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ধান চাষল সচ  ানন ব্যফস্থানা
১. ধান গাষছ াননয প্রষয়াজনীয়তা
াননয অয নাভ জীফন। ধান গাষছয সেষত্র এ ফাকযটি ভবাষফ প্রষমাজয এফাং এটি একটি নফষল প্রষয়াজনীয়
উাদান। গাষছ নফনবন্নবাষফ ানন ব্যফহৃত ষয় থাষক। সমভনক. ানন সদষকাষলয অতযাফশ্যক উাদান।
খ. এটি ধান গাষছয যীয গঠন  অফয়ফ যো কষয।
গ.
ঘ.
ঙ.

ানন গাষছয খাদ্য উাদানগুষরাষক গ্রণষমাগ্য অফস্থায় উননত কষয।
ানন নকষেয ভাধ্যষভ খাদ্য আযণ কষয গাষছয নফনবন্ন অষে সৌৌঁষছ সদয়।
ানন যাায়ননক নফনক্রয়ায একটি প্রষয়াজনীয় উাদান ।

চ.

ানন জজফ, অজজফ দাথ ক  গ্যা উনিষদয নফনবন্ন অে-প্রতষে সৌৌঁষছ সদয়।

ছ.

এটি স্ফীনতয (Turgidity) জতনয কষয গাষছয মানিক নি (Mechanical strength)
প্রদান কষয থাষক।

জ. ানন আগাছা ননয়িণ  দভষন ায়তা কষয।
ঝ. সযাগফারাই  সাকাভাকে দভষন াায্য কষয।
২. ধান চাষলয গুরুত্ব
ফাাংরাষদষ প্রায় ১৪.২ নভনরয়ন সক্টয জনভ আষছ। ধান ফাাংরাষদষয প্রধান অথ ককযী পর এফাং খাদ্য। নতন সভৌসুষভই ধান চালাফাদ ষয় থাষক এফাং সভাট
আফানদ জনভয প্রায় ৭৭% অথ কাৎ ১০.৯ নভনরয়ন সক্টয জনভষত ধাষনয চাল য়। ফতকভাষন সভাট উৎানদত খাদ্য ষেয প্রায় ৯২% ধান। ক্রভফধ কভান
জনাংখ্যায চাষ খাষদ্যয চানদা নদন নদন সফষেই চষরষছ। অযনদষক, অনযকনল্পত গৃায়ন, নগযায়ন, নল্প কাযখানা  যাস্তঘাট জতনযয জন্য মূল্যফান
কৃনল জনভ নদন নদন হ্রা াষে। এভতাফস্থায়, অফনষ্ট অল্প জনভ সথষক এফাং অল্প ানন ব্যফাষযয ভাধ্যষভ আগাভী নদষনয খাদ্য চানদা নভটাষনায
করাষকৌর গ্রণ কযষত ষফ। আয স জন্য প্রষয়াজন মূল্যফান াননয ম্পষদয অচয় সযাধ কষয ঠিক ব্যফস্থানায প্রনত গুরুত্বাষযা কযা।

৩. ধান চাষল সষচয গুরুতফ
ধান চাষল সষচয গুরুত্ব অনযীভ। ফতকভাষন আফানদ জনভয তকযা ৪৬ বাগ সষচয আতাভূি। আফায সভাট সষচয ৮০% ধান চাষল ব্যফহৃত য়।
সভাট ধান সষচয তকযা প্রায় ৮০ বাগ ব্যফায কযা য় শুষ্ক সফাষযা সভৌসুষভ ধান উৎাদষন। অন্য সম সকান পষরয সচষয় ধান চাষল অনধক াননয
প্রষয়াজন য়। আফায উপী জাষতয াননয প্রষয়াজনীয়তা সদী জাত সথষক সফন। াননয ভাধ্যষভ গাছ তায খাদ্য দ্রফণাকাষয ভাটি সথষক নকষেয
াাষয্য গ্রণ কষয থাষক। গাছ সম ানন আযণ কষয, তায ভাত্র তকযা ৫ বাগ যীয গঠন  স্ফীতয (Turgidity) নষষফ ব্যফহৃত য়। ফানক ৯৫
বাগ ফাতা শুষল সনয়। ফাষ্পীবফন, ত্বক নদষয় ননিঃযণ এফাং ভাটি চৌঁইষয় জনভ 
গাছ সথষক সম নযভাণ ানন অচয় য়, স অবাফ পূযণ কযায জন্য সষচয
প্রষয়াজন য়। ভাটিষত যষয অবাফ ষর এফাং সষচয ভাধ্যষভ সই অবাফ
পূযণ কযা না সগষর গাষছয ফাে-ফােনত তথা যীয গঠন ব্যাত ষয় পরন
কষভ মায় এভননক গাছ শুনকষয় ভষয সমষত াষয। তাই কানিত পরষনয
জন্য সষচয ভাধ্যষভ প্রষয়াজনীয় ানন যফযা নননিত কযষত ষফ।

পৃষ্টা ১

৪. সচ  সষচয উৎ
সচ ফরষত াধাযণত কৃনত্রভবাষফ পষরয জন্য প্রষয়াজনীয় ানন যফযা কযাষক
সফাঝায়। ভয়ভত  নযনভত নযভাণ ানন যফযাষয উয সষচয কাম ককানযতা
অষনকাাংষ ননবকয কষয। াধাযণত ধাষনয সষচয উৎ দুটি। একটি ভূ-উযস্থ এফাং
অন্যটি ভূগবকস্থ ানন। ভূ-উযস্থ ানন ব্যফায কষয ভধ্যাকল কণ নিয ভাধ্যষভ

