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সংরক্ষণমূলক কৃষির জন্য ষিষিও 

২০১২ োসল ‘যেইি যমার, যিা যমার, আনন যমার’  নাসমর ২০ 
গ্রমগ্রনসটর এ গ্রিগ্রিওটি োংলাসেসের কৃগ্রে েংরেণ গ্রনসে গ্রনগ্রমনত 
হসেসছ। এ গ্রিগ্রিওর ফুসটে-গুসলা গ্রনসে ‘গ্রিপ টিসলে’ ও ‘যেি 
প্ল্যাগ্রন্টং’ নাসম আরও েসুটা আড়াই গ্রমগ্রনট গ্রিগ্রিও, একইরকমিাসে 
নীগ্রত গ্রনধ্নারকসের েনয পাৌঁচ গ্রমগ্রনসটর একটি গ্রিগ্রিও ততগ্রর করা 
হসেসছ।    

ষিতরণ এিং ইমপ্যাক্ট  

এএএে (AAS) [একটি োংলাসেগ্রে এনগ্রেও], িাসমর যোকান, কৃগ্রে-
উপকরণ গ্রেসেতা এেং চা যোকানেহ েইু হাোর যেচ্ছাসেেসকর 
কাসছ ইংসরগ্রে ও োংলা িাোে ‘যেইি যমার’ [Save More] 
গ্রিগ্রিওটির গ্রিগ্রিগ্রি কগ্রপ গ্রেতরণ কসর। যেচ্ছাসেেসকরা গ্রিগ্রিওটি 
গসড় গ্রতন যেসক ১৫ োর যেখাে। প্রাে ৯৬% যেচ্ছাসেেক,  ারা গ্রিগ্রিগ্রি যপসেসছন, তারা গ্রনসেরা যেসখসছন 
ো অ্নযসের যেগ্রখসেসছন।  

AAS এর েযেস্থাপনাে এক লাখ ১০ হােসররও যেগ্রে কৃেক যখালা োেগার ৪৮২টি েসড়া পেন াে গ্রিগ্রিওগুসলা 
যেসখ। AAS এেং যেচ্ছাসেেকসের য  ে আসোেসন োংলাসেসের গ্রতন লাসখরও যেগ্রে কৃেক গ্রিগ্রিওগুসলা 
যেসখ। য -েে অ্ঞ্চসল নারীরা গ্রপগ্রছসে যতমন এলাকাে আনুমাগ্রনক ১৫% েেনক গ্রছল নারী।  

োংলাসেসে প্রাে ৩০ লাখ মানুে ‘যেইি যমার’ গ্রিগ্রিওটি োতীে যটগ্রলগ্রিেসন যেসখ। িারসত Green TV যত 
গ্রিগ্রিওটির গ্রহগ্রি েংস্করণ ১০০ গ্রমগ্রলেসনরও যেগ্রে মানুে যেখার েুস াগ পাে।  

২০১৫ োসলর গ্রিসেম্বর নাগাে, ৪১,০০০ কৃেক ১৬,০০০ যহক্টর েগ্রমসত চাোোসের যক েল িহণ কসর। ‘যেইি 
যমার’ এেং যছাসটা েটুি গ্রিগ্রিও োংলা ও ইংসরগ্রেসত ততগ্রর করা হসেসছ এেং তারপসর িাগাগ্রর, ফরাগ্রে, গ্রহগ্রি, 
কুোল, যনপাগ্রল, ফারগ্রে এেং গ্রেোলা িাোে অ্নুোে করা হসেসছ। CIMMYT নাসমর একটি আন্তেন াগ্রতক 
গসেেণা প্রগ্রতষ্ঠান ‘গ্রিপ টিসলইে’ [Strip Tillage] গ্রিগ্রিওটি গ্রচনা িাোে উপ-গ্রেসরানাম কসর একটি 
েংস্করণ ততগ্রর কসর এেং তচগ্রনক গসেেকসের প্রগ্রেেসণ যেটি েযেহার করা হে।  

গ্রিগ্রিওগুসলা USAID োহা যপুষ্ট গ্রফি েয গ্রফউচার এর ওসেেোইসটও  ুক্ত করা হসেগ্রছল। ২০১৪ োসল 
ওোগ্রেংটন গ্রিগ্রেসত ‘গ্রফি গ্রে গ্রফউচার’ যফারাসমর ৩০০ েন রােনীগ্রতগ্রেে এেং উচ্চপ নাসের কৃগ্রে নীগ্রত 
গ্রনধ্নারকসের ‘যেইি যমার’ গ্রিগ্রিও’র গ্রকছু গ্রিপ যেখাসনা হে। USAID গ্রিগ্রিওগুসলা অ্ন-লাইসন ‘েুযসরা অ্ে 
ফুি গ্রেগ্রকউগ্ররটি’ [Bureau of Food Security]-এর কমীসের মাসে গ্রেতরণ কসর Feed the Future যক 
যনতৃত্ব যেে]। 

উপ্সংহার 

েগ্রেণ এগ্রেোে ঘনেেগ্রতপূণন েগ্ররদ্র েনসগাষ্ঠীসত অ্সনক েগ্ররদ্র কৃেক আসছ  ারা েংরেণেীল কৃগ্রে ও অ্নযানয 
উপ ুক্ত প্র ুগ্রক্ত দ্বারা উপকৃত হসত পাসর। কৃগ্রেতেয পাওো কৃেকসের েনয েেসচসে েসড়া চযাসলঞ্জ। এই 
গ্রিগ্রিওগুসলাসত েযেহাগ্ররক, েঠিক গসেেণালব্ধ প্র ুগ্রক্তগুসলা এমন উচ্চ মাসনর য , অ্নয যলাসকরা তাসের গ্রনেে 
েমে েযে কসর এগুসলা অ্নুোে করসত ো যেখাসত আিহী হসেসছ। কৃেকরা এই উদ্ভােনগুসলা গ্রনসে পরীো-
গ্রনরীো করার েনয অ্নুপ্রাগ্রণত হসেসছ,  া চাে যেোোনকাগ্ররসের নতুন  ন্ত্রপাগ্রত উদ্ভােসন উদ্বদু্ধ কসর। 

এই যকে স্টাগ্রি MEAS প্রসেক্ট এেং USAID এর েহস াগ্রগতাে পগ্ররচাগ্রলত 
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