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স্বাধীন াত্তর পর্ব ও র্াাঁকড
ু া় য় কৃষির ষর্র্র্ব
সাথী মন্ডল
গনর্িক, ইষর্হাস ষর্ভাগ, র্াাঁকুড়া ষর্শ্বষর্দ্যালয়
Abstract:
Agricultural traces have been found in Bankura since the Neolithic age. Later the diversity
of agriculture was also seen in Maurya, Gupta, Sultani and Mughal period in Bankura. The
diversity of the land system has been seen in the Malla era, which was also prevalent in the
British period. But in spite of so much diversity, the condition of the farmers has not
changed much. As a result, agricultural policies and plans, which adopted in the postindependence period of the country, greatly affected agriculture and farmers. To improve
the irrigation system, dams and ponds were renovated along with the river embankment
plan. Some bank was set up in Bankura for land development. Loans were given from this
bank for digging ponds and convert fellow land into arable land. Attempts were made to
improve the credit societies for the betterment of agriculture. However, more importance
was given to irrigation and for this purpose irrigation cooperative society was set up. The
Kangsavati Dam was constructed in 1964 and as a result, huge areas come under
irrigation. The effect of the Five Year plan was to bring about some significant changes in
the agriculture sector in the district. For example, intensive agricultural projects were
taken up, agricultural farms were formed etc. As a result of these things, there was a
radical change in production. Since 1977, rural development programs have been adopted
through panchayats. Important land renovation works such as 'Patta', 'Operation Barga'
etc. were carried out. As a result, many landless people benefited tremendously. This article
seeks to highlight the various aspects of agricultural development in Bankura through a
comprehensive discussion. This article discusses various aspects of increasing production
as a result of agricultural development, crop diversification, improving the living standards
of farmers and rural development.
Keyword : The agriculture of Bankura, Land reform, Irrigation system, Crop
diversification, Operation Barga, Three tier panchayat system, Rural development.
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মা র্ সমানের ষর্কাশ ও কৃষির ষর্কাশ ওর্নরার্ভানর্ েষড়র্। এনদ্র সম্পকব অষর্ ষ ষর্ড়। মা ুি একসময়
খাদ্য সংগ্রাহক থাকনলও ষ নের রনয়ােন র র্াষগনদ্ র্ুষি র্নল খাদ্য উৎপাদ্ক হনে উনেষিল । কৃষির সসই
