
তারিখ: ১৯শে শেপ্টেম্বি, ২০১৮ 

রিষয়: কৃরষ েংকট এিং েংরিষ্ট রিষয়গুরি খরতপ্টয় শেখপ্টত েংেপ্টেি একরট রিপ্টেষ শ ৌথ 
অরিপ্টিেন জরুরি রিরিপ্টত আহ্বাপ্টনি অনুপ্টিাি 

মহােয়, 

শেপ্টেি কৃরষপ্টেপ্টেি ক্রমিিধমান েংকট এই মুহূপ্টতধ কৃরষি পরিেি শপরিপ্টয় েিযতাি েংকট হপ্টয় 
উপ্টেপ্টে। এই রিষপ্টয় আপনাি েৃরষ্ট আকষধণ কপ্টি উরিগ্ন নাগরিক রহোপ্টি, আমিা আপনাি কাপ্টে 
এই রিরে রিখরে। এই েংকপ্টটি িয়ািহতা এখন আি শুিুমাে জরম, উপাজধন, জীরিকা এিং 
উত্পােনেীিতা হািাপ্টনা রেপ্টয় শিাঝা েম্ভি নয়, এই েংকট আমাপ্টেি মানরিকতা শিািপ্টকও প্রপ্টেি 
োমপ্টন োাঁড় করিপ্টয় রেপ্টয়প্টে। 

এপ্টকি পি এক েিকাি গ্রামীণ িািতপ্টক ধ্বংপ্টেি েমু্মখীন হপ্টত শেপ্টখপ্টে, কৃষকপ্টেি েিধস্বান্ত 
হপ্টত শেপ্টখপ্টে অথি তাাঁপ্টেি েুেধো শমািপ্টনি জনয শতমন রকেুই কপ্টিরন। েিধস্ব হািাপ্টনা রেন্নমূি 
মানুপ্টষি শিপ্টড় িিা েুপ্টিধাগ, আি রিগত ২০ িেপ্টি ৩,০০,০০০ িে কৃষপ্টকি আত্মহতযাি োেী 
শথপ্টকপ্টে। প্রায় ২০০রট কৃষক েংগেন এিং আমাপ্টেি শেপ্টেি িে িে কৃষক, শ্ররমক ও কৃরষ 
শ্ররমকপ্টেি প্ররতরনরি রনরখি িািত কৃষক েংগ্রাম শকাঅরডধপ্টনেন করমরট (এআইপ্টকএেরেরে, 
AIKSCC) তাাঁপ্টেি জীিন-জীরিকা িোি জনয িড়াই কিপ্টে এিং এই িপ্টেয ২৮শে নপ্টিম্বি শথপ্টক 
৩০শে নপ্টিম্বি প ধন্ত রেরিি উপ্টেপ্টেয রতনরেন িযাপী কৃষক মুরি  াোি আপ্টয়াজন কপ্টিপ্টে। ২১ 
রেন িযাপী েমূ্পণধরূপ্টপ কৃরষ েংকট এিং েংরিষ্ট রিষয় রনপ্টয় আপ্টিািনা কিাি জনয উত্েগধীকৃত 
েংেপ্টেি শ ৌথ অরিপ্টিেপ্টনি তাাঁপ্টেি োরিি প্ররত আপনাি েৃরষ্ট আকষধণ কিরে । 

