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Abstract: 

India is a country with an agrarian economy where more than half of the population is 

involved in agriculture and allied activities. Agriculture is the primary source of livelihood 

for about seventy percent of India’s population. Of these, rural women cover a wide area. 

Women in rural India perform a pivotal role both in farm and non farm activities. They do 

all the farm work from day to night. But despite all this, they remain deprived in society. 

They are neglected. They are not given values, wages and dignity despite of their significant 

contribution in agriculture. In this research article, we have tried to highlight all these 

aspects and emphasized on numerous challenges that they face in farming. And finally, we 

have brought out some solutions to overcome those challenges. 
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বূষভকা:  বাযেফলথ ভরূে একষি কৃষল অর্থনীষেয দদ। ভার  য অর্থনীষে  য দুষি প্রধান স্তজেয উয 

দাাঁষ জম আজে োযভজধয উজযযখজমাগয একষি স্তে জরা— কৃজ (Agriculture)। ভার    র গ্রাভীণ 

   নীজ  প্রাম ম্পূণথবাজফ কষৃল ষনবথয। ভার  য ভজো উন্নমনীর  দ ল    নীজ য অবযন্তযীণ উৎাদন 

(ষেষ ষ) ১৭.৫ ল া  অফদান যাজখ এই কৃষলজেত্র। ভাযজেয গ্রাভীণ েনজগাষ্ঠীয জ  লে ভষরাযা, যাযা 

কৃষলকাজেয জে গবীযবাজফ ম্পৃক্ত— কৃজ  র োজদয েীষফকায প্রধান উৎ। বাযজেয িন গা ীয ৭০ 

োাং কৃষল দায জে মজক্ত।  দদজ এই কৃষলজেত্র ৫৫ োাং কভথজেজত্রয জজমাজগয ৃষি কজয, মায 

ভজধয একষি জ  ৃজ  োমগা ি  ডশ যজমজে ভষরাযা। বাযজেয ৮০ োাং ভষরাযা মাফেীম অর্থননষেক 

ষিমাকরাজয াজর্ মজক্ত, মায ভজধয ৩৩ োাং কৃষলজেজত্র শ্রভষক্ত (labour force) জা       ৪৮ 

োাং স্ব-জনয ক্ত কৃলক (self-employed farmer) জা   যজমজেন। উন্নমনীর ষফজশ্ব ৩৮ ল া  

ভষরাযা কৃষলজেজত্র শ্রভষক্ত ষাজফ যজমজেন। এফাং দফষযবাগই উন্নমনীর  দ ল    মজরাযাই ৬০-

৮০ োাং খাদয উৎাদজন বূষভকা যাজখ। ভার  র     নজ ক দেজত্র, জ  লে  কৃষলকাজে গ্রাভীণ 

ভষরাযা ফহুষফধ বূষভকা ারন কজয। ষকন্তু গ্রামীণ অর্থনীষেজে োজদয উজযখযজমাগয বূষভকা  াকা জে, 

  নক দেত্র দর্জক োযা ফষিে। োজদয শ্রজভয দকাজনা ভরূয  ভমথাদা দদমা ম না। 
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একষি োষেয াষফথক ষফকাজয জভজ  জরা ভাে। আয এই ভাজেয কাঠাজভা াভষগ্রকবাজফ ষনবথয কজয 

নাযীয অফস্থা  ভমথাদায উয। প্রাচীন বাযজে ভষরাজদয অফস্থা অজনক বাজরাই ষের। পর   ীমজজগ, আমথ 

ভাজে প রুল  ভষরারা ফথপ্রকায াভাষেক  ধভথীম অনজষ্ঠাজন অাং জন  া এফাং  া দরদক ভবাজফ 

দদখা জো।  জদভ মজজগ, মখন প  রা খাজদযয েনয শু ষকাজয  যে,  খন ভষরাযাই স্থানীম  জ দক  

দর্জক ফীে একত্র কজয চালাফাদ শুরু কযজো। আয েখন দর্জকই নাযীযা য   পাদন, কৃজকাে, গফাষদ 

শু ারন, লয উৎাদন,     য যফেথী কােকজভথ গুরুত্বূণথ বূষভকা ারন কযজো। অজনক 

 জ াজকযা ভজন কজযন, মজরাযাই প্রর্ভ য দযাণ কজয কৃষলয করা  ষফজ্ঞাজনয (Art and Science 

of Farming)   না কজযষের। জক  ধীজয ধীজয নাযীয দভমথাদায েন ঘিজে শুরু কযর। ‘ ি ার’ ল জট 

ভাজে ভষরা েনাংখযক   া া    য        াক া।  য দকাজনা ভাজে নাযীয ভজখয বূষভকা জরা— 

 ই দদজয স্থাষমত্ব,  গজ   দীঘথাষমে উন্নমন ঘিাজনা। কৃষলজেজত্র মজরাজদয োৎমথূণথ বূষভকা র্াকা 

জে প্রার্ষভক আজরাকাে কযা ম ভূরে একষি দেন্ডায দক, আয  া জরা ‘প রুল’। জরুলযা এজেজত্র 

মাফেীম জ া  র অষধকাযী।    , মী াম দদখা ষগজমজে দম, প রুলজদয েজরনাম নাযীযা অষধক কাে 

কজয কৃষলজেজত্র। এই কৃষলই, ভষরাজদয েনয কৃষলজেজত্র ষফষবন্ন কাজেয জজমাগ কজয দদম। কৃজ     

