সারাাংশ
অ্যালায়েন্স ফর এগ্রি ইযনাযেশন (এএআই), ফফযেযরশন অ্ফ সীে ইন্ডাগ্রি অ্ফ ইগ্রন্ড়ো (এফএসআইআই), ক্রপলাইফ
এগ্রশ়ো (গ্রসএলএ) এবাং দা ইন্টারনযাশনাল সাগ্রেিস ফর দা একুইগ্রিশন অ্ফ এগ্রি-বায়োযেক অ্যাগ্রিযকশনস
(আইএসএএএ) দগ্রিণ পূবি এগ্রশ়ো ফকন্দ্র ফ ৌথোযব গ্রিএম ফসযলর ফলাবাল ইমপযাযের উপর একগ্রে ওয়েগ্রবনাযরর
আয়োিন কযরযে ার প্রধান ফফাকাস োরত। পযাযনল তাগ্রলকা়ে অ্ন্তেুিক্ত গ্রেযলন, আইএসএএএ, সাউথইস্ট এগ্রশ়ো
ফসন্টাযরর গ্রেযরের, েঃ ফরাযোরা আর. আলযেগ্রমতা; িাহাম ব্রুকস, কৃগ্রি অ্থিনীগ্রতগ্রবদ, গ্রপগ্রি ইযকানগ্রমক্স গ্রলঃ, ুক্তরািয;
েঃ গ্রস.গ্রে. মাগ্র়ে, ফপ্রগ্রসযেন্ট, সাউথ এগ্রশ়ো বায়োযেকযনালগ্রি ফসন্টার (এসএগ্রবগ্রস); েঃ ফক.গ্রস. বনসাল, প্রাক্তন গ্রেযরের,
নযাশনাল বু যযরা অ্ফ িান্ট ফিযনগ্রেক গ্ররযসাযসিস (এনগ্রবগ্রপগ্রিআর) এবাং োরতী়ে কৃগ্রি গযবিণা ইনগ্রস্টগ্রেউযের অ্ধযাপক
ও োরযতর তৃ তী়ে প্রিযের কৃিক গ্রমঃ গ্রে. রগ্রবচন্দ্রন। ওয়েগ্রবনারগ্রে এফএসআইআইয়ের গ্রেযরের ফিনাযরল শ্রী রাম
কাউগ্রন্ডগ্রন়ো পগ্ররচালনা কযরগ্রেযলন।
আযলাচনা়ে গ্রবশ্ববযাপী গ্রিএম ফসল উৎপাদযনর মাধযযম অ্গ্রিিত সু গ্রবধাগুগ্রল তুযল ধরা হয়েগ্রেল - কৃগ্রি পগ্ররযবযশর প্রোব,
প্র ু গ্রক্ত বযবহার কযর কৃিকযদর গ্রবগ্রনয়োযগ অ্গ্রিিত লাে, গ্রবশ্ববযাপী খাদয সুরিা়ে অ্বদান এবাং সমি গ্রবশ্ব ও োরযত
গ্রিএম ফসযলর েগ্রবিযৎ পন্থা। কৃগ্রি অ্থিনীগ্রতগ্রবদ িাহাম ব্রুকস 1996-2018 সাযলর মযধয বায়োযেক ফসযলর গ্রবশ্ববযাপী
প্রোব (অ্থিননগ্রতক ও পগ্ররযবশগত প্রোব) গ্রনয়ে তাাঁর গযবিণার ফলাফল উপস্থাপন কযরন। সমীিা়ে ফদখা ফগযে ফ
গ্রবশ্ববযাপী, কৃিকরা 2018 সাযল সবিযমাে 19 গ্রবগ্রল়েন েলার এবাং 1996-2018 সাযলর মযধয 225 গ্রবগ্রল়েন েলাযরর
