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ভূিমকা: শৰ্ী (SRI) পদ্ধিতর শুরু হেয়িছল দিক্ষণ আিফৰ্কার মাদাগাস্কাের । েপষায় একজন সু্কল 

িশক্ষক – ফরাসী যাজক “েহনৰ্ী দ  লাউিল” –এর হাত ধের শৰ্ী (SRI) পদ্ধিতর পথ চলা শুরু-

৮০র দশেক। ১৯৯৭ সােল মাদাগাস্কার েথেক কৰ্েম ইেন্দােনিশয়া, কেমব্ািডয়া, থাইল ান্ড, 

শৰ্ীলংকা হেয় আমােদর রােজ  ছিড়েয় পেড়। অন্ধৰ্পৰ্েদেশর এম িজ রঞগনাথন িবশব্িবদ ালেয়র 

িবজ্ঞানীেদর পৰ্েচষ্টায় কৰ্েম িবস্তার লাভ কের। আমােদর রােজ -পিশ্চমবাংলায় Agriculture 

Department-এর মাননীয় অিধকতর্া ধবেলশব্র েকানার এর সহেযািগতায়  আই আই িট, 

খড়গপুেরর তদানীন্তন গেবষক িবজ্ঞানী কাঞ্চন কুমার েভৗিমক এবং “পৰ্দান”- একিট   

েসচ্ছােসবী সংস্থা-এর িবেশষজ্ঞ েদবািশস েদ’ র উেদ ােগ ২০০৩-০৪ সাল েথেক পুরুিলয়া, 

বাঁকুড়া ও পিশ্চমবেঙ্গর িবিভন্ন খরা-পৰ্বণ এলাকায় শৰ্ী (SRI) পদ্ধিতর ধান চাষ িবস্তার লাভ 

কের। Agriculture Department –এর পাশাপািশ েলাক কল াণ পিরষদ –এর সহেযািগতায় 

উত্তরবেঙ্গর জলপাইগুিড় েজলার কালিচিন ব্লক েথেক শুরু কের দুই িদনাজপুেরর ইটাহার 

হিররামপুর সহ বীরভূম পুরুিলয়া েজলার েবশ িকছু ব্লেক িনিবড় ভােব এই চাষ পদ্ধিত হেয় 

চলেছ। এই শৰ্ী (SRI) পদ্ধিতর সবেচেয় গুরুতব্পূণর্ িবষয় পৰ্চিলত পদ্ধিতর েচেয়ও কম বীজ (১ 

একের মাতৰ্ ২ েকিজ) লােগ। জল কম লােগ। চােষর খরচও কম অথচ ফলন পৰ্চিলত পদ্ধিতর 

েচেয়ও ২ গুেনর েবিশ। 
 

শৰ্ী(SRI) পদ্ধিতেত ধানচাষ ব বস্থাপনা 
SRI- System of Rice Intensification 

 
 

পৰ্িশক্ষেণর েময়াদ  : ২ িদন / ৬ঘণ্টা পৰ্িতিদন (Non Residential) 

অংশগৰ্হণকারী   : নতুন দেলর সকল সদস া 

অংশগৰ্হণকারীর সংখ া  : ৩০-৩৫ জন (৩ -৪ িট দল) 

পৰ্িশক্ষণাথর্ী             : প ারা পৰ্েফশনাল/িস আর িপ/G.P েমমব্ার/ েমেয়েদর দল বা  

                              সংঘ-এর িলডার / মিহলা িকষাণ   

পৰ্িশক্ষেণর উেদ্দশ    : পৰ্িশক্ষেণর  অংশগৰ্হণকারীেদর - 

১) ধান চাষ এর িসেস্টম অ ােপৰ্াচ (System Approach) 

