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এগ্রিয়ায় গ্রনগ্রেিত গ্রভ্গ্রিওগুসলা আগ্রিকাসতও কা িকর 
ইেপযাক্ট 

স্টাগ্রি  

২ 

‘সংসৃ্কতি’ কিটা গুরুত্বপরূ্ণ? 

উঁচুদসরর কৃগ্রিগ্রিদগণ েসন কসরন, কৃিক প্রগ্রিেণ গ্রভ্গ্রিওগুসলা যকিলই 
আঞ্চগ্রলক প িাসয় িযিহাসরর েনয কা িকর। কারণ, তাসদর ধারণা 
কৃিকগণ অ্নয েংসৃ্কগ্রতর কৃিকসদর গ্রভ্গ্রিও প্রতযাখ্যান করসি। আেসলই 
এেনটা ঘসট গ্রক না তা যদখ্ার েনয আেরা িাংলাসদসি গ্রনগ্রেিত 
ধানিীসের স্বাস্থ্য, যিগ্রনন-এ গ্রনগ্রেিত ধান আধাগ্রেদ্ধ করার প্রগ্রিয়া 
এিং িুগ্রকি না ফাসো-যত গ্রনগ্রেিত ধানচাি পদ্ধগ্রতগ্রিিয়ক ১১টি গ্রভ্গ্রিও 
নাইসেগ্ররয়ার কৃিকসদর যদখ্াই। 
 

কৃষককরা ব্যতি নয় ব্রং ককৌশকের সমাকোচনা ককরকেন  

কৃিসকরা অ্িিযই গ্রভ্গ্রিওগুগ্রলর েোসলাচনা করসত ইচ্ছকু গ্রছল। 
নাইসেগ্ররয়ান কৃিসকরা পগ্রিে-আগ্রিকার গ্রভ্গ্রিওগুসলা য েন পছন্দ 
কসরগ্রছল যতেগ্রন িাংলাসদসি গ্রনগ্রেিত গ্রভ্গ্রিওগুসলাও পছন্দ কসরগ্রছল। 

দগ্রেণ নাইসেগ্ররয়ার কৃিসকরা তাসদর প্রগ্রতসিিী যদি োগ্রল-র 
গ্রভ্গ্রিওগুসলা গ্রনসয় েোসলাচনা কসরসছ, অ্থচ িাংলাসদসির গ্রভ্গ্রিওগুসলা 
তারা পছন্দ কসরসছ। কারণ, োগ্রল-র গ্রভ্গ্রিওগুসলাসত পগ্রিে-আগ্রিকার 
যছাসটা যছাসটা পাহাসের োঝখ্াসনর গ্রনচু েলাভূ্গ্রেসত ধানচাসির পদ্ধগ্রত 
গ্রনসয় ততগ্রর করা,  া তাসদর েনয কা িকর নয়। কারণ, তাসদর উঁচু  
ও শুকসনা েগ্রেসত ধানচাি করসত হয়। আিার উত্তর নাইসেগ্ররয়ার 
‘কাসনা’ [Kano] প্রসদসির কৃিসকরা োগ্রল-র গ্রভ্গ্রিওগুসলা পছন্দ 
কসরসছ। কারণ, ‘কাসনা’-র কৃিসকরাও োগ্রল-র েসতাই গ্রনচু েগ্রেসত 
ধানচাি কসর।  
গ্রভ্গ্রিওগুসলাসত যদখ্াসনা যকৌিলগুসলার প্রগ্রত কৃিসকরা আিহী গ্রছল। 
য েন, ধান যথসক পাথর আলাদা করা এিং ধাসনর চারা যরাপণ। 
তারা এেনগ্রক গ্রভ্গ্রিওসত যদখ্াসনা েগ্রে পগ্ররষ্কার করার ‘গ্রনোগ্রন’র 
তদঘিয কতটা তার গ্রদসক যিগ্রি নের গ্রদগ্রচ্ছল, গ্রভ্গ্রিওর ধারািণিনায় 
 ার উসেখ্ গ্রছল না। 

উপসংহার 

কৃিসকরা গ্রভ্গ্রিওসত যদখ্াসনা োনুিগুসলার গাসয়র রং যকেন, তারা যকেন যপািাক পসর আসছ, িা তাসদর 
চুসলর স্টাইল যকেন তা গ্রনসয় যোসটও আিহী গ্রছল না। নাইসেগ্ররয়ার কৃিকসদর একোত্র আিহ গ্রছল 
গ্রভ্গ্রিওগুসলাসত যদখ্াসনা যকৌিলগুসলার গ্রদসক। এটা খ্ুিই গুরুত্বপূণি ও কা িকর উপেংহার। কারণ, য সকাসনা 
গ্রভ্গ্রিও আসরকটা ভ্ািায় ‘িাি’ িা কণ্ঠ-অ্নুিাদ করা, নতুন কসর গ্রভ্গ্রিও গ্রনেিাসণর যচসয় অ্সনক োশ্রয়ী। 

 
নাইসেগ্ররয়ার কৃিসকরা িাংলাসদসির 

কৃিকসদর উদ্ভাগ্রিত িীে েংরেসণর েনয 
রং করা োটির পাসত্রর গ্রভ্গ্রিওটি খু্ি 

পছন্দ কসরসছ 

 
য েি কৃিক উঁচু েগ্রেসত ধান চাি কসর, 

তারা গ্রনচু েগ্রেসত ধানচাি করার 
পদ্ধগ্রতর গ্রভ্গ্রিও যদখ্সত চায় না, তা যে 

য  যদসিই গ্রনগ্রেিত যহাক না যকন 


