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জরুাছিড়েত খাদ� িভি�ক পুি� ফিলত িবষয়ক ২িদনব�াপী কৃষক
�িশ�ণ কম�শালা অনিু�ত!
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॥ জরুাছিড় �িতিনিধ ॥

রা�ামা� �জলাধীন জরুাছিড় উপেজলায় ম�লবার
�ানীয় কৃষকেদর িনেয় পিরষদ হল�েম দইু িদন
ব�াপী কম�শালায় �থমিদেন �িশ�ণ �দান কেরন ডঃ
�মাহা�দ জিহর উ�াহ।

�িশ�ণ চলাকােল উ��তন �ব�ািনক কম�কত� া ও
�কা-ইনেভি�েগটর িসএইচ� �েজ� এবং বাংলােদশ
ফিলত পুি� গেবষণা �িশ�ণ ইনি��উট (বারটান)

ডঃ �মাহা�দ জিহর উ�াহ বেলন, পুি� হে� খােদ�র �িতফলন। খােদ� ৬ রকেমর পুি� উপাদান থােক। যথাঃ
শক� রা, আিমষ,��হ/চিব�, িভটািমন,খিনজ লবন,ও পািন।বত� মােন নতুন উপাদান িহসােব আঁশ সংযু�
হেয়েছ। �িত� মানেুষর িবিভ� ধরেণর পুি� উপাদান সম�ৃ খাবার �েয়াজনীয় পিরমাণ িনয়িমত �হণ করা
�েয়াজন বেল মেন কেরন।

�িশ�ণ �দান কােল িতিন আেরা বেলন, পাহােড়র মানষু �ায়রই �ঁটিক মাছ খায়, এজন� �ঁটিক মাছ রা�া
করার সময় িকছু�ণ িভিজেয় রাখেত হেব। এেত রা�া করার পর কীটনাশেকর রাসায়িনেকর �কান �ভাব
থাকেবনা। এসময় িতিন �িশ�ণাথ�েদর উে�শ� কের জানান, বাংলােদেশ �ায় �দড় �কা� বসতবািড় আেছ।
১৯৮৮ িরেপ�াট অনযুায়ী �মাট বসতবািড়র মা� ১৩ বািড় সবিজ চােষ আওতাভু�।ভুিমহীনও �াি�ক
চাষীেদর �কান সবিজর বাগান নাই বা খুব অ� পিরমােণ আেছ। ভুিমহীন ও �াি�ক চাষীরাই �বশী খাদ� ও
পুি�র অিনরাপ�ার মেধ� থােক।তাই অপুি�র �ধান কারণ হল অপয�া� সবিজ �হণ । সেচতনতা বিৃ�র জন�
পুি�র �নগত মান বিৃ�র লে�� িনয়িমত অিধক পুি�মাণ স�� শাক-সবিজ ও ফল খাদ� পিরেবশন �েয়াজন
বেল ম�ব� কেরন। তাই সকল সেচতন কৃষকেদর এই িবষেয় আেরা �বশী আ�হী গেড় �তালার জন� অনেুরাধ
কেরন। একইিদেন কৃিষ কম�কত� া িবদৎু �মার �চৗধুরীেক িবদায় সং��না �দওয়া হয়। এেত উপি�ত িছেলন,
উউ পবন �মার চাকমা সহ উ��তন কম�কত� াগণ।

     

পাহােড়র আেরা খবর

সব�েশষ…………………
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করাকরা  স�ূণ�স�ূণ�  �বআইিন।�বআইিন।  করা স�ূণ� �বআইিন। ((গণ�জাত�ীগণ�জাত�ী  বাংলােদশবাংলােদশ  সরকােররসরকােরর  তথ�তথ�  অিধদ�েরঅিধদ�ের  িনব�েনরিনব�েনর  জন�জন�  আেবিদতআেবিদত))(গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর তথ� অিধদ�ের িনব�েনর জন� আেবিদত)
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