
শ্রাৎণ াস কৃষ 
ুষিয় কৃষজীৎী াইসৎাো, শ্রাৎসণ অথৈ ৌাষোসে খাষৎ, োীোা, ৌুকু ডডাৎা স ায়, াষসয় ডয় াঠঘাট, িান্ত এোষক আাস ৎেৎাষি 
আষঙোা। ষে ষে কস ষৎষোসয়াগ কা কসে কৃষ েষসয় ডসে ৌাস ৎবোাা ৌাষো ষোসচ। আ এ িসে ডজসো ডোসৎা কৃষ ৎৃৗত্ত ুৎসো ডকাো ডকাো 
কাজগুসা কসে ৗসৎ আাস। 
  
আউ   
এ য় আউ াো ৌাসক। ডৌসরাজ্জ্ব ষসো ৌাকা আউ াো ডকসট ািাইঝািাই কস শুষকসয় ষোসে ৗসৎ। ৎায়ুসাী ৌাসে ংক্ষণ কসে ৗসৎ। ৎীজ 
াো ষৗসসৎ ংক্ষণ কসে ৗস াগই িুষিগুসা ৎযৎৗা কস ষৎযৎ াসা ৎীজ ৌাওয়া াসৎ। 
  
আো াো 
শ্রাৎণ া আো াসো চাা ডাৌসণ া ডৌু। চাা ৎয় ৩০ ডৈসক ৪০ ষো ৗস জষসে ডাৌণ কসে ৗসৎ।ডাৌা আসো আুষোক এৎং উন্নে 
জােগুসা ৗসা ষৎআ৩, ষৎআ৮, ষৎআ৫, ষৎআ১০, ষৎআ২২, ষৎআ২৩, ষৎআ২৫, ষি াো৩০, ষি াো৩১, ষি াো৩২, ষি াো৩৩, ষি াো৩৪, ষি 
াো৩৭, ষি াো৩৮, ষি াো৩৯, ষৎোাাই, োাইজাাই, ষৎোাাো৪ এৎ।উৌকূীয় অঞ্চস ম্ভাৎয ডক্ষসে উৌসাগী উ্ী জাসে (ষি াো৪০, ষি াো৪১, 
ষি াো৪৪, ষি াো৫৩, ষি াো৫৪, ষি াো৫৬, ষি াো৫৭, ষি াো৬২ এৎ) চা কসে ৌাসো।খা িসকাৌ এাকায় োাষৎ ডাৌা আসো ৌষৎসেব 
ৈাম্ভৎ আগা ডাৌা আো (ষি াো৫৩, ষি াো৫৪) চা কসে ৌাসো। ড সে জষ এক ডকাসণ গেব কস ৌাষো স াখা ৎযৎস্থা কসে ৌাসো। 
আো াডো ডক্ষসে ু া িসয়াগ কসে ৗসৎ। এজোয জষ উৎবো অোুাস াায়ষোক া িসয়াগ কসে ৗসৎ।ইউষয়া ছািা অোযাোয া ড 
চাড য় জষসে িসয়াগ কসে ৗসৎ।চাা ডাৌসণ ১২ ডৈসক ১৫ ষো ৌ িৈৎা ইউষয়া া ডক্ষসে উৌষিসয়াগ কসে ৗসৎ। িৈ 
উৌষিসয়াসগ ১৫ ডৈসক ২০ ষো ৌ ষিেীয়ৎা এৎং ো ১৫ ডৈসক ২০ ষো ৌ েৃেীয়ৎা ইউষয়া া উৌষিসয়াগ কসে ৗসৎ।গুষট ইউষয়া ৎযৎৗা 
কস চাা াগাসোা ১০ ষসো সয িষে চা গুষছ জোয ১৮ গ্রাস ১ষট গুষট ৎযৎৗা কসে ৗসৎ। এজোয চাা াইসো ডাৌণ কসে ৗসৎ।ডৌাকা 
ষোয়ন্ত্রসণ জোয াসো ডক্ষসে ৎাাঁস কষঞ্চ ৎা ডা ৌুাঁসে ষসে ৌাসো াসে ৌাষখ ৎসে ৌাস এৎং এৎ ৌাষখ ডৌাকা স ডখসে ৌাস। 
  
