বািড়র পােশই ড্রাগন
আফেরাজা নাজনীন।।

একসময় শুধু ধান-পাট ও েদশী ফল চাষ কেরই জীবন যাপন করেতা গ্রােমর
মানুষ, িকন্তু সময় পাল্েটেছ এখন। হাঁটেছ মানুষ িভন্ন পেথ। মানুষ
এখন হাত বািড়েয়েছ অন্য েদেশর িদেক। সম্পন্ন চাষীরা এখন িবেদিশ ফল
উৎপাদেন পারদর্শী হেয় উেঠেছ। তারা বািড়র পােশই গেড় তুলেছ
িবেদিশফেলর বাগান। েস ধারাবািহকতায় ড্রাগন এখন পিরিচত ফল িহেসেব
জনপ্িরয়তা েপেয়েছ গ্রাম বাংলায়।

ঢাকার অদূের সাভােরর ওয়াসপুেরর েষালমাসী গ্রােমর সােলহা েবগম,
তার বািড়র পােশ দু’কাঠা জিমেত ড্রাগন ফেলর চাষ করেছ। সােলহা
বেলন, ‘প্রথম আমার এক িবেদশেফরত আত্মীয় আমােক ড্রাগন চােষ
উৎসািহত কেরন। আিম এেকবাের উেঠােনর পােশ পরীক্ষামূলকভােব চাষ
শুরু কির। েবশ ফল ধের। সুিমষ্ট ফলগুেলা িশশুরা খুব পচ্ছন্দ কের।
আিম উৎসািহত হেয় েবিশ জিমেত এ ফেলর চাষ শুরু কির।’

সরজিমেন সােলহার বাগান ঘুের েদখা যায়, এেকবাের লতার মেতা সবুেজর
েঘের ড্রাগন ধেরেছ। প্রায় পাঁচফুট উচ্চতার খুঁিটেত েপঁিচেয় উেঠেছ
ড্রাগন ফেলর গাছ। সােলহা জানান চারা েরাপেনর িতনমােসর মাথায় ফল
ধের। এবছর ফল বাজারজাত কের িতিন এক লাখ টাকা লাভ কেরেছন।

েশরপুেরও ড্রাগন ফেলর চাষ জনপ্িরয়তা েপেয়েছ খুব তাড়াতািড়।
েশরপুেরর নকলার রিবনা আিল এখন ড্রাগন চাষ কের সয়ংসম্পূর্ন। আইএ
পাশ রিবনা শুরুেত একটা চাকিরর জন্য েচষ্টা কের। িকন্তু সফল হয়িন।
তারপর বন্ধুেদর পরামর্েশ ড্রাগন ফেলর চােষ েঝাঁেক। আেগ েস লাল
শাক, টেমেটা, েবগুন চাষ করেতা। ড্রাগন চােষ লাভবান হওয়ায় অন্য সব
চাষ বাদ িদেয়েছ। রিবনা শুরুেত বাংলােদশ কৃিষ গেবষণা ইন্সিটিটউট
উদ্ভািবত লালবারী-১ জােতর ৪৫০িট চারা েরাপন কের। এক বছেরর মধ্েয
ফল ধের। রিবনা জানান, ড্রাগন উৎপাদন খরচ তুলনামূলকভােব কম।

ড্রাগন গােছ সামান্য ৈজব
প্রেয়াজন হয়না। প্রেয়াজন
নাশক িছটােত হয়। শীতকােল
একবার েরাপন করেল টানা ২৫
েথেক প্রিত বছর ২৫ েথেক ৩০

সার িদেলই চেল, রাসয়িনক সােরর েতমন
হয়না কীটনাশেকরও। মােস একবার ছত্রাক
েরােদর জন্য আেলার ব্যবস্থা করেত হয়।
েথেক ৩০ বছর পর্যন্ত ফল ধের। একিট গাছ
েকিজ ফল পাওয়া যায়।

বাওসা গ্রােমর চািষ পারুল েবগম জানান, তার বাগােন ৮০িট গাছ
রেয়েছ। ড্রাগন চােষ সময় কম লােগ। বাড়িত ব্যয় েনই। সংসাের বাড়িত
আয় হয়। ফেল ড্রাগন ফেলর চাষ লাভজনক।

েশরপুেরর েরাহা গ্রােমর েমেয় েশফালী ড্রাগন চােষই িনেজর জীিবকা
খুঁেজ েপেয়েছন। বাবা-মা মারা েগেছন েছাট েবলায়, নানীর কােছ মানুষ
হওয়া েশফালীর বয়স এখন আেঠেরা বছর। েশফালী েয বাগােন কাজ কেরন,
েসখােন ড্রাগনসহ অন্য ফেলর চাষ হয়। তেব েশফালী অন্য ফল নয়,
ড্রাগন ফেলর পিরচর্যা কেরন। এ বাগােনর মািলক হযরত আলী। তার রেয়েছ
এক’শ িবঘা জিম। এ জিমেত ড্রাগন, মাল্টা, কমলা, আঙ্গুর, েখজুর ও
িবিভন্ন েদিশফল বাণ্িযিজকভােব চাষ করা হয়।

