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p¤¤¢hd¡:

1) fËQ¢ma fÜ¢al তেয়ে HC fÜ¢aতে h£S AতেL Lj
fËতেোSe quz H তেয়ে ¢hO¡ fË¢a j¡œ HL তেয়ে তেড় তেজি h£S প্রয়েোিে quz

fËQ¢ma fÜ¢aতে 7-8 তেজি h£S hÉhq©a quz

2) তেয়ের Sতেl p¡nËu quz

3) তরোগ ত োেোর Bœ²jZ Lj qu a¡C L£V-nœ¥ ¢eu¿»Z-MlQ Ljz

4) fËQ¢ma fÜ¢al তেয়ে HC fÜ¢aতে d¡e N¡R A¢a pqতি nÄpতেl SeÉ A¢„তিe 
f¡u gতে f¡nL¡¢Wl hª¢Ü i¡m quz

5) 10 ¢ce Bতগ d¡e তেোm¡ pñh quz

Ap¤¤¢hd¡:

mhe¡š² S¢jl SeÉ HC fÜ¢a Efk¤š² euz

Hp Bl BC Hje HL¢V fÜ¢a তেM¡তে fËQ¢ma

fÜ¢al তেয়ে Lj L«¢o EfLlZ তেje h£S, p¡l, Sm 
hÉhq¡l LতরJ A¢dL gme f¡Ju¡ k¡uz



h£Sam¡ °al£

1) 30 g¥V mð¡ J 3 g¥V QJs¡ ¢h¢nø 4 ¢V h£Sam¡l Q¡l¡ জেয়ে HL

HLl িজিয়ে েোগোয়েো k¡uz
2) Lm¡N¡R h¡ Ms জেয়ে  োেোয়েো c¢s জেয়ে h£Sam¡l Bm জিয়র তেয়ে qu

তেে L¡c¡ Y¡m hl¡hl তেজরয়ে e¡ k¡uz

3) fË¢a¢V h£Sam¡l SeÉ 400-500 NË¡j h£S েোয়গz
4) h£S তেোেোর fl °Sh p¡l ( োজিি েয়পোষ্ট/েোয়ে েয়পোষ্ট) জেয়ে h£S তেয়ে

জেয়ে হয়েz  য়র Ms জেয়ে h£S am¡ তেয়ে জেয়ে হয়ে। T¡¢l জেয়ে q¡ó¡

তেে জেয়ে হয়ে।



h£Sam¡ °al£



S¢j °al£

1) kaV¡ pñh pjam করে S¢j ভার াভারে °al£ েরয়ে হয়েz

2) S¢ja তেে °Sh েোয়রর O¡V¢a e¡ quz ধয়ে Q¡o েয়র S¢jl েোয়ে

জিজিয়ে জেয়ে হয়েz

3) S¢j  োয়েো োয়ে pjam Ll¡l fl 20 g¥V A¿¹l e¡m¡ েোটয়ে হয়ে তেে

A¢a¢lš² Sm S¢j তেয়ে h¡l েয়র তেওেো k¡uz



ধয়ে Q¡o



S¢j °al£



S¢j °al£



S¢j °al£



S¢j pjam Ll¡



S¢j pjam Ll¡



j§m িজিয়ে Q¡l¡ েোগোয়েো

1) 10-12 জেয়ের hup হয়ে েেয়ে fËaÉL¢V Q¡l¡ েুেয়ে হয়ে। fËaÉL¢V
Q¡l¡l েয়ে তেে েীি ও j§m j¡¢V তেয়গ েোয়ে। Q¡l¡ তেোেোর Bd O¾V¡l

িয়ধে Q¡l¡ j¤m িজিয়ে েোগোয়ে হয়ে।
2) p¡¢l তেয়ে p¡¢ll c§laÆ 8 ইজেz েোজরয়ে J 8 তেয়ে ১০ ইজে েুরয়ে
Q¡l¡ েোগোয়ে হয়ে। এয়েয়ে j¡LÑ¡l hÉhq¡l Ll¡ তেয়ে  োয়রz



েোরো েোগোয়েো



িজিয়ে j¡LÑ¡l hÉhq¡l Ll¡ হয়ে



Q¡l¡ েোগোয়েো হয়ে



‘তেোয়েো’ উইডোয়রর েোহোয়েে আগোছো জেড়োয়েো



SRI পদ্ধতিরি মতি া তকষান স্বতনভভে দর ে দ গি 
সংতিি েীজ উৎপাদরনে  রযে কমভসূচী

স্বল্প ধান েীরজ (তেঘা প্রতি ৮০০-১ককতজ) 
েীজি া। কাকাোেু মতি া তকষান স্বতনভভে দ )

১৩ তদরনে ধান চাো কোপন– নেরচিনা স্বতনভভে 
দর ে। সেফুরেসা তেতে



O¡p ¢es¡Z£ J j¡¢V BmN¡ Ll¡l k¿»

(Weed & Soil Crush By Paddy Weeder In Rice Field) 



S¢j pjam Ll¡



তেোয়েো উইডোর



p¡d¡lZ ধোয়ের S¢jSRI  দ্ধজের S¢j



f¡nL¡¢W J ¢nLs



70 na¡wn d¡e ত য়ে তগয়ে
S¢j তেয়ে Sm তের েয়র ¢ce



স্বল্প খেরচ কৃতষ েেেস্থাপনায় মািতিনী সংরঘে িত্ত্বােধারন খতে উপসংরঘ ৯তি 
স্বতনভভে দর ে সদসেরদে তনরয় ৫৩তেঘা জতমরি SRI পদ্ধতিরি খাতেপ ২০১৫-

ধান চাষ (৫তি দর ে সদসেরদে তনরয় সংতিি েীজ উৎপাদরনে জনে
কমভসূচী রূপায়ন)

ব্লক কৃতষ আতধকাতেক ডঃ কদেব্রি আচার্যভে মিািরয়ে উপতস্থতিরি 
(ADA খয়োরিা )  মতি া তকষাণ কদে প্রতিযণ মািতিনী সংরঘ।

তডম ভাসা  েন জর  েীজ োছাই ও ঘরোয়া জজে পদ্ধতিরি েীজ 
কিাধন। (স্থানীয় সম্পদ কমভী সি) 




