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গ্রিগ্রিওগুসলা জেসে িগ্রলগ্রিয়াসে আরও 
গসিষণার েূত্রপাে 

ইমপযাক্ট 

স্টাগ্রি  

১৫ 

ভূমিকা 
২০১৭ োসল এসিা-ইোইট ‘জরাইনপা অ্যান্ড েয ফানসিগ্রেয়ন 
িযাসলে’-এর োসে িগ্রলগ্রিয়ায় েটুি গ্রিগ্রিও গ্রচত্রায়ন কসর। 
আরও পাাঁচটি গ্রিগ্রিও অ্নুিাে করা হয়। েি গ্রমগ্রলসয় জমাট 
োেটি গ্রিগ্রিও গ্রনসয় একটি গ্রিগ্রিগ্রি রকাশ করা হয়। 
গ্রিগ্রিওগুসলা ‘জরাইনপা অ্যান্ড েয ফানসিগ্রেয়ন িযাসলে’, 
‘ওয়াললি জনইিারে’ ও ‘রেুসকা’র কাসছ গ্রিেরণ করা হয়। 
২০১৮ োসল এসিা-ইনোইট গ্রিগ্রিওগুসলার ইমপযাক্ট িা রিাি 
গ্রনরুপসণর েনয একটি পর্লসিেণ কার্লক্রম পগ্ররচালনা কসর। 

মভমিগুল া অংশগ্রহণিূ ক গলেষণায় উদ্দীপক মহলেলে 
কাজ কলে  

এাসিা-ইনোইসটর োসে জর্েকল েম্প্রোরণকমী রিাি পর্লসিেসণর (ইমপযাক্ট স্টাগ্রির) কাসে র্ুক্ত গ্রছল, 
োরা জেেসে পায় জর্, কৃষসকরা গ্রিগ্রিগুসলার অ্সনক গ্রকছুই মসন করসে পারসছ। র্ার ফসল জেো র্ায় জর্, 
রকৃেপসে অ্সনক কৃষকই োসের অ্িযাে পগ্ররিেল ন কসরসছ। েম্প্রোরণকমীসের অ্সনসকই অ্নুধািন কসর জর্, 
গ্রিগ্রিওগুসলা গ্রশেন-কাসের েনয কার্লকর হাগ্রেয়ার গ্রহসেসি িযিহার করা জর্সে পাসর, এিং োরা গ্রিগ্রিওগুসলা 
িযিহাসরর েনয েংরেণ করসে চায়। েম্প্রোরণকমীগণ এটাও অ্নুধািন কসর জর্, র্গ্রে োরা আরও জিগ্রশ 
মানুষসক গ্রিগ্রিগুসলা জেোসে পারসো েসি োর রিাি আরও জিগ্রশ হসো। গ্রিগ্রিওগুসলার িযিহার চাগ্রলসয় 
র্াওয়ার েনয অ্সনক েম্প্রোরণকমী পগ্ররকল্পনা িহণ কসরসছ।    

মশখন ও পেীক্ষামনেীক্ষাকেণ  

অ্ংশিহণমূলক গসিষণার েনয গ্রিগ্রিওগুসলা উদ্দীপক গ্রহসেসি 
কাে কসরগ্রছল। কগ্রমউগ্রনটির মানুষসের োসে গ্রনসয় ‘জরাগ্রনপা’ 
গ্রিগ্রিন্ন ঘনসে ‘লগু্রপন’ োসের চাষািাে গ্রনসয় পরীো চাগ্রলসয় 
র্াসি। ‘ফানসিগ্রেয়ন িযাসলে’-এর পগ্ররকল্পনা হসলা োরা 
চীনািাোম শুকাসনার উপসর অ্ংশিহণমূলক গসিষণা চালাসি। 
ওয়ার্ল্ল  জনইিার গ্রহোিগ্রনকাসশর কােটি চাগ্রলসয় র্াসি এিং 
জমৌমাগ্রছ পালসনর কার্লক্রম শুরু করসি। ‘জরােুসকা’-র একেন 
চাগ্রষ ও েম্প্রোরণকমী, নাম- ইয়াপুগ্রচগ্ররে, জকাঁ সচা গ্রনসয় 
গসিষণা করার পগ্ররকল্পনা কসরসছ।  

জর্েকল কৃষক গ্রিগ্রিওগুসলা জেসেগ্রছল, োরা গ্রিগ্রিও‘র 
েেযগুসলা গ্রনসেসের েৃেনশীলোয় িযিহার কসর পরীোগ্রনরীো 
কসরসছ। ‘জরাইনপা’-র োসে েংগ্রিষ্ট নারী কৃষকগণ, র্ারা 
‘লুগ্রপন গ্রিন’ চাষ কসর, োরা রকৃে পরীোগ্রনরীো চালায়, জর্মন- োগ্ররিদ্ধিাসি ‘লুগ্রপন’ চাষ করা। 
‘ফানসিগ্রেয়ন িযাসলে’-এর োসে েগ্রিে িাোমচাগ্রষগণ গ্রিগ্রিওগুসলার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হসয় নষ্ট হসয় র্াওয়া িা 
ছাোপিা িাোম না োওয়ার িযাপাসর আরও েেকল  হসয়সছ।িগ্রলগ্রিয়ার কৃষকগণ অ্নয জেসশ গ্রচত্রাগ্রয়ে 
গ্রিগ্রিওগুসলাসে োসের মসো েুদ্র কৃষকসের জেসে গ্রিগ্রিগুসলা আনসের োসে িহণ কসরসছ। িগ্রলগ্রিয়ার 
েশলকগণ েরূসেসশর কৃষকসের গ্রচগ্রিে করসে পাসর।  

এই জকে স্টাগ্রিটি মযাকনাইট ফাউসন্ডশন-এর গ্রেগ্রেআরগ্রপ-র েহায়োয় তেগ্রর করা হসয়সছ। 

 
গ্রিগ্রিওগুসলা র্ে জিগ্রশ েনসগাষ্ঠীসে জেোসনা 

র্ায় েে জিগ্রশ মানষু রিাগ্রিে হসি 

 
গ্রিগ্রিওগুসলার গ্রশেসনর োসে ধারণাশগ্রক্ত কাসে 
লাগ্রগসয় মানষু গ্রনসেসের পরীোগ্রনরীো চালায় 