রাচী ধারা সমগ্র ষর্নশ্ব আেও রর্হমা । ষর্নশ্বর ষর্ষভন্ন স্থান আষদ্ ে র্সষর্র ষ দ্শব পাওো যায়।
র্াাঁকুড়াও সসই ধরন র একষি স্থা সযখান পুরারস্তর যুগ সথনকই মা র্ সভযর্ার ষ দ্শব পাওো যায় এর্ং
রাচী কৃষি র্যর্স্থারও রমা পাওো যায়। রাচী সসই কৃষি র্যর্স্থায় সময় সভনদ্ কখন া ঘনিনি উন্নষর্
আর্ার কখন া ঘনিনি অর্ ষর্। আর এর ফনল কৃিনকর েীর্ন ও উত্থা পর্ ঘনিনি। কৃষি র্যর্স্থানক
উন্নর্ সথনক উন্নর্র্র করার ে য মা ুি ক্রমাগর্ সচষ্টা কনরনি এর্ং কনর চনলনি। আষর্ষ্কৃর্ হনেনি া া
রযুষি, উন্নর্ মান র র্ীে। যার রনয়ানগ র্াাঁকুড়ার েষম একফসষল সথনক সদ্া-ফসলী, ষর্ - ফসলী হনয়
উনেনি। র্াাঁকুড়ার রুক্ষ - শুষ্ক-ডাঙ্গা েষমনর্ উৎপাদ্ সম্ভর্ হনয়নি। ২০১১ সানলর ষহসার্ অ ুযােী
র্াাঁকুড়ানর্ সমাি আনয়র ৭০ শর্াংশই আনস কৃষি সথনক। ১ কৃষিনক সকন্দ্র কনরই র্াাঁকুডা় র অষধকাংশ মা ুনির
েীষর্কা ষ র্বাহ হয়, যা র্াাঁকড
ু ়ানক কৃষি রধা সেলা ষহনসনর্ই রমা কনর। সুরাচী র্াাঁকুডা় র কৃষির ধারা
একষি আকিবণীয় ষর্িয়।
এই গনর্িণামূলক রর্নে কৃষির সয ষদ্কগুষল র্ুনল ধরার সচষ্টা করা হনেনি সসগুষল হল ---১. ঔপষ নর্ষশক র্াাঁকুড়ানর্ কৃষির ধারা পযবানলাচ া করা।
২. স্বাধীন াত্তর র্াাঁকুডা় নর্ কৃষির অগ্রগষর্র ষদ্কগুষল পযবানলাচ া করা।
৩. কৃষির উন্নষর্ কৃিনকর উপর কীরূপ রভার্ সফনলষিল কনরষিল র্া আনলাচ া করা।
র্াাঁকুড়া কৃষি রধা সেলা হওোয় এখান কৃষির গুরুত্ব যনথষ্ট সর্ষশ। এর রমাণ পাওো যায় ষর্ষভন্ন
সলাকগীষর্, িড়া, গা , ধাাঁধা, রর্াদ্- রর্চন র মাধযনম। ষর্ষভন্ন রাচী গ্রনেও র্াাঁকুড়ার কৃষির উনেখ
রনয়নি। সযম --- মুকন্দ
ু চক্রর্র্বীর চন্ডীমঙ্গল কার্য, ভারর্চন্দ্র রানয়র অন্নদ্ামঙ্গল কার্য ও শ্রীকৃষ্ণকীর্বন ও
র্াাঁকুড়ার কৃষির উনেখ আনি। রাচী কাল সথনকই কৃষি সম্পষকবর্ িড়া, গা , ধাাঁধার পাশাপাষশ উৎসর্ও
রচষলর্ রনয়নি। র্র্বমান র্যস্তর্ার কারনণ কৃষি সংক্রান্ত উৎসর্গুষল সলাপ সপনলও ষকিু ষকিু স্থান এগুষলর
রচল আেও আনি। র্াই আেও র্াাঁকুডা় নর্ কৃষির সদ্র্ী ষহনসনর্ ভাদু, িুসু কৃষির উন্নষর্র ে য পূষের্ হ ।
িুসু গান র মনধয কৃষি, কৃিক সমাে, দুষভবক্ষ ইর্যাষদ্র কথা রকাশ পায়। এিাড়া গা িড়ার মাধযনমও
র্াাঁকুড়ার কৃষির সমৃষির কথা ো া যায়। সযম -- ষর্ য় সঘানির 'পষিমর্নঙ্গর সংস্কৃষর্' গ্রনের রথম খনন্ড
সপাখন্নার সমৃষি ষ নে একষি সলাকগান র পষরচয় পাওয়া যায়। সসখান র্লা হনেনি --- "চারমাস র্িবা
সপাখর া যায় / সপাখর া ষগনয় সদ্ষখ দুয়ানর মরাই / সিাি মরাইনয় পা ষদ্নে / র্ড় মরাইনয় পা ষদ্নে / রাই
এনসা সগা ঝলমষলনয়"। ২ আর্ার ধান র ফল ভানলা পাওোর আশায় কৃিক র্ীেপূণযার ষদ্ র্ীে র্প
কনর। র্ানদ্র ষর্শ্বাস --- "ধা র্ীে কষর র্প / র্ীেপূণযার ষদ্ন / সগালা ভনর ধা পার্ / কাষত্তবক
অঘ্রানণ’। ৩ ষশল্প ষর্নশির্ সিাি ষশল্পও র্াাঁকুড়ার মা ুনির উপর সর্ম ফলরসূ া হওয়ায় কৃষিই র্াাঁকুড়ার
মা ুনির কানি গুরুত্বপূণব স্থা অষধকার কনরনি।
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কৃষির ষর্স্তাষরর্ আনলাচ ার পূনর্ব র্াাঁকুড়ার সভৌনগাষলক অর্স্থা ো া রনোে । কারণ কৃষি ও সসই
