তাৰৰখঃ ছছপ্টেম্বৰ ১৯, ২০১৮
ৰফষণঃ কৃৰষ খণ্ডৰ সংকট অৰু আমাৰ সসপ্টত সম্পকক থকা সভসযাৱলীৰ ৰফষপ্টণ অপ্টলাচনা কৰৰফলল সংসদৰ ৰফপ্টেষ মু টীণা
ৰধপ্টৱেন জৰুৰীবাপ্টৱ অহ্বান কৰাৰ নু প্টৰাধ
ভাননীণ ভপ্টহাদণ,
ছদেৰ ফৃ হত্তৰ জনগণক গ্ৰাস কৰৰ ছপ্টলাৱা কৃৰষপ্টেত্ৰৰ ফৰধকত সংকটৰ ৰফষপ্টণ অৰভ উৰিগ্ন নাগৰৰক ৰহচাপ্ট অপ্টানাক
ৱগত কৰৰপ্টছা। বূ ৰভৰ ৰা ৰফৰিন্ন ছহাৱা, উাজকনহীন ছহাৱা, কভকহীন ছহাৱা অৰু উত্াদনেীলতা ফঢাফলল গ্ৰহণ কৰা
দপ্টেৰ ভাজপ্টত কৃৰষসংকট দু ৰ কৰাৰ দপ্টে সীভাফধ থাৰকপ্টল নহ'ফ, ৰকণপ্টনা অৰভ অভাৰ ভানৱতাও ছম ছহৰুৱাআ
ছলাআপ্টছা, ছসআ ৰদেপ্টটালল অপ্টানাৰ দৃ ৰি অকষকণ কৰৰপ্টছা।
গ্ৰাভাঞ্চলৰ ধ্বংসলীলা অৰু কৃষকৰ ক্ৰভফধকভান দু দকো প্ৰৰতখন চৰকাপ্টৰআ প্ৰতযে কৰৰপ্টছ মৰদও কৃষকৰ ছফদনা হ্ৰাস কৰৰফলল
মত্সাভানয দপ্টে গ্ৰহণ কৰা সহপ্টছ। ৰফগত ২০ ফছৰত ৩০,০০০০ ছৰা ৰধক কৃষকৰ অত্মহননৰ পলত ৰনদাৰুণ ভৃতুযক
সাৱৰট ছলাৱাপ্টক ধৰৰ গবীৰতভ ৰূ ধাৰণ কৰা উিাস্তু কৃষকৰ দু দকো প্ৰৰতখন চৰকাপ্টৰ ছদৰখ অৰহপ্টছ। প্ৰাণ ২০০ টা কৃষক
সংগঠন অৰু ছদেৰ ছকাৰট ছকাৰট কৃষক, শ্ৰৰভক তথা কৃৰষ শ্ৰৰভককক প্ৰৰতৰনৰধত্ব কৰা "ৰনৰখল বাৰত ৰকষান সংগ্ৰাভ
কৰভৰট" (এ অআ ছক এছ ৰচ ৰচ)প্টণ কৃষকৰ জীৱন-জীৰৱকাৰ সু ৰোৰ ফাপ্টফ সংগ্ৰাভ কৰৰ অৰহপ্টছ অৰু ২৮ৰ ৰা ৩০
নপ্টৱম্বৰলল ৰদল্লীলল কৃষক ভুৰি দমাত্ৰা (ৰকষান ভুৰি ভাচক)ৰ অহ্বান জনাআৰছল, অৰভ এআ সংগঠনপ্টটাপ্টৱআ অপ্টানাক
অপ্টফদন জনাওঁ ছম কৃষকৰ সভসযা সন্দবকত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰৰফলল সংসদৰ ২১ ৰদনীণা ৰফপ্টেষ মু টীণা ৰধপ্টফেন ছকৱল কৃৰষ
সভসযা অৰু আণাৰ সসপ্টত সাপ্টঙাৰ খাআ থকা ৰফষণ সম্পপ্টকক অপ্টলাচনা-ৰফপ্টলাচনা হওক।
বাৰত প্ৰজাতন্ত্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰৰত তথা সাংৰফধাৰনক ভুৰব্বী ৰহচাপ্ট সংসদৰ মু টীণা ৰধপ্টফেনত ছদেৰ ৭০ েতাংে সু ৰৰেত
