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জাগরণীমূলক উদ্ভাবনী 

 ারা ধাতুর ততগ্রর পাসের েসতা নতুন েরঞ্জাে েযেহার করসত চায়, গ্রকন্তু োের্্থয যনই, তারা আঞ্চগ্রলক 
উপাদান েযেহার করার উপায় উদ্ভােন করসত পাসর। প্রশ্ন হসলা, প্রচগ্রলত েম্প্রোরণ ো গ্রভ্গ্রিও কাসে লাগ্রগসয় 
উদ্ভােনী শগ্রি োগ্রগসয় যতালার েসে্াচ্চ উপায় কী? 

ভিভিও বনাম কমমশালা  

োসের োহাস য ধান গ্রেদ্ধ করার পদ্ধগ্রত পগ্রিে-আগ্রিকাসত প্রচগ্রলত। 
এই ধান উচ্চেূসলয গ্রেগ্রি হয়,  া স্থানীয় নারীসদর অ্গ্রতগ্ররি অ্র্্থ 
উপাে্সনর েুস াগ কসর যদয়। পাসে ধান গ্রেদ্ধ করার প্রচগ্রলত পদ্ধগ্রতসত 
পাসের গ্রনসচর গ্রদসকর ধানগুসলা প্রসয়ােসনর যচসয় যেগ্রশ গ্রেদ্ধ হসয়  ায়। 
পসর যেই ধানগুসলা োটিসত শুকাসত হয় এেং তখন পার্থর গ্রেসশ 
ধানগুসলা গুণগত োন হারায়।  

যেগ্রনসনর এনগ্রেওগুসলা ধান গ্রেদ্ধ করার উন্নত পদ্ধগ্রতর উপর দইু 
গ্রদসনর একটি কে্শালার প্রস্তাে উপহার যদয়। য খাসন গ্রনসচর গ্রদসক 
গ্রছদ্র ুি একটি ধাতুর পাসে ধান যরসখ তা একটি ফুটন্ত পাগ্রনর পাসের 
উপসর এেন ভ্াসে রাখা হয়, য ন ধানগুসলাসত পাগ্রনর যছাোঁয়া না লাসগ। 
অ্নযগ্রদসক নারীসদর একটি দল ধান গ্রেদ্ধ করার পদ্ধগ্রতর উপর একটি 
গ্রভ্গ্রিও যদসখ।  

পসর গসেষকদল যেন্ট্রাল যেগ্রনসনর ২০টি িাসের ১৭টি নারীদসলর ২০০ 
েন েদসেযর োোৎকার যনয়,  ার েসধয চারটি ‘কসন্ট্রাল িাে’ও 
[control villages] গ্রছল। যদখা  ায়, কে্শালর যচসয় গ্রভ্গ্রিও যদখার 
োধযসেই োগরণীেূলক উদ্ভােনী যেগ্রশ কাসে যলসগসছ। কে্শালায় 
অ্ংশিহণকারী নারীসদর েসধয ৫৮% এনগ্রেও দ্বারা েরেরাহ করা 
েরঞ্জাে িহণ কসর, গ্রকন্তু তাসদর োে ১৯% নতুন উদ্ভােনী কাসে 
লাগাসত পাসর। অ্নযগ্রদসক গ্রভ্গ্রিও যদসখসছ এেন নারীসদর ৬৭% েহেলভ্য আঞ্চগ্রলক উপকরণ েযেহার কসর 
ফুটন্ত পাগ্রনর যছাোঁয়া োোঁগ্রচসয় ধান গ্রেদ্ধ করার উপায় যের করসত েেে হয়।  

তসে গ্রভ্গ্রিও এেং কে্শালা একসে একটি শগ্রিশালী উপায়। প্রায় ৯২% নারী,  ারা গ্রভ্গ্রিও যদসখসছ এেং 
কে্শালায়ও অ্ংশিহণ কসরসছ তারা ধান গ্রেদ্ধ করার েৃেনশীল পদ্ধগ্রত উদ্ভােন করসত যপসরসছ। তসে ৯০% 
নারী  ারা গ্রভ্গ্রিও যদসখসছ তারা তাসদর ধান গ্রেদ্ধ করার পদ্ধগ্রত আরও উন্নত করসত যপসরসছ। য েন, েয়লা 
োছা, োরোর যধায়া এেং যেগুসলাসক যতরপসলর উপর শুকাসত যদওয়া ইতযাগ্রদ।  

য েে নারী গ্রভ্গ্রিও যদসখসছ, তারা ধান গ্রেদ্ধ করার পদ্ধগ্রতর অ্নযানয গ্রদকও ভ্াসলাভ্াসে আয়ত্ত করসত 
যপসরসছ। য েন, এেন ধরসনর চুলা েযেহার করা  াসত জ্বালাগ্রন গ্রহসেসে কাসের েযেহার কে হয় এেং তারা 
তসদর আঞ্চগ্রলক এনগ্রেওগুসলার কাসছ যেরকে চুলা ততগ্রর করার প্রগ্রশেণও দাগ্রে কসরসছ।  

উপসংহার 

োগরণীেূলক উদ্ভােনীর যেসে দইু গ্রদসনর হাসত-কলসের প্রগ্রশেসণর যচসয় গ্রভ্গ্রিও যদখার োধযে যেগ্রশ 
ফলপ্রেূ। গ্রভ্গ্রিও েূলনীগ্রত যশখাসনার োধযসে কৃষকসদর োগরণীেূলক উদ্ভােসন এেং নতুন ধারণা িহসণ উদ্দীপ্ত 
কসর।    
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যছাোঁয়া োোঁগ্রচসয় ধান গ্রেদ্ধ করার কুশলী 

পদ্ধগ্রত চাল ুকসরসছ    

 


