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িাগ্রিগ্রেযকিাসি যারা গ্রিগ্রিগ্রি গ্রিগ্রি কসর তাসের মাধ্যসম 
গ্রিগ্রিগ্রিগুসলা গ্রিতরি করা জযসত পাসর। ২০১৫ োসল ‘জেররাি 
জেৌন্ডগ্রে’ েিগ্রে উৎপােন গ্রিষয়ক নয়টি গ্রিগ্রিও পাাঁচটি িাষায় 
অ্নূগ্রেত কসর একটি গ্রিগ্রিগ্রিসত েংকগ্রলত কসর। যারা কৃগ্রষপিয 
গ্রিগ্রি কসর ও গ্রেসনমার গ্রিগ্রিগ্রি গ্রিগ্রি কসর এমন িযগ্রিমাগ্রলকানার 
প্রগ্রতষ্ঠাসনর মাধ্যসম জেৌন্ডগ্রে গ্রিগ্রিগ্রিগুসলা গ্রিতরি কসর। 

দর্শকদদর প্রমিমিয়া 

জেৌন্ডগ্রে গ্রিসিতাসের গ্রিগ্রিগ্রিগুসলা গ্রিনামূসলয গ্রেসয়গ্রছল। গ্রিগ্রনমসয় 
তাসের েহসযাগ্রিতা জচসয়গ্রছল। তসি, গ্রিগ্রিগ্রিগুসলা গ্রিগ্রির টাকা 
তাসের কাসছ রাখসত িসলগ্রছল। গ্রিগ্রিগ্রিগুসলার উপসর তার জফান 
নম্বরেহ একটা গ্রস্টকার লাগ্রিসয় গ্রেসয়গ্রছল, যাসত িলা গ্রছল গ্রিগ্রিগ্রি 
গ্রিষয়ক জকাসনা প্রশ্ন থাকসল জেই নম্বসর জফান করসত। ৫৬২ েন 
গ্রিগ্রিগ্রি জিতার মসধ্য েিরাগ্রধ্ক ৩৪১ েন জেৌন্ডগ্রে-জক জফান কসরগ্রছল। এসের মসধ্য প্রায় ২০ % গ্রিগ্রিওগুসলা 
জেখার েনয এতটাই উেিীি গ্রছল জয, তারা গ্রনসেরা গ্রিগ্রিগ্রি জেয়াসর গ্রকসনগ্রছল। যাসের োোৎকার জনওয়া 
হসয়গ্রছল তারা তাসের গ্রনসেসের িাষায় অ্নূগ্রেত অ্নয কৃষকসের অ্গ্রিজ্ঞতাগুসলা পছন্দ কসরগ্রছল। ৫১% জিতা 
িসলগ্রছল জয, তারা গ্রিগ্রিওগুসলা তাসের িনু্ধ ও পগ্ররিাসরর েেেযসের োসথ িািািাগ্রি কসর জেসখসছ। 

অ্নযরা জফান কসরগ্রছল এটা োনসত জয, গ্রিগ্রিওসত জেখা ‘গ্রিপ ইগ্ররসিশন’-এর যন্ত্রগুসলা তারা জকাথায় পাসি। 
ছয় েন কৃগ্রষপিয পগ্ররসিশক (গ্রিলার), যারা গ্রিগ্রিগ্রিগুসলা গ্রিগ্রি কসরগ্রছল, তারাও ‘গ্রিপ ইগ্ররসিশন’-এর 
গ্রিগ্রিও জেসখ মুগ্ধ হয়, তাসের আিহ কৃষকসেরও উদ্বুদ্ধ কসর। এসের মসধ্য েইু েন পগ্ররসিশক ‘গ্রিপ 
ইগ্ররসিশন’ যন্ত্র মেেু করসত শুরু কসর। গ্রিগ্রিগ্রিগুসলা জকিল ‘েগ্রেি জিগ্রনন’-এ গ্রিগ্রি হসলও জেগুসলা 
অ্নযানয অ্ঞ্চসলও িযাপকিাসি ছগ্রিসয় যায়। জফান কসলর প্রায় এক তৃতীয়াংশ এসেগ্রছল েুেরূ জটাসিা, 
নাইসেগ্ররয়া, নাইোর ও ‘উত্তর জিগ্রনন’ জথসক। 

উৎপাদন এবং কীটনার্দকর উপর প্রভাব 

গ্রিগ্রিগ্রিগুসলা জথসক কৃষসকরা জিশ গ্রকছু েটিল তথয জপসয়গ্রছল : গ্রতন-চতুথরাংশ উত্তরোতা িসলগ্রছল জয 
গ্রিগ্রিওগুসলা জেসখ তারা ‘জনসমাসটাি’ গ্রচনসত জপসরসছ এিং তা েমন করসত গ্রশসখসছ। েগ্রেি জিগ্রনন-এ একটি 
ফসলা-আপ েফসরর েময় জেৌন্ডগ্রে ১২০ েন েিগ্রেচাগ্রষসক ‘জনসমাসটাি’ েমসন মাত্রাগ্রতগ্ররি কীটনাশক গ্রছটাসত 
জেসখ। গ্রিগ্রিওগুসলা জেসখ কৃষকিি অ্নুধ্ািন কসর জয, কীটনাশকগুসলা তাসের পগ্ররসিশ ও স্বাসযযর েনয 
েগ্রতকর গ্রছল। গ্রতনিাসরর উপসর গ্রিগ্রিওগুসলা জেখার পর েিগ্রেচাগ্রষরা নানা রকসমর গ্রনয়ন্ত্রি পদ্ধগ্রত 
অ্িলম্বন কসর, জযমন- আসি মাত্র ১৬% ‘িপ জরাসটশন’-এর চচর া করসতা গ্রকন্তু পসর জে েংখযা োাঁিায় 
শতকরা ৯২ েসন। কীটনাশকেগ্রহষু্ণ গ্রিগ্রিন্ন োসতর ফেসলর চাষ ৩৯% জথসক জিসি ৯৯% োাঁগ্রিসয়সছ। 
োোৎকার প্রোনকারীসের ৮৬% গ্রিগ্রিগুসলা জেখার পর কীটনাশসকর েনয কম খরচ কসরসছ। 

এই জকে স্টাগ্রি অ্যাকসেে এগ্রিকালচার-এর িাস্তিায়সন ‘গ্রিগ্রিওে ফর ফামরার’ প্রসেক্ট-এর েহায়তায় 
গ্রিগ্রিওগুসলা গ্রনমরাি করসত আগ্রথরক েহায়তা প্রোন কসরসছ ‘েুইে অ্যাসেগ্রি ফর জিসিলপসমন্ট অ্যান্ড জকা-
অ্পাসরশন এেগ্রিগ্রে’। প্রসেক্ট নাম্বার : ৭ঋ-০৮৩৭৮.০১. 
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