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1. বলে গেলে বরালের গ�া। দশটি মালে 
গবগুনলরা  চৈত্র চবশাখ টদটব বাদ, ইলে 
নাই গ�ান টববাদ, ধরলে গ�া�া টদটব োই, 
এর ভালো উ�ায় নাই।

(চৈত্র ও চবশাখ বাদ টদলয় গবগুন গরা�ণ �রা, 
গ�া�া োেলে োই গদওয়া।)

2. গশানলর বা�ু ৈাষার গবিা, মাটির মলধযে গবলে 
গেিা, তালত েটদ বুটনে �িে, তালতই গতার 
আশা েফে।

(লবলে মাটিলত �িে বুনলে ফেে গবটশ েয়।)

3. নদীর ধালর �ুঁতলে �ৈু, �ৈু েয় টতন োত 
উঁৈু।

(নদীর ধালর �ৈু োোলে ফেন ভালো েয়।)

4. �িে বুনলে ফাল্গুলন, ফে বালে টবিগুলণ।

(ফাল্গুন মালে �িে োোলে ফেন টবিগুন েয়।)

5. খনা বলে – শুন শুন, শরলতর গশলষ মূো 
বুন।

(�াটততি� মালে মূলো ব�লনর �ো বো েলয়লে)

6. �ৈু বলন েোলে োই, খনা বলে তার েংখযো 
নাই।

(োই টদলে �ৈু ফেন বৃটধি েয়।)

7. মালনর গোোয় গফে োই, তালতই মান 
বােলব ভাই।

(মালনর গোোয় োই গদওয়ার �ো বো েলয়লে 
তালত মালনর বৃটধি ভালো েয়।)

8. ৈাোয় ৈাোয় �ুমলো �াতা, েক্ষী বলেন 
আটে তো।

(ফেলের গদবতা েক্ষী। প্রটতটি ঘলরর ৈালে �ুমলো 
ফেন গদলখ বো েলছে এখালন েক্ষী এলেলে।)

9. উঠান ভরা োউ শো, খনা বলে েক্ষীর 
দশা।

(বাটের উঠালন েব র�ম শা� েবটি ো�লে বো 
েয় ফেলের গদবতা েক্ষীর োলতর স্পশতি গ�লয়লে।)

10. চৈত্র-চবশালখ োোইয়া ঝাে, েুলখ �ালি 
বষতিা�াে।

(চৈত্র ও চবশালখ েঙ্া োোলে েঙ্া দাম ভালো 
�াওয়া োয়।)
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1. আলম ধান, লতঁতুলে বান।

(আম গবটশ েলে ধান ভালো েয়, লতঁতুে গবটশ েলে 
বনযো েয়।)

2. খনা গেল� বলে োন, লরালদ ধান, োয়ায় 
�ান।

(লরালদ ধান ভালো েয়, োয়ায় �ান ভালো েয় গেই 
�ো বো েলয়লে।)

3. টদলন গরাদ রালত িে, তালত বালে ধালনর 
বে।

(রালত িে টদলন গরাদ টদলে ধান োলের বৃটধি ভালো 
েওয়ার �ো বো েলয়লে।)

4. চবশালখর প্রেম িলে, আউশ ধান টবিগুণ 
ফলে।

(চবশালখর বৃটটিলত আউশ ধান ভালো েওয়ার �ো 
বো েলয়লে।)

5. চবশালখর বুলনা আষালে গরায়া, িায়ো েয় 
না ধান েুয়া।

(চবশালখ বীি ব�ন �রলে আষাে মালে গরায়া 
�রলে ধান রাখার িায়ো েয় না।)

6. �াটততিল�র উলনা িলে, দুলনা ধান খনা বলে।

(�াটত্তি� মালে বৃটটিলত ঝো ধান েয়।)

7. আউশ ধালনর ৈাষ, োলে টতন মাে।

(আউশ ধান েলত টতন মাে োলে।)

8. এ� অঘালন ধান, টতন শাওলন �ান।

(অঘালন মালে ধান েলয় োয় টতনটি শ্াবন মাে (২ 
বৎের) লেলে �ান েয়।)

