
মৃি�কাৃিবে�ষ 
েদবশরাঅ�তমা�ককৃত�া বেকামৃি�কাা দ�া। া�ককৃত�াা বদরাদরকদরাযি কবররামক বমািত মকরামকনাৃররকিিকা
ৃরৃ�ত�রবষরাাকবরাাকবরাভৃি�তা�জব�রামকনাৃররকিিকাৃরৃ�ত�রবষরাামকিরা উিকৃদ�কাশৃিািজকাারকমবতা বি�াা
িকংেকবদবশরােমকটাজরাং�কা�কাা১৬০াৃমৃোরা।িংামকরকৃিছাকৃ�াজৃমরািৃরমকষা০.০৫২াে �র�ামৃি�কা
া দা �ারা রৃ�ি টা�ক �ািৃরপকৃেতা।�াএবি�ষকাােদমকাদকাা২০০০-২০১০াাকোিদ  মমাামা�কবো
�কৃমরাঅি�কঠকবমকাৃরম  কর,ারএরকার,ািাঁ/রকামকঘকটাৃরম  কষ,াৃশ�কারা াৃিৃিঁাঅি�কঠকবমক/�কিরকাৃরম  কবররা
�করবষােদবশরাআিকদবদক�াকৃ�াজৃমাা�ৃতািউারাএবো�কাা৬৮,৭০০াে �রািকা০.৭২৮%া কবরাঅকৃ�াজৃমবতা
িৃরষতা বাবছ�ারতরা�বরাজৃমাকৃ�াআ তকাাআরকা�কাাঅাঅি�ােদবশরারম�কামকরাকৃ�াজৃমােরব�া
রমিঁ  মকরাজরবএগৃিরামকনাপকৃ দকা রবষাকৃ�া েৃউ�া�ৃ রা(vertical growth)াে�করাৃি��াের �া 
 ৃ�বদরাজ�াআি��ীাাপৃিা িকদকরা( Essential Plant Nutrient)া১৬িাদকরামব া ক বেকবজর,াঅৃ�বজরা া�কি  রা
যৃতবরব�াা�োপৃিা িকদকরামকিােরব�া� ষা�বরারকব��াাপৃিা িকদকরাানব রামব াািাপৃিা িকদকরাামকরভকবিা� রা�বরা
রক�া।বদরাে�করটকাঅৃঁ�ািৃরমকবষাআিকরাে�করটকা��ািৃরমকবষা� ষা�বরারকব��াফাল াজকতােভবদাপৃিরাপকৃ দক াতকরতরা
রবাবছ�াঅ�াৃদব�াভ�কৃত,ামৃি�ক,াভৃমােেৃষ,াফাোৃি�কস াফাবেরাৃরৃিেতকাাবি  কিৃরাকৃ�াজেিকলাঅয়ো( Agro-
ecological zone) েভবদামকিরা ি  রতকাশৃির াতকরতরারবাবছ�াফবো�করােভবদাামকিরাপৃিা িকদকরাারিরক া�রকরা
�মতক াৃভ�তকারবাবছ�াঅনমকরাৃরভ  রাাকরা�বাকএা�রকা বোাকবররাঅিপাা বি,াফাবেরা�কৃ�তাফেরািক্ াকাদকবিরক,া উিকদরা
মরপািকেবিা।িংাঅ�বাকজরীাাাকরাযি কবররা�করবষািৃরবিশা�ৃত��া বি�া  
মৃি�কাা দা �ারা রৃ�ি বটরাএবি�ষকাােদমকাদকাােদ,ােদবশরা৩৭াে�াে �রাজৃমবতাফাফরকা,া২৭.২াে�াে �রাজৃমবতা
িটকৃশাকম,া৩৩.১াে�াে �রাজৃমবতাএ��,া২৭.৫াে�াে �রাজৃমবতাদামক,া২৪.৯াে�াে �রাজৃমবতােিকরষা।িংা৩.০াে�া
ে �রাজৃমবতা�যকেৃাাকমা ারকএবরৃশাকবমরাঅভকিারবাবছ�া৩৬.৪াে�াে � াজৃমবতাৈজিািদকবর  ািৃরমকরা১.৭%া।রাৃরবপ�া
রক ব�কবজবররাঅভকিাা�োজৃমবত �া৩৫.৬াে�াে �রাজৃমরামকিাঅতযৃঁ�ােরব�াঅৃঁ�াঅমঅ�ামকিরাঅমঅতক,াৈজিািদকর  া া
মকিরাপৃিা িকদকরাাংর�বররামক বমামকিরা উিকৃদ�কাশৃিা�ৃ া�বরাফাবেরাফেরা�ৃ রাজ�াামকিািরী�করামক বমাম�মা
াকরাাযি কবররাে�করাৃি��াের � 