(Gravity flow) ায়ায াম্প  নাতন দ্ধনতষত সচ সদয়া য়। অযনদষক
ভূগবকস্থ ানন ব্যফায কষয গবীয  অগবীয নরকূ নদষয় সচ প্রদান কযা ষয় থাষক।
ফাাংরাষদষয সম সচব্যফস্থা, তা ভূ-প্রকৃনতয ষে সভাষট াংগনতপূকণ নয়। এটা
খার-নফর, নদী-নারায সদ নকস্ত্ত এই ানন ম্পদ কৃনলষত ব্যফায কযা য় খুফই কভ। নফএনডনয তথ্য ভষত ভূ-উনযস্থ ানন ব্যফায কযা য় সষচয
আতাধীন জনভয ভাএ ২১ তাাং আয ভূগবকস্থ ানন ব্যফায কযা য় ফানক ৭৯ তাাং জনভষত। এয ভষধ্য গবীয নরকূ নদষয় ১৫ তাাং জনভষত সচ
সদয়া য় এফাং প্রায় ৬৪ তাাং জনভষত সচ সদয়া য় অগবীয নরকূ নদষয়।
৫. ধান চাষলয নফনবন্ন নযষফ ফা সভৌসুভ
চালাফাদ এরাকায জরফায়ূ  ানন ব্যফায াংক্রান্ত নফলষয়য উয নবনত কষয ধান চাষলয নযষফষক ৪টি বাষগ বাগ কযা ষয় থাষক, সমভন- ক. সচ ননবকয
সফাষযা সভৌসুভ, খ. বৃনষ্ট ননবকয আউ সভৌসুভ, গ. বৃনষ্ট + ম্পূযক সচ ননবকয সযাা আভন সভৌসুভ  ঘ.ফন্যা প্রফণ সফানা আভন সভৌসুভ।
ক. সফাষযা সভৌসুভিঃএ সভৌসুষভ ধান চাষলয প্রথভ সথষক সল ম কভত্ম নছনছষ  দাঁোষনা ানন ব্যফায কযা ষয় থাষক। খযায প্রবাফ এোষনায জন্য পুষযা
সভৌসুষভয তকযা ৮০ বাগ ভষয় দাঁোষনা ানন যাখায ব্যফস্থা কযা ষয় থাষক। নননিত ানন  ায অন্যান্য উাদান ব্যফাষযয পষর এফাং অনধক
সূষম কয আষরা ায় নফধায় সফাষযাষত অন্যান্য সভৌসুভ সথষক পরন সফন য়।
খ. আউ সভৌসুভিঃআউ ধাষনয জনভষত তকযা ৮০ বাগ ফা তায সফন ভয় দাঁোষনা ানন থাষক না। আউ সভৌসুভ ম্পূণ ক বৃনষ্টয উয ননবকযীর। এ
সভৌসুষভয সফনয বাগ ভয় বৃনষ্টয অবাষফ জনভ শুনকষয় মায় এফাং প্রায়ই খযাক্রান্ত য় নফধায়পরন কভ য়।
গ. সযাা আভন সভৌসুভিঃএ সভৌসুষভ ফৎষযয বৃনষ্টাত সফন ষয় থাষক এফাং ধান চাল াধাযণত বৃনষ্ট ননবকয। তষফ ভাষঝ ভাষঝ বৃনষ্টয অবাষফ খযা সদখা নদষর
ম্পূযক সষচয ব্যফস্থা কযা ষয় থাষক। তাই ধান চাষলয পুষযা ভয় ভাটি নবজা নবজাথাষক ফষর পরন আউষয সচষয় সফন।
ঘ. সফানা আভন সভৌসুভিঃএ সভৌসুষভ প্রথভ নদষক বৃনষ্টয অবাষফ খযা নযরনেত য়। যফনতকষত অনতনযি বৃনষ্ট এফাং াােী ঢষর প্রায়ই ফন্যায় স্দানফত য়।
এভতাফস্থায় ধাষনয জনভ ২৫-৩০ সনিনভটায ফন্যায াননষত একাধাষয ১০-১৫ নদন তনরষয় থাষক । তাছাো, সকান সকান এরাকায় সফানা আভন ধাষনয সেত
১-৬ নভটায গবীয াননষত দীঘ ক নদন (২-৩ ভা) তনরষয় থাষক এফাং ধান গাছ াননয উয বাভান অফস্থায় থাষক ফষর এ ধানষক গবীয াননয ফা বাভান
ধান ফরা য়। এ সভৌসুষভয সকান উপী জাত নাই নফধায় অন্য সভৌসুভ সথষক পরন অষনক কভ।
খাদ্য ষেয ভষধ্য একভাত্র ধানই নবন্ন নবন্ন নযনস্থনত এফাং নযষফষ অথ কাৎ ভাটিয শুকষনা অফস্থা সথষক ৬ নভটায াননয উচ্চতায় সুষ্ঠুবাষফ জীফন ধাযণ
কযষত াষয। তাই এ জফনচত্রভয় জীফন ধাযষণ েভ ধান গাছষক সকউ সকউ অধ কজরজ (Semi aquatic) উনিদ নষষফ গণ্য কষয থাষক। খাদ্য ষেয
ভষধ্য একভাত্র ধান গাষছই এ গুণাগুণ নফদ্যভান থাকায় াযা ফৎযই ধান চাল কযা মায়। পরশ্রুনতষত ফাাংরাষদষয অল্প জনভষত অনধক পর ায়ায
ভাধ্যষভ খাদ্য ননযাতা গষে তুরা ম্ভফ ষয়ষছ।
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৬. ধান চাষল াননয চানদা  নযভাণ
াধাযণত সভৌসুভ সবষদ ধান চাষল ৮৭৫-১৫০০ নভনরনভটায াননয প্রষয়াজন য়। সফাষযা সভৌসুষভ ভাটিয প্রকায সবষদ ১২০০-১৫০০ নভনভ ানন রাষগ। তষফ
ফল কাকাষর ধান গাষছয জদননক গষে প্রায় ৪-৫ নভনভ এফাং শুষ্ক সভৌসুষভ ৫-৭ নভনভ াননয প্রষয়াজন য়। নফনবন্ন কাযষণ এ নযভাণ কভ সফন ষত াষয।
সষচয ভাধ্যষভ ধান চাষল সম নযভাণ ানন প্রসয়াগ য় তা াধাযণত চাযা  জনভ জতনয এফাং গাছ ফধ কষণয ভয় ব্যফহৃত ষয় থষক। সফাষযা সভৌসুষভ সভাট
১৫০০ নভনভ াননয ভষধ্য চাযা  জনভ জতনযষত প্রষয়াজন য় ৩০০ নভনভ এফাং ফানক ১২০০ নভনভ ধান উৎাদনকানরন ভয় ভাষঠ ব্যফহৃত য়। অনুরূবাষফ
আউ  আভষন চাযা  জনভ জতনযষত প্রষয়াজন ৩০০ নভনভ ানন এফাং ফানক াননয প্রষয়াজন য় গাষছয ফধ কণীর  অন্যান্য ম কাষয়।
৭. ধান চাষল বৃনষ্টয প্রবাফ
বৃনষ্টাষতয ধযন, নযভাণ, আযম্ভ এফাং সল ধান চালষক দারুনবাষফ প্রবানফত কষয। মনদ ফাাংরাষদষয গে বৃনষ্টাত ২১০০ নভনভ তষফ সকান সকান ফৎয
১৪০০-৫০০০ নভনভ ম কভত্ম ষয় থাষক। সদষয এক স্থান সথষক অন্য স্থাষন বৃনষ্টাষতয তাযতম্য ষয় থাষক এভননক সকান ফৎযই বৃনষ্টাত ভবাষফ ফষল ক
না। াধাযণত পারৃন- জচত্র ভাষ বৃনষ্টাত আযম্ভ ষয় শ্রাফণ-বাদ্র ভাষ ষফ কাচ্চ ম কাষয় সৌৌঁষছ। জজযষ্ঠ সথষক কানতকক ভাষয ভষধ্য ফৎষযয সভাট বৃনষ্টাষতয
তকযা ৮০ বাগ ষয় থাষক। তাষত কষয উি ভষয় প্রনতভাষ প্রায় ৪০০ নভনভ বৃনষ্টাত আা কযা মায়। মা ধান উৎাদষনয প্রষয়াজনীয় াননয নযভাণ
