
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনত্তিটিউট-কর্তকৃ উদ্ভাত্তিত প্রমৄত্তিসমূহ 

প্রমৄক্তি-১ 
1) প্রমৄক্তিয নাভ : ক্তডফক্তরিং দ্ধক্তততত ভুট্টা চাল 

2) প্রমৄক্তিয বফক্তষ্ট্য :  রফণাি এরাকায় শুধুভাত্র ক্তডফক্তরিং দ্ধক্ততয ভাধ্যতভ চালকৃত ভুট্টা রফনািতা বৃক্তদ্ধ 

াওয়ায আতগই পর াওয়া ম্ভফ।  

 দদতয দক্তিণ ক্তিভাঞ্চতর তুরনামুরক দদযীতত দ া আত, দই ন্য ক্তডফক্তরিং 

দ্ধক্তততত যক্তফ দভৌসুতভ ভুট্টা চাল কযতর প্রচক্তরত দ্ধক্ততয তুরনায় অক্তধক ভুট্টায পরন 

াওয়া মায়।   

 দক্তিণ অঞ্চতর যক্তফ এয ভয়  ক্তভ ক্ততত থাতক এই ভয় ভুট্টা চাল কযতর কৃলক 

অক্ততক্তযি একটা পর ঘতয তুরতত াতয। 

 ক্তডফক্তরিং দ্ধক্ততয অন্যতভ প্রধান সুক্তফধা এটি ভাটিয িয় কভাতত াায্য কতয।  

 তুরনামুরক কভ ফী  প্রতয়া ন এফিং দ্রুত অঙ্কুতযাদগতভ াায্য কতয। 

 দ া আায পূতফ েই  ক্তভতত ভুট্টা চাল কযা ম্ভফ। 

 কারবফাখী আঘাত ানায আতগই ভুট্টায পরন ঘতয উঠাতনা ম্ভফ। 

 অন্যান্য পতরয তুরনায় ভুট্টা চাল ব্যফস্থানা তুরনামুরক  ।  

 এ দ্ধক্তততত ভুট্টা চাতল তুরনামুরক কভ াক্তন  রাতগ। 

3) প্রমৄক্তিয উতমাক্তগতা : অঞ্চর: খুরনা ও ফক্তযার অঞ্চর (গঙ্গা রর ভূক্তভ ও গঙ্গা কটার রর ভূক্তভ ) 

এরাকা: রফনািতা ভস্যািংকুর দক্তিণাঞ্চর  

দভৌসুভ: যক্তফ 

4) প্রমৄক্তি ব্যফায দ্ধক্ততয 

িংক্তিপ্ত ক্তফফযণ 

: স্য ফতনয ভয়: নতবম্বতযয ভধ্যফতী ভয় দথতক ক্তডতম্বতযয ভধ্যফতী ভয় ম েন্ত। 
াতযয ভাত্রা: িংক্তিষ্ট্  ক্তভয ভাটি যীিায ক্তবক্তিতত সুলভ ভাত্রায় ায প্রতয়াগ কযতত তফ।  

াতযয ব্যফায দ্ধক্তত: চাযায ফয় ২০-২৫ ক্তদন তর চাযায দগাড়ায় ইউক্তযয়া াতযয এক-

তৃতীয়ািং ও অন্য কর ায ভাটিতত ক্তিটিতয় ক্তদতয় গাতিয দগাড়া ভাটি ক্তদতয় দফতধ ক্তদতত 

তফ, এযয াভান্য াক্তন ক্তদতয় দচ ক্তদতত তফ। ইউক্তযয়া ায প্রথভফায দদওয়ায ১৫ ক্তদন 

য য আযও দুই ফায ায প্রতয়াগ কযতত তফ। ক্তডএক্ত ায প্রতয়াগ কযতরও বাতরা পর 

াওয়া মায়। দতিতত্র ইউক্তযয়া াতযয াতথ ভন্বয় কতয প্রতয়াগ কযতত তফ। মক্তদ ক্তডএক্ত 

