স্যান্ডবার ক্রপ িং প্রযুপি বযবহার করর বালুচরর পিপি কুিড়া চারে নারীর
স্ক্ষিতা
অপিজ্ঞতার আরলারক বরলরেন রিং রু রর গঙ্গাচড়া উ রেলার িপহ র
ু পবেয় বাাঁধ
এলাকার পিপি কুিড়া চােী

পরবাররর নারী স্দস্যরা। প্রাকটিকযাল এযাকশন

বািংলারদরশর প এফ প প্রকরের আওতায় গত ২০১১ স্াল থেরক িপহ র
ু গ্রারি পতস্তা
নদীর বালুচরর স্থানীয় কৃেকরা পিপি কুিড়া চাে করর আস্রেন এবিং লািবান
হরয়রেন।
এই চাোবাদ কিম কারন্ড চােীরদর

পরবাররর স্দস্যরদরও অিংশগ্রহণ ররয়রে এরক্ষরে

নারীরদর অিংশগ্রহণ স্হরযাগীতা ও অপিজ্ঞতা ধারণার একটি পচে তু রল ধরা হরলা।
বতমিারন কৃেকরা পিপি কুিড়া চারের স্ারে ওরতারপ্রাতিারব েপড়ত ররয়রেন তরব
তারা যপদ অপধক িুনাফা বা উন্নয়রনর স্বারেম অনয কিম কারে পনরয়াপেত হন তাহরল
চােী পরবাররর নারীরা পিপি কুিড়া চাোবারদর কােটি কাযম করিারব চাপলরয়
থযরত

াররবন বরল পনরেরদর স্ক্ষি িরন কররন। তারা কৃেকরদর স্বািীরদর এই
কিম কারের স্কল যম ারয় স্হরযাগীতা করর আস্রেন ফরল তারা পনম্নপলপিত
কিম কােগুপলরত অপিজ্ঞতা ও ধারণার কো বযি করররেন।

পচে পিপি কুিড়ার চারে নারী ও রু
ু রের অিংশগ্রহরণর তু লনািূলক পচে

বীে স্ার কীটনাশরকর বযা ারর তারা বরলরেন এস্কল উ করণ এন. পে. ও.
অপফস্ থেরক পবনািুরলয থদয়া হরলও এর প্রাপিস্থান গুণগতিান বযবহার এবিং
স্াবধানতা স্ম্পরকম ইপতিরধয োনা হরয় থগরে তারদর।
প ট ততরী ও প্রস্তুতকরণ বালুচরর
প ট িাদা ততরী এবিং থগাবর স্ার পদরয়
বীে ব রনর উ রযাগী করর থতালা
প্ররয়ােরন াপন পদরয় প ট পস্ি কররত
থেরনরেন গত বেরগুপলরত বালুচরর পিপি
কুিড়া চারের স্ারে েপড়ত োকার
কাররণ নারীরা বালুরত কুিড়ার িাদা

ততরী কররত চাপরপদরক দুই হাত এবিং গিীরতা দুই হাত এরত দশ থকপে থগাবর স্ার
ও দশ গ্রাি ফস্রফট এবিং থ াকা তাড়ারনার েনয কীটনাশক াাঁচ গ্রাি ফুরাডান
বযবহার করররেন। এ দ্ধপতরত তারা িপবেযরতও কাে কররত াররবন।
বীে স্িংক্রান্ত তারা পনরেরাও বীে উৎ াদন ও স্িংরক্ষণ োরনন িারলা বীে ও
বীরের থদাকান অবস্থান স্ম্পরকম ধারণা আরে।
কীটনাশক