9. ঘন ঘন �ুঁলতা না, ল�ালষর অটধ� গরলখা 
না।

(ঘন ঘন ধান গরা�ণ না �রা গ�ৌষ মালের মলধযে 
ধান গ�লি গনওয়া।)

10. গোে টতটরলশ ফুলে টবলশ, লঘাো মুলখা-লতর, 
এই বুলঝ শ্বশুর ঠা�ুর, ল�না গবৈা �র।

(ধালনর �াঁৈ গোে গেল� টশষ গবর েলত েময় োলে 
৩০ টদন, ফুে েওয়া গেল� ধালনর গখাোর মলধযে 
শষযে চতটর েলত েময় োলে ২০ টদন তার গেল� 
ধান �ুটি েলত েময় গনয় ১৩ টদন এই অবস্া গদলখ 
ধান টবক্ী �রার �ো বো েলয়লে।)

11. েলে ফুে �াি শন, �াি �াট�লে োভ 
টবিগুণ, ল�ৌলষর মলধযে ধান োভা, খনা বলে 
টবিগুলণর িাফা।

(শন ফুে েলে আঁশ ভালো েয়, �ালি �া�লে আঁশ 
ও �াি বীি �াওয়া ষায়।)

12. োটেয়া োে ৈলষ, �ৃষাণ গবালন ধান, আলে 
খায় গৈার গৈাট্া, ট�লে খায় �ৃষাণ।

(োটেয়া ধান গরা�ন �রলে ধান োে �লে ষায়, 
তালত ইনু্র গখলয় গনয় তার �লে গেিা �লে োল� 
গেিা �ৃষ� �ায়।)
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1. োলে োলে আগুন জ্বলে, বৃটটি েলব খনা 
বলে।

(প্রৈন্ড েরলম োলের �াতা ঝেলে গেলত গদখা গেলে 
বৃটটি েওয়ার েম্াবনা গদখা োয়।)

2. �াটততিল�র �ূটণতিমা �লর আশা, খনা বলে 
গশানলর ৈাষা, টনমতিে গমলঘ েটদ বাত বয়, 
রটব খলন্র ভার ধরা না েয়।

(�াটত্তি� �ূটণতিমায় েটদ বৃটটি না েয় টনমতিে বাতাে বয় 
তলব ফেে গবটশ উৎ�ন্ন েয়।)

3. �ূবতি আষালে দটষিণা বয়, লেই বের বনযো 
েয়।

(োরা আষাে মাে িুলে েটদ দটষিনা বাতাে বয় গে 
বৎের বনযো েওয়ার েম্াবনা োল�।)

4. ো� টদলয় বলে টমটেলরর স্তী, লশান গর 
�টতর ট�তা ভাদ্র মালে িলের মলধযে, নলেন 
বেুমাতা, রািযে নালশ গো নালশ েয়, অোধ 
বান োলত  �ািা েৃেী গফলর, ল�াো না �ায় 
ধান।

(ভাদ্র মালে ভূটম�ম্প েলে প্রৈুর ফেলের ও প্রাণী 
েম্পলদর ষিয় ষিটত েয়, লে বৎের টনদারুণ দুটভতিষি 
গদখা োয় েৃেস্ টভষিা �াত্র টনলত বাধযে েয়।)

5. গবঙ োল� ঘন ঘন, শীঘ্র েলব বৃটটি িালনা।

(ৈাটরটদল� বযোঙ ো�লে বৃটটি েলব।)

6. েটদ েয় চৈলত বৃটটি, তলব েলব ধালনর েৃটটি।

(চৈত্র মালে বৃটটি েলে, মাটিলত রে িলম এবং 
ৈাষীরা োঙ্গে টদলয় ধান ব�ন �রার েুলোে েয়।)

7. চিযেষ্ঠলত তারা ফুলি, তলব িানলব বষতিা বলি।

(চিযেষ্ঠ মালে আ�ালশ ঘন তারা গদখলে বৃটটি েয়।)

8. ট� �লরা শ্বশুর গেখালিাখা, লমলঘই বুঝলব 
িলের গরখা। ল�াদাে �ুেুলে গমলঘর োঁ, 
মলধযে মলধযে টদলছে বা। �ৃষ�ল� বলোলে 
বাধলঁত আে, আি না েয় েলব �াে।