েদবশরাািবপবাাগুর ষ  া�ককৃত�াা দামকিব�াদরকদরাৃিাকরািতা িকবাাযি করারকা�রকােএবোমজেকামফেকা। া
িকংেকরামকিাঅনি  রা  াকরাআশং�কারবাবছ�ারমিঁ  মকরাজরাং�করািকেৃতামকনাপকৃ দকােমটকবতা।� াজৃমবতা
িত মকবরািছবরা৩/৪িাফাো উিকদরা�রকা বে�াআিকদা�রকা বো উাফেরশীোঅরিকা ক ৃি�াজকবতরাফাে�া।ািা
 উাফেরশীোঅরিকা ক ৃি�াজকবতরাফাে�া।ািা উাফেরশীোজকতািকা ক ৃি�াজকবতরাফাোমকিােরব�ােশক�ষা
�রবছাৃিপোিৃরমকষাপৃিা িকদকর�াফবোজৃমা করকবোতকরা�কভকৃি�া উিকদরা�মতক�া�কবজরাঅয়ো াফােবভবদা
িত মকবরাঅবর�াঅনপৃিা িকদকবররাঘকটৃতােদমকাৃদবে�া।�াামবাাআমকবদরােদবশরামকিবতা।ািাঅনপৃিা িকদকবররা
ঘকটৃতাৃছোরকা;াফবোৃিৃভ�াঅয়বোকৃফাবেরা উিকদরাআ�ৃি�ভকবিামকরামকবে�া দক রষাৃ াকবিািেকাদকাা�বারা
িছরাআবএােিকরবষরাঘকটৃতাজৃরতা�করবষাৃদরকজপবররাৃিৃভ�াঅয়বোভভকরাফেরামকরকম�ভকবিা�কাািকা�াভভকাপক�ীরকা
িবোৃিিকব�,াঅর  ্ রৃত�ভকবিাযকি�া�ৃতরাাি�মীরা া�ােদাপৃিা িকদকরা�বা�ািছরা বি   াআমকবদরাজৃমবতা
িৃরৃমতামক�কাাৃছোতকা।মরাাকরাৃ াকবিা�বাকএাআি��া বাািবেবছ�া।াঁরবররা।�কৃঁ�াঅনপৃিা িকদকবররাঘকটৃতা
েদবশরাৃিৃভ�াঅয়বেরামকিবতােদমকাৃদবে�ামকিবতােদমকাৃদবোমক�কৃরিাঅ র�াফবোমকিবতােরা�বাকবএরা
�বাকজরীাতক ােদমকাৃদবে�াশুা�ঁকরা�বা�িাাকরােদমরা  ৃরাক,াি।াৃি,াা।ম ৃি,াৃজিাকমা�বাকএা�বরা।মরাআরা
আবএরামতাফেরািক াকাদকবোরকা�াআিকরাািাাকবরাািাফাবেরাজ�াামকরামক�কা ােকবএারকা�ব�করটকা�মাআিকরা
ে�করটকােিশীািৃরমকবষােকবএ�াআরা।টকাৃরভ রা�বরাজৃমরা ি  রতকা াফাবেরাজকবতরা ির�ামকিবতােদাািাপৃিা িকদকরা
িৃরৃমতািৃরমকবষারবাবছাোািাপৃ�া িকদকবররাজ�াাকরা�বাকবএরা�বাকজরাের �াে�করাফাবেরাজ�াে�করাপৃিা
 িকদকরাৃ�ািৃরমকষা�বাকজরা।িংামকিবতা ািাপৃিা িকদকরাৃ�ািৃরমকষারবাবছাতকােজবরামকিবতাপৃিা িকদকবররা
ঘকটৃতারবাবছাৃ�ারকাতকাৃরষ  াা�রকাদকা�াআরাঘকটৃতা রবষরাজ�া াপৃিা িকদকরাৃরঁ  কৃরতামক�কাাাকরাৃ াকবিা�বাকএা
�রক া বেকাম�মাাকরা�বাকএ�াআরা। া�কজিামকিািরী�কা�বর া�রকাাঅি�া।বতা।�ৃদব�ােদমরাক��াশুা
�বাকজরীাাাকরিা�বাকবএরামৃিঁকািকবিরাঅ�ৃদব�াঅ�বাকজরীাাাকরা�বাকবএরািকেৃতামরপােরব� াের ক ািকবির�াা
জকতীাাঅর  রীৃতবত ািেবিা।রামসরা�াকরীা�ভকি�া।বতা�বরামকিরা�ক�য া��ারক�বিা�ােমকটা�রকামকিািরী�করা



মক বমাে�করাজৃমবতাে�করাফাবেরাজ�াে�করাাকরা�তটুােকএবিাতকাজকরকাদকবি�ামৃি�কাা দা �ারা রৃ�ি ট-
