
               

              

           

 

 

র োপো আমন 

 পোননতে ডুতে যোIqv avb †ÿZ †_‡K Aí w`‡bi g‡a¨ cvwb m‡i †M‡j †eu‡P hvIqv Pvivi cvZvq cwjgvwU †j‡M 

_vK‡j cvwb wQwU‡q ay‡q w`b Ges হোলকো ইউন য়ো সো  উপন  প্রতয়োগ করুন।  

 আংনিক ক্ষনেগ্রস্ত জনম  Kg ÿwZMÖ¯’ পোতি  চো োi †MvQv †_‡K Kzwk তুতল ননতয় অপ  পোতি  ফাঁকো জোয়গোগুতলো 

পূ ণ কত  নিন।  

 েন্যোমুক্ত উঁচু জোয়গোয় েীজেলো তেন  কত  নোনে জোতে  ধোন নেআ -২২/নেআ -২৩/নেনোিোইল/নোইজো িোইল-এ  

েীজ ভোদ্র মোতস  মোঝোমোনঝ পয যন্ত েীজেলোয় েপন ক তে পোত ন। 

 উফসী চো ো নো পোওয়ো রগতল স্থোনীয় জোতে  আমন ধোন (গোইঞ্জো, সোইটো, গনিয়ো) এ  গজোতনো েীজ আনিতন  

মোঝোমোনঝ পয যন্ত নিটিতয় েপন করুন।  

 েন্যোয় ক্ষনেগ্রস্ত এলোকোয় উঁচু জনম  অভোতে Kjvi †fjvq ভোসমোন েীজেলো তেন  কiæb। 

 নোেী র োপতণ  রেলোয় প্রনে গুনিতে ৬/৭টি কত  েয়স্ক চো ো র োপণ কiæb| 

 

আউি ধোন ও পোট 

 আউি ধোন িেক ো ৮০ ভোগ পোকতলই রকতট সংগ্রহ ক ো যোয়। ডুতে রগতল েো ডুতে যোওয়ো  আিঙ্কো থোকতল জরুন  

নভনিতে আউি ধোন ও পোট রকতট ননন।  

 

আগোম  নে ফসল 

 পোনন রনতম যোওয়ো  সোতথ সোতথ পোেো জোেীয় সেনজ রযমন- নগমোকলনম, লোকিোক, ডাঁটোিোক, পোলংিোক এসতে  

চোষ করুন। GQvov DuPz RvqMvq ev Kjvi †fjvq AvMvg kxZKvwjb mewR U‡g‡Uv, †e¸b, jvD, wgwóKzgov 

BZ¨vw`i Pviv ˆZix Kiæb, hv‡Z eb¨vi cvwb m‡i †M‡j Gme mewR `ªæZ jvMv‡bv hvq| 

 চো ো র োপণ উপতযোগী mেনজ  জনমতে, েোনি  আনিনোয় েো োঁতধ  ধোত  সেনজ  চো ো উৎপোিন করুন। শুকতনো 

জোয়গো  অভোে হতল মোটি  চোনি, কোতে  েোক্স, কোটো ড্রোম, ভোসমোন কচুন পোনো  স্তূপ, কলো  রভলো এসতে আগোম 

িীেকোলীন সেনজ  চো ো উৎপোিন ক তে পোত ন। 

 eb¨vi cvwb m‡i †M‡j Ô‡RvÕ Avmvi ci নেনো চোতষ ভুট্টো ও সন ষো  েীজ ecb এেং আলু, চীনোেোিোম,  সুন Pvl 

Kiv যোয়।  

 েন্যো  পোনন রনতম রগতল রভজো মোটিতে মোসকলোই, রেসোন , gyM েীজ বুতন নিতে n‡e| Gme ¯^í †gqv`x dmj 

†Zvjvi পত  একই জনমতে অন্যোন্য  নে ফসতল  আেোি ক ো যোতে।  

 র োনপে ফতল  চো ো  রগোিোয় পোনন জতম থোকতল নোলো রকতট পোনন ননকোতি  ব্যেস্থো ননন।  

 আংনিক ক্ষনেগ্রস্ত িোকসেনজ, ফল ও অন্যোন্য ফসলী জনম   স কমোতনো  জন্য মোটি আলগো কত  িোই নমনিতয় নিন 

এেং সোমোন্য ইউন য়ো ও পটোি সো  প্রতয়োগ করুন। 

 রেতড তেন  নিম, লোউ প্রভৃনে সেনজ চো ো  রগোিোয় পোনন এতল চো োগুতলো মোটি  পোতে েো কলোগোতি  রেোতল ভোনসতয় 

 োেো  ব্যেস্থো করুন, যোতে পোনন সত  রগতল আেো  মোটিতে লোগোতনো যোয়।  

 

 

 

 

 

কৃনষ সম্প্রসো ণ অনধিপ্ত  

নেস্তোন ে জোনো  জন্য ননকটস্থ উপসহকোন  কৃনষ কম যকেযো েো  

উপতজলো কৃনষ অনফতস রযোগোতযোগ করুন। 

েন্যোয় কৃষক ভোইতি  ক ণীয় 


