
 

 

 
 

িময়াওয়ািক প�িতর িবেশষ�ঃ  
 

১) মািটর সে� িবিভ� উপকরণ িমিশেয় িঢিপ ৈতির   

২) �ানীয় �জািতর গাছ িনবরাান  

৩) েলয়ার বা �র ৈতিরর জনয িবিভ� উউতার গাছ িনবরাান 

৪) �িতিট িঢিপেত খুব ঘনভােব (�িত বগরিমটাের ৩িট কের)   

   াারা েরাপণ  

৫) াারা েরাপেণর পর মালিাং কের মািট েঢেক েফলা 

৬) মালিাং-এর উপেরই জলেসা  

৭) েহাসপাইেপ ঝাঁঝির লািগেয় জলেসা 

৭) �িতিট িঢিপেত যথাযথ িনকািশর বযব�া  

  

 

 

 

 

 
  

সংেকেপ িময়াওয়ািক প�িতঃ 
১) বাছাই করা জিম পির�ার – েয জিমেত িময়াওয়ািক জ�ল 

করা হেব েসই জিমিটেক �থেম ভাল কের পির�ার করেত 

হেব। 

 

 

 

 

২) পির�ার জিমর সীমা িনেদরশ ও নকশা ৈতির – জিম ��ত 

হেয় যাওয়ার পর দিড় ও াুেনর সাহােযয জিমর সীমানা িনেদরশ 

করেত হেব। 

এরপর কাগেজ ��ািবত িময়াওয়ািক জ�েলর একিট নকশা 

ৈতির করেত হেব। অেনকটা জিমর ওপর জ�ল ৈতির করেত 

হেল নকশা জেলর পাইপলাইন, মাল মজুেতর জায়গা সহ 

যাবতীয় িজিনেসর উে�খ থাকা বা�নীয়।   

 

 

 

 

 

 

 

িময়াওয়ািক প�িতেত �ত জ�ল ৈতির 



 

 

 

৩) িবিভ� উপকরণ সং�হ ও �ি�য়াকরণ –  

 

ক) বােয়ামাস ৈতিরর জনয – িময়াওয়ািক প�িতেত জ�ল 

ৈতিরর জনয �থেমই মািট ৈতির করেত হয়। িবিভ� িজিনস 

িমিশেয় বােয়ামাস ৈতির কের তা িনিদর্ িনয়ম েমেন তা 

মািটেত েমশােত হয়।  

বােয়ামােসর উপকরণ 

 িছ� ৈতিরকারী পদাথর – ধােনর েখাসা, গেমর েখাসা, 
ভূ�ার ভাঙা েখাসা, বাদােমর ভাঙা েখাসা ইতযািদ। 

 জল ধারণকারী পদাথর – আেখর শকেনা  াল, েকােকা 
িপট ইতযািদ। 

 সার – েগাবর, েকঁোাসার, ছাগেলর মল ইতযািদ। 
বােয়ামাস ৈতির 

বােয়ামােসর জনয �েয়াজনীয় এইসব উপকরণ সং�হ করার 

পর তা েজিসিব বা �িমক লািগেয় ভাল কের িম�ণ কের 

মজুত কের রাখেত হয়। 

  

 

 

 

খ) জীবমৃত বা প�গবয ৈতির জনয – আবিশযক না হেলও 

এেকেষ াারা েরাপেণর আেগ মািটেত িনিদর্ অনুপােত 

প�গবযও েমশােল ভাল ফল পাওয়া যায়।  

 

প�গেবযর উপকরণ (১ একর জিমেত) 

 েদিশ গরর েগাবর     ১০-১৫ েকিজ  

 েগামূষ      ৩-৪ িলটার  

 িমি্ গড়      ১-২ েকিজ  

  ােলর েবসন      ২ েকিজ 

 �াভািবক জ�েলর মািট    ২-৩ মুেঠা 
 জল                      ২০০-২৫০ িলটার 

 

  

  

  

 

 

 