ায প্রতয়াগ কযা য় তাতর ফী  ফতনয ১৫ ক্তদন য তত ১৫ ক্তদন য য ৬ ক্তকক্তিতত 

ক্তডএক্ত ায গুক্তরতয় দগাড়ায় প্রতয়াগ কযতর বার পর াওয়া মায়।  

আগািা-দযাগ-দাকা দভন: গাতিয ফয় এক ভা না ওয়া ম েন্ত  ক্তভ অফশ্যই আগািামুি 

যাখতত তফ।  ক্তভতত আগািা দদখা ক্তদতরই তুতর দপরতত তফ। ভুট্টায গাতি দমন পর আক্তভ ে 

ওয়াভ ে রাগতত না াতয দ ন্য ভুট্টায দিততক ক্তনক্তফড় ক্তযফীিতণ যাখতত তফ।  

দচ: উচ্চ পরনীর  াততয ভুট্টায আানুরূ পরন দতত তর ক্ততনটি দচ ক্তদতত তফ। 

প্রথভ দচ ক্তদতত তফ ফী  ফতনয ২০-২৫ ক্তদতনয ভতধ্য, ক্তিতীয় দচ ক্তদতত তফ ফী  

ফতনয ৪০-৪৫ ক্তদতনয ভতধ্য এফিং তৃতীয় দচ ক্তদতত তফ দভাচা বতযীয ভয়।  

আন্ত:ক্তযচম ো: গাতিয দগাড়া ভয়ভত ভাটি ক্তদতয় দফতধ ক্তদতত তফ,  প্রতয়া নীয় ায প্রতয়াগ 

কযতত তফ, কীটনাক ব্যফায কযতত তফ এফিং ভয়ভত দচ ক্তদতত তফ। 

পর কতেতনয ভয়ঃ ভুট্টা িংগ্রতয দিতত্র দভাচা চকচতক খতড়য যিং ধাযণ কযতর এফিং 

াতা ক্তকছুটা রতদ তর িংগ্র কযা দমতত াতয। ততফ ভুট্টা গাতিয দভাচা ৭৫-৮০% 

ক্তযক্ক তর ভুট্টা িংগ্র কযা মাতফ। 

5) প্রমৄক্তি তত পরন/প্রাক্তপ্ত  : পরন/প্রাক্তপ্ত: পরন (যক্তফ) ৯ টন/দক্টয (াইক্তিড)। এক দক্টয  ক্তভতত ক্তডফক্তরিং দ্ধক্তততত 

ভুট্টা চাতল ব্যয় ১,৩০,০০০ টাকা। আয আয় ১,৮০,০০০ টাকা। 

দক্তিণ ক্তিভাঞ্চতর মুরত  ানুয়াযী দথতক জুন ম ে ন্ত রফনািতা বৃক্তদ্ধ দতত থাতক এফিং 

এক্তপ্রর দভ ভাত তফ োচ্চ রফনািতা দদখা মায় এিাড়াও এক্তপ্রর দভ ভাত কারবফাখীয 

প্রবাফ রিয কযা মায়। রফনািতা বৃক্তদ্ধ ও কারবফাখী দথতক যিা দতয় প্রতযাক্তত পরন 

প্রাক্তপ্তয  ন্য এই প্রমৄক্তি অতনক দফক্ত কাম েকয।   

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ক্তচত্র: দব া ভাটিতত ভুট্টা ফী  ক্তডফক্তরিং কযা তে। ক্তচত্রঃ কফ অফস্থায় ক্তডফক্তরিংকৃত ভুট্টা গাি 

 

 

প্রমৄক্তি-২ 
1) প্রমৄক্তিয নাভ : দযান দ্ধক্তততত ভুট্টা চাল 

2) প্রমৄক্তিয বফক্তষ্ট্য :  রফনাি এরাকায় শুধুভাত্র চাযা দযান দ্ধক্ততয ভাধ্যতভ আফাদকৃত ভুট্টা 

রফনািতা বৃক্তদ্ধ াওয়ায আতগই ঘতয দতারা ম্ভফ।  

 দদতয দক্তিণ ক্তিভাঞ্চতর তুরনামুরক দদযীতত দ া আত দই ন্য চাযা দযান 

দ্ধক্তততত যক্তফ দভৌসুতভ ভুট্টা চাল কযতর প্রচক্তরত দ্ধক্ততয তুরনায় অক্তধক পরন 

াওয়া মায়।   

 দক্তিণ অঞ্চতর যক্তফ দভৌসুতভ  ক্তভ ক্ততত থাতক এই ভয় ভুট্টা চাল কযতর কৃলক 

অক্ততক্তযি একটা পর ঘতয তুরতত াতয।   

 চাযা দযাতনয অন্যতভ প্রধান সুক্তফধা এটি ভাটিয িয় কভাতত াায্য কতয।  

 দ া আায  ন্য অতিা কযা রাতগ না। 

 কারবফাখীয আঘাত ানায পূতফ েই পর ঘতয দতারা ম্ভফ। 

  ক্তভতত রফনািতা ভস্যা শুযম্ন ওয়ায পূতফ েই ভুট্টায আকায ভাঝাক্তয তয় মায়।  

 দযান দ্ধক্তততত ভুট্টা চাতল ভুট্টায উৎাদন দতভন ক্তযফতেন য় না।  

 ভুট্টা চাতল তুরনামুরক কভ াক্তন রাতগ। 

3) প্রমৄক্তিয উতমাক্তগতা : অঞ্চর: খুরনা ও ফক্তযার অঞ্চর (গঙ্গা রর ভূক্তভ ও গঙ্গা কটার রর ভূক্তভ) 