কৃগ্রিি আ়ে অ্িিন কযরযে। 1996-2018 সাযলর মযধয আরও গড় আ়ে / ফহের আ়ে গ্রেল 97 েলার এবাং এই আয়ের
োগ উন্নত ফদশগুগ্রলযত 48% এবাং উন্ন়েনশীল ফদশগুগ্রলযত 52% গ্রেল। 2002 সাযল এর সূচনা ফথযক োরযত কীে
প্রগ্রতযরাধী (আইআর) কেনর প্রোব গ্রেল অ্পগ্ররসীম। 2018 সাযল এই প্র ু গ্রক্ত বযবহার কযর 95% কেনর ফলন হয়েযে।
ফলন 29% বৃগ্রির সাযথ সাযথ ফহেরপ্রগ্রত আ়ে 193.56 েলার হয়ে দাাঁড়া়ে। এোড়াও, 2002-2018 সাযলর মযধয, ফমাে
কৃগ্রিি আ়ে হযলা 14.73 গ্রমগ্রল়েন েন কেনর উৎপাদন সহ 24.31 গ্রবগ্রল়েন েলার। তদু পগ্রর, োরযত কীেনাশক
সাংক্রাগ্রমত পগ্ররযবশগত প্রোযব 43% (EIQ পগ্ররমাপ) ও 137 গ্রমগ্রল়েন ফকগ্রি কীেনাশক বযবহাযরর (34%) হ্রাস লিয
করা ফগযে।
েঃ ফরাযোরা আর. আলযেগ্রমতা 1996-2018 সাল প িন্ত গ্রবশ্ববযাপী বায়োযেক ফসযলর িহযণর তথয সরবরাহ কযরন।
গ্রতগ্রন িানান ফ 2018 সাযল, বায়োযেক ফসযলর গ্রবশ্ববযাপী আ়েতন গ্রেল 191.7 গ্রমগ্রল়েন ফহের, া 2017 সাযলর
তুলনা়ে 1.1% বৃগ্রি ফপয়েগ্রেল, া 1.9 গ্রমগ্রল়েন ফহেযরর সমান। ইউএসএ, ব্রাগ্রিল, আযিিগ্রন্টনা, কানাো এবাং োরত হযলা
শীিিস্থানী়ে পাাঁচগ্রে ফদশ ারা 2018 সাযল বায়োযেক ফসল ফরাপন কযরযে। গ্রতগ্রন খাদয, চারা, প্রগ্রক্র়োকরণ এবাং চাযি
বযবহৃত বায়োযেক ফসযলর অ্নু যমাগ্রদত ইযেযন্টর অ্বস্থানও ফশ়োর কযরযেন। ইউএসএ গ্রবশ্ববযাপী সযবিাচ্চ 544 গ্রে
ইযেন্ট অ্নু যমাগ্রদত কযরযে। ফসযল, েুট্টা সবযচয়ে ফবগ্রশ অ্নু যমাগ্রদত ইযেন্ট (137), া 35 গ্রে ফদযশর অ্নু যমাদন লাে
কযরযে।
েঃ ফক.গ্রস বানসাল োরযত গ্রিএম ফসযলর গ্রস্থগ্রত সম্পযকি কথা বযলযেন এবাং ফিার গ্রদয়েযেন ফ োরযতর এ িাতী়ে
প্র ু গ্রক্ত িহণ করা এখন সময়ের প্রয়োিন। োরযত গ্রিএম ফসযলর গযবিণার গ্রস্থগ্রত সম্পযকি েঃ বানসাল িাগ্রনয়েযেন ফ
োরত 23 গ্রে বায়োযেক ফসল এবাং 67 গ্রে বায়োযেক ববগ্রশষ্ট্য গ্রবকাশ কযরযে,

