
 

 
গণপৰ্জাতন্তৰ্ী বাংলােদশ সরকার 

 

 

 

নগর কৃিষেত িবিভন্ন ফসেলর েবড ৈতির এবং েবেডর মািট, পািন ও সার বয্বস্থাপনা পদ্ধিত 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

নগর কৃিষ উৎপাদন সহায়ক (পাইলট) পৰ্কল্প 
মৃিত্তকা সম্পদ উন্নয়ন ইনিস্টিটউট 

কৃিষ মন্তৰ্ণালয় 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  কৃিষ পৰ্ধান েদশ আমােদর এই বাংলােদশ, আমােদর েদেশর মািট আবহাওয়া ও জলবায়ু সবই কৃিষকােজর জেনয্ 
ভাির অনুকূল। িকন্তু উেদব্েগর িবষয় হেলা অিধক জনসংখয্া অধুয্িষত বাংলােদেশ কৰ্মবধ র্মান হাের নগরায়ন ও 
িশল্পায়েনর ফেল পৰ্িত বছর কৃিষ জিম কেম যােচ্ছ। তাই খাদয্ িনরাপত্তা এবং পুিষ্টর জনয্ আমােদর ভিবষয্ত কৃিষেক 
েঢেল সাজােত হেব। আর নগর জীবেন কৃিষেক সািজেয় েতালার অনয্তম এক মাধয্ম হেত পাের নগর কৃিষ তথা 
ছাদ বাগান। 

 

ছাদ বাগােন িবিভন্ন ফসেলর জনয্ েবেডর আকার 

 

ছাদ বাগান স্থাপেনর জনয্ ছােদর ভার বহন  ক্ষমতা, মািটেত ফসেলর েশকেড়র বয্ািপ্ত, ফসল/ গােছর আকার আকৃিত 
ইতয্ািদ িবষয়গুেলা িবেবচনায় এেন িবিভন্ন ধরেণর সবিজ ও গােছর জনয্ েবেডর আকার িনধ র্ারণ করেত হেব। 

ছাদ বাগান করার েক্ষেতৰ্ ছােদর ভার বহন ক্ষমতা িবেবচনায় আনেত হেব। িবেমর কােছ অেপক্ষাকৃত ভারী েবডগুেলা  
এবং সল্প ভর িবিশষ্ট সবিজ েবডগুেলা অনয্ানয্ জায়গায় স্থাপন করেত হেব।  

১। শাক জাতীয় সবিজঃ 

   েযমন- েলটুস, লাল শাক,পালং শাক, নাপা শাক, পাট শাক, কলিম শাক, ডাটা শাক, িঘ কাঞ্চন,পুিদনা,ধিনয়া 
পাতা, থানকুিন ইতয্ািদ। 

শাক জাতীয় সবিজর উপেযাগী েবেডর আকার- শাক জাতীয় সবিজর জনয্ পৰ্েয়াজন মত ৈদেঘ র্য্র ২ েথেক ২.৫ ফুট 
পৰ্স্থ এবং ৪ েথেক ৬ ইিঞ্চ উচ্চতার েটৰ্ পৰ্স্তুত করেত হেব। এেক্ষেতৰ্ ৬-৮ িমিলিমটার পুরুেতব্র িপিভিস েবাড র্ বয্বহার 
করা েযেত পাের।  



 

 

 

 

 

 

২। গুল্ম এবং লতা জাতীয় সবিজঃ েযমন-েবগুন, েঢঁড়শ, টেমেটা, মিরচ, লাউ, কুমড়া, িঝঙ্গা, ধুন্দল, 
টেমেটা,ফুলকিপ, বাঁধাকিপ, েবৰ্াকিল, পুইঁ শাক, করলা, শসা, িশম, বরবিট, চুইঁঝাল, তুলিস, এেলােভরা ইতয্ািদ।  

