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“পািন সা য়ী আধুিনক যুিক্তর স সারণ o িবসত্মার eবং বয্বস্থাপনার মাধয্েম ফসেলর uৎপাদন বৃিদ্ধ” শীষ র্ক 
ােয়ািগক গেবষণা কল্প।  

 
কেল্পর যুিক্তসমূহঃ 
পয র্ায়কর্েম িভজােনা o শুকােনা পদ্ধিত (Alternate 
Wetting and Drying (AWD): 
eিট eকিট পািন সা য়ী পদ্ধিত। জলবায়ু পিরবতর্েনর ঝুিঁক 
েমাকােবলায় কৃষেকর েয়াজন সব্ল্প েসেচর চাষাবােদর 
পদ্ধিত। আন্তজর্ািতক ধান গেবষণা েকে র ব স েবয্ামান eর 
মেত িবেশব্র বৃহত্তর ধান uৎপাদনকারী েদশসমূহ েযমন- চীন, 
ভারত o িভেয়তনাম eরi মেধয্ সব্ল্প পািন বয্েয়র পদ্ধিত 
বয্বহার করেছ। 
IRRI, AWD পদ্ধিত িনেয় গেবষণা করেছ। eছাড়া 
আরিডe-ি  eিডিব’র aথ র্ায়েন IRRI eর সােথ েযৗথভােব 
3117-1৯ পয র্ন্ত e যুিক্ত িনেয় েদেশর িবিভন্ন স্থােন গেবষণা 
পিরচালনা কেরেছ। eখনo পয র্ন্ত াপ্ত ফলাফেল েদখা েগেছ 
ধান চােষ 21-41% পািন সা য় হেচ্ছ। বাংলােদেশর 
61,111  নমুনার পরীক্ষামূলক ফলাফেল পাoয়া েগেছ eিট 
41-61% পািন সা য় কের eবং 32-38% েসেচর খরচ 
কমায়।  

 
েরiজড েবড (Raised Bed (RB): 

eিটo eকিট পািন সা য়ী যুিক্ত। ei পদ্ধিতেত েবডফরমার 
েমিশন িদেয় eকi সােথ চাষ eবং েবড ৈতরী করা হয়। 
পাশাপািশ বীজo লাiেন বপন করা হয়। eেত ম o সময় 
দুেটাi বােচঁ। eছাড়া eকবার েবড ৈতরী কের তা না েভেঙ্গ 
বছেরর পর বছর েসi েবেড ফসল ফলােনা যায়। ফেল জিম 
চােষর হার সব র্িনমণ হয়।  
েসচ o পািন বয্বস্থাপনা েক , পল্লী uন্নয়ন eকােডমী, 
বগুড়া’র o কেণ র্ল িবশব্িবদয্ালয়, যুক্তরা  েযৗথ গেবষণায় (েম 
3121 েথেক েম 3124 পয র্ন্ত) েদখা েগেছ ei যুিক্তর 
বয্বহাের 54% েসচ পািন সা য় হয়। তাছাড়া ধােনর ফলন 
31%  পয র্ন্ত েবেড়েছ o 31% iuিরয়া সােরর সা য় হেয়েছ। 
eছাড়াo ei পদ্ধিতর মাধয্েম  চাষবােদর খরচ কমােনা, 
িমক বয্য় াস o aল্প সমেয় জিমেত ধান লাগােনা যায়। 
আেস র্িনকযুক্ত পািন িদেয় চাষাবাদ করেলo আেস র্িনেকর 
ক্ষিতকর ভাব েথেক রক্ষ পাoয়া যায়। eছাড়াo ei যুিক্তর 
বয্বহার মািটর uপকারী aনুজীবসমূহেক রক্ষা কের, মািটর 
ক্ষয়েরাধ কের o মািটর গুণগত মান রক্ষার মাধয্েম জলবায়ু 
পিরবতর্েনর ঝুিঁক েমাকােবলায় গুরুতব্পূণ র্ ভূিমকা পালন কের। 
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েবড নালা ৈতরীর পিরমাপ 

(Measurement of  Making Raised Bed) 
 

 