ভষরাযা  দমকর ফহুষফধ বূষভকা ারন ক র চজরজে,  গুষর জরা — ফীেফন, চাযা  রাপণ, েরজচ, 

ায ে াজনা, আগাো দোরা ফা ষনড়াষন, চাযাগাে যেণাজফেণ, য কািা, পর ঝাযাই কযা, পর 

 গাািা  ফা ভেজে কযা এফাং পর ফাোযোে করা  ভৃজ । 
 

   কর গ্রামীণ ভষরাযা োজদয আর্থ-ামাজিক অফস্থান  াষযফাষযক ষযষস্থষেয কাযজণ কৃষলজেজত্র 

ষেন যকভ বাজফ কাে কজয র্াজকন — 

 পাজর জমক ষনজম 

 ষনে েষভজে চালী ষাজফ মা ষফনা াষযশ্রষভজক, এফাং 

 কৃষলজেজত্র লয উৎাদন  য  ায ষযচারনা কজয     যজতায জ যশাকা প অাংগ্রণ কজয। 
 

কৃষলজেজত্র ভষরা শ্রষভকযা াষযশ্রষভক  ষফনা াষযশ্রষভজক দু-বাজফই ষনমজক্ত ন। গ্রাভীণ বাযজে একেন 

ভষরায কাে শুরু ম ূজমথাদজময প      এফাং ো দল ম ূমথাজস্তয শ্চাজে। কৃজ     য ী  গৃস্থারীয 

ষফষবন্ন কাে ( যমন- রা া কযা, ষশু রারন-ারন কযা, ানীম ের াংগ্র কযা, জ্বারাষন কাঠ াংগ্র  গৃ 

ষযচমথা প্রবৃষে)     োয াাাষ কৃষল আনজলাষেক (জমভন- শুারন, গ াষদ শুয েফ কািা,  গা-দন 

 ভৃজ )  া  ক কােগুষর কযজে ম। কৃজকা ি এফাং কৃষল  ন জ ক কাজে াংমজক্ত র্াকায ষেজন 

 নয ম   ান কাযণ জরা — ক) ভার  র ১৪.৯ োাং ষযফাজযয প্রধান জরা নাযী। এই কর 

ষযফাজয োজদয ভার্ায য দকউ দনই,    কর ভষরা দকউ  ষফধফা, দকউ  া ষ জবাথী , কাজযায স্বাভী 

দনই ফা দেজ  চজর দগজেন।  া  ষনজেজদয েীফন ফাাঁচাজে োযা কৃষলয জে মজক্ত জম জ জে দফষ 

ভাত্রাম। খ)   রকজট কাযণ জরা- কৃষলজেজত্র আজময অষনশ্চমোয দরুন এফাং জয আয দফষ 

াষযশ্রষভক ষফকল্প কাজেয ন্ধাজন ফাষ য জরুজলযা ‘পজরযাযশী  জমক’ -এ রূান্তষযে দম  জেন।  র 

ফাষ য ভষরাযা েখন দই স্থান ূযণ কজয ভষরা চালী  শ্রষভক ষাজফ কাে কযজেন। 

কৃজ     মজরাযা চালী  কৃষল  জমক জাদফ কাে কযজেন।  র ষদজনয য ষদন এই াংখযাষি িভ 

ফা জে, োই ফরা দমে াজয কৃষলজেজত্র ‘Feminization of Agriculture’ ধাযণাষি গুরুত্ব াজে। জক , 
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এে কাে কযা     ভাজে োজদয অফদানজক  ীকৃজ  দদমা ম না। ফযাং প্রষেষি দেজত্র োজদযজক 

নানান বফলজভযয ম্মজখীন জে ম। জরুলজদয ভেন ভেজরয কাে কজয োযা ভ ভেজষয ামনা।     

বাযেফজলথ মজরাজদয একষি ষফযাি অাং কৃষলকাজেয জে মজক্ত। বাযজেয অর্থনীষেয আজময একাাং আজ 

এই ভষরাজদয শ্রভ দর্জকই। 
 

কষৃলজেজত্র ভষরাজদয প্রষেফন্ধকো ফা ভযা: 

 ম ষফবােন (Division of Labour): কৃজ     শ্রভ ষফবােন জরা একষি ফ  ফাধা।       ভাজে 

নাযী  জরুজলয কাজেয স্ব        ভাগ কজয  দমা জমজে ভন্বম   যাজগ াভরূক কাজেয 

ষযফজেথ। োজদয েভো র্াকা জে োজদয েনয ভাজে আরাদা কাজেয  জ যশার ফযাদ্দ কজয যাখা 

জমজে।    া  ভষরাযা এজেজত্র গৃস্থ  দফেনীন কােগুষর োযাই কযজফ। অর্চ ফাস্তজফ কৃষলজেজত্রয 

খজাঁষিনাষি ফহুষফধ কােগুষর োযাই কজয র্াজক। 
 

অষধক শ্রভ, কভ দফেন ( More Work, Less Pay): মী া ফরজে— ফেথভাজন কৃষলজেজত্র জরুলজদয 

েজরনাম ভষরাযা অষধক কাে কজয এফাং ৮০ োাং কৃষল কামথাফরী ভষরাজদয দ্বাযা ম্পন্ন ম।     এই 

ভষরাযা কখজনা ষফনা াষযশ্রষভজক কাে কজযন, আফায কখজনা অষে াভানয পাজর জমক  পদম র্াজক 

জরুলজদয ভেজরয কাে কজয।   নক ভম কাে কজয য ায  ভেজযী াম না,  যজট কৃষলজেজত্র 

ভষরাজদয একষি অনযেভ ফ  ফাধা। বাযেীম াংষফধাজনয ৩৯(ঘ) ন  ধাযাম ভকাজেয িনয ভ ভেজষযয 

কর্া ফরা জর  কভথজেজত্র  ার ফা ফামন ঘজিষন। 
 

জ  দবদাজবদ ফা বফলভয (Gender Bias): ভার ীযশ ভাজে অর্থনীষেয    ষফকাজ  কষি ফ  অন্তযাম 

