয় অবষয রালজয ষশেলক্ষলত্রর বৃষির হার সারা ক্দলশর ক্থলক লক্ষণীয় িালব কৈ ষছল। উদারকরলণর পলরর ষতন 
দশলক ক্োটা ক্দলশ, এবং রালজয ষশলে বৃষির হার বালড়— ষকন্তু ক্দলশর তুলনায় রালজযর বৃষির হার খাষনক হললও কৈ ক্থলক োওয়ায়, 
তার আলের ষতন দশলক হারালনা জষৈ উিার করা োয়ষন।  

ষকন্তু ক্ে সৈয় যলর ষশলের অবনষত হলয়লছ, তার পাশাপাষশ কৃষিলত রালজয সারা ক্দলশর তুলনায় আলপষক্ষক সােলয না ক্দখলল ছষবটা 
অসমূ্পণব ক্থলক োলব। সির, আষশ ও নব্বইলয়র দশলক রালজয কৃষি উৎপাদলনর হার সারা ক্দলশর েড় বৃষির হালরর ক্থলক ক্বষশ ষছল। 
আর শুযু উৎপাদন নয়, আৈরা েষদ উৎপাদনশীলতার বৃষির হারও ক্দষখ, তা হলল আষশ ও নব্বইলয়র দশলক রালজযর বৃষির হার সারা 
ক্দলশর েড় বৃষির হালরর ক্থলক ক্বষশ। অথে আৈরা েষদ যানোি বা খাদযশলসযর উৎপাদনশীলতার ৈালনর স্তর ক্দষখ, তা ষকন্তু িালটর 
দশলকর ক্োড়া ক্থলক শুরু কলর এখন অবষয ক্দলশর েড় উৎপাদনশীলতার ৈালনর ক্থলক ক্বষশ। ক্দলশর েলড়র ক্থলক এষেলয় ক্থলকও 
রালজয কৃষির উৎপাদনশীলতার দ্রুততর েষতলত বৃষি হলয়লছ, এটা উলেখলোেয। েষদ উলোটা হত, অথবাৎ ষপষছলয় থাকা অবস্থায় শুরু 
কলর দ্রুততর েষতলত বৃষি হত, তা হলল বলা ক্েত ক্ে, ক্নহাত ষপষছলয় ষছল বললই এই উন্নষতর অবকাশ ষছল।  

রালজযর গ্রাৈীণ অথবনীষতলত সির, আষশ ও নব্বইলয়র দশলক উন্নয়লনর প্রৈাণ শুযু উৎপাদনশীলতালতই নয়, অনযানয নানা ৈাপকাষেলতও 
যরা পলড়লছ। জাতীয় নৈুনা সৈীক্ষার পষরসংখযান ক্থলক ক্দখা োলে ক্ে, রালজয দাষরদ্রসীৈার নীলের জনসংখযা ক্দলশর েলড়র তুলনায় 



অষযকতর হালর হ্রাস ক্পলয়লছ সিলরর দশলকর ক্োড়া ক্থলক নব্বইলয়র দশলকর ক্শি অবষয। তাই রালজযর অথবননষতক োত্রাপলথ ষশলের 
ক্ক্ষলত্র হতাশাজনক ক্রকলডবর পাশাপাষশ কৃষিলত আলপষক্ষক সােলয উলেখলোেয।    

এর কারণ কী? একটা ৈত হল, আষশ ও নব্বইলয়র দশলকর পষিৈবলঙ্গ কৃষির উৎপাদনশীলতা ক্েটুকু ক্বলড়লছ তা ৈূলত সবুজ ষবপ্ললবর 
ষবলষিত আেৈলনর েল (উচ্চেলনশীল বীজ বা ক্সলের প্রসার), োর ৈূলল আলছ বযষিেত উলদযাে। ষকন্তু এই েুষির সৈসযা হল, এষট 
ক্োটা পূববাঞ্চললর, এবং প্রষতলবশী বাংলালদলশর (ো আবহাওয়া, প্রকৃষত, কৃষিপ্রেুষি বা িূষৈবযবস্থার ষদক ষদলয় অলনকটাই এই রালজযর 
সলঙ্গ তুলনীয়) ক্ক্ষলত্রও প্রলোজয। পষরসংখযান ষবলেিণ কলর ক্দখা োলে ক্ে, যান োলি উচ্চেলনশীল বীলজর প্রসার পষিৈবঙ্গ ও 
বাংলালদলশ তুলনীয় হালরই হলয়ষছল। অথে পষিৈবলঙ্গ কৃষিলত উৎপাদনশীলতা বৃষির হার বাষক সারা িারত এবং বাংলালদলশর ক্থলক 
উলেখলোেয িালব ক্বষশ।   