নাগৰৰকক গ্ৰাস কৰা সভসযা সন্দবকত অপ্টলাচনা কৰৰফলল অপ্টানাৰ হস্তপ্টে কাভনা কৰৰপ্টলা। ৰকছু ৰদনৰ অগপ্টত নয অৰু
ছসৱা কৰ (ৰজ এছ ৰট) সম্পপ্টকক অপ্টলাচনা কৰৰফলল সংসদৰ মু টীণা ৰধপ্টফেন ভাজৰনো নু ৰিত কৰা সহৰছল। ছকাৰট ছকাৰট
নাগৰৰকৰ জীৱন ৰফদসংকুল সহ ৰা সভসযাৰ ৰফষপ্টণ অপ্টলাচনা নু ৰিত কৰাৰ নামযতা অপ্টছ অৰু সংসদৰ ৰফবাৰজত
ভনপ্টমাগ ৰনতান্ত গুৰুত্বূ ণক তথা কৃৰষ সভসযাৰ দীঘক্াণী সভাধানৰ ফাপ্টফ সংসদ প্ৰৰত্ৰুতৰতফধ হওক।
সফকহাৰা কৃষক, শ্ৰৰভক, ৰণযফাসী, ভত্সযজীৰৱ তথা সােৰ ৰবমান অৰু গ্ৰাভীন স্বা্য ৰো অঁচৰনৰ ংগনৱাডী কভকী,
চৰকাৰৰ স্বীকৃৰতপ্ৰাপ্ত স সাভাৰজক স্বা্যকভকী, অৰু সহাণক নাছক-ৰভডৱাআপ কভকীপ্টৰ গনন প্ৰৰতফাদী কামকসূচী গ্ৰহণ কৰাৰ উৰৰ
অপ্টফদন-ৰনপ্টফদন জপ্টনাৱাৰ ৰছপ্টতা কৃৰষ সংকটৰ প্ৰৰত ছকাপ্টনা এখন চৰকাৰৰ দৃ ৰি অকষকণ কৰৰফলল ফযথক ছহাৱাৰ ৰচত
সংসদৰ মু টীণা ৰধপ্টফেন এখন ছকৱল কৃষকৰ সভসযাৰ ওৰত অহ্বান জনাফলল জপ্টনাৱা দাফীৰ প্ৰৰত ৰাষ্ট্ৰৰত ভপ্টহাদণৰ
দৃ ৰিপ্টগাচৰ কৰৰপ্টলা।

স্বা্যৰো অৰু ৰৰুৰিৰ ৰনশ্চণতাপ্টক ধৰৰ ঋণৰ ছফাজা, লাবজনক ভূ লয, নযাময ভজুৰী, ৰনপ্টণাগ অৰু ৰেোৰ স্বাধীনতাৰ
ৰফৰত সংগ্ৰাভক অুৰন ৰনশ্চণ স্বীকৃৰত ৰদফ। ৰনৰখল বাৰত ৰকষান সংগ্ৰাভ সভন্বণ সৰভৰত (এ অআ ছক এছ ৰচ ৰচ)ৰ ভাৰপত্
দু খন ৰফপ্টধণক, মথাক্ৰপ্টভ- 'ঋণগ্ৰস্ততাৰ ৰা কৃষকৰ ভুৰি ৰফপ্টধণক, ২০১৮' অৰু 'কৃৰষজাত ণযৰ লাবজনক নূ যনতভ
সভৰথকত ভূ লযৰ ৰনশ্চণতা ৰফপ্টধণক, ২০১৮' আৰতভপ্টধয সংসদত দাৰখল কৰা সহপ্টছ মৰদও এআ সন্দবকত অপ্টলাচনা হ'ফলল ফাকী
অপ্টছ। দু প্টণাখন ৰফপ্টধণক গ্ৰহণ কৰাপ্টটাও সংসদৰ মু টীণা ৰধপ্টফেনৰ গুৰুত্বূ ণক ংে হ'ফ।
সফষভযহীনতাৰ প্ৰৰত কপ্টঠাৰ প্ৰপ্টচিা চপ্টলাৱাৰ সংৰফধানপ্ৰদত্ত নীৰতৰ লগত সংগৰত ৰাৰখ ৰফপ্টেষ কৃৰষ ৰধপ্টফেনৰ দাফীৰ প্ৰৰত
