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কঞ্চি কলম পদ্ধঞ্িতি বাঁশ চাষ

কঞ্চি কলম সংগ্রহ

 y কলম কাটার জন্য সুস্থ, সবল, অতপক্াকৃি 
মমাটা আকৃঞ্ির এক বছতরর কম বয়তসর বাঁশ 
ঞ্নব্াচন করুন। 

 y বাঁতশর গা মেঁতষ আঙু্তলর মি মমাটা কঞ্চি হাি 
করাি ঞ্িতয় মকতট সংগ্রহ করুন। 

 y কঞ্চির মগাড়া মেতক ৩-৫ ঞ্গট বা মিড় হাি 
লম্া কতর কঞ্চি কলম কাটুন।

 y সংগৃহীি কঞ্চিগুঞ্ল নাস্াঞ্রর মবতে লাগাতনার 
পূব্ পর্ন্ত মেজা চট ঞ্িতয় মুঞ্ড়তয় রাখুন অেবা জতল 
ঞ্েঞ্জতয় রাখুন। 

 y কাঞ্ি্ক মেতক মাে (অত্াবর মেতক মেব্রুয়াঞ্রর 
মাঝামাঞ্ঝ) মাস বাতি সারা বছরই কঞ্চি কলম করা 
রায়। োল্গুন হতি আঞ্বিন (মেব্রুয়াঞ্রর মাঝামাঞ্ঝ 
মেতক মসতটেম্র) মাস কঞ্চি কলম কাটার উপরুক্ত 
সময়। 

বাঞ্লর মবে তিঞ্র

 y ৪ েুট চওড়া এবং প্রতয়াজন মি লম্া বাঞ্লর 
মবে তিঞ্র করুন। 

 y বাঞ্লর মবতের উচ্চিা বা পুরুত্ব কমপতক্ ১০ 
ইঞ্চি হতি হতব। 

 y বাঞ্ল সব রকতমর আবজ্না মেতক মুক্ত হতব।

 y বাঞ্লর মবতের ধার/ঞ্কনার বাঁধার জন্য 
চাঞ্রঞ্িঞ্কট বা িরজা ব্যবহার করুন অেবা সমিল 
মাঞ্টতি মবতের আকৃঞ্িতি মাঞ্ট মকতট আয়িকার ১০ ইঞ্চি গেীরিা ব্লক তিঞ্র করুন। 

 y মাঞ্টতি কাটা ব্লকঞ্ট বাঞ্ল ঞ্িতয় েতর ঞ্িন। এঞ্ট একঞ্ট মবে হতয় মগল। 
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মবতে কঞ্চি কলম মরাপণ 

 y বাঞ্লর মবতে কঞ্চিগুঞ্ল ২-৩ ইঞ্চি িূরতত্ব 
সাঞ্রবদ্ধোতব ৩-৫ ইঞ্চি গেীতর োলোতব বাঞ্ল 
মচতপ লাগান।

 y মবতে কঞ্চি মরাপতণর পর মেতক ২০-২৫ ঞ্িন 
পর্ন্ত ঞ্িতন ২-৩ বার ঝরনা ঞ্িতয় জল মসচ ঞ্িন। 

 y এ সমতয়র মতধ্যই কঞ্চিতি নিুন শাখা-প্রশাখা 
ও পািা গঞ্জতয় সমূ্ণ্ মবে সবুজ আকার ধারণ 
করতব এবং কঞ্চি-কলতমর মগাড়ায় পর্াপ্ত ঞ্শকড় গজাতব। িখন মবতে ধীতর ধীতর জল মসতচর 
পঞ্রমাণ কঞ্মতয় ঞ্িন।

কলম স্থানান্তর ও মরাপণ

 y ঞ্শকড়রুক্ত কলম পঞ্লঞ্েন ব্যাগ বা উপরুক্ত 
পাতরে স্থানান্তর করুন। স্থানান্তর করার জন্য ৩:১ 
অনুপাতি মাঞ্ট ও মগাবর ঞ্মশ্রন ব্যবহার করুন।

 y প্রঞ্িঞ্ট ব্যাতগ বা পাতরে একঞ্ট কতর ঞ্শকড় 
গজাতনা কঞ্চি কলম স্থানান্তর করুন।

 y ৭-১০ ঞ্িন কলমঞ্ট ছায়ায় রাখুন। এই সময় 
ঞ্নয়ঞ্মি ঞ্িতন একবার জল ঞ্িন।

 y এরপর ব্যাগগুঞ্ল সাঞ্রবদ্ধ োতব মবতে সাঞ্জতয় 
রাখুন। মাতে মরাপতণর পূব্ পর্ন্ত ব্যাতগর আগাছা 
বাছাই করুন ও পঞ্রঞ্মি জল ঞ্িন। 

 y তবশাখ-জজ্যষ্ঠ মাতস ১৫-২০ েুট িূরতত্ব মিড় 
েুট গেীর ও ১ েুট চওড়া গতি্ কঞ্চি কলম মাতে 
লাঞ্গতয় ঞ্িন। 

নবঞ্িশা-র পতক্ ৩২/৬, গঞ্ড়য়াহাট মরাে িঞ্ক্ণ, কলকািা – ৭০০০৩১ মেতক প্রকাঞ্শি।

চার বছতর একঞ্ট কঞ্চিকলম ঝাতড় পঞ্রণি হয়।
ছয় বছর হতল আপঞ্ন ঝাড় মেতক বাঁশ আহরন করতি পারতবন।