া বতিমাযন উন্ন়েযনর গ্রবগ্রেন্ন প িায়ে

রয়েযে (সরকারী খাযতর 39 গ্রে ববগ্রশষ্ট্য, ফবসরকারী খাযতর 20 গ্রে ববগ্রশষ্ট্য, স্বা়েত্তশাগ্রসত প্রগ্রতষ্ঠাযনর 8 গ্রে ববগ্রশষ্ট্য)।
গ্রতগ্রন উযেখ কযরন ফ গ্রিএম খাদয সু রিা এবাং পগ্ররযবশ সু রিা সম্পগ্রকিত 20 বেযররও ফবগ্রশ তথয বতিমান ও গ্রিএম
ফসল স্বগ্রনেির োরযতর িনয একগ্রে অ্গ্রবযেদয উপাদান। োরযত গ্রিএম ফসযলর অ্িগগ্রতর িনয, েঃ বানসাল কৃিযকর

সু গ্রবধার িনয এ িাতী়ে ফসযলর দ্রুত িহযণর ফিযে কয়েকগ্রে গ্রবি়ে উযেখ কযরগ্রেযলন, একগ্রে সুস্পষ্ট্ নীগ্রত হও়ো
দরকার, গ্রবদযমান গ্রন়েন্ত্রণমূ লক অ্নু যমাদযনর প্রগ্রক্র়োগ্রে ত্বরাগ্রিত করা উগ্রচত, ফকাযনা ফদগ্রর না কযর রািযগুগ্রলর
কৃগ্রিিগ্রমযত পরীিার অ্নু যমাদন ফদও়ো উগ্রচত, ও গ্রিএম ফসযলর িনয রািননগ্রতক সমথিযনরও প্রয়োিন। গ্রতগ্রন গ্রিন
এগ্রেগ্রোংয়ের মযতা নতুন প্রিনন প্র ু গ্রক্তর সম্ভাবযতাও উযেখ কযরন এবাং আরও প্রস্তাব কযরন ফ

এসগ্রেএন 1,

এসগ্রেএন 2 প্রকাযরর সম্পাগ্রদত পণযযক (গ্রবযদশী গ্রেএনএ সগ্রন্নযবশ োড়াই) নন-গ্রিএমও গ্রহসাযবই গ্রবযবচনা করা উগ্রচত।
েঃ গ্রস.গ্রে. মাগ্র়ে গ্রবগ্রে কেন এর উৎপাদন এবাং োরযত ইউগ্রেগ্রলগ্রের প্রোব সম্পযকি তার মতামত উপস্থাপন কযরন।
গ্রতগ্রন একমত হন ফ োরযত গ্রবগ্রে কেন চালু হও়োর সাযথ সাযথ কৃগ্রিযিযে ফলন নােকী়েোযব বৃগ্রি ফপয়েযে। আরও
ফবগ্রশ িগ্রমযত গ্রবগ্রে কেযনর চাি হও়োর ফযল োরত ফনে আমদাগ্রনকারক ফথযক গ্রনে রফতাগ্রনকারযক পগ্ররণত হয়েযে।
এোড়াও, এগ্রে কীেনাশযকর বযবহারযক 50% হ্রাস কযর এবাং চাযির িগ্রমযত ফলগ্রেবােি, ফলসউইাংস এবাং মাকড়সার
স্তরযক গ্রিগুণ কযর উযেখয াগয পগ্ররযবশগত সু গ্রবধা প্রদান কযরযে, তাই এযিযে প্রমাগ্রণত হয়েযে ফ

কীেনাশযকর

বযবহার হ্রাস করা হযল কৃগ্রিিগ্রমযত উপকারী ফপাকামাকড় বৃ গ্রি পা়ে। উৎপাদন, ফলন এবাং পগ্ররযবশগত সুগ্রবধার ফিযে
কৃিকযদর কাযে কেন উচ্চমূ লয সাংয ািন উপাদান গ্রহসাযব প্রমাগ্রণত হয়েযে। পাগ্রেিযকল ফবােিগুগ্রল কেন স্টক, পাল্পস
এবাং কাগি, কযরাযগযেে বাক্স ও গ্রব্রযকে, জ্বালাগ্রন, বিব সমৃ ি কযম্পাস্ট এবাং মাশরুম চাযিও সহা়েতা কযর। গ্রবগ্রে
কেন িামীণ কমিসাংস্থান, িামীণ গ্রশযল্পর িনয একগ্রে সু য াগ, গ্রশযল্পর িনয নতুন কাাঁচামাল সরবরাহ কযর এবাং প্রাকৃগ্রতক
সম্পদ সাংরিযণও সহা়েতা কযর। েঃ মাগ্র়ের মযত, েগ্রবিযযত োরযত গ্রিযনাগ্রমক্স এবাং বায়োযেকযনালগ্রির িনয