অপ্টানাৰ ৰনঃচতক সভথকন অো কৰৰপ্টলা। বাৰতৰ গ্ৰাভাঞ্চলক ধ্বংস কৰা গবীৰ কৃৰষ সংকটৰ ৰফষপ্টণ অপ্টলাচনা কৰৰফলল
ৰফপ্টেষ মু টীণা সংসদীণ ৰধপ্টফেনৰ ফাপ্টফ জপ্টনাৱা দাফীৰ প্ৰৰত সন্মৰত প্ৰকাপ্টে অভাৰ গণতন্ত্ৰৰ প্ৰৰত সপ্টফকাচ্চ ৰবফযৰিৰূপ্ট
ৰচৰিত হ'ফ অৰু অভাৰ সংৰফধানৰ ভূ লযপ্টফাধসভূ হ উধকত তুৰল ধৰৰফলল ৰনফকাৰচত কৰা প্ৰৰতৰনৰধসকলৰ ওৰত জনগণৰ
অ্া অৰু ৰফশ্বাস কটকটীণা কৰৰফ।
অৰভ অপ্টানাক ছসাঁৱৰাআ ৰদণাৰ প্ৰপ্টণাজন নাআ ছম গ্ৰাভয বাৰত ৃৰথৱী গ্ৰহৰ অটাআতলক জৰটল ংে অৰু অভাৰ গ্ৰাভয
ঞ্চলক সংক্ৰৰভত কৰা ফৃ হত্তৰ সভসযাৱলীৰ প্ৰৰত এআ ৰফপ্টেষ ৰধপ্টফেপ্টন গবীৰ দৃ ৰি ৰনপ্টে কৰৰফ াৰৰফ। কৃষকৰ
অত্মহনন, নাহাৰত ৰেশুৰ ভৃতুয, ফৰধকত কভকসং্ানহীনতা, নানু িাৰনকতাৰ সম্প্ৰসাৰণ, ঋণগ্ৰস্ততাৰ সভসযা, ছগা-ৰনবকৰ
থকনীৰতৰ ৱেণ তথা সাভৰগ্ৰক বাগয ৰনবকৰতাৰ পলত কৃৰষখণ্ড তনৰ ৰদপ্টে গ্ৰসৰ সহপ্টছ। আণাৰ পলস্বৰূপ্ট একালৰ
ছগৌৰৱাৰন্বত েসয উত্াদনকাৰী এৰতণা গৃহবৃতযৰ দপ্টৰ কাভত ৰনপ্টণাৰজত সহ ছোষণৰ ফৰল সহপ্টছ থফা ৰদন ভজুৰ হ'ফলগা
সহপ্টছ। ২০১১ ৰ জনগণৰ তুলনাত ১৫ ৰনমু ত কৃষক হ্ৰাস াআপ্টছ। কৃষকৰ উিাস্তু প্ৰব্ৰজপ্টন আণাপ্টক সূ চাআপ্টছ ছম গ্ৰাভয বাৰতৰ
ৰাআ কৃৰষ সংকটৰ উদগীৰণ ঘৰটপ্টছ অৰু এআ ৰফজ্জনক ৰৰৰ্ৰতপ্টণ খাদয ৰনৰাত্তা অৰু সাভুৰহক খাদয সাফকপ্টবৌভত্ব উবণ
ছেত্ৰপ্টত বাফুৰকৰ সৃ ৰি কৰৰপ্টছ।
আণাৰ উৰৰ, কৃৰষ সংকটৰ ফৰল ছহাৱাসকলৰ দৃ ঢ অকাংেৰ ভাজত ৰনৰহত থকা সংসদৰ ৰফপ্টেষ ৰধপ্টফেনৰ দাফী অপ্টানাৰ
হস্তপ্টেপ্ট ৰনৰশ্চত কৰৰফ ফুৰল অো কৰৰপ্টলা। কৃৰষ ৰফমকপ্টণ চৰভ দু দকোৰ ভাজলল ৰনপ্টে কৰা সকলৰ ৰফষপ্টণ সংসদৰ
ভৰজণাৰ ৰা শুনাৰ সভণ সহপ্টছ। এআ ৰফপ্টেষ ৰধপ্টফেপ্টন ছদেফাসী অৰু জনপ্ৰৰতৰনৰধসকলক সংসদৰ ভৰজণাৰ ৰা কৃৰষ
সংকটৰ ৰফষপ্টণ ৱগত কৰৰফলল সেভ কৰৰ তুৰলফ অৰু লগপ্টত ৰফধ্বংসী কৃৰষনীৰত, গ্ৰাভয ঋণ অৰু সু লব ভূ লযৰ বাৱ
