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ন্যূন্তম সহায়ক মযল্ূ (MSP): বৈশিষ্ট্ূ, তাৎপর্য, সমসূা 

MSP হল্ ন্যূন্তম সহায়ক মযল্ূ, র্া একশি কার্যকর ফসল্ খ ুঁজে পাওয়া কৃষকজের েন্ূ একশি 

সরকার-শন্র্যাশরত মযল্ূ। ভারত সরকার কৃষকজের োজমর পতন্ থেজক রক্ষা করার েন্ূ ৈাোজর 

হস্তজক্ষপ কজর র্ার ফজল্ তাজের র্জেষ্ট্ পশরমাজে অেয হারাজত হয়। 

MSP আমাজের অেযন্ীশতর েন্ূ গুরুত্বপযেয, এৈং এই শৈষজয় প্রশ্নগুশল্ UPSC পরীক্ষায়ও আসজত 

পাজর। এই থপাজে, আমরা MSP সম্পজকয সৈশকছ ই কভার কজরশছ, থর্মন্ এর প্রজয়ােন্, 

তাৎপর্য, বৈশিষ্ট্ূ এৈং ইশতহাস। এশি WBCS প্রােযীজের আসন্ন WBCS পরীক্ষার প্রস্তুশতজত 

সাহার্ূ করজৈ। 

MSP শক? 

● থর্জহত  ভারত একশি কৃশষপ্রর্ান্ থেি, তাই সরকারজক অৈিূই আমাজের কৃষকজের 

স রক্ষাজক অগ্রাশর্কার শেজত হজৈ। এই কারজেই ভারত সরকার MSP চাল্  কজরশছল্। 

● কৃষকজের এই র্রজন্র উজেগ থেজক রক্ষা করার েন্ূ 1966-67 সাজল্ ন্যূন্তম সহায়ক 

মযল্ূ। ন্যূন্তম সহায়ক মযল্ূ ৈাম্পার উৎপােজন্র উপর শন্ভযর কজর এৈং ভারত সরকার 

ৈছজর ে ৈার 24শি পজেূর েন্ূ শন্র্যারে কজর। 

● এশি কৃষকজের অশর্কার রক্ষা করার েন্ূ ভারত সরকার কতৃযক শন্র্যাশরত মযল্ূ ছাডা আর 

শকছ ই ন্য়, র্শে উৎপােন্ র্খন্ িীজষয োজক তখন্ োমগুশল্ অতূন্ত হ্রাস পায়। 
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● এশি এক র্রজের গূারাশি মযল্ূ র্া কৃষকরা পাজৈন্, িতযগুশল্ শৈপর্যস্ত শৈক্রজয়র সাজে 

