
 

 

বতত মানে যযনতু যকাভভড পভরভিভতনত আমরা বাই ঘনর অবিাে করভছ। এই ময়টানক আমরা 
ভবভভন্ন কানজ াগানত পাভর। আজনকর আনাচোর ভবয়- বাভ়ির আভিোয় বাগাে করার যেনে যয 
যয পদনেপ গ্রণ করনব এবং বাগাে ততরীর মাধ্যনম যযভানব াভবাে ওয়া যায় তার বণতো। 

বাগানে তুমম মি মি গাছ লাগানত চাও? 

লনরর বাভ়িনত ছাদ না উন্মকু্ত িাে। ছানদর পভরকল্পো কনর বভজ ও ফনর বাগাে করা এবং 
মুরভগ, যকানয় পাভি ও কবুতর পাে করা যায়। এনেনে তানরর জা ভদনয় ঘর ততভর কনর ভেনত 
য়। 

ছানদ যযব গাছ াগানো যায় , তা না Ñ কম করা আম , যপয়ারা, ডাভম, যপেঁনপ, বরই ইতযাভদ। 
বভজর মনধ্য াউ , ীম, ভঝিা, কুম়িা, পুেঁই, ললা, করল্লা ইতযাভদ। মভরচ , যবু, টনমনটা, যবগুে ইতযাভদ 
গুল্ম গাছও াগানো যায়। 

তনব গাছ যকব াগানই চনব ো এর যত্ন ও পভরচযতা করনত নব। লনরর প্রভতটি বাভ়ির 
ছাদনক যভদ ুষু্ঠভানব বযবার করা যায় তনব বুনজর ভবপ্লব ঘটানো ম্ভব। 

ভেনজর উৎপাভদত বভজ একভদনক যযমে তৃভি ভদনব অেযভদনক অনথতর াশ্রয় নব। অবর ময়নক 
কানজ াগানো যানব। পভরবানরর বাই ভমন কাজ করন কনর মনধ্য মধ্ুর ম্পকত  গন়ি উঠনব। 

বাগাে িরনত তুমম িী িী সম্পদ বযবহার িরনব? 

ছাদবাগাে করনত চাইন ছানদ পাভেভেষ্কালনের বযবিা যজারদার করা জরুভর। এ ছা়িা অনেনক 
টযাংভকনত জজ উভিদ ও মানছর চা একনি করনত চাে, য যেনে ভবনলভানব ছাদটি প্রস্তুত কনর 
যেওয়া প্রনয়াজে। ো ন দ্রুতই ছাদ ডযানমজ ওয়ার আলঙ্কা থানক। ছাদবাগানের জেয িুব যবভল 
ব়ি ও যঝাপানা গাছ যবনছ ো ভেনয় াইভিড গাছ যবনছ যেওয়া বাঞ্ছেীয়। 

টব 

িায়ীভানব বাগাে করনত চাইন ভনমনের টব যবনছ যেওয়া ভানা। চাইন প্রনয়াজেমনতা এ ধ্রনের 
টব ততভর কনর ভেনত পানরে। এ ছা়িা যপা়িামাটি ভকংবা প্লাভিনকর টব বযবার করা যযনত পানর। 
এমে ধ্রনের টনব একটু রং কভরনয় ভেন ছাদবাগােটি নয় উঠনব েজরকা়িা। ভগ্রনর নি ঝুভনয় 
যদওয়ার জেয ভবভভন্ন ধ্রনের টব পাওয়া যায় োতাভরনত। যিাে যথনক ভবভভন্ন আকার ও 
পছন্দমনতা েকলার টব এনে াজানও জায়গা বােঁভচনয় যবভল গাছ াগানো যানব। এ ছা়িা ব়ি 
আকানরর ভি বা প্লাভিনকর ড্রাম মাঝ বরাবর যকনট টব ভননব বযবার করা যায়। াধ্ারণত 
একটু ব়ি আকৃভতর গাছ ভকংবা ফনর গানছর জেয এ ধ্রনের ড্রাম ুভবধ্াজেক। এনত গাছ দ্রুত 
যবন়ি উঠনত পানর। োতাভরনত পাওয়া যানব োো আকৃভতর টব। চাইন যফো প্লাভিনকর যবাত , 
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ভাঙা গ্লা বা মগ , গামা, বাভত, বাভত কনর যদওয়া বাথরুনমর কনমাড বা যবভেনকও কানজ 
াগানো যায় টনবর ভবকল্প ভননব। 

মেড়ামে 

টব বা ড্রানমর মাটি আগা করনত ভে়িাভে বযবার করা উভচত। ছাদবাগানের জেয এটি িুব 
গুরুত্বপূণত উপকরণ। োতাভরনত ভকংবা যযনকানো কামানরর যদাকানে এটি ভকেনত পাওয়া যানব। দাম 
৮০-১০০ টাকা। 

সসনিচার 

গানছর ডাপাা কাটার জেয প্রনয়াজে নব যনকচার। এর মাধ্যনম মৃণভানব অপ্রনয়াজেীয় ডা 
যকনট যফনত পারনবে। োতাভর ও াডত ওয়যানরর যদাকানে এটি পাওয়া যানব । মােনভনদ দাম প়িনব 
২৫০-৫০০ টাকা। 