বাৈফ্রন্ট সরকালরর আৈলল কৃষি পষরসংখযান ষনলয় ষকছু ষবতষকবত পদলক্ষলপর েলল পষরসংখযানেত অষতরঞ্জলনরও কৃষির বৃষির হারলক 
এৈন ক্বষশ ক্দখালত পালর, ক্কানও ক্কানও সৈাললােক এ কথাও বলললছন। ষিন্নতর পষরসংখযান বযবহার কলর আৈরা ষহসাব কলর 
ক্দখষছ ক্ে, ১৯৭৭-এর পর ক্থলক আষশর দশক এবং নব্বইলয়র দশলক পষিৈবলঙ্গ কৃষির উৎপাদনশীলতার বৃষির হার তার আলের ও 
পলরর পেবালয়র তুলনায় ক্বষশ। শুযু তা-ই নয়, তা একই সৈয়সীৈার ৈলযয সারা িারলতর, ও বাংলালদলশর বৃষির হালরর তুলনালতও 
ক্বষশ।    

আর একষট সম্ভাবয কারণ হল বাৈফ্রন্ট সরকালরর কৃষিনীষত। ১৯৭০-এর ক্শিিাে ক্থলক শুরু কলর ১৯৮০-র দশক যলর পষিৈবলঙ্গর 
বাৈফ্রন্ট সরকার িােোলির ক্ক্ষলত্র ষকছু সংস্কার কলর, ো ‘অপালরশন বেবা’ নালৈ পষরষেত। এই সংস্কালর িােোষিলদর েসললর িালের 
পষরৈাণ বাড়ালনা হয় এবং উলেলদর িয় ক্থলক ষনরাপিা ক্দওয়া হয়। এ ছাড়া উিৃি জষৈ বণ্টন করা হয় এবং তার সলঙ্গ পঞ্চালয়ত 
বযবস্থালক আরও শষিশালী কলর ক্তালা, আর সার, বীজ, ও োলির অনয উপাদালনর সাষববক বণ্টন বযবস্থার উন্নষত। ২০০২ সালল 
প্রকাষশত একষট েলবিণাপলত্র  অষিষজৎ ষবনায়ক বলন্দযাপাযযায়, পল োটবলার আর আষৈ ক্দখাই ক্ে, রালজয কৃষির উৎপাদনশীলতা 
বৃষিলত সীষৈত িূষৈসংস্কালরর সদথবক িূষৈকা ষছল। তা হললও আৈালদর েলবিণা অনুোয়ী ক্দখা োলে, এর প্রিাব সাষববক 
উৎপাদনশীলতা বৃষির ২৮% বযাখযা করলত পালর; বাষকটার জলনয দায়ী অনযানয নানা উপাদান। এই অনয উপাদানগুষল কী, এবং তালদর 
আলপষক্ষক গুরুত্ব ষনলয় পরবতবী কালল েলবিণা হলয়লছ, োর ৈলযয উলেখলোেয প্রণব বযবন এবং ষদলীপ ৈুলখাপাযযালয়র েলবিণা। তাাঁরা 
ক্দখালেন ক্ে, রাজয সরকালরর ষৈষনষকট ষবতরণ প্রকে কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃষিলত গুরুত্বপূণব িূষৈকা পালন কলরলছ।    

এখন একটা প্রশ্ন হল, অপালরশন বেবা বা সীষৈত িূষৈসংস্কালরর কৃষির উপর সদথবক প্রিাব ক্থলক েষদ থালকও, তার কারণ কী? 
িােোষি েসললর েত ক্বষশ িাে পালবন, এবং জষৈ ক্থলক তাাঁর উলেদ হওয়ার সম্ভাবনা েত কৈলব, ততই ষতষন ক্বষশ উদযলৈর সলঙ্গ 
োি করলবন। সম্প্রষত একষট ‘র যান্ডৈাইজ়ড কলরালড ট্রায়াল’ বা আরষসষট-লত ক্দখা হলয়ষছল, িােোলির ক্ক্ষলত্র োষির িালে শলসযর 
অনুপাত বাড়ালল তার প্রিাব উৎপাদন বৃষির হালর কী প্রিাব পলড়। এ ক্ক্ষলত্র ক্দখা োলে শসয িালের পষরৈালণর অনুপাত বাড়ালল 
উৎপাদন বৃষির হার েলথষ্ট বাড়লছ, ো অনুলপ্ররক ষহলসলব েসললর িালের গুরুলত্বর ষদলক ইষঙ্গত কলর। এই েলবিণালত উৎপাদনশীলতা 
বৃষির উপর ক্ে প্রিাব পাওয়া োলে তা ‘আরষসষট’-পূবব জৈানায় করা আৈালদর েলবিণার েললর সলঙ্গ সঙ্গষতপূণব।   