জরা ষরে বফলভয। ভার  র নাযী জরুল ষরে অনজাে প্রাম ভান জর কভথজেজত্র ভষরাজদয নানান 

ভযায ম্মজখীন পডশ   ম। কভথজেজত্র ষনজমাগ  জদান্নষে উবম দেজত্রই বফলজভযয ষকায জে ম। 

দকাজনা প্রকায কাজে একেন জরুল শ্রষভক দক দম ভানদজে ষনজমাগ কযা ম, একেন ভষরা শ্রষভক দক দই 

ভানদজে ষনজমাগ কযা ম না। মজরাজদয েনয ষবন্ন ভানদন্ড বেষয কজয যাখা জমজে ষবন্ন কাজেয িনয। 

এো া দফেজনয দেজত্র বফলজভযয ার্থকয িা দচাজখ জ  আজযা দফষ কজয, জ  লে অাংগষঠে দেজত্র। 

যজদ ভাযেীম াংষফধাজনয ১৪ নাং ধাযাম ভ অষধকায, ১৫(১) নাং  ারাযশ  কানযকভ বফলভয না কযায কর্া 

ফরা জমজে। জকন্তু  া     এখজনা   জ  মজরাজদয প্রষে ভাজে বফলভয জ দযমান। 
 

অষো   দাজর  া (Illiteracy and Poverty): গ্রামীণ বাযজে ভষরাযা অল্পষষেে এফাং দফষযবাগই 

অষষেে ের্া অেয ান ূনয মাম োজদযজক কৃষল এফাং কৃষল আনজলষেক কাজে মজক্ত র্াকায প্রফণো 

দফষ রেয করা যাযশ।  জলজ   মায দরুন আধজষনক প্রমজষক্তয ফযফায ম্পজকথ  াযা অফগে নম। এো া 

আয একষি প্রধান ভযা জরা দাষযদ্রো। গ্রামীণ ভাজে প্রষেষি ষযফাজযয আম অেযন্ত ীষভে। ম  

আম প্রধানে কৃষল দর্জক। কৃজ  াড়া আয অজনক দায জে মজক্ত মজরাযা যজমজেন। ভূরে 

বগ্নদাগ্র  পজর া রর ার ধযজে এফাং ন্তানজদয ভজজখ দু-ভজজঠা অন্ন েজজর দদমায েনয গ্রাভীণ ভষরাযাই 

কৃষলজেজত্র কখজনা চালী আফায কখজনা নাযী শ্রষভক ষাজফ কাে কজয র্াজক।   যশািনী  অজর্থয অবাজফ 

অজনক ভম োযা ফীে ষকনজে াজয না।  া  কভ ফীজে  ল্প উৎাদন ম এফাং অর্থননষেক প্রফৃষিয গষে 

আজযা শ্লর্  যশ প ডশ। 
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অজষি    া  যয ষকায (Malnutrition and Ill-health): গ্রামীণ ভষরাযাই দফষযবাগই অজষি   

অস্বাজস্থযয ষকায ম।  া  প্রষেষি ষযফায দাজর য।  া-আফাদ ক র  া ক ফজরই ঐ দানা িজকজ ভজজখ জঠ। 

জষিকয খাফায োজদয দেভন দজি জ  না।   কাযজণ োজদয ন্তাজনযা অজষিয জলকার যশ। প জ র 

অবাজফ ভষরাযা অজনক ভম দুফথর দম জ ,     কৃজর ভে বাযী কাজে অজনক ভম োযা াংজমাগ 

র্াকজে াজয না। 
 

দকাজর চাজলয িষে (Use of Traditional Method of Farming):    মা ন ভজম    জনক 

প্রমজষক্তর মজজগ দাাঁষ জম ষচযাচষযে ফা প্রাচীন িষেজে চালাফাদ কযা অজনকিা ফযমফহুর     ভম াজে। 

   জনককাজর নানান উন্নে মন্ত্রাষে  কৃষল াভগ্রীয আষফষ্কায মায পজর কৃষলকাে কযা অজনকিা ে 

জম উজঠজে। জকন্তু গ্রাভীণ ভষরাযা   জলরভাগই অষষেে  যশার দ ন    জনক  য জ   মন্ত্রাষেয 

ফযফায ম্পজকথ োযা অফগে নম। আয দম ভস্ত মন্ত্রাষে  যঞ্জাভ যজমজে  া   ার জরুলজদয অধীজন 

এফাং দগুষর ষঠক ভষরাফান্ধফ নম। 
 

বূষভ  ম্পষতয য  গ ণ ভাষরকানা (Less Enjoy Over the Ownership of Property and 

Land): ভার  র ৮০-৮৫ োাং গ্রাভীণ ভষরা কৃষলকাজেয জে মজক্ত। অর্চ ১৩ োাং ভষরাজদয 

ষনেস্ব েষভ যজমজে। ষফাজয এই ষচত্রষি আয ক ণ।  খা ন ভাত্র ৭ োাং ভষরাজদয বূষভ অষধকায 

যজমজে। ভার     জলরভাগ ষযফাজয ভষরাজদয দকাজনা ম্পষতয অষধকায  া ভাষরকানা দনই।  প ৃক 

অাং দর্জক োযা ফষিে। মষদ ২০০৫ া  ষন্দজ উতযাষধকায (াংজাধন)   ন (The Hindu 

Succession (Amendment) Act 2005) পাল মায য দর্জক ষোয ম্পষতয য নাযী জরুল ভান 

 বফধ অষধকায  দাজনয  কর্া ফরা জমজে। জকন্তু  া জে এই আইনগুষরয ষঠকভজো প্রজমাজগয অবাজফ 