েশফালী জানান, এ ফেল ফরমািলন ও ক্ষিতকারক কীটনাশক ব্যবহার করা হয়
না বেল এর চািহদা েবিশ। নকলা উপেজলার কৃিষ কর্মকর্তা আব্দুল
ওয়াদুদ জানান, এ এলাকার কৃষকেদর ড্রাগন চােষ উৎসািহত করেত
মাঠপর্যােয়র কৃিষ কর্মকর্তারা কৃষকেদর পরামর্শ েদন। বািড়র
আঙ্িগনা ও েফেল রাখা জিমেত এ ফেলর চাষ কের তারা লাভবান হচ্েছন।
শুরুেত ২০১২ সােল জামালপুর হর্িটকালচার েসন্টার নকলায় ৩২০ জন
নারী-পুরুষ কৃষকেক কািটংকৃত চারা সরবরাহ কের। তােদর প্রিশক্ষণ
েদয়াসহ িবনাখরেচ প্রেয়াজনীয় উপকরণও সরবরাহ কের। প্রিত বছরই
প্রেয়াজন অনুযায়ী কৃষকেদর সাহায্য করা হয়।

েজলা কৃিষ সম্প্রসারণ অিধদপ্তর খামার বািড়র উপ-পিরচালক ড. েমািহত
কুমার েদ বেলন, ২০১২ সােল নকলায় ড্রাগন চাষ শুরু হয়। পের তা
বািণজ্িযক চােষ রূপ েনয়। কৃিষিবভাগ েথেক, কৃষকেদর সব ধরেণর

েটকিনক্যাল সার্েপাট েদয়া হয়।

বগুড়ার আদম দীিঘ উপেজলার কুন্দ গ্রােমর চাষী সুফলা েদ তার ১৫
িবঘা জিমেত ড্রাগন চাষ কেরন। শুরুেত স্বামী মিনলাল েদ তার সঙ্েগ
িছেলন। এখন িতিন িকডিনজিনত েরােগ ভুগেছন, তাই কািয়ক পিরশ্রম করেত
পােরন না। এবার তােদর প্রিত িবঘােত খরচ পেড়েছ ৮০ েথেক ৯০ হাজার
টাকা। সুফলা সাংবািদকেদর কােছ বেলন, কৃিষিবভাগ যিদ সহজ শর্েত ঋণ
েদয় তেব আেরা েবিশসংখ্যক মানুষ ড্রাগন চাষ করেব। সুফলা আেরা
জানান, সব ধরেণর মািটেত ড্রাগন চাষ হয়। তেব উচুঁজিমেত ভােলা ফলন
হয়। িতন িমটার পর পর চারা েরাপন করেত হয়। বছেরর েযেকােনা সমেয়
চারা েরাপন করা যায়। তেব এপ্িরল েথেক েসপ্েটম্বেরর মধ্েয হেল ফলন
ভােলা হয়। প্রিতিট ফেলর ওজন ২’শ েথেক ৬’শ গ্রাম। একিট গােছ
সর্েবাচ্চ ৮০িট ফল ধের।

উপেজলা কৃিষ কর্মকর্তা িমঠু চন্দ্র বেলন, সুফলােদর বাগান অন্যেদর
উৎসাহ িদচ্েছ। কৃিষিবভাগ তার চােষর নজরদাির করেছ।

েবশকেয়ক বছর যাবতই গ্রামীন অর্থনীিত পাল্েট যাচ্েছ। আধুিনকতার
েছাঁয়ায় প্রযুক্িতসহ চােষর ধরণ ধারণ পাল্েট েগেছ। ফসল িনর্বাচেনও
কৃষকরা সেচতন হচ্েছ। তারা লাভজনক ফসেলর িদেকই ঝুঁেকেছন এখন। েস
পথ ধেরই কৃষকেদর সামেন ড্রাগন এখন প্রধান অর্থকরী ফসেলর একিট হেয়
উেঠেছ।

ঝালকািঠর রাজাপুেরর শুক্তাগড় ইউিনয়েনর সাংগর গ্রােম ড্রাগন চােষর
েজায়ার েলেগেছ। এ গ্রােমর েমেয় আিনসা েবগেমর িবেয় হেয়িছল দশ বছর
আেগ এগােরা বছর বয়েস। আট বছর পর স্বামী মারা যায় হার্েটর
সমস্যায়। আিনসা িফের আেস বাবার বািড়। িকছুেতা করেত হেব। েসই
িচন্তা েথেক ও দশ জেনর পরামর্েশ ড্রাগন চােষ ঝুঁেক পেড়। শুরুেতই
ঝুঁিক িনেয় আিনসা বাবার কাছ েথেক পাওয়া দুই িবঘা জিমেত চাষ শুরু
কেরন। তার সঙ্েগ আেরা দুজন রেয়েছন। তারা দুই হাজার ড্রাগন চারা
েরাপন কেরন। আিনসা মেন কেরন, মািট ও আবহাওয়া অনুকুল বেল ফলন

ভােলা হেব।

রাজাপুর উপেজলার কৃিষকর্মকর্তা েমাহম্মদ িরয়াজ উল্লাহ বাহাদুর
বেলন, নতুন অর্থ বছের লক্ষ্যমাত্রার েচেয় েবিশ লাভ হেব বেল তারা
আশা করেছন। এখানকার মািট ফল চাষাবােদর জন্য েবিশ উপেযাগী বেল,
এখানকার কৃষকরা নতুন নতুন ফেলর আবাদ করেছ। িতিন আরও বেলন, ড্রাগন
ফল েদেশর চািহদা িমিটেয় অিচেরই িবেদশ রপ্তািন করা যােব। েসই
সুিদেনর অেপক্ষায় রইলাম আমরা।

আফেরাজা নাজনীন, সিনিয়র রপর্িে◌াটার, দৈনিক আেলাকিত বাংলাদেশ।

পিআইড-ি◌ শিশু ও নারী উন্নয়েন সচেতনতামূলক েযাগােযাগ র্কাযক্রম
(৫ম র্পযায়) প্রকল্প র্কাযক্রম।

