
কৃষ প্রযুষতিঃ 

কৃষ উৎপাদন বৃষি ও কৃষর আধুষনকায়নন কৃষ ম্প্রারণ অষিদপ্তররর মাধ্যরম বর্তমারন নয ক কৃষ প্রযুষত মারঠ ব্যবহৃর্ রে- 

অ) ভামান নবরড বষজ চা 

আ) গ্রীষ্মকাষন নেঁয়াজ/ র্রমুজ/ টরমারটা চা।  

ই) িারনর ঠিক বয়রর চারা নরাপন।  

ঈ) িাননর ময় চা পিষর্।  

ক) ক্ষষর্কর নপাকা দমরনিঃ 

১. নক্স নেররামন োঁদ ব্যবার।  

২. ষিষক ইরয়ারা কাড ত ব্যবার।  

৩. জজব বাাইনালক ।  

৪. ট্রাইরকাডাম তা 

খ) ার প্ররয়াগিঃ 

১. ভাষম ত করপাি 

২. কুইক করপাি 

৩. ট্রাইরকা ষরচট 

৪. জীবাণু ার 

৫. েষয়ার নে 

৬. সুম ার ব্যবার 

গ) নট প্রদান ংক্রান্তিঃ 

১. এডষিউষড পিষর্ 

২. ষের্া পাইপ 

৩. ষিপ নচ 

৪. বাষরড পাইপ 

৫. াইরিােষনক চা 

ঘ) নতুন জার্ ম্প্রারণ 

১. উেলী জার্- দানাদার ে, ে ও বষজ। 

২. াইষিড জার্- িান, ভূট্টা, ে ও বষজ (কযাপষকাম, নটু, িরকাী) 

ঙ) পাষরবাষরক পুষি উন্নয়নিঃ 

১. বর্বাষিরর্ ারা বছর বাগানাকারর বষজ চা।  

২. বর্বাষিরর্ উন্নর্ জারর্র েরর চারা নরাপন, পষরচয তা ও বছরব্যাষপ ে উৎপাদন।  

৩. বাষির পারল পষর্র্ জষমরর্ ছায়াযুত স্থারন আদা, লুদ, ষমষি আলু, পু ুঁইলাক, নবু ও িষনয়ার চা।  

৪. পুকুরপারি পাষনর উপর চাায় াউ, করা, ললা ও র্রমুজ চা।  

৫. অো গারছ নগা মষরচ, পান ও গাছ আলু চা।  

৬. ঘররর চাায় াউ ও কুমিা চা।  

  



চ) বীজ উরযাতা জর্ষর, মান পন্ন বীজ উৎপাদন ও ংরক্ষণিঃ 

১. কৃক দষভষিক উেলী জারর্র িান, গম, পাট ও আলুবীজ উৎপাদন, ংরক্ষণ ও ষবর্রণ।  

২. আধুষনক উেলী জারর্র ডা, নর্ ও মা েরর বীজ উৎপাদন, ংরক্ষণ ও ষবর্রণ।  

ছ) কৃষ যাষিকীকরণিঃ 

১. িান কাটারযি – ষরপার, ষমষন ও কম্বাইন্ড ানভ তিার।  

২. রাই ট্রান্সপ্লান্টার 

৩. ষড ষিার/ নল ক্রাার (ভূট্টা) 

৪. উইডার/ যাররায়ার/ ষড িায়ার 

জ) নতুন ে ও ষবরদষল ে বষজ চািঃ 

১.  ভূট্টা, আম, নপয়ারা, কু, র্রমুজ, িাগন ে, নালপাষর্, রামু্বটান।  

২. বষজ – ষক, নেন্মবীন, িরকা, নকায়া, কযাপষকাম, নটু।  

ঝ) উচ্চ মূরের ে চািঃ 

১. র্রমুজ, কযাপষকাম, িাগন ে, ষবরদষল আম, নপয়ারা, কাজুবাদাম, কারাষজরা, লষরো।  

ঞ) ছাদ বাগানিঃ 

১. ছাদ বাগারনর নকা জর্ষর।  

২. নছাট আকৃষর্র ে, বষজ, ে ও ওষুষি গারছর বাগান স্থাপন।  

ট) মাষচং: 

১. জজব আবজতনা দ্বারা মাষচং।  

২. পষষিন লীট মাষচং (র্রমুজ, ললা, টরমারটা)।  

ঠ) প্রুষনং: 

১. প্রুষনং – আম, নপয়ারা, মাল্টা, কমা, নবু।  

২. কম – গ্রােটং – আম, মাল্টা, নবু, কাঠা, জামু্বরা।  

 

 


