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FEATURES
আক্রান্ত কৃষি আক্রান্ত কৃষক
গত ২৬শে আগস্ট, ২০১৭, বীরভূম জেলার কমবেশি প্রায় ৫০টি পঞ্চায়েতের প্রধান/উপপ্রধান, কর্মচারীদের একত্রিত করে জেলাশাসকের নেতৃত্বে অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকদের
সামনে, মঞ্চে ডেকে এনে চূড়ান্ত অপমান করা হয়। কারণঃ এই সকল পঞ্চায়েত অঞ্চলে কাজের ক্ষেত্রে গাফিলতি। উল্লেখ্য, অন্যান্য বহু জেলার মতই বীরভূমেও পঞ্চায়েত প্রায়
‘বিরোধিশূন্য’ করা হয়েছে শাসক দলের দৌরাত্মে। সেই জেলাতেই অনেকগুলি পঞ্চায়েতের মধ্যে বেশ কয়েকটি তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত পঞ্চায়েতের প্রধান/উপপ্রধান,
কর্মচারীদের এই অপমানের শরিক
হতে হয়। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে এই ধরণের ঘটনা গোটা দেশের মধ্যে বিরল। এই ঘটনার পর আপমানিত ব্যক্তিরা তাঁদের ক্ষোভ গোপন রাখতে পারেন নি সংবাদ মাধ্যমের কাছে। সেই
ক্ষোভপ্রকাশের মধ্য দিয়ে কয়েকটি বিষয়ে দেখা যায় দলমত নির্বিশেষে পঞ্চায়েত প্রতিনিধি/ কর্মচারীদের একমত হতেঃ
১। ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প রূপায়ণে বিরাট ব্যর্থতা।
২। তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠীদ্বন্ধের কারণে বহু এলাকায় পঞ্চায়েতের কাজ আটকে থাকা।
৩। প্রায় দেড়-দু বছরের কাজের মজুরি বকেয়া থাকায় গ্রামের মানুষের এই প্রকল্পের কাজের প্রতি অনীহা।
শুধুমাত্র উপরোক্ত
ঘটনাগুলিই বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীন অর্থনীতির সমস্যা নয়, তার কয়েকটি উদাহরণ মাত্র। এ রাজ্যে কৃষি এবং কৃষকের উপর নেমে আসা আক্রমণের সামগ্রিক চিত্রটি আরো
ভয়াবহ।
পূর্ব বর্ধমান জেলা এ রাজ্যের অন্ন ভান্ডার। ধান চাষ এবং চাল উৎপাদনের শীর্ষে এই জেলা। সেই জেলাতেই বিগত চার মাসে ১০ জন কৃষক আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন মহাজনের
ঋণের দায়ে। জেলার প্রায় ১ লক্ষ ৪৬ হাজার হেক্টর জমিতে ধান চাষ করা হয়। এর মধ্যে এক লক্ষ হেক্টরের বেশি জমি ঝড় বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, যার ফলে ব্যাপক ভাবে ফসল
নষ্ট হয় এবং ফলশ্রুতিতে কৃষকের ঋণ শোধের অক্ষমতা এবং আত্মহনন। পূর্ব
বর্ধমানের ই মেমারি তে গত জুলাই মাসে এক আলুচাষী আত্মহত্যা করতে বাধ্য হন ঋণের দায়ে এবং তার দু’ মাস আগেই আগে এক আলুচাষী আত্মহত্যা করেন পশ্চিম মেদিনীপুরের
কেশপুরে। মৃত কৃষকদের পরিবার এবং গ্রামের লোকেদের বক্তব্য যে আলুর অতিফলনের কারণে দাম কমে যাওয়ায় চাষের খরচটুকুও তুলতে পারা যায় নি এবং সেই কারণেই ঋণের হাত থেকে
নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য আত্মহননের রাস্তা বেছে নেওয়া। তদুপরি ২০১৫ সাল থেকে রাজ্য সরকার এ রাজ্যের আলুর রাজ্যের বাইরে বিক্রীর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। যার ফলে
আগে রাজ্যের বাইরে তথা বাংলাদেশে, পশ্চিম বঙ্গের আলুর যে বাজার ছিল, তা থেকে কৃষক বঞ্চিত হয়েছে। অতিরিক্ত
উৎপাদনের ফসল হয় উৎপাদনের খরচের চেয়েও কম দামে বিক্রী করতে বাধ্য হচ্ছেন, নয়ত’ ফসল অবিক্রীত অবস্থায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেস সরকারে আসার পর থেকেই কৃষক