ব বস্থাপনার মাধ েম অিধক ফলন লােভর পৰ্য়াস  

২) সব্ল্প  জেল ও সব্ল্প বীজ ব বহােরর মাধ েম অিধক ফলন 

লােভর পৰ্য়াস  



৩) শৰ্ী (SRI) পদ্ধিতর ধান চােষর মাধ েম দেলর কমর্পিরকল্পনা 

ৈতির সমব্েন্ধ ধারণা পৰ্দান 

৪) মিহলা িকষান েদর আরও েবশী শৰ্ী (SRI) পদ্ধিতেত বীজ 

ধান উত্পাদেন অংশ গৰ্হেণর মাধ েম সারা রােজ র 

Foundation / Certified বীজধােনর চািহদায় পূণর্মাতৰ্ায় 

অংশগৰ্হণ । 

       

পৰ্িশক্ষক                   : েজলা বা ব্লক-স্তরীয় পৰ্িশক্ষক  /আর িপ (এন আর এম)/ িপিপ 

(Trained) / State Govt. Experts  

স্থান    : গৰ্াম পঞ্চােয়ত  /গৰ্াম সংসদ  /সংেঘর বাড়ী / অন ান  

উপযুক্ত স্থান 

 

পৰ্িশক্ষকেদর উেদ্দেশ  িকছু কথা
িনম্নিলিখত িবষয়গুিল অনুসরণ কের চলার েচষ্টা করেল পৰ্িশক্ষণ কমর্সূিচিট ভাল ভােব সম্পন্ন 

