
 

 

কৃষি প্রযষুতিঃ 
কৃষি উৎপাদন বৃষি ও কৃষির আধুষনকায়নন কৃষি সম্প্রসারণ অষধদপ্তনরর মাধযনম বর্ত মানন যে সকল 
কৃষি প্রেুষি মানে বযবহৃর্ হনে –  
অ) ভাসমান যবনে সবষি চাি ।  
আ) গ্রীষ্মকাষলন যপেঁয়াি/ র্রমুি/ টনমনটা চাি ।  
ই) ধাননর সঠিক বয়নসর চারা যরাপন  
ঈ) ধাননর সমলয় চাি পিষর্  
ক) ক্ষষিকর প োকো দমন িঃ 
১. যসক্স যেনরামন েেঁ াদ বযবহার 
২.স্টিষক ইনয়ানলা কােত  বযবহার। 
৩ জিব বালাইনাশক 
৪. ট্রাইনকাোমতা  
খ) সোর প্রন োগিঃ  
১. ভার্মি কনপাস্ট  
২. কুইক কনপাস্ট 
৩. ট্রাইনকা ষলনচট 
৪.িীবাণু সার  
৫. েষলয়ার যে  
৬. সুিম সার বযবহার 
গ) পসচ প্রদো  সংক্রোন্তিঃ  
১. এেষিউষে পিষর্ 
২. ষের্া পাইপ 
৩. ষিপ যসচ 
৪.  বাষরে পাইপ 
৫. হাইনিােষনক চাি  
ঘ)  িু  জোি সম্প্রসোরণিঃ 
১. উেশী িার্ – দানাদার েসল, েল ও সবষি 
২.হাইষিে িার্ – ধান, ভূট্টা, েল ও সবষি (কযাপষসকাম, যলটুস , িনকালী ) 
ঙ)  োষরবোষরক  ুষ্টি উন্ন  িঃ 
১. বসর্বাষিনর্ সারা বছর বাগানাকানর  সবষি চাি । 
২. বসর্বাষিনর্ উন্নর্ িানর্র েনলর চারা যরাপন, পষরচেতা ও বছরবযাষপ েল উৎপাদন। 



 

 

৩ বাষির পানশ পষর্র্ িষমনর্ ছায়ােুি স্থানন আদা, হলুদ, ষমষ্টি আলু, পুেঁইশাক, যলবু ও ধষনয়ার 
চাি। 
৪, পুকুরপানি পাষনর উপর চালায় লাউ, করলা , শশা ও র্রমুি চাি । 
৫.অেলা গানছ যগাল মষরচ, পান ও গাছ আলু চাি ।  
৬. ঘনরর চালায় লাউ ও কুমিা  চাি ।  
চ) বীজ উনদেগতো তিষর , মো  সম্পন্ন বীজ উৎ োদ  ও সংরক্ষণিঃ 
১. কৃিক দলষভষিক উেশী িানর্র ধান , গম , পাট ও  আলুবীি উৎপাদন, সংরক্ষণ ও ষবর্রন ।  
২. আধুষনক উেশী িানর্র োল , যর্ল ও মসলা েসনলর বীি উৎপাদন , সংরক্ষণ ও ষবর্রণ । 
ছ) কৃষি যোষিকীকরণিঃ  
১. ধান কাটারেন্ত্র - ষরপার, ষমষন ও কম্বাইন্ড হানভতস্টার। 
২. রাইস ট্রান্সপ্লান্টার 
৩. ষসে ষিলার / যশল ক্রাসার (ভূট্টা ) 
৪. উইোর/ হযানরায়ার/ ষসে িায়ার 
জ)  িু  ফসল ও ষবনদষি ফল সবষজ চোিিঃ 
১. ভূট্টা, আম , যপয়ারা , কুল , র্রমুি , িাগন েল , নাশপাষর্ , রামু্বটান ,  
২. সবষি – ষলক, যেন্মবীন, িনকাষল, যকায়াস , কযাপষসকাম , যলটুস  । 
ঝ) উচ্চ মূনলের ফসল চোিিঃ 
১. র্রমুি , কযাপষসকাম , িাগন েল , ষবনদষশ আম , যপয়ারা,  কািবুাদাম , কানলাষিরা,শষরো, । 
ঞ) ছোদ বোগো িঃ  
১. ছাদ বাগাননর নকসা জর্ষর  
২. যছাট আকৃষর্র েল , সবষি , েল ও  ওিুষধ গানছর বাগান স্থাপন  
ট) মোলষচংিঃ  
১. জিব আবিত না দ্বারা মালষচং । 
২. পষলষিন শীট  মালষচং ( র্রমুি , শশা , টনমনটা )  
ঠ) প্রুষণংিঃ 
১. প্রুষনং – আম , যপয়ারা , মাল্টা , কমলা , যলবু ।  
২. কলম – গ্রােটং – আম , মাল্টা, যলবু , কাোল , িামু্বরা। 


