
দি হাঙ্গার প্রজেজের কর্ মএলাকায় প্রচদলত রাসয়দিক কৃদির দিকল্প শূিয 

িাজেট প্রাকৃদতক কৃদির যাত্রা শুরু  
 

কৃদি হজি দিিা পয়সায়! ফসল উৎপািজি ককাি প্রকার রাসায়দিক সার এিং কীটিাশজকর প্রজয়ােি হজি িা। 

কৃদির র্াধ্যজর্ দিরাপি খািয উৎপািি, িাদরদ্র দিজর্াচি এিং েলিায় ুপদরিতমজির ক্ষদতকর প্রভাি কর্াকাজিলা 

করা সম্ভি হজি। র্াত্র একটট কিদশ গাই গরুর কগাির এিং গরুরর্ূজত্রর সাজে সার্ািয দকছু উপকরণ দিজয় চাি করা 

যায় ৯০ দিঘা (৩০ একর) েদর্। িালাইিাশক দহজসজি িযিহার করা হয় কিদশয় প্রোদতর লতাপাতা। এই চাি 

পদ্ধদতর েিয কৃিজকর ককাি দকছু দকিজত হয় িা িজল এই কৃদির িার্ শিূয িাজেট প্রাকৃদতক কৃদি। 

 

প্রচদলত রাসায়দিক সার এিং কীটিাশজকর দিকল্প এই চাি পদ্ধদত দিজয় কাে শুরু কজরজছ দি হাঙ্গার প্রজেে 

িাংলাজিজশর গণগজিিণা ইউদিট। যা ইদতর্জধ্য কর্ মএলাকার কৃিকজির র্াজে িযাপক সাড়া কফজলজছ।  

 

এসদপএিএফ র্ুভজর্ন্ট িাংলাজিজশর সহজযাদগতায় দিকল্প এই চাি পদ্ধদত দিজয় গত ১১ কেজক ১২ কর্ ২০২২ 

তাদরজখ িওগা াঁ কেলার পত্নীতলা উপজেলার কৃষু্ণপরু ইউদিয়ি পদরিজি, ৩১ কর্ এিং ১ েিু ২০২২ তাদরজখ রংপুর 

কেলার গঙ্গাচড়া আঞ্চদলক কৃদি গজিিণা ককজে এিং ২২ ও ২৩ েিু ২০২২ তাদরজখ র্য়র্িদসংহ সির 

উপজেলার ঘাগড়া 

ইউদিয়জি কর্াট দতিটট 

প্রদশক্ষণ অিুটিত হয়। 

প্রদশক্ষণ দতিটট পদরচলািা 

কজরি এসদপএিএফ 

র্ুভজর্ন্ট িাংলাজিজশর 

প্রদতিাতা রহর্ত শদহিুল 

ইসলার্। 

 

এই কৃদির উদ্ভািক 

ভারজতর প্রখযাত কৃদিদিি 

পদ্মশ্রী ড. সুভাি 

পাজলকার। উদ্ভািজকর 

িার্ অিুসাজর সুভাি পাজলকার িযাচারাল ফাদর্ মং িা সংজক্ষজপ এসদপএিফ িাজর্ও পদরদচত। ১৯৯০ এর িশজকর 

র্াোর্াঝে সর্জয় সিুে দিপ্লি পদ্ধদতজত উচ্চ ফলিশীল োজতর িীে, অজেি সার এিং কীটিাশক িযিহাজরর 

দিকল্প দহসাজি দতদি ভারজত এটট চালু কজরি। িতমর্াজি ভারজতর র্হারাষ্ট্র, কণ মাটক, অন্ধপ্রজিশ, গুেরাটসহ দিদভন্ন 

প্রজিজশর ৩ ককাটটর অদধ্ক কৃিক এই চাি পদ্ধদত িযিহার করজছি। 

 

ড. পাজলকার গজিিণা কজর কিদখজয়জছি, একটট শসয গাজছর কিজড় উঠজত কয পুটির প্রজয়ােি তার ৯৮ শতাংশই 

আজস প্রকৃদত কেজক। িাদক ১.৫ কেজক ২ শতাংশ পুটির েিয আর্রা রাসায়দিক সার প্রজয়াগ কজর োদক। র্াটটজক 

আলািাভাজি ততদর কজর অণুেীি িঝৃদ্ধর র্াধ্যজর্ প্রাকৃদতকভাজিই র্াটটজত ওই পদরর্াি পুটি ততদর করা যায়। ফজল 

কৃঝত্রর্ সার প্রজয়াজগর ককাি প্রজয়ােি পজড় িা। 



 

এই চাি পদ্ধদত দিজয় অিুটিত িুই দিজির এই প্রদশক্ষজণ র্াত্র একটট কিদশ গাই গরুর কগাির, র্ূত্র এিং কিশীয় 

উপরকরণ িযিহার কজর দিকল্প প্রাকৃদতক সার এিং িালাই িাশক ততরীর কলা ককৌশল দিজয় আজলাচিার 