পামের ঝাাঁজমর 

গানছ পাভে যদওয়ার জেয টিে ও প্লাভিনকর ততভর ঝােঁজভরর বযবার জেভপ্রয়। ঝােঁজভরনত পাভে ভদন 
গানছর যগা়িায় আঘাত ানগ ো, যই নি ওপর যথনক পাভে প়িায় গানছর পাতা, ফু বা ফন জমা 
ধ্ুা–ময়া ধ্ুনয় পভরষ্কার নয় যায়। োতাভর , াডত ওয়যানরর যদাকাে ছা়িাও পুরাে ঢাকার 
ভভিকবাজার ও কারওয়াে বাজানর পাওয়া যানব ঝােঁজভর। দাম ৩০০-৬০০ টাকা। 

সেয়ার 

ছানদ বা বারান্দাবাগানের যপাকামাক়ি দমে করনত কীটোলক যে করনত চাইন াত যেয়ানরর 
ভবকল্প যেই। োতাভর ও পুরাে ঢাকার ভভিকবাজার বীজ মানকত নট পাওয়া যানব এই অভত প্রনয়াজেীয় 
উপকরণ। দাম ২৫০-৪০০ টাকা। 

ওয়াটার পাইপ 

অল্প মনয় অনেক গানছ পাভে যদওয়ার জেয ওয়াটার পাইপ ভীণ কানজর। কনর মুনির মানপর 
নি ভমভনয় পাইপ ভেন অযাভচত পাভের অপচয় যরাধ্ করা ম্ভব। আধ্া ইভি যথনক এক ইভি 
বযানর প্লাভিনকর পাইপগুনার দাম ফুটপ্রভত ১০-১২ টাকা। াডত ওয়যানরর যদাকােগুনানতই পাওয়া 
যানব পাইপ। 

সিাদাল 

লক্ত মাটিনক িুেঁন়ি আগা করনত ও ব়ি গাছ াগানত ন যকাদা বযবার করনত য়। দাম 
গুেনত নব ৩০০ যথনক ৫০০ টাকার মনধ্য। কারওয়াে বাজার , পুরাে ঢাকার ভভিকবাজার ভকংবা 
যযনকানো কামানরর যদাকানে পাওয়া যানব যকাদা। 



 

 

শাবল 

ড্রাম বা টনবর মাটি যিােঁচানোর কানজ বযবার করা য়। দাম ৩০০ যথনক ৪০০ টাকার মনধ্য। 
কারওয়াে বাজার ভকংবা যযনকানো কামানরর যদাকানেই পাওয়া যানব। 

সবলচা 

মাটি তুন টনব বা ড্রানম নজ যতাার কানজ বযবার করা য়। দাম ভেনত পানর ৪০০ যথনক 
৫০০ টাকার মনধ্য। পাওয়া যানব যযনকানো াডত ওয়যানরর যদাকানে। 

মপএইচ ও মনয়শ্চার মমটার 

মাটির আর্দ্ততা ও তাপমাো মাপার কানজ বযবহৃত য়। ৮০০ যথনক ১ াজার ৫০০ টাকায় পাওয়া 
যানব েবাবপুর ও াটনিাা ানয়ভেভফক মানকত নট। এ ছা়িা পুরাে ঢাকার ভভিকবাজার বীজ 
মানকত নটও পাওয়া যানব এই পভরমাপক। 

এ িানজর মাধ্যনম তুমম িীভানব উপিৃত হনব বনল মনে িরনছা? 

লহুনর পভরনবনল ভবশুদ্ধ বাতান শ্বা যেওয়ার ুনযাগ কম। ভেনজর ঘনরর ানগায়া একটি বাগাে 
থাকন য ুনযাগ ভকছুটা নও যমন। ফ্ল্যাট বাায় ব়ি জায়গা ো যপনও বারান্দায় পাভে 
ভেষ্কালনের বযবিা কনর ভেনয় গাছ াগানো যায়। ছানদও বাগাে করা যায়। বযস্ততার মনধ্যও ভদনের 
ভকছুটা ময় বাগানের জেয িরচ করন োো উপকার ভমনব। 

বাগানে ভেয়ভমত কাজ করা লারীভরক ও মােভক স্বানিযর জেয ভানা। যজনে ভেে এ ভবনয় ভকছু 
তথয: 

 ছানদ বা বারান্দায় গাছ াভগনয় অভিনজেমৃদ্ধ ভবশুদ্ধ বাতা পানবে। যিানে ােঁটন 
লরীনরর ভবভভন্ন যকান যপ েঁনছ যানব অভিনজে। বুক ভনর ফুনর ঘ্রাণ ভেন মেটাও চেমনে 
নয় উঠনব। একটু বুনজর যছােঁয়ার োো ইভতবাচক প্রভাব আনছ মনের অবিার ওপর। 

 বাগানে ভেয়ভমত কাজ করা একটা চমৎকার বযায়াম। াত-পানয়র মাংনপভল ও ভির এই 
বযায়ানম লরীনর রক্ত িাে বান়ি। এক ঘণ্টা বাগানের কাজ করন ১০০ যথনক ২০০ 
কযাভর েয় য়। 

 বাগানে কাজ করন লারীভরক পভরশ্রম য়। তাই ওজে কমানত এবং রক্তচাপ , ডায়ানবটি ও 
রনক্ত চভবত ভেয়ন্ত্রনণ এটি কাযতকর। 

 গানছর পভরচযতায় বযস্ত থাকন ভবণ্নতা দরূ য়। ভবনলজ্ঞরা বনে , বুজ প্রাকৃভতক দলৃয 
মােুনর যচািনক আরাম যদয়। এনত যচানির ক্লাভি দরূ য়। 

 কনরাোর ময় কান যতামার একাভক ময় কাটনব 

 ভানা বানব যিা-প়িায় মে বনব 


