
এি ল-জুন াি েক করণীয় 
 

কৃিতর তা জানান িদে  ী  আমােদর দার াে ।  কৃষক ভাইেদর অ া  পির েম িবরামহীন ভােব 
চলেছ আমােদর কৃিষ ভবুন। 

গমঃ এখনই সময় গম বীজ সং হ ও সংর েণর।  এ সময় সিঠকভােব বীজ সং হ ও সংর ণ করেত হেব, না 
হেল সময়মেতা ভাল বীজ পাওয়া যােব না।  নতনু যিু  ও উ ত কৗশল অবল ন কের িকভােব বীজ সং হ 
করা যায় স স েক বলিছ িকছ ুকথা।  থেমই জিমর য অংেশ ভাল ও পাকা গম দখা যাে  সখান থেক 
বীজ সং হ কের সংর ণ করেত হেব। 

চাটাই অথবা ি পেলর উপর বীজ গম মাড়াইেয়র িত য  িনন।  শি  চািলত যে র সাহােয  গম বীজ সংর ণ 
ক ন।  এই য িট বাংলােদশ কৃিষ গেবষণা ইনি িটউট কতকৃ উ ািবত হেয়েছ।  গম মাড়াই যে র সাহােয  
ঘ ায় ৭/৮ মণ গম মাড়াই করা যায়।  এেত বীজ গম ২-৩ বার রােদ িকেয় বীেজর আ তা শতকরা ১২ 
ভােগর িনেচ রাখেত হেব।  বীজ কুলা িদেয় ঝেড় ভালভােব পির ার কের ১.৭৫-২.৫০ িম.িম. িছ  িবিশ  
চালিনেত বাছাই কের িনেত হেব। 

গেমর বীেজর অ েুরাদগম মতা গম বীেজর সংর েণর ওপর ব লাংেশ িনভর কের।  ভাল ও সু  বীজ বপেনর 
পর চারার সংখ া িঠক থােক এবং ফলনও বিশ পাওয়া যায়।  ফসল কােনার পর দােঁতর িনেচ চাপ িদেল ‘কট’ 
শ  হেল বুঝেত হেব বীজ ভালভােব িকেয়েছ।  গরম বীজ ঠা া কের অতঃপর পাে  বীজ ঢকুােত হেব। 

 

ভু াঃ  বতমােন ভু া চােষর যিু  উ াবন, চােষর স সারণ ও ব বহার মবধমান খাদ , গা-খাদ , হাসঁ-
মরুিগর খাবার ও ালািনর চািহদা মটােত এবং নানািবধ িশ  িত ান গেড় তলুেত পণূ ভিূমকা পালন 
কের আসেছ। 

ধান ও গেমর পর ভু া ততৃীয় দানাদার ফসল িহেসেব গণ ।  এ পযােয় আবাদকৃত ভু া মাড়াই স িকত িকছ ু
িবষয় জেন নয়া যাক।  েতর ১২ আনা গােছর পাতা িকছটুা হলেদ হেল ভু ার মাচা সং হ করা যেত পাের। 
মাচার িনেচ গােছর কা  আলেতাভােব ভে  মাচাসহ মািটর িদেক ঝিুলেয় িদেত হেব।  মাচা হেত ’একিট 

দানা ছািড়েয় দানার মুেখ কােলা দাগ দখা িদেল বুঝেত হেব মাচা সং হ করা যােব।  ত হেত সং েহর পর 
মাচা বািড়েত এেন ঠা া, কেনা ও ছায়ায় চাটাইেয়র উপর ছিড়েয় রাখেত হেব।  মাচা হেত দানা হাত িদেয়, 

হ চািলত মাড়াই য  অথবা মিশেন ছাড়ােত হেব।  অতঃপর ভু ার দানা রােদ ভালভােব িকেয় গালাজাত 
করেত হেব।  ভু ার দানা দাতঁ িদেয় চাপ িদেল ‘কট’ শ  হেল বুঝেত হেব দানা সংর েণর সময় হেয়েছ।  এরপর 
সং হ কের ঘেরর মেঝেত চাটাইেয়র উপর ৮-১০ ঘ া রেখ ঠা া কের বাশঁ বা কােঠর পাটাতেনর উপর 

াম/ব ায় সংর ণ করেত হেব।  

 