অঞ্চনলর সভৌনগাষলক অর্স্থা ওর্নরার্ভানর্ েষড়র্। সভৌনগাষলক ষদ্ক সথনক র্াাঁকড
ু ়ার অর্স্থা ২২°৩৮
'সথনক ২৩°৩৮'উত্তর অক্ষাংশ এর্ং ৮৬°৩৬'সথনক ৮৭°৪৬'পূর্ব ্াষঘমাংশ পযবন্ত ষর্স্তৃর্। এই সেলার সমাি
আয়র্ ৬৮৮২ র্গবষকষম। ২০১১ সানলর ে গ ার ষরনপািব অ ুযায়ী আয়র্ন র ষদ্ক সথনক র্াাঁকুডা়
পষিমর্নঙ্গর চর্ুথব র্ৃহত্তম সেলা। র্াাঁকুড়ার পূর্ব ষদ্নক হুগষল সেলা, পষিম ষদ্নক পুরুষলয়া সেলা, উত্তনর
র্ধবমা সেলা ও দ্ষক্ষনণ পষিম সমষদ্ ীপুর সেলা। এই সেলায় ষর্ ষি মহকুমা ও ২২ ষি ব্লক রনয়নি।
র্াাঁকুড়া র্ার ষ েস্ব বর্ষশনষ্টযর ে য স্বর্ন্ত্র সেলা ষহনসনর্ আত্মরকাশ কনরনি। ভূরকৃষর্র র্ারর্ময অ ুযায়ী
র্াাঁকুড়া সেলানক ষর্ ষি ভানগ ভাগ করা যায় --- ১. পষিনমর উচ্চভূষম ও পাহাষড় অঞ্চল ২. মধযভানগর
অসমর্ল অঞ্চল ও ৩. পূনর্বর পষলগষের্ সমভূষম। র্াাঁকুড়ার অষধকাংশ অঞ্চল লযানিরাইি মৃষত্তকা দ্বারা গষের্।
র্নর্ পূর্ব ষদ্নক পষলগষের্ সমভূষম সদ্খা যায়। সর্ষশরভাগ অঞ্চনলর মৃষত্তকা কাাঁকুনর, অ ুর্বর হনলও
এখা কার কৃিক ষ নের শ্রনমর দ্বারা ঐ মাষিনক চািনযাগয কনর র্িনরর পর র্ির ফসল ফষলনয় চনলনি।
আর এর সানথ যুি হনেনি স্বাধী র্ার পরর্র্বী সমনে ষর্ষভন্ন রযুষির উদ্ভর্ ও র্যর্হার। সসইসর্ র্ু
র্ু রযুষির র্যর্হানর র্াাঁকড
ু ়ানর্ কৃষির অগ্রগষর্ ঘনি চনলনি।
র্াাঁকুড়ার কৃষি যনথষ্ট রাচী কারণ র্য রস্তর যুগ সথনকই র্াাঁকুডা় নর্ কৃষির ষ দ্শব পাওো যায় ।
র্াাঁকুড়ানর্ র্াম্রাশ্মীয় যুনগ গ্রাম ষভষত্তক সভযর্ার ষর্কাশ ঘনিষিল এর্ং এর রমাণ পাওো সগনি ষডহর,
র্ুলসীপুর, সপাখর া, কুমারডাঙ্গা রভৃষর্ স্থান । ৪ গ্রাম র্সষর্র ষ দ্শব কৃষিকাে রচষলর্ থাকার রমাণ সদ্য়।
গুপ্ত যুনগ র্াাঁকুড়ার িার্ া অঞ্চনল শুশুষ য়া ষলষপনর্ পুষ্করন র অষধপষর্ চন্দ্রর্মবণ কর্ৃবক সদ্র্র্া চক্রস্বামীনক
সধানসা গ্রাম দ্ান র ষর্িেষি ভূষম র্যর্স্থার র্ু আষঙ্গনকর পষরচয় সদ্য়। ৫ অর্ঃপর মে যুনগ কৃষিনর্
অন ক বর্ষচত্র্য লক্ষয করা যায়। এইসময় সসর্ার ষর্ষ মনে ভূষমদ্া রচষলর্ থাকায় ভূষম র্যর্স্থায় বর্ষচত্র্য
আনস। ঔপষ নর্ষশক যুনগ ইংনরে সরকার ভূষম রােস্ব র্যর্স্থায় আমূল পষরর্র্ব ঘিানলও মে যুনগর সর্শ
ষকিু ভূষম র্যর্স্থা রচষলর্ রাখনর্ র্াধয হে। র্নর্ এই সময়ই কৃিকনদ্র েীর্ রােনস্বর চানপ ষর্পযবস্ত হনয়
পনড়ষিল।
এই কারন ই সদ্শনক ষিষিশনদ্র হার্ সথনক রক্ষা করার ে য সর্বস্তনরর মা ুিনদ্র মনর্া কৃিকরাও
সমা র্ানল সাষমল হনয় ১৯৪৭ সানল সদ্শনক স্বাধী কনরষিল। র্ানদ্র আশা ষিল সর্বনশ্রষণর মনর্া
র্ারাও উন্নষর্র মুখ সদ্খনর্ ও আয় র্ৃষির সুনযাগ পানর্। এই রর্নে স্বাধীন াত্তর র্াাঁকড
ু ়ার কৃষি ও কৃিনকর
অর্স্থার ষদ্কগুষল র্ুনল ধরা হনর্। স্বাধী র্া পরর্র্বী সমনে সরকার কৃষির উন্নষর্র ে য ষর্ষভন্ন ীষর্ ও
পষরকল্প া গ্রহণ কনরষিল। র্ানদ্র মনধয ষর্নশিভানর্ উনেখনযাগয ষিল েষমদ্াষর উনেদ্, ভূষম সংস্কার
আই রভৃষর্। যা সদ্নশর কৃষি র্যর্স্থা ও কৃিকনক র্যাপকভানর্ রভাষর্র্ কনরষিল। ষকন্তু সর্ ধরন র