নাযীযা এখন ফহুজেজত্র েষভ  ম্পষতয অষধকায দর্জক ফষিে জে। মায পজর ষনে েষভ না র্াকাম 

কৃষলকাজেয দেজত্র অনীা দদখা ষদজে।   াডশা কৃষল এফাং োজদয শ্রভ দর্জক মেিজকজ োযা আম কজয,  ই 

আজময উয োজদয জজযাজষয অষধকায র্াজক না,     অজনক ভম োযা ীষভে অষধকায দবাগ কজয । 
 

ষিান্ত গ্রজণয য ষকষিৎ ষনমন্ত্রণ (Little Control over Decision Making): গ্রামীণ ভষরাজদয 

ষিান্ত গ্রণ প্রষিমায  পয ষনজেজদয দকাজনা অষধকায র্াজক না। পজর া রর জরুজলযা মাফেীম ষিান্ত 

গ্র ণর  জ কারী। কৃষলকাজে ভেন একষি উৎাদন দেজত্র ভষরাজদয ষনে ইোভে ষিান্ত গ্রণ কজয 

কাে কযজে াজয না— যা কৃষলয জষ্ঠ ষফকাজয একষি অন্তযাম। 
 

যকাযী দদারাচর (Government's Indecisiveness):  ভার  র কৃষল অর্থনীষেয ভূর বীে দাাঁষ জম 

আজে এই নাযী শ্রষভজকয শ্রজভয উয।     এজদয শ্রজভয দকাজনা স্বীকৃষে দদমা ম না। যকায  

োজদয ক অফজরা ক র  । চাজলয উকযণ  াভগ্রী দকনায েনয এজদয কাজে মথাপ্ত অর্থ র্াজক না, 

 া  ঋণ ষনজে ম অজনযয কাে দর্জক। কখ না রকারী  যা   ষগজম  া নর েনয আজফদন কজয। জকন্তু 

ফযাাংক  ষর এজদযজক দরান ষদজে চাম না।   াডশা গ্রামীণ ভষরাজদয অর্থননষেক জযো  উন্নমজনয েনয 

দম কর প্রকল্প (Scheme)  জ দনমা জমজে দগুষর ষঠকবাজফ ফাস্তফাষমে মষন।   , চালাফাদ 

কযজে ষগজম োজদয অর্থননষেক নানান ভযায ম্মজখীন জে ম। 
 

প্রাকষৃেক দজূমথাগ (Natural Disaster):  ি াযশ  পজর   ন, িীফ বফষচজত্রয হ্রা, খরা   ফনযা প্রবৃষে 

ষফমথজময দনষেফাচক প্রবাফ জ  কৃষলজেজত্র। বাযজেয কৃষলকাি ভরূে দভৌজভী েরফামজয উয ষনবথযীর। 
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জক  এই েরফামজয ষযফেথজন ষফরূ প্রষেষিমা জ  কৃষলয য। অষনমষভে ফৃষিাে,     প্রজমােজন 