গুল্ম এবং লতা জাতীয় সবিজর উপেযাগী েবেডর আকার-  

গুল্ম এবং লতা জাতীয় সবিজর জনয্ পৰ্েয়াজন মত ৈদেঘ র্য্র ২ েথেক ২.৫ ফুট পৰ্স্থ এবং ৬ েথেক ৮ ইিঞ্চ উচ্চতার 
েবড পৰ্স্তুত করেত হেব।  

 

 

 

 

 

৩। সল্প কয্ােনািপযুক্ত গাছঃ 

েযমন- বােরামািস আমড়া (বাির আমড়া ১, বাউ আমড়া ১, থাই আমড়া), ডৰ্াগন ফল, আনার;  বাির আম-৩ 
(আমৰ্পািল), বাির আম-৪,বাির আম-১১, থাই কাচা িমঠা, বয্ানানা ময্াংেগা; বাির েপয়ারা-২, ইপসা েপয়ারা-১; থাই 
েপয়ারা ; বাউ কুল-১ , ইপসা কুল-১ (আেপল কুল), থাই কুল-২; বাির েলবু-২ ও ৩, বাউ কাগিজ েলবু-১; থাই 
করমচা;  বাির মাল্টা-১; বাউ জামরুল-১ (নাসপািত জামরুল), বাউ জামরুল-২ (আেপল জামরুল); আলু েবাখারা; 
বকফুল; ডুমুর  ইতয্ািদ। 

সল্প কয্ােনািপযুক্ত গােছর জেনয্ উপেযাগী েবেডর আকারঃ 

সল্প কয্ােনািপযুক্ত গােছর জনয্ ২২ েথেক ২৪ ইিঞ্চ বয্ােসর এবং ১২ েথেক ১৮ ইিঞ্চ  উচ্চতার হাফ ডৰ্াম বয্বহার 
করা েযেত পাের। 

 

 



 

মািট িনব র্াচন 

েদাআঁশ মািট ছাদ বাগান ৈতিরর জনয্ সবেচেয় উপেযাগী। ছাদ বাগােনর জেনয্ ভূিমর উপিরস্তেরর মািট বয্বহার করা 
উত্তম। মািট সংগৰ্েহর পর আগাছা, েশকড়, নুিড় এবং মািটেত িমেশ থাকা অনয্ানয্ অপৰ্েয়াজনীয় দৰ্বয্ অপসারণ কের 
মািটেক কুিপেয় ঝুরঝুের কের িনেত হেব। 

 

 

মািট েশাধনঃ 

পৰ্থেম সংগৃহীত মািটেক আগাছা,ছতৰ্াক এবং বয্ােক্টিরয়ামুক্ত  করার জনয্ মািট েশাধন পৰ্েয়াজন। 

মািট েশাধেনর জনয্ ৪০% ফরমালিডহাইড (ফরমািলন) এবং পািন ১:৫০ অনুপােত মািটেত ভালভােব েমশােত হেব। 
পৰ্িত ঘনিমটার মািটেত ১০ িলটার ফরমািলন িমিশৰ্ত পািন েমশােত হেব। ফরমািলন েমশােনা মািট পিলিথন শীট 
িদেয় িতন িদন েঢেক রাখেত হেব। 

িতন িদন পর পিলিথন সিরেয় মািট কুিপেয় (ফরমািলেনর গন্ধ পুেরাপুির দূর না হওয়া পয র্ন্ত) ৫-৭ িদন উন্মুক্ত কের 
রাখেত হেব। এছাড়াও মািট েশাধেনর জনয্ (ক) েসৗরতাপ, (খ) িব্লিচং পাউডার, (গ) রিঙন পিলিথন িদেয় বায়ু 
িনেরাধ করা পদ্ধিতগুেলা পৰ্েয়াগ করা েযেত পাের। 

 

 

 