(আ�ালশ গ�াদাে, �ুেুলে মত খন্ড খন্ড গমঘ গদখলে 
আি বৃটটি েওয়ার েম্াবনা �ম তলব তলব �াে বৃটটি 
প্রৈুর েলব।)

9. েটদ বলষতি মালঘর গশষ, ধনযে রািার �ুণযে 
গদশ।

(েটদ মাঘ মালে বৃটটি েয় রটব ফেলের উৎ�াদন 
ভালো েয়।)

10. চৈলত্রলত ের ের, চবশালখলত ঝে �াের, 
চিষ্ঠযেলত তারা ফুলি, তলব িানলব বষতিা বলি।

(চৈত্র মালে েটদ আ�ালশ টবদুযেৎ ৈম�ায় ও চবশাখ 
মালে ঝে ও টশোবৃটটি েয় এর চিযেষ্ঠ মালে আ�ালশ 
তারা ফুলি তলব িানলব তাোতাটে বৃটটি েলব।)

11. বৎেলরর প্রেম ঈশালন বয়, লে বৎের বষতিা 
েলব খনায় �য়।

(চবশাখ মালে ঈশান গ�াণ গেল� বাতাে বয় গে 
বৎের তাোতাটে বৃটটি েয়।)
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1. েটদ না েয় আেলন (গ্ীষ্ম) বৃটটি, তলব না েয় 
�াঁঠালের েৃটটি।

(অঘ্রেয়ান মালে বৃটটি েলে তলব �াঁঠালের োলে ফুে 
ফে ভালো আলে।)

2. ো� টদলয় বলে খনা, আষাে শ্াবলণ �ো 
�ঁুত না।

(আষাে-শ্াবন বৃটটি গবটশ েয় ফলে বৃটটি িলে �ো 
োে নটি েয়।)

3. টবশ োত �টর ফাঁ�, আম �াঁঠাে �ুঁলত 
রাখ।

(২০ োত দূলর দূলর আম �াঁঠাে োে োোলত েয়।)

4. নাটরল�ে বালরা েু�াটর আি, এর ঘন তখটন 

12. ভাদ্র-আটশ্বলন বলে ঈশান, �াঁলধ গ�াদালে 
নালৈ �ৃষাণ।

(ভাদ্র ও আটশ্বন মালে ঈশান গ�াণ গেল� গমলঘর 
েৃটটি েয় ভালো বৃটটি েয় তালত খটর� মুরশুলম ফেে 
ভালো েয়, তার ফলে �ৃষল�র আনন্ েয়।)

13. ধালনর োলে শামু� �া, বন টবোেী �লর 
রা। োলে োলে আগুন িলে, বৃটটি েলব 
খনায় বলে।

(ধান োলে শামু� গবলয় গবলয় উঠলে তাোতাটে বৃটটি 
েলত �ালর।)

14. �টচিলমর ধনু টনতযে খরা, �ূলবতির ধনু বলষতি 
ঝরা।

(�টচিম টদল� রামধনু েলে খরা েয় �ূলবতি রামধনু 
েলে বৃটটি েয়।)

15. স্বলেতি গদটখ গ�াদাে গ�াদাে, মলধযে মলধযে 
আইে ভাত খাইোও শ্বশুর মশায়, বৃটটি 
েইলব, �াইে।

(আ�ালশ খন্ড খন্ড গমঘ েলে বৃটটি �াে েলব। )

16. েটদ বলষতি আেলন রািা োয় মােলন, েটদ 
বলষতি গ�ৌলষ শেযে োয় তুলষ।

(অঘ্রেয়ান মালে বৃটটি েলে ফেলে প্রৈুর ষিয় ষিটত 
রািার ভান্ডার শূনযে েলয় োয় রািাল� টভষিা �রলত 
গেলত েয়।)

�াি।

(নাটরল�ে ১২ োত আর েু�ারী ৮ োত দূলর 
োোলত েয় এর ঘন োোলে োলে ফে ভালো েয় 
না।)

5. খনা ো� টদলয় বলে, টৈিা দাও নাটরল�ে 
মূলে। োে েয় তািা গমািা, শীঘ্র শীঘ্র ধলর 
গোিা।

