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ধান সিদ্ধ করার সিসিও 

যিগ্রনসনর এনগ্রেওগুসলা ‘কৃষক যেসক কৃষক’ পদ্ধগ্রতসত ধান গ্রেদ্ধ 
করার গ্রভ্গ্রিও যেস াসনার ৮০টি প্রের্শনীর আস ােন কসর। যোট 
৮,৭০০ েন গ্রভ্গ্রিওগুসলা যেস ; তাসের েসধয ৫৮% নারী।  

প্রচগ্রলত গ্রন সে একটি িস া অ্যালেুগ্রন াসের পাসে পাগ্রন গ্রেস  ধান 
গ্রেদ্ধ করা হ  এিং যেই ধান োটিসত ছগ্র স  গ্রেস  গ্রতনগ্রেন েূস শর 
আসলাসত শুকাসনা হ । এসত প্রা র্ই ধাসনর োসে িাগ্রল ও পাের গ্রেসর্ 
 া । গ্রকন্তু ধান গ্রেদ্ধ করার উন্নত পদ্ধগ্রতসত েইুটি পাে িযিহার করা 
হ  এিং যে াসন একটি পাে আসরকটির উপর রা া হ । উপসরর 
পাসে শুকনা ধান রা া হ  এিং গ্রনসচর পাসে পাগ্রন গ্রেস  তা চুলা  
যফাটাসত হ । উপসরর পােটির গ্রনসচর গ্রেসক গ্রছদ্র োসক এিং তা 
গ্রনসচর পাসের উপর এেন ভ্াসি রা া হ , য ন উপসরর পসে রা া 
ধাসন গ্রনসচর পাসের ফুটন্ত পাগ্রনর যছাোঁ া না লাসগ। এই পদ্ধগ্রতসত গ্রেদ্ধ 
করা ধান োটির উপর না শুগ্রকস  যতরপাসলর উপর শুকাসনা হ ।  

একটি গ্রভ্গ্রিও প্রের্শনী যিগ্রর্ োগরণীেূলক পগ্ররিতশ ন আনসত পাসর 
নাগ্রক েরােগ্রর কেশর্ালা  অ্ংর্িহণ, তা যির করার েনয গসিষসকরা 
১৬০ েন নারীর ওপর েগ্ররপ চালা ,  ারা কেশর্ালা  অ্ংর্িহণ 
কসরসছ অ্েিা গ্রভ্গ্রিও যেস সছ গ্রকংিা েসুটাই কসরসছ।  

সিসিও বনাম িরািসর কমমশালা  
িােিােীরা গ্রভ্গ্রিও যেসক ধারণা যর্ ার করসত উৎোহী গ্রছল। অ্নযগ্রেসক কেশর্ালা  অ্ংর্িহণকারীসের ৭০% 
প্রগ্রতসির্ীসের োসে তেয যর্ ার কসরগ্রন। য েি িােীণ নারী গ্রভ্গ্রিও যেস সছ, তারা এসক অ্সনযর োসে তেয 
যর্ ার কসরসছ। এনগ্রেও কেী এিং িােীণ নারী উভ্ ই ‘কৃষক যেসক কৃষক’ গ্রভ্গ্রিওসক ‘েন প্রগ্রর্েণ টুলে’ 
গ্রহসেসি প্রর্ংো কসরসছ,  া তাসের গ্রনসেসের গ্রর্ সত এিং অ্সনযর োসে েগ্রি  য াগাস াগ রা সত েহা তা 
কসর। 
 ারা গ্রভ্গ্রিও যেস সছ তাসের েসধয ৯৫% নারী গ্রেদ্ধ ধান োটিসত না শুগ্রকস  যতরপসল শুকাসত শুরু কসর 
এিং ধান ো াসনার আসগ তারা তাসের পাস র েতুা  ুসল রাস ।  ারা গ্রভ্গ্রিও যেস গ্রন গ্রকন্তু কেশর্ালা  
অ্ংর্িহণ কসরসছ তাসের েসধয এই পদ্ধগ্রত অ্নুেরণকারীর েং যা োে অ্সধশক।  

উপিংহার 

প্রচগ্রলত কেশর্ালা  অ্ংর্িহণকারীরা োধারণত িাসের গণযোনয িযগ্রিসের পগ্ররগ্রচত যকউ হ ,  ারা প্রগ্রর্েসণর 
েনয গ্রনিশাগ্রচত হ  এিং যেেনয তারা ধান গ্রেদ্ধ করার পদ্ধগ্রত গ্রর্ সত আিহী না হসলও, কেশর্ালা  অ্ংর্িহসণর 
েনয গ্রেনপ্রগ্রত ভ্াতা পাও ার যলাসভ্ এইেি কেশর্ালা  অ্ংর্িহণ কসর। অ্নযগ্রেসক উন্মিু স্থাসন গ্রভ্গ্রিও প্রের্শনী 
হসল িাসের েি স্তসরর োনুষ যে সত পাসর এেনগ্রক িাসের েিসচস  গরীি যলাসকরাও অ্েশ উপােশ সনর নতুন 
উপা   ুোঁসে যির করসত আিহী হ । গ্রভ্গ্রিওসত যে াসনা ছগ্রি িছর যর্সষও নারীসের েসন েসতে োসক। 
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ধান গ্রেদ্ধ করার আসগ তা ধুস  যনও া হসে । 
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