এরাকা: রফনািতা ভস্যািংকুর দক্তিণাঞ্চর 

দভৌসুভ: যক্তফ 

4) প্রমৄক্তি ব্যফায দ্ধক্ততয 

িংক্তিপ্ত ক্তফফযণ 

 

 

: স্য দযাতনয ভয়: নতবম্বতযয ভধ্যফতী ভয় দথতক ক্তডতম্বতযয ভধ্যফতী ভয় 

ম েন্ত।  
াতযয ভাত্রা: িংক্তস্নষ্ট্  ক্তভয ভাটি যীিায ক্তবক্তিতত সুলভ ভাত্রায় ায প্রতয়াগ 

কযতত তফ। 

াতযয ব্যফায দ্ধক্তত: চাযায ফয় ২০ ক্তদন তর চাযায দগাড়ায় ইউক্তযয়া াতযয এক-

তৃতীয়ািং ও অন্য কর ায ভাটিতত ক্তিটিতয় ক্তদতয় গাতিয দগাড়া ভাটি ক্তদতয় দফতধ 

ক্তদতত তফ, এযয াভান্য াক্তন ক্তদতয় দচ ক্তদতত তফ। ইউক্তযয়া ায প্রথভফায 

দদওয়ায ১৫ ক্তদন য য আযও দুই ফায ায প্রতয়াগ কযতত তফ। ক্তডএক্ত ায প্রতয়াগ 

কযতরও বাতরা পর াওয়া মায়। দতিতত্র ইউক্তযয়া াতযয াতথ ভন্বয় কতয প্রতয়াগ 

কযতত তফ। মক্তদ ক্তডএক্ত ায প্রতয়াগ কযা য় তাতর চাযা দযাতনয ১৫ ক্তদন য 

তত ১৫ ক্তদন য য ৬ ক্তকক্তিতত ক্তডএক্ত ায গুক্তরতয় দগাড়ায় প্রতয়াগ কযতর বার পর 

াওয়া মায়।  

আগািা-দযাগ-দাকা দভন:  গাতিয ফয় এক ভা না ওয়া ম েন্ত  ক্তভ অফশ্যই 

আগািামুি যাখতত তফ।  ক্তভতত আগািা দদখা ক্তদতরই তুতর দপরতত তফ। ভুট্টা গাতি 

দমন পর আক্তভ ে ওয়াভ ে আক্রভণ কযতত না াতয দ ন্য ভুট্টা দিত ক্তনক্তফড় ক্তযফীিতণ 

যাখতত তফ। 

দচ: উচ্চ পরনীর  াততয ভুট্টায আানুরু পরন দতত তর ক্ততনটি দচ ক্তদতত 



তফ। প্রথভ দচ ক্তদতত তফ চাযা দযাতনয ২০-২৫ ক্তদতনয ভতধ্য, ক্তিতীয় দচ ক্তদতত 

তফ চাযা দযাতনয ৪০-৪৫ ক্তদতনয ভতধ্য এফিং তৃতীয় দচ ক্তদতত তফ দভাচা বতযীয 

ভয়। 

আন্ত:ক্তযচম ো: গাতিয দগাড়া ভয়ভত ভাটি ক্তদতয় দফতধ ক্তদতত তফ, প্রতয়া নীয় ায 

প্রতয়াগ কযতত তফ, কীটনাক ব্যফায কযতত তফ এফিং ভয়ভত দচ ক্তদতত তফ। 

পর কতেতনয ভয়:  ভুট্টা িংগ্রতয দিতত্র দভাচা চকচতক খতড়য যিং ধাযণ কযতর 

এফিং াতা ক্তকছুটা রতদ তর িংগ্র কযা দমতত াতয। ততফ ভুট্টা গাতিয দভাচা ৭৫-

৮০% ক্তযক্ক তর ভুট্টা িংগ্র কযা মাতফ। 

5) প্রমৄক্তি তত পরন/প্রাক্তপ্ত  : পরন/প্রাক্তপ্ত: পরন (যক্তফ) ৯ টন/দক্টয (াইক্তিড)। এক দক্টয  ক্তভতত চাযা দযান 