এই িিম েংকট  াি প্রিাপ্টি শেপ্টেি েতকিা ৭০ েতাংে িািতীয় নাগরিক িূড়ান্ত অরনশ্চয়তাি 
মুপ্টখ োাঁরড়প্টয় আপ্টেন, েংেপ্টেি শ ৌথ অরিপ্টিেপ্টন এই েংকট রিষপ্টয় রিস্তাপ্টি আপ্টিািনাি জনয  
িািত প্রজাতপ্টেি িাষ্ট্রপরত তথা শেপ্টেি োংরিিারনক প্রিান রহপ্টেপ্টি আমিা আপনাি হস্তপ্টেপ 
প্রাথধনা কিরে। োম্প্ররতক অতীপ্টত মিযিাপ্টতি শ ৌথ কপ্টেি েংেেীয় অরিপ্টিেপ্টন পণয ও পরিপ্টষিা 
কপ্টিি (রজএেরট, GST) রিষপ্টয় আপ্টিািনা কিা হপ্টয়রেি। এ রিষপ্টয় েপ্টেপ্টহি শকানও অিকাে 
শনই শ  শেপ্টেি িে শকারট নাগরিপ্টকি জীিপ্টনি এই েুরিধষহ অিস্থা েংেপ্টেি একরনষ্ঠ মপ্টনাপ্ট াগ 
এিং এই েূিািস্থাি শমাকারিিায় স্থায়ী েমািান শখাাঁজাি প্ররতশ্রুরত োরি কপ্টি। 



আমিা আপনাপ্টক জানাপ্টত িাই শ  রিপ্টেষ েংেেীয় অরিপ্টিেপ্টনি এই োরি েুুঃস্থ কৃষক, শ্ররমক, 
অিণযিািী মানুষ, মত্েযজীিী েম্প্রোয় এিং আঙ্গনওয়ারড়, স্বাস্থযকমধী তথা েহকািী শেরিকা প্রেূরত 
কমধী প্রমুখ শেপ্টেি োেিতা ও স্বাস্থয-প্টেিা কমধেূরিি গুরুোরয়ত্ব িহনকািী পোরতক সেনযপ্টেি 
অেংখয প্ররতিাে, প্ররতপ্টিাি, োরিপে, আপ্টিেন-রনপ্টিেন ইতযারেি পপ্টিও শেপ্টেি কৃরষ েংকট 
এপ্টকি পি এক েমতােীন েিকাপ্টিি মপ্টনাপ্ট াগ আকষধণ কিপ্টত িযথধ হপ্টয়প্টে। 

গ্রামীণ িািতীয়প্টেি োমারজক ও অথধননরতক েুিো েুরনরশ্চত কিাি শেপ্টে ঋণমুরি, িািজনক 
েি, নযা য মজুরি, কমধেংস্থান এিং রেোি পাোপারে স্বাস্থয ও পুরষ্টি রনিাপিা অজধপ্টনি প্রপ্টিষ্টা 
আপনাি স্বীকৃরত িাি কিপ্টি িপ্টি আমিা আো িারখ। এআইপ্টকএেরেরেি পে শথপ্টক, েুরট রিি – 
২০১৮ োপ্টিি কৃষকপ্টেি ঋণমুরি রিি এিং কৃরষজাত পপ্টণযি িািজনক নূযনতম েুরনরেধষ্ট েহায়ক 
মূিয রিি, ইরতমপ্টিযই েংেপ্টে শপে কিা হপ্টয়প্টে এিং আপ্টিািনাি অপ্টপোয় িপ্টয়প্টে। রিপ্টেষ 
েংেেীয় অরিপ্টিেন িিাকািীন এই রিিগুরি িিিত্ কিাি রিষপ্টয়ও রিেপ্টে আপ্টিািনা প্রপ্টয়াজন। 

আমাপ্টেি েংরিিাপ্টনি োপ্টমযি পথ রনপ্টেধেক নীরতগুরিি প্ররত েম্মান শিপ্টখ আমিা আপনাি কাে 
শথপ্টক এই কৃরষ-রিষয়ক রিপ্টেষ েংেেীয় অরিপ্টিেপ্টনি প্ররত রনুঃেতধ েমথধন আো করি। গ্রামীণ 
িািতপ্টক ধ্বংপ্টেি োমপ্টন োাঁড় কিাপ্টনা কৃরষ িযিস্থাি েংকট েম্পপ্টকধ আপ্টিািনাি জনয এই রিপ্টেষ 
েংেেীয় অরিপ্টিেপ্টনি োরিি প্ররত েম্মরত প্রোন প্রকৃতপপ্টে আমাপ্টেি গণতারেক মূিযপ্টিাপ্টিি 
প্রকাে হপ্টি, ফিস্বরূপ আমাপ্টেি েংরিিাপ্টনি আেেধগুরিপ্টক িো কিাি জনয রনিধারিত 
প্ররতরনরিপ্টেি উপি জনগণ আিও আস্থািাজন হপ্টি। 

