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ধােনর বীজ রাখার ন�ন প�িত, ‘ইির �কাক�ন’

িনজ� �িতেবদক, খুলনা

২২ আগ� ২০১৯, ১১:০২ 

আপেডট: ২২ আগ� ২০১৯, ১১:০৮

�বশ বড় আকােরর রাবােরর একিট ব�াগ। ওই ব�ােগর মুখ আটেক রাখেল তার মেধ� �কােনা আ��তা

ঢ�কেত পাের না। ফেল সবিকছুই থােক সেতজ। ব�াগিটর মেধ� ৪০ �থেক ৫০ মণ ধান রাখা যায়।

এটােকই বলা হয় ‘ইির �কাক�ন’।

ধােনর বীজ সংর�েণর জন� খুলনার ড�মুিরয়ার বারািতয়া ও শরাফপুর �ােমর ক�ষেকরা এখন ওই ইির

�কাক�েন ধান রাখা �� কেরেছন। এর আেগ ক�ষেকরা ধান রাখেতন ব�া বা �গালায়।

ব�ােগর মুখ আটেক রাখেল তার মেধ� �কােনা আ��তা ঢ�কেত পাের না। ফেল সবিকছুই থােক সেতজ। ব�াগিটর মেধ�
৪০ �থেক ৫০ মণ ধান রাখা যায়। এটাই ‘ইির �কাক�ন’। ৩ আগ� খুলনার ড�মুিরয়ার বারািতয়ায়। �থম আেলা
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ক�িষ কম�কত�ারা বলেছন, ইির �কাক�ন হেলা বাংলােদেশ ব�ব�ত বীজ সংর�েণ ক�িষর সব�েশষ �যুি�।

আেগ ক�ষক মািটর �তির কলস, জালা বা ক�লায় বীজ সংর�ণ করেতন। কখেনা কখেনা �গালায় বীজ

রাখেতন। এেত বীেজর মান ভােলা থাকত না। �পাকার আ�মণও �বিশ িছল। পের ক�ষক ব�া বা

�াি�েকর পাে� বীজ রাখা �� কেরন। িক� এেতও বীেজর মান ভােলা রাখা স�ব হয়িন। ওই প�িতেত

অেনক ব�া বা পাে�র �েয়াজন হেতা। ওই ব�ব�ারই িবক� িহেসেব এেসেছ ইির �কাক�ন। এিট একিট

�াডােরর মেতা পা�, �যিটেত বীজ রাখেল বড় হয়। এিটেত ৪০ �থেক ৫০ মণ বীজ রাখা স�ব। এেত

বাইের �থেক বাতাস ঢ�কেত পাের না, ফেল বীেজ আ��তার পিরমাণ িঠক থােক এবং �পাকামাকেড়রও

�কােনা আ�মণ হয় না। এিট বািড়র উঠােন রাখেলও �রাদ, বৃি�, খরায় বীেজর �কােনা �ণগত মান ন� হয়

না। এই বীেজর অ��েরা� গম�মতাও খুব �বিশ। এিট িফিলপাইন, িভেয়তনামসহ িবিভ� �দেশ আেগ

ব�ব�ত হেতা। 

বত�মােন ক�িষ স�সারণ অিধদ�ের চলমান জাতীয় ক�িষ �যুি� ��া�াম �ফস-২ (এনএিটিপ) �কে�র

আওতায় এিট বাংলােদেশ এেন ক�ষেকর মেধ� িবতরণ করা হেয়েছ।

�জলা ক�িষ স�সারণ কায�ালয় সূে� জানা �গেছ, �জলার ড�মুিরয়া, দােকাপ ও বিটয়াঘাটা উপেজলায় �িট

কের ইির �কাক�ন �দওয়া হেয়েছ। ক�ষক �েপর মেধ� �দওয়া এই ইির �কাক�ন ওই এলাকার সব ক�ষকই

ব�বহার করেত পারেবন।

ড�মুিরয়ায় পাওয়া �িট ইির �কাক�ন �দওয়া হেয়েছ শরাফপুর �ােমর কমন ই�াের� �েপর (িসআইিজ)

ক�ষক সেরায়ার সরদার ও বারািতয়া �ােমর িসআইিজ ক�ষক নব�ীপ মি�কেক। ত�েদর মাধ�েম ওই

এলাকার ক�ষেকরা আগামী বছেরর জন� ধােনর বীজ সংর�ণ করেছন।

ইির �কাক�েন ২০ মণ ি�-৬৭ জােতর ধােনর বীজ �রেখেছন সেরায়ার সরদার। িতিন বেলন, ‘এিট বীজ

সংর�েণর অত�� আধুিনক একিট �যুি�, এিট �পেয় আিম অত�� খুিশ। আিম �য বীজ সংর�ণ কেরিছ,

ী ি ’
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তােত আমার পুেরা �ােমর ক�ষকেদর মেধ� বীজ িবতরণ করেত পারব।’

বারািতয়া �ােমর নব�ীপ মি�ক বেলন, বীজ সংর�েণর এত সু�র িজিনস আেছ, আেগ জানা িছল না।

মানস�ত বীজ সংর�েণ এিটর ভ�িমকা অপিরসীম। এিটর মাধ�েম িডলার বা �কা�ািনর ওপর িনভ�রশীলতা

কমেব এবং বীজ িসি�েকট �থেক ক�ষক র�া পােবন।

এ িবষেয় ড�মুিরয়া উপেজলা ক�িষ কম�কত�া �মা. �মাছাে�ক �হােসন �থম আেলােক বেলন, এবার

উপেজলায় এনএিটিপ-২ �কে�র মাধ�েম �জন িসআইিজ ক�ষকেক এিট সরবরাহ করা হেয়েছ। বীজ

সংর�েণর এিট সব�েশষ একিট �যুি�। এিট ড�মুিরয়ার ক�িষর উ�য়েন এবং ক�ষক পয�ােয় উ�ত বীজ

উৎপাদন ও সংর�েণ ���পূণ� ভ�িমকা রাখেত পারেব।

এ িবষেয় জানেত চাইেল খুলনা �জলা ক�িষ স�সারণ কায�ালেয়র উপপিরচালক প�জ কাি� ম�মদার

�থম আেলােক বেলন, ইির �কাক�েনর মেধ� ধান রাখেল �কােনা অব�ােতই ওই ধান ন� হওয়ার আশ�া

�নই। �ধু তা-ই নয়, ওই ইির �কাক�ন ইঁ�েরও কাটেত পাের না। ফেল িনরাপেদ ধান রাখা যােব। সরবরাহ

কম থাকায় সব উপেজলায় �সটা �দওয়া স�ব হয়িন বেল জানান িতিন।