েবেডর জনয্ মািট পৰ্স্তুত 

ছাদ বাগােনর জনয্ িনিদ র্ষ্ট অনুপােত েদাঁআশ মািট ও ৈজবসার সহেযােগ েবেডর জনয্ মািট পৰ্স্তুত করেত হেব। ৈজব 
সার িহেসেব পচােনা েগাবর, ভািম র্ কেম্পাস্ট/েকঁেচা সার, িকেচন কেম্পাস্ট পৰ্ভৃিত বয্বহার করা যােব। পৰ্েয়াজনীয় 
েক্ষেতৰ্ মািট পরীক্ষার ফলাফেলর িভিত্তেত সুষম মাতৰ্ায় রাসায়িনক সার পৰ্েয়াগ করেত হেব। 

 ৫০% ৈজব সার ও ৫০% েশািধত েদাঁআশ মািট খুব ভালভােব িমিশেয় েবেডর জনয্ মািট পৰ্স্তুত করেত হেব। মািটর 
বুনট েবেল েদাঁআশ হেল ৈজব সার ৬০% ও মািট ৪০% েমশােত হেব এবং বুনট এেটল েদাঁআেশর েক্ষেতৰ্ ৬৫%  
ৈজব সার এবং ৩৫% মািট িমিশেয় এক সপ্তাহ  রাখার পর বয্বহার করেত হেব।  

 

 

 



 

েবড ৈতির 

 ছাদ বাগােনর জনয্ টব, েটৰ্, হাফ ডৰ্াম, স্লাইস ডৰ্াম, িজও বয্াগ ইতয্ািদর সাহােযয্ েবড ৈতির করা েযেত 
পাের। 

 

 পৰ্িতিট েবেডর েক্ষেতৰ্ পািন িনস্কাশেনর জনয্ ০.৭৫ েথেক ১ ইিঞ্চ িছদৰ্ রাখেত হেব। 

 

 

 েবেডর আকার েভেদ পৰ্িতিট িছেদৰ্র উপর পৰ্েয়াজনীয় পিরমান ইেটর েখায়া/পাথেরর টুকরা িদেত হেব। এর 
উপর  ১-২ ইিঞ্চ পিরমান নািরেকেলর েছাবড়া েছাট কের িদেত হেব। নািড়েকেলর েছাবড়া মািটর পািন ধারণ ক্ষমতা 
বৃিদ্ধ, মািটেক ঝুরঝুের রাখা এবং েবেডর তাপমাতৰ্া কমােত সাহাযয্ করেব। 

 েবেডর উপের ২-৩ ইিঞ্চ ফাঁকা েরেখ পৰ্স্তুতকৃত মািট িদেয় েবড ভরাট কের িদেত হেব। এভােব কেয়কিদন 
েরেখ িদেল েবড বীজ বপন বা চারা েরাপেনর উপেযাগী হেব।  

 ছাদ েযন ডয্াম্প বা সয্াঁতেসঁেত হেত না পাের েস জনয্ িরং বা ইেটর ওপর ডৰ্াম অথবা টবগুেলা স্থাপন 
করেল িনচ িদেয় আেলা বাতাস চলাচল করেব এবং ছাদও ডয্াম্প হেত রক্ষা পােব।  

 

বীজ বপন /চারা েরাপন 

বপেনর পূেব র্ বীজগুেলা ১ ঘন্টা েরােদ শুিকেয় িনেত হেব। তারপর বীজেভেদ ৬-৮ ঘণ্টা পািনেত িভিজেয় েরেখ 
পৰ্স্তুতকৃত েবেড বপন করেত হেব। সিঠকভােব বপন করা বীজ েথেক কেয়কিদেনর মেধয্ই অঙ্কুেরাদম হেব। এ 
অবস্থায় িবিভন্ন ধরেনর পািখর আকৰ্মণ েথেক রক্ষার জনয্ জাল বয্বহার করা েযেত পাের। 