হেব বেল আশা করা যায় ।  

পৰ্িশক্ষেণর পূেবর্  

 পৰ্িশক্ষণ সূচী সহ সমস্ত উপকরণ (টুল িকটস) এবং েরিজেস্টৰ্শন ফমর্ গুিছেয় রাখা 

• েলাক কল াণ পিরষদ –এর অন  CD (মা /‘শুভার কথা/সব্িনভর্র দেলর শপথ –এর 

গান/Power Point Presentation /শৰ্ী (SRI) পদ্ধিত ও বীজধান উত্পাদেনর 

CD ইত ািদ )/ িফ্লপ চাটর্ ) E-TV, Annadata পিরেবিশত ৫ িট CD 

 অংশগৰ্হণকারীেদর কমপেক্ষ ১৫ িদন আেগ জানােনা এবং পৰ্েত েক খবর েপেয়েছ 

িকনা তা েদখা 

 থাকা খাওয়া ও অন ান  িবষেয় উেদ াক্তােদর সােথ সমনব্য় রক্ষা কের চলা 

পৰ্িশক্ষেণর সময় 

 িনিদর্ষ্ট সমেয়র আেগ পৰ্িশক্ষেণর স্থােন উপিস্থত হওয়া 

 সবাই িমেল েমেঝেত েগাল কের বসা 

 েলাক কল াণ পিরষদ –এর অন  CD(মা) / গান বা সব্িনভর্র দেলর শপথ িদেয় পৰ্িশক্ষণ 

শুরু করা 



 পৰ্িশক্ষেণর সময় সুস্পষ্ট উচ্চারণ ও স্থানীয় ভাষা ব বহার করা 

 আেলাচনায় সবাইেক যুক্ত করা এবং সকেলর মত পৰ্কােশর উপযুক্ত পিরেবশ ৈতির 

করা 

 েসশন প্ল ান অনুযায়ী েখলা, ছিব ও েপাষ্টার ব বহার করা এবং এগুিল ব বহার করার 

সময় অংশগৰ্হণ কারীেদর কােছ েপঁৗছােনা 

 একটানা বকৃ্ততা এিড়েয় চলা এবং মােঝ মােঝ পৰ্াসিঙ্গক গল্প বা ঘটনার উেল্লখ করা 

 পৰ্িতিট েসশেনর পের মূল িবষয়গুিল আরও একবার আেলাচনা করা সকেলর বুঝেত 

েপেরেছ িকনা তা েদখা 

 পািরবািরক কুশল িবিনময় ও গল্প কের ঘেরায়া পিরেবশ বজায় রাখার েচষ্টা করা 

 এলাকার েকানও শিক্তশালী / ভােলা দেলর সদস ােক এেন মত িবিনময় করােনা 

 দেলর ধারণা পবর্িট আেলাচনা শুরুেত ‘শুভার কথা’ িসিড েদখােল ভােলা হয় । সম্ভব 

না হেল পযর্ায়কৰ্েম িফ্লপ চাটর্, েপাষ্টার ব বহার করা 

 
পৰ্িশক্ষেণর পের 

 িরেপাটর্ ৈতির করা 

 আেলািচত িবষয়গুিল (িমিটং, িসদ্ধান্ত গৰ্হণ, েনতৃতব্ ইত ািদ) দল পরবতর্ীকােল েমেন 

চলেছ িকনা তার তদারিক করা 

 

পৰ্িশক্ষণ পদ্ধিত সম্পেকর্ ব াখ া / পৰ্িশক্ষণ উপকরণ 
 ১) েহায়াইট েবাডর্ :  েহায়াইট েবােডর্র জন  সুিনিদর্ষ্ট েপন এবং ব্ল াক েবােডর্র জন  চক 

স্থানীয় ভােব সংগৰ্হ করেত হেব।  

২) িফ্লপ চাটর্ : আলাদাভােব সংগৰ্হ করেত হেব। েলাক কল াণ পিরষদ / েস্পড-এর পৰ্কািশত 

”সব্িনভর্র দল-উন্নত জীবন “িফ্লপ চাটর্ ব বহার করা েযেত পাের। 

৩) মা এবং শুভার কথা )CD(  : েলাক কল াণ পিরষদ এর পৰ্কািশত CD- আলাদাভােব সংগৰ্হ 

করেত হেব। CD চালােনার মত বেন্দাবস্ত করেত হেব । 

৪) েপাস্টার :   আলাদাভােব সংগৰ্হ করেত হেব। েলাক কল াণ পিরষদ এর পৰ্কািশত 

‘িনেজর বীজ িনেজর হােত’ েপাস্টার ব বহার করা েযেত পাের।   

৭)E-TV, Annadata পিরেবিশত ৫ িট CD ব বহার করা েযেত পাের ।  

৮)েলাক কল াণ পিরষদ –এর মিহলা িকষান সশিক্তকরণ পিরেযাজনায় পৰ্কািশত শৰ্ী (SRI) 

পদ্ধিত ও বীজধান উত্পাদেনর CD ব বহার করেত হেব । 



 

পৰ্িশক্ষণ পদ্ধিত সম্পেকর্ ব াখ া / পৰ্িশক্ষণ উপকরণ 
 ১)  বরফ গলােনা েখলা : 

উেদ্দশ -   পৰ্িশক্ষণাথর্ীেদর জড়তা কািটেয় েতালা 

উপকরণ-   কাগজ  /কাডর্ ,মাকর্ার  /কলম 

েখলার পদ্ধিত -    কাগজ েকেট কাডর্ বািনেয় িনন। পৰ্িতিট কােডর্ আলাদা আলাদা 

ছিব )গাছ ,পাহাড় ,েটিবল ,মাছ ইত ািদ (আঁকুন। িবিভন্ন রঙ –এর ব বহার করুন। এবার 

কাডর্গুিল দুই /িতন /চারিট ভােগ েকেট িনন। েসগুিল একসােথ েরেখ িমিশেয় িনন। 

সদস ােদর বলুন একিট কের টুকেরা তুেল িনেত। এমন সঙ্গীেদর এেক অপেরর সম্পেকর্ 

পিরচয় িদেত বলুন )নাম ,হিব িক ,সব েথেক িক ভােলাবােসন ইত ািদ। 
 

২) কােঁচর গ্লােসর েখলার পদ্ধিত : 