আত্মহত্যার ঘটনা ক্রমবর্ধমান। ২০১১ সালের অক্টোবর মাস থেকে ২০১২ সালের জানুয়ারি মাস অবধি ৩১ জন কৃষকের আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে এ রাজ্যে, যার মধ্যে ২১ জন পূর্ব
বর্ধমানের। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে যদিও একটি ক্ষেত্রেও স্বীকার করা হয়নি যে কৃষি বিপর্যয়ের কারণে আর্থিক ক্ষতি এবং ঋণশোধে অক্ষমতার কারণে এই আত্মহত্যা। বিগত ছ’
বছর ধরেই রাজ্য সরকার আত্মহত্যা সংক্রান্ত যে তথ্য কেন্দ্রীয় অপরাধ গবেষণা ব্যুরোর কাছে পাঠিয়েছে,
তাতে একটিও ‘কৃষক আত্মহত্যা’র উল্লেখ নেই। অথচ’ কেন্দ্রীয় সংস্থার তথ্য অনুযায়ী এ রাজ্যে আত্মহত্যা বৃদ্ধির হার দেশের মধ্যে সর্বাধিক। ২০১২ সাল অবধি এ রাজ্য
আত্মহত্যার হিসাবে দেশের প্রথম ৫টি রাজ্যের মধ্যে ছিল না। ২০১৩ সালে দেশের মোট আত্মহত্যার ঘটনার মধ্যে ৯.৩% ঘটে এ রাজে, ২০১৪ সালে যা বেড়ে দাঁড়ায় ১০.৯%।
২০১৩-২০১৫ সালের মধ্যে এ রাজ্যে যত আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে, তার ৯০% ঘটেছে মূলত গ্রামীণ এলাকায়। কৃষিসঙ্কটজাত কারণে মৃত্যুর কোনো ঘটনা রাজ্য সরকার স্বীকার করেনি,
অথচ বাস্তব চিত্র ঠিক তার উলটো।
�কি কারণে এই ক্রমবর্ধমান কৃষক আত্মহত্যা? নয়া উদারনীতির ফলে
যে কৃষি সঙ্কট তীব্রতর হয়েছে বিগত আড়াই দশকে, তার হাত থেকে যথাসাধ্য কৃষকদের রক্ষা করার প্রচেষ্টা করে গেছে বাম শাসিত রাজ্যগুলি। সীমিত সামর্থ্যের মধ্যেও
ন্যুনতম সহায়ক মূল্য, বন্যাত্রাণ, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে সরকারের ফসল কেনা এবং সর্বোপরি শক্তিশালী পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গড়ে তোলা, কিছুটা রিলিফ দিতে পেরেছিল
ক্ষুদ্র-মাঝারি কৃষক, বর্গাদারদের। ২০১১র পর থেকে এই পরিস্থিতির গুণগত অবনমন হতে শুরু করে। স্বামীনাথন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী উৎপাদন খরচের ওপর ৫০% বেশি সহায়ক
মূল্যের ব্যবস্থা করেছিল বামফ্রন্ট সরকার। তার সাথে সাথে সরকার উদ্যোগী হত’ ফসল কাটার সময়েই কৃষকদের থেকে
খাদ্যশষ্য কেনার জন্য। ২০১১র পর থেকে সহায়ক মূল্যের ক্ষেত্রে এই নীতির পরিবর্তন ঘটে। স্বামীনাথন কমিটির সুপারিশের থেকে অনেক কম দামে সরকার ফসল ক্রয় করে এবং
বেশির ভাগ সময়েই ফসল কাটার মরশুমের বেশ কিছুটা সময় পরে এই কেনা শুরু করে, যার ফলে কৃষকদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে ফড়ে রা সহায়ক মূল্যের থেকে অনেক কম দামে শষ্য কিনে
পরে তা সহায়ক মূল্যে সরকার কে বিক্রী করার সুযোগ পায়। বলা বাহুল্য এই ফড়েদের অধিকাংশই শাসকদলের অনুগ্রহধন্য। এ বিষয়ে আরেকটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হল’ বর্তমান
কেন্দ্রীয় সরকার যখন একতরফা ভাবে সিদ্ধান্ত নেয় যে সহায়ক মূল্যের ওপর কোনো বোনাস দেওয়ার এক্তিয়ার রাজ্য সরকারের
থাকবে না, সেই প্রস্তাবে তৃণমূল কংগ্রেস পার্লামেন্টের ভিতরে হোক বা বাইরে, কোন’ প্রতিবাদ করে নি। ২০১২-১৬ সাল অবধি এ রাজ্যে সহায়ক মূল্য নির্ধারিত হয়েছে
স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশ অগ্রাহ্য করে, উৎপাদন খরচের থেকে কমবেশি ১০-১৫% অধিক মূল্যে, এবং সেই দামে কেনাও হয়েছে মূলত রাইস মিলগুলির মাধ্যমে, সরাসরি সরকারি