পাশাপাদশ হাজত কলজর্ কশখাজিা হয়।  

 

এই পদ্ধদত র্াটটর দিদভন্ন অিুেীি, িযাকজটদরয়া এিং ককাঁ জচার সংখযা িাদড়জয় র্াটটর উি মরতা শঝি িঝৃদ্ধ কজর। 

িালাই িাশজক ততরীজত কিশীয় প্রোদতর গাজছর লতা-পাতার িযিহার হয় িজল প্রকৃদত কেজক হাদরজয় যাওয়া িযাঙ, 

দিদভন্ন উপকারী কপা াঁকা, কভার্র, কর্ৌর্াদছ, পাদখ দফজর আজস। ফজল স্বাভাদিক ইজকাদসজের্ টঠক করজখ কৃদির 

সার্গ্রীক উৎপািি িঝৃদ্ধ এিং েলিায় ুপদরিতমজির ক্ষদতকর প্রভাি কর্াকাজিলা করা সম্ভি হয়। 

 

প্রদশক্ষজণ শিূয িাজেট প্রাকৃদতক কৃদির ইদতহাস, পদৃেিীর দিদভন্ন কিজশ প্রজয়াজগর উিাহরণ, অংশগ্রহণকারীজিরৱ 

অদভজ্ঞতা এিং সিুে দিপ্লজির িাজর্ িছজরর পর িছর রাসয়দিক সার, কীটিাশক এিং ভূগভমস্থ পাদি িযিহাজরর 

ফজল প্রাণ-প্রকৃদত তো েলিায়ু পদরিতমজির কয ক্ষদতকর প্রভাি দিজয় আজলাচিা করা হয়। 

 

প্রদশক্ষণ কশজি 

অংশগ্রহণকারীরা প্রজতযজক 

এই চাি পদ্ধদত প্রজয়াগ 

করার পাশাপাদশ এলাকার 

কৃিজকজির র্াজে ছদড়জয় 

দিজত কাে করজিি িজল 

প্রদতশ্রুদত প্রিাি কজরি। 

তারা আগার্ী এক িছজর 

দিজেজির ১০০ একর 

েদর্সহ, ১০০টট 

গণগজিিক িল এিং 

১০০টট গ্রার্ উন্নয়ি িজলর 

(দভদডটট) কর্াট চার হাোর 

র্ািুিজক সস্পিৃ করার 

পদরকল্পিা গ্রহণ কজরজছি।  

 

প্রদশক্ষজণ িওগা াঁ, রংপুর 

এিং র্য়র্িদসংহ অঞ্চজলর কর্াট ১১৫ (পরুুি-৯৭, িারী-১৮) প্রদশক্ষণােী অংশগ্রহণ কজরি। অংশগ্রহণকারীরা 

ইদতর্জধ্য ধ্াি, পটল, র্দরচ, আর্সহ দিদভন্ন ফল এিং সিঝেজত শিূয িাজেট প্রাকৃদতক কৃদি িা এসদপএিএফ 

পদ্ধদত প্রজয়াগ কজর ভাজলা ফল পাজেি িজল আর্াজিরজক োদিজয়জছি। 

 

আর্রা দিশ্বাস কদর, দি হাঙ্গার প্রজেে িাংলাজিশ শিূয িাজেট প্রাকৃদতক কৃদি িা এসদপএিএফ কর্ মসচূী কর্ ম 

এলাকার সকল অঞ্চজলর ঝেঝেএস, কস্বোব্রতী উজ্জীিক, িারী কিত্রী এিং গ্রার্ উন্নয়ি িজলর সিসযরা যুি 

হজিি। শিূয িাজেট প্রাকৃদতক কৃদি সস্প্রসারজণর র্াধ্যজর্ িাদরদ্র দিজর্াচি, খািয দিরাপত্তা ততরী এিং েলিায়ু 

পদরিতমজির ক্ষদতকর প্রভাি কর্াকাজিলায় অিিাি রাখজিি। 

 

প্রদশক্ষণ আজয়ােি এিং পদরচালিায় সহজযাদগতা কজরি, দি হাঙ্গার প্রজেজের গণগজিিণা ইউদিজটর দসদিয়র 

কপ্রাগ্রার্ অদফসার কসাজহল রািা, িওগা াঁ  রােশাহী অঞ্চজলর এলাকা সর্ন্বয়কারী আদসর উদ্দীি, রংপুর অঞ্চজলর 

আঞ্চদলক সর্ন্বয়কারী রাজেশ কি, এদরয়া সর্ন্বয়কারী সার্সদু্দীি, র্য়র্িদসংহ অঞ্চজলর আঞ্চদলক সর্ন্বয়কারী 

েয়ন্ত কর এিং এদরয়া সর্ন্বয়কারী খাইরুল িাসার। 

 

 

কসাজহল রািা 

দসদিয়র কপ্রাগ্রার্ অদফসার (দপএআর) 

গণগজিিণা ইউদিট  

দি হাঙ্গার প্রজেে িাংলাজিশ 


