
প্রযুক্তির তাক্তিকা 
প্রযুক্তির নাম ক্তিিরণ 

প্রযুক্তি- ১. ক্তিক্তিন্ন কৃক্তি পক্তরবিশ 
অঞ্চবি আখ চাবির জন্য সাবরর 
সুপাক্তরশমািা 

ক্তিক্তিন্ন কৃক্তি পক্তরবিশ অঞ্চবি আখ চাবি সাবরর সক্তিক মাত্রা ও প্রব াগ ক্তিক্তি 
ক্তনিধারণ করা হব বে।  

প্রযুক্তি- ২. গুড় উৎপাদবন 
নাইবরাবজন সার প্রব াবগর সম  

 মিুপরু অঞ্চবি (শ্রীপুর উপবজিা) আবখর উচ্চ ফিন ও উন্নত মাবনর 
গুড় উৎপাদবনর জন্য নাইবরাবজন সার ক্ততন িাবপ প্রব াগ করা 
প্রব াজন (এক তৃতী াাংশ ররাপবণর সম , এক তৃতী াাংশ ররাপবণর 
৯০ ক্তদন পর এিাং িাকী অাংশ ররাপবণর ১৫০ ক্তদন পর )।  

 গঙ্গা ক্তিবিৌত উচ্চ সমিূক্তম এিাকা ক্তিবশি কবর ঈশ্বরদী ও চাাঁপাই 
নিািগঞ্জ এিাকা  নাইবরাবজন সার দুই িাবপ প্রব াগ করবি (১/২ 
অাংশ ররাপবণর সম  এিাং অিক্তশষ্াাংশ ররাপবণর ১২০ ক্তদন পর) 
আবখর িাি ফিন ও উন্নত মাবনর গুড় পাও া যা । 

প্রযুক্তি- ৩. চর এিাকা  আখ চাবি 
সাবরর মাত্রা ক্তনিধারণ 

চর এিাকা  উচ্চ ফিনশীি আখ উৎপাদবন প্রক্তত রহক্টর জক্তমবত 
নাইবরাবজন, ফসফরাস ও পটাক্তশ াম যথাক্রবম ১০০, ৮০ ও ৮০ রকক্তজ 
হাবর প্রব াগ করবত হবি। এবত চর এিাকা  রটকসই আখ উৎপাদন 
ক্তনক্তিত হবি। 

প্রযুক্তি- ৪. আখ উৎপাদবন সমক্তিত 
সার িযিস্থাপণা 

পরুাতন ক্তহমািব র পাদিুক্তম অঞ্চবি আখ উৎপাদবন ৭৫% অনুবমাক্তদত 
মাত্রা  রাসা ক্তনক সাবরর সাবথ রহেঃ প্রক্তত ২০ টন রপ্রসমাড ও ১০ টন িান 
চাতাবির োই প্রব াগ করবি মাক্তটবত জজি পদাবথরধ পক্তরমান িকৃ্তি কবর। 
জজি ও  অজজি সার একবত্র প্রব াগ কবর অনবমাক্তদত মাত্রা  রাসা ক্তনক 
সাবরর রচব  রহেঃ প্রক্তত ২২.২৫ টন অক্ততক্তরি আবখর ফিন পাও া 
ক্তগব বে।  

প্রযুক্তি- ৫. মুক্তড় আখ চাবি সমক্তিত 
সার িযিস্থাপণা 

গঙ্গা ক্তিবিৌত উচ্চ সমিূক্তম এিাকা  আখ উৎপাদবন মাক্তটর উিধরতা ও 
গুনগত মান িজা  ররবখ উচ্চ ফিবনর জন্য  রহক্টর প্রক্তত ১৫ টন খামার 
জাত সার ( FYM) অথিা রপ্রসমাবডর ( Pr ess mud) সাবথ অনুবমাক্তদত 
মাত্রার ২৫% কম রাসা ক্তনক সার প্রব াগ করবত হবি। উবেখয রয, 
শুিুমাত্র ৫০% অক্ততক্তরি ইউক্তর া সার প্রিান ফসবির রচব  রিশী মুক্তড় 
আবখ প্রব াগ করবত হবি। 

প্রযুক্তি- ৬. অম্লিমধী মাক্তটবত আখ 
উৎপাদবন ডবিাচবুনর িযিহার 

অম্লী  মাক্তটবত আবখর িািজনক ফিবনর জন্য রহেঃ প্রক্তত ৩৬০ রকক্তজ 
ডবিাচনু সম্পূণধ পক্তরমান ররাপবনর পবুিধ অনুবমাক্তদত অন্যান্য সাবরর সাবথ 
নািা  প্রব াগ কবর মাক্তটবত িািিাবি ক্তমশাবত হবি। 

প্রযুক্তি- ৭. রিবি ও অম্লিমধী 
মাক্তটবত আখ উৎপাদবন সিুবিার 
(২০% রিারন) সার প্রব াগ 

আবখর িািজনক ফিবনর জন্য রহেঃ প্রক্তত ২০ রকক্তজ সিুবিার সম্পূনধ 
পক্তরমান ররাপবনর সম  অনুবমাক্তদত অন্যান্য সাবরর সাবথ নািা  প্রব াগ 
কবর মাক্তটবত  িািিাবি ক্তমশাবত হবি।  