 কখন ব বহার করা হেব-  েনতৰ্ীর ধরণ েবাঝােনার জন  

 উপকরণ-    ৪িট কাঁেচর গ্লাস ,জল ,মািট ,পাথর ,িচিন ও একিট চামচ 

 সময়-     ১৫ িমিনট  

 েখলার পদ্ধিত- 

• ধাপ ১ –  পৰ্িশক্ষক চারিট গ্লােস সমপিরমাণ জল িদেয় েটিবেল রাখেবন এর পর 

পৰ্িশক্ষণাথর্ীেদর মেধ  েথেক ৪ জনেক েডেক িনেয় চারিট গ্লােসর মেধ  যথাকৰ্েম জল, 

মািট, পাথর ও িচিন িদেত বলেবন। এখােন গ্লােসর মেধ র জল হেচ্ছ সদস  এবং মািট 

পাথর ও িচিন হেচ্ছ েনতৰ্ী । 

• ধাপ ২ – এরপর চামচ িদেয় পৰ্িতিট গ্লােসর জল ভােলাভােব নাড়ােবন অথর্াত্ িতিন 

বলেবন পদািধকারী ও সদস রা িমিটং করেছন। 

• ধাপ ৩ – িকছুক্ষণ পর িতিন পৰ্শ্ন করেবন এ েথেক িক বুঝলাম? িতিন বলেবন েয ১ম 

গ্লােস জেলর মত েনতৰ্ী দেল েকানও দেল পিরবতর্ন করেত ব থর্। তার ব িক্ততব্ ও 

গুণাবলী এমন িকছুই েনই যা িদেয় িতিন দলিটেক ভােলা বা সুন্দর কের তুলেত 

পােরন। ২য় গ্লােসর েনতৰ্ী মািট, দেল আসার সােথ সােথ জেলর রঙ েঘালােট হেচ্ছ 

অথর্াত্ দেলর মেধ  সমস া ও িবশৃঙ্খলা সৃিষ্ট কের। ৩য় গ্লােসর েনতৰ্ী পাথর দেলর 



সদস েদর সােথ িমশেত পাের না। ৪থর্ গ্লােসর েনতৰ্ী িচিন দেল আসার সােথ সােথ 

দেলর সদস েদর সােথ খুব সহেজ িমশেত পাের এবং গ্লােসর জল েক সুসব্াদু কের 

েতােল অথর্াত্ দলেক ভােলার িদেক পিরবতর্ন ঘটােত সক্ষম । 

তাহেল িক ধরেনর পৰ্িশক্ষক/পৰ্িশক্ষণাথর্ী/েনতৰ্ীেদর পৰ্েয়াজন? 

েদখা যােচ্ছ েয দেলর পৰ্িশক্ষক/পৰ্িশক্ষণাথর্ী/েনতৰ্ীেদর িচিনর মেতা হওয়া দরকার অথর্াত্ 

িনেচর গুণাবলী থাকেব  --- 

• সবার সােথ িমশেত পারেব। 

• ভােলা ব বহার করেত হেব। 

• িনেজর গুন অেন র মেধ  ছিড়েয় েদেব। 

• সব্চ্ছতা বজায় রাখেব।  
 

  



 

অিধেবশেনর রূপেরখা

১ম িদন: 

সময় িবষয় উপ-িবষয় পদ্ধিত উপকরণ 

৫০ িম নাম নিথভুিক্তকরণ  ফমর্-পূরণ  

পিরিচিত    

পৰ্িশক্ষেণর উেদ্দশ   আেলাচনা  

১২০ িম ভূিমকা – শৰ্ী পদ্ধিত 

িক, েকন , কখন , 

েকাথায় উপযুক্ত  

েপৰ্ক্ষাপট 

 

অংশগৰ্হণমূলক 

আেলাচনা/ 

Slide Show 

LKP-Slides 

১২০ িম পৰ্চিলত পদ্ধিত ও 

শৰ্ী পদ্ধিতর তুলনা  

েকন শৰ্ী , পৰ্চিলত পদ্ধিত নয় 

েকন 

অংশগৰ্হণমূলক 

আেলাচনা / 

Slide Show 

েলাক কল াণ 

পিরষদ –এর 

মিহলা িকষান 

সশিক্তকরণ 

পিরেযাজনায় 

পৰ্কািশত শৰ্ী (SRI) 

