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কৃষকসের কাসছ িযগ্রির যচসে গ্রভ্গ্রিও  

যিগ্রি গ্রিশ্বােস াগয 
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৪ 
ভূমিকা 

২০০৫ োসলর েসযয িাংলাসেি যান উৎপােসন স্বেংস্পূর্ণতা লাভ্ কসর। শুষ্ক যেৌেুসে যান যেসত যেচ-পদ্ধগ্রত 
প্রসোগ কসর তারা এই োফলয অ্েণ ন কসর। তসি িষণা যেৌেুসের শুরুসত ভ্াগ্ররিৃগ্রিপাত যান শুকাসনার কাসে 
নতুন েেেযা হসে যেখা যেে।  

‘কৃষক থেকক কৃষক’ সম্প্রসারকের থেকে মভমিও থেমি ফলপ্রস ূ

িীসের োসনান্নেন এিং প্র ুগ্রি উদ্ভািসনর োযযসে যাসনর উৎপােন 
৫-১৫% িৃগ্রদ্ধর েনয গসিষকেল ১৯৯৯ যেসক ২০০২ োল প ণন্ত 
নারী কৃষকসের োসে েতগ্রিগ্রনেে কসরন। পসর এই প্রকসের 
আওতাে ‘কৃষক যেসক কৃষক’ েম্প্রোরর্ প্রসোগ কসর তারা ২০০৪ 
োসলর যিষ নাগাে ১৩ হাোর কৃষসকর কাসছ যপৌৌঁছাসত েেে 
হন।  

এগ্রেসক আসরকটি স্বে িাসেসটর প্রকসে গসিষকেল আঞ্চগ্রলক জ্ঞান 
কাসে লাগ্রগসে এিং িােীর্ নারীসের  ুি কসর গ্রকছু গ্রভ্গ্রিও গ্রিপ্ট 
ততগ্রর কসর। এই েলটি যাসনর িীে িযিস্থাপনার ওপর ৬-৮ 
গ্রেগ্রনসটর চারটি গ্রভ্গ্রিও ততগ্রর কসর।  

২০০৫ োসলর েসযয গসিষকেল ১২টি যেলার এক হাোর ২৫২ 
েন নারীর ওপর েগ্ররপ পগ্ররচালনা কসর,  ারা এই চারটি গ্রভ্গ্রিও 
যেসখসছ। এছাড়াও োতটি ‘কসরাল িাসে’ [control villages] 
েগ্ররপ চালাসনা হে।  ারা গ্রভ্গ্রিও যেসখগ্রছল তাসের েসযয ৭০ 
ভ্াসগরও যিগ্রি নারী যাসনর িীে শুকাসনার পদ্ধগ্রত উন্নত করসত 
যপসরসছ। এছাড়াও যান েংরের্পাসে েগ্রতকর পতসের আক্রের্ 
িন্ধ করসত গ্রনে-োতীে গাসছর িযিহার ৯% যেসক ৬৭%-এ 
উন্নীত হসেসছ এিং ৯১% নারী তাসের যান েংরের্াগার যেসক 
িাতাে অ্পোরর্ করসত গ্রিসখসছ। 

প্রাে েি নারীই োটিসত িীে শুকাসনা িন্ধ কসরসছ। যেখানকার 
নারীরা খুিই অ্িাক হসেগ্রছল এটা যেসন  য , োটির পাসে েূগ্রছদ্র 
োসক এিং যেগুসলা িাতাে যেসক আদ্রতা যিাষর্ কসর যনে। এই 
গ্রভ্গ্রিওগুসলা যেখার পর অ্সনসকই গ্রিগ্রভ্ন্ন যরসনর েংরের্পাে 
িযিহার কসর অ্েিা তাসের গ্রচনাোটির পােগুসলা িাে ুগ্রনসরাযক করার েনয রং কসর যনে। গ্রভ্গ্রিওগুসলা 
যেখার পর নারীরা ৪৫ যরসনর নতুন পদ্ধগ্রতর চচণ া কসর [স খাসন গ্রভ্গ্রিওসত োে ১৫ যরসনর পদ্ধগ্রত 
যেখাসনা হসেগ্রছল]। এনগ্রেওগুসলা যোট োতি কগ্রপ গ্রভ্গ্রিও েংিহ কসর এিং একিছসরর েসযয তারা এক লাখ 
৩১ হাোর েন কৃষসকর েনয এক হাোর চারিটি গ্রভ্গ্রিও প্রেিণনীর আসোেন কসর।  

উপসংহার 

গ্রভ্গ্রিও’র েনয  া খরচ হসেগ্রছল তা যিগ্রি পগ্ররোসর্ যান উৎপােসনর োযযসে ১৭ গুসর্রও যিগ্রি পগ্ররসিায 
হসেগ্রছল ২০০৫ োসলর যিষ নাগাে। আঞ্চগ্রলক উদ্ভািন এিং নতুন তিজ্ঞাগ্রনক জ্ঞান প্রোসরর েনয গ্রভ্গ্রিও 
প্রেিণনী ‘কৃষক যেসক কৃষক’ েম্প্রোরর্ পদ্ধগ্রতর যচসে যিগ্রি ফলপ্রেূ িসল প্রোর্ হসেসছ। 
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কসর কযাসেরার োেসন 

 
গ্রভ্গ্রিও যেখার পসর নারীরা যাতুর ড্রাসের েসতা 
িােুসরাযক েংরের্পাসে িীে েংরের্ পরীো 

কসর 

 