দ্ধক্তততত ভুট্টা চাতল ব্যয় ১,৫০,০০০ টাকা। আয আয় ১,৮০,০০০ টাকা। 

দক্তিণ ক্তিভাঞ্চতর মুরত  ানুয়াযী দথতক জুন ম েন্ত রফনািতা বৃক্তদ্ধ দতত থাতক 

এফিং এক্তপ্রর দভ ভাত তফ োচ্চ রফনািতা দদখা মায় এিাড়াও এক্তপ্রর দভ ভাত 

কারবফাখীয প্রবাফ রিয কযা মায়। রফনািতা বৃক্তদ্ধ ও কারবফাখী দথতক যিা 

দতয় প্রতযাক্তত পরন প্রাক্তপ্তয  ন্য এই প্রমৄক্তি অতনক দফক্ত কাম েকয।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ক্তচত্র: ভুট্টায চাযা দব া  ক্তভতত দযান কযা তে  ক্তচত্র: দযানকৃত ভুট্টায কফ বতক্তযয ভয়  

 

প্রমৄক্তি-৩ 
1) প্রমৄক্তিয নাভ : ক্তডফক্তরিং দ্ধক্তততত সূম েমুখী চাল 

2) প্রমৄক্তিয বফক্তষ্ট্য :  দক্তিণ অঞ্চতর যক্তফ এয ভয়  ক্তভ ক্ততত থাতক এই ভয় সূম েমুখী চাল কযতর 

কৃলক অক্ততক্তযি একটা পর ঘতয তুরতত াতয। 

 ক্তডফক্তরিং এয অন্যতভ প্রধান সুক্তফধা এটি ভাটিয িয় কভাতত াায্য কতয।  

 তুরনামুরক কভ ফী  প্রতয়া ন এফিং দ্রুত অঙ্কুতযাদগতভ াায্য কতয।  

 দ া আায পূতফ েই  ক্তভতত সূম েমুখী চাল কযা ম্ভফ।  

 রফনািতা ভস্যা শুরু ওয়ায আতগই সূম েমুখী গাি ভাঝাক্তয আকাতযয তয় 

মায়। 

 কারবফাখী আঘাত ানায আতগই সূম েমুখীয পরন ঘতয উঠাতনা ম্ভফ। 

 সূম েমুখী চাল ব্যফস্থানা অন্যান্য পতরয চাইতত তুরনামুরক   । 

3) প্রমৄক্তিয উতমাক্তগতা : অঞ্চর: খুরনা ও ফক্তযার অঞ্চর (গঙ্গা রর ভূক্তভ) 

এরাকা: রফনািতা ভস্যািংকুর দক্তিণাঞ্চর 

দভৌসুভ: যক্তফ 

4) প্রমৄক্তি ব্যফায দ্ধক্ততয 

িংক্তিপ্ত ক্তফফযণ 

 

: স্য ফতনয ভয়:  নতবম্বতযয ভধ্যফতী ভয় দথতক ক্তডতম্বতযয ভধ্যফতী ভয় 

ম েন্ত। 

াতযয ভাত্রা:  িংক্তিষ্ট্  ক্তভয ভাটি যীিায পরাপতরয ক্তবক্তিতত সুলভ ভাত্রায় ায 

প্রতয়াগ কযতত তফ।  

াতযয ব্যফায দ্ধক্তত:  চাযায ফয় ২০ ক্তদন তর চাযায দগাড়ায় ইউক্তযয়া াতযয 



 এক-তৃতীয়ািং ও অন্য কর ায ভাটিতত ক্তিটিতয় ক্তদতয় গাতিয দগাড়া ভাটি ক্তদতয় 

দফতধ ক্তদতত তফ, এযয াভান্য াক্তন ক্তদতয় দচ ক্তদতত তফ। ইউক্তযয়া ায প্রথভফায 

দদওয়ায ১৫ ক্তদন য য আযও দুই ফায ায প্রতয়াগ কযতত তফ। ক্তডএক্ত ায 

প্রতয়াগ কযতরও বাতরা পর াওয়া মায়। দতিতত্র ইউক্তযয়া াতযয াতথ ভন্বয় 

কতয প্রতয়াগ কযতত তফ। মক্তদ ক্তডএক্ত ায প্রতয়াগ কযা য় তাতর চাযা দযাতনয 

১৫ ক্তদন য তত ১৫ ক্তদন য য ৬ ক্তকক্তিতত ক্তডএক্ত ায গুক্তরতয় দগাড়ায় প্রতয়াগ 

কযতর বার পর াওয়া মায়। 

আগািা-দযাগ-দাকা দভন:  গাতিয ফয় এক ভা না ওয়া ম েন্ত  ক্তভ অফশ্যই 

আগািামুি যাখতত তফ।  ক্তভতত আগািা দদখা ক্তদতরই তুতর দপরতত তফ। 

দচ: উচ্চ পরনীর  াততয সূম েমুখীয আানুযম্ন পরন দতত তর ক্ততনটি দচ 

ক্তদতত তফ। প্রথভ দচ ক্তদতত তফ ফী  ফতনয ৩০ ক্তদন য (গাতি ফুর আায 

আতগ), ক্তিতীয় দচ ক্তদতত তফ ফী  ফতনয ৫০ ক্তদন য (পুস্পিফক বতযীয ভয়) 