ৌাট 
ডক্ষসে অসবসক ডৎষ ৌাট গাসছ ্ু আস ৌাট কাটসে ৗসৎ। এসে আাঁস াো াডা ৗয় এৎং ্োও াসা ৌাওয়া ায়।ৌাট ৌচাসোা জোয আাঁষট 
ডৎাঁস ৌাো ঝিাসোা ৎযৎস্থা ষোসে ৗসৎ োৌ জাগ ষসে ৗসৎ। ইসোসয ৌাট ৌসচ ডগস ো আাঁ ছািাসোা ৎযৎস্থা ষোসে ৗসৎ। ৌাসট আাঁ ছাষিসয় 
াসা কস ডায়া ৌ ৪০ ষটা ৌাষোসে একসকষজ ডোঁেু গুস োসে আাঁ ৫-১০ ষষোট ডুষৎসয় াখসে ৗসৎ, এসে উজ্জ্ব ৎসণব ৌাট ৌাওয়া ায়।ৗসৎ। 
  
াকৎষজ 
ৎবাকাস শুকসোা জায়গা অাৎ ৗস টৎ, াষট চাষি, কাসঠ ৎাক্স এোষক ৌষষৈো ৎযাসগ ৎষজ চাা উৎৌাসো ৎযৎস্থা ষোসে ৗসৎ। 
এ াস ৎষজ ৎাগাসো কণীয় কাজগুসা সয সয়সছ াায় াষট ডয়া, আগাছা ৌষষ্কা, গাসছ ডগািায় ৌাষো জসে োা ডয়া, া ৎা ৗু ৌাো ডকসট 
ড্া, িসয়াজসো াস উৌষিসয়াগ কা।োসোা ৎষজ দষৗক ৎৃষি ে ডৎষ ৗসৎ ো ্ু ্ াণক্ষো েে কস ায়। ডজোয ডৎষ ৎৃষি ৃি 
ো গাসছ ১৫ ডৈসক ২০ োংস ৌাো ো ডকডট ষস োিাোষি ্ু ও ্ সৎ।কুিা জােীয় ৎ ৎষজসে ৗাে ৌাগায়ো ৎা কৃষে ৌাগায়ো 
অষক ্সো ারুণাসৎ ৗায়ো কসৎ। গাসছ ্ু া শুরু ৗস িষেষো ডাসৎা ৗােৌাগায়ো ষোষিে কস ্ো অসোক ডৎসি াসৎ। গে াস 
ষ ও াউসয় চাা ডাৌসণ ৎযৎস্থা োা ষোসয় ৈাকস দ্রুে ৎযৎস্থা ষোসে ৗসৎ। আগা জাসে ষ এৎং াউসয় জোয িায় ৩ ্ুট ূস ূস ১ ্ুট চওিা 
ও ১ ্ুট গী কস াা দেষ কসে ৗসৎ। ৎবায় ৌাষো ডো াা ডকাসোা ক্ষষে কসে োা ৌাস ডষসক ডখয়া াখসে ৗসৎ। ম্ভৎ ৗস াাঁচা ৎযৎস্থা 
কসে ৗসৎ। 
  
গাছৌাা 
এখো াা ডস গাছ ডাৌসণ কাজ চসছ। ্, ৎোজ এৎং ঔষ ৎৃক্ষজােীয় গাসছ চাা ৎা ক ডাৌসণ ৎযৎস্থা ষোসে ৗসৎ।উৌুি স্থাো ষোৎবাচো 
কস একৗাে চওিা এৎং একৗাে গী গেব কস অসবক াষট এৎং অসবক দজৎাস সে ১০০ গ্রা ষটএষৌ এৎং ১০০ গ্রা এওষৌ াসা কস 
ষষসয় ষোসে ৗসৎ। া ও াষট এ ষশ্রণ গেব াট কস ডসখ ষসে ৗসৎ। ষো সক ৌস গডেব চাা ৎা ক ডাৌণ কসে ৗসৎ।াসা জাডে ুস্থয 
স্বাস্থযৎাো চাা ডাৌণ কসে ৗসৎ। চাা ডাৌসণ ৌ ডগািা াষট েুস ষসে ৗসৎ এৎং খুাঁষট াসৈ ডাজা কস ডৎাঁস ষসে ৗসৎ।গরু ছাগস ৗাে 
ডৈসক ক্ষা কা জোয ডাৌণ কা চাা চাৌাস ডৎিা ষসে ৗসৎ। 
  
কৃষ ড ডকাসোা যা াাসো জোয আৌোা ষোকটস্থ উৌসজা কৃষ, ৎয ও িাষণম্প অষ্স ডাগাসাগ কসে ৌাসো অৈৎা ১৬১২৩ এ োম্বস 

ড ডকাসোা ডাৎাই অৌাসট ডৈসক ক কস ষোসে ৌাসো ষৎসসে ৌাব।  
 


