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EnvAgroGen
Synergizing Technology & Humanity for Sustainability

Sustainable development has long been at the center of academic and practical discourse. Its relation with

environment also comes in natural course. Putting simply, development sustains when environment sustains and

environment sustains when livelihoods sustain. As rural livelihoods rest heavily on natural resources, its efficient

management scripts the future of a sustainable, prosperous and vibrant rural society. Agriculture and allied sectors

remain central to the natural resource management (NRM) in rural India. Sustenance of agriculture, hence, sustains

both environment and livelihoods. Natural resource management, again, has an implicit gender dimension, failing to

whose appreciation will lead to unequal development, which is unsustainable and unjust. Envagrogen's journey starts

with this basic premise and thus the ‘environment-agriculture-gender’ triode is born.

সুচির্ উন্নয়ন চনযয় আলাপ আযলািনায় চবজ্ঞানী র ান বা সাধারন মানুি, কাযরারই উৎসায র রশি রনই। আর সুচির্ উন্নয়যনর কথা উঠযল

স্বাভাচবকভাযব পচরযবযশর প্রসঙ্গও এযস পযে। আমাযদ্র স জ উপলচিযর্ – পচরযবশ বা াঁিযল উন্নয়ন সুচির্  যব, আর পচরযবশ বা াঁিযব  চদ্

জীবন-জীচবকা বা াঁযি। এখন গ্রাযমর জীবন-জীচবকা র য রু্ প্রাকৃচর্ক সম্পযদ্র উপর অযনকটাই চনভতর কযর র্াই এই সম্পযদ্র সুি্ঠু বযব ার

ছাো গ্রাযমর সমৃক্তি সম্ভব নয়। এই সম্পদ্ বযব াযরর একটা বে অংশ জযুে রযয়যছ িািবাস। িাি বা াঁিাযর্ না পারযল আমরা প্রাকৃচর্ক

সম্পদ্ বা াঁিাযর্ পারব না। আমাযদ্র জীবন-জীচবকাও বা াঁিযব না। আমরা পচরযবশ ধ্বংস করব,আমাযদ্র সামাক্তজক চিচর্ নষ্ট  যব। স জ কথা

 ল,আমাযদ্র চনযজযদ্র টটাঁযক থাকবার জনযই জল,জচম,জঙ্গলআর পশুপাচখযদ্র বা াঁচিযয় রাখযর্  যব, না যল আমরা চনক্তির্আত্ম র্যার

চদ্যক এচগ্যয়  াব। এখন, প্রাকৃচর্ক সম্পদ্ বযব াযরর রক্ষযত্র্ রমযয়যদ্র ভুচমকার কথা আমরা রসভাযব রখয়াল কচর না। িাযির কাজ র াক বা

গ্রু-ছাগ্যলর রদ্খাযশানা, ঘযরর লাযগ্ায়া বাগ্াযনর পচরি তা র াক বা পুকুযরর  ত্ন – এ সবচকছুই ঘযরর মাযয়যদ্র দ্াচয়ত্ব। সরু্রাং, মচ লাযদ্র

বাদ্ চদ্যয় প্রাকৃচর্ক সম্পযদ্র সুি্ঠু বযব াযরর কথা ভাবা  ায় না। এই ভাবনা রথযকই এনভযাযগ্রাযজন-এর প্রস্তাবনাাঃ ‘সুচির্ কৃচি – সুি

পচরযবশ – নারীর ক্ষমর্ায়ন’।



EnvAgroGen
Synergizing Technology & Humanity for Sustainability

Envagrogen is a registered society under the West Bengal Societies Registration Act, 1961. Established in 2010 by

a group of professionals of agricultural & environmental education background, Envagrogen aims to promote

sustainable livelihoods through improved agriculture & NRM. Central to this endeavor is the application of

appropriate technology and scientific know-how related to resource management and livelihood promotion.

Envagrogen believes that sustainable development is possible through application of science and technology –

often simple and low-cost – that manages agricultural and natural resources efficiently. Once the sustainable

agricultural development and natural resources are nurtured, food security is ensured and hunger is effaced. Once

hunger is effaced, one can think of creating diverse livelihood options. These are interrelated. Diversity is the key;

be it biodiversity or the diversity of livelihoods. If livelihoods are in harmony with nature environment sustains.

Vision: A gender sensitive agricultural development that nourishes the environment.

Mission: Securing livelihoods through sustainable management of agricultural natural resources.

Envagrogen plans to work with eight distinct but interrelated thematic areas – Biodiversity, Climate Change, Food

Security, Renewable Energy, Rural Livelihoods, Sustainable Agriculture, Water Management, and Women

Empowerment.



EnvAgroGen
Synergizing Technology & Humanity for Sustainability

এনভযাযগ্রাযজন পক্তিমবঙ্গ রসাসাইটট ররক্তজযেশন অযাক্ট, ১৯৬১ দ্বারা চনবন্ধীকৃর্ একটট অ-সরকারী এবং অলাভজনক সংিা ।

পক্তিমবযঙ্গর উত্তর ২৪ পরগ্না অঞ্চযল ২০১০ সাযল এনভযাযগ্রাযজন কাজ শুরু কযর। মূল উযেশয, গ্রাযমর সম্পযদ্র

চবজ্ঞানচভচত্তক বযব ার কযর মানুযির জীবন-জীচবকা সুচির্ করা  াযর্ পযরযবযশর ভারসাময বজায় থাযক।

জীবযনর িাচ দ্া রমটাযনার জনয আমরা প্রকৃচর্র কাযছ প্রযয়াজযনর রবশী দ্াবী করচছ। এযর্ আমাযদ্র মাটট বন্ধযা  যয়  াযে,

জযলর স্তর রনযম  াযে, বনভূচম ধ্বংস  যে, গ্াছপালা পশুপাচখ  াচরযয়  াযে। প্রাকৃচর্ক দ্ুয তাগ্ রবযে  াযে। এই সম্পদ্

বা াঁচিযয় রাখযর্ না পারযল আমরা চকভাযব রবাঁযি থাকযবা?আমাযদ্র সন্তানযদ্র জনযই বা চক ররযখ  াযবা?

এনভযাযগ্রাযজন চবশ্বাস কযর র চবজ্ঞান ও প্র ুক্তির বযব ার কযর সুচির্ উন্নয়ন সম্ভব। এই প্র ুক্তিগুচল সরল, স জলভয ও সস্তা

 ওয়াও প্রযয়াজন। এগুচল প্রযয়াগ্ কযর সাধারন মানুি র্াযদ্র সম্পযদ্র সুি্ঠু বযব ার করযব। িসল, পশুপাচখ, মাছ, িযলর

সমকৃ্তি এযল রপযটর চিন্তা চমটযব। এরপর িািবাস ছাোও আনযানয জীচবকার কথা ভাবযর্  যব। ববচিত্র্ – রস িসযলর ও

পশুপাচখর র াক বা জীবন-জ ীচবকার – খুব গুরুত্বপূণ ত। জীবন-জ ীচবকা  চদ্ প্রকৃচর্র সাযথ বনু্ধর্া রাযখ, র্া যলই পচরযবশ

বা াঁিযব।


