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শিফকুল ইসলাম, ঘাড়াঘাট
(িদনাজপুর)
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িদন
িদন
বাড়েছ জব বা কঁ েচা
কে া
সােরর
ব বহার।
বতমােন
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রাসায়িনক
সার
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তেব
সু
থাকেত হেল েয়াজন
িদনাজপুেরর ঘাড়াঘােট বাড়েছ কঁ েচা কে া
িনরাপদ খােদ র। সই
সােরর ব বহার -যাযািদ
িদক থেক িবষমু
খাদ
উৎপাদেন
জবসােরর িবক
নই। রাসায়িনক সােরর তলনায় জবসােরর ব বহাের ফসল উৎপাদন
ভােলা হয়। তাছাড়া অেথর সা য় হয়। স কারেণ কৃষকরা রাসায়িনক সাের পিরবেত কৃিষ
জিমেত জব বা কঁ েচা কে া সার ব বহার করেছন। এর আেগ উপেজলা কৃিষ িবভাগ
রাসায়িনক সােরর পিরবেত জবসােরর ব বহার বাড়ােনার উেদ াগ নয়। সই লে উপেজলার
ন াশনাল এি কালচার টকেনাল জ েজ
ফজ-ট (এনএ টিপ-২)-এর আওতায় মিহলা
িসআই জ দেলর ৩০ চািষেক কঁ েচা কে া
সার তিরর িশ ণ দওয়া হয়। এছাড়াও
উপেজলার চার ট ইউিনয়েন ৪০ ট িসআই জ দল গঠন করা হেয়েছ। যার মেধ ২৬ ট পু ষ ও
১৪ ট মিহলা দল। এেদর জবসার উৎপাদন ও ব বহাের িনয়িমত িশ ণ িদে উপেজলা
কৃিষ িবভাগ। জিমেত কঁ েচা কে া
সার ব বহার কের তারা সাফল পেয়েছন। এেত
ফসেলর উৎপাদন তলনামূলক বিশ হে । উপেজলার ঘাড়াঘাট ইউিনয়েনর ঘুঘুরা ােমর
আদশ কৃষাণী মেহ ন বগম জানান, িশ ণ িনেয় কঁ েচা কে া সােরর ব বহার কের
সব জ চাষ কেরন। এেত তার জিমেত ফলন ভােলা হয়। বতমােন সব জ চােষর পাশাপািশ
বােরা খেত এই সার ব বহার করেছন। অপর এক কৃষাণী মাহফুজা বগম জানান, জবসার
উৎপাদন কের তার ফসেলর জিমেত ব বহার ও বাড়িত সার ১০ টাকা ক জদের িব
করেছন। এেত িতিন ভােলা মুনাফা অজন করেছন। কৃিষ অিফেসর তথ মাতােবক কঁ েচা
কে া
সাের িনিদ পিরমাণ নাইে ােজন, ফসফরাস, পটাশ, সালফার, ম াগেনিশয়াম,
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বারন, জব কাবন ও পািন থােক। যা মা টর জন খুবই উপকারী। উপেজলা কৃিষ অিফসার
এখলাস হােসন সরকার জানান, এ সার ব বহাের মা টর গুণাগুণ ভােলা থােক এবং উবরতা
শ ও বৃ পায়। জিমেত জবসার বাড়ােত উপেজলা কৃিষ িবভাগ কাজ করেছ।
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