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��লা

বের� অ�েল ত�লা চাষ

লাভ ��িশ, ক�ষক খুিশ 

চ�পাইনবাবগ�, নওগ� ও রাজশাহীর বের� অ�েলর উঁচ� জিমেত ত�লার চাষ বাড়েছ। �সচ কম
লােগ বেল এই ফসল চাষ কের লাভ ��িশ হয়।

চ�পাইনবাবগ�

বের� অ�েলর ত�লাগােছ ফ�েট আেছ সাদা ফ�ল। ছড়াে� মনজ�ড়ােনা ��তা। ত�লার �খত �ধু আন�ই িদে� 

না, ক�ষেকর মুেখ ত�ি�র হািসও ফ��েয়েছ। ভােলা ফলন ও ভােলা দাম �পেয় ক�ষেকরা খুিশ। এ কারেণ বের� 

অ�েলর ক�ষেকরা ত�লা চােষর িদেক ঝ�ঁকেছন। গত বছেরর ত�লনায় এবার ি��ণ জিমেত ��েড়েছ চাষ। 

��েড়েছ চািষর সংখ৵া।

ত�লা চােষ ক�ষকেদর আ�হ বাড়ায় বের� অ�েল ত�লা চােষর উ�ল স�াবনা �দখেছ চ�পাইনবাবগে�র ত�লা 

উ�য়ন গেবষণা ���। এ িবষেয় গেবষণা ��ে�র ঊ�৴তন ���ািনক কম৴কত৴া �মা. জাহা�ীর আলম �থম 

আেলা�� জানান, বের�ভ�িমর উঁচ� জিম, �য�েলােত �সচসুিবধা ��ই বা কম ফসল হয়, �সসব জিমই ত�লা 
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চােষর উপেযাগ�। খরা�বণ বের�ভ�িমেত �সচ ছাড়া বা কম �সেচর ফসল চােষর উপেযাগ�। অন৵িদেক ��ােনা 

�েয৴ােগর কবেল পেড় না বলেলই চেল। �চিলত অন৵ান৵ ফসেলর ত�লনায় লাভজনক। ত�লা িবি�র জন৵ও 

��তা খুঁজেত হয় না, বরং ��তাই আেস চািষেদর �দারেগাড়ায়। ফেল ত�লা চােষর িদেক ঝ�ঁকেছন ক�ষক। 

জনি�য় হেয় উঠেছ ত�লা চাষ। গত �মৗসুেম �যখােন বের� অ�েলর ৫০০ িবঘা জিমেত ত�লা চাষ হেয়েছ, 

�সখােন এবার হেয়েছ এক হাজার িবঘায়। ত�লা চােষ উ��� করার জন৵ বাড়ােনা হেয়েছ �দশ�নী �টও। 

চ�পাইনবাবগে�র নােচাল উপেজলার পূব৴ল�ণপুর �ােমর স�ওতাল যুবক যুেসন ট�ড� ত�লা চাষ কের �াবল�ী 

হেয়েছন। ত�লা চােষ এবার ত�র চত�থ� বছর। গত বছর িতিন প�চ িবঘায় ত�লা আবাদ কেরেছন। এবার কেরেছন 

১২ িবঘায়।

যুেসন ট�ড� �থম আেলা�� বেলন, ‘ত�লা চাষই আমােক পােয়র তলায় মা� িদেয়েছ। ত�লা চাষ কের িবঘায় 

২০-২৫ হাজার টাকা লাভ হেয়েছ। ত�লা চােষ �িত িবঘায়  ১৫-১৬ হাজার টাকা খরচ হয়। ত�লা চােষর লাভ িদেয় 

�সচপা� ��না হেয়েছ। িনেজর জিম ছাড়াও অেন৵র জিমেত পািন িদেয় বাড়িত আয় করিছ।’ িতিন আরও 

বেলন, গত বছেরর ত�লনায় এবার নােচােল ত�লার চাষ হেয়েছ ি��েণর ��িশ। চািষর সংখ৵াও ��েড়েছ। আগামী 

বছর আরও বাড়েব আশা করা যায়।

বের� অ�েলর �গাম�াপুর উপেজলার পাব৴ত�পুর ইউিপ বড়দাদপুর �ােম আর এক িশি�ত ত�লাচািষ �মাতাহার 

�হােসন (৩৮)। িব�৵ৎ �েকৗশলিবদ৵ায় �াতক িতিন। চাকির করেতন এক� ��সরকাির �িত�ােন। �িশ�ণ িনেয় 

গত �মৗসুেম িতিন ১৭ িবঘায় ত�লা চাষ কেরন। আশপােশর অন৵রা �যখােন িবঘা�িত ১০ মণ ত�লা উৎপাদন কের 

খুিশ; �সখােন ত�র জিমেত ১২ মণ কের ফলন হয়। চলিত �মৗসুেম িতিন ১৯ িবঘায় ত�লা চাষ কেরেছন। 

�মাতাহার �হােসন �থম আেলা�� বেলন, ত�লা চােষ অেনক সুিবধা। ত�লা িবি� করেত ��তা খুঁজেত হয় না বরং 

��তাই এেস িকেন িনেয় যান। �পেম�ও ভােলা। গত �মৗসুেমর আেগর �মৗসুেম দাম িছল �িত মণ িছল ২ 

হাজার ৭০০ টাকা। গত �মৗসুেম িছল ৩ হাজার ৬০০ টাকা আর এবার ৩ হাজার ৮০০ টাকা। এ দাম �পেয় 

ত�লাচািষরা খুিশ। 

রাজশাহী অ�েলর ত�লা উ�য়ন ��ােড৴র �ধান ত�লা উ�য়ন কম৴কত৴া �মাজা�ীদ আল শামীম �থম আেলা�� 

জানান, বের� অ�েল ত�লা চােষর উপেযাগ� জিম রেয়েছ �ায় �ই লাখ �হ�র। এর মেধ৵ ৫০ হাজার �হ�র জিম 

ত�লা চােষর আওতায় আনার ল�৵মা�া রেয়েছ ত�লা উ�য়ন ��ােড৴র।
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