ব
ূ ম থেরকই তারা পবপিন্ন শাক স্পি থযিন থবগুন কপ

চাে কররন এবিং কীটনাশক বযবহার করররেন।

টরিরটা ধান

াশা াপশ পিপি কুিড়া ও থকায়াশ

চারে কীটনাশক বযবহাররর ধারণা হরয়রে।
থস্চ তারা বণম না কররন পিপি কুিড়া চারে প্রেি যম ারয় দুইপদন র র থস্চ পদরত
হয় এবিং িাঝািাপঝ স্িরয় একপদন র র থশরের পদরক কিরনা প্রপতপদন থস্চ পদরত
হয় তরব গারের থচহারা থদরি প রটর শুকরনা অবস্থা থদরি থস্রচর বযবস্থা কররত হয়।
প্ররয়ােনীয় স্হরযাগীতা পিপি কুিড়া চাোবারদ স্িস্যা স্িাধান
রািশম ও
প্ররয়ােরন স্হরযাগীতা পনরবন পনরেরদর দরলর স্দস্যরদর অপিজ্ঞ কৃেক এন পে ও
কিী এবিং বীে স্ার কীটনাশক থদাকানদাররর কারে। এোড়া প্রাকটিকযাল এযাকশন
ও কৃপে িন্ত্রণালয় এর থযৌে উরদারগ িািারস্থ এ আই এস্ অপফরস্ স্থাপ ত কৃপে কল
থস্ন্টাররর কো থকউ থকউ োরনন এবিং তারা প্ররয়ােরন ১৬১২৩ এই নম্বরর থফান
করর স্হরযাগীতা পনরবন।
পরচযম া বীে ব ন থেরক শুরু করর পিপি কুিড়া আবারদ পরচযম া থযিন আগাো
পরকার প ট ঠিকঠাক করা প রট বাপল েিরল তা পরকার করা গারের াতা
শুপকরয় থগরল তা োটাই করা উ পর স্ার প্ররয়াগ থগাবর স্ার থদয়া প রট াপন
থদয়া ইতযাপদ কারের ধারণা হরয়রে।
রাগায়ণ গত বেরগুরলারত পিপি কুিড়া চারে

রু
ু ে ফুল পদরয় স্কারল

রাগায়ন

কররত হয় তা থেরনরেন এবিং করররেন। এ কােও তারা িপবেযরত িারলািারব
কররত াররবন করল িরন কররন।
বালুচর কারে লাপগরয় অেম াৎ পিপি কুিড়া চাে করর বাড়পত আয় করর প্ররয়ােরন
স্িংস্ারর অেম থযাগান থেরলরিরয়রদর থলিা ড়ার িরচ চালনা কা ড়-থচা ড় ক্রয়

পকেু স্ঞ্চয় করা স্ম্ভব এবিং এিারবই স্িংস্ারর শাপন্ত স্বচ্ছলতা আস্রব তারদর পবশ্বাস্।
বাড়পত আরয়র লরক্ষয অপেমত অেম পবপিন্ন কারে বযয় কররলও থেরলরিরয়রদর
থলিা ড়ার বযা ারর বযয় করারত তারা পনরেরদর িারলা িাবরত চান এবিং প্রায় দশ
িাগ অেম তারা থেরলরিরয়রদর থলিা ড়ার থ েরন িরচ করররেন অনুিান কররত
াররন।
স্বািীরদর অনু পস্থপতরত তারা থস্চ উ পর স্ার প্ররয়াগ পনড়াপন প ট গরতরম বাপল
স্পররয় ঠিকঠাক করা