প�গবয ৈতির 

এই সম� উপকরণ ভাল কের জেল িমিশেয় প�গবয ৈতির  

করেত হেয়। জিমর আয়তন অনুযায়ী প�গেবযর উপকরেণর  

অনুপাত িনধরারণ করা হয়।  



 

  

 

 

গ) মালিাং করার জনয – মািটর আ�রতা ধের রাখার জনয এই 

মালিাং করা হেয় থােক। তেব িময়াওয়ািক প�িতর িবেশেষ� 

হল এেকেষ মালিাং ৬-৮ মাস রাখেতই হয়।  

  মালিাং-এর উপকরণ 

 ধােনর খড়, গেমর খড়, যেবর বৃ�, ভূ�ার বৃ� 

ইতযািদ 

 ১.৫-২ ফুট উউতার ৩০িট বাঁেশর খঁুিট (�িত 
িঢিপর জনয) 

 ৩-৪ েকিজ পােটর দিড় (�িতিট িঢিপর জনয)  
 

  

  

 

ঘ) াারা েসাজা রাখার জনয বােঁশর কি� – িঢিপেত াারা েরাপণ 

করার আেগ াারার সমসংখযক ১ িমটার বা তার োেয় সামানয 

েবিশ উউতার বাঁেশর কি� বা সর কািঠ েজাগাড় কের রাখেত 

হেব। যা াারাগেলােক েসাজা রাখার কােজ বযবহার করা হয়। 
াারােক বাঁেশর কি�র সে� বাঁধার জনয পােটর সর দিড় বযবহার 

করেত হেব।     
 

 
 

 

৪) মািট ��ত ও িঢিপ ৈতির করা – জিমেত থাকা যাবতীয় 

অ�েয়াজনীয় ব� সিরেয় েফেল জিমর সব আগাছা িনমূরল 

কের জিমর মািট ভাল কের সমান করেত হেব। এবার নকশা 

অনুযায়ী ওই জিমেত এক বা একািধক িঢিপ ৈতির করেত 

হেব। 

 

 িঢিপ ৈতিরর জনয ১০০ বগরিমটার (২০ X ৫ িমটার) ও 

১ িমটার গভীর গতর করেত হেব।  

 �া� মািট দুিট সমান ভাগ কের েরেখ িদেত হেব।  
 গেতর হাত িদেয় িকছুটা বােয়ামাস ছিড়েয় িদেত হেব। 
 বািক বেয়ামাস দুেটা সমান ভােগ ভাগ করেত হেব। 
 এরপর অেধরক মািট গেতর েফলেত হেব। 
 তার ওপর অেধরক বােয়ামাস িবিছেয় িদেত হেব।  
 একইভােব আবার বািক অেধরক মািট েফলুন। 
 েশেষ বািক বােয়ামাস এবং প�গবয ভাল কের মািটেত  

ছিড়েয় িদন। াারা েরাপেণর জনয িঢিপ ��ত।     

  

  



 

৫) গাছ ও �জািত িনবরাান -  

মেন রাখেত হেব 

 �ানীয় েকানও �াভািবক জ�েল পিরদশরন। 
 িবিভ� উউতার সহজলভয গােছর তািলকা ৈতির করা। 
 এলাকায় সহজলভয �ানীয় �জািতর ওপর গর� 

েদওয়া।  
 �ানীয় নাসরারীর সে� েযাগােযাগ করা। 

েলয়ার বা �র ৈতিরর জনয এেকেষ উউতা অনুযায়ী িবিভ�  

গাছ িনবরাান করেত হয়।  

  

  

 

িবিভ� উউতার াার ধরেনর গাছ 

 গু (২-৬ িমটার) 

 সাব ি� (৬-১৫ িমটার) 
 ি� (১৫-৩৫ িমটার) 
 কযােনািপ (৩৫ িমটােরর েবিশ) 

েরাপেণর আেগ াারাগেলা িঢিপেত বিসেয় �িতিট �েপ িবিভ� 

উউতার গােছর িবনযাস েদেখ িনেত হয়।  

 