অমথাপ্ত ফৃষি কৃষলজেজত্র ষফযাি ভযায ৃষি কজয। 
 

প্রষেকায ফা উাম:— 

 গ্রামীণ ভাজে কভথজেজত্র দম শ্রভ ষফবােন যজমজে  া ভজজে দপজর  ার ষযফজেথ ভন্বমভূরক 

  যাজগ ায ধাযণা  াপন কযা। কৃষলকাজে নাযী  জরুল ভানবাজফ অাংগ্রণ কযজফ 

এফাং কর প্রকায কাজে াজে াে ষভষরজম কাে কযজফ।  র েজফই কৃষলয প্রফৃষি   । 

 গ্রাভীণ ভষরাজদয দক দফেজনয প্রায িজকজ জজযািাই ষদজে জফ,  া দকাজনা বাজফই কািোাঁি 

কযা মাজফ না। ভষরা ফজর োজক োয শ্রজভয ভূরয ষাজফ অজধথক ফা কভ াষযশ্রষভক  দমা 

মাজফ না। নাযী  জরুল উবমজক ভ ভেজযী ষদজে জফ।      কৃজকা ি ভষরাজদয উৎা 

ফা জফ,  র উৎা ফা জর উৎাদন ফৃষি াজফ। 

 ভাজে ষরে    মযর দবদাজবদ ভজজে দপরজে জফ। ভষরাযা মাজে দকানপ্রকায কাজেয 

দেজত্র দকানযকভ বফলজভযয ষকায না জে ম, দষদজক ষফজল রেয রাখ     । 

 গ্রাভীণ ভষরাজদয ভজধয ষোয াযজক আয ফা াজে জফ।   র  ান ল নয কদয োজদযজক 

যাখা মাজফ না। গ্রাভীণ ভষরাজদয, ফাষরকাজদয    জল ার জজমাগ ক র জদ     ।  ারাই 

াজয অর্থনীষেয া ধযজে। ভষরাযা ষষেে জর কৃষলয আধজষনক মন্ত্রাষেয ফযফায 

ম্পজকথ োযা অফগে র্াকজফ। এো া োজদযজক প্রষেণ প্রদাজনয ভাধযজভ কৃষল ফযফস্থানা 

ম্পজকথ অফগে কযাজনা দমজে াজয।       কৃজ ষফজ্ঞান দকন্দ্র এফাং  FPO (Farmer 

Producer Organization) ভ জমকা ারন এফাং াযশ া  দান কর   াজয। দাজর য 

দূযীকযজণ যকাযজক আয ষিম জে জফ। প্রষেষি পজর া রর ন নয ম আম ষনষশ্চে কর   

  । 
 

 দকাজরয চাজলয িষে দেজ  ফেথভাজন কৃষলজেজত্র আধজষনক প্রমজষক্তয ফযফাজযয ভাধযজভ 

কৃজকােজক আয এষগজম ষনজম দমজে জফ। আধজষনক মন্ত্রাষেয ফযফায ঘিজর কৃষলয 

অবূেূফথ ষযফেথন  উন্নষে ঘিজফ, উৎাদন আয ফৃষি াজফ এফাং অর্থ আজফ োজদয 

াজে। 
 

 গ্রাভীণ ভষরাজদযজক েষভ  ম্পষতয ভাষরকানা ষদজে জফ।  জ  া ন ফা াদে করজভ 

অষধকাজযয কর্া দঘালণা কজয ষদজরই জফ না,  ার  া  াযশন কেিা জে দষদজক রেয 

যাখজে জফ। োজদয জনদেজদয েষভয য অষধকায র্াকজর পর পরাজনায আগ্র ফা জফ। 

জ া  গ্র ণর  জ কার ক জষনষশ্চে কযজে জফ। মজরাযাই পজর া রর মাফেীম কােকভথ 

কজয মা একষি জরুজলয কাজেয েজরনাম দেয দফষ।  া  ষিান্ত গ্র ণর       োজদযজক 

অন্তবজথক্ত কযজে জফ। 
 

 প্রাকৃষেক দূজমথাগগুষরয আিকাজনা ফা ষনমন্ত্রণ কযায েভো ভানজজলয াজে দনই। ষকন্তু দূজমথাগ 

 মাকাজ াম যকাজযয উষচে েষেগ্রস্ত ষযফাজযয াজ দাাঁ াজনায। জ পয   র কাযজণ মখন 

কৃষলয েষে ম, পর নি ম—  খন যকায দমকর আষর্থক যাজকে ফা ামো প্রদান 

কজয র্াজকন দগুষরয ষযভাণ ফাষ জম ষদজে জফ, মাজে োযা   ার উজঠ দাাঁ াজে াজয। 
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ষচন্তাম, অফাজদ  কা না কলৃকজক মাজে আত্মেযা কযজে না ম। রকারী ষযজাজিথ জরুল 

কৃলকজদয আত্মেযায দযক থ র্াকজর নাযী কৃলক আত্মেযায দকাজনা ষযজািথ  মা দর 

দচাজখয াভজন    না। 

 

 

 বাযদেয কৃষলয বীে আয ভেফজে কযজে জর এফাং উৎাদন ফা াজে জর গ্রাভীণ 

ভষরাজদয িনয ষফষবন্ন দরান  ষফষবন্ন নীষেজে অন্তবজথক্ত কজয দগুষরয ফাস্তফামজনয উয 

ষফজল দোয জদ     । মজরাযা মাজে ফযাাংকগুজরা দর্জক জে দরান  প   াজয 

দষদজক ষফজল নেয দদমা দযকায। দকননা, ঋণ দজর োযা  া কৃষলজেজত্র খর  কযজফ, 

পজর কৃষলয-ই   জ  ঘিজফ।  া  গ্রাভীণ ভষরাজদয কৃষলকাজে আয উৎাষে কযায েনয 

ষফজল ষফজল ঋজণয ফযফস্থা কযজে জফ। 
 

 দম কর Self help Groups (SGHs) র যশ   দগুষরয াংখযা আয  াডশা   জফ এফাং 

আজযা   জল জ   কজয েজরজে জফ। আয এজেজত্র যকাযী াংগঠনগুষরয াাাষ 

দফযকাষয াংগঠনগুজরা উজদযাগ গ্রণ কযজে াজয। য  দফষ Self help Group  জ 

ষিম দম উঠজফ, েেই ভষরাজদয অজর্থয েনয অজনযয  পয ষনবথয কযজে জফ না এফাং 

ফযাাংজকয ঋজণয েনয অজো কযজে জফ না। 
 

 নাযীয অর্থননষেক েভোমজনয উয ষফজলবাজফ দোয জদ     ।  কননা এজদয অর্থননষেক 

েভোমন প্রজেযজকয েনয দাষযদ্রয হ্রা কযজে াজয। আয  া কযজে জর    ম  দমষি 

কযজে জফ আভাজদযজক ো র— মা ি ষরে অভো এফাং অর্থননষেক অাভয দক দ র 

কযা। নমা উদাযননষেক ভজ র নাযীয েনয আয কষঠন দম জ জে। নাযীয অর্থননষেক 

েভোমন কযজে জর আভাজদয ভানফ অর্থনীষেয একষি ভজ জরয দযকায— যা নাযী  জরুল 

 ভ যশর এফাং ফায েনয কাে কযজফ। 
 

 জফথাষয, নাযীয শ্রভজক স্বীকৃষে ষদজে জফ। কৃষলজেজত্র োজদয অফদানজক দকাজনাবাজফই 

অস্বীকায কযা মাম না। নাযীয অর্থননষেক েভোমন ফৃষি কযজে জফ ষফষবন্ন অর্থননষেক 

কভথজেজত্র অাংগ্রজণয   যা গর ষযজফ বেষয ক র। 
 

যকাষয জ ষবন্ন উজদযাগ  কভথষূচ: ভার  জরা ষফজশ্বয অনযেভ একষি কৃষলোে ামায াউ। ২০১২ –

য   য  ন যাযশী, ভার  জরা ষফজশ্বয       ফৃতভ কৃষলজেত্র। ফেথভাজন ভার  র স্থান ষদ্বেীম। ভাযজে 