সংস্থার মাধ্যমে নয়। পঞ্চায়েতের ক্ষমতা খর্ব করে সংশ্লিষ্ট BDO দের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হয় এই সরকারের আমলে ন্যুনতম সহায়ক মূল্যের জন্য টোকেন প্রদানের। এই
পদ্ধতিতে টোকেন জোগাড় করে রাইস মিলে গিয়ে ধান বিক্রী করার ক্ষেত্রে যে সময় এবং অর্থ ব্যয় করার প্রয়োজন হচ্ছে তাতে বহু
গরিব কৃষক বাধ্য হচ্ছেন সহায়ক মূল্যের চেয়ে কম দামে ফড়েদের কাছে ধান বিক্রী করে দিতে।
অপর্যাপ্ত সহায়ক মূল্য, ফড়ে-দালালের দাপট, দলীয় গোষ্ঠীকোন্দলে দুর্বল পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, ১০০ দিনের কাজে ক্রমাগত পিছিয়ে যাওয়া, এ রাজ্যের গ্রামীণ মানুষের কৃষি
থেকে আয় ক্রমাগত সংকুচিত করেছে যা ক্রমবর্ধমান উৎপাদন খরচের ধাক্কায় কৃষক কে ঠেলে দিচ্ছে আত্মহননের পথে।�
বামফ্রন্ট সরকারের সাফল্যের মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য হল’ কৃষিজমির ওপর কৃষকের অধিকার কে স্বীকৃতি দেওয়া। পাট্টা প্রদান, বর্গা রেকর্ড করা, বেয়াইনি ভাবে দখল করে
রাখা খাস জমি পুনর্বন্টন করা, এই সকল
কর্মকান্ডের মাধ্যমে প্রান্তিক চাষী, বর্গাদারদের অধিকারকে অনেকখানি সুরক্ষিত করা গেছিল। তৃণমূল কংগ্রেস সরকার গঠন করার অনতিকাল পর থেকেই শুরু হয় বর্গাদার/
ভাগচাষীদের উচ্ছেদ করা। সেই নিয়ে বহু ঘটনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঘটনা নদীয়া জেলার ঘঘুরগাছি অঞ্চলে অপর্ণা বাগ হত্যাকান্ড। তৃণমূল কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতি রা
গায়ের জোরে জমি দখল করতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হলে গৃহবধূ অপর্ণা বাগ কে খুন করে ২০১৪ সালের অক্টোবর মাসে। ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কৃষ্ণনগর দায়রা আদালত তৃণমুল
নেতা লঙ্কেশ্বর ঘোষ সহ ১১জন দুষ্কৃতি কে প্রাণদন্ডের আদেশ দেয় এই মামলায়। গায়ের জোরে জমি দখলের পাশাপাশি
সম্প্রতি দেখা গেছে যে অন্য আরেক পদ্ধতি তে ক্ষুদ্র/মাঝারি কৃষকের জমি হাতিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এ রাজ্যে।�
ভূমি রাজস্ব দপ্তরের অফিস মেমোরান্ডাম থেকেই জানা যাচ্ছে যে এমন অসংখ্য ঘটনা দেখা গেছে যেখানে দপ্তরের এক শ্রেণীর কর্মচারীদের সহায়তায় কৃষি জমির উপর ক্ষুদ্র/
মাঝারি কৃষকদের/ বর্গাদারদের নাম সরিয়ে দিয়ে অন্য নাম বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। রেকর্ডে জমির চরিত্র’ও রাতারাতি পালটে দেওয়া হচ্ছে। দপ্তরের মেমোরান্ডামেই বলা হচ্ছে যে
এই প্রবণতা বিপজ্জনক আকার ধারণ করেছে। মূলতঃ জমির নথিপত্র সমূহ ডিজিটাল রূপ দেওয়ার সময় এই সকল বেয়াইনি কাজ সংগঠিত হয়েছে। মনে করা হচ্ছে যে
বেশ কয়েক লক্ষ হেক্টর চাষযোগ্য জমির ক্ষেত্রে এই দুর্নীতি ঘটেছে। বেশ কিছু ক্ষেত্রে কৃষকেরা মামলা-মোকদ্দমা দায়ের করতে বাধ্য হয়েছেন। বলাই বাহুল্য বেশির ভাগ
গরিব কৃষকের মামলার ব্যায়ভার বহন করার সামর্থ্য নেই। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই ভূমি রাজস্ব দপ্তরের মন্ত্রী। বহু মানুষ এই অভিযোগ করছেন
যে শাসক দলের নেতা/ কর্মীরা এই সকল দুর্নীতির ক্ষেত্রে দালালের ভূমিকা পালন করছে জমি মাফিয়াদের হয়ে। শুধুমাত্র পূর্ব বর্ধমানের কেতুগ্রাম-১ এবং ২ নম্বর ব্লকেই
