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সংবাদদাতা



আড়াইহাজার
হাইজািদ
এক ট

উপেজলার

ইউিনয়েনর

ছা

াম সরাবদী। এ

াম ট

এরই মেধ িনরাপদ সব জ
িহেসেব

বশ পিরিচিত লাভ

কেরেছ।

ােমর

কৃষান-কৃষািন
টম ােটা,
িম

াম

শতািধক
শাকসব জ,

বগুন, লাউ, িশম,

কুমড়া, আলু, ধেনপাতা,

ফুলকিপ,

বাঁধাকিপসহ

নানা

ধরেনর সব জ চাষ করেছ।
সরাবদী

ােমর কৃষক

শিফকুল

আট

বছর

আড়াইহাজাের

আড়াইহাজার (নারায়ণগ ) : িব র জন ানীয় ু েল
ূ প কের রাখা সরাবদী ােম উত্পািদত িমি কুমড়া
—ইে ফাক

মা.
আেগ

সােবক

উপেজলা

কৃিষ

অিফসার

মাহা দ

আবদুল

কািদেরর

অনুে রণা

ও

সহেযািগতায়

থেম এক িবঘা জিমেত লাউ
এবং দুই িবঘা জিমেত টম ােটা
চাষ কের দড় ল

লাভ কেরন। এরপর থেক আর তােক পছেন িফের তাকােত হয়িন। শিফকুেলর দৃ া

ািধক টাকা

অনুসরণ কের এখন এ

ােমর শতািধক কৃষক ধান, পাট ও গেমর পিরবেত মৗসুিম সব জ চাষ কের তােদর ভােগ র পিরবতন ঘটােত
স

ম হেয়েছন। কৃষক

গুণগত মানস
এ িবষেয় কৃিষ স

মা. শিফকুল ইসলাম জানান, অেনেক কৃিষ িবভােগর

সব জ চাষ করার মাধ েম সংসাের স
সারণ অিধদ র নারায়ণগ

লতা আনেত স

জলার অিতির

আবদুল কািদর জানান, মু জব জ শতবষ ২০২০ উপলে

ণ

উপপিরচালক (উদ ান) কৃিষিবদ মাহা দ

তােদর অন তম কমসূিচ হেলা

াম সৃ

িনরাপদ সব জ চােষ এ

ােমর কৃষেকরা রাসায়িনক সার ও বালাইনাশেকর পিরবেত িবিভ

া

জলার মেধ সরা িনরাপদ সব জ

, হাঁস-মুরিগর িব া, খামারজাত সার, সবুজ সার, ভািম কে

উত্পাদন কের সব জর জিমেত ব বহার করেছন।

হণ কের িনরাপদ

ম হেয়েছন।

দু ট কের িনরাপদ সব জ

যমন: গাবর কে

করা, আর নারায়ণগ

িশ

া

িত ট উপেজলায়
াম হেলা সরাবদী।
ধরেনর জব সার
াইেকা কে

া

পাকা দমেন তারা ব বহার করেছন হাত জাল,

স

,

ফেরােমান ফাঁদ, হলুদ ফাঁদ।
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খেতর িবিভ

াম সরাবদী | অন ান

পাকা দমেন কৃষেকরা জব বালাইনাশক বােয়াম া , িকউ ফেরা, িবএসিব ফেরা, ফু জ িলউর,

িকউ িলউর, ইেকােমক, ফাইেটাম া

ব বহার করেছন। সরাবদী

ােমর িনরাপদ সব জ

পাশাপািশ রাজধানী ঢাকার িবিভ অিভজাত মােকেট যাে

এবং িবেদেশও র ািন হে

এই

ােদ গে

ােমর সব জ দখেত আকষণীয়, সবল, সেতজ এবং

সরাবদী
সংি

ােম স ােহ একিদন

া

অভাবজিনত ল

ণ, রাগ ও পাকা আ

সরাসির পরামশ

দান করা হয়।

া

া

আয় বৃ

যু

কের কৃষকেক

াম সরাবদীেত আএফএম কৃষক

মূলক কমসূিচ আেছ। তােদর সংগঠেন ৫ লাখ টাকার মেতা মূলধন

সুেদ ঋণ

দানও কের থােক। সংগঠন ট

খলাধুলা, গান, নাটকসহ সাং ৃ িতক অনু ান কের থােক। উপেজলা কৃিষ স
কলােকৗশল ও

ড র ি িনেক ফসেলর পু র

লতাপাতা, ফল দেখ রাগ ও পাকামাকড় সনা

উপেজলা কৃিষ অিফসার কাজী আেনায়ার হােসন জানান, িনরাপদ সব জ
আেছ এবং সদস েদর মেধ তারা

।

অতলনীয় হওয়ায় এর বাজার মূল ও বিশ।
ড র উপসহকারী কৃিষ কমকতা আকিলমা আকতােরর নতৃে এবং

েকর উপসহকারী কৃিষ কমকতা কামাল হােসেনর সহেযািগতায়

সংগঠন আেছ, সংগঠেনর িবিভ

ানীয় বাজােরর

কৃষকেদর মেধ ছিড়েয় িদেয় তােদর সহেযািগতা কের যাে

িত বছর কৃিষিভি ক

ামীণ

সারণ অিধদ র কৃিষর আধুিনক
।

ইে ফাক প
ু অব পাবিলেকশ িলঃ-এর পে তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার,
ঢাকা-১২১৫ থেক কািশত ও মুিহবুল আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি ং স,
কাজলারপাড়, ডমরা রাড, ঢাকা-১২৩২ থেক মুি ত।
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