আনজভাষনক ১৮০ ষভষরমন দক্টয কৃষল েষভ যজমজে, যায ভজধয ১৪০ জমজযশন দক্টয েষভজে একিানা চাল 

কযা ম। ২০১৩ া , বাযে ৩৯ ষফষরমন  রায ভূজরযয কৃষলোে ণয যপ্তাষন কজযজে। ২০১৮-১৯     

যপ্তাষনয পজরমাণ ষের ৩৮.৯১ ষফষরমন  রায ভূজরযয। মষদ ষফগে ফেজয কৃজোে জণযয যপ্তাষনয 

ষযভাণ  া  প যশ  । েজফ ২০২২ াজরয ভজধয    যপ্তাষনয ষযভাণ ৬০ ষফষরমন  রায ভূজরযয 

রেযভাত্রা  ায  করা জমজে। আেজকয অজনক যাষ্ট্রই এই কৃষলজেজত্রয উয দোয ষদজে। বাযে যকায 

কৃষলজে নাযীয অফদান ফজঝজে দজয ষফষবন্ন নীষে  কভথূষচ গ্রণ কজযজে— 
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RKVY (Rastriya Krishi Vikash Yojana): রা ীযশ কৃষল ষফকা দমােনা ২০০৭ াজর , ২৯ দ দভ 

োেীম উন্নমনীর কাউষির(এনষ ষ)  ারা কৃজ     কৃষল আনজলষেক দেজত্র উন্নমন    ৃজ  অেথজনয 

েনয একষি ষফজল অষেষযক্ত দকন্দ্রীম ামো (Additional Central Assistance or ACA)  ক  গৃী  

ম। কৃজ     েরফামজ ষযষস্থষে,  াকৃজ ক ম্পদ     প্রমজষক্তজক আয অন্তবজথষক্তভরূক  াংমজক্ত খাজেয 

উন্নমন ষনষশ্চে কযায িনয, গ্রামীণ কৃষল উন্নমন ষনষশ্চে কযায েনয, গ্রাভীণ কৃষল উন্নমন ষযকল্পনা গ্রজণয 

েনয যােয গুষরজক উদ্বজি কযায রজেয প্রফষেথে জমষের। ভার  যকায ২০০৭-’০৮     এই প্রকল্পষি 

চারজ কজযষেজরন মা েখন দর্জক কামথকয ম।  াদল পজরক না ভমকাজর এই প্রকজল্পয   যশাগ াংিান্ত 

ষনজদথষকাগুষর (operational guidelines)   লা ন করা  যশ  ।  ক  র আোম কৃষল,  দযান  , 

প পান, ম   া, ভফাম, দুগ্ধ,  ন  কৃষল ষফশ্বষফদযারম  অনযানয দেজত্র প্রকল্প ষবষতক ামো 

প্রদান কযায কর্া ফরা ম। ২০১৫-’১৬    দর্জক এয অর্থামন যািানথষি (৬০:৪০) ষযফেথন কযা জমজে। 
 

NFSM ( National Food Security Mission): িা ীযশ খাদয জযো ষভন ২০০৯ াজরয ২৯  ল 

দভ োেীম উন্নমন ষযলদ (এনষ ষ) এয ৫৩  ম বাম চার, গভ এফাং  াজরয ভন্বজম খাদয  র া ষভন 

চারজয েনয প্রষে ফেয ধাজনয ফাষলথক উৎাদন দ ষভষরমন িন, গদভয  ট ষভষরমন িন      াজরয দেজত্র 

দুই ষভষরমন িন ফৃষি কযায প্রস্তাফ গৃীে ম একাদ ষযকল্পনায (২০১১-'১২) মাজ র প     পয  । 
 

NHM (National Horticulture Mission):  োেীম উদযান ষভন জরা বাযে যকায দ্বাযা গৃীে 

একষি উদযান প্রকল্প। ২০০৫-’০৬ াজর দভ িফাষলথকী ষযকল্পনা কাজর  জট চারজ ম।    প্রকজল্প 

দকন্দ্রীম যকায ৮৫ োাং  যােয যকায গুষরজক ১৫ োাং অনজদান দদমায কর্া ফরা ম। এই 

প্রকজল্পয ভূর রেয র— যাজেয ফথাষধক োফয উদযান ফৃষি এফাং ভস্ত যকভ উদযানোে ণযগুষরয 

( যমন-  ম , লাক জি,   র, দকাজকা, কােজ ফাদাভ, ভরা,  জ  জগন্ধমজক্ত গা  প্রবৃষে) উৎাদন 

ফৃষি কযা। 
 

IWDP (Integrated Watershed Development Programme): ইষিজগ্রজি  মািাযজ  

দ বরজভি দপ্রাগ্রাভ (আই াব্লুষ ষ)  র উজদ্দয জরা উৎাদনীরো ফা াজনায েনয একীবূে 

েঞ্জারবূষভ উন্নমন ঘিাজনা এফাং গ্রাভীণ কভথাংস্থাজনয রজেয  কর মথাজম েনফষে উন্নমন কভথূষচজে 

