
তুলা চাষের সাশ্রয়ী স্প্রে-স্প্রেশিন 

 

১। আইশিয়া/স্প্রসবার নাে: তুলা চাষের সাশ্রয়ী স্প্রে-স্প্রেশিন  

 স্প্রসবা গ্রহণকারী: সকল তুলা গষবেণা খাোর ও তুলা চােী। 

 

২। শবদ্যোন স্প্রসবার শববরণঃ 

ন্যাপষসক স্প্রেয়ার ব্যবহাষরর োধ্যষে তুলা গাষের প্রত্যকটি সাশর/লাইন পৃথকভাষব এষকর পর এক স্প্রে করা হয়। 

পূষব ের স্প্রসবা প্রদান পদ্ধশত্: 

 

 

৩। শবদ্যোন সেস্যা ও সেস্যার মূল কারণঃ 

শবদ্যোন সেস্যা: 

একটি ন্যাপষসক স্প্রেয়াষরর শসষেল নষেল শদষয় স্প্রে করষল ত্া তুলা গাষের একটি সাশর/লাইষনর কীটনািক প্রষয়াগ 

করা যায়। এসেয় ন্যাপষসক স্প্রেয়াষরর ট্যাশিটি (১০ শলঃ) বাহষকর কাঁষে বহন করষত্ হয় ও হাষত্ পাম্প করষত্ হয়  

যার ফষল বাহষকর পশরশ্রে স্প্রবিী হয় ফষল কাশিত্ ফলাফল /কে েক্ষেত্া কষে যায়।  

 

সেস্যার মূল কারণ: 

ন্যাপষসক স্প্রেয়াষরর োধ্যষে কীটনািক প্রষয়াগ শ্রশেক ও সেয় সাষপক্ষ। 

 

সেস্যার কাষরষণ স্প্রসবাগ্রহীত্াষদর স্প্রভাগাশি: 

অশেক শ্রশেক ও সেয় সাষপক্ষ হওয়ায় যথাসেষয় কীটনািক প্রষয়াগ ব্যহত্ হয় ফষল তুলা গাষের বৃশদ্ধ বাোগ্রস্থ হয় এবং 

ফলন কে হয়। 

 

৪। সেস্যার স্প্রভাক্তভুগীঃ তুলা গষবেণা, প্রশিক্ষণ ও বীে বে েন খাোর শ্রীপুর, গােীপুর। 

 

৫। সেস্যা সোোষন প্রদত্ত আশিয়ার শিষরানােঃ  

“তুলা চাষের সাশ্রয়ী স্প্রে-স্প্রেশিন” 

 

৬। (ক) সোোন প্রশিয়াঃ  



দুই চাকা শবশিষ্ট একটি স্প্রেলা সাইষকষল সংষযাশেত্ ১০ শল. ট্যাি ও ০২ টি শনয়ন্ত্রণষযাগ্য নষেষলর সাহাষে ০২ লাইন 

ফসষল একই সেষয় কীটনািক/ ঔেে প্রষয়াগ করা হয়। সাইষকষলর চাকার ঘূণ েষন যন্ত্রটিঅষটা পাম্প হয় ত্াই বাহকষক 

হাষত্র সাহাষে স্প্রেশিনটি পাম্প করার প্রষয়ােন হয় না ফষল বাহষকর কে েদক্ষত্া বৃশদ্ধ পায়। কে সেষয় অশেক কাে 

সম্পূন ে হয়।  

 

(খ) প্রষসস ম্যাপঃ  

 

 

 

৭। প্রত্যাশিত্ ফলাফলঃ  

 সেয় খরচ যাত্ায়াত্ 

আইশিয়া বাস্তবায়ষনর আষগ এক স্প্রহক্টর েশে ন্যাপষসক স্প্রেয়াষরর 

োধ্যষে স্প্রে সম্পন্ন করষত্ দুই েন 

শ্রশেষকর সাত্ স্প্রথষক আট ঘন্টা সেয়  লাষগ 

২ x৫০০=১০০০/- ২ 

আইশিয়া বাস্তবায়ষনর পষর প্রস্তাশবত্ স্প্রে স্প্রেশিষনর োধ্যষে এক স্প্রহক্টর 

েশে স্প্রে সম্পন্ন করষত্ এক েন শ্রশেষকর 

পাঁচ স্প্রথষক েয়  ঘন্টা সেয়  লাষগ। 

১x ৫০০=৫০০/- ১ 

আইশিয়া বাস্তবায়ষনর ফষল 

স্প্রসবা গ্রশহত্ার প্রত্যাশিত্ 

স্প্রবশনশফট 

সহষযাগীকৃত্ স্প্রে স্প্রেশিষনর োধ্যষে স্বল্প সেষয়, স্বল্প শ্রশেক দ্বারা কে 

যাত্ায়াষত্র োধ্যষে কীটনািক/ঔেে প্রষয়াগ সম্ভবপর হষব। 

 

৮। শরষস োস ম্যাপঃ 

প্রষয়ােনীয় সম্পদ স্প্রকাথা হষত্ পাওয়া যাষব 

খাত্ শববরন প্রষয়ােনীয় অথ ে  

েনবল রােস্ব ১৫,০০০/-  

বস্তুগত্ রােস্ব ৫,০০০/-  

 

৯। বাস্তবায়নকারী টিেঃ 



িশেক নং নাে ও পদবী অবস্থান 

১ েনাব স্প্রোঃ আব্দুল ওয়াহাব, কটন এষগ্রানশেস্ট টিেশলিার 

২ স্প্রোঃ এনামুল হক প্রোন, ট্রাক চালক সদস্য  

৩ েনাব নুসরাত্ োহান, তুলা উন্নয়ন কে েকত্ো সদস্য সশচব 

 

 