া

রয়েযে তা হ'ল - াগ্রন্ত্রক বাোইয়ের িনয উপ ু ক্ত উচ্চ ঘনযত্বর ফরাপণ বযবস্থার া, নু ন এবাং খরা প্রগ্রতযরাধী িাত /
সাংকরগুগ্রলর িনয উপ ু ক্ত। গ্রিন খনন উচ্চ মাযনর ফাইবার, গ্রবযশিত শগ্রক্ত গ্রন়েন্ত্রণ কযর এমন গ্রিনগুগ্রল সনাক্ত করার
িনযও করা ফ যত পাযর।
তৃ তী়ে প্রিযের কৃিক শ্রী গ্রে রগ্রবচন্দ্রন গ্রনযির কেন উৎপাদযনর অ্গ্রেজ্ঞতা ফশ়োর কযরযেন। গ্রবগত 34 বেযরর কেন
চাযির অ্গ্রেজ্ঞতার সাযথ গ্রতগ্রন বযলন ফ গ্রবগ্রে কেন চাযির তার অ্গ্রেজ্ঞতা অ্তযন্ত সন্তুগ্রষ্ট্িনক। গ্রতগ্রন 1996 অ্বগ্রধ
ওযপন পগ্রলযনযেে েযারাইগ্রে (ওগ্রপগ্রে) চাি কযরন এবাং 2003 সাল প িন্ত ওগ্রপগ্রে-র সাযথ হাইগ্রব্রযের চাি শুরু
কযরগ্রেযলন। উেয়েই নন গ্রবগ্রে কেন গ্রেল। গ্রতগ্রন কেন চাি করযত গ্রগয়ে হতাশ হয়ে পযড়ন ও তার সমস্ত সম্পদ
বলও়োমি-এর সাযথ লড়াই কযর ঋযণর িাযল িগ্রড়য়ে পযড়গ্রেল এবাং স্বাোগ্রবকোযবই গ্রতগ্রন হতাশ হয়ে পযড়গ্রেযলন।
গ্রতগ্রন বলও়োমি-এর ফথযক মু গ্রক্ত পাও়োর িনয সব ধরযণর কীেনাশক এবাং বিগ্রবক গ্রন়েন্ত্রণ বযবস্থার বযবহার কযরগ্রেযলন।
গ্রতগ্রন খন কেন চাি ফেযড় গ্রদযত চযলযেন তখন গ্রতগ্রন গ্রবগ্রে কেযনর কথা শুনযত ফপযলন। ফ েুল তথয বািাযর েগ্রড়য়ে
পযড়গ্রেল ফসই কারযণ গ্রতগ্রন প্রথযম সাংশ়েী হয়েগ্রেযলন, পযর গ্রতগ্রন বু ঝযত ফপযরগ্রেযলন ফ এই অ্গ্রেয াগগুগ্রল ফকবল
কগ্রল্পতই ন়ে, এগুগ্রলর গ্রবযিিপূ ণি উযেশযও গ্রেল। তার কৃগ্রিিীবযনর গুরুত্বপূ ণি মু হূতিগ্রে 2004 সাযল এযসগ্রেল খন গ্রতগ্রন
গ্রবগ্রে কেনযক একগ্রে বৃ হত্তর অ্ঞ্চযল চাযির আযগ পরীিামূ লক গ্রেগ্রত্তযত চাি করার গ্রসিান্ত গ্রনয়েগ্রেযলন। তুলনামূ লক
অ্ধয়েন করার িনয গ্রতগ্রন একই ফমৌসু যম পাশাপাগ্রশ এক একর িগ্রমযত ওগ্রপগ্রে, নন গ্রবগ্রে হাইগ্রব্রে এবাং গ্রবগ্রে হাইগ্রব্রে
বপন কযরগ্রেযলন। এই প্র ু গ্রক্তগ্রে ফ সতযই কাি কযর তার িনয গ্রতগ্রন যথষ্ট্ প্রমাণ ফপযত ফচয়েগ্রেযলন। গ্রতনগ্রের মযধয
হাইগ্রব্রে ওগ্রপগ্রে-র তুলনা়ে োযলা হয়েগ্রেল এবাং গ্রবগ্রে হাইগ্রব্রে নন গ্রবগ্রে হাইগ্রব্রে এর ফচয়ে আরও দু দিান্ত পারফমি
কযরগ্রেল।