সব্ল্প কয্ােনািপযুক্ত গােছর েক্ষেতৰ্ নাস র্াির / বীজ তলায় উৎপািদত গােছর চারার পিলিথন সুন্দরভােব েকেট িশকেড়র 
মািটসহ েবেড েরাপন করেত হেব। েরাপেনর পর                                                                                                                                                                                                                             
চারােক অবশয্ই খুিঁট িদেয় েবঁেধ িদেত হেব। 

 

 

 

 

 



েসচ বয্বস্থাপনাঃ 

েসচ ছাদ বাগােনর একিট গুরুতব্পূণ র্ িবষয।় েকননা মািটর আদৰ্ র্তা কেম েগেল েযমন সহেজই গাছপালা েনিতেয ়যােব 
েতমিন অিতিরক্ত পািন বা আদৰ্ র্তার জনয্ও গাছ েনিতেয ়পেড় েযেত পাের এবং িশকেড়র ক্ষিত হয়। এছাড়াও েবেড 
গােছর খাবােরর পিরমাণ সীিমত, অিতিরক্ত পািনেত িদেল মািটেত অপিস্থত পুিষ্টগুণ কেম যায়, ফেল গােছর খাবােরর 
ঘাটিত েদখা েদয়। এ জনয্ মািটর আদৰ্ র্তা কেম েগেলই েকবল পািন েদয়া উিচত। তাই ছাদ বাগােন পৰ্িতিনযত় েসেচর 
বয্াপাের সেচতন থাকেত হেব। গােছর েগাড়ায় যােত পািন জেম না থােক েসিদেক লক্ষ রাখেত হেব। েসচ অবশয্ই 
সকাল েবলা অথবা পড়ন্ত িবকােল িদেত হেব, দুপুর েরােদ গােছ পািন েদয়া যােবনা। 

 ছােদ েসচ বয্বস্থার েক্ষেতৰ্ িডৰ্প ইিরেগশন পািনর অপচয় েরােধ ভােলা ভূিমকা রােখ। িডৰ্প েসচ বয্বস্থা হেচ্ছ এমন 
একিট পদ্ধিত যার মাধয্েম ছাদ বাগােনর েবেড সিঠক পিরমােণ পািন পৰ্েয়াগ করা যায়। একিট িডৰ্প পৰ্িত ঘন্টায় ২ 
িলটার, ৩ িলটার, ৫ িলটার পািন িদেত পাের এমন িবিভন্ন ধরেণর িডৰ্প পাওয়া যায়। এছাড়াও পািন পৰ্েয়ােগর 
পিরমাণ কমােনা বাড়ােনা যােব এই ধরেণর িডৰ্পও বাজাের িবদয্মান। 

 

িডৰ্প েসচ বয্বস্থার মেডল। ছিব: সংগৃহীত 

 

 

 

েসচ বয্বস্থায় পািনর অপচয় েরােধর পাশাপািশ েখয়াল রাখেত হেব ছােদর পািন িনষ্কাশন আউটেলটগুেলাও েযন 
সচল থােক। ছাদ শুকেনা এবং পিরষ্কার পিরচ্ছন্ন থাকেল মশাসহ অনয্ানয্ েপাকার উপদৰ্ব কম হেব। ছাদ বাগােন 
সিঠক িনয়েম যথাযথ পিরমাণ েসচ িদেল পািনর অপচয় হৰ্ােসর পাশাপািশ ফলনও বৃিদ্ধ পায়। 

 

 

সুষম মাতৰ্ায় সার পৰ্েয়াগঃ 



ৈজব িকংবা রাসায়িনক সার পৰ্েয়ােগর আেগ এসআরিডআই এর িবজ্ঞানী কতৃর্ক মািট পরীক্ষা কের সার সুপািরশ 
েনয়া উিচত। এেত সার এর অপচয় কমেব একই সােথ পিরেবেশর উপরও িবরূপ পৰ্ভাব পড়েবনা।  