একথা আপনাপ্টক স্মিণ করিপ্টয় শেওয়াি প্রপ্টয়াজন শনই শ  গ্রামীণ িািত এই পৃরথিীি জরটিতম 
পরিেিগুরিি মপ্টিয একরট এিং এই রিপ্টেষ অরিপ্টিেনরট আমাপ্টেি গ্রামাঞ্চি শ  েকি েুরিধষহ  
েমেযাি রেকাি শেগুরিপ্টক খরতপ্টয় শেখাি েুপ্ট াগ কপ্টি শেপ্টি। কৃষক আত্মহতযা, অনাহাপ্টি েুিাতধ 
রেশুপ্টেি মৃতুয, শিকািত্ব িৃরি, কমধপ্টেপ্টেি ক্রমিিধমান কাোপ্টমারিহীনতা এিং ঋণোয়গ্রস্ততা, গিারে 
পশু রনিধি গ্রামীণ অথধনীরতি ধ্বংেপ্রারি এিং োমরগ্রক অরনশ্চয়তাি কািপ্টণ িতধমাপ্টন কৃরষিযিস্থা 
অিূতপূিধ েংকপ্টটি মুপ্টখ োাঁরড়প্টয় আপ্টে। এি ফপ্টি, আমাপ্টেি একো গরিধত খােয উত্পােপ্টকিা 
আজ গৃহ শ্ররমক এিং রেনমজুপ্টিি মপ্টতা শোষণমূিক কাজগুরি কিপ্টত িািয হপ্টেন। ২০১১ 
োপ্টিি আেমশুমারি শথপ্টক প্রাি রহপ্টেি অনু ায়ী শেখা  াপ্টে ১৯৯১ োপ্টিি তুিনায় কৃষক েংখযায় 
প্রায় শেড় শকারট হ্রাে হপ্টয়প্টে। েুেধোগ্রস্ত কৃষকপ্টেি অরিিােপ্টনি এই রিেরট স্পষ্ট কপ্টি শেরখপ্টয় 



শেয় শকমন কপ্টি কৃরষ েংকট গ্রামীণ িািপ্টতি েীমা শপরিপ্টয় আজ শেপ্টেি খােয রনিাপিা তথা 
আমাপ্টেি োমরগ্রক খােয োিধপ্টিৌমত্বপ্টকই গ্রাে কিপ্টত িপ্টেপ্টে। 

এোড়াও, আমিা আপনাি হস্তপ্টেপ িাইরে  াপ্টত কৃরষ েংকট রিষয়ক এই রিপ্টেষ অরিপ্টিেনরটপ্টত 
েংকপ্টটি প্রকৃত িুিপ্টিাগীপ্টেি প্রতযে অরিজ্ঞতা এিং োেয প্রোপ্টনি অিকাে অিেযই থাপ্টক। 
েংেপ্টেি রিতি শথপ্টক তাাঁপ্টেি স্বি উপ্টে আেপ্টি। তাি ফপ্টি েংেে িিপ্টনি কে শথপ্টক এই 
অরিপ্টিেনকাপ্টি শেপ্টেি কৃরষজীিীিা োিা শেপ্টেি েহনাগরিকপ্টেি এিং তাাঁপ্টেি রনিধারিত 
জনপ্ররতরনরিপ্টেি উপ্টেপ্টে রনপ্টজপ্টেি িয়ান িাখপ্টত পািপ্টিন। িিপ্টত পািপ্টিন রিধ্বংেী কৃরষ নীরতি 
প্রিাি, গ্রামীণ ঋণ িযিস্থা এিং ফেপ্টিি নযা য মূপ্টিযি অিাি, জি, স্বাস্থয পরিপ্টষিা ও রেোি 
শিেিকারিকিপ্টণি মপ্টিয রনরহত অেহনীয় রনমধমতাি কথা। ২০০৬ োপ্টি জাতীয় কৃষক করমেন 
কতৃধক প্রেি  ুগান্তকািী েুপারিপ্টেি মপ্টতা িযাপক পেপ্টেপ এিং অিুনা তামারে হপ্টয়  াওয়া মরহিা 
কৃষকপ্টেি অরিকাি েংক্রান্ত রিিরট েরেক পেপ্টেপ হপ্টিও িাস্তিারয়ত হয়রন। 