(নাটরল�ে োলের গোোয় টৈিা টদলয় গেল� টদলে 
তাোতাটে ফে আলে (টৈিালত �িাশ োল�, ফে 
টদলত �িাশ োলরর প্রলয়ািন েয়)।)

6. টতনশ ঘাি �ো রুলয়, ো� গেরস্ত ঘলর 
শুলয়, রুলয় �ো না গ�লি �াত, তালতই 
�া�ে তালতই ভাত, শলত� গধনু োিার 
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�ো, ট� �রলব আ�াে শাো।

(৩৬০টি ঝাে �ো োে গরা�ণ �রলে ভাত �া�লে 
অভাব েয় না, েটদ না �াতা �ািা েয়।)

7. বাঁলশর নাটত �োর গ�া, বের বের তুলে 
গরা।

(বাঁলশর ৈারা ও �ো োলে ৈারা প্রটত বের তুলে 
গরা�ণ �রলত েয় মূে োলের বৃটধি ও ফেন ভালো 
েয়।)

8. আলে �ুঁলত �ো, বাে বাটেৈা ফো, লশানলর 
বটে ৈাষার গ�া ক্লম নাটরল�ে �লর গো।

(�ো োে স্বল্পলময়াদী ফে বাোন �রার আলে ভূটম 
েূেতিালোল�র েদযে বোলরর �ো বো েলয়লে ২টি 
ফে োলের ফাঁল� নাটরল�ে ও েু�ারী োে 
োোলনার �ো বো েলয়লে। )

9. দাতার নাটরল�ে বটখলের বাঁশ, �লম না 
বালে বালরা মাে।

(নাটরল�ে (োব) েত োে গেল� �ািা েলব তত 
বােলব, বাঁশ গরলখ টদলে বৃটধি ভালো েলব।)

10. চৈলতর �ূয়া আলমর ষিয়, তাে গতঁতুলের 
ট�রা েয়।

(�ুয়াশায় আলমর গবাে নটি েয় তালত তাে গতঁতুলের 
ট�েু ষিটত েয় না।)

11. গো নাটরল�ে গনলে গরা, আম িু�লরা �াঁঠাে 
গভা।

(েু�ারী ও নাটরল�ে গনলে গ�াঁতলে োে বেবান 
েয় আম �াঁঠাে গনলে গ�াঁতলে ফে গোি েয়।)

12. েু�ারীলত গোবর, বাঁলশ মাটি।  অফো 
নাটরল�ে টশ�ে �াটি।

(েু�ারী োলের মূলে গোবর োর বাঁলশ মাটি টদলত 
েয় আর নাটরল�ে োলে ফে না ধরলে তার ট�েু 
টশ�ে গ�লি টদলত েয়।)

13. েটদ না েয় আেলন িে, �াঁঠাে েয় 
িানািাটন।

(অঘ্রেয়ান মালে বৃটটি না েলে �াঁঠাে োলে ফে ফুে 
েেলি আলে না।)

14. টতন নাোয় েু�াটর গোনা, টতন নাোয় 
নাটরল�ে গিনা, টতন নাোয় শ্রীফে গবে, 
টতন নাোয় গেরস্ গেে।

(লেরস্ টতন বালরর গবটশ ঘর �টরবততিন �রলে 
অ�েযোণ েয়।)

15. তাে গতঁতুে �ুে, টতলন বাস্তু টনমূতিে।

(তাে গতঁতুে �ুে বাটের �ালে না োেলে ভালো।)

16. ে�ে োে �ািা�ুটি, �াঁঠাে োলে গদই 
মাটি।

(বেত বাটে �ালশ প্রৈুর ফে োে োোয় গোলভ 
�লে োে ঘন েলয় গেলে ফে গদয় না, লেই �ারলণ 
োে �ািলত বো েলয়লে ট�ন্তু �াঁঠাে োলের োে 
গ�লি গোোয় মাটি টদলে ফে তাোতাটে আলে।)
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1. খরা মালে োেটব িে, ে�ে মালেই �াটব 
ফে, “লবলদর �ো না েয় আন, তুো টবনা 
না �াল� ধান।”