সম্পশকযত থহাক ন্া থকন্ র্াজত তারা প্রজয়ােন্ীয় খােূিসূ সংগ্রহ করজত পাজর। 

● ফসজল্র ৈীে ৈপজন্র মরস জমর আজগ, শৈজিষ কজর 22শি ফসজল্র েন্ূ, , কৃশষ ৈূয় ও 

মযল্ূ কশমিজন্র স পাশরি অন্ সাজর MSP শন্র্যারে করা ভারত সরকাজরর অর্ীজন্ কৃশষ ও 

সমৈায় শৈভাজগর োশয়ত্ব। 

MSP-এর আওতায় ফসল্সমযহ 

● CACP (কশমিন্ ফর এশগ্রকাল্চারাল্ কেস অূান্ড প্রাইস) 22শি ৈার্ূতামযল্ক ফসজল্র 

েন্ূ MSP স পাশরি কজর। 

● ৈার্ূতামযল্ক ফসজল্র মজর্ূ 14শি খশরফ ফসল্, 6শি রশৈ িসূ এৈং 2শি অন্ূান্ূ 

ৈাশেশেূক ফসল্ রজয়জছ। 

ন্যূন্তম সহায়ক মযজল্ূর ইশতহাস 

● 1966 সাজল্ শুরু হওয়া MSP-এর র্ারোর শপছজন্ সৈ ে শৈপ্লৈ শছল্। এশি সরকারই থর্ 

MSP-এর র্ত্ন থন্য় প্রশত ৈছর খশরফ ফসজল্র পািাপাশি রশৈ িসূ উভজয়রই সমান্ভাজৈ 

প্রর্ান্ কৃশষ পজেূর উপর ন্ের রাজখ। 

● এশি একশি র্রজন্র ৈীমা র্া সরকার কৃষকজের প্রোন্ কজর র্শে োজমর শকছ  পশরৈতযন্ 

তাজের সরাসশর এৈং পরৈতযী উৎপােন্জক প্রভাশৈত করজত পাজর। এইভাজৈ ৈাোজরর 
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োম শির মযজল্ূর শন্জচ থর্জত পাজর ন্া র্া থৈশিরভাগ পশরশিশতজত কৃষকজের সজৈযাত্তম 

প্রোন্ কজর। 

● সরকার কতৃযক MSP-এর র্ারোর উৎপশত্ত থসই থরিশন্ং ৈূৈিায় র্া শিশিিরা শেতীয় 

শৈশ্বর্ জের সময় কৃষকজের সজৈযাত্তম স শৈর্া প্রোজন্র েন্ূ প্রৈতযন্ কজরশছল্। 

ন্যূন্তম সহায়ক মযজল্ূর বৈশিষ্ট্ূ 

● MSP হল্ কৃষকজের থমৌশল্ক স্বােয রক্ষা করার েন্ূ এৈং তাজের শুর্ মাত্র মাজে রাখার 

েন্ূ ফসজল্র ন্যূন্তম মযজল্ূর আকাজর সরকাশর হস্তজক্ষজপর রূপ। 

●  র্শে ৈূৈসায়ীজের মজর্ূ থকউ প্রেত্ত MSP-থত কৃশষ পেূ শকন্জত এশগজয় ন্া আজস, 

তাহজল্ ভারতীয় খােূ কজপযাজরিজন্র কতযৈূ হজয় র্ায় থর্ থসগুশল্র ৈূাপাজর হস্তজক্ষপ কজর 

শৈষয়শিজক  শন্জয় এশগজয় র্াওয়া এৈং কৃষকজের র্োসম্ভৈ সমেযন্ করা। 

●  MSP-এর অর্ীজন্, কৃষকরা তাজের ফসজল্র েন্ূ সরকার কতৃযক শন্র্যাশরত োজমর থচজয় 

থৈশি োজম তাজের পেূ শৈশক্র করার অন্ মশত পায় ন্া। 

●  তারা থকৈল্ তখন্ই তা করজত পাজর র্খন্ ৈূৈসায়ীরা অপচয় এৈং থর্ থকান্ও র্রজের 

ক্ষশত এডাজত উচ্চতর হাজর কৃশষপেূ শকন্জত ইচ্ছ ক হয়। 

ন্যূন্তম সহায়ক মযজল্ূর তাৎপর্য 
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● ক্রমৈর্যমান্ অেযন্ীশত এৈং শৈশ্বায়জন্র ফজল্ কৃশষ পেূ ৈাোজর অৈাজর্ শৈশক্র হজচ্ছ, 

কৃষকজের অশর্কার রক্ষা করা এৈং তাজের উৎপাশেত পজেূর শন্শিত মযল্ূ প্রোন্ করা 

অপশরহার্য। 

● MSP োজমর ওোন্ামার র্ত্ন থন্য় র্া কৃষকজের এৈং তাজের পজেূর উপর সরাসশর প্রভাৈ 

থফজল্ এৈং ৈাোজরর অসম্পযেযতার সাজে সাজে োম ৈৃশে এৈং পতজন্র ফজল্ ৈাোর থসই 

অন্ র্ায়ী কাে কজর। 

● র্খন্ কৃষকরা তাজের ফসল্ শৈশক্রর েন্ূ শন্শিত ৈাোজরর সাজে তাজের ফসজল্র শন্শিত 

মযল্ূ সম্পজকয সম্পযেযরূজপ আশ্বস্ত হয়, তখন্ তারা উচ্চতর ল্াজভর স শৈর্ার সাজে উচ্চ 

