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ধান্মিষয়ক পরাির্শ  

২০০৮ োসল উগান্ডায় শসেযর েূলয িৃগ্রদ্ধ পাওয়ার কারসে যেখাসন চাল ‘োদা 
স্বসেে’ [স ায়াইট যগাল্ড] পগ্ররেত  সয়গ্রছল, কাকতালীয়ভ্াসি তখন ‘প্ল্যানসটইন’ 
নােক একটি িযাকসটগ্ররয়া দ্বারা েংক্রগ্রেত কুঁ কসে  াওয়া যরাগ উগান্ডার 
ঐগ্রত যিা ী প্রধান ফেল ধ্বংে কসর গ্রদগ্রিল। েূলয যিগ্রশ  ওয়া েসেও 
উগান্ডািােীরা ভ্াতই যিগ্রশ খায়। তাই যে-েেসয় উগান্ডার কৃষকসদর চাল 
গ্রিষসয় ১১টি গ্রভ্গ্রিও যদখাসনা  য়, য গুসলা আসগ িাংলাসদশ, যিগ্রনন, োগ্রল এিং 
িুরগ্রকনা ফাসোসত ততগ্রর করা  সয়গ্রছল। ২০১১ োসল অ্যাকসেে এগ্রিকালচার 
ইংসরগ্রে, ফরাগ্রে, যোয়াগ্র গ্রল ও উগান্ডার অ্নয পাুঁচটি প্রধান ভ্াষায় ততগ্রর 
ধানগ্রিষয়ক গ্রভ্গ্রিওর োত  াোর পাুঁচশ কগ্রপ গ্রিগ্রভ্গ্রি গ্রিতরসের কাে 
েেন্বয় কসর।   

িারলা ও খারাপ িারন্র মিতরণ পদ্ধমত  

১৭টি েংস্থা এই গ্রভ্গ্রিওগুসলার গ্রিগ্রভ্গ্রি অ্নুসরাধ কসর েংি  কসর। েরকার, কৃষকসদর েগ্রেগ্রত এিং িসো 
িসো েংস্থাগুসলা গ্রিগ্রভ্ন্ন েভ্া ও েগ্রিলসন এই গ্রিগ্রভ্গ্রিগুসলা গ্রিতরে কসর। তারা তাসদর োঠ প োসয়র 
কেীসদর  াসত যেগুসলা েুষু্ঠভ্াসি যপ ুঁসছ যদওয়ার তাগ্রগদ অ্নুভ্ি কসরগ্রন। তসি,  খন েম্ভািনােয় 
েম্প্রোরেকেীরা গ্রিগ্রভ্গ্রিগুসলা  াসত পায়, তারা যেগুসলা কৃষকসদর যদখায় এিং তাসদর োসে গ্রিষয়গুসলা গ্রনসয় 
আসলাচনা কসর।  

আন্তেে াগ্রতক এনগ্রেওরা এই গ্রিগ্রভ্গ্রিগুসলা তাসদর োঠ প োসয়র কেীসদর কাসছ যপ ুঁসছ যদওয়ার কাসে ভূ্গ্রেকা 
যরসখসছ, তসি যিেরকাগ্রর প্রগ্রতষ্ঠানগুসলাও স্বতঃসূ্ফতে  ভূ্গ্রেকা রাসখ। গ্রেসলর শ্রগ্রেসকরা এই গ্রভ্গ্রিওগুসলা যে-েি 
কৃষকসদর যদগ্রখসয়সছ,  ারা তাসদর গ্রেসল ধান গ্রনসয় আেত। যকননা, য -কৃষসকরা এই গ্রভ্গ্রিওগুসলা যদসখসছ 
তারাই গ্রেসল যিগ্রশ পগ্ররোসন ধান েরিরা  কসর। এই গ্রেল শ্রগ্রেসকরা এই গ্রিগ্রভ্গ্রিগুসলার প্রেে িযাচ যশষ 
কসর আরও গ্রিগ্রভ্গ্রি’র েনয অ্নুসরাধ োনায়। রাোয়গ্রনক দ্রিয ও িীে গ্রিসক্রতারা গ্রভ্গ্রিওগুসলা য -কৃষসকরা 
তাসদর কাসছ ধাসনর িীে গ্রকনসত আেসতা তারা তাসদর গ্রিগ্রভ্গ্রি’র কগ্রপগুসলা যদখসত যদয়।  

কৃষরকরা যা মিন্তা করর   

কৃষসকরা গ্রভ্গ্রিওগুসলা খুিই পছন্দ কসর। য -কৃষসকরা েঙ্ঘিব্ধ গ্রছল তারা োধারেত অ্নয কৃষকসদর এই 
গ্রভ্গ্রিওগুসলা যদখাসনার যকাসনা-না-যকাসনা উপায় খুুঁসে যির কসর। একেন উসদযগ্রগ িযগ্রি তার িাগ্রের 
োেসনর িাগাসন প্রগ্রতগ্রিকাসল একটি টিগ্রভ্ রাখার িযিস্থা কসর এিং তার প্রগ্রতসিশীসদর যেখাসন গ্রভ্গ্রিও যদখসত 
উৎোগ্র ত কসর।  

কৃষসকরা নানারকে নতুন নতুন ধারো আয়ে কসর যনয়। য েন, ধাসনর চারা যরাপে, েগ্রে েোন করা এিং 
োর যদওয়াে  অ্নযানয কাে। গ্রকছু কৃষক দাগ্রি কসর য , এই যক শলগুসলা আয়ে করার ফসল উৎপাদন খরচ 
োোনয িাোসনার গ্রিগ্রনেসয় তাসদর েগ্রেসত প্রায় গ্রদ্বগুে ফলন  য়। এই গ্রভ্গ্রিওগুসলা কৃষকসদর নতুন ও 
প্রসয়ােনীয় তেয যপসত ে স াগ্রগতা কসর। য -প্রগ্রতষ্ঠানগুসলা গ্রভ্গ্রিও গ্রিতরে কসর তাসদর গ্রভ্গ্রিও গ্রনিোচসন 
েতকে  োকা উগ্রচত এিং তুলনােূলকভ্াসি িসো যকাসনা প্রগ্রতষ্ঠাসনর গ্রিগ্রভ্গ্রি গ্রিতরসের পগ্ররকল্পনা করার েনয 
গ্রিসশষসের ে স াগ্রগতা প্রসয়ােন।  

এই যকে স্টাগ্রি আন্তেে াগ্রতক উন্নয়ন েংস্থা USAID এিং MEAS কনসোটিে য়াে-এর ে স াগ্রগতায় পগ্ররচাগ্রলত 
 সয়সছ।  

 
য -কৃষসকরা গ্রভ্গ্রিও যদসখসছ 

তারা যিগ্রশ ধান উৎপাদন করসছ 