 াাঁপ্টেি শ্রপ্টমি উপি গ্রামীণ অথধনীরত োাঁরড়প্টয় আপ্টে, শেই মরহিা কৃষকপ্টেি অিোন এিং তাাঁপ্টেি 
অিস্থা েংেপ্টেি  ুগ্ম অরিপ্টিেপ্টন তুপ্টি িিাি িপ্টেয আমিা আপনাি মিযস্থতা োরি কিরে, এই 
মরহিা কৃরষজীিীিা েমাপ্টজি কাে শথপ্টক তাাঁপ্টেি প্রাপয স্বীকৃরতটুকুও পানরন। এই অরিপ্টিেপ্টন 
েংেে তথা োিা শেে িূরমহীন কৃষক, িাগ িারষ, কৃরষ শ্ররমক, েরিত ও আরেিােী কৃষক তথা 
সিরিেযপূণধ নানান আনুষরঙ্গক জীরিকাি েপ্টঙ্গ  ুি রিরিন্ন েংখযািঘু শগাষ্ঠীি ক্রমিিধমান েুেধোি 
কথা শুনপ্টি, িুঝপ্টি এিং েম্ভািয েমািাপ্টনি পথ েন্ধান কিপ্টি। 

২০১৮ োপ্টিি মািধ মাপ্টে, মহািাপ্টষ্ট্রি িরিে হাজাি কৃষক ও শ্ররমক নারেক শথপ্টক মুম্বই প ধন্ত িং 
মাপ্টিধ োরমি হপ্টয় িাজয রিিানেিা শঘিাও কপ্টি রনপ্টজপ্টেি োরিোওয়া তুপ্টি িপ্টিন, গণতারেক 
মূিযপ্টিাপ্টিি েপ্টিতন অনুগামী রহোপ্টি রনপ্টজপ্টেি রিিেণতাি রনেেধন তাাঁিা শিপ্টখরেপ্টিন। আমাপ্টেি 
রিনীত অনুপ্টিাি, িািতিপ্টষধি েংরিিান িািা রন ুি শেপ্টেি প্রিানতম প্রজািেক রহোপ্টি, নপ্টিম্বপ্টি 
এআইপ্টকএেরেরেি রেরিগামী িং মািধ কমধেূরি শেষ হপ্টি, আপরন িযিস্থা গ্রহণ কিপ্টিন  াপ্টত 
শেপ্টেি গণতারেক কাোপ্টমায় এই েকি মানুপ্টষি শ াগোন েুরনরশ্চত কিা তথা তাাঁপ্টেি কথায় 
গুরুত্ব আপ্টিাপ কিা  ায়। এই েকি মানুষ শ  শুিুমাে শেপ্টেি মানুপ্টষি মুপ্টখ অন্ন জুরগপ্টয় 
প্ররতপািন কপ্টিন তা নয়, তাাঁিা গণতপ্টেি অতন্দ্র প্রহিীও িপ্টট। 



আন্তরিক অরিনেনেহ, 

িািপ্টতি নাগরিকগণ (রনম্নস্বােরিত) 