শৈশন্জয়াগ করজত আগ্রহী হয়। 

● একৈার এই সৈ থসি হজয় থগজল্, তারা তাজের কােজক সহে, সহে এৈং আরও থৈশি 

উৎপােন্িীল্ করার েন্ূ আর্ শন্ক চাষাৈাে পেশত গ্রহে করজত উৎসাশহত হয়। 

ন্যূন্তম সহায়ক মযজল্ূর সমসূা 

● MSP কৃষকজের কাজছ অূাজেসজর্াগূ শকন্তু এন্িাইজিল্জমি শহজসজৈ ন্য়। তারা 

আইন্গতভাজৈ ৈা তাজের অশর্কাজরর অংি শহসাজৈ োশৈ করার অৈিাজন্ থন্ই কারে এশি 

সৈ সরকাজরর উপর শন্ভযর কজর। 
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● র্শেও প্রশত ৈছর শিফল্টরূজপ MSP থ াষো করা হয়, এশি একশি স পশরশচত সতূ থর্ 

এশি উৎপােন্ খরজচর সমান্ অন্ পাজত ৈৃশে পায় ন্া। এর অেয হল্ প্রশত ৈছর উৎপােন্ 

খরচ ৈাডজত োজক র্খন্ MSP শির হাজর োজক। 

● থর্জহত  অশর্কাংি কৃষকই শন্রক্ষর এৈং MSP সম্পশকযত তাজের অশর্কার সম্পজকয পর্যাপ্ত 

জ্ঞান্ রাজখন্ ন্া, তাই মর্ূস্বত্বজভাগীরা সৈযো তাজের থিাষে কজর এৈং শৈৈৃত অন্ র্ায়ী 

তাজের ভাগ থেয় ন্া। 

MSP শক? 

 

MSP ৈা ন্যূন্তম সহায়ক মযল্ূ হল্ কৃষকজের মযল্ূহ্রাস থেজক রক্ষা করার েন্ূ ভারত সরকার 

কতৃযক ৈাোজরর হস্তজক্ষজপর একশি রূপ র্াজত তারা থিষ পর্যন্ত অেয হারাজত ন্া পাজর। 

ন্যূন্তম সহায়ক মযল্ূ (MSP) এৈং ইস ূ মযজল্ূর মজর্ূ কী পােযকূ রজয়জছ? 

 

MSP হল্ সরকাজরর তরফ থেজক থর্ থকান্ও কৃশষ ফসজল্র েন্ূ প্রশতশ্রুত মযল্ূ থর্খাজন্ ইস ূ 

মযল্ূ একই কৃশষ ফসজল্র েন্ূ োশর করা মযল্ূ। 

MSP এর শন্েযায়ক কতৃযপক্ষ থক? 

 

কৃশষ খরচ ও মযল্ূ কশমিন্, কৃশষ ও সমৈায় শৈভাগ, ভারত সরকাজরর স পাশরজির উপর শভশত্ত 

কজর প্রশত ৈছর ৈীে ৈপজন্র মরস জমর আজগ MSP থ াষো করা হয়। 

সারা থেজি শক একই MSP থমজন্ চল্া হয়? 
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থেি ে জড, একই MSP অন্ সরে করা হয় কারে থকাজন্া খসডা অন্ র্ায়ী থকাজন্া আঞ্চশল্ক 

MSP উজেখ করা হয়শন্। 

কয়শি ফসজল্র েন্ূ MSP থ াষো করা হয়? 

 

14শি খশরফ, 6শি রশৈ এৈং 2শি অন্ূান্ূ ৈাশেশেূক ফসজল্র থমাি 22শি হল্ থসই সংখূা র্ার 

েন্ূ সরকার MSP প্রকাি কজর। 

ন্যূন্তম সহায়ক মযল্ূ থকান্ থসক্টজরর সাজে সম্পশকযত? 

 

ন্যূন্তম সহায়ক মযল্ূ কৃশষ খাজতর সজে সম্পশকযত। MSP খামাজরর োজমর থর্ থকাজন্া তীি 

পতজন্র শৈরুজে কৃশষ উৎপােন্কারীজের রক্ষা করার শৈষয়শি শন্শিত কজর। 
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