সথষক সফন। কাযণ প্রনত ভাষ গষে ১৮০-৩০০ নভনভ বৃনষ্টাতই ধান চাষলয জন্য মষথষ্ট। াধাযণত আলাঢ় সথষক আনিন ভাষয ভষধ্য সম নযভাণ বৃনষ্টাত
ষয় থাষক তা ধান পষরয প্রষয়াজষনয তুরনায় সফন। তষফ কানতকক ভাষ মখন আভন ধান পৄর সথষক দুধ অফস্থায় থাষক তখন গষে ১৫০ নভনভ (১০০-২০০
নভনভ) বৃনষ্টাত ষয় থাষক মা ধাষনয জন্য মষথষ্ট নয় এফাং তা আফায ভবাষফ ফষল ক না। তাই কানিত পরষনয জন্য ম্পূযক সষচয প্রষয়াজন য়।
ফাাংরাষদষ অগ্রায়ণ সথষক পারৃন ম কন্ত ীষতয ভাগুনর ফাদ নদষর প্রায়ই খযা নযরনেত য়। এভতাফস্থায় শুষ্ক সভৌসুষভ ধাষনয বার পরন সষত ষর সচ
একটি পূফ কতক। এভননক বৃনষ্টয অবাষফ আউ এফাং আভন সভৌসুষভ ম্পূযক সষচয ব্যফস্থা না থাকষর ভয়ভত চাল  খযা সভাকাষফরায অবাষফ কানিত
পরন ায়া ম্ভফ নয়।
৮. সযাা আভন ধাষন ম্পূযক সচ
ধান উৎাদষন সযাা আভষনয গুরুত্বিঃ ধান উৎাদষন সযাা আভষনয গুরুত্ব অনযীভ।
সভাট ধানন জনভয তকযা ৬০ বাগ জনভষত সযাা আভন ধাষনয চাল কযা য় এফাং সভাট
উৎাদষনয প্রায় ৫০ বাগ আষ আভন চালাফাদ সথষক। মনদ ফতকভাষন াযা সদষ আফানদ
জনভয প্রায় ৪৬% জনভ সষচয আতায় আনা ষয়ষছ, তায ভষধ্য ভাত্র ১১% জনভ আভন
সভৌসুষভ সচ সদয়া য়। তাই ফরা চষর আভন চালাফাদ অষনকটা বৃনষ্টননবকয। ফাাংরাষদষ
গে ফানল কক বৃনষ্টাত ২১০০ নভনভ। আভন সভৌসুষভ ফানল কক বৃনষ্টাষতয প্রায় ৮০% ষয়
থাষক মা আভন পর আফাষদয জন্য মষথষ্ট। তষফ প্রনত ফৎযই এয তাযতম্য রেয কযা
মায় এফাং কর স্থাষন ভবাষফ বৃনষ্টাত য় না। পষর প্রায়ই আভন পর খযায় েনতগ্রস্থ
য় এফাং উৎাদন হ্রা ায়। আভন সভৌসুষভ প্রাথনভক ম কাষয় বৃনষ্টাত সথষকই াননয চানদা পূযণ ষয় থাষক। নকন্তু ভধ্য কানতকষকয (অষক্টাফয) ষয ধাষনয
নল ফানয য়া/পৄর সপাটা/দুধ অফস্থায় আয বৃনষ্টাত না ষর তখন সচ নদষত না াযষর কানিত পরন ায়া সভাষটই ম্ভফ নয়। এভতাফস্থায়, ম্পূযক
সষচয ব্যফস্থা কযা সগষর ধান চাল সফ রাবজনক য়।
ম্পূযক সষচয পূফ ক প্রস্তুনতিঃম্পূযক সষচয জ্ঞাষনয অবাষফ অষনক ভয় সচ ফা াননয উৎ ননকষট থাকা স্বষত্ত্ব আভন পর খযায় েনতগ্রস্থ য়। কাযণ
তখন াননয সকান অবাফ থাষক না, তষফ এয জন্য পূফ ক প্রস্তুনত অফশ্যই প্রষয়াজন। প্রষয়াজন সভাতাষফক তাৎেননক সচ প্রষয়াষগয উাদানমূ সমভন- সচ
মি, নারা, শ্রনভক, আনথ কক এফাং ভাননক প্রস্ত্তনত যাখা প্রষয়াজন। ম্পূযক সষচয াংখ্যা  সচ প্রষয়াষগয উযুি ভয় ননধ কাযষণয জন্য বৃনষ্টাষতয ধযন
 খযায তীিতায প্রনত নফষল দৃনষ্ট যাখা প্রষয়াজন।
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সষচয নযভাণ  রাবিঃ খযায উয ননবকয কষয প্রষয়াজন অনুাষয ২ সথষক ৩টি সষচয ভাধ্যষভ ১৬০-২৩০ নভনভ ানন প্রষয়াগ কষয বৃনষ্ট ননবকয চালাফাদ
সথষক ৪০-৫০% সফন পরন ায়া মায়। এভন সদখা সগষছ খযায তীিতা অনুাষয শুদৄভাত্র একটি সষচয ভাধ্যষভ তকযা ৪০-৫০ বাগ পরন ফাোষনা
ম্ভফ।
৯. ম্পূযক সষচয াননয উৎমূ
গবীয  অগবীয নরকূিঃগবীয  অগবীয নরকূ নদষয় াধাযণত সফাষযা সভৌসুষভ চালাফাদ কযা ষয় থাষক। আভন সভৌসুষভ খযায ভয় াম্পগুষরা
নফষল কষয গবীয নরকূ ভাষঠই থাষক এফাং সগুষরা ব্যফায কষয সষচয ভাধ্যষভ অনত ষজ খযা সভাকাষফরা কযা মায়।
সডাফা, নারা  খার নফষরয ানন ব্যফাযিঃআভন সভৌসুষভ খযা সভাকাষফরায় ননকটস্থ সডাফা, নারা  খার নফষরয জষভ থাকা ানন সচ নষষফ ব্যফায কযা
সমষত াষয। কাযণ তখন াননয সকান অবাফ থাষক না।
পুকুষযয ানন ব্যফায কষযিঃপ্রষয়াজষন এরাকায পুকুষয ফল কায ানন াংযেণ কষয খযা সভাকাষফরা কযা মায়। তাছাো পুকুষয ভাছ চাল কষয আষযা রাবফান
য়া মায়।
ভাষঠ বৃনষ্টয ানন াংগ্র কষযিঃভতর জনভয এক সকাষন সছাট্ট একটি গতক জতনয কষয বৃনষ্টয ানন ধষয সযষখ প্রষয়াজষন তা সচ নষষফ ব্যফায কযা মায়।
গতকটি ২ নভটায গবীয এফাং জনভয ৫% ভ নযভাণ ষত াষয। উি গতক সথষক অনায়াষ ৬০ নভনভ একটি সচ জনভষত সদয়া সমষত াষয।
জনভয আইর ব্যফস্থানািঃআইর ব্যফস্থানায ভাধ্যষভ বৃনষ্টয ানন ধষয সযষখ খযা প্রনতষযাধ কযা মায়। আইষরয সুষ্ঠু সভযাভত  উচ্চতা ফানেষয় বৃনষ্টয ানন
ব্যফাষযয কাম ককানযতা ফাোষনা মায়। আভষনয জনভয আইর ১৫ সনিনভটায
উঁচ কষয প্রনতননয়ত আইর নযচম কায ভাধ্যষভ জভাষনা বৃনষ্টয াননয কাম ককানযতা
৯০% ম কন্ত ফাোষনা ম্ভফ। এ ানন ব্যফায কষয াভনয়ক খযা প্রনতষযাধ কযা
 ২০-২৫% ম কন্ত পরন ফাোষনা মায়। তষফ ননয়নভত বাষফ আইষরয নযচম কা
 সভযাভষতয প্রষয়াজন য়। এফ ব্যাাষয তকক থাকষর বৃনষ্টয ানন ব্যফাষযয
ভাধ্যষভ ধান চাল রাবজনক ম কাষয় আনা ম্ভফ।
১০. সষচয ানন অচয়