সবিজ পিরচযাঃ খিরফ মৗসেুমর শাক-সবিজ লাগােনার জন  এখনই জিম তির কের িনেত হেব।  এ সমেয়র 
উৎপািদত সবিজ েলার মেধ  আেছ িমি  কুমড়া, পটল, কাকেরাল, করলা, বরবিট, ঢঢ়ঁস, িগমা কলিম, ডাটঁা, 
িঝ া, িচিচ া, ধু ল, পুঁইশাক, শশা, চালকুমড়া, ব ন ও ী কালীন টেমেটাসহ অন ান  মৗসমুী শাক সবিজ। 



এ সময় শাক-সবিজর িত য  িনেত হেব। বাংলােদশ কৃিষ গেবষণা ইনি িটউেটর উদ ানত  গেবষণা ক  
হেত উ ািবত উ ত জােতর সবিজ েলা চাষ করেল বিশ ফলন পেত পােরন।  পিু  সমস ারও সমাধান হেত 
পাের।  সবিজ েলা চােষ সকেলর এিগেয় আসেত হেব।  উ ািবত জাত েলা হে  বাির ব ন-১ (উ রা), বাির 
ব ন-২ (তারাপরুী), বাির ব ন-৪ (কাজলা), বাির ব ন-৫ (নয়নতারা), বাির ব ন-৮, বাির ব ন-৯, বাির 
ঢড়ঁস-১, বাির িগমা কলিম-১ ইত ািদ।  ী কালীন সবিজ চােষর জন  সেচর িন াশন সিুবধাযু  ঊবর দাআশঁ 

মািট ভালভােব চাষ কের জিম তির করেত হেব।  ফসলেভেদ িনধািরত মা ায় সার েয়াগ করেত হেব।  চারােক 

রাগ থেক র ার জন  চারা রাপেণর পর ৩/৪ িদন পয  ছায়ার ব ব া িনেত হেব।  মািটেত রেসর অভাব 
হেল সেচর ব ব া িনেত হেব।  িছিটেয় শাক-সবিজর বীজ বেুন থাকেল অিতির  এবং অনাকাি ত চারা তেুল 
ফলেত হেব।  কুমড়া জাতীয় সবিজর হ -পরাগায়েনর ব ব া িনেত হেব।  িবটল পাকা দখা িদেল সকাল-

িবকাল হাত িদেয় মের ফলেত হেব। 

 

গাছ লাগানঃ  

এ মৗসমু গাছ লাগােনার উপযু  সময়।  এ সময় িবিভ  ফেলর চারা এবং ঔষিধ গােছর চারা রাপণ করা 
যেত পাের।  বাংলােদশ কৃিষ গেবষণা ইনি িটউট কতকৃ উ ািবত ফলদ গাছ েলা হে : 

বাির আম-৮: িবএআরআই কতকৃ উ ািবত একিট ব ণী নাবী জাত।  এিট সু া  ও উ  ফলনশীল িনয়িমত 
ফলধারী জাত। 

বাির আম-৯ (কাচঁা-িমঠা): িত বছর ফলদানকারী একিট উ  ফলনশীল আগাম জাত। িনবাচন প িতর মাধ েম 
২০১১ সােল জাতিট অবমু  করা হয়।  মাঘ মােস গােছ মকুুল আেস এবং বশাখ মােসর শষভােগ কাচঁা অব ায় 
খাওয়ার জন  ফল আহরণ উপেযাগী হয়। 

বাির িলচু-২: উ  ফলনশীল নাবী জাত।  দেশর উ র পবূা েল চাষাবাদেযাগ ।  পণূ বয়  িত গােছ ২৩০০-
২৭০০িট ফল ধের। 

বাির িলচু-৩: এ জাতিট বসত বািড়র বাগােনর জন  অত  উপেযাগী।  িত গােছ ১৬০০-২০০০িট ফল ধের। 

বাির িলচু-৪: এিট একিট মাঝ মৗসমুী জাত।  ইহা একিট উ  ফলনশীল উ ত ণগত মানস  জাত। 

বাির পেঁপ-১: জাতিট দেশর সব ই চােষাপেযাগী।  সারা বছর ফল দয়।  িত গােছ ৬০ িট ফল পাওয়া যায়। 

 