এফিং তৃতীয় দচ ক্তদতত তফ ৭০ ক্তদন য ( ফী  পুষ্ট্ ফায আতগ) । 

আন্ত:ক্তযচম ো: গাতিয দগাড়া ভয়ভত ভাটি ক্তদতয় দফতধ ক্তদতত তফ, প্রতয়া নীয় ায 

প্রতয়াগ কযতত তফ, কীটনাক ব্যফায কযতত তফ এফিং ভয়ভত দচ ক্তদতত তফ। 

পর কতেতনয ভয়:  সূম েমুখী কাটায ভয় তর গাতিয াতা লুদ তয় মায় এফিং 

পুস্পিফক (ভাথা)  গািগুতরা নুতয় তড়, ফী গুতরা কাতরা যিং এফিং দানাগুতরা 

পুষ্ট্ ও ি য়। 

5) প্রমৄক্তি তত পরন/প্রাক্তপ্ত  : পরন/প্রাক্তপ্ত: পরন (যক্তফ)  ২.১ টন/দ. (ফাক্তয সূম েমুখী-২) এফিং ৩.২ টন/দ. (াইান 

৩৩)।  

দক্তিণ ক্তিভাঞ্চতর মুরত  ানুয়াযী দথতক জুন ম ে ন্ত রফনািতা বৃক্তদ্ধ দতত থাতক 

এফিং এক্তপ্রর দভ ভাত ত্োচ্চ রফনািতা দদখা মায় এিাড়াও এক্তপ্রর দভ ভাত 

কারবফাখীয প্রবাফ রিয কযা মায়। রফনািতা বৃক্তদ্ধ ও কারবফাখী দথতক যিা 

দতয় প্রতযাক্তত পরন প্রাক্তপ্তয  ন্য এই প্রমৄক্তি অতনক দফক্ত কাম েকয।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ক্তচত্র: দব া ভাটিতত সূম েমুখীয ফী  ক্তডফক্তরিং কযা তে। ক্তচত্র: ক্তডফক্তরিংকৃত সূম েমুখীয ফুর 

 

প্রমৄক্তি-৪ 
1) প্রমৄক্তিয নাভ : ফ্লাইিং দফড দ্ধক্তততত ফক্ত  চাল 

2) প্রমৄক্তিয বফক্তষ্ট্য :  ফক্ত  উৎাদতন রফনািতা ভস্যা দকান প্রবাফ দপরতত াতয না  

 ঠাৎ বৃক্তষ্ট্াতত ফক্ত  গাতিয দকান িক্তত য় না 

 রফনাি এরাকায ভানুতলযা াযা ফিয ব্যাী এই দ্ধক্তততত ফক্ত  চাল কযতত 

াতয। 

 দুই আইতরয ভাতঝ ফ্লাইিং দফড ফক্ততয় অন্য পতরয দকান িক্তত না কতয নতুন 

একটা ফক্ত  াওয়া মায়। 



3) প্রমৄক্তিয উতমাক্তগতা : অঞ্চর: খুরনা ও ফক্তযার অঞ্চর ( গঙ্গা রর ভূক্তভ ও গঙ্গা কটার রর ভূক্তভ ) 

এরাকা: রফনািতা ভস্যািংকুর দক্তিণাঞ্চর 

দভৌসুভ: ক্ততনটি দভৌসুতভই ক্ততনটি আরাদা পর চাল কযা মায়। 

4) প্রমৄক্তি ব্যফায দ্ধক্ততয 

িংক্তিপ্ত ক্তফফযণ 

 

 

: ফ্লাইিং দফড বতযীয প্রক্তক্রয়া:  প্রথতভ একটি ড্রাভতক রম্বারক্তম্ববাতফ দুই বাতগ দকতট 