আই

প্রায় কর সচ প্রকষল্পই সষচয উৎ সথষক সম নযভাণ ানন যফযা কযা য় পষরয ভাঠ ম কভত্ম স নযভাণ ানন সৌৌঁষছ না। সষচয উৎ সথষক ভাঠ
ম কন্ত সৌৌঁছষত সম নযভাণ ানন অচয় য় তাষক সষচয াননয নযফন অচয় ফষর। তাছাো ভাষঠ সৌৌঁছায ষয নকছু ানন অচয় য়, সমভন আইষরয
উয নদষয় অন্য জনভষত চষর মায়া নকাংফা ভাটিয ভধ্য নদষয় চইষয় ননষচ চষর মায়া। আফায নকছু ানন সযাষদয তাষ ফাষ্প ষয় ফাতাষ নভষ মায়। এ
ফই সষচয াননয অচয়। ফাাংরাষদষয অনধকাাং কৃলক মথামথবাষফ সচ দ্ধনত সভষন চষর না এফাং সচ সভৌসুষভ ভাঠ নারা ঠিকভত াংস্কায 
নযষ্কায না কষযই সষচয ানন জনভষত যফযা কষয থাষক। পরশ্রুনতষত সষচয াননয অনধক অচয় ষয় থাষক। এষত তকযা ২৫-৫০ বাগ সষচয
াননয অচয় য়। অতএফ, ভাঠ নারা াংস্কায কষয উন্নত সচ নফতযণ ব্যফস্থায ভাধ্যষভ সষচয াননয অচয় সযাধ কযা একান্ত ফাঞ্ছনীয়। ঠিকবাষফ ভাঠ
নারা নযচম কায ভাধ্যষভ সষচয াননয অচয় সযাধ কযা মায়।

সষচয াননয নযফন অচয় সযাষধয সকৌরিঃসুষ্ঠু সচ নফতযণ ব্যফস্থায ভাধ্যষভ অচয় সযাষধ াশ্রয়কৃত ানন নদষয় অনতনযি জনভ চাষলয ভাধ্যষভ
ানফ কক উৎাদন বৃনদ্ধ কযা ম্ভফ। নফতযণ দ্ধনতমূষয ভষধ্য ঝণ কা দ্ধনত, ভূ-গবকস্থ াই দ্ধনত, উন্নত কাঁচা নারা, াকা নারা  স্দানিক াই দ্ধনতয
ভাধ্যষভ সষচয াননয নযফন অচয় অষনকাাংষ কভাষনা মায়।
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১১. নারা দূযমুজকযণ
াধাযণত কাঁচা নারা দূযমুজকযষণয ভাধ্যষভ উন্নত কযা মায় মা সষচয াননয অচয় হ্রা কষয  নারায স্থায়ীত্ব নননিত কষয। এ সেষত্র প্রথষভ নারাটি
াধাযণবাষফ জতনয কযা য়। অতয দূযমুজ কষয নারাটিষক ি  নযাটি কষয স্থায়ীরূ নদষত য়। প্রচনরত দ্ধনতষত জতনয ভাটিয সচ নারায তুরনায়
দূযমুজ কযা নারায ভাধ্যষভ সচ নদষর প্রায় ২৫ বাগ াননয অচয় সযাধ কযা মায় এফাং উি ানন দ্বাযা তকযা ১০ বাগ অনতনযি জনভ সষচয আতায়
আনা ম্ভফ।
১২. াকা নারা
সফষর ভাটি এরাকায জন্য াকা নারা নফষলবাষফ উষমাগী এফাং দীঘ কস্থায়ী। াকা নারা প্রায় ১০-১৫ ফৎয
ব্যফায কযা মায় তষফ ননয়নভত সভযাভত কযষত য়। াকা নারায ভাধ্যষভ প্রায় তকযা ৬০ বাগ াননয
অচয় কভাষনা মায়। তষফ খযচ সফন য়ায় এ ধযষণয নারায ব্যফায অতযভত্ম কভ।

