
পাট হল পবূর্ ভারেতর পণূর্ নগদী শসয্, যা েদেশর ায় ৫ 
িমিলয়ন মানেুষর জীবন-জীিবকা সমথর্ন কের এবং 
ৈবিচ য্ময় পাট পণয্ রফতািনর মাধয্েম আমােদর েদশ বািষর্ক ায় 
২৫০০ েকািট টাকার ৈবেদিশক মু া অজর্ ন কের। পােটর বৃি র 
মরসুেম (মাচর্ -এি ল েথেক েম-জনু) শসয্িট খরা, জলাব তা, 
ঘিূণর্ঝেড়র মেতা একািধক আবহাওয়ার ঝঁুিকর মুেখামুিখ হয় যা 
পােটর আঁেশর ফলন ও ণগতমােনর উপর িব প ভাব েফেল 
এবং এর ভাব পাটচাষীেদর আেয়র উপরও পেড়। পােটর 
ৈবিচ য্ময় পণয্ িলর জনয্ পাট ফসেলর িশ মূলয্ আঁেশর মােনর 
উপর েবিশ িনভর্ র কের। পােটর জাত ছাড়াও পাট ত র ণমান 
মূলত েরিটং (পাট পচােনা) প িতর উপর িনভর্ র কের। 
ধারাবািহকভােব কৃিষ িমেকর মজরুী বৃি , পাট পচােনার জেলর 
অভাব এবং সবর্সাধারেণর জনয্ বয্বহারেযাগয্ জলাশয়, মুক্তভােব 
বািহত জেলর অভাব কৃষকেদর পেক্ষ উ ত ণমােনর পাট ত  

পাওয়ােক একিট কিঠন কােজ পিরণত কেরেছ। েরিটংেয়র িবক  
মেডলিটর জনয্ িচ া করার এখন সময় এেসেছ যা সংসাধন িলেক 
বাঁচােত পাের এবং ৈবিচ য্যকু্ত মূলয্বান পেণয্র জনয্ ফাইবােরর 
(আঁেশর) মান উ ত করেত পাের।

ইন-িসটু েরিটং টয্াে র সিুবধা িল হল:

াভািবক ােন পাট পচােনার জলাধার (In‐situ retting tank) িভিত্তক খামার 
বয্ব ার মেডল: পাটত র ভাল মান, উ  আয় এবং জলবায়ু সহনশীল কৃিষর 
জনয্ আইিসএআর-ক্রাইজাফ (ICAR‐CRIJAF)‐এর নতুন উেদয্াগ
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ইন-িসটু েরিটং টয্া  িভিত্তক ফািমর্ং িসে ম 
মেডল’ উ াবন (‘In-situ rating tank based
farming system model’ innovation) -
েরিটংেয়র (পাট পচােনার) সমসয্া িল কািটেয় উঠেত 
বয্ারাকপেুরর েক ীয় পাট ও সহেযাগী ত  গেবষণা সং া, 
আইিসএআর-েস াল িরসাচর্  ইনি িটউট ফর জটু অয্া  অয্ালাইড 
ফাইবাসর্ (ICAR‐CRIJAF), আরও উ তমােনর ফাইবার (ত /আঁশ) 
উত্পাদন করার জনয্ একিট "ইন-িসটু েরিটং টয্া  িভিত্তক ফািমর্ং 
িসে ম মেডল" উ াবন কেরেছ, এমনিট বেলেছন ডঃ েগৗরা  কর, 
সং ার মাননীয় িনেদর্ শক। েযেহতু পাট উত্পাদক রাজয্ িলর 
বািষর্ক বৃি পাত েবিশ (১২০০ েথেক ২০০০ িমিম) এবং ৩০-৪০% 
বৃি পাত বেয় চেল যায়, তাই মােঠর নীেচর িদেকর েকােণ একিট 
টয্া  ৈতির কের বেয় চেল যাওয়া জেলর িকছু অংশ স য় করা 
েযেত পাের। এই জাতীয় বয্ব া েকবল লাভজনক এবং ইন-িসটু 
েরিটংেয়র মাধয্েম পাটত র মান উ ত করেব না, পাট উত্পাদন 
এবং ফসল কাটার পের িক্রয়াজাতকরেণও ভীষণভােব সাহাযয্ 
করেব। 
এই মেডলিটেত কৃষকেদর ৪০ ফুট ল া, ৩০ ফুট চওড়া ও ৫ ফুট 
গভীরতার একিট পকুুর খনন করেত হেব, যা একবাের অেধর্ক 
একর জিম েথেক কাটা পাট পচােনার জনয্ যেথ  হেব। এক একর 
েথেক কাটা পাট দইু বাের পচােনার জনয্ এিট সুিবধাজনক হেত 
পাের। পকুুেরর জল যােত চুইেয় িনেচ চেল না যায়, েসজনয্ ১৫০-
৩০০ মাইক্রনিবিশ  কৃিষেত বয্বহারেযাগয্ এলিডিপই পিলিথন 
িদেয় ইন-িসটু েরিটং টয্াে র উপযকু্ত আ রেণর জনয্ বয্ব া করা 
উিচত। একবাের িতনিট জাক ত করা উিচত এবং িতিট জােক 
িতনিট র থাকা উিচত। জাগ েথেক মািটর নীেচ ২০-৩০ েসিম 
এবং জােগর উপের ২০-৩০ েসিম জল বজায় রাখেত হেব।