কৃিনকর েীর্ন কর্খাষ পষরর্র্ব ষ নে এনসষিল র্া যনথষ্ট সংশয়পূণব। কৃিনকর সুষর্ধার ে য স্বাধী র্ার
পর সথনকই সরকার া াভানর্ সচষ্টা চাষলনে সগনি। ষর্ষভন্ন সেলায় সসচ র্যর্স্থার উন্নষর্, ঋণ দ্ান র সুষর্ধা
সহ া া ষদ্নক উন্নষর্র রনচষ্টা সরকার ক্রমাগর্ কনরনি । র্াাঁকুড়া খরারর্ এলাকা হওোর ে য র্াাঁকুড়ানর্
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সসনচর উন্নষর্র যনথষ্ট সচষ্টা করা হনেনি। এখান দ্ী র্াাঁধ পষরকল্প ার সানথ সানথ র্াাঁধ, পুকুরও সংস্কার
করা হনয়ষিল। ীনচর সার ী সথনক ষর্ষভন্ন থা ায় সংস্কার হওো পুকরু র্াাঁনধর সংখযা সম্পনকব ো া যায়। ৬
সময়কাল (১৯৪৬ - ৪৭)
থা ার াম
সংস্কার হওয়া পুকুনরর সংখযা
িার্ া
১৩
র্াাঁকুড়া
১৮
সমষেয়া
১
রা ীর্াাঁধ
১
শালনর্াড়া
৬
র্ালডাংরা
৮
ওন্দা
১৬
ষসমলাপাল
৪
রাইপুর
১৮
খার্ড়া
৪
ইন্দপুর
১৯
ষে. ঘাষি
১৬
র্ড়নোড়া
২২
ষর্ষ্ণুপুর
৮
সসা ামুখী
৬
েয়পরু
৬
ইন্দাস
০
সকার্ুলপুর
৩
পাত্র্সানয়র
৪
সসনচর উন্নষর্ কনল্প ভারর্ীয় গ পষরিনদ্র একষি আই র্নল (Act no xiv of 1948) ১৯৪৮ সানল
স্থাষপর্ হয় দ্ানমাদ্র ভযাষল কনপবানরশ । ৭ যার ফনল র্াাঁকুড়াও সসনচর আওর্াভুি হয়। স্বাধীন াত্তর কানল
পষিমর্ঙ্গ সরকার খাদ্যশসয উৎপাদ্ন স্বয়ংসম্পূণব হওোর লনক্ষয 'অষধক ফসল ফলাও' এর কমবসূষচ গ্রহণ
কনর এর্ং এই উনেনশয ১৯৪৯ সানলও সসনচর ে য সর্শ কনয়কষি ক্ষু্ সসচ পষরকল্প া গ্রহণ করা
হনয়ষিল। আর এরই ষভষত্তনর্ সসচমন্ত্রী শ্রী ভূপষর্ মেুমদ্ার শুভঙ্কর দ্াাঁড়ার সংস্কানরর উনদ্যাগ স । এই
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দ্াাঁড়া সথনক সর্সময় সসনচর ে য যানর্ েল পাওয়া যায়, র্ার ে য ১৯৫০ সানল কাাঁিার্াাঁধ সমৌোয় ১৩
সকাষি ঘ ফুনির একষি েলাধার ষ ষমবর্ হয়। ৮ শালী দ্ীনর্ সারার্ির েল থাকনলও ক্রমশ ীনচর ষদ্নক
র্নয় চনল যাওোর কারনণ সসনচর কানে র্া খুর্ কম লাগর্। র্াই শীর্কালী ফসল চানির ে য এই
দ্ীর েল সরর্রানহর উনেনশয ১৯৫২ সানল এই দ্ীর উপর র্াাঁধ বর্ষর করার পষরকল্প া গৃহীর্ হয়। ৯
পুকুর খ , সংস্কার রভৃষর্ কানের ে য মূলধন র রনয়াে । আর র্াই এই কানের ে য ষর্নশির্
েষম উন্নয়ন র ে য র্াাঁকুড়ানর্ র্যাঙ্ক বর্ষর করা হয়, সযষির সরষেষি হয় ১৯৫৪ সানলর ১লা েু । উচ্চ র্া
পষর্র্ েষমনক চািনযাগয েষমনর্ পষর র্ করা, পুকুর সংস্কার, পুকুর খ ন র ে য এই র্যাঙ্ক সথনক
কৃিকনদ্র িাকা সদ্ওয়া হর্। পরর্র্বীকানল কৃষিকানের ে য পাম্প সসি, ট্রাক্টর, পাওোর ষিলার ও অ যা য
কৃষি যন্ত্রপাষর্ও সদ্ওয়া হনর্ থানক।১০ এিাড়াও কৃিকনদ্র সুষর্ধার ে য কৃষি ঋণদ্া সষমষর্ গুষলনকও
আনরা উন্নর্ করার সচষ্টা করা হয়। স্বাধী র্ার পূর্ব সথনকই কৃষি ঋণদ্া সষমষর্ (১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ) গনড়
উেনলও স্বাধী র্ার পর সথনক এগুষলর সংখযা ও ক্ষমর্া উভনয়ই র্ৃষি সপনর্ থানক। ১৯৫৫ সানলর ৩১সশ
মাচব র্াষরনখ এই ধরন র সষমষর্র সংখযা ষিল ৫৬৪ ষি। ১১
র্নর্ র্াাঁকুড়ার ভূষম রুক্ষ - শুষ্ক হওোয় কৃষিনর্ েনলর সমসযা সমিান ার ে য সসনচর উপরই