১৩. াই সচ নফতযণ ব্যফস্থা
সষচয াননয উৎ সথষক াইষয ভাধ্যষভ ানন যানয জনভষত ফা ননকটফতী নারায় যফযা কযা মায়। এ দ্ধনত ফ ধযষনয ভাটিয জন্য উষমাগী
এফাং এষত ভাঠ নারা না কযায কাযষণ তকযা ২-৪ বাগ জনভয অচয় সযাধ কযা ম্ভফ য়। ইা ষজই উঁচ ননচ জনভষত ানন নফতযষণয জন্য ব্যফায
কযা মায়। এয ভাধ্যষভ কাঁচা নারা নদষয় সচ নফতযণ অচষয়য প্রায় তকযা ৯৪-৯৮ বাগ াশ্রয় কযা মায় এফাং ৫০% ভয় ফাঁষচ। এ ধযষনয নফতযণ
ব্যফস্থা স্থান কষয াধাযণ কাঁচা নারায তুরনায় তকযা প্রায় ৩০-৩৫ বাগ সচ এরাকা ফাোষনা মায়। াই সচ নফতযণ ব্যফস্থায দুটি দ্ধনত আষছ, সমভনক. ভূগবকস্থ (ফানযড) াই দ্ধনতিঃাম্প সথষক যানয ানন নযফষনয জন্য ভাটিয ননষচ ননবন ফা আযনন াই স্থান কযা য়। াইষ সপ্রাষযয
ভাধ্যষভ ানন প্রফানত কযা য়। এ দ্ধনতষত াননয নযফনজননত অচয় খুফই কভ। এটি ভতর ফা াভান্য উঁচ-ননচ সম সকান জনভষত সচ সদয়ায জন্য
উষমাগী এফাং প্রষয়াজনীয় স্থাষন দ্রুততায াষথ ানন সৌৌঁষছ মায়। এ দ্ধনত স্থান  নযচারনায জন্য দে কানযগনয জ্ঞান থাকষত য়। তাছাো ইোভানপক
াইষয অফস্থান নযফতকন কযা মায় না।
খ. ভূপৃষ্ঠস্থ াই দ্ধনতিঃাম্প সথষক ানন নযফষনয জন্য ভাটিয উষয াই স্থান কযা য়। ননবন, প্লানিক ফা নরনথন াই নদষয় এ সচ ব্যফস্থা
জতনয কযা য়। প্রষয়াজষন ভাষঠয নফনবন্ন নদষক াই স্থানাভত্ময কষয সষচয ানন নযফন কযা মায়। পষর অল্প াই নদষয় তুরনামূরকবাষফ অনধক
এরাকায় সচ সদয়া ম্ভফ য়। এ দ্ধনতষত াই রাইন স্থান কযা খুফই জ এফাং সভৌসুভ সষল াই গুটিষয় যাখা মায়। তাছাো, আষযা নকছু দ্ধনত
অনুযষণয ভাধ্যষভ সষচয াননয অচয় সযাধ কযা ম্ভফ। সমভনক. যানয ফাষ্পীবফষনয ভাধ্যষভ াননয অচয় সযাধ কযা ম্ভফ নয়। তষফ ানন নযফষনয যাত্মা ফা নারা মনদ প্রস্থ না কষয াংকুনচত কষয ননভকাণ
কযা য় তষফ ফাষ্পীবফষনয নযভাণ কভাষনা মায়।
খ.

ঘাষয ত্বক নদষয় ননিঃস্বযণজননত াননয অচয় সযাধ কযা ম্ভফ মনদ নারায ঘা ফভয় নযষ্কায যাখা মায়।

গ.

নারায াষেয কাছাকানছ গতক কষয ভাটি নদষয় াে ফাধা উনচত নয়। কাযণ এষত চয়াঁষনায ভাধ্যষভ াননয অচয় সফন ষফ।

ঘ.

প্রষতযক জনভয াষ প্লট নারা জতনয কযা উনচত।

ঙ.

প্রষতযক জনভষত প্রষয়াজনভানপক আইর থাকা উনচত।

চ.

জনভষত প্রষয়াজষনয সফন ানন সনয়ায অবযা নযতযাগ কযষত ষফ।

ছ.

নারা উনচষয় এফাংচনিঁষয় সম নযভাণ াননয অচয় য় তা াংগ্র কষয পুণযায় ব্যফায কযা উনচত।

জ.

ধান সেষত ফভয় ানন আটনকষয় যাখা ফা দাঁোষনা ানন যাখায অবযা নযতযাগ কযষত ষফ।
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সষচয াননয চানদা নদন নদন বৃনদ্ধ াষে এফাং সই ষে সষচয খযচ সফষে চষরষছ। তাছাো শুকষনা সভৌসুষভ াননয অবাষফ অষনক জনভ নতত থাষক।
কাষজই উন্নত সচ নফতযণ দ্ধনতয ভাধ্যষভ ীনভত ানন দ্বাযা অনধক এরাকায় সচ নদষয় পর উৎাদন বৃনদ্ধই এয উষিশ্য। স জন্য সষচয াননয অচয়
কভাষনায উিানফত প্রযুনিমূয প্রষয়াগ ফাোষত ষফ।
১৪. ধান উৎাদষন সষচয ানন াশ্রয়ী প্রযুনি (AWD)
গষফলণায় সদখা সগষছ ধাষনয জনভষত ফ ভয় দাঁোষনা ানন যাখায প্রষয়াজন সনই।
চাযা সযাষণয য ১০-১৫ নদন ম কভত্ম জনভষত নছনছষ ানন যাখষত ষফ। তাযষয
ম কায়ক্রষভ নবজাষনা-শুকাষনা, Alternate Wetting and Drying (AWD) দ্ধনতষত
সচ নদষত ষফ। এডনিউনড দ্ধনত ষরা জনভষত ম কায়ক্রষভ নবজাষনা  শুকাষনায ভাধ্যষভ
ধান সেষত প্রষয়াজন ভানপক ননয়নিত  নযকনল্পত সচ প্রদান কযা। ধান সেষত একটি
নছদ্রযুি প্লানিক ফা ফাঁষয াই ফনষয় ভাটিয াননয ত্ময ম কষফেণ কষয প্রষয়াজন
ভত সচ সদয়াই ষরা এ দ্ধনতয প্রধান জফনষ্টয।
এ দ্ধনতষত ২৫ সনভ রম্বা এফাং ৭-১০ সনভ ব্যাষয একটি নছদ্রযুি প্লানিক ফা ফাঁষয াই ধাষনয জনভষত গতক কষয খাোবাষফ স্থান কযষত য়।
াইষয উষযয ১০ সনভ নছদ্রনফীন এফাং ননষচয ১৫ সনভ নছদ্রযুি। াইটিষত নির নদষয় ৫ সনভ য য ৩ সুনত ব্যাষয নছদ্র কযষত ষফ। াইটি
এভনবাষফ ধান সেষত ফাষত ষফ সমন াইটিয উষযয নছদ্রনফীন ১০ সনভ ভাটিয উষয থাষক, মাষত সষচয াননয াষথ খেকুটা ফা আফজকনা াইষয
ভষধ্য প্রষফ কযষত না াষয। ননষচয নছদ্রযুি ১৫ সনভ অাং ভাটিয ননষচ থাকষফ, মাষত ভাটিয নবতষযয ানন নছদ্র নদষয় ষজ াইষ প্রষফ কযষত াষয
ফা সফনেষয় সমষত াষয। এক একয নযভাণ ভতর ধান সেষত ২-৩টি াই থাকা ফাঞ্ছনীয়।
চাযা সযাষণয ১০-১৫ নদন য সথষকই এডনিউনড দ্ধনতষত সচ প্রদান শুরু কযষত ষফ। প্রনত সষচ ৫-৭ সনভ গবীযতায় সচ নদষত ষফ। অতয াননয
স্তয কভষত কভষত াননয গবীযতা মখন াইষয নবতয ১৫ সনভ ননষচ সনষভ মাষফ অথ কাৎ াইষ তরায ভাটি সদখা মাষফ তখন আফায সচ নদষত ষফ। এ
অফস্থায় আষত ভাটিয প্রকায সবষদ ৫-৮ নদন ভয় রাষগ। এ বাষফ সথাে অফস্থা আা ম কভত্ম সচ নদষয় সমষত ষফ। সথাে অফস্থায য সথষক দুধ অফস্থা
ম কন্ত জনভষত ২-৪ সনভ ফা নছনছষ ানন যাখষত ষফ। ধাষনয এ স্তষয সকান অফস্থাষতই াননয ঘাটনত ষত সদয়া মাষফ না। তাযয পুনযায় এডনফস্দউনড
দ্ধনতষত সচ প্রদান কযষত ষফ। তষফ ধান কাটায দুই প্তা পূফ ক সচ ফন্ধ কষয নদষত ষফ। তা না ষর ধান াকষত নফরনম্বত ষফ। এ দ্ধতষত সচ নদষর
তকযা প্রায় ২০-২৫ বাগ ানন কভ রাষগ, মায পষর সষচয খযচ একয প্রনত প্রায় এক াজায টাকা কষভ মায়। এ সচ দ্ধনতষত ধাষনয পরষনয সকান
তাযতম্য য় না। উষাযন্ত ানন  জ্বারানী াশ্রয় য় অথ কাৎ কভ খযষচ সফন রাব। ষফ কানয এটি একটি নযষফ ফান্ধফ প্রযুনি  ষজ জতনয কযা মায়
এফাং ব্যফাযষমাগ্য।
১৫. সষচয ানন ব্যফস্থানা
পষরয জনভ ম কন্ত নযকনল্পত  সুননয়নিতবাষফ সষচয ানন সৌৌঁনছষয় সদয়াষক ানন ব্যফস্থানা ফষর। সষচয াননয সুষ্ঠু ব্যফাষযয নননভত নফনবন্ন ম কাষয়য
করাষকৌর ননষে উষল্লখ কযা র-