ক্তনতত তফ তাযয িয়টা ক্ততভতেয খুটি ভাটিতত ফাতত তফ এফিং ক্ততভতেয খুটি 

গুতরাতক কতয়কটা ফাতয টুকযা ক্তদতয় আড়াআক্তড়বাতফ দফতধ ক্তদতত তফ এযয 

রম্বারক্তম্ববাতফ বাগকৃত ড্রাভতক ফাতয উয ফাতত তফ, এবাতফই ফ্লাইিং দফড প্রস্তুত 

কযা য়।  

ফতনয ভয়: প্রক্তত দভৌসুতভয শুরুততই। 

াতযয ভাত্রা: ভাটি ও ব ফ াতযয অনুাত ৫০:৫০ তর পরন বার য়, াাাক্ত 

ভাটি যীিায ক্তবক্তিতত দফতড প্রতয়া নীয় যাায়ক্তনক ায প্রতয়াগ কযতত তফ। 

এতিতত্র টিএক্ত, এভওক্ত, ক্ত াভ ও ক্ত িংক ারতপট ভাটি প্রস্ত্িততয ভয় 

ক্তভক্ততয় ক্তদতত তফ। 

আগািা-দযাগ-দাকা দভন:   ফ্লাইিং দফতড দম কর াক ফ ী চালাফাদ কযা তফ 

তাতত দযাগ ফারাইতয়য উক্তস্থক্তত রিয কযায তয তদানুমায়ী ব্যফস্থা ক্তনতত তফ।  

দচ: ফ্লাইিং দফতড প্রতয়া ন ভত দতচয ব্যফস্থা কযতত তফ 

আন্ত:ক্তযচম ো: প্রতয়া নভত যাায়ক্তনক ায, কীটনাক প্রতয়াগ কযতত তফ এফিং 

দতচয ব্যফস্থা কযতত তফ। 

পর কতেতনয ভয়: পর পুষ্ট্ তর কাটতত তফ। 

5) প্রমৄক্তি তত পরন/প্রাক্তপ্ত  : পরন/প্রাক্তপ্ত: ১০ ফিয ক্তফতফচনায় ব্যায় আতয়য অনুাত ১:২।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ক্তচত্র: ধান দিততয আইতর ফ্লাইিং দফতড দফগুন গাি ক্তচত্র: ধান দিততয আইতর ফ্লাইিং দফতড দফগুন গাি 

 
প্রমৄক্তি-৫ 
6) প্রমৄক্তিয নাভ : াাড়ী ঢাতর  Slash & Burn দ্ধক্ততয ক্তযফততে  Slash & 

mulch with agro forestry দ্ধক্তততত জুভ চাল 
7) প্রমৄক্তিয বফক্তষ্ট্য :  গতানুগক্ততক িক্তততত ( Slash & burn) জুভ চাতলয ক্তযফততে Slash & 

mulch with agro forestry দ্ধক্তততত জুভ চাতল ভাটিতত ব ফ দাথ ে 

দমাগ তয় ভাটিয স্বাতস্থযয উন্নয়ন ঘটায় মা ক্তনযাদ ও অক্তধক খাদ্য উৎাদতন 

ায়ক। 

 গতানুগক্ততক দ্ধক্ততয দচতয় এ দ্ধক্তততত জুভ চাতল ভূক্তভিতয়য ক্তযভাণ 

অতনকািংত কভাতনা ম্ভফ। 

 এ দ্ধক্তততত ভাটিতত অফক্তস্থত অনু ীফ মূ দেঁতচ থাকায ক্তযতফ াওয়ায় 

ভাটিয উফ েযতা বৃক্তদ্ধতত গুরুত্বপূণ ে ভূক্তভকা ারন কতয। 

 এ দ্ধক্তততত জুভ চাতলয াতথ স্বল্প দভয়াক্তদ অন্যান্য পর-পরমূর চালাফাদ 

কতয কৃলক অথ েবনক্ততক বাতফ রাব তয় থাতক। 



 এ দ্ধক্তততত ক্তযতফ ফান্ধফ ( eco-friendly) পর উৎাদন ব্যফস্থা 

ক্তনক্তিত করা যায়। 
8) প্রমৄক্তিয উতমাক্তগতা : াাড়ী এরাকায ঢালু ভূক্তভয ভূক্তভিয় ও ভূক্তভধ্ব দযাতধ এ প্রমৄক্তি ক্তফতল বাতফ 

উতমাগী। 

ভাটিতত ব ফ দাথ ে দমাগ ওয়ায পতর যাায়ক্তনক াতযয ব্যফায কক্তভতয় আনা 

ম্ভফ 

এ দ্ধক্তততত াাড়ী ঢাতর দটকই ভূক্তভ ব্যফস্থানা ক্তনক্তিত কযা মায়।  

9) প্রমৄক্তি ব্যফায দ্ধক্ততয 

িংক্তিপ্ত ক্তফফযণ 

 

 

: এ দ্ধক্তততত ভাচ ে-এক্তপ্রর ভাত াাতড়য দিাট দঝা ঝাড়(গুল্ম,রতা-াতা,আগািা 

ইতযাক্তদ) দকতট ভাটিতত ক্তফক্তিতয় যাখা য়। 

দঝা ঝাড় গুক্তর শুকাতনা  এফিং পঁতচ মাওয়ায তয না পুক্তড়তয় ফল োয শুরুতত ক্তফক্তবন্ন 