 

িময়াওয়ািক জ�েল উউতা অনুযায়ী িবিভ� গােছর অনুপাত 

সাধারণত এমন হেল ভাল হয়;- 

 গেুর �র                ৮-১২% 

 সাব ি� েলয়ার/�র       ২৫-৩০% 

 গােছর �র               ৪০-৫০% 

 কযােনািপ েলয়ার/�র      ১৫-২০% 

৬) েলয়ার ৈতিরর জনয াারা েরাপেণর প�িত – �িতিট ১০০ 

বগরিমটােরর িঢিপেক �িত বগরিমটােরর ১০০িট �েপ ভাগ কের 

তােত গতর কের িবিভ� উউতার িবিভ� ধরেনর গাছ (েকাথাও 

�িত �েপ ৩িট/েকাথাও ৪িট) েরাপণ করেত হেব। াারা েথেক 

াারার দূর� হেব ৬০ েসিম.।  

 

৭) েরাপণ পরবতরী কাজ -  

ক) মালিাং – াারা েরাপেণর পর ধােনর খড়/গেমর খড়/যেবর 

বৃ� বা ভূ�ার বৃে�র সাহােযয ৫-৭ ইি� পুর কের মািট েঢেক 

িদেত হেব। তারপর াারার মােঝ মােঝ বাঁেশর খঁুিট পঁুেত মািটর 

উপরকার মালিাং োেপ খঁুিটগেলােক পােটর দিড় িদেয় েবঁেধ 

িদেত হয়। এেত েজাের হাওয়া িদেলও মালিাং সের যােব না। 
 



 

  

খ) াারা েসাজা রাখেত – মালিাং হেয় েগেল াারার সামানয 

দূের বাঁেশর কি�/কািঠ পঁুেত পােটর সর দিড় িদেয় তার 

সে� াারািটেক হালকা কের েবঁেধ িদেত হেব। কি�র উউতা 
েযন াারার সে� সাম�সযপূণর হয়। াারা ল�া হেয় ঝুেল পড়েল 
েসখােন ল�া কি�/কািঠ বযবহার করেত হয়।  

 

৯) িনকািশ বযব�া – উপযু� িনকািশ বযব�া থাকা বা�নীয়। জ�েল যােত েকানওভােব জল জমেত না পাের। 

 

        

         িঢিপেত েকানও নীাু জায়গা বা গতর থাকা ালেব না। 
           

               িঢিপেত উপযু� িনকািশ বযব�া।              
 

 

১০) েদখভাল – েরাপেণর পর ২-৩ বছর সময়কাল পযর� এই জ�েল পিরাযরার �েয়াজন হয়। ১-২ মাস 
অ�র এই �ি�য়া াালােত হয়। এেকেষ অবশয করণীয়;- 

 �িত িঢিপর মের যাওয়া াারা িাি�ত করা 

 মৃত াারা তুেল নতুন াারা েরাপণ করা 

 কখনই গােছর  াল ছাটঁাই করা যােব না 
 জ�েলর মািট েথেক শকেনা পাতা ও  ালপালা েতালা ালেব না 

 গােছ বা মািটেত েকানও রাসায়িনক বযবহার েথেক িবরত থাকা  

  

 

 

 

 

 

৮) জলেসা -  �থম অব�ায় �িতিদন জ�েল ১ ঘ�া জলেসোর �েয়াজন হয়। মালিাং-এর উপেরই জলেসা 

িদেত হয়। িঢিপর �িত বগরিমটাের ৫ িলটার জল লােগ। অথরাা ১০০ বগরিমটার জায়গার জনয ৫০০ িলটার 
জেলর �েয়াজন হেব।  
 

  

         জলেসোর সমেয় ঝাঝঁির ছাড়া েহাসপাইপ বযবহার 

           করা যােব না। 
 েহাসপাইেপর মুেখ ঝাঝঁির লািগেয় েসা িদেত হেব। 

 