১. চিলত প িতর তুলনায় এই প িতেত কাটা পােটর বাি ল িলেক 
পচােনার জায়গায় পিরবহেনর বয্য় প একর িত ায় ৩৫০০ – 
৪০০০ টাকা সা য় করা যায়।

২. চিলত প িতেত পাট পচােনার জনয্ ১৮ েথেক ২১ িদেনর তুলনায় 
ক্রাইজাফ েসানা বয্বহার কের ১২ েথেক ১৫ িদেনর মেধয্ পাট 
পচােনার সুেযাগ রেয়েছ। ক্রাইজাফ েসানা  একর িত ১৪ েকিজ 
পাট পচােনার উে েশয্ বয্বহার করা উিচত। একই বয্বহােরর ােন 
ি তীয়বার পাট পচােনার সময়, ক্রাইজাফ েসানার মা া ৫০% 
কমােনা েযেত পাের, যার ারা ৪০০ টাকা সা য় করা যায়।

৩. পােটর পচেনর সময় বৃি পােতর ঘটনায় ধীর গিত স  
জল বাহেক কােজ লািগেয় পাট ত র ণমান কমপেক্ষ এক েথেক 
দইু েগ্রড উ ত করা যায়।

পাট এবং েম া পচােনা ছাড়াও, সি ত জল একািধক উপােয় বয্বহার 
করা েযেত পাের। এই জাতীয় ইন-িসটু েরিটং পকুুেরর 
বাঁেধ কৃষেকরা মরসুিম শাকস ী ও ফেলর গাছ লাগােত এবং জেল 
হাঁস ও মাছ লালনপালেনর জনয্ বয্বহার করেত পােরন। মধ ু
উৎপাদেনর জনয্ পকুুেরর কােছ কেয়কিট মধুমক্ষীর বাক্সও রাখা 
যায়। ত র ণগত মান িনি ত করার পাশাপািশ ইন-িসটু েরিটং 
পকুুরিভিত্তক এই কৃিষকাজ িল কৃষকেদর বছের ায় ২৫,০০০ – 
৩০,০০০ টাকা অিতিরক্ত উপাজর্ ন করেত সাহাযয্ করেব। এই মেডেলর 
অনয্ানয্ সুিবধা হল সি ত জল পাটিভিত্তক শসয্ বয্ব ায় অনয্ানয্ 
ফসেলর জীবনরক্ষক েসচ িহসােব কৃষেকরা বয্বহার করেত পােরন।
এভােব জিমর ১০০০ েথেক ১২০০ টাকার পাট েছেড় ওই পােটর জিমর 
নীেচর ঢােল ায়ী টয্া  ৈতিরর পের, পাট পচােনার জনয্ পােটর 
বাি ল েলার পিরবহেনর  খরচ ায়  ৫০০০ টাকা সা য় কের এবং 
িবিভ  কৃিষকােজর মাধয্েম কৃষকরা ায় বািষর্ক ৩০,০০০ টাকা আয় 
করেত পারেবন। এই যিুক্ত খরা, ঘিূণর্ঝড়, বনয্া ইতয্ািদর মেতা চরম 
আবহাওয়া স িকর্ ত ঘটনা িল েথেক উ ূত েনিতবাচক ভাব িল 
াস করেত সহায়ক হেব। পকুুরিট খনেনর জনয্ এককালীন িবিনেয়াগ 
ায় ১২,০০০ টাকা এবং কৃিষেত বয্বহারেযাগয্ পিলিথন আ রেণর 

জনয্ আরও ১০,০০০ টাকা েয়াজন, যা এক বছের েফরত পাওয়া 
েযেত পাের। ডঃ কর জািনেয়েছন েয, রা ীয় পাট েবাডর্  (এনেজিব) 
এবং রাজয্ সরকােরর কৃিষ িবভােগর মেতা অনয্ানয্ সং ার মাধয্েম 
কৃষকেদর েক্ষেত এই জাতীয় মেডল িলর িত প করার েচ া চলেছ।
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