েনগজণয অাংগ্রজণয ষফলমফস্তু ফা াজনা। দাষযদ্রয, শ্চাৎদো, ষরে  ভো ষফজফচনাম দযজখ ফেথয  

অফনষভে বূষভয    পাদনলী া উন্নমজনয েনয এই কভথূষচ ফাস্তফাষমে জে ইষিজগ্রজি  ফেথযবূষভ উন্নমন 

কভথূষচ। ভূরে অ-ফনে অিজর েঞ্জার বূষভয ষফকা, েষভয অফনষে দযাধ কযা এফাং দদজয ফেথয 

বূষভগুষরজক স্থামীবাজফ ফযফাজযয জে যাখা এফাং বেফ-প্রাষপ্তয ষযভাণ ফৃষি কযা, ষফজলে জ্বারাষন কাঠ, 

চযাির, পর, পাইফায এফাং দোি কাজঠয ফধথন কযা। এই  ক ষি ১৯৮৯-’৯০ ার দর্জক কামথকয জে 

এফাং োেীম ফেথয উন্নমন দফাজ থয াজর্ এই ষফবাজগ যজমজে। অ-ফনে ফেথযবূষভয উন্নমন এই প্রকজল্পয 

আোম দনমা জমজে।    প্রকজল্প েঞ্জার েষভ উন্নমজনয উয অফযাে যজমজে। আই াব্লুষ ষ ১৯৮৯-

’৯০ ার দর্জক েষভ অফনষে যীো কযা, ফেথযবূষভ দিকই ফযফাজযয েনয স্থান এফাং বেফ-

েনাধাযজণয প্রাযো ফৃষি, ষফজলে জ্বারানী, কাঠ এফাং চাযণ ফৃষিয রজেয কাে কযজে। 
 

BRGF (Backward Regions Grand Mission): BRGF  া বাযে যকায দ্বাযা গৃীে একষি 

প্রকল্প মা ষষেজম  া অিজরয উন্নমজনয কর্া ফজর। ২০০৭ াজর দপব্রুমাষয মা    কাীন প্রধানভন্ত্রী 
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ভনজভান জ  ক ৃক  প্রকল্পষি চারজ  ম।    প্রকজল্পয আোম ২৭ ষি যাজেযয ২৫০ ষি (ফেথভাজন ২৫৪) 

দেরাজক অন্তবজথক্ত করা  ।  ক ষিয স্বল্পজভমাদী রেয জরা— ষষেজম  া অিরগুষরয ষযকাঠাজভা 

জষফধাগুষরয ফৃষি ঘিাজনা     স্থানীম প্রষেষ্ঠান গুজরাজক আয উন্নমন ষযকল্পনা গজ  েজরজে াাময 

কযা।     দীঘথজভমাদী পজরক না র— াভষগ্রকবাজফ ষষেজম  া এভন দকাজনা   দরয ফা দেরায 

 খা হ্রা কযা, দাজর  া দূযীকযণ এফাং দই অিজরয েীফনমাত্রায ভাজনান্নমন ঘিাজনা। 

 

এো া,  যা  কর ভাধযজভ ঋজণয ফযফস্থা দজে োেীম কৃষল  গ্রা মান্নমন ফযাাংক ( NABARD) গঠন 

করা  যশ  । PM-KISAN (The Pradhanmantri Kisan Samman Nidhi)  যািনাযশ ২৪.২৫ োাং 

ভষরাযা জষফধা দজমজেন। ২০১৮ াজর বাযে যকাজযয ফাষণেয   জল  ভন্ত্রণারম কৃজোে যপ্তাষন নীষে 

(Agricultural Export Policy)    ন  কজযন, যায উজদ্দয জরা ২০২২ াজরয ভজধয কৃলকজদয আম 

ষদ্বগুণ ফা াজনা। এো া বাযে যকায কৃষলয যাজ কীকযণ  দচ ফযফস্থায প্রষে ষফজল দোয ষদজে। 

রা    জ  ফেয ১৫ ই অজক্টাফয জদনজট ‘The International Day of Rural Women’ জা   ারন 

কজয  া ক। ২০১৮ ার দর্জক বাযে রকা রর কৃজ  কৃলক করযাণ ভন্ত্রণারম কেৃকথ ঐ একই ষদনষিজক 

‘National Women's Farmers Day’ জা    দযাপন কযা ম কৃজ     ভষরাজদয    খ যাগয 

অফদাজনয েনয। 
 

বাযে যকায কৃষলয   জ   প্রফৃষিয েনয ষফষবন্ন প্রকল্প গ্রণ  ফাস্তফামন ক র  ন এফাং কজয 

চজরজেন।  ষকন্তু এই ফ  ক  পয  মেিজকজ  া  াজযশ      ার   জলরভাগ  জ  াজট জরুলযাই াজে। 

এষদক ষদজম ভষরাযা ফষিে দর্জকই মাজে। গ্রাভীণ ভষরা চালী  ভষরা শ্রষভজকযা এ কর প্রকজল্পয 

আোম আজে না।    ধীজয ধীজয কৃজকাদে ভষরাজদয অাংগ্রণ হ্রা াজে। ২০০৪-০৫ াজর 

বাযজে শ্রভষক্ত (labour force) দে মজরাজদয অাং গ্রণ ষের ১২৬.২ ষভষরমন,  খা ন ২০০৯-১০ 

াজর ো এজ দাাঁ াম ১০৬.২ ষভষরমন। PLFS (Periodic Labour Force Survey) ২০১৭-১৮ –র 

াজবথয ের্য অনজমামী ভষরাজদয কভথজেজত্র অাংগ্রজণয অনজাে (Work Participation Rates or 