যফযাকৃত াননয নযভাণ ননধ কাযণ
নযভাণভত ানন যফযাষয ভাধ্যষভ সষচয অচয় সযাধ কযা ম্ভফ। প্রনতটি সচ প্রকষল্প ভাটিয প্রকাযষবষদ  পষরয চানদায উয ননবকয কষয সম
নযভাণ াননয প্রষয়াজন তাা নযভা কষয যফযা কযা উনচত। তা না ষর াননয অচষয়য নযভাণ সফষে মাষফ এফাং প্রকল্প এরাকায ভস্ত জনভষত
পষরয চানদানুমায়ী ানন যফযা কযা মাষফ না। াননয নযভাণ ননধ কাযণ কযায পূষফ ক আষযা সম নফলয়গুষরা জানা প্রষয়াজন তা ষেক.যফযাকৃত পষর াননয চানদা কতটুকু এফাং
খ.াননয উৎ সথষক পষরয জনভ ম কন্ত ানন ননষত নক নযভাণ অচয় ষফ।
পৃষ্টা ৬

প্রকষল্প ফা জনভষত কতটুকু সষচয াননয দযকায তা ননষেয পমু করায ভাধ্যষভ ননধ কাযণ কযা মায়, সমভন-প্রকষল্প সষচয প্রষয়াজন (Farm Irrigation