প্রায় ১৫০ কৃষকের জমির ক্ষেত্রে এই ধরণের জোচ্চুরির অভিযোগ করা হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে দক্ষিণ ২৪ পরগণার
ভাঙড়ে পাওয়ার গ্রিড বসানোর নামে অকারণে কৃষিজমি দখলের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন শুরু হয়েছে।
এই সকল সমস্যার সাথে এই মুহূর্তে যুক্ত হয়েছে বন্যা পরিস্থিতি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস পত্রিকায় প্রকাশিত খবর অনুযায়ী গত ২০ দিনের বন্যায় এ রাজ্যের ৭ লক্ষ হেক্টরের
বেশি কৃষিজমি প্লাবিত হয়েছে। ক্ষতির পরিমাণ ৭০০০ কোটি টাকার বেশি। অথচ’ রাজ্য সরকার বন্যা পরিস্থিতি ঘোষণা করে নি, যাতে ক্ষতিপূরণের দাবীর সম্মুখীন হতে না হয়।
বোরো ধান, আলু, ফুল চাষের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও সরকার কোনো রিলিফ প্যাকেজ ঘোষণা করে নি। যেটুকু শস্য বন্যার থেকে বাঁচিয়ে ঘরে তুলতে পেরেছে কৃষকরা
তার ও অভাবী বিক্রী করতে হচ্ছে। সেই শস্যই বাজারে চড়া দামে বেচে মুনাফা লুটে নিচ্ছে ফড়ে-আড়তদার। এই বন্যার থেকে কিছুটা রক্ষা করা যেত’ মানুষকে যদি সরকার
বর্ষাকালের আগেই সচেষ্ট হত’ বাঁধ মেরামতির কাজে। উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রথম দু এক দফার বৃষ্টিতেই ভেঙে পড়ে বাঁধ, জল ঢুকতে থাকে কৃষিজমিতে। এই সব অঞ্চলে
বিগত ৬ বছরে নতুন একটিও বাঁধ তৈরি করা হয়নি এবং পুরনো বাঁধগুলির মেরামতির ক্ষেত্রেও চূড়ান্ত গাফিলতি করা হয়েছে। রাজ্য সভার প্রশ্নোত্তর থেকে জানা যায় যে
প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনার আওতায় এ রাজ্যের মাত্র ৮.৮৯% কৃষক আছেন। মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, তামিল নাডু, কেরল,
প্রতিটি রাজ্যের তুলনায় এই রাজ্যের শতকরা হার যথেষ্ট কম। কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রকের প্রকাশিত তথ্যে দেখা যায় যে গত এক বছরে এ রাজ্য থেকে ফসল বীমার প্রিমিয়াম বাবদ
৭৩১ কোটি টাকা তুলেছে বীমা কোম্পানিগুলি। অথচ, সেই বীমার আওতায় প্রায় ২৫০ কোটি টাকার ক্লেইমের মধ্যে নিষ্পত্তি করা হয়েছে ১ কোটি টাকার ও কম। এর কারণ হিসেবে বীমা
কোম্পানিগুলি (রাষ্ট্রায়ত্ত এবং বেসরকারি, উভয়পক্ষই) দায়ী করেছে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে প্রদেয় প্রিমিয়াম জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতা এবং প্রাকৃতিক
সুর্যোগে ফসল নষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট তথ্যপ্রমাণ সহ ক্ষয়ক্ষতির হিসেব দেওয়ার ক্ষেত্রে গরমিল
কে।
কৃষক দরদি হওয়ার ভান করে গত ৬ বছরে তৃণমূল কংগ্রেস এ রাজ্যে একটিও এমন পদক্ষেপ নেয় নি যার ফলে কৃষক রা উপকৃত হতে পারেন। উপরন্তু একের পর এক বন্যা পরিস্থিতি তে
রাজ্য সরকারের তরফে অস্বীকৃত হওয়া এবং ক্ষতিপূরণের দাবি কে মান্যতা না দেওয়া একটি ধারাবাহিক অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। কৃষি এবং কৃষকের ওপর এই অভূতপূর্ব আক্রমণকে
প্রতিহত করার জন্য শক্তিশালী গণআন্দোলনের জন্ম হচ্ছে যা আগামীদিনে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন।
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