গ্রদও তাযক বলা হয়েগ্রেল ফ

গ্রবগ্রে কেন ফকবলমাে বলও়োমি সমসযার সমাধান করার িনয, গ্রকন্তু গ্রতগ্রন

বু ঝযত ফপযরগ্রেযলন, বলও়োমি সমসযার সমাধান হও়োর সাযথ সাযথ ফলনও উযেখয াগয পগ্ররমাযণ বৃ গ্রি ফপয়েযে, কারণ
ফসগুযলা বলও়োমি িারা আক্রান্ত হ়েগ্রন। গ্রতগ্রন বলও়োমি গ্রন়েন্ত্রযণর িনয ফকানও কীেনাশক ফে না কযর তার িগ্রমযত
ফমৌমাগ্রে, ফলগ্রে বােি, গ্রবেল ইতযাগ্রদর মযতা অ্যনক বন্ধুত্বপূ ণি ফপাকামাকড় ফদখযত পাও়ো ফগযলা। গ্রতগ্রন কীেপতঙ্গ
গ্রন়েন্ত্রযণর িনয ইগ্রন্টযিযেে ফপস্ট মযাযনিযমন্ট িহণ কযরগ্রেযলন কারণ গ্রবগ্রে কেন শুধুমাে বলও়োমি-এর িনয বযবহৃত
হ়ে। প্রগ্রত বের কয়েক গ্রমগ্রল়েন কৃিযকর মযতা গ্রতগ্রনও গ্রবগ্রে কেযনর চাযি কম খরযচ ফবগ্রশ ফলন ফপয়েগ্রেযলন।
োগযক্রযম, কেন চাগ্রিযদর িনয এই প্র ু গ্রক্ত উপলব্ধ। গ্রতগ্রন ফিার গ্রদয়ে বযলন ফ

উগ্রিযদর িনয প্রয়োিনী়ে আদশি

আবহাও়ো সরবরাহ করার িনয কৃিকযদর কাগ্রিত ববগ্রশষ্ট্য ু ক্ত প্রচু র পগ্ররমাযণ ফসল উৎপাদযনর প্রগ্রত মন ফদও়ো
দরকার।
দশিকযদর ফবশ কয়েকগ্রে প্রযের উত্তর পযাযনলগ্রবদরা গ্রদয়েগ্রেযলন। গ্রবগ্রে কেন অ্য়েল িহযণর সম্পগ্রকিত ঝুগ্রাঁ ক সম্পযকি
িানযত চাইযল পযাযনলগ্রবদরা বযলন ফ গ্রবগ্রে কেন অ্য়েল িহযণর ফিযে ফকানও ু ক্ত ঝুগ্রাঁ ক ফনই। গুিরাযতর মযতা
রাযিয আপগ্রন ফদখযত পাযবন ফ কেন অ্য়েল গ্রন়েগ্রমত খাও়ো হ়ে। মাগ্রকিন ু ক্তরাযে এমন একগ্রে প্র ু গ্রক্ত রয়েযে ফ খাযন
ফলাযকরা লাইযফাযসে মুক্ত কেন বীি উৎপাদন কযর তযব োরযত এই প্র ু গ্রক্ত আসযত সম়ে লাগযব। গ্রদও োরযত
লাইযফাযসে মাগ্রেযত দ্রুত হ্রাস পা়ে, ফতলগ্রে সবিে পাও়ো া়ে এবাং এগ্রে েযাকগ্রসযনর িনযও বযবহৃত হ়ে। োরত গ্রিএম
স়োগ্রবন এবাং কযাযনালা ফথযক প্রাপ্ত প্রচু র স়োগ্রবন এবাং কযাযনালা ফতল আমদাগ্রন কযর এবাং গ্রবগত বহু বেযর এর খারাপ
প্রোযবর ফকানও খবর পাও়ো া়েগ্রন।
ফনগ্রেে গ্রিন পু যল গ্রিএম ফসযলর প্রোযবর উপর গ্রবযশিজ্ঞরা বযলন ফ এগ্রের ফকানও দু ষ্প্রোব ফনই এবাং তা প্রমান
করবার মযতা তথয ফবশ গ্রকেু বই-এ আপগ্রন পাযবন। বরাং গ্রবগ্রে কেন বযবহার করা়ে িীবনবগ্রচেয ফবযড়যে। আযরকগ্রে
প্রে গ্রিজ্ঞাসা করা হয়েগ্রেল ফ ফকন োরত আ়েরন এবাং গ্রেোগ্রমন সমৃ ি ধাযনর অ্নু মগ্রত ফকন ফদ়েগ্রন। এগ্রের িনয
ফগাযেন রাইযসর একগ্রে পগ্ররণাম গ্রেল এবাং এগ্রে একগ্রে োরতী়ে ববগ্রচযে অ্ন্তেুিক্ত করা
হযব। গযবিণার কািগ্রে 4 গ্রে প্রগ্রতষ্ঠান পগ্ররচালনা করযব, তযব ধাযনর গ্রবকাশকাযল এগ্রে খুব ফবগ্রশ দীঘি হ়েগ্রন। সু তরাাং,
গ্রবযশিজ্ঞরা িাগ্রনয়েযেন ফ