Requirement) নভনভ={ফাষ্পীবফন (Evapotranspiration) + ননিঃষস্বদন (Seepage & Percolation)} – {কাম ককয বৃনষ্টাত
(Effective rainfall)+ সষচয াননয অচয় (Irrigation water losses)} ।
উযুি নারা জতনযয ভাধ্যষভ ব্যফস্থানা
সুষ্ঠু ানন ব্যফস্থানায জন্য নারায মথামথ নকা প্রণয়ন  জতনযয দযকায। নারা নকা জতনয কযায পূষফ ক ননষে উষল্লনখত নফলয়গুষরা ভফষন্ধ তকক
থাকষত ষফ।
ক. নারায ভষধ্য াননয সরাত এভন য়া উনচত সমন নারায দুই া সবষে না মায় এফাং নারায ননষচ তরানন না ষে।
খ. নকানুমায়ী মতটুকু ানন ফন কযায কথা ততটুকুই সমন ফন কযষত াষয।
গ. াইষিানরক সগ্রড রাইষনয মথামত ভতা ফজায় যাখা।
ঘ. স্থায়ী ািকস্থ ঢালু এফাং
ঙ. াযনম্ভক কভ খযচ এফাং যেণাষফেণ।
১৬. ম কায়ক্রষভ সচ
ধাষনয সেষত সম সচ সদয়া য়, াধাযণত ঐ ানন চৌঁষয়, ফাস্পীবফন এফাং াতায ভাধ্যষভ ননিঃস্বযন ইতযানদয ভাধ্যষভ সল ষয় মায়। এ নষষফ জনভষত
ভাটি  ঋতু সবষদ প্রনতনদন ৮-১৫ নভনভ াননয প্রষয়াজন য়। তাই জনভষত একফায ৫-৭ সনভ ানন নদষর ৫-৬ নদন আয সষচয দযকায য় না।
ম কায়ক্রষভ সচ প্রদান কযা ষর াননয অচয় সযাধ কষয সষচয এরাকা বৃনদ্ধ কযা ম্ভফ। উি দ্ধনতষত সচ নদষর পরষনয সকান েনত য় না উষাযভত্ম
এ দ্ধনতষত সষচয পষর তকযা ২০-৩০ বাগ এভননক অষনক সেষত্র তকযা ৫০ বাগ ম কভত্ম াননয অচয় সযাধ কযা ম্ভফ।
১৭. সষচয পূষফ ক কযণীয়
সচ আযম্ভ কযায পূষফ ক সচ তানরকা (ননডউর) জতনয কযা উনচত। নফষল কষয সচ প্রকষল্প সকান নদন, সকান ভয়, সকান জনভষত সচ নদষত ষফ তায
উষল্লখ অফশ্যই থাকষত ষফ। ানন নফতযণ এফাং ভাঠ নারায াংস্কায  যেণাষফেণ কৃলষকয ননজ দানয়ষত্ব কযা উনচত। ভফায় নভনতয ভাধ্যষভ কযষত
াযষর কাজগুষরা জতয য়। এভনবাষফ নদ্ধাভত্ম ননষত ষফ সমন প্রনতটি জনভ নননিকষ্ট ভষয় ানন ায়। বার ফীজ  াষযয াাান নযভাণভত
সচ না নদষর কানিত পরন আা কযা মায় না। তাই ফষর ধাষনয জনভষত ফভয় ৫-৭ সনভ ানন ধষয যাখায সকান প্রষয়াজন সনই। জনভষত ফ কদা
দাঁোষনা ানন যাখষর কুনয াংখ্যা কষভ মায়। তাছাো গন্ধক  দস্তায অবাফ সদখা নদষত াষয এফাং সযাগফারাই  সাকাভাকষেয াংখ্যা বৃনদ্ধ ায়।
ফভয় দাঁোষনা ানন না সযষখ, একফায সচ সদয়ায য ম কায়ক্রষভ ৩ নদন শুকষনা সযষখ পুনযায় সচ নদষর প্রায় ৩০ বাগ সষচয ানন াশ্রয় য় এফাং
তাষত পরষনয উয সকান প্রবাফ ষে না। তাছাো, চাযা সযাষণয ১০-১৫ নদন ম কন্ত নছনছষ ানন সযষখ ষয অডউ দ্ধনত অনুযণ কষয সথাে আা
ম কন্ত সচ নদষত ষফ। তাযয সথাে অফস্থা সথষক দুধ আা ম কভত্ম নছনছষ ানন সযষখ ষয আফায অডউ দ্ধনতষত সচ নদষত ষফ। তষফ ধান াকায ১৫
নদন পূষফ ক সচ ফন্ধ কষয নদষত ষফ। তা না ষর ধান াকষত সফন ভয় রাগষফ। এবাষফ সফাষযা ধাষন প্রায় ৩০ বাগ সষচয ানন াশ্রয় কযা মায় এফাং
তাষত পরষনয সকান তাযতম্য য় না।
ায প্রষয়াষগয আষগ জনভ সথষক ানন কনভষয় উনয প্রষয়াগ কযষত ষফ এফাং ২-৩ নদন য আফায ানন নদষর াষযয কাম ককানযতা বৃনদ্ধ ায়। গন্ধক 
দত্মা াষযয অবাফ সদখা নদষর জনভ সথষক ানন নযষয় সপরষত ষফ। তষফ দানাদায কীটনাক প্রষয়াগকৃত জনভষত ানন ধষয যাখষর দানাদায
কীটনাষকয কাম ককানযতা বৃনদ্ধ ায়।

পৃষ্টা ৭

১৮. ধান গাষছয জীফন ম কায়  ত্ময অনুাষয াননয প্রষয়াজনীয়তা
ধান চাষল ায  অন্যান্য উকযষণয অবাষফ নকছুনা নকছু পরন ায়া মষফ, তষফ াননয অবাষফ সভাষট পরন ায়া মাষফ না এভননক ধান চাল কযাই
ম্ভফ নয়। অতএফ, ধান চাষল াননয গুরুত্ব অনযীভ। উন্নত ধান চাষল ানন ব্যফস্থানা ধান গাষছয জীফন ম কায়  স্তয সবষদ নবন্নতয ষয় থাষক।
কানিত পরন সষত ষর ধান গাষছয নফনবন্ন ত্মষযয গুরুত্ব অনুাষয ঠিক নযভাণ ানন প্রষয়াগ কযা অতযাফশ্যক। কাযণ ফীজ অাংকুষযাদগভ সথষক ধান
কতকন ম কন্ত নফনবন্ন ম কায় এফাং স্তষয ঠিক ানন প্রষয়াষগয াষথ পরষনয তাযতম্য ষয় থাষক। তাই ধান গাষছয প্রনতটি ম কায় এফাং স্তয ম্পষকক ম্যক
ধাযণা থাকা ফাঞ্ছনীয়। ধান গাষছয জীফনচষক্রয ৩টি ম কায়  ১১টি ত্ময ননষে উষল্লখ কযা ষরাজীফন ম কায় মূ
ক.
জদনক ফধ কনীর ম কায়িঃ

স্তয মূ
অাংকুষযাদগভ স্তয চাযায স্তয, সযাষণাতয কার  কুন স্তয

খ.

প্রজনন ম কায়িঃ

কাইচষথাে অফস্থা, সথাে ফা গবক অফস্থা, ছো ফা নল ফানয য়ায ত্ময  পৄর সপাটায স্তয।

গ.

নযক্ক ম কায়িঃ

দুধ অফস্থা, চার জভাট ফাধায স্তয  পুষযাপুনয াকায ত্ময।

াননয অবাষফ ধাষনয পরন কষভ মায়। তষফ নফষল কষয়কটি স্তষয ভাটিষত ানন ফা যষয অবাফ ষর ধাষনয পরন ভাত্রানতনযি াষয কষভ মায়। এষদয
ভষধ্য সযাষণাতয কার, কাইচষথাে, গবক অফস্থা, নল ফানয য়ায স্তয, পৄর সপাটায ত্ময  দুধ অফস্থা উষরস্দখষমাগ্য। আফায এষদয ভষধ্য পৄর সপাটা
এফাং দুধ অফস্থা খযা কাতয নফধায় াননয অবাষফ পরষনয সফন েনত ষয় থাষক। অতএফ, বার পরন সষত ষর এফ ত্মষয অফশ্যই মষথষ্ট নযভাষণ য
ফা নছনছষ ানন যাখষত ষফ। কুন অফস্থায় নছনছষ াননয প্রষয়াজন সনই, তষফ রে যাখষত ষফ সমন ভাটি সপষট না মায়। ধান কাটায ১৫ নদন পূফ ক
সথষক সচ প্রদান ফন্ধ কযষত ষফ এফাং জনভয ানন নযষয় নদষত ষফ। অন্যতায় ধান াকষত নফরনম্বত ষফ।
ননষে ১৫০ নদন জীফনকাষরয একটি উপী ধাষনয জাষতয নফনবন্ন ম কায়  স্তষযয াননয প্রষয়াজনীয়তা সযখা নচষত্রয ভাধ্যষভ সদখাষনা র।
১৫০ নদষনয একটি সফাষযা ধাষনয জাষতয নফনবন্ন ম কায়  স্তষয াননয প্রষয়াজনীয়তা