 িসেস্টম aব রাiচ iনেটনিসিফেকশন (SRI) 
ei পদ্ধিতিট 2৯91 সােল মাদাগাস্কাের শুরু হেলo মািলর কৃষকগণ ei যুিক্ত থম গর্হণ কের। পরবত েত িবেশব্র 45 িট 
েদশ ei যুিক্ত বয্বহার করেছ। 
ei পদ্ধিতেত aল্পবয়স্ক (9-23 িদন বয়সী চারা) চারা 4-5 িটর 
পিরবেতর্ িতেগাছায় 2 িট কের চারা 36-36 েস.িম. বা তার 
েচেয় েবিশ দূরেতব্ বগ র্াকাের লাগােনা হয়। ফেল চারা চুর 
সূেয র্ােলাক পায় o মূেলর বৃিদ্ধর জনয্ চুর জায়গা পায়। 
জিমেত ডুবােনা পািনর পিরবেতর্ ক দা/সয্তেসেত পািন রাখা 
হয়। ei পদ্ধিতেত চারাসমূেহর িতেযাগীতা কিমেয় গােছর 
বৃিদ্ধ বাড়ােত eবং আগাছা সংকর্মন কমােত সাহাযয্ কের। 
আফগািনস্তােনর eকিট পরীক্ষায় েদখা েগেছ সাধারণ পদ্ধিতর 
6.8 টন ফলেনর তুলনায়  SRI  পদ্ধিতেত 21.3 টন ফলন 
হয়। iরােক 2711 কৃষক ei পদ্ধিত বয্বহাের ায় 86% 
ফলন বৃিদ্ধ করেত সক্ষম হেয়েছ। ভারেত 3116-3117 সােল SRI বয্বহারকারী কৃষক িছল 2111, বতর্মােন েসিট 
273,111 e দ িড়েয়েছ। িবেশব্র 56 িট েদেশর পরীক্ষার ফলাফেল েদখা েগেছ ei পদ্ধিতর বয্বহাের ায় 61% ফলন 
বৃিদ্ধ, aেধ র্ক eর েবশী বীজ সা য় eবং 41-61% পয র্ন্ত পািন সা য় হেয়েছ। eকিট/দুiিট চারা  েথেক 41-61 কুিশ 
পাoয়া েগেছ eবং আেরা বৃিদ্ধ করা সম্ভব যা aতয্ন্ত আশা বয্াঞ্জক।   
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আরিডe, বগুড়া eবং কৃিষ গেবষণা ফাuেন্ডশন (েকিজeফ) Improvement of rice based cropping systems 
শীষ র্ক েযৗথ গেবষণা েদখা যায় SRI যুিক্তর মাধয্েম েবােরা o আমন েমৗসুেম ধােনর ফলন 31% eর aিধক বৃিদ্ধ 
েপেয়েছ। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
াiেকাডাম র্া কেম্পাষ্ট যুিক্তঃ 
রাসায়িনক সার সা য়ী e যুিক্ত ফসেলর ছ াকজিনত েরাগ 
দমন o মািটর ৈজব পদােথ র্র পিরমাণ বৃিদ্ধেত মািটর পািন 
ধারণ ক্ষমতা বৃিদ্ধ কের কায র্কর ভূিমকা রােখ। e জনয্ বলা 
হেয় থােক “eক যুিক্তর দুi লাভ, মািটর শিক্ত ছ াক 
সাফ”।  
কেল্পর মাধয্েম ধান চাষাবােদ e সকল আধুিনক যুিক্ত 
বয্বহার, বয্াপক ছড়ােনা o স সারণ করার পিরকল্পনা 
গর্হণ করা হেয়েছ। ফেল কৃিষেত িবেশষ কের ধান চাষাবােদ 
েসচ পািন o uৎপাদন uপকরণo সা য় করা সম্ভব হেব। 
ফেল ধান চাষাবােদ ফলন বৃিদ্ধ বৃিদ্ধর মাধয্েম e যুিক্ত 
বয্াপক চলনসহ েদেশ খাদয্ uৎপাদেন িবেশষ ভূিমকা 
রাখেব। 
 
 