রাগায়ণ এইস্ব কােগুপল করর োরকন। স্বািীরা থস্রচর

স্িয় থিার স্কারল পরোিমারর বড় গরত াপন িপতম করর পনে পনে কারে থযিন
পরক্সা িযান চালনার কাে ও অনযানয কারে চরল যান তিন তারদর পরবাররর
থিরয়রা ও নারীরা বালুচরর পিপি কুিড়ার িাদায় থস্চ পদরয় োরকন।
গত বেরর এই চরর ৪৪ েন দলগতিারব পিপি
কুিড়া চাে কররপেরলন এই আবারদর স্ারে প্রপতটি
পরবাররর নারী স্দস্যরা েপড়ত পেরলন। চলপত
বেরর ৩০ েন কৃেক পিপলতিারব বালুচরর পিপি
কুিড়া চাে শুরু করররেন এবিং ৩০ পরবাররর
নারীরাও এর স্ারে েপড়ত আরেন। নারীরা দুই
পদন এক পদন র র ২ ৩ ঘন্টা করর কাে
কররন তরব আবারদর িারলা িন্দ পদক পবরবচনা
করর ও েরুরী কাে ও প্ররয়ােরনর পদক থিয়াল
করর থকউ থকউ আবারদর থকানও স্িরয়
প্রপতপদন ২ ৩ ঘন্টা করর কাে কররন। আবার িধযবতী স্িরয় কাে হালকা োরক
বরল োপনরয়রেন তারা। ফুল থফাাঁটা থেরক ফল ধরা
যম ন্ত তারদর প্রপতপদন থবশী স্িয় বযয় কররত না
হরলও াপন থস্চ ও যম রবক্ষণ কারে স্তকম োকরত
হয়।
বস্ত বাপড়রত কুিড়া বা স্পি চারের স্ারে তু লনা
কররল চরর পিপি কুিড়া চারে তু লনািুলক কি স্ার লারগ আগাো কি হয় পিপি

কুিড়ার ফলন থবপশ হয়

াশা াপশ অনয ফস্ল থযিন থকায়াশ আলু রস্ুন না া ও

ধুপনয়া শাক আবাদ করা যায়।

পতত চর বযবহার করর আপেম কিারব লািবান

হওয়া যায় এটি তারদর েনয একটি নতু ন ধারণা জ্ঞান। বাড়পত আরয়র েনয তারা
এই কােটি িপবেযরতও কররবন। স্বািীরদর অনু পস্থপতরত থেরড় পদরবন না থকননা
কারের থক্ষতগুপল তারদর বাস্া বাপড়র িুব কাোকাপে অেম াৎ ৫০০ ৭০০ গরের
িরধযই।
উৎ াদরন েটিলতা স্ম্পরকম তারা বরলরেন থয থকান থকান স্িয় নদী থেরক থস্রচর
াপন বহন করর আনরত হয় যা দূর এবিং অরনযর থক্ষরতর উ র পদরয় যাওয়া আস্া
কররত হয়। তারদর িরত এই প্রযুপি বযবহারর থয স্িস্যাগুরলা থিাকারবলা কররত হয়
থস্গুরলা হরলা

াই

পদরয় থস্চ পদরল স্ার ধুরয় পনরচ চরল যায় ধুপল বাতারস্ িাদায়

বাপল েরি যায় কিরনা কিরনা কুিড়া চন ও াতা হলুদ হয়।
এস্কল স্িস্যার স্িাধারনর েনয থকাোয় এবিং কার কাে থেরক স্হরযাপগতা পনরত
হরব থস্স্ম্পরকম তারা োরনন। এরক্ষরে তারা পনরেরদর অপিজ্ঞতা অপিজ্ঞ কৃেক ও
এন পে ও কিীরদর স্হরযাগীতা রািশম পনরয় োরকন।
স্ািাপেক প্রপতবব্ধকতা িপহ র
ু গ্রারির পিপি কুিড়া চােী পরবাররর নারীরা
স্ািপেক প্রপতবন্ধকতা বলরত এক কোয় বরলরেন থকান বাাঁধা থনই থকউ বাাঁধা
থদয়পন। নারীরা বাড়ী থেরক থবপড়রয় বালুচরর কাে কররত যাওয়ার েনয এই গ্রারির
কাররা িরধয থকানধররণর পবরূ

িরনািাব

পরলপক্ষত হয়পন। উ রন্তু গ্রারির

থলারকরা এিনপক স্বচ্ছল ও চর েপির িাপলকরাও বালুচরর আবাদ করার বযা ারর
উৎস্াহ পদরয়রেন এবিং আপেম ক উন্নপতর েনয পিপি কুিড়ার াশা াপশ আনযানয স্পি
আবাদ কররতও রািশম পদরয়রেন।
-

আর আই আকরাি প্রযাকটিকযাল এযানস্াস্ম রিং র
ু ।