মািট পরীক্ষার পর েবেডর মািট পৰ্স্তুিতর সময় ৈজব সােরর সােথ এসআরিডআই লয্ােবর সুপািরশ অনু্যায়ী িকছু 
পিরমাণ রাসায়িনক সার িমিশেয় েনয়া যােব। পৰ্িতবার ফলেনর পর েবেড িনড়ািন েদয়ার সময় পয র্াপ্ত পিরমাণ েকঁেচা 
সার বয্বহার করা উত্তম।  

ফল গােছর জেনয্ বছের ২০০ গৰ্াম িডএিপ, ১০০ গৰ্াম এমওিপ, ২০০ গৰ্াম ইউিরয়া, ৮ গৰ্াম েবারন (সলুবর), ৮ গৰ্াম 
িজংক, ১২ িট িসলভািমক্স টয্াবেলট বয্বহার করা যােব। ফল আসার এক মাস আেগ েথেক গােছ ইউিরয়া সার পৰ্েয়াগ 
করা উিচত না। সােরর মাতৰ্া েবিশ হেল গােছর ক্ষিত হবার সমূহ সম্ভাবনা, তাই িবষয়িট গুরুেতব্র সােথ িনেত হেব। 
গাছ েরাপেণর পর েকােনা রাসায়িনক সার মািটেত সরাসির পৰ্েয়াগ না কের পািনর সােথ গুিলেয় বয্বহার করা উত্তম। 
বছেরর িনধ র্ািরত রাসায়িনক সার ভাগ কের কেয়ক িকিস্তেত েবেড পৰ্েয়াগ করেল ভাল ফলন পাওয়া যােব।  

েবেড িতন মাস পর পর চারিট কের িসলভািমক্স টয্াবেলট বয্বহার করা যােব। িসলভািমক্স টয্াবেলট গােছর েগাড়া 
েথেক ৮-১০ ইিঞ্চ দূের এবং মািটর ৬ ইিঞ্চ গভীের পুেঁত িদেত হেব। 

 

িথিনংঃ   

সল্প কয্ােনািপযুক্ত গােছর জনয্ পৰ্ুিনং খুব গুরুতব্পূণ র্ িবষয়। পৰ্িতবার ফলেনর পর গােছর ডালপালা খুব ভােলা কের 
ছাটাই করেল পেরর েমৗসুেম ফলন ভােলা হয়। এছাড়াও মেন রাখা উিচত, ভােলা মােনর ফলেনর জনয্ অিতিরক্ত 
ফল গাছ েথেক ছাটাই কের েফলেত হেব। পৰ্ুিনং এর পর ডাল ছাটাইকৃত স্থােন েবােদ র্ােপস্ট লািগেয় িদেত হেব। ১০০ 
গৰ্াম চুন+ ১০০ গৰ্াম তুেঁত+ পয র্াপ্ত পািন িমিশেয় েবােদ র্া েপস্ট ৈতির করেত হেব।  

 

েরাগ বালাই দমনঃ  

ছাদ বাগােন েরাগ বালাই এর পৰ্েকাপ কমাবার জনয্ বাগান িনয়িমত পিরচয র্ার মাধয্েম পিরষ্কার রাখেত হেব। িনম 
পাতার িনয র্াস, তামাক পাতার িনয র্াস, েমহগিন ফেলর িনয র্াস, বেদ র্া িমক্সার, েসক্স েফেরামন ফাঁদ, সাবান পািন 
বয্বহার করা ইতয্ািদর মাধয্েম েরাগ আকৰ্মেণর পৰ্াথিমক অবস্থায় ভােলা উপকার পাওয়া যায়। 

মাচা ৈতিরঃ 

 

 

নগর কৃিষ সকেলর িবেনাদেনর বয্বস্থা এবং পৰ্িতিদন িনরাপদ পুিষ্টকর খাবােরর েযাগান িদক এইটাই পৰ্তয্াশা। 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

েযাগােযাগঃ  

েফানঃ ০২-৯১২২০৭১ 

ইেমইলঃ pduapspproject@gmail.com 

েফসবুকঃ https://www.facebook.com/pduapspproject 