পতরয ফী  ভাটিতত পু ুঁতত দদওয়া য়। 

ভূক্তভিয় ক্তনয়ন্ত্রতনয  ন্য াাড়ী ঢাতর আড়াআক্তড় কন্টুতয দ  রাইন স্থান কযা 

য়। 

জুতভয ক্তফক্তবন্ন পতরয ফী  াাড়ী ঢাতর দ  রাইতনয ভাতঝয  ায়গায় ঢাতরয 

আড়াআক্তড় রাইন কতয ফন কযা য়। 

10) প্রমৄক্তি তত পরন/প্রাক্তপ্ত  : ভাটিতত ব ফ দাথ ে দমাগ ওয়ায় ক্তনযাদ, ভানম্মত এফিং অক্তধক পরন াওয়া 

মায়। 

ভূক্তভিয় ও ভূক্তভধ্ব দযাতধ এ দ্ধক্তত দফ উতমাগী। 

এ দ্ধক্তততত জুভ চাতল না পুড়াতনায পতর ভাটিস্থ অনু ীতফয কাম োফরী বৃক্তদ্ধ ায় 

এফিং পুক্তষ্ট্ উাদাতনয কাম েকাক্তযতা ফ ায় থাতক।  

ভাটিতত আর্দ্ েতা ফ ায় থাতক এফিং ভাটিয াক্তন ধাযন িভতা বৃক্তদ্ধ ায়। Slash & 

Burn দ্ধক্তততত জুভ চাতলয পতর ভাটি এফিং ক্তযতফতয দম িক্তত াক্তধত য় তা 

Slash & mulch with agro forestry দ্ধক্তততত ক্তনয়ন্ত্রণ কযা ম্ভফ। 

 

এ দ্ধক্তততত জুভ চাতল াাড়ী অঞ্চতর ব ফ বফক্তচত্রয িংযিণ কযা মায়।  মৃক্তিকা  

ম্পদ  উন্নয়ন ইনক্তিটিউট,ফান্দযফান এয গতফলণায় দদখা দগতি দম, Slash & 

Burn দ্ধক্তততত জুভ চালাফাতদয পতর ফিতয ৪০টন/দ: ভূক্তভিয় াক্তধত য়। 

িান্ততয Slash & mulch with agro forestry দ্ধক্তততত জুভ চাতল 

প্রক্তত ফিয ১০ টন/দ: ভূক্তভিয় াক্তধত য়। 

  

ক্তচত্র: Slash & Burn দ্ধক্তততত জুভ চাল।      ক্তচত্র: Slash & Mulch দ্ধক্তততত জুভ চাল। 

 



প্রমৄক্তি-৬ 
১) প্রমৄক্তিয নাভ : াাড়ী ঢাতর ভূক্তভিয় ক্তনয়ন্ত্রতনয  ন্য প্রাকৃক্ততক উক্তিজ্জ পাক্তর 

(NVS-Natural Vegetative Strip) প্রমৄক্তি  
২) প্রমৄক্তিয বফক্তষ্ট্য :  প্রাকৃক্ততক বাতফ  ন্াতনা ঘা, আগািায উক্তিজ্জ ক্তি াাড়ী ঢাতরয 

আড়াআক্তড় কন্টুতয ক্তনক্তদষ্ট্ দূযতত্ব বতযী কতয ভধ্যফতী স্থাতন পর 

আফাদ কযা মায়। 

 াাড়ী এরাকায় াাতড়য ঢাতর আফাদকৃত তস্যয ভাতঝ, পর  

এফিং ফক্ত  ফাগাতনয ক্তবতয ক্তনক্তদ েষ্ট্ দূযতত্ব উক্তিজ্জ ক্তি ( NVS) 

বতযী কযা মায়। 

 কৃলতকয খুফ দফক্ত কাক্তযগক্তয জ্ঞাতনয প্রতয়া ন য়না এফিং ক্তফনা খযতচ 

এ দ্ধক্তত ব্যফায উতমাগী। 

 উক্তিজ্জ ক্তি গুক্তর ফাপায ক্তাতফ কা  কতয মা বাযী বৃক্তষ্ট্াত এফিং 

ক্তনক্তফড় চাতলয ভয় ভাটিয  িয় দযাধ কতয।  

 এ প্রমৄক্তি ভূক্তভিয়, ভূক্তভধ্ব দযাধ কযায ভাধ্যতভ াাড়ী ভূক্তভয 

দটকই ব্যফস্থানা গতড় দতাতর মা মৃক্তিকা, াক্তন, ফনভূক্তভ এফিং 

 ীফবফক্তচত্র িংযিতণ উতমাগী। 

৩) প্রমৄক্তিয উতমাক্তগতা :   াাড়ী এরাকায ঢালু ভূক্তভয িয়তযাতধ এ প্রমৄক্তি ক্তফতল বাতফ 
উতমাগী। 

