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আঞ্চলিক ভাষায় লভলিও অনুবাদ 

২০১৫ োসল, Mercy Corps নাসমর একটি এনগ্রেও উত্তর 
উগান্ডার োোর-গ্রিগ্রত্তক উন্নয়ন প্রকল্পগুসলাসক েহস াগ্রগতা 
করার লসে এঅ্যাকসেে এগ্রিকালচার ওসয়েোইসট যেওয়া ৩৪টি 
গ্রিগ্রিও আঞ্চগ্রলক িাষায় অ্নুোে করার েনয একসেে 
অ্যাগ্রিকালচারসক অ্নুসরাধ কসর।  গ্রিগ্রিওগুসলা ৫টি গ্রিগ্রিগ্রিসত 
েংকলন করা হয়।  

যেেরকাগ্রর কৃগ্রষপণ্য েংস্থা GADC (Gulu Agricultural 

Development Company) যছাসটা আকাসর োগ্রণ্গ্রেযকিাসে 
মগ্ররচ উৎপােসনর েনয গ্রিগ্রিওগুসলা েযেহার কসর এেং ২০১৬ 
োসলর যফব্রুয়াগ্রর মাসের মসধয োত হাোর েন কৃষকসক 
গ্রিগ্রিওগুসলা যেখাসত েেম হয়। গ্রেএগ্রিগ্রে কগ্রমউগ্রনটি গুসলাসত 
েন্ধ্যায় প্রসেক্টসরর োহাস য মগ্ররচ ও গ্রতল উৎপােসনর গ্রিগ্রিও 
যেখায় এেং কৃষকসের প্রসের উত্তর যেয়। 

যারা লভলিওগুলিা পেলয়লে, তারা পেগুলিা বযবহার কলরলে 

যেগ্রিরিাগ এনগ্রেও ও েরকাগ্রর েংস্থা  ারা Mercy Corps যেসক গ্রিগ্রিগ্রিগুসলা যপসয়সছ তারা গ্রিগ্রিওগুসলা 
যেগ্রখসয়সছ। কৃগ্রষ-উপকরণ্ গ্রেসেতারা কৃষকসের গ্রিগ্রিও যেখায় এেং িুট্টা আর গ্রতলেীে গ্রেগ্রে করার েনয 
তারা এই আসয়ােন কসর োসক। য -েে কৃষকেল গ্রিগ্রিগ্রি যপসয়সছ তারা তেয যোঝার েনয োরোর 
যেগুসলা যেসখসছ। গ্রেগ্রিন্ন েরকাগ্রর এেং যেেরকাগ্রর প যাসয়  ারা িূগ্রমকা রাসখ GADC েহ তারা কমপসে 
১০ হাোর কৃষকসক গ্রিগ্রিওগুসলা যেখাসত েেম হসয়সছ,  গ্রেও গ্রিগ্রিওগুসলা যেখাসনার েনয তারা যকাসনা 
আগ্রেযক েহায়তা পায়গ্রন।  

উত্তর উগান্ডার অ্সনক কৃষক তাসের কম মূসলযর োধারণ্ মাসনর যমাোইল যফাসন হগ্রলউি এেং নাইসেগ্ররয়ান 
চলগ্রিত্র যেসখ।  যছাসটা যেৌর পযাসনলগুসলা যেখাসন েহেসলািয এেং যেগুসলার োহাস য কৃষসকরা তাসের যফান 
চােয  করসত পাসর। স্টাগ্রি চলাকালীন GADC কমীরা কৃষকসের যমাোইল যফাসনর যমসমাগ্রর কাসিয  
গ্রিগ্রিওগুসলা কগ্রপ কসর যেয়, তাই েুদ্র কৃষসকরাও  খন ইচ্ছা োগ্রিসত েসে যেগুসলা যেখসত পাসর। 

উেেংহার 

গ্রেগ্রিন্ন েংস্থা গ্রিগ্রিওগুসলা েযেহাসরর েনয একটি যনটওয়াকয  গ্রহসেসে কাে কসর। একটি এনগ্রেও অ্নুোে, মুদ্রণ্ 
এেং গ্রিগ্রিগ্রিগুসলা গ্রেতরসণ্র েনয অ্েযায়ন কসর। একটি যেেরকাগ্রর েংস্থা হাোর হাোর কৃষকসক 
গ্রিগ্রিওগুসলা যেখায়। যছাসটা েংস্থাগুসলাও গ্রিগ্রিওগুসলা িত িত েযগ্রির কাসছ যপৌৌঁসছ যেয় ।  

GADC গ্রিগ্রিওগুসলার োসে অ্নযানয কাসেরও েং ুগ্রি ঘটিসয়গ্রছল, য মন-  ারা আসগই চাষ কসরগ্রছল তাসের 
কাছ যেসক প্রকাসিয মগ্ররচ গ্রকসনগ্রছল,  ার ফসল মানুষ যেখসত যপল য  তাসের প্রগ্রতসেিীরা গ্রেল অ্নু ায়ী টাকা 
হাসত যপসয়  াসচ্ছ। যকাম্পাগ্রনটি মগ্ররসচর েনয িাসলা োম যেয়। ২০১৬ োসল প্রগ্রতষ্ঠানটি ৪,৮০০ কৃষকসক 
গ্রেনামূসলয েীে েরেরাহ কসর। যেটি গ্রছল একটি শুষ্ক েছর এেং অ্সনক কৃষক মগ্ররসচর ফেল ঘসর তুলসত 
পাসর। তাসের অ্নযানয ফেল মার যখসলও তারা মগ্ররচ গ্রেগ্রে করসত েেম হয়। GADC েীে গ্রেতরণ্ এেং 
ফেল যকনা কৃষকসের নতুন ফেল, মগ্ররচ উৎপােসন উৎোগ্রহত কসর, প্রগ্রতেন্ধ্যায় িাসম িাসম গ্রিগ্রিও যেখাসনার 
েনয GADC র একটি েল গঠন কসরসছ। 

এই যকে স্টাগ্রি SDC এেং Mercy Corps এর েহস াগ্রগতায় েম্পন্ন।  

 
কৃষকসের নতুন ফেল ফলাসনাসত োহা য করার 
েনয একটি যেেরকাগ্রর প্রগ্রতষ্ঠান এক গ্রেসকসল 

কৃষকসের গ্রিখন গ্রিগ্রিও যেখাসচ্ছ  
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