।রােদবশরাৃিৃভ�ােজেকাা১৬িা�কাীাএবি�ষকএকরা া১০িা করমকরামৃি�কািরী�কাএবি�ষকবরাক��,াএবি�ষকা�ৃতিকর,া
।রৃজ া াৃিৃভ�াার�করীা া�কার�কৃাতা�ৃতিকরাগবেকব�ামৃি�কাৃিবে�বষরাোিকাৃদবাাআাবছ�াক��বদরাজ�া
ার�করারকমমক�ানবোভত �ীাৃদবাামক�া৫৮াটক�কাামকিরারনরকািরী�কা�বরাে�করাফাবেরাজ�াে�করাাকরা�তটুা
ৃদবতা বিাতকরা।�িাাকরামিকৃরশা�ক�  া�দকরা�বরারকব��া 
িত মকরা াভৃি�তামকনাৃররকিিকরা�কবর   াকৃ�রা।া �ারােট�া া�রবতা বি�ামকিরা উিকৃদ�কাশৃিািকেকবত�াাাামকিািরী�করা
মক বমাৃিৃভ�াফাো াজকবতরাপকৃ দকনাকবরাম�মাাকরা�বাকএা�রকােএবো।�ৃদব�ােদমরাফেরা�ৃ ািকবিাঅ�াৃদব�ামকিরা
�ক�যািজকাারক�বি,াফাবেরা উিকদরামরপা�কাািকবি,াাকবররাঅিপাােরকঁা বি,া উিকৃদতাফাবেরামকরা�ৃ ািকবিা।িংাাবি  কিৃরা
জর�কব�াঁরক��া�ভকিািেবি�ািত মকবরাএবি�ষকািদ  কবাাাফেবররাাকবরামকঠািদ  কবাাাফেবরা বেঅমবদক�ািকর  �যা( yield gap)াা
রবাবছ�া।রাঅ�তমা�করষা বেকাএবি�রকামকমকবররাাকবরাক��ািদ  কবাামৃি�কা ি  রতকা াাকরাযি�কিরকা।িংাাফাোযি�কিরকাা
(crop management) িকর  �য�াাদরকদরামৃি�ক্ াাকরাযি�কিরকরামক বমাাফেরািকর  �যা( yield gap)া�ৃমবাা�কৃ�তা
িদ  কবাাফাবেরাফেরা�ৃ া�রকাাঅিাদকােট�া ামকনাৃররকিিকাৃরৃ�ত�রবষাা বেঅমবদক�াভৃম�কারকমবতািকবর�া  
ৃরব�ামৃি�কাা দা �াা রৃ�ি ট-।রামৃি�কাএবি�ষকএকরগবেকরারকমা া��করকােদাকা বেকা:  
 
 
মকিািরী�করামক বমাম�মাাকরাযি কব াক��বদরব�াা  � া�রকরােব�যাা১৯৯৬াাকবোমৃি�কাা দা �ারা রৃ�ি ট-।রা
 �ারামকবতাাদ ্িা করমকরামৃি�কািরী�কএকবররা(।ম।াি।ে)ামক বমাাবরজৃমবরাাক�ব�রাামকিািরী�কা�বরাাকরামিকৃরশা
�ষারা�কদ  রমাশর�া�বর�া�কদ  রমিব�ােজকরদকর�রবষরােব�যা২০০৪াাকবোরকজ�ামকবতাআর া৪িাা করমকরামৃি�কা
িরী�কএকরা(।ম।াি।ে)াাং� া�রকা া�াক��াোিকরা। া�কদ  রমিাজরৃ�াতকােকভা�রকাািরিতরবতা২০০৭াাকবোমৃি�কা
া দা �ারা রৃ�ি টাআর া৬িা করমকরামৃি�কািরী�কএকরাাং� া�বরবছ�ািত মকবরােমকটা১০িা করমকরামৃি�কািরী�কএকরা
।রামক বমািছবরাদ ােমগমবমা১১২িা িবজেকাা৫৬০০াজরাক�ব�রামকিািরী�কা�বরাাকরামিকৃরশাাোিকা�কদ  রমা�ৃতিকবররা
াীৃমতারকজ�ািকবজটােরব�ািৃরপকৃেতাা�বরাআাবছ�ািছবররারৃিা ামৃরফােমগমবমা।ািা।ম।াি।োৃিৃভ�া িবজেকাা�মিব�া
৩াৃদরাঅি�করা�বরাক�ব�রাজৃমরামকিািরী�কা�বরাাকরামিকৃরশা�ষারা�বরারকব��া১৯৯৬াাকো বতা।ম।াি।ো।রামক বমা