পদ্ধিত ও বীজধান 

উত্পাদেনর CD / 

Slides 

৬০ িম শৰ্ী পদ্ধিতেত চাষ 

ব বস্থাপনা  

বীজ েশাধন , বীজতলা ৈতির , 

নােদপ কেম্পাস্ট, ভািমর্ 

কেম্পাস্ট, এজলা-র ব বহার , 

অন্তবর্তর্ী পিরচয় , েরািঘং, 

প ােকিটং , েস্টািরং , 

বাজারজাত করন ইত ািদ  

অংশগৰ্হণমূলক 

আেলাচনা / 

Slide Show 

E-TV, Annadata 

পিরেবিশত ৫ িট 

CD/ LKP-Slides 

১০ িম  দেলর কমর্পিরকল্পনা 

ৈতির- শৰ্ী পদ্ধিত 

িকভােব মােঠ শুরু 

করা হেব  

দেলর আশু করণীয় 

কাজগুিলেক িচিহ্নত করা এবং 

তার িভিত্তেত আগামী িদেনর 

কমর্ পিরকল্পনা ৈতির করা 

িচন্তার ঝড় েহায়াইট েবাডর্ 

পেরর িদেনর আশু কাজ ও সময় েঘাষণা / রােতর জন  করনীয় টাস্ক  



 

২য় িদন: 

সময় িবষয় উপ-িবষয় পদ্ধিত উপকরণ 

১০ িম সময় মত উপিস্থত  

হওয়া / নাহেল হাততািল 

েদওয়া বা ফাইন েদওয়া 

   

 

৬০ িম আেগর িদেনর 

আেলাচনার সারসংেক্ষপ  

- শৰ্ী পদ্ধিত িক, েকন 

/পৰ্চিলত পদ্ধিত ও শৰ্ী 

পদ্ধিত র তুলনা 

েপৰ্ক্ষাপট 

 

অংশগৰ্হণমূলক 

আেলাচনা 

 

১২০ িম শৰ্ী পদ্ধিতেত অরগািনক 

সার ও অরগািনক 

ঔষেধর ব বহার  

তরল সার, ঘন জীবামুৰ্থ , 

দৰ্ব জীবামুৰ্থ , িনমাস্তৰ্ম , 

বৰ্ম্ভাস্তৰ্ম, অগ্নাস্তৰ্ম, পঞ্চ 

গব , সংহারক , অমৃতজল, 

সঞ্জীবক ইত ািদর 

পৰ্স্তুতপৰ্ণালী ও ব বহার 

 েলাক কল াণ 

পিরষদ –এর 

মিহলা িকষান 

সশিক্তকরণ 

পিরেযাজনায় 

পৰ্কািশত এন-

িপ-এম শপ 

(NPM Shop) 

CD / Slides 

 পাশাপািশ েকান পৰ্দশর্ণী েক্ষতৰ্ ( শৰ্ী শৰ্ী পদ্ধিত ) পিরদশর্ন  

৬০ িম  দেলর কমর্পিরকল্পনা 

ৈতির- শৰ্ী পদ্ধিত িকভােব 

মােঠ শুরু করা হেব  

দেলর আশু করণীয় 

কাজগুিলেক িচিহ্নত করা 

এবং তার িভিত্তেত আগামী 

িদেনর কমর্ পিরকল্পনা 

ৈতির করা

িচন্তার ঝড় েহায়াইট েবাডর্ 

পেরর িদনগুিলর আশু কাজ ও সময় েঘাষণা / সামেনর িসজেনর জন  করনীয় টাস্ক  

 



পৰ্িশক্ষক েদর মুল ায়নঃ   

পৰ্িশক্ষক-এর িবষয় 

িভিত্তক েসশন 

পৰ্িশক্ষেকর 

নাম 

মুল ায়ন (√ মাকর্ িদেত হেব) পৰ্িশক্ষণাথর্ীর মন্তব

খুব 

ভাল 

ভাল মাঝারী  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  


