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Land Reforms have been successful in this state due to political commitment of the left. Many
landless people received land under West Bengal’s land reform. However, what the left did not
notice is that there exist landless persons within all farmers’ families. In delivering the Samar
Sen 1 memorial lecture, titled, “Land Question in West Bengal,” noted Economist and Professor
Emeritus of Economics, University of California Berkley Pranab Bardhan said since women do
not receive land in inheritance in this country, as a result most land is still owned by men.
There is not reliable data available in this country of how many women or how much land is
owned by women. However, he mentions one statistics from Karnataka that reveals 71% of
land is owned by men, 14% land is owned at least on paper jointly by men and women, and
15% of land is owned by women. He does not think that the situation is different in other states
of India.
Women’s land right is not only about social justice to women, according to prof. Bardhan. Men
are increasingly leaving agriculture, going away for work in other places. The women are left to
look after agriculture and livestock. In African countries, women have been recognized as
farmers for long time now. That is not the case here; women are not recognized as farmers.
Hindu Succession Amendment Act 2005 has provided for ownership of agricultural land for
women, but “The reality check clearly tells us that, by enacting laws, the social reality will not
change”, according to Pranab. It needs a social movement that can start at Panchayats.
Panchayats could conduct ceremonies to hand over succession certificates to women, and
television can run public service broadcast on women’s land rights to raise social awareness.
Political Scientist Prof. Partha Chatterjee, of the Center for Studies in Social Sciences, and
University Professor, Columbia University in his discussion with Prof. Bardhan raised an
important question. Land is getting fragmented to the extent that agriculture is no longer really
profitable. Land rights to women will fragment the land further. Pranab in his reply said, the
land can no longer fully cover livelihoods costs when its size goes down below 50 cents.
Collective farming also is impractical in the context of West Bengal, as the land size is small and
the land is scattered. That is why Pranab recommends cooperative farming. He mentions that
such cooperative farming is quite successful in Karnataka, Tamilnadu and Andhra Pradesh.
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Some of these cooperatives are Women Cooperatives too. Pranab also mentioned in this
context that World Bank study has shown that agricultural productivity will increase
significantly if Bargadars can be given ownership of land, and if Bargadars can be made the
primary recipient of Bank Loans. Investments in agriculture will go up, production will go up,
and agriculture can become profitable. Along with women’s land rights, that is the future for
agriculture in West Bengal, according to Prof. Bardhan.

কৃ িষর �ােথর্ই দরকার েমেয়েদর মািলকানা
�াতী ভ�াচাযর্ • কলকাতা

বামপ�ী রাজনীিতর �ভােবই এ রােজয্ ঘেটেছ ভূ িম সং�ার। �চু র
ভূ িমহীন মানুষ জিম েপেয়েছন। িক� বামপ�ীরা যা নজের রােখনিন তা
হল, বহ চািষ পিরবােরর িভতের রেয় িগেয়েছন ভূ িমহীন মানুষ। তাঁরা
মিহলা। স�িত ‘সমর েসন �ারক ব�ৃতা’ িদেত িগেয় অথর্নীিতিবদ
�ণব বধর্ন বেলন, এ েদেশ আজও েমেয়রা উত্তরািধকার সূে� জিম পায় না
বেল অিধকাংশ জিমর মািলকানা রেয় িগেয়েছ পুরষেদর হােতই।
পি�মব� তথা ভারেত কত েমেয়র হােত জিমর মািলকানা রেয়েছ, েস
স�েকর্ েকানও তথয্ েনই, বেলন �ণববাবু। তেব কণর্াটেক �া� একিট
পিরসংখয্ান বেল, েস রােজয্ ৭১ শতাংশ জিমর মািলকানা েকবল
পুরষেদর, ১৪ শতাংশ খাতা-কলেম েযৗথ মািলকানায়। েকবল ১৫
শতাংশ ে�ে� েমেয়েদর মািলকানা রেয়েছ। “এই িচ� েদেশর অনয্� খুব
আলাদা হেব বেল মেন হয় না,” বেলন �ণববাবু।
েমেয়েদর মািলকানার িবষয়িট েকবল েমেয়েদর �িত নয্ােয়র জনয্ই
জরির, তা নয়। �ণববাবু বেলন, এখন বহ পুরষ চাষ েথেক সের
আসেছন, অেনেক িবেদেশ কাজ করেত যাে�ন। তাই েমেয়রাই কৃ িষ, গর-

ছাগল পালেনর মেতা কােজ রেয় যাে�ন। আি�কার েদশগিলেত �ধানত
েমেয়রাই চািষ িহেসেব �ীকৃ িত েপেয় থােক বহ িদন ধেরই। এ েদেশ এখনও
েমেয়রা ‘কৃ ষক’ বেল �ীকৃ িত পাে�ন না। িহ�ু উত্তরািধকার আইন
(২০০৫) যিদও েমেয়েদর জিমর মািলকানার অিধকার িদেয়েছ, তবু বা�ব
েদিখেয় িদেয়েছ েয েকবল আইন িদেয় পিরি�িত বদলােব না, বেলন
�ণববাবু। “প�ােয়েত এই িনেয় আে�ালন শর করা যায়। প�ােয়ত যিদ
অনু�ান কের জিমর নিথপ� তু েল েদয় েমেয়েদর হােত, িটিভেত যিদ
েতমন অনু�ান েদখােনা হয়, তা হেল এ িবষেয় সেচতনতা বাড়েব,” বেলন
িতিন।
ব�ৃতার পের �ণব বধর্েনর সে� তাঁর ব�বয্ িনেয় আেলাচনা কেরন
নৃত�িবদ পাথর্ চে�াপাধয্ায়। িতিন �� কেরন, স�ানেদর মেধয্ জিম ভাগ
হওয়ার পের জিম �মশ এত েছাট হেয় যাে� েয তা আর চািষর জনয্
লাভজনক থাকেছ না। েমেয়েদর মািলকানা িদেল জিম আরও েছাট হেয়
যােব না িক? এই সমসয্া �ীকার কের �ণববাবু বেলন, ভাগ হওয়ার
কারেণ জিম েছাট হেত হেত যখন অেধর্ক একর হয়, তখন জিম চাষ কের
আর জীিবকা িনবর্াহ করা যায় না। পি�মবে�র মেতা রােজয্ েযৗথ চােষর
��াবও চেল না, কারণ এখােন জিম েছাট এবং ছড়ােনা। তাই সমবায়
প�িতেত উৎপাদন ও িবপণনই কৃ িষেক লাভজনক কের েতালার একমা�
উপায়। িতিন জানান, তািমলনাড়ু, কণর্াটক, অ��েদেশর মেতা রােজয্
সমবায় �থায় উৎপাদন ও িবপণেনর নানা কাজ হে�। অেনক ে�ে�
মিহলারাও কৃ িষ সমবােয় অংশ িনে�ন। িতিন আরও জানান, িব�বয্াে�র
একিট সমী�ায় জানা িগেয়েছ, বগর্াদারেদর পুেরা মািলকানা িদেল এবং
বগর্ার িভিত্তেত কৃ িষঋণ পাওয়ার বয্ব�া করা েগেল কৃ িষেত িবিনেয়াগ
বাড়েব, উৎপাদন বাড়েব, কৃ িষ আরও লাভজনক হেব।

