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গ্রভ্গ্রিও প্রাগ্রতষ্ঠাগ্রনক পগ্ররিতত ন িসে আসন    
ইেপযাক্ট 

স্টাগ্রি  

৬ 

ভূমিকা  

এই স্টাগ্রিসত যেখা  াে, গ্রভ্গ্রিও শুধু নতুন প্র ুগ্রি উদ্ভািন 
করসতই কৃষকসের োগরণীেূলক উৎোহ যেে না; এগুসলা কৃষক 
এিং এনগ্রেওেেূসহর েসধয প্রাগ্রতষ্ঠাগ্রনক পগ্ররিতত নও িসে আসন। 

প্রথি স্টামি : নারী-দল গঠন  

গসিষকগণ েধয যিগ্রনসনর ১৬০ েন নারীর োোৎকার যনে। 
ধান গ্রেদ্ধ করার ওপর ‘কৃষক যেসক কৃষক’ গ্রভ্গ্রিও যেখার পর 
নারীরা আসগর যচসে ধান গ্রেদ্ধ করার প্রগ্রত আরও যিগ্রি 
উৎোহী। এসের েসধয যকউ যকউ প্রেেিাসরর েসতা ধান গ্রেদ্ধ 
করার কাে হাসত যনে। অ্সনযরা আসগর যচসে যিগ্রি পগ্ররোসণ 
ধান গ্রেদ্ধ করার কাে কসর এিং তারা যিি উেযেী গ্রছল। ৮০ 
ভ্াগ নারী পরিতীেেসে আঞ্চগ্রলক এনগ্রেও’র েহােতাে ধান গ্রেদ্ধ 
করার কাসের েনয েল গঠন কসর এিং য -নারীরা গ্রভ্গ্রিও 
যেসখগ্রন তাসের অ্সধতক অ্ংি েল গঠন কসর। এইেি েল েইু 
িছর পসরও েগ্রিে আসছ। 

আঞ্চগ্রলক এনগ্রেওগুসলার েসনাভ্াি ও িযিহাসর পগ্ররিতত ন এসেসছ। গ্রভ্গ্রিও যেখার পর িােিােীসের আন্তগ্ররক 
োড়া যেসখ এনগ্রেওগুসলা িাসের েসধয যিগ্রি পগ্ররোসণ গ্রচত্রাঙ্কন, ছগ্রি ও গ্রভ্গ্রিও প্রেিতনী শুরু কসর। য সহতু 
িাসের নারীরা আসগর তুলনাে আরও যিগ্রি পগ্ররোসণ এিং উচ্চোসনর ধান গ্রেদ্ধ করার কাে শুরু কসর, 
যেসহতু এনগ্রেওগুসলা নারীসের ঋণ এিং গ্রেদ্ধ ধাসনর উপ ুি যিতা পাইসে গ্রেসত আিহী হে।  

মিতীয় গবেষণা : প ুঁমি গঠন  

এই স্টাগ্রিসত ১৪৪ েন নারীর োোৎকার যনওো হে, তাসের গ্রতনটি েসল গ্রিভ্ি গ্রছল ; একটি েল  ারা 
ধান গ্রেদ্ধ করার পদ্ধগ্রতর ওপর গ্রভ্গ্রিও যেসখসছ, গ্রিতীে েল একই িাসের গ্রকন্তু তারা গ্রভ্গ্রিও যেসখগ্রন এিং 
যিষ েলটি ‘কসরাল িাে’ [control villages]-এর। এসের োসে  ারা গ্রভ্গ্রিও যেসখসছ তারা োগ্রনসেসছ, 

গ্রভ্গ্রিও যেখার কারসণ তাসের েূলধসনর [োোগ্রেক, আগ্রেতক, োনগ্রিক এিং িারীগ্ররক] উন্নগ্রত হসেসছ। তাসের 
প্রগ্রতসিিী  ারা গ্রভ্গ্রিও যেসখগ্রন তাসেরও গ্রকছু পগ্ররোসণ উন্নগ্রত হসেসছ, গ্রকন্তু তা প্রেে েসলর তুলনাে অ্সধতক। 
গ্রিতীে েলটি তাসের প্রগ্রতসিিী প্রেে েসলর কাছ যেসক ধান গ্রেদ্ধ করার উন্নত পদ্ধগ্রত গ্রিসখসছ এিং তাসের 
েসল য াগোন কসরসছ। অ্নযগ্রেসক ‘কসরাল িাে’ এর নারীসের যকাসনা ধরসনর উন্নগ্রত যেখা  ােগ্রন।   

য -নারীরা গ্রভ্গ্রিও যেসখসছ তারা েল গঠন কসর আসগর যচসে ভ্াসলা কাে করসত শুরু কসরসছ এিং স্থানীে 
েহােনসের োসে আরও েেিুত েম্পকত  ততগ্রর করসত েেে হসেসছ,  ারা এই নারীসের কাসছ িাগ্রকসত ধান 
চাল গ্রিগ্রি করসত েম্মত হে। আঞ্চগ্রলক এনগ্রেওগুসলার েহােতাে নারীসের এই েল অ্নযসের েনয অ্সেতর 
গ্রিগ্রনেসে ধান গ্রেদ্ধ করসত, গ্রেদ্ধ ধাসনর পযাসকট করসত এিং পসণযর গাসে যলসিগ্রলং করসত শুরু কসর। উন্নত 
োসনর গ্রেদ্ধ ধান িা চাল যিগ্রি িাহকসের আকৃষ্ট কসর এিং এর আরও চাগ্রহো েৃগ্রষ্ট হে। এর ফসল যিগ্রনসনর 
নারীরা আরও যিগ্রি উপােত ন করসত এিং যোিাইল যফান গ্রকনসত েেে হে। 

 
ধান গ্রেদ্ধ করার পাত্র যেসক যির কসর  

আনা তাো ধান। 

একটি গ্রভ্গ্রিও নারীসের েল গঠন করসত এিং 
কৃগ্রষ-উপকরণ েরিরাহকারীসের েম্পকত  স্থাপসন 

োহা য কসর। 