ফগাযেন রাইযসর ওপর কাি চলযে। আ়েরন রাইসগ্রে গ্রবকাশমান এবাং এগ্রে গযবিণা ও উন্ন়েন প িায়ে রয়েযে।
োরযত গ্রিন-সম্পাগ্রদত ফসযলর সম্ভাবনা গ্রনয়ে একগ্রে প্রে গ্রিজ্ঞাসা করা হয়েগ্রেল। গ্রবযশিজ্ঞরা মতামত গ্রদয়েযেন ফ
গ্রিন-সম্পাগ্রদত ফসযলর গযবিণা ও উন্ন়েন োরযত অ্যনক উন্নগ্রত কযরযে। ইন্টারনযাশনাল ফসন্টার ফর ফিযনগ্রেক
ইগ্রিগ্রন়োগ্ররাং অ্যান্ড বায়োযেকযনালগ্রির (আইগ্রসগ্রিইগ্রব) এগ্রে গ্রনয়ে কাি করযে এবাং োরত সরকাযরর বায়োযেকযনালগ্রি
গ্রবোগও এই প্র ু গ্রক্ত সম্পযকি খুব ইগ্রতবাচক মযনাোব রাযখ। সযচতনতা এবাং বয়েসম্পগ্রকিত কা িকাগ্ররতার িনয আমাযদর
এখন গ্রিযনাম সম্পাগ্রদত ফসযলর উপর দিতা গ্রেগ্রত্তক ফপ্রািাম গ্রবকাশ করযত হযব।
ওয়েগ্রবনারগ্রের একগ্রে উৎসাহিনক মন্তযবয সমাগ্রপ্ত ঘযে ফ গ্রিএমওগুগ্রলর মযতা প্র ুগ্রক্তগুগ্রল োরতযক স্বাবলম্বী করার
সম্ভাবনা রাযখ। গ্রবগ্রেন্ন উন্নত ফদশ এবাং বাাংলাযদযশর মযতা উন্ন়েনশীল ফদশ এ িাতী়ে প্র ুগ্রক্তর সুগ্রবধা িহণ করযে।
কৃিকযদর এগুগ্রলর প্রয়োিন, ফদশগুগ্রলর এগুগ্রল প্রয়োিন, এবাং পগ্ররযবযশরও এগুগ্রল প্রয়োিন। গ্রবজ্ঞানী এবাং গযবিকরা
এগুগ্রলর গ্রনরাপত্তা এবাং কা িকাগ্ররতাযক বারবার প্রমাণ কযরযেন। এখন সম়ে এযসযে ফ কৃিকযদর পেন্দ িানার এবাং
তাযদর গ্রনযিযদরই গ্রসিান্ত গ্রনযত ফদও়ো উগ্রচত, কারণ তারাই এযিযে প্রথম সাগ্ররর বযগ্রক্ত।

