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মন োন োগ দেওয়োর মন ো দ োক্ত প্রত দ্বন্দ্বী : স্ট্রোইগো  

স্ট্রাইগা আগ্রিকা েহাসেসের েিসচসে েঘনয আগাছা। নানা যেসে 
FFS (ফােমার গ্রফল্ড সু্কল) আসছ, যেেি সু্কসলর কৃষকসের কথা 
অ্নু ােী ICRISAT এর গসিষসকরা োনসত পাসরন য , এ-েকল 
কৃষসকরা স্ট্রাইগা নােক আগাছার উদ্ভট ও কঠিন প্রেনন যকৌেল 
যেসে গ্রিভ্রান্ত গ্রছল। কৃষসকরা এই আগাছার যছাসটা িীে যেসে গ্রচনসত 
পারত না এিং িুঝসত পারত না য , আগাছা চারাগাছ োটির 
যভ্তর যথসক গগ্রেসে ওঠার আসগ োটির গ্রনসচ েপ্তাহোগ্রনক অ্নয 
ফেসলর গ্রেকসের উপর পরেীিী গ্রহসেসি যিেঁসচ থাসক।  

তিতিও ব োম কমমশোলো এবং সরোসতর প্রেশম   

গসিষসকরা কেসনাই FFS এর োধ্যসে আগ্রিকার েকল কৃষকসের 
কাসছ যপৌেঁছাসত পারসতন না। কারণ, এ-েকল FFS এ েেেযেংেযা গ্রছল েুি কে। তাই তারা গ্রস্ট্রগা 
গ্রনেন্ত্রসণর েনয FFS এর স্নাতক কৃষসকরা য  যকৌেল িযিহার কসরগ্রছল তার উপর ১০টি গ্রভ্গ্রিও ততগ্রর কসর 
এিং যেগুসলা েনোধ্ারসণর োসঝ গ্রিতরসণর েনয গ্রিগ্রভ্গ্রি ততগ্রর কসর। ICRISAT এই গ্রিগ্রভ্গ্রি’র ২০ হাোর 
কগ্রপ ততগ্রর কসর এিং যেগুসলা ১০ হাোর েন কৃষসকর োসঝ গ্রিতরণ কসর। 

োগ্রলসত চালাসনা একটি ফসলাআপ স্টাগ্রি যথসক োনা  াে,  ারা এই গ্রিগ্রভ্গ্রিগুসলা যপসেসছ, তাসের যিগ্রেরভ্াগ 
তা যেোর েনয যকাসনা-না-যকাসনা উপাে েুেঁসে যির কসরসছ। উোহরণস্বরূপ, সু্কল িা যকাসনা প্রগ্রতসিেীর 
কাসছ গ্রিগ্রভ্গ্রি যেোর ও টিগ্রভ্ যেট, লযাপটপ অ্থিা পেম ােহ যছাসটা িহনস াগয গ্রিগ্রভ্গ্রি যেোর গ্রছল, 
য গুসলাসত তারা গ্রিসনােনেূলক অ্নুষ্ঠান যেেত।  

েম্প্রোরণ কেীসের কাসছ উত্তর পাওোর গ্রচন্তা িাে গ্রেসেই যিগ্রেরভ্াগ িােিােী এই গ্রভ্গ্রিওগুসলা গ্রনসেসের 
উসেযাসগ যেসেগ্রছল। গ্রকছু যলাসকর গ্রিগ্রভ্গ্রিগুসলার ভ্াষা তাগ্রলকা গ্রনসে েেেযা হসেগ্রছল গ্রকন্তু যিগ্রেরভ্াগই 
গ্রিগ্রভ্গ্রি’র আটটি ভ্াষা তাগ্রলকা যথসক োগ্রলর ভ্াষা ‘িােিারা’ গ্রনিমাচন করসত যপসরগ্রছল।  

গ্রকছু যলাক গ্রভ্গ্রিওগুসলা কসেকিার কসর যেসেসছ এিং যেগুসলা গ্রনসে স্টাগ্রি করার েনয গ্রিগ্রভ্ন্ন অ্নুষ্ঠাসন 
প্রগ্রতসিেীসের আেন্ত্রণ কসর এসনসছ। যরগ্রিও যস্টেনগুসলা এই গ্রভ্গ্রিওগুসলার অ্গ্রিও ভ্ােমন কসর তা েম্প্রচার 
কসরসছ এিং কৃষকসের সু্টগ্রিওসত যিসক এসন যেই গ্রিষেগুসলা গ্রনসে আসলাচনা কসরসছ। গ্রকছু যরাতা যরগ্রিও 
যস্টেনগুসলাসত গ্রগসে অ্নুসরাধ্ কসর এই গ্রিগ্রভ্গ্রিগুসলার কগ্রপ তাসের িাসে গ্রনসে যগসছ।  

উ সংহোর 

এই গ্রভ্গ্রিওগুসলা কী করসত হসি শুধ্ু তাই িসল না, িরং একটি যকৌেল কীভ্াসি এিং যকন কাে কসর তাও 
িযােযা কসর।  ার ফসল েুদ্র কৃষসকরা েৃেনেীলভ্াসি এই যকৌেলগুসলা আেত্ত করসত যপসরসছ। উোহরণস্বরূপ, 
 েন কৃষসকরা িুঝসত পারল য , গ্রেে-োতীে ফেলগুসলা স্ট্রাইগার গাছ অ্ঙু্কগ্ররত হসত োহা য কসর এিং 
অ্ঙু্কগ্ররত হওোর পর আগাছাগুসলা যেসর যফসল তেন যথসকই তারা গ্রিগ্রভ্ন্ন ধ্রসনর েেযোনা ও গ্রেে-োতীে 
ফেলগুসলা েগ্রের অ্নযানয ফেসলর চারাগাসছর োগ্ররর োঝোসন চাষ করসত শুরু কসর। কৃষসকরা গ্রনোগ্রনর 
েনয নতুন উপাে উদ্ভািন কসর। য েন, হাত গ্রেসে গ্রনোগ্রনর পাোপাগ্রে গ্রনোগ্রন- ন্ত্রও িযিহার কসর। 
অ্সনসক আিার গ্রভ্ন্ন উপাসে োর িযিহার করার যচষ্টা কসর [স েন, তেিোর ও োইসরা যিাগ্রেং],  া 
ফেলগুসলার টিসক থাকার েগ্রি আরও যোরাসলা কসর,  াসত কসর যেগুসলা স্ট্রাইগা গাসছর েগ্রতকর প্রভ্াি 
যথসক গ্রনসেসের রো করসত পাসর। 
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