প্রযুক্তি- ৮. আবখর সাবথ ২  সাথী 
ফসি ক্তহসাবি সিুজ সাবরর আিাদ 

আবখর দুই সাক্তরর মাবের ফাাঁকা জা গা  ২  সাথী ফসি ক্তহসাবি 
সিুজসার (জিঞ্চা/ শনপাট) চাি করা যা । মাক্তটর উিধরতা িকৃ্তির জন্য ফিু 
আসার আবগই সিুজসার ফসিবক মাক্তটর সাবথ িািিাবি ক্তমক্তশব  ক্তদবত 
হবি। সিুজসার রহক্টর প্রক্তত ৯০ রকক্তজ ইউক্তর ার সমতুিয নাইবরাবজন 
সরিরাহ কবর।  



প্রযুক্তি- ৯. আখ উৎপাদবন সুিম 
মাত্রা  ক্তমশ্রসাবরর িযিহার 

গঙ্গা ক্তিবিৌত উচ্চ সমিূক্তম এিাকা  ইক্ষ ু চাবি রহ: প্রক্তত ৫০০ রকক্তজ 
ক্তমশ্রসার (NPKS এর অনুপাত ১০ঃেঃ২২ঃেঃ১৫ঃেঃ৬) এর সাবথ ৩.৫ রকক্তজ 
দস্তা সার জক্তম জতরীর সম  প্রব াগ করবত হবি এিাং ২১৫ রকক্তজ ইউক্তর া 
দুই দফা  (১ম দফা আখ ররাপবনর ১২০- ১৫০ ক্তদন এিাং ২  দফা ১৫০-
১৮০ ক্তদন পর) উপক্তর প্রব াগ করবত হবি।  

প্রযুক্তি- ১০. আবখর সাবথ সাথী 
ফসি চাবি সাবরর মাত্রা ক্তনিধারণ 

িতধমাবন প্রা  ৯ ক্তট কৃক্তি পক্তরবিশ অঞ্চবি আবখর সাবথ ক্তিক্তিন্ন সাথী 
ফসবির চাি হবে। আবখর সাবথ সাথী ফসি চাবি সাবরর মাত্রা এিাং 
প্রব াগ ক্তিি ক প্রযুক্তি উদ্ভািন করা হব বে। 

প্রযুক্তি- ১১. সিুজ সার ক্তমক্তশব  
মাক্তটর উিধরতা িৃক্তি 

সিুজ সার রযমন শনপাট, জিঞ্চা, নীিগাে ও রগামটর মাক্তটবত রহক্টর প্রক্তত 
৪০.০ রথবক ৫২.৫ রকক্তজ নাইবরাবজন রযাগ কবর এিাং পরিতধী আবখর 
ফিন সবিধাচ্চ ৮৯.৫ টন/রহ. উৎপাদন কবর। 

প্রযুক্তি- ১২. আবখর িা িী  
নাইবরাবজন সাংিন্ধনকারী 
িযাকবটক্তর া সনািকরণ 

িা ু রথবক মাক্তটবত নাইবরাবজন সাংিন্ধনকারী দুক্তট িযাকবটক্তর া রেিক্তসব িা 
ক্তনউমক্তন ( Kl ebsi el l a pneumoni ae)  ও রপনবটা া এবলামাবরন্স 
( Pant oea aggl omer ans)  আবখর পাতা, কান্ড ও ক্তশকড় রথবক 
সনাি করা হব বে।  

প্রযুক্তি- ১৩. রাইবকাডামধা সমৃি 
রপ্রসমাড ও রাসা ক্তনক সাবরর 
সমক্তিত প্রব াবগ আবখর ফিন িকৃ্তি  

আবখর জক্তমবত সুপাক্তরশকৃত রাসা ক্তনক সাবরর মাত্রার সাবথ রাইবকাডামধা 
হাক্তজধব নাম সমৃি রপ্রসমাড রহক্টর প্রক্তত ৭.৫ টন প্রব াগ করবি িাি ফিন 
পাও া যা । 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ক্তচত্র- ১ঃেঃ অজজি সার প্রব াগকৃত আবখর জক্তম (িাবম) এিাং জজি ও  অজজি সার একবত্র প্রব াগকৃত আবখর জক্তম 
(ডাবন) [প্রযুক্তি- ৪]। 

 



 
ক্তচত্র- ২ঃেঃ ডবিাচনু ক্তিহীন আবখর জক্তম (িাবম) ও ডবিাচনু প্রব াগকৃত আবখর জক্তম (ডাবন) [প্রযুক্তি- ৬]। 

 

 
ক্তচত্র- ৩ঃেঃ সিুবিার ক্তিহীন আবখর জক্তম (িাবম) ও সিুবিার প্রব াগকৃত আবখর জক্তম (ডাবন) [প্রযুক্তি- ৭]। 

 
ক্তচত্র- ৪ঃেঃ আবখর সাবথ ২  সাথী ফসি ক্তহসাবি শনপাবটর আিাদ [প্রযুক্তি- ৮]। 

 
ক্তচত্র- ৫ঃেঃ সুিম মাত্রা  ক্তমশ্রসার প্রব াগকৃত আবখর জক্তম [প্রযুক্তি- ৯]। 



 
ক্তচত্র- ৬ঃেঃ Kl ebsi el l a pneumoni ae (িাবম) ও Pant oea aggl omer ans (ডাবন) এর কািচার 

[প্রযুক্তি- ১২]। 
 