তলব ৈলন রাখলত হলব ক্ে, অপালরশন বেবা ক্কানও োষিক পিষতলত হয়ষন, তালক গ্রাৈবাংলায় পট-পষরবতবলনর সাৈষগ্রক পষরলপ্রষক্ষলত 
ষবোর করলত হলব। পঞ্চালয়লতর ৈাযযলৈ নানা উপাদালনর বণ্টন বযবস্থার উন্নষতই ক্হাক, তার আলের পেবালয়র রাজননষতক অষনিয়তার 
অবসানই ক্হাক, বা গ্রাৈাঞ্চলল রাজননষতক ও অথবননষতক ক্ষৈতার পাো দষরদ্রলদর ষদলক ক্ াাঁকার েলল গ্রাৈীণ অথবনীষতলত শ্রৈ, পুাঁষজ 
এবং জষৈর বাজালর ষকছু গুণেত পষরবতবলনর েলই ক্হাক, এগুললা অপালরশন বেবা ও সীষৈত িূষৈবণ্টলনর পষরপূরক উপাদান এবং 
এলদর সৈষিত প্রিাব কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃষির সহায়ক ষছল।   

কৃষিলত রালজযর সােলয উলেখলোেয। ষকন্তু সৈসযা হল, উন্নয়লনর ধ্রুপদী তত্ত্ব বলল ক্ে, ষবষিন্ন ক্দলশ, অঞ্চলল ও কালল সৈলয়র সলঙ্গ 
কৃষির গুরুত্ব কলৈ, ষশলের গুরুত্ব বালড়, এবং পষরলিবার গুরুত্ব আরও বাড়লত থালক। অথবননষতক উন্নয়ন শুযু ক্কানও একষট ক্ক্ষলত্র 
উৎপাদনশীলতার বৃষির ৈাযযলৈই শুযু হয় না, তার জলনয প্রলয়াজন ৈূল ক্ে অথবননষতক উপাদানগুষল— অথবাৎ শ্রৈ, পুাঁষজ, এবং িূষৈ— 
ক্সগুললা নতুন যরলনর প্রলয়াজন ক্ৈটালত নতুন িালব ষবনযস্ত হয়, অষযক ক্থলক অষযকতর ৈূললযর উৎপাদলন ষনলয়াে করার ষনরন্তর 



প্রষরয়ায়, োর েষত সেরাের কৃষি ক্থলক ষশে এবং পষরলিবার ষদলক। এ িালবই শহরাঞ্চললর প্রসার হলয় থালক। বতবৈান দুষনয়ার যনী 
ক্দশগুললা ঐষতহাষসক িালব এই সব পবব উতলর তলবই আজলকর জায়োয় এলস ক্পৌঁলছলছ।   

এই দৃষষ্টিষঙ্গ ক্থলক ক্দখলল রালজযর অথবননষতক োত্রাপথ অবশযই খাষনক ষবপরীতৈুখী। সাম্প্রষতক কাললও— ক্েৈন, েত এক দশলক— 
ক্দলশর তুলনায় রালজয কৃষিলত বৃষির হার ক্দলশর েলড়র ক্থলক ক্বষশ ক্থলকলছ, সাষববক বৃষির হার কৈ হওয়া সলত্ত্বও। ষকন্তু আয় এবং 
কৈবসংস্থালনর ষদক ক্থলক ক্দখলল ষশে ও পষরলিবা ক্ক্ষলত্র বৃষির হার না বাড়লল সাষববক ষবোলর রালজযর অথবননষতক পিাদপসরণ 
অবযাহত থাকলব।  

রালজযর অথবনীষতর সাষববক অগ্রেষতর পলথ অলনক অন্তরায়। তলব, এর একটা বড় কাোলৈােত কারণ হল ষশে ও বযবসা-বাষণলজযর 
জলনয জষৈর সৈসযা। বাৈফ্রলন্টর সীষৈত িূষৈসংস্কার শুরু হওয়ার ষতন দশক পলর ষসঙু্গলর রালজয ষশোয়লনর পলথ ৈূল প্রষতবন্ধক 
ষহলসলব দাাঁড়াল জষৈ-অষযগ্রহলণর সৈসযা।   