(চবশাখ ও চিযেষ্ঠ মালে ৈালষর িটমলত িে টদলে 
োরা বের ফেে �াওয়া োয় গবলদর �ো  জ্ালনর 
�ো বো েলয়লে তুো রাটশ �নযো রাটশর �র েয় 
বাংো এিা েপ্তম মাে অেতিাৎ �াটত্তি� মালের আলে 
ধান �াল� না।)

2. চবশাখ-চিযেলষ্ঠলত েেুদ গরাও, দাবা �াশা 
গফটেয়া গোও। আষাে-শ্াবলণ টনটেলয় মাটি 
ভালদ্র টনটেলয় �রলব খাঁটি। এর অনযেো 
�ঁুতলে েেুটদ, �ৃটেবী বলে – তালত ট� ফে 
টদ।।
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1. ভালদ্রর ৈাটর আটশ্বলনর ৈাটর, �োই গরা টব 
েত �াটর।

(ভাদ্র মালের ৈার গেল� আটশ্বন মালের ৈার মলধযে 
�োই গরা�ণ �রলে ভালো ফেন �াওয়া োয়।)

2. খনা বলে ৈাষার গ�া, শরলতর গশলষ েটরষা 
গরা।

(আটশ্বন মালে েটরষা বুনলে ভালো ফে গদয়।)

3. ঘন েটরষা, �াতো রাই, লেলঙ্গ গেলঙ্গ �া�াে 
বাই।

(ঘন �লর ঝঁাটি েটরষা বুনলত েয় �াতো �লর রাই 

েটরষা বুনলত েয়, ১১/২ ফুি দূরলবে তুো োে 
োোলত েয়।)

4. েটরষা বলন �োই মুে, বুলন গবোও ৈা�লে 
বু�।

(েটরষা ৈালষর �লর �োই বা মুে ৈাষ �রলে মাটি 
উবতিরা শটতি বৃটধি েয়।)

5. আটশ্বলন উটনশ, �াটততিল�র উটনশ, বাদ টদলয় 
েত �াটরে, মির �োই বুটনে।

(�াটত্তি� মালে গশলষর টদল� মির ৈাষ �রলে ভালো 
ফে গদয়।)

(দাবা �াশা েবতিনাশা গখো বাদ টদলয় চবশাখ ও চিটি 
মালে েেুদ গরা�ণ �রার �ো বো েলয়লে, আষাে 
ও শ্াবন মালে �টরৈেতিা �রার �ো বো েলয়লে। 
অনযে মালে �রলে ফে ভালো েলব না।)

3. গষাে ৈালষ মূো, তার অলধতি� তুো। তার 
অলধতি� ধান, টবনা ৈালষ �ান।

(১৬ বার ৈাষ টদলয় মূলো ব�ন �রা ৮ বার ৈাষ 
টদলয় তুো োোলত েয় ৪ বার ৈাষ টদলয় ধান গরা�ন  
�রলত েয় ৈাষ  না �লর �ান োোলে ভালো ফে 
�াওয়া োয়।)

4. তামা� বলন গুঁটেলয় মাটি, বীি �ুঁত গুটি 
গুটি।
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1. োই �ালে গমলয়, দুধ �লে গবলয়।

(োইল� �টরৈেতিা �রলে োইলয়র দুধ গবটশ েয়।)
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(তামাল�র বীিতোর মাটি ভালো �লর গুঁলো 
�রলত েয় তার�র বীি গফেলত েয়।)

5. আখ, আদা, �ঁুই, এ টতন চৈলত্র রুই।

(চৈত্র মালে আখ, আদা ও �ুঁই শা� গরা�ণ �রলত 
েয়।)

6. গেৈ টদলয় �র ৈাষ, েবিী �ালব বার মাে।

(িে গেৈ টদলে বালরা মাে ফেে �াওয়া োয়।)

7. মূোর ভঁুই তুো, ইষুির ভুঁই ধূো।

(আদশতি িটমর �ো বো েলয়লে আখ ও মূো গেই 
িটমলত োোলত েয়।)

8. চবশাখ-চিযেলষ্ঠর বৃটটি�ালত, বাঁলশর ৈারা 
টদলব �ঁুলত।

(চবশাখ-চিযেষ্ঠ মালে বালঁশর ৈারা গরা�ণ �রলত 
েয়।)

