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নারীর েীিনোন উন্নয়সন গ্রভ্গ্রিওগুসলার অ্িদান 
ইেপযাক্ট 

স্টাগ্রি  

১ 

ভূমিকা 

নারীসদর তুলনায় পুরুষসদর তথ্য পাওয়া অ্সনক েহে। এই 
গসিষণায় োধ্যসে োনার যচষ্টা করা হসয়সছ য , ‘কৃষক যথ্সক কৃষক’ 
গ্রভ্গ্রিওগুসলা নারী পুরুসষর গ্রলঙ্গ বিষেয গ্রনরেণ করসত পাসর গ্রক না, 
এিং নারীরা এেি নতুন জ্ঞান কাসে লাগাসত পাসর গ্রক না। 

গবেষণার সারসংবেপ  

িাংলাসদসের কৃষকসদর োহা য গ্রনসয় ধ্াসনর িীসের ওপর গ্রভ্গ্রিও 
ধ্ারণ করা হয় এিং গ্রিগ্রভ্ন্ন িাসে তা যদখাসনা হয়। গসিষসকরা 
িাংলাসদসের উত্তর-পগ্রিে অ্ঞ্চসল গ্রভ্গ্রিও যদখাসনা হসয়সছ এেন 
২৮টি িাে যথ্সক গ্রনিবাগ্রচত ১৪০ েন নারী এিং চারটি ‘কসরাল 
িাে’ য খাসন গ্রভ্গ্রিও যদখাসনা হয়গ্রন, যেখান যথ্সক গ্রনিবাগ্রচত ৪০ 
েন নারীর গত পাাঁচ িছসর তাসদর েীিন াত্রার পগ্ররিতব সনর ওপর 
োোৎকার িহণ কসর। এই নারীরা গ্রভ্গ্রিওগুসলা গসে ছয় িার 
যদসখসছ।  

গ্রভ্গ্রিওগুসলা যদসখসছ এেন নারীরা তাসদর কাসে আরও যিগ্রে 
পরীো-নীগ্ররো চাগ্রলসয়সছ, আসরা যিগ্রে উদ্ভািনী হসয়সছ এিং তাসদর 
িীেগুসলা ভ্াসলা দাসে গ্রিগ্রির যেসত্র অ্সনক যিগ্রে দর-কষাকগ্রষ 
করােহ গ্রিগ্রির গ্রিগ্রভ্ন্ন পথ্ খুাঁসে যির করসত েেে হসয়সছ। এই 
েকল নারী তাসদর িীসের দাে প্রায় অ্সধ্বসক নাগ্রেসয় এসনসছ। 
কারণ, তারা িীে উৎপাদন খরচ কগ্রেসয় আনসত যপসরসছ। তারা 
য েি িীে উৎপাদন করসছ যেগুসলা গ্রছল ঝকঝসক, স্বাস্থ্যকর এিং 
েহসে গ্রিগ্রিস াগয। অ্নযগ্রদসক য েি ‘কসরাল িাসে’  গ্রভ্গ্রিও যদখাসনা 
হয়গ্রন যেখাসন আসগর তুলনায় যকাসনা পগ্ররিতব ন লেয করা  ায়গ্রন।  

য েি নারী ও কৃষসকরা গ্রভ্গ্রিও যদসখসছ যেখাসন ধ্াসনর ফলন 
আসগর যচসয় েতকরা ১৫ ভ্াগ যিসেসছ,  া নারীসদর োোগ্রেক ও 
অ্থ্বননগ্রতক অ্িস্থ্ার উন্নয়ন ঘটিসয়সছ। েতকরা ২০ ভ্াসগরও যিগ্রে পগ্ররিার ধ্ান উৎপাদসন স্বয়ংেম্পূণবতা 
অ্েব ন কসরসছ, অ্থ্চ ‘কসরাল িােগুসলাসত’ যকাসনা পগ্ররিতব ন হয়গ্রন। গ্রভ্গ্রিও যদখাসনা হসয়সছ এেন িােগুসলাসত 
েতকরা ২৪ ভ্াগ পগ্ররিার এখন প্রসয়ােসনর অ্গ্রতগ্ররক্ত ধ্ান উৎপাদন করসছ, ফসল তারা আরও যিগ্রে ধ্ান ও 
ধ্াসনর চারা গ্রিগ্রি করসত পাসর। এর ফসল পগ্ররিারগুসলার স্বােীরা তাসদর স্ত্রীসদর োসথ্ এখন ধ্াসনর উৎপাদন 
এিং আয়-িযসয়র গ্রিষয় গ্রনসয় পরােেব কসর। গ্রনসেসদর ধ্াসনর েগ্রে আসছ [িগবাচাষী নয়] এিং পগ্ররিাসরর 
অ্নয েদেযসদর কাছ যথ্সক েহস াগ্রগতা যপসয়সছ, তারা অ্নযসদর তুলনায় যিগ্রে আয় করসছ। য েি নারী 
গ্রভ্গ্রিও যদসখসছ তারা তাসদর পগ্ররিাসরর কৃগ্রষকাসে োহা য কসরসছ এিং আয় িাোসত েেে হসয়সছ। তারা 
আরও যিগ্রে আত্মগ্রিশ্বাসের োসথ্ নতুন জ্ঞান আহরণ করসত এিং তা যেিা প্রদানকারী ও এলাকার অ্নযসদর 
োসথ্ যেয়ার করসত পারসছ।  

উপসংহার 

গ্রনসেসদর েগ্রে শ্রগ্রেসকর যোগান থ্াকসল, গ্রভ্গ্রিও যদখা নারীরা আসরা যিগ্রে আয় করসত পারত, তাসদর 
োোগ্রেক ে বাদা এিং উদ্ভািনী েেতা আসরা িােত। জ্ঞান য েন েগ্রক্ত, েগ্রেও তাই। 

 
য েি িাংলাসদগ্রে নারী গ্রভ্গ্রিওগুসলা যদসখগ্রছল 

তারা আরও স্বাস্থ্যকর িীে উৎপাদন কসর, যিগ্রে 
আয় কসর এিং নতুন তথ্য োনসত তারা 

অ্সনক যিগ্রে আত্মগ্রিশ্বােী 

 
িাংলাসদসের উত্তর-পগ্রিে অ্ঞ্চসলর যহােনািাদ 
িাসের অ্গ্রধ্ক ধ্ান উৎপাদনকারী একটি িাগ্রে 