সৈসযাটা সারা ক্দলশর জলনয প্রলোজয হললও জনসংখযার তুলনায় িূষৈর অপ্রতুলতা এবং জনসংখযার োলপর েলল সৈলয়র সলঙ্গ সলঙ্গ 
িূষৈর কু্ষদ্র ক্থলক কু্ষদ্রতর অংলশ ষবিাষজত হওয়ার প্রবণতা রালজযর ক্ক্ষলত্র আরও প্রকট। তার উপর সীষৈত িূষৈসংস্কালরর েলল 
িূষৈহীন কৃিকলদর হালত জষৈ আসা এবং বেবা আইলনর কারলণ অলনক ক্ক্ষলত্র জষৈর ৈাষলকলদর িােোষিলদর কালছ জষৈ ক্বলে ক্দওয়ার 
কারলণ কু্ষদ্র ও প্রাষন্তক কৃিলকর সংখযা অলনক ক্বলড় ষেলয়লছ। সাম্প্রষতক কৃষি ক্সনসাস ক্থলক জানা োলে ক্ে, রালজযর কৃষিলত 
ষনলয়াষজত জষৈর েড় পষরৈাপ সিলরর দশলকর ক্োড়ার তুলনায় ২০১৫-১৬ সালল কলৈলছ প্রায় ৪০%, এবং ক্দলশর বতবৈান েলড়র 
সলঙ্গ তুলনা করলল তা রালজযর তুলনায় ক্দড় গুণ ক্বষশ। একই সলঙ্গ কৃষিলত ষনেুি জষৈলত প্রাষন্তক োষিলদর (োলদর জষৈর আয়তন 
এক ক্হক্টর বা তার কৈ) অনুপাত সিলরর দশলকর ক্োড়ায় ষছল ৬০%, ো ২০১৫-১৬ সালল ক্বলড় দাাঁষড়লয়লছ ৮৩%— বতবৈালন প্রাষন্তক 
োষিলদর সববিারতীয় অনুপাত ৬৮%।         

এখন জষৈ েত ষবিাষজত হলব, সংষেষ্ট জষৈর ৈাষলকলদর এক সলঙ্গ জষৈ ষবষর করলত রাষজ করালনা ততই কষেন হলব। আর একটা 
সৈসযা হল জষৈর বাজার ষেক আর পাাঁেটা বাজালরর ৈলতা নয় ক্ে, দাৈ বাড়লল ক্জাোন বাড়লব এই সরল েুষিটা খালট। জষৈ শুযু 
ক্রাজোলরর উৎস নয়, জষৈর ৈাষলকানা একটা বড় যরলনর আষথবক ষনরাপিাও ক্দয়। কু্ষদ্র জষৈর ৈাষলকলদর কালছ এই ষিতীয় কারণষট 
ষবলশি িালব গুরুত্বপূণব, তাই জষৈর দাৈ বাড়লল তাাঁরা বরং ক্বষশ কলর জষৈ আাঁকলড় থাকলত পালরন, তাই বাড়ার বদলল জষৈর ক্জাোন 
কলৈও ক্েলত পালর। যনী োষির হালত উিৃি জষৈ আলছ, তাই দাৈ বাড়লল তাাঁলদর কালছ ক্থলক জষৈর ক্জাোন বাড়লব, ষকন্তু সাষববক 
ক্জাোন ষনিবর করলব জষৈর বণ্টলনর উপর। রালজযর সীষৈত িূষৈসংস্কার এবং জষৈলত জনসংখযার োপ, এই দুই কারলণর েলল কু্ষদ্র 
ও প্রাষন্তক কৃিলকর সংখযা ক্বষশ, তাই দাৈ বাড়লল ক্জাোন না বাড়ার সম্ভাবনা ক্বষশ। আৈালদর সৈীক্ষা ক্থলক ক্দখষছ, ক্ে পষরবালরর 
হালত জষৈর পষরৈাণ তুলনাৈূলক িালব কৈ, এবং োাঁলদর কৃষির উপর ষনিবরশীলতা েত ক্বষশ, তাাঁরা জষৈ ক্বেলত ততই অষনেুক। 
এখালন রালজযর অথবনীষতলত একটা ষবিের কাজ কলরলছ— ষশে হলে না বলল ষবকে কৈ, আবার ষবকে কৈ বলল জষৈর উপর 
ষনিবরতা প্রবল, আর তাই ষশে হলে না।  

 ‘কৃষি আৈালদর ষিষি, ষশে আৈালদর িষবিযৎ’ ক্লাোনষট রালজয কােবকর হলত পালরষন। বরং এটালক পালে বলা ক্েলত পালর কৃষি 
একই সলঙ্গ রাজয অথবনীষতর শষি এবং দুববলতা। আর এর একষট প্রযান কারণ হল, জষৈ ষনলয় জষটলতা। অদৃলষ্টর পষরহাস হল ক্ে, 
আলের জৈানায় সীষৈত িূষৈসংস্কালরর সােলয এই প্রবণতালক আরও প্রকট কলর ষদলয়লছ। 

 