র্রার্রই সর্ষশ গুরুত্ব সদ্ওয়া হনয়নি। র্াই স্বাধী র্ার পর আরও অন ক সসচ রকল্প গৃহীর্ হয়। সযম --রুকষ , কুলাই, র্াাঁশ, চামনকরা, ভালুকনোড়া, ষর্রাই, সভারা খাল রকল্প গৃহীর্ হয়। ১২ সসনচর উন্নষর্র ে য
েলনসচ সমর্ায় সষমষর্গুষলর উন্নষর্র সচষ্টা করা হয়। আর র্ারই ফলশ্রুষর্নর্ ১৯৫৫ সানল েলনসচ
সমর্ায় সষমষর্গুষলর সংখযা সর্নড় দ্াাঁডা় য় ২৭৮ ষিনর্ (১৯২০ সানল এই সমর্ায় সষমষর্ গে শুরু
হনয়ষিল)। ১৩ পুকুর খ , খাল রকনল্পর ে য ধীনর ধীনর সসচনসষর্র্ অঞ্চলও র্ৃষি সপনর্ থানক। ১৯৫৬ ৬০ সানল পুকুর, কুনয়া, খাল সথনক ৩২৯৪০০ একর সসনচর অধীন আসায় কষিবর্ েষমর রায় ২৬%
সসচনসষর্র্ র্নল ষচষির্ করা হয়। ১৪ এগুষল িাড়াও আরও অন ক ক্ষু্ ক্ষু্ েলনসচন র পষরকল্প া গ্রহণ
করা হয়। যষদ্ও সর্ পষরকল্প া সম্পূণব হয়ষ , র্র্ুও কৃষিকানের যনথষ্ট সুষর্ধা হনয়ষিল। ১৯৫৫ - ৬৩ সাল
পযবন্ত কর্গুষল ক্ষু্ পষরকল্প া গ্রহণ করা হনয়ষিল এর্ং সসগুনলার মনধয কর্গুনলার কাে সম্পূণব হনয়ষিল
র্া ীনচর সার ী সথনকই ো া যায়। ১৫
রকল্প
১৯৫৫ - ৫৬
১৯৬১ - ৬২
১৯৬২ - ৬৩
গ্রহণ করা হনয়ষিল
৫১
৩২
৮৬
সমাধা হনেষিল
২৯
১৫
৫৬
এিাড়াও ১৯৬০ - ৬৩ সানলর মনধয সমাি ৯ ষি গভীর লকূপও খ করা হনয়ষিল। ১৬ র্নর্ র্াাঁকুড়া সেলায়
সসনচর ে য সর্নথনক র্ড় কাে সযষি হনয়ষিল র্া হল ১৯৬৪ সানল। এই সময় ষদ্বর্ীয় পঞ্চর্াষিবকী
পষরকল্প ার ফসল রূনপ পৃষথর্ীর ষদ্বর্ীয় র্ৃহত্তম ও এষশোর সর্বর্ৃহৎ মাষির র্াাঁধ 'কংসার্র্ী েলাধার'ষ ষমবর্
হয়। ১৭ এর ফনল ষর্স্তৃর্ অঞ্চল সসনচর অধীন আনস।
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শুধুমাত্র্ সসচ র্যর্স্থানর্ই য়, র্াাঁকুড়ার কৃষি পিষর্নর্ও আমূল পষরর্র্ব এনসষিল। স্বাধী র্ার পর
মূলর্ খাদ্য সংকি সমিান ার ে য পঞ্চর্াষিবকী পষরকল্প া গ্রহণ করা হনয়ষিল। ষদ্বর্ীয় পঞ্চর্াষিবকী
পষরকল্প ায় গৃহীর্ হনয়ষিল 'সর্ুে ষর্প্লর্'। এই পঞ্চর্াষিবকী পষরকল্প াগুষলর সেউ অ যা য স্থান র মনর্া
র্াাঁকুড়ানর্ও এনস পনড়ষিল। োর্ীয় পষরকল্প ার রভানর্ র্ু রযুষি, উচ্চফল শীল র্ীে, রাসায়ষ ক
সার, কীি াশক র্যর্হার কনর র্াাঁকুডা় কৃষিনর্ অগ্রগষর্ ঘিানর্ সক্ষম হনয়ষিল। োর্ীয় পষরকল্প ার ফনল
এই সেলায় কৃষি সক্ষনত্র্ সর্শ কনয়কষি উনেখনযাগয পষরর্র্ব এনসষিল। সযম - ১৯৬০ - ৬১ সানল এই
সেলায় সসনচর ে য পাম্প এিাড়া সার, কীি াশক, উন্নর্ র্ীে সরর্রানহর র্যর্স্থা করা হয়, ১৯৬৪ - ৬৫
সানল ষ ষর্ড় কৃষি রকল্প গ্রহণ করা হয়, ১৬ ষি র্ীে খামার, শুশুষ য়ানর্ এর্ং র্াাঁকুড়া শহনর কৃষি ফামব
গনড় সর্ালা হয়, ষর্ষভন্ন র্ীমা ও কৃিকনদ্র কৃষি ঋণ দ্ান রও র্যর্স্থা করা হয়। ১৮ এইভানর্ া াষদ্নক
ষর্নশির্ সসনচর উন্নষর্ ঘিনর্ থানক ও র্ার সানথ ধীনর ধীনর উৎপাদ্ ও র্ৃষি সপনর্ থানক। ীনচর সার ী
সথনক সসনচর ষর্ষভন্ন উৎস ও সসগুষলর পষরমাণ সম্পনকব একষি ধারণা করা যায়। ১৯
Area Irrigated Through Different Agencies in Bankura District (in acres)
Year
1960 - 61
1961 - 62
1962 - 63