  দমতকাতনা এরাকায় ঢালু ভূক্তভয ভূক্তভিয় ও ভূক্তভধ্ব দযাতধ এ প্রমৄক্তি  
 ব্যফায কযা মায়। 

৪) প্রমৄক্তি ব্যফায দ্ধক্ততয িংক্তিপ্ত 

ক্তফফযণ 

 

 

: ১।  প্রাকৃক্ততক উক্তিজ্জ পাক্তর ( NVS) র প্রাকৃক্ততক বাতফ  ন্াতনা ফধ েভান 

ঘা এফিং রতা-গুতল্ময রু পাক্তর মা স্বয়িংক্তক্রয় বাতফ ঢাতরয 

আড়াআক্তড়  ৪-৫ ক্তভটায য য অক্তযফক্ততেত দযতখ দদওয়া য়।  

২। াাক্তড় ঢাতর দুই উক্তিজ্জ পাক্তরয ভাঝখাতন ফক্ত , জুভ চাল, পর 

ফাগান    

     ইতযাক্তদ কযা দমতত াতয। 

৩। দীঘ ে দভয়াতদ এই পাক্তর গুতরা কন্টুয ( Contour) রাইন ফযাফয 

যফতীতত ধাত ( Terrace) ক্তযণত য়। পাক্তরয ঘন ঘন আোদতন 

বৃক্তষ্ট্তত ধুতয় মাওয়া ভাটি পাক্তরতত ফাঁধা প্রাপ্ত তয় ধীতয ধীতয ধাত 

ক্তযণত য়। 

৫) প্রমৄক্তি তত পরন/প্রাক্তপ্ত  : প্রমৄক্তি তত পরন/প্রাক্তপ্ত: 

  াাড়ী ঢাতর ভূক্তভিয় দযাধ কযা ম্ভফ এফিং এ প্রমৄক্তি ব্যফায কতয 
ঢালু   

 িয় প্রাপ্ত ভূক্তভয ধ্ব দঢকাতনা মায়। 

  াাড়ী ঢাতর বৃক্তষ্ট্য াক্তনয গক্তততফগ ফাঁধা গ্রস্থ য়।  
 ভাটিয আর্দ্ েতা িংযিতণ ায়তা কতয। 

 বৃক্তষ্ট্য াক্তনতত িয় প্রাপ্ত ভাটি উক্তিজ্জ ক্তি ( NVS ) এ ফাঁধা প্রাপ্ত 

তয় দখাতন ভাটিয গবীযতা (Depth of soil) বৃক্তদ্ধ কতয প্রাকৃক্ততক 

ধা বতযীতত াায্য কতয। 

 পরন বৃক্তদ্ধ ায় এফিং ভাটিয দবৌত যাায়ক্তনক অফস্থায উন্নক্তত ঘটায়।  

  গতফলনায় দদখা দগতি দম, NVS ব্যফায কতয দেঁড় এফিং ফযফটি 

চাতল ভূক্তভিয় মথাক্রতভ ১০.৬৯ ও ১১.০৩ টন/দক্টয। অন্যক্তদতক NVS 

ব্যফায না কতয দেঁড় এফিং ফযফটি চাতল ভূক্তভিয় মথাক্রতভ ২৮.৯৫ ও 

২৯.২২ টন/দক্টয। গতফলনায় দদখা মায় দম, NVS ব্যফায কতয দেঁড় 

এফিং ফযফটি চাতল পরন মথাক্রতভ ৮.৯৯ ও ৯.৫৯ টন/দক্টয। অন্যক্তদতক, 



NVS ব্যফায না কতয দেঁড় এফিং ফযফটি চাতল পরন মথাক্রতভ ৬.০০ ও 

৬.৬০ টন/দক্টয। অন্য এক গতফলণায় দদখা দগতি দম- NVS ব্যফায 

কতয ধান এফিং জুভ চাতল ভূক্তভিয় য় মথাক্রতভ ৯.৬৯ ও ৯.০৯ 

টন/দক্টয। অন্যক্তদতক, NVS ব্যফায না কতয ভূক্তভিয় য় ৩৮.৯৩ 

টন/দক্টয।      

  

             ক্তচত্র: NVS ব্যফায কতয দেঁড় চাল।                               ক্তচত্র: NVS ব্যফায কতয ফযফটি চাল। 

 

 

 

 

 


