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োরেংসেপ ও 
ছগ্রি : যেফ 
যিন্টসল 

Bentley, J, P Van Mele, S Touré, T van Mourik, S Guindo & G Zoundji 2017  
Seeds of the Devil Weed: Local Knowledge & Learning from Videos in Mali. In 
P. Sillitoe (Ed) Indigenous Knowledge: Enhancing its Contribution to Natural 
Resources Management. Wallingford: CABI. 

Zoundji, GC, SD Vodouhê, F Okry, J Bentley & RC Tossou 2018 Beyond Striga 
Management: Learning Videos Enhanced Farmers’ Knowledge on Climate-
Smart Agriculture in Mali. Sustainable Agriculture Research 7(1), 80-91. 
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স্টাগ্রি  

১৪ 

ভূমিকা  

২০১১ োসল এসিাইনোইট এিং আইগ্রেআরআইএেএটি একোসে গ্রেসল 
পরেীিী আগাছা গ্রিগা িযিস্থাপনা গ্রিষসে ১০টি গ্রভ্গ্রিওগ্রচসের 
একটি গ্রিগ্রভ্গ্রি গ্রনেমাণ কসর। আইগ্রেআরআইএেএটি পগ্রিে ও পূিম 
আগ্রিকাে ফরাগ্রে, ইংসরগ্রে এিং স্থানীে ভ্াষাে হাোর হাোর 
গ্রিগ্রভ্গ্রি গ্রিগ্রল কসর। গ্রভ্গ্রিওগুসলাসে েহােো কেই গ্রছল [স েন, প্রশ্ন 
কসর উত্তর োনার েুস াগ গ্রছল না] োই গ্রভ্গ্রিওগুসলা োসের 
গ্রনসেসেরই িুসে গ্রনসে হসেগ্রছল।  

সািামিক এবং প্রযমুিগত উদ্ভাবনী 

য  কৃষসকরা গ্রভ্গ্রিওগুসলা যেসেসছ োরা প্রাসোগ্রগক ও োোগ্রেক 
উদ্ভািনী তেগ্রর করসে যপসরসছ। কৃষসকরা গ্রিগার গ্রিরুসে লড়াই 
করার েসো যকৌশলগুসলা অ্গ্রভ্স াগ্রেে করসে যপসরসছ। োরা োনাোর শেয ও গ্রশে-োেীে শেয একসে চাষ 
করার নেুর তশলী তেগ্রর করা, তেিোর, হাসে যটসন গ্রিগা েেন, নেুন শসেযর োে পরীো করা, ভ্াসলাভ্াসি 
িরিটির িীে েংরেণ, এিং োইসরাসিাগ্রেং পরীো করা (প্রসেযকটি গাসছর যগাড়াে গ্রকছু তেি ও েগ্রনে 
োর প্রসোগ করসে হে) রপ্ত কসরসছ।   

গ্রভ্গ্রিওগুসলা স্পষ্টভ্াসি োোগ্রেক গ্রেেগ্রিোর নেুন যকাসনা তশলী িােসল যেে গ্রন, েসি অ্সনক িাসে 
গ্রভ্গ্রিওগুসলা যেসে যলাসকরা ধারণা যপসেগ্রছল,  া যেসক োোগ্রেক পরিেম সনর েূচনা হসেগ্রছল। উোহরণস্বরূপ, 

েগ্রহলাসের গ্রকছু েল োধারণ গ্রহোি পেগ্রে িযিহার কসর গ্রনসেসের ধারণা শগ্রিশালী কসরগ্রছল য , োরা অ্েম 
উপােম ন করসছ না অ্েম হারাসে। অ্নয েগ্রহলারা অ্েম উপােম সনর েনয হাসে যটসন গ্রিগা গ্রনেন্ত্রণ করার কাসে 
য াগ গ্রেসেগ্রছল অ্নয কৃষকসের োসে। কাউনাে স্থানীে যনোরা একটি গ্রভ্গ্রিও কগ্রেটি গঠন কসরগ্রছসলন এটা 
গ্রনগ্রিে করসে য , িসড়া িাসের েকসল য ন গ্রভ্গ্রিওগুসলা যেেসে পাসর।  (সিন্টগ্রল এট আল। ২০১৭)।   

িলবায়ু পমিবতত ননি সানে খাপ খাইনয় ববমি ফসল ফলাননা 

োউন্ডগ্রে এট আল (২০১৮) োসল একটি স্টাগ্রি কসরন, ো যেসক োনা  াে, য েি িাসে কৃষসকরা 
গ্রভ্গ্রিওগুসলা যেসেসছন োরা,  ারা যেসেনগ্রন োসের েুলনাে অ্সনক যিগ্রশ নেুন উদ্ভািনী িহণ কসরসছন। 
গ্রভ্গ্রিও যেসেসছন এেন িাসের ৯৯% কৃষক একইোসে একাগ্রধক ফেল চাসষর পেগ্রেসে চরাকাসর গ্রেশ্র চাষ 
কসরসছন, েুলনাে অ্নয িাসে  া গ্রছল োে ৫৭%। োসরাসিাগ্রেংসের যেসে ৯৯% িনাে ০%, শসেযর তিগ্রচসেযর 
যেসে ৯৪% িনাে ৫২%, েংগ্রেপ্ত চসরর উন্নে িীসের োে িযিহাসরর যেসে ৭৮% িনাে ১৭%।    

য  েকল কৃষসকরা গ্রভ্গ্রিওগুসলা যেসেগ্রছসলন োসের চাগ্রহো যেটাসনার েনয োগা ও গ্রেরাসকগ্রল িাসের 
েগ্রহলাসের েলগুসলা োনাোর শসেযর উন্নে োসনর িীে গ্রিগ্রর করসে শুরু কসরগ্রছসলন। গ্রভ্গ্রিওগুসলা উভ্ে 
েগ্রহলা েলসক গ্রনসেসের িাসে িীে িযিোেী হসে অ্নুসপ্ররণা েগু্রগসেগ্রছল। উন্নে যকৌশল িযিহাসরর চার িছর 
পর কৃষসকরা ঐগ্রেহযিাহী োেয েুরো ফেসলর যেসে ১৪-৩০% যিগ্রশ ফেল ঘসর েুসলসছন। উদ্ভািনীগুসলা 
কৃষকসের উষ্ণ ও শুষ্ক েলিােুর োসে োফসলযর োসে োপ োইসে গ্রনসে েহােো কসরগ্রছল।  

এই যকে স্টাগ্রি এেগ্রিগ্রে এিং আইগ্রেআরআইএেএটি-র উোর েহােোে েম্পন্ন হসেসছ। ধনযিাে যিটিনা 
হােোনা, ইভ্া এিং যিি ওসেল্টসেন-রাটুসন্ড 
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