Government
canals
40,300
50,800
56,500

Private
canals
53,400
63,700
53,500

Tanks
1,86,000
1,82,500
1,78,800

Wells Other
sources
2,700
9,400
2,800
9,500
3,000
9,000

Total
2, 91, 800
3, 09, 300
3,00,800

সসনচর উৎস র্ৃষি পাওয়ায় র্াাঁকুড়ানর্ সসচনসষর্র্ এলাকাও র্ৃষি পায়, ফনল এখান উৎপাদ্ ও র্ৃষি
সপনেষিল। ীনচর সার ী সথনক উৎপাদ্ র্ৃষির ধারা সম্পনকব ধারণা করা যায়। ২০
Area under Irrigated Crops in Bankura District (in acres)
Name of Crop
Rice
Wheat
Barley
Jowar
Maize
Other cereals and pulses
Sugarcane
Other food crops including
fruits and vegetables
Total
Volume-VIII, Issue-III

1960 - 61
2,71,200
6,800
700
100
2,800
3,100
3,500
6,200
2,94,400

1961 - 62
2,86,100
10,200
700
100
2,200
3,200
4,000
6,200
3,12,700
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1962 - 63
2,81,400
6,000
600
100
2, 000
3,300
4,000
6,300
3,03,700
34

স্বাধীন াত্তর পর্ব ও র্াাঁকুড়ায় কৃষির ষর্র্র্ব

সাথী মন্ডল

সসনচর উন্নষর্র কারন ই ১৯৬৪ - ৬৫ সানল ষ ষর্ড় কৃষি রকল্প গ্রহণ করা সম্ভর্ হনয়ষিল। আর এর ফনলই
একফসলী েষম হনয় উনেষিল দু - ষর্ ফসলী। এইভানর্ই র্াাঁকুড়ানর্ কৃষি উৎপাদ্ ও র্ৃষি সপনর্ থানক।
র্নর্ র্াাঁকুড়ানর্ শুধুমাত্র্ সসচ র্া উৎপাদ্ র্ৃষির ষদ্নকই ের সদ্ওয়া হনয়ষিল র্াই য় , ভূষম সংস্কার আই
দ্বারা েষম েষরনপর র্যর্স্থাও করা হনয়ষিল। ১৯৭২ সাল সথনক ভূষম সংস্কার আই অ ুযায়ী পষিমর্নঙ্গর
পাাঁচষি সেলায় স্বত্ত্বষলষপ রস্তুনর্র ে য েষরনপর কাে শুরু হয়। আর সসই পাাঁচষি সেলার মনধয র্াাঁকুড়াও
ষিল। ১৯৭৪ সাল সথনক অ যা য সেলার মনর্া (পুরুষলয়া িাড়া) র্াাঁকুড়ানর্ও েষরনপর কাে আরম্ভ করা
হনয়ষিল। ২১ র্নর্ এই সর্ আইন র সুফল সাধারণ কৃিক সপনলও র্া ষিল কম। ধ ী কৃিকরাই এর সর্ষশ
সুষর্ধা সভাগ কনরষিল। এইরকম দ্ৃষ্টানন্তর উদ্াহরণ এই সেলায় পাওো যায়। সযম ---- ১৯৭১ - ৭২
সানল ইন্দ্র সলাহানরর মামলা, ১৯৭৩ সানল গঙ্গােলঘাষির আ ন্দপুর গ্রানমর মষর্লাল সঘানির মামলা,
১৯৭৩ সানল ষর্ষ্ণুপুনরর ষহ েুরী গ্রানম পঞ্চা রানয়র মামলা। এরা সকনলই ষিল র্গবাদ্ার ষকন্তু ভূষম
সংস্কার আইন র সুফল র্ারা পায়ষ , র্রং মামলা সমাকেমা লনড় র্ারা সর্বস্বান্ত হনে পনড়ষিল। ২২ এিাড়াও
আনরা া া কারনণ পষিমর্নঙ্গ ১৯৭৭ সানল বর্ষর হনয়ষিল র্ু পষরষস্থষর্ । র্ু সরকার ক্ষমর্াসী হয়।
১৯৭৭ সানল র্ামফ্রন্ট সরকার ক্ষমর্ায় আনস। ক্ষমর্ায় আসার পনরই া াভানর্ কৃিক সমাে ও
কৃষির উন্নষর্র ে য সচষ্টা চাষলনে সযনর্ থানক। যার ফনল কৃিক সমানে পষরর্র্ব স নম আনস। ১৯৭৮
সানল ষত্র্স্তর পঞ্চানয়র্ গষের্ হওোর পর সথনক সরকার ষর্ষভন্ন রকল্প গ্রহণ করনর্ থানক এর্ং পঞ্চানয়র্
ক্রমাগর্ গ্রানমান্নয় কমবসূচীর মাধযনম গ্রানমর উন্নষর্ ষর্ধান র সচষ্টা চাষলনে যায়। গ্রানমান্নয় কমবসূচীগুষলর
মনধয ষিল --- কানের ষর্ষ মনে খাদ্য (F.F.W), সুসংহর্ গ্রামীণ উন্নয় রকল্প (I.R. D. P), োর্ীয়
গ্রামীণ কমবসংস্থা কমবসূষচ (N.R. E. P), গ্রামীণ ভূষমহী কমবসংস্থা ষ িয়র্া কমবসূষচ (R. L. E. G. P),
েওহর সরােগার সযাে া (J. R. Y) রভৃষর্ । ২৩ এই কমবসূষচগুষলর মাধযনম র্াাঁকুড়ানর্ র্যাপকভানর্ সসচ
র্যর্স্থার উন্নষর্ ঘনিষিল। ১৯৭৮ - ৭৯ সানল র্ যায় যানর্ মা ুনির খাদ্যাভার্ া ঘনি র্ার ে যই 'কানের
ষর্ষ মনে খাদ্য'কমবসূষচ গ্রহণ করা হনয়ষিল। এর ফনল সযম মা ুিনক খানদ্যর অভানর্ মৃর্ুযর্রণ করনর্
হয়ষ সর্মষ অ যা য রকনল্পর মনর্া এই রকনল্পর মাধযনমও র্াাঁকুড়ানর্ র্ু র্ু েল ষ কাষশ র্যর্স্থা
বর্ষর হনয়ষিল। সোড়র্াাঁধ, সযানলা, ষডপ ষিউর্ওনয়ল সহ সিাি মাঝাষর সসচ রকল্প রূপাষয়র্ হনয়ষিল। যার
ফনল র্হু অঞ্চল সসনচর আওর্াভুি হনয়ষিল। এিাড়া ষত্র্স্তর পঞ্চানয়নর্র মাধযনম ষর্ষভন্ন রকনল্পর দ্বারা
উাঁচু ষ চু েষমনক সমর্ল কনর চািনযাগয করার কােও করা হনয়ষিল। ষর্ষভন্ন রকনল্পর দ্বারা সয র্ামফ্রন্ট
সরকানরর আমনল সসনচর ষর্ষভন্ন উৎসগুষলর পষরমাণ র্ৃষি সপনয়ষিল র্া ীনচর সার ী সথনকই ো া যায়।
২৪
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সময়কাল ১৯৮৮
উৎস
েল উনত্তাল রকল্প LRI
গভীর লকূপ
অগভীর লকূপ
সসচকুয়া
পুকুর
রস্রর্ণ

