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নিনিমা-রাত উদযাপি 

২০০৮ োসল, যিগ্রনসনর কৃষসকরা ধান-িীসের স্বাস্থ্য এিং ফেল 
যতালার পসরর কাে গ্রনসে গ্রভ্গ্রিও যেসে। ২০১৩ োসল একটি েল 
েীর্ঘসেোেী ফলাফল হসেসছ গ্রক না তা যেোর েনয যিগ্রনসন গ্রফসর 

 াে। CNA(Cinéma Numérique Ambulant)এর কৃষকসের 
গ্রভ্গ্রিও যেোসনার একটি েোর এিং প্রলপ্রেূ উপাে রসেসছ। গ্রেএনএ 
িাসের োঝোসন একটি িস া পেঘ া স্থ্াপন কসর, গান িাোে, একটি 
কগ্রেক চলগ্রিত্র যেোসনার পর একটি একটি গ্রিেন গ্রভ্গ্রিও যেোে, 
যিসষ একটি আগ্রিকান পূর্ঘ দের্ঘযসর চলগ্রিত্র প্রেিঘন কসর। 
গ্রেএনএ গ্রিগ্রভ্ন্ন ে¤প্রোসের োসে োগ্রনসে গ্রনসত অ্গ্রভ্জ্ঞ, গ্রকন্তু তারা 
কৃগ্রষগ্রিে নে এিং ধাসনর গ্রভ্গ্রিও েম্পসকঘ  কৃষকসের েি ধরসনর 
প্রসের উত্তর গ্রেসত পাসর না। তাই ধারর্া করা য সত পাসর য , 
শুধু গ্রভ্গ্রিওটি যেসে পাাঁচ িছর পসর যকাসনা িাস্তি ফলাফল পাওো  ােগ্রন।  া যহাক, যিগ্রিরভ্াগ িাসে 
যলাসকরা গ্রভ্গ্রিও যেোর কো স্মরর্ করসত পাসর এিং গ্রিষেিস্তু গ্রনসে আসলাচনা করসত পাসর। 

কৃষনকর গনেষণা  

যিগ্রনসনর েগ্রেসর্ ধান-চাষ পাগ্রে আর কীটপতসের আক্রের্, চাষািাে আর ো াইসের উপ ুক্ত  ন্ত্রপাগ্রতর 
অ্ভ্াি এিং পাে ওসেল ও েিগ্রের েসতা লাভ্েনক ফেসলর োসে প্রগ্রতস াগ্রগতার চযাসলসে পস । তিুও 
কসেকেন কৃষক ২০০৮ োসল ধান উৎপােন কসর। গ্রভ্গ্রিওটি যেোর পসর েগ্রের্াঞ্চসলর নেটি িাসের েসধয 
ছেটি িাে ধান উৎপােসনর যচষ্টা কসর। পাাঁচটি িাসের চাষীরা িীে এিং পরােসিঘর েনয েরকাগ্রর েম্প্রোরর্ 
কেীসের CeCPA কাসছ অ্নুসরাধ োনাে।  

উত্তরাঞ্চসল, য োসন ধান চাসষর প্রচলন যিগ্রি, যেোসন ১০টি িাসের েকসল গ্রভ্গ্রিওর গ্রকছু গ্রিষেিস্তু েসন 
রাসে। নেটি িাসের কৃষসকরা ছাোছগ্রি যেসক যিো উদ্ভািনীগুসলা পরীো কসর যেসে। য েন, িীে িাছাই 
করা, ধান ো াই করা, পাের িাছা ইতযাগ্রে। নারীরা ধান গ্রেদ্ধ করার গ্রকছু যেৌগ্রলক যকৌিল আেত্ত কসর। 
য েন, িাসের োহাস য ধান গ্রেদ্ধ করা, ধাসনর গাসে ফুটন্ত পাগ্রনর যছাাঁো লাগসত না যেওো। 

িহায়তািহ ও িহায়তা ছাড়া 

গ্রভ্গ্রিও যেোর পাাঁচ িছর পরও কৃষসকরা যেগুসলা েসন যরসেসছ। এই গ্রভ্গ্রিওগুসলা কৃগ্রষসত প্র ুগ্রক্তগত 
পগ্ররিতঘ সনর েূচনা কসরসছ, এেনগ্রক প্রাগ্রতষ্ঠাগ্রনক পগ্ররিতঘ সনর গ্রেসকও পগ্ররচাগ্রলত কসরসছ, কৃষসকরা েরকাগ্রর 
কৃগ্রষ কেীসের কাসছ য েন আিা কসরগ্রছল। 

কৃগ্রষগ্রিষসে নতুন নতুন ধারর্া যপসত চাে, পৃগ্রেিীিযাপী এেন লে লে কৃষসকর কাসছ ‘কৃষক যেসক কৃষক’ 
গ্রভ্গ্রিগুসলা োনেম্পন্নভ্াসি যপৌাঁসছ যেওোর েনয িতঘ োসন য -পগ্ররোর্ েম্প্রোরর্ কেী যনটওোকঘ  আসছ তা 
 সেষ্ট নে। গ্রভ্গ্রিওগুসলা যেোসনা ও গ্রিতরসর্র েনয কগ্রেউগ্রনটির যভ্তর যেসক গ্রিকল্প কেী প্রসোেন। 
একইোসে, য সহতু কৃষক-গ্রিেন গ্রভ্গ্রিওগুসলা েুি োধারর্ হসে উঠসছ, গ্রিগ্রভ্ন্ন উৎে যেসক োনুষেন এগুসলার 
েংস্পসিঘ আেসি এিং কগ্রেউগ্রনটিসত তারা তাসের গ্রনেস্ব উসেযাগ যেোসত েসচষ্ট হসি। এটা োনা েুিই 
উৎোহিযেক হসি য , যকাসনা রকসের েঞ্চালক িা িযােযা প্রোনকারী ছা াই ভ্াসলা োসনর গ্রভ্গ্রিওগুসলা 
যেেসলই োনুষ তা িুঝসত পারসি। 

এই স্টাগ্রিটি েুইে  SDC ‘গ্রভ্গ্রিওে ফর ফারোেঘ’ কেঘেূগ্রচর েহস াগ্রগতাে পগ্ররচাগ্রলত । 
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