।ািদ  মমাাি  বমকটা৬৫,০০০া।রােিশীামকিরারনরকািরী�কা�বরাক��ব�াাকরামিকৃরশা�দকরা�রকা বাবছ�া বতকমব া করমকরা
মৃি�কািরী�কএকবররামক বমামকিািরী�কা�বরাাকরামিকৃরশা�ক�  া�দকরা�কদ  রমাক��বদরামকবদাযকি�াজরৃ�াতকােকভা�বরবছ�া  
া
া
�)াামকিািরী�করাৃভৃিবতাম�মাাকরা�বাকবএাক��বদরব�া  � �রষাামৃি�কািরী�কএকবররামক বমাাবরজৃমবরাক�ব�রামকিা
িরী�কা�বরাাাকরামিকৃরশা�ক�  া�দকর� 
�)াামকিািরী�করাৃভৃিবতাম�মাাকরা�বাকএাজরৃ�াা�রকরােব�যা করমকষামৃি�কািরী�কএকবররামক বমাাবরজৃমবরাক�ব�রা
মকিািরী�কা�বরাাাকরামিকৃরশা�ক�  া�দকর� 
ম)ামকিািরী�করাৃভৃিবতাম�মমক�কাাাকরা�বাকবএরামক বমাফাবেরাফেরা�ৃ া।িংামকিরা�ক�যার�কাাক��বদরব�া
  � �রষ� 
ম)াামকিািরী�করাজ�ামৃি�কারনরকাাং�ব রাে�গশোৃি�বাাক��া�ৃশ�ষা�দকর�  
এ)াাাাবরজৃমবরাােভজকোাকরাারকি�রবররাে�গশোা ব� া ি-া �করীাকৃ�া�ম  �ত কা(।া।। ),াক��া াাকরাৃ�েকােদরব�াা
�ৃশ�ষা�দকর� 
ঘ)ামকিািরী�করাৃভৃিবতাম�মাাকরা�বাকএাজরৃ�াা�রকরােব�যাা্�া�দ  শরীা�কিরা ামকঠাৃদিাািকের�  
ঙ)াামকিািরী�করাৃভৃিবতাম�মাাকরা�বাকএাৃি�বাাআয়ৃে�া াজকতীাািদ  কবাা াক� ািাআবাকজর�া  
 
েদবশরাািবপবাাগুর ষ  া�ককৃত�াা দামকিব�াদরকদরাৃিাকরািতা িকবাাযি করারকা�রকােএবোমজেকামফেকা। ািকংেকরা
মকিাঅনি  রা  াকরাআশং�কারবাবছ�ারমিঁ  মকরাজরাং�করািকেৃতামকনাপকৃ দকােমটকবতা।� াজৃমবতািত মকবরািছবরা৩/৪িা
ফাো উিকদরা�রকা বে�া 
আিকদা�রকা বো উাফেরশীোঅরিকা ক ৃি�াজকবতরাফাে�া।ািা উাফেরশীোঅরিকা ক ৃি�াজকবতরাফাে�া।ািা উা
ফেরশীোজকতািকা ক ৃি�াজকবতরাফাোমকিােরব�ােশক�ষা�রবছাৃিপোিৃরমকষাপৃিা িকদকর�াফবোজৃমা করকবোতকরা�কভকৃি�া
 উিকদরা�মতক�া�কবজরাঅয়ো াফােবভবদািত মকবরাঅবর�াঅনপৃিা িকদকবররাঘকটৃতােদমকাৃদবে�া।�াামবাাআমকবদরােদবশরা



মকিবতা।ািাঅনপৃিা িকদকবররাঘকটৃতাৃছোরকা;াফবোৃিৃভ�াঅয়বোকৃফাবেরা উিকদরাআ�ৃি�ভকবিামকরামকবে�া দক রষা
ৃ াকবিািেকাদকাা�বারািছরাআবএােিকরবষরাঘকটৃতাজৃরতা�করবষাৃদরকজপবররাৃিৃভ�াঅয়বোভভকরাফেরামকরকম�ভকবিা�কাা
িকা�াভভকাপক�ীরকািবোৃিিকব�,াঅর  ্ রৃত�ভকবিাযকি�া�ৃতরাাি�মীরা া�ােদাপৃিা িকদকরা�বা�ািছরা বি   াআমকবদরা
জৃমবতািৃরৃমতামক�কাাৃছোতকা।মরাাকরাৃ াকবিা�বাকএাআি��া বাািবেবছ�া।াঁরবররা।�কৃঁ�াঅনপৃিা িকদকবররাঘকটৃতা