ফধ কণীর কমায়
৮৫ নদন
ফন

প্রজনন ম কায়
৩৫ নদন

সযাণ
চাযায স্তয
৪০ নদন

াননয সতভন
প্রষয়াজন সনই

সযাষণা
তয কার
১০ নদন
খুফই
প্রষয়াজন

কাইচষথাে
কুনয স্তয
৩৫ নদন

নযক্ক ম কায়
৩০ নদন
পৄর সপাটা

সথাে/ছোফানয/পৄর সপাটা
স্তয ৩৫ নদন

ফ সথষক সফন
প্রষয়াজন

প্রষয়াজন
আষছ
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দুধ/জভাটফাধা/াকা স্তয ৩০
নদন

প্রষয়াজন
আষছ

প্রষয়াজন
আষছ

১৯.রফণাি এরাকায় ধানচাল
সজায়ায-বাটা উকূরফতী এরাকায নদীয ানন একটি মূল্যফান ম্পদ। কাযণ এতদঞ্চষরয নদীয াননষত ফভয় রফণাি থাষক না। শুষ্ক সভৌসুষভ
অনধকাাং জনভ নতত থাষক। এ ভয় নদীয ানন নদষয় সফাষযা ধান চাল কযা মায়। বুনদ্ধভতায াষথ নদীয ানন ব্যফায কষয নফঘা প্রনত ১২-১৫ ভণ
ম কভত্ম ধান উৎাদন কযা ম্ভফ।
মুদ্র উকূরফতী এরাকায অনধকাাং নদীয ানন আলাঢ় সথষক পারৃন ভা (জুন ভাষয ভাঝাভানঝ সথষক সপব্রুয়াযীয ভাঝাভানঝ মখন াননয রফণািতা ৪
নডএ/নভটায এয কভ থাষক) ম কন্ত ধাষন সষচয জন্য উযুি থাষক। আয সজায়াষযয ভয় এফ নদীয ানন জনভ সথষক ২-৩ নভটায উচ্চতায় উষঠ। তখন
সাল্ডায এরাকায সুযইচ ফা ফ্লা সগট খুষর নদষর নারায ভাধ্যষভ যানয জনভষত ানন প্রষফ কযষফ। তষফ সফাষযা ধান চাল কযষত ষর রফণািতা বৃনদ্ধয
আষগই সুযইচ সগষটয খাষর ভাষঘয ভাঝাভানঝ (ষপব্রুয়াযী ভাষয শুরুষত) ানন াংযেণ কযষত ষফ। এ ানন নদষয় পারৃন-ভধ্য জচত্র ম কন্ত (সপব্রুয়াযীয
ভাঝভানঝ সথষক ভাচ ক) াষম্পয াাষয্য সচ প্রদান কষয সফাষযা ধান চাল কযা মায়। তষফ এ দ্ধনতয সুনফধা ননষত ষর সজায়ায-বাটা এরাকায় সুযইচ সগট
 সাল্ডায থাকষত ষফ। তাছাো ানন াংযেষণয জন্য খার ফা জরাধায থাকষত ষফ এফাং এ জরাধাষযয উয সচ এরাকা ননবকয কযষফ। জরাধাষযয
ানন ব্যফাষযয জন্য অফশ্যই কৃলকষদয াংঘফন্ধবাষফ কাজ কযষত ষফ। উকূরফতী এরাকায সফাষযা ধান চাল দ্ধনত সদষয অন্যান্য
এরাকায ভতই। তষফ এ এরাকায় সফাষযা ধান আগাভ চাল কযষত ষফ এফাং স্বল্প সভয়াদী ধাষনয জাত সমভন নি ধান২৮ ফা নিধান৪৫ চাল কযা উনচত।

২০. নফনবন্ন পষরয াননয প্রষয়াজনীয়তা
ধান অন্যান্য পষরয াননয প্রষয়াজনীয়তা াযণীিঃ ১-এ সদয়া র। অন্যান্য পষরয সথষক ধাষন াননয প্রষয়াজনীয়তা ফ কানধক (৭৫০-১২৫০ নভনভ)।
তষফ নতন সভৌসুষভয ভষধ্য আউষ ানন কভ রাষগ এফাং সফাষযাষত সফন। তুরনামূরকবাষফ গভ উৎাদষন ধান সথষক াননয নযভাণ অষনক কভ রাষগ
(৩০০-৪৫০ নভনভ)। নযলা চাষল ফ সথষক কভ (১৫০-৩০০) াননয প্রষয়াজন য়। অতএফ, শুষ্ক সভৌসুষভ সুনয় াননয ভজুদ যো  অচয় সযাধকষল্প
ধাষনয নযফষতক ানন াশ্রয়ী অন্যান্য পষরয আফাদ বৃনদ্ধ কযা উনচত।
নফষিয কর সদষ সচ এরাকায় সমখাষন আদ্র ক (বৃনষ্ট ফহুর নবজা) এফাং শুষ্ক সভৌসুভ নফদ্যভান, সখাষন প্রথভত আদ্র ক সভৌসুষভ চালাফাষদয উয গুরুত্বাষযা
কযা য়। তাযয সষচয াননয জরব্যতায উয ননবকয কষয শুষ্ক সভৌসুষভ চালাফাষদয নচভত্মা কযা য়। অথচ ফাাংরাষদষ শুষ্ক সভৌসুষভই অনধক সষচয
ভাধ্যষভ পর আফাদ কযা ষয় থাষক এফাং আদ্র ক সভৌসুষভ ম্পূযক সষচয প্রনত গুরুত্বাষযা কযা য় না।
ক
সফাষযা সভৌসুভ শুষ্ক এফাং সচননবকয। তষফ সফাষযাষত ধাষনয পরন সফন য়ায় সফাষযায আফাদ নদন নদন বৃনদ্ধ াষে। সফাষযাষত সফনয বাগ সেষত্র ভূগবস্থ
ানন সচ নষষফ ব্যফায কযা য় নফধায় ভূগবকস্থ াননয স্তয নদন নদন ননষচ সনষভ নযষফ নফষম কয ম্মুনখন ষে। নযষফ নফম কয় যোকষল্প এফাং ানন
াশ্রষয়য জন্য সফাষযায আফাদ কনভষয় বৃনষ্ট ননবকয আভন চালাফাদ বৃনদ্ধ কযা উনচত। তাছাো পর জফনচষত্রয ভাধ্যষভ নযষফ বাযাম্য যোকষল্প শুষ্ক
সভৌসুষভ ধাষনয নযফষতক ানন াশ্রয়ী অন্যান্য পষরয চাল বৃনদ্ধ কযা উনচত। এষত কষয সদ আভদানী ননবকয না ষয় এফাং াননয অচয়ষযাধ কষয
নযষফ নফম কষয়য াত সথষক যো াষফ।
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