সংখযা
১৭৯ ষি
৫৫ ষি
১৩,০০২ষি
৮,৬৮৪ ষি
২৬,৪১২ষি
৪৭৯ ষি

এইসর্ উৎস সথনক সসচনসষর্র্ এলাকার পষরমাণ ষিল ২,৩৫,৭৩৫ সহক্টর। ২৫ সসনচর উন্নষর্ িাড়াও
কৃিকনদ্র অ যা য চাষহদ্া সমিান ার ষদ্নকও ের সদ্ওয়া হয়। র্াই কৃিনকর উন্নষর্র ে য National
Development Council এর ষসিান্ত অ ুসানর কৃিনকর যার্র্ীয় চাষহদ্া সমিান ার ে য ষর্ষভন্ন ব্লনক সসর্া
সমর্ায় সষমষর্ গেন র কাে শুরু হয় এর্ং ১৯৮৯ সানল ৩০ সশ েু র্াষরনখ র্াাঁকুড়ায় সমর্ায় কৃষি উন্নয়
সষমষর্র সংখযা হয় ৪১১ ষি। ২৬ এই সমর্ায় সষমষর্ কর্জ্ব দ্াদ্ন র সানথ সানথ সার, র্ীে, কীি াশক, ষ র্য
রনয়াে ীয় ্র্য সামগ্রী যাযয মূনলয সরর্রাহ করার র্যর্স্থাও কনর। ফনল সাধারণ মা ুি উপকৃর্ হওয়ার
সানথ সানথ র্াাঁকুডা় র গ্রামীণ আথব - সামাষেক র্যর্স্থানর্ও পষরর্র্ব সাষধর্ হনর্ থানক। সসনচর উন্নষর্ ও
কৃষির রনয়াে ীয় ্র্য সামগ্রী সরর্রানহর ফনল কৃষি উৎপাদ্ ও যনথষ্ট র্ৃষি পায়। ীনচর সার ী সথনক
১৯৯০ - ৯১ সানলর কৃষি উৎপাদ্ সম্পনকব একষি পষরসংখযা ো া যায়। ২৭
ফসনলর াম
ধা
গম
আলু
ডাল
সষরিা
সর্ষে

পষরমাণ (সমষট্রক ি )
৮,৪৩,৯৪৮
১২,৩২২
৫,১০,৫০০
১,৩১১
৩,০০০
৫,৬০,০০০

ভূষম সংস্কানরর কানের সক্ষনত্র্ র্ামফ্রন্ট সরকার গুরুত্বপূণব ভূষমকা পাল কনরষিল। এইসময় ভূষম
সংস্কার মূলক া া কাে হনয়ষিল। ভূষম সংস্কার আই দ্বারা ‘পাট্টা' এর্ং'চাি ও র্সর্ানসর ে য ভূষমদ্া '
রকনল্পর মাধযনম সক্ষর্মেুর, গ্রামীণ কাষরগরনদ্র পাাঁচ কাো পযবন্ত ষর্ ামূনলয েষমদ্া , শহনরর গষরর্
মা ুিনদ্র ে য কুষড় র্িনরর উপর সরকাষর েষমনর্ র্সর্াসকারীনদ্র এক িাকায় ৯৯ র্িনরর ষলে সদ্ওয়া
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২৮

