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ফিলী জসমর পসরসস্থসি পর্ শটবক্ষণ ও পূব শািাটির জন্য 

িমসিিিাটব স্যাটেলাইে পর্ শটবক্ষণ এবং আইসিটি ব্যবহাটরর 

মাধ্যটম ফিল উৎপাদটন সিটচর পাসনর িটব শািম ব্যবহার 

সনসিি করটি সৃজনর্ীল পদ্ধসির উদ্ভাবন করা সর্টি পাটর র্া 

স্বল্প সিটচর পাসন প্রটয়াটে অসিক ফিল উৎপাদটনর পার্াপাসর্ 

সিসজোল কৃসি সবসনম শাটনও  িহায়ক হটব। উন্নি সবটে এ 

িরটনর প্রযুসি সবদ্যমান রটয়টে। িটব িা আমাটদর সদটর্র 

পসরটপ্রসক্ষটি িরািসর ব্যবহারটর্াগ্য নয়। যুিরাটের 

ইউসনিাসি শটি অব ওযাসর্ংেন, Provision for 

Advisory on Necessary Irrigation (PANI) 
নাটম এ িরটনর একটি সিচ পরামর্ শ প্রদাটনর ব্যবস্থা িারি ও 

এসর্য়ার অন্যান্য সদটর্ পরীক্ষা কটর িফলিা সপটয়টে র্া 

প্রটয়াজনীয় পসরবি শন-পসরবি শন কটর বাংলাটদটর্র সক্ষটে 

প্রটয়াে করা িম্ভব। এই পদ্ধসির মূল উদ্ভাবক, ইউসনিাসি শটি 

অব ওযাসর্ংেটনর বাংলাটদর্ী বংটর্াদ্ভিু অধ্যাপক ি. ফয়িাল 

সহাটিন িার মটিলটক বাংলাটদটর্র জন্য উপটর্ােী কটর 

পসরবি শন-পসরবি শন সবিটয় সবএআরআইটক বাংলাটদটর্র 

বৃহির স্বাটথ শ সবনা লাটি কাসরেসর িহটর্ােীিা করটি িম্মি 

হটয়টেন। এই ব্যবস্থায় সবদ্যমান স্যাটেলাইে সিসিক জলবায়ুর 

িাৎক্ষসনক ও পূব শািাটির মটিল ব্যবহার কটর ফিটলর পাসনর 

চাসহদা এবং প্রাকৃসিক পাসনর িরবরাটহর (সর্মন, বৃসিপাি) 

পসরমাণ সবটেিণ কটর জসমটি প্রটদয় সিটচর পাসনর পসরমাণ 

সনি শারণ এবং এিদিংক্রান্ত সিটচর পরামর্ শ কৃিটকর িািাড়ণ 

সমাবাইটল সপ্ররণ করা হটব। িমসিি সিন্সর, সরটমাে সিসন্সং 

(সেি এবং গ্রাউন্ড) এবং আইসিটি প্রযুসি ব্যবহাটরর মাধ্যটম 

প্রস্তাসবি এই পাইলে প্রকটল্পর মাধ্যটম একজন কৃিটকর 

সনটজর সমাবাইল সিিাইটি প্রাপ্ত এই িটের মাধ্যটম কখন সক 

পসরমাণ সিচ সদটি হটব সজটন িদানুর্ায়ী ফিটলর জসমটি 

পসরসমি সিচ প্রদাটনর মাধ্যটম স্বল্প সিটচর পাসন প্রটয়াটে 

অসিক ফিল উৎপাদন করটি পারটব। অসিকন্তু, েিীর 

নলকূটপর অপাটরেরেণ প্রস্তাসবি মটিলটি ব্যবহার কটর 

িাটদর আওিািীন িকল কৃিটকর মাটে িমসিিিাটব স্বল্প 

সিটচর পাসন প্রটয়াটে অসিক ফিল উৎপাদটন  সবটর্ি ভূসমকা 

রাখটি পারটব।   

প্রচসলি পদ্ধসিটি কৃিকেন সকান ফিটলর 

জন্য একটি সনসদ শি সিচ পরমর্ শ সমটন চটলন। 

িাাঁরা িািারণি স্থান ও িময় সিসিক ফিটলর 

পাসনর চাসহদার পাথ শকয সনরূপটনর জন্য সকান 

ববজ্ঞাসনক পদ্ধসি অবলম্বন কটরন না। অটনক 

িময় সিচ প্রদাটনর পর বৃসিপাি হটল 

একসদটক সিটচর পাসনর অপচয় ও অপর পটক্ষ 

অসিসরি পাসনর কারটন ফিল ক্ষসিগ্রস্থ হটয় 

থাটক। আবার কখটনা সর্ঘ্রই বৃসিপাি হটব 

সিটব ফিটলর িঙ্কোপন্ন অবস্থায় কৃিকেণ 

সিচ প্রদান সথটক সবরি থাটকন। সকন্তু 

কাসিি সিই বৃসিপাি না হটল ফিল ক্ষসিগ্রস্থ 

হটি পাটর। এমিাবস্থায় স্থান-কাল-কৃিক-মাে 

ইিযাসদর সিন্নিা সুচারূিাটব সবটবচনা কটর 

পৃথক-পৃথকিাটব বাংলাটদটর্র উপটর্ােী 

অবস্থায় প্রটয়াজটনর িময় প্রসিটি কৃিটকর 

প্রসিটি ফিটলর মাটের জন্য আলাদা-আলাদা 

সনসদ শি পাসন ও ব্যয় িাশ্রয়ী সিচ পরামর্ শ  প্রদান 

করা হটল িা কৃিক ও পসরটবটর্র জন্য 

সবটর্িিাটব উপটর্ােী হটি পাটর সবিায় বসণ শি 

উদ্ভাবটনর প্রস্তাব করা হটয়টে।  
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