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য -েকল কৃষক গ্র খন গ্রিগ্রিওগুসলা যেসখসছ োরা নেুন ধারণা 
েুঝসে যপসরসছ, োরা েৃেন ীলোর োসে যেগুসলা িহণ কসরসছ এেং 
গ্রনসেসের ফলন োগ্রিসেসছ। েেুও েকল কৃষসকর হাসে গ্রিগ্রিও 
যপ ৌঁসছ যেওোর েনয উপাে খুৌঁসে যের করসে হসে। গ্রকছু প্রকল্প 
গ্রিগ্রিওগুসলা গ্রেেরসণ েহােো কসর। েসে, য েকল কৃষসকর যকাসনা 
েম্প্রোরণকমী, প্রকল্প ো এনগ্রেও-র োসে য াগাস াগ যনই োসের 
যেগ্র রিাগ গ্রনসেসের ওপরই গ্রনিভ র ীল।  

প্রডিটি দ াট া শহটে ডিটে 

২০১৩ োসল যরানাল্ড যক. উসেগ্রে নাসমর একেন গণমাধযম 
গ্রেস ষজ্ঞ লে কসরসছন য , মালাউইসের প্রগ্রেটি োোর  হসর 
োইসরর যকাসনা উৎোহ ছািাই গ্রকছু েরুণ এেং মগ্রহলা প্রাে রাোরাগ্রে যছাসটা আকাসরর গ্রিগ্রেটাল গ্রেসনােন 
েযেোে শুরু কসরগ্রছল। এই  ুেসকরা গ্রনসেসের পগ্ররচে গ্রেসেগ্রছল ‘গ্রিসে’ েসল। োরা গ্রিগ্রিগ্রি গ্রকসন ো 
যলনসেন কসর ছাোছগ্রে ো গ্রমউগ্রেক গ্রিগ্রিও োসের কগ্রিউটাসর কগ্রপ কসর যছাসটা  হসর ো িাসম োে কসর 
এমন যলাসকসের যফাসন (স্মাটভ  যফান নে) ইনস্টল কসর গ্রেসেগ্রছল। োোসরর উসেস য  হসর  াওো কৃষসকরা 
ওইেে েরুণসের কাছ যেসক টাকার গ্রেগ্রনমসে গ্রনসেসের যফাসন গ্রকছু ছাোছগ্রে ইনস্টল কসর গ্রনসে আসে। 
য গুসলা পসর োরা োগ্রিসে েসে গ্রনসেসের েনু্ধ ও পগ্ররোসরর েেেযসের োসে যেখসে পাসর।  য েকল কৃষক 
যেল যফান গ্রকসনগ্রছল োরা হঠাৎ যেসখ য , োসের যফাসন যছাসটা আকাসরর গ্রেসনােসনর েযেস্থাও রসেসছ।  

ডিটেো কৃষকটেে ডশখন ডভডিও-ও ডিিেণ কটেড ল 

গ্রিসেরা কৃষকসের োসে কৃগ্রষ-প্রগ্র েণ গ্রিগ্রিওগুসলা য োর কসর গ্রক না- ২০১৫ োসলর একটি স্টাগ্রিসে যেখা 
হসেগ্রছল। এই েযেস্থা  গ্রে কাে কসর ো হসল অ্নানুষ্ঠাগ্রনক গ্রেসনােন গ্রেসেোসের মাধযসম োরা আগ্রিকাে 
গ্রিগ্রিগ্রি গ্রেেরণ করা য সে পাসর। উসেগ্রে ইংসরগ্রে এেং মালাউইসের  যে  কসেকটি িাষাে গ্রেনটি গ্রিগ্রিওর 
কগ্রপ তেগ্রর কসরন। গ্রেগ্রন এই গ্রিগ্রিওর কগ্রপগুসলা েগ্রেণ মালাউইসের ৯৫ েন গ্রিসেসক গ্রেসেগ্রছসলন এেং 
োসের উৎোগ্রহে কসরগ্রছসলন কগ্রপ কসর গ্রিগ্রিওগুসলা কৃষকসের োসে য োর করার েনয।  

২০১৬ োসলর একটি স্টাগ্রিসে যেখা  াে, গ্রিসেসের যকউ যকউ সু্কসল যফরে যগসছ অ্েো অ্নয যকাোও 
চাকগ্রর গ্রনসেসছ। েসে, স্টাগ্রি েল ৫৬ েন গ্রিসেসক খুৌঁসে যপসেগ্রছল এেং যেসনগ্রছল য , োসের মসধয ২৭ েন 
গ্রিসে ওই গ্রিগ্রিগ্রিগুসলার নেুন কগ্রপ তেগ্রর কসরগ্রছল এেং ৩৬টি নেুন কগ্রপ িাহকসের যেল যফাসন ইনস্টল 
কসর গ্রেসেগ্রছল। েকল গ্রিসে যকাসনা উপাসে গ্রিগ্রিওগুসলা গ্রেেরণ কসরগ্রছল। অ্ন্তে ২৮ েন গ্রিসে (৫০%) 
গ্রিগ্রিও গ্রেগ্রে কসরগ্রছল। অ্নযরা য েকল িাহক ছাোছগ্রে গ্রকসনগ্রছল োসের গ্রেনামূসলয কৃগ্রষ-গ্রিগ্রিও গ্রেসেগ্রছল। 
গ্রকছু গ্রিসে পাওো যগসছ  ারা িামাঞ্চসলর েেস্ক যলাকসের আকৃষ্ট কসর গ্রিগ্রিওগুসলা নেুন িহকসের কাসছ 
যপ ৌঁসছ গ্রেসেগ্রছল। গ্রিসেরা আনুমাগ্রনক ২১০০ েসনর কাসছ েরােগ্রর এেং েম্ভেে ২১০০ েসনর কাসছ 
পসরােিাসে গ্রিগ্রিওগুসলা যপ ৌঁসছ গ্রেসেগ্রছল। 

গ্রিসেরা োসের পরীোর অ্গ্রিজ্ঞো গ্রনসে খুগ্র  গ্রছল। োসের শুধু অ্গ্রিস াগ গ্রছল য , োরা আসরা গ্রিগ্রিও  
যকন পােগ্রন। োরা প্রগ্রেমাসে একটি নেুন গ্রিগ্রিগ্রি যপসে এেং োসের িাহকসের োসে য োর করসে পছন্দ 
করে।  

এই যকে স্টাগ্রিটি েুইে অ্যাগ্রেগ্রি ফর যিসিলপসমন্ট (এেগ্রিগ্রে)-এর েহােোে েিন্ন হে। 
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