েদবশরাৃিৃভ�াঅয়বেরামকিবতােদমকাৃদবে�ামকিবতােদমকাৃদবোমক�কৃরিাঅ র�াফবোমকিবতােরা�বাকবএরা�বাকজরীাতক ােদমকা
ৃদবে�াশুা�ঁকরা�বা�িাাকরােদমরা  ৃরাক,াি।াৃি,াা।ম ৃি,াৃজিাকমা�বাকএা�বরা।মরাআরাআবএরামতাফেরািক াকাদকবো
রকা�াআিকরাািাাকবরাািাফাবেরাজ�াামকরামক�কা ােকবএারকা�ব�করটকা�মাআিকরাে�করটকােিশীািৃরমকবষােকবএ�াআরা।টকাৃরভ  রা
�বরাজৃমরা ি  রতকা াফাবেরাজকবতরা ির�ামকিবতােদাািাপৃিা িকদকরািৃরৃমতািৃরমকবষারবাবছাোািাপৃ�া িকদকবররাজ�া
াকরা�বাকবএরা�বাকজরাের �াে�করাফাবেরাজ�াে�করাপৃিা িকদকরাৃ�ািৃরমকষা�বাকজরা।িংামকিবতা ািাপৃিা িকদকরাৃ�া
িৃরমকষারবাবছাতকােজবরামকিবতাপৃিা িকদকবররাঘকটৃতারবাবছাৃ�ারকাতকাৃরষ  াা�রকাদকা�াআরাঘকটৃতা রবষরাজ�া াপৃিা
 িকদকরাৃরঁ  কৃরতামক�কাাাকরাৃ াকবিা�বাকএা�রক া বেকাম�মাাকরা�বাকএ�াআরা। া�কজিামকিািরী�কা�বর া�রকাাঅি�া।বতা
।�ৃদব�ােদমরাক��াশুা�বাকজরীাাাকরিা�বাকবএরামৃিঁকািকবিরাঅ�ৃদব�াঅ�বাকজরীাাাকরা�বাকবএরািকেৃতামরপােরব� া
ের ক ািকবির�াাজকতীাাঅর  রীৃতবত ািেবিা।রামসরা�াকরীা�ভকি�া।বতা�বরামকিরা�ক�য া��ারক�বিা�ােমকটা�রকামকিা
িরী�করামক বমাে�করাজৃমবতাে�করাফাবেরাজ�াে�করাাকরা�তটুােকএবিাতকাজকরকাদকবি�ামৃি�কাা দা �ারা রৃ�ি ট-।রা
েদবশরাৃিৃভ�ােজেকাা১৬িা�কাীাএবি�ষকএকরা া১০িা করমকরামৃি�কািরী�কাএবি�ষকবরাক��,াএবি�ষকা�ৃতিকর,া।রৃজ া া
ৃিৃভ�াার�করীা া�কার�কৃাতা�ৃতিকরাগবেকব�ামৃি�কাৃিবে�বষরাোিকাৃদবাাআাবছ�াক��বদরাজ�াার�করারকমমক�ানবো
ভত �ীাৃদবাামক�া৫৮াটক�কাামকিরারনরকািরী�কা�বরাে�করাফাবেরাজ�াে�করাাকরা�তটুাৃদবতা বিাতকরা।�িাাকরামিকৃরশা
�ক�  া�দকরা�বরারকব��া 
ৃরব�ামৃি�কাা দা �াা রৃ�ি ট-।রামৃি�কাএবি�ষকএকরগবেকরারকমা া��করকােদাকা বেকা:  
 
 


	গ)   সরেজমিনে  ভেজাল সার সনাক্তকরনের কৌশল সম্পর্কে উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা (এসএএও), কৃষক ও সার ডিলা দেরকে  প্রশিক্ষণ প্রদান।
	ঘ) মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে সুষম সার প্রয়োগ জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে  ব্লক প্রর্দশনী স্থাপন ও মাঠ দিবস পালন।
	ঙ)  মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে সুষম সার প্রয়োগ বিষয়ে আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে ওয়ার্কসপ আয়োজন।