তথা ানী, স্বা্যপ্টসৱা অৰু ৰেোৰ ফযৰিগতকৰণৰ পলত সৃ ৰি ছহাৱা সহনীণ ৰহংসাত্মক ৰৰৰ্ৰতৰ ফযাখযাও সংসদৰ
ভৰজণাৰ ৰা কৰৰফ াৰৰফ। অনৰক ২০০৬ত ৰাষ্ট্ৰীণ কৃৰষ অপ্টণাপ্টগ অগফপ্টঢাৱা ছভৌৰলকতাূ ণক নু প্টভাদনৱলীপ্টণ সাভৰৰ ছলাৱা
দপ্টেসভূ হ অৰু ভৰহলা কৃষকৰ ৰধকাৰ ৰফপ্টধণকখপ্টনা সৰঠক ৰদেত অগফঢাআ ৰনফ ৰা মাফ, ৰকণপ্টনা এআ দপ্টেসভূ হ
ূ প্টফক ছকৰতণাও মকাপ্ত স ৰূত কামককৰী কৰা নহ'ল।
সংসদৰ মু টীণা ৰধপ্টফেনৰ অপ্টলাচনা ৰনৰশ্চত কৰৰফলল অৰু কৃৰষ থকনীৰতক ৰমসকলৰ শ্ৰপ্টভ সফল কৰৰপ্টছ, ছসআসকল
ভৰহলা কৃষকৰ বূ ৰভকা উধকত তুৰল ধৰাৰ ছেত্ৰত অৰভ ভপ্টহাদণৰ ভধয্তা ৰফচাৰৰপ্টছা, ৰকণপ্টনা ভৰহলা কৃষকসকল ফছৰ ফছৰ
ধৰৰ স্বীকৃত সহপ্টণ থাৰক সগপ্টছ। বূ ৰভহীন কৃষক, অৰধণাৰ কৃষক, কৃৰষ শ্ৰৰভক, দৰলত অৰু অৰদফাসী কৃষক তথা কৃৰষ কভকীৰ

লগত সম্পকক থকা ৰবন ৰবন কামকত জৰডত ছলাকসকলৰ দু খ-ছফদনাপ্টক ধৰৰ কৃষকৰ ফৰধকত ৰফমকণকৰ সকপ্টলা কথা কৃৰষ
ৰধপ্টফেনত তুৰল ধৰা, সকপ্টলা জনপ্ৰৰতৰনৰধপ্টণ শুনা অৰু ফাণীফধ কৰা উৰচত।
২০১৮ ৰ ভাচকত প্ৰাণ চৰল্লে ছহজাৰ কৃষক অৰু শ্ৰৰভপ্টক ভহাৰাষ্ট্ৰৰ নাৰচকৰ ৰা কৃষকৰ 'লং ভাচক' কৰৰ ভুম্বাআত ৰাৰজযক
ৰফধানসবা অগুৰৰ ধৰাৰ ৰচত ছতঁওপ্টলাকৰ দাফীসভূ হ তুৰল ধৰা সহৰছল, জনপ্ৰৰতৰনৰধসকপ্টল গণতন্ত্ৰৰ ধ্বজাফাহকৰূপ্ট
কৃষকৰ সভসযাৰ প্ৰৰত চতুৰতাও প্ৰকাে কৰৰপ্টল। নপ্টৱম্বৰত ৰনৰখল বাৰত ৰকষান সভন্বণৰেী সৰভৰতৰ ৰদল্লীত সংগৰঠত
কৰৰফলল ছলাৱা কৃষকৰ লং ভাচকৰ লগত সংগৰত ৰাৰখ সংৰফধানৰ সপ্টফকাচ্চ দফীত ৰধৰিত ৰববাৱক ৰহচাপ্ট অুৰন ছদেৰ
গণতাৰন্ত্ৰক ফযৱ্াৰ লগত ছতঁওপ্টলাকৰ সহপ্টমাৰগতা ৰনৰশ্চত কৰা কামক অদৰণীণা তথা গুৰুত্বূ ণক ভুঠৰ ওৰত এআ কৃষপ্টক
ছদেফাসীক ছকৱল জীণাআ ৰখাআ নহণ, ছতঁওপ্টলাপ্টক গণতন্ত্ৰক জীণাআ ৰখাৰ প্ৰকৃত কাণ্ডাৰী।
সন্মান সহকাপ্টৰ
বাৰতৰ সপ্টচতন নাগৰৰক ভণ্ডলী (ৰনম্ন স্বােৰকাৰী)

