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য াগাস াগ: যেফ যেন্টসল | jeff@agroinsight.com  
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গণ আতেদতনর পভরতেভিতে বেচ্ছাতেেকদল্ একটি ভিভিও বদখায় 

২০১২ োসল CIMMYT অ্যাসিা-ইনোইটসক চাষাোসের 
উপস াগী েইুটি যছাসটা  ন্ত্র, য গুসলা মাটি, পাগ্রন ও শ্রম 
েংরেণ করসে পাসর, োর উপর একটি গ্রিগ্রিও তেগ্রর করসে 
েসল। গ্রিগ্রিওটি কৃষকসের আিহ োড়াসনার েনয, কীিাসে 
 ন্ত্রগুসলা েযেহার করসে হয় ো যেখাসনার েনয নয়। 

োংলাসেসের ৪৮২টি কগ্রমউগ্রনটিসে গ্রিগ্রিওটি যেখাসনার েনয 
CIMMYT, AAS নাসমর একটি এনগ্রেও’র োসে চুগ্রি কসর। 
যখালা োয়গায় গ্রেোল েসড়া পেদ ায় ১,১২,০০০ েন  েযগ্রি  

গ্রিগ্রিওটি যেসখ। এছাড়াও AAS ১,৪৩৯ কগ্রপ গ্রিগ্রিগ্রি 
৫৩০যেচ্ছাসেেকসের কাসছ গ্রেেরণ কসর,  ারা কগ্রমউগ্রনটিসে গ্রিগ্রিওটি যেখাসনার েনয প্রগ্রেশ্রুগ্রে যেয়।  

ভিভিওটি বে ো োরা বদভখতয়তে 

২২৭ েন যেচ্ছাসেেক এর উপর একটি যফান েগ্ররপ পগ্ররচালনা করা হয়। এে যেখা  ায়, ৫৮% োসের 
অ্গ্রফসে ো যোকাসন, ২৭% োসের িাসম, এেং ১৮% পগ্ররোর এেং েনু্ধসের োগ্রড়সে গ্রিগ্রিওটি যেগ্রখসয়সছ। প্রায় 
৭% গ্রিগ্রিগ্রিগুসলা যেখাসনার েনয অ্সনযসের গ্রেসয়সছ।  

প্রগ্রেটি েল গ্রিগ্রিওটি গ্রনসের মসো কসর যেখায়। চা যোকাসনর মাগ্রলসকরা োসের িাহসকর আিসহ প্রায় 
প্রগ্রেরাসে গ্রিগ্রিওটি যেখায়। যোকানোর, কৃগ্রষ উপকরণ ো যমগ্রেন গ্রেসেো এেং কৃগ্রষ- ন্ত্রপাগ্রে চালসকরা 
গ্রিগ্রিওটি যেখাসনার েযাপাসর কম উৎোহী গ্রছসলন। যকননা, োরা েযস্ত গ্রছসলন এেং গ্রিগ্রিগ্রি যেখাসনার েরঞ্জাম 
োসের কাসছ গ্রছল না। শুধু কসয়কেন েম্প্রোরণ কমী গ্রিগ্রিওটি যেগ্রখসয়সছন। UDC [স্থানীয় উসেযািারা], 
কযােল-টিগ্রি চালসকরা গ্রিগ্রিওটি যেগ্রখসয়সছ। যকননা, গ্রিগ্রিগ্রি চালাসনার মসো েরঞ্জাম োসের কাসছ গ্রছল। 
এনগ্রেওগুসলাও গ্রিগ্রিও যেগ্রখসয়সছ; েসে, িগ্রেষযসে োরা গ্রিগ্রিগ্রিটির কগ্রপ গ্রেগ্রেওএে CBOs এর কাসছ গ্রেেরণ 
করসে পাসর। কসয়কটি CBOs এই গ্রিগ্রিওটি অ্সনকোর যেসখসছ  ন্ত্রপাগ্রেগুসলা েম্পসকদ  ধারণা পাওয়ার েনয। 
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উপেংহার 

গ্রকছু েযগ্রি গ্রিগ্রিগ্রি গ্রেেরসণ এেং গ্রকছু েযগ্রি পেদ ায় গ্রিগ্রিও যেখাসনার কাসে উত্তম। কৃষসকর হাসে একটি 
গ্রিগ্রিও োকসল,  ন্ত্রপাগ্রে যকনার আসগ োরা গ্রিগ্রিওটি োরোর যেসখ গ্রেষয়েস্তু িাসলািাসে যোঝার েনয, 
য  কীিাসে যমগ্রেসনর োহাস য লাগাসনা িুট্টা ও গম োস্তসে মাসে ফলসছ। 

এই যকে স্টাগ্রি MEAS প্রসেক্ট এেং USAID এর েহস াগ্রগোয় পগ্ররচাগ্রলে । 
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