রভৃষর্ কােও র্ামফ্রন্ট সরকানরর আমনল হনয়ষিল। র্নর্ র্ামফ্রন্ট সরকানরর ভূষমসংস্কার মূলক কানের
মনধয সর্নথনক উনেখনযাগয কাে ষিল ‘অপানরশ র্গবা'। এই কানের মাধযনম গষরর্ র্গবাদ্াররা
ভীিণভানর্ উপকৃর্ হনয়ষিল। এিাড়া পাট্টা রদ্ান র মাধযনম ভূষমহী কৃিনকরা ষ েস্ব েষম সপনয়ষিল।
১৯৯১ সানলর সস সাস অ ুযায়ী র্াাঁকুড়ানর্ পাট্টা রাপকনদ্র সংখযা ষিল ১,০০৭৭৪ ে এর্ং পাট্টা রাপ্ত
েষমর পষরমাণ ষিল ১৫,৫২২. ৪৬ সহক্টর। এিাড়া র্গবাদ্ারনদ্র সংখযা ষিল ১,০৬,০২৪ ে এর্ং র্গবােষ র্
রাপ্ত েষমর পষরমাণ ষিল ২৪,৫১৭ সহক্টর। ২৯ পরর্র্বীকানল েষম র্ন্টন র পষরমাণ আরও অন ক পষরমানণ
র্ৃষি পায় ও র্ার সানথ পাট্টা রাপকনদ্র সংখযাও র্াড়নর্ থানক। সযম ---- ২০০২ সানলর ৩০ সশ
সসনেম্বর পযবন্ত ২৩,০৭৯ সহক্টর খাস েষম ১,৫৫,৫৫৯ েন র মনধয র্ষন্টর্ হয়। এিাড়া ৬৬,৯৯০.৮৪
একর েষম ১,১৬,৬৮৪ ে ভাগচাষির ানম সরকডব হয়। ৩০
অথবাৎ সামষগ্রক আনলাচ া সথনক সর্াঝা যায় সয খরারর্ র্াাঁকুড়ায় স্বাধী র্ার পূনর্ব ইংনরে সকাম্পাষ র
শাসন কৃষি ও কৃিক সযভানর্ অর্নহষলর্ হনয়ষিল র্ানর্ র্ানদ্র গ্রাসাোদ্ন রও ষ িয়র্া ষিল া। কৃিক
ষিল করভানর েেবষরর্। র্াই স্বাধী র্া পরর্র্বী সমনে অ যা য স্থান র মনর্া র্াাঁকুড়ানর্ও কৃষি ও কৃিনকর
উন্নষর্র সাষর্বক সচষ্টা করা হয়। ক্ষমর্াসী সরকারগুষলর সচষ্টায় কৃষির উন্নয়ন র সুফল র্াাঁকুড়ার কৃিক সভাগ
করার সুনযাগ পায়। আর এই সুফল র্র্বমান র র্াাঁকড
ু ়ানর্ সর্বত্র্ই সচানখ পনড়। পষিমর্নঙ্গর অ যা য
সেলাগুষলর মনর্া র্াাঁকুড়ানর্ও কৃষি উৎপাদ্ র্ৃষি সপনর্ থানক। ১৯৮০ - ৮১ সানল এখান সমাি কৃষি
উৎপাদ্ন র সূচক ষিল ১১৫.১৪ এর্ং ১৯৯৭ - ৯৮ সানল র্া হয় ২৩৯.১৭। ৩১ র্ধবমা সেলায় ১৯৯৭ - ৯৮
সানল সহক্টর ষপিু খাদ্য শনসযর উৎপাদ্ ষিল ২৯১৬ সকষে এর্ং র্াাঁকুডা় সেলায় ষিল ২৭০৪ সকষে। ৩২ এই
পষরসংখযা সথনকই র্াাঁকুড়ার উৎপাদ্ র্ৃষির হার সম্পনকব ো া যায়। ২০০০-২০০১ সানল সয পষরমাণ
খাদ্য উৎপাদ্ হয়, সসই খাদ্যশনসযর সর্ষশরভাগ অংশই যায় রাষন্তক কৃিকনদ্র ঘনর। যার ফনল খাদ্য
সংকনির ষ রস হয়। ৩৩ অথবাৎ এই র্থয সথনক সর্াঝা যায় সয ধীনর ধীনর রাষন্তক মা ুিনদ্রও খাদ্যাভার্ও
কনম এনসনি। যা র্াাঁকুড়ার কৃষির উন্নষর্র পষরচায়ক ।এিাড়া র্র্বমান ষর্ষভন্ন রযুষি র্যর্হানরর ফনল
কৃষিে ফসনল বর্ষচত্র্য এনসনি। র্াাঁকুড়ার রুক্ষ, শুষ্ক ডাঙ্গা েষমনর্ আম্রপাষল আম, আঙুর, াসপাষর্,
সমাসাষম্ব সলর্ু উৎপাদ্ সম্ভর্ হনয়নি। ফসনল বর্ষচত্র্য আসায় ও উৎপাদ্ র্ৃষি পাওোে গ্রামীণ
অথব ীষর্নর্ও রি সঞ্চাল হনয়নি। সাষর্বক ভানর্ গ্রানমান্নয় শুরু হনয়নি। আর গ্রানমান্নয়ন র ফনল গ্রানমর
সামাষেক চষরত্র্ র্দ্ল হনয়নি। সদ্খা যায় আষশর দ্শনক কাাঁচা রাস্তার র্ুল ায় পাকা রাস্তার অ ুপার্ র্ৃষি
পায় এর্ং ব্বইনের দ্শনক ঐ রাস্তাগুষলর গু গর্ মা অন ক উন্নর্ হয়। ৩৪ গ্রানম রনর্যক র্াষড়নর্ই ষর্দুযৎ
সপৌাঁনিনি। ষর্ষভন্ন রকনল্পর দ্বারা পুকরু , ষিউর্ওনয়ল, কুনয়া খ ন র মাধযনম গ্রানমর মা ুনির েল কষ্ট দ্ূর
হনয়নি। সনর্বাপষর সমস্ত ষকিুর ফনল কৃিক েীর্ন সেলর্া সর্নড়নি। ঋণ র্যর্স্থা, র্ীমা র্যর্স্থার ফনল
কৃিকনক ষ রাপত্তা রদ্া করা সম্ভর্ হনয়নি। কৃষিে যন্ত্রপাষর্ ক্রনয় ভর্ুবষক সমলায় র্র্বমান রায় রষর্ষি
কৃিকই পাম্পনসি, সেয়ার ইর্যাষদ্ যন্ত্রপাষর্ ক্রনয় সমথব হনয়নি। এর সানথ র্াল ষমষলনে ষশক্ষার হার র্ৃষি
সপনেনি। রাথষমক ষশক্ষার পাশাপাষশ ারী ষশক্ষার হার র্ৃষি সপনেনি। সক্ষর্মেুনরর সিনল সমনেরাও ষশক্ষার
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আনলায় আনলাষকর্ হনে উন্নর্ েীর্ যাপ করনর্ সক্ষম হনেনি। সুর্রাং সাষর্বকভানর্ র্লা যায়
স্বাধীন াত্তর র্াাঁকুড়ানর্ কৃষির যনথষ্ট উন্নষর্ ঘনিনি এর্ং র্ার সানথ কৃিক ও গ্রানমর সাধারণ মা ুনির
েীর্ ও উন্নর্র্র হনেনি।
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২৭. অষচন্তয ো া, ঐ, পৃ. চ।
২৮. rupantarblog. blogspot. com.
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