9. আলে বাঁলধা আটে, লরাও তলব শাটে, না েটদ 
ফে ফলে, োটে গ�লো খনা বলে।

(আমন ধান ৈালষর আলে েটদ িটম আে বাঁধলত 
বো েলয়লে, না বাঁধলে ফে ভালো েলব না।)

10. বালঁশর ধালর েেুদ টদলে, খনা বলে টবিগুণ 
বালে।

(বাঁশ ঝালের গষিলতর আলে �ালশ েেুদ োোলে 
েেুদ ভালো েয়।)

11. ফাল্গুলন আগুন চৈলত মাটি, বাঁশ বলে শীঘ্র 
উটঠ।

(ফাল্গুন মালে বালঁশর ঝালে ঝলে োওয়া শু�লনা 
�াতা আগুন ধটরলয় টদলে �াতা �ুলে িটমলত �িাশ 
োর েুতি েয় তার �র মাটি টদলে বাঁলশর ৈারা 
তাোতাটে গবটেলয় �লে মাটির মলধযে গেল�।)

12. শীষ গদলখ টবশ টদন, �ািলত মারলত 
দশটদন, ওলর গবিা ৈাষার গ�া, লষিলত 
গষিলত শােী গরা।

(ধালনর শীষ গেল� ধান �া�লত ২০ টদন োলে 
�ািা ও ঝাোই মাোই দশ টদন োলে।)
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AHEAD Initiatives
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1. �ান গ�াঁত শ্াবলণ, লখলয় না ফুরায় রাবলণ।

(�ান শ্াবন মালে গরা�ণ �রলত েয় �রলে ফেন 
ভালো েয়।)

2. েটদ বষতিা ফাল্গুলন, টৈনা �াউন টবিগুলণ।

(ফাল্গুন মালে বষতিা েলে টৈনা �াউন ফেন খুব গবটশ 
েয়।)

3. মালঘর মাটি েীলরর �াটি, ফাল্গুলনর মাটি 
গোনা চৈলতর মাটি গেমন গতমন, চবশালখর 
মাটি গনানা।

(শীলতর শুষ্ক আবোওয়ায় মাটি শতি েয় ফাল্গুন 
মালে বষতিালত মাটিলত রে েটচিত েয় �ষতিণ �লর 
গ্ীষ্ম �ালে শা� েবিী োেলনা েম্ব েয় চৈত্র 
মালে মাটিলত রে োল� না েটদ না �াে চবশাখী না 
েয় তার ফলে চবশাখ মালে মাটির উ�টর স্তলর 
নুলনর আস্তরণ �লে োয় গেই �ারলণ চবশাখ মালের 
মাটি গোনা বো েয়।)

4. মধুমালে ত্রলয়াদশ টদলন বয়, শটন খনা বলে 
এ বৎের েলব শেযেোটন।

(ফাল্গুন মালের ১৩ তাটরখ শটনবার �েলে এ বৎের 
নানা �ারলণ ফেলের ষিয়ষিটত েয়।)

5. টনতযে টনতযে ফে খাও, বটদযে বাটে নাটে োও।

(প্রটত টদন ফে গখলে োতিালরর �ালে গেলত েয় 
না)

6. িে গখলয় ফে খায়, েম বলে আয় আয়।

(ফে গখলয় িে গখলে অম্বে অবশযেম্াবী গে �ারলণ 
েলমর োলে তুেনা �রা েলয়লে।)

7. গোবর টদয়া �র েতন, ফেে রতন ফেলব 
টবিগুণ।

(লোবর োর টদলয় ৈাষ �রলে ফেে গবটশ েলব।)

8. চিলষ্ঠ খরা আষালে ভরা, শলষযের ভার েলে 
না ধরা।

(চিযেষ্ঠ মালে শু�লনা েলে আষাে মালে বৃটটি েলে গে 
বৎের প্রৈুর ফেে উৎ�ন্ন েয়।)

9. েটদ োল� িা�া �রবার গোঁ, চৈত্র মালে 
ভুট্া টেলয় গরা।

(চৈত্র মালে ভুট্া োোলে ফেে টবটক্ �লর ভালো 
োভ েয়।)