WPR) ২৪.৮ োাং দর্জক ১৭.৫ োাং অর্থাৎ প্রাম ৭ োাং হ্রা দজমজে।     ২০২০ ( জ -ি ন) 

  , ভষরাজদয LFPR (Labour Force Participation Rates) ১৫.৫ োাংজ  WPR মা  ১২.২ 

োাং    দনজভজে।    হ্রাজয ষেজন ক যশকজট কাযণজক জ জ   কযা দমজে াজয— 

 ১৫-২৬ ফেয ফমী ভষরাজদয াংখযা অজনকিাই ফৃষি দজমজে, যাযা এই শ্রভ ফাোজয   ভ    

দনই।  মন অজনজকই যজমজেন, মাযা জনদেজদযজক এই শ্রভ ফাোজয অন্তবজথক্ত কযজে আগ্রী নন। 

 বাযেীম ভাজে অনযেভ  কজট   ণ া জরা — দমকর ষযফাজয ভষরাযা ফাষ য ফাইজয কাে 

কজয, দইফ ষযফাজযয ভষরাযা গৃস্থ  কা না কাজে াধাযণে অাং গ্রণ কজয না। গ্রাদভয 

দজর  ভষরাযা ক প্রকায গৃস্থ কাে এফাং ভাজঠয কাে কজয র্াজক, দকননা এো া োজদয াজে 

অনয দকাজনা ষফকল্প দনই। 

 আজযকষি কাযণ জরা—  া দর অভমথাদা     ীকৃষে। এে কাে কযা জে ভাজে োজদয 

ভমথাদা  শ্রজভয উমজক্ত স্বীকৃজ   দ যশা যশ না।  া  অজনজকই এই কৃষলজেজত্র আয আগ্রী 

দদখাজে চান না। 
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উাংায : 

"Wet wood burns in the kindled fire 

How much can I work? Nobody cares for it in my parents' home 
 

Wet wood burns in the kindled fire 

Women may toil and toil, her work has no value". 

 

এই কাপ ট ষি কজষ  ফেয আজগ কজজক নামাজন দগজমষেজরন। জ জন ভাযাজষ্ট্রয জজন দেরায অন্তগথে 

নন্দগাাঁ গ্রাজভয ৭২ ফেয ফমী এক ফৃি মজরা চালী। জ জন আেীফন একেন ষিম কৃলক ষেজরন। 

 প রর ঐ উজযষখে া নজট আভাজদয এিা ভজন কষযজম দদম দম — ভষরাযা মেই কাে করুক না দকন, 

োজদয শ্রজভয দকাজনা ভরূয দদমা ম না। 

      নাযীয আর্থ-াভাষেক  ম ামজনয স্বপ্ন েেেন মথন্ত ূযণ জফ না, মেেন না বাযেফজলথয ফথজল 

প্রান্তীম স্তজয ফফাকাযী এই গ্রাভীণ ভষরাজদয েভোমজনয আোম অন্তবজথক্ত কযা জে।  রা জরা 

োযাই, মাজদয ষদন শুরু ম ূজমথাদজময ূজফথই এফাং দল যশ  য া  র প া  ।  রা  র ভার  র নাযী 

শ্রষভক, নাযী কৃলক।  জ জভজ ক বফলভয বাযেফজলথয,    কর ভষরাজদয আেথনাদ যকাজযয কান মথন্ত 

দৌাঁোম না।    ভষরাযাই জরুলোষন্ত্রক ষনষভথে ভাজে ষনজেজদয ষযষচষে েজজর ধযজে     ো প্রষেষ্ঠা 

কযজে াংগ্রাভযে।    ভষরাযা কখজনা ভা, কখ না   ান, কখ না ফা দভজম,   ার কখজনা  া স্ত্রী ষাজফ 

ফথজেজত্র োজদয বূষভকা ারন ক র     । ভার    র কৃষলজেজত্র প্রাম ফ ধযজনয কােগুষর কজয 

র্াজকন এই ভষরা কলৃকযা। জক   া জে একষি ষফযাি াংখযক ভষরা বাযেীম ভাে াাংস্কৃষেক 

প াদজি ‘invisible contributors’ ষাজফ র যশ  ষগজমজে।  র ষদজনয য ষদন এই অদৃযভান 

অফদানকাযীয াংখযা িভ ফষৃি দজম চজরজে। বাযজেয প্রাম  জল োাং অর্থননষেক বাজফ ষিম ভষরা 

কৃষলজেজত্র ষনমজক্ত। বাযজেয কৃষলয বীেআয ভেফজে কযজে জর গ্রামীণ ভষরাজদয অর্থননষেক েভোমন 

ষনষশ্চে কযজে জফ। যখন এই কর ভষরাযা জজমাগ  েজন্দয াজর্  া দর ষনে কযাষযমায গডশ   

াযজফ, জনদেজক েভোমন কযজে াযজফ, জনদেজক জযষেে রাখ   পাযজফ, ভাে মখন 

উদাযননষেকোম ষযণে জফ— েখনই বাযজেয অর্থনীষে উচ্চাজয ম্মজজখ  াজ     ।  র েখনই 

ফাস্তজফ খাদয জনরাপ া জনজ      এফাং বষফলয  প্রেজেয ভষরাযা আজযা ষিমবাজফ অাংগ্রণ কযজফ। 

এিা আভাজদয ভার্াম যাখজে জফ দম, ভষরাযাই জরা দমজকাজনা উন্নে ভাজেয দভরুদন্ড (Women are 

the backbones of any developed society)। 
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