
শ্রী পদ্ধতিতি ধান চাষ
(System of Rice Intensification)

১) শ্রী পদ্ধতি তি ?
শ্রী পদ্ধতি হল ধান চাতষর আধুতনিিম এি পদ্ধতি, যার মাতন
হল তনতিড় প্রথায় ধান চাষ।

২) শ্রী পদ্ধতিতি ধান চাতষর সুতিধা তি তি ?
ি) িীজ অতনি িম লাতে।  

    খ) জতলর প্রতয়াজনীয়িা প্রচতলি প্রথার প্রায় অতধধেি।
ে) চাতষর খরচ িম। 
ঘ) রাসায়তনি সার ও িীটনাশতির খরচ অতপক্ািৃি িম।
ঙ) ১০% তথতি ৫০% উৎপাদন িৃতদ্ধ।
চ) ফসল উৎপাদতনর সময়সীমা ৭ থথতি ১০ তদন িতমতয় আতন।



িীজ িাছাই

১ তিঘা জতমর জন্য ১ থিতজ ধান িীজ ভালভাতি 
পতরষ্ার িতর ২ তদন থরৌতরে শুতিতয় তনতি হতি। 
িারপর এিতট উপযুক্ত পাতরে জল তনতয় িাতি লিণ 
থেতল এমন এিটা তমশ্রণ িরতি হতি যাতি থসই 
পাতরের জতল এিতট আস্ত তিম রাখতল তিমতট থভতস 
ওতে (১ তলটার জতল ১৫০ গ্াম থথতি ১৬৫ গ্াম নুন 
হতল রেিণতট তিতর হতি)। এই রেিণ প্রস্তুি হওয়ার 
পর িাতি িীজগুতল থেতল তদতয় ভালভাতি নাড়তি 

হতি। এই অিস্ায় ৫-৬ তমতনট থািার পর থদখা যাতি থয অপুষ্ট িা দুিধেল ধরতণর ধাতনর 
িীজগুতল রেিতণর উপতরভাতে থভতস আতছ এিং পুষ্ট িা সিল ধাতনর িীজগুতল পাতরের তনতচ 
তথতিতয় পতড়তছ। এই অিস্ায় রেিতণর উপতরভাতে থভতস থািা অপুষ্ট িা দুিধেল ধাতনর িীজগুতল 
থছঁতি তনতয় অন্য িাতজ ি্যিহার িরা থযতি পাতর। পাতরের তনতচ পতড় থািা পুষ্ট ও উপযুক্ত 
ধাতনর িীজগুতল সংগ্হ িতর পতরষ্ার জতল ৪-৫ িার ভাল িতর ধুতয় পতরষ্ার িরতি হতি 
যাতি ধাতনর িীতজ লিণ না থলতে থাতি।

িীজ থশাধন

১ থিতজ ধাতনর িীজ ২ তলটার জতল ১২ ঘণ্া তভতজতয় 
পতরর ১২ ঘণ্া প্রতি ১ থিতজ িীতজর জন্য ২-৩ গ্াম 
িাতিধেনন্াতজম অথিা ৪-৫ গ্াম ট্াইতিািারমা তভতরতি 
তমতশতয় িীজ থশাধন িতর তনতি হতি, িা থোমুরে রেিণ 
তদতয় থশাধন িরা থযতি পাতর। এর পর ধাতনর িীজ 
গুতলতি জল থথতি িুতল ২৪-৪৮ ঘণ্ার জন্য জাতঁি 
তদতি হতি।

 িীজিলা তিতর

১ থিতজ িীতজর জন্য ৩ হাি চওড়া ও ১৬ হাি লম্া এিতট থিি অথিা ৩ হাি চওড়া ৮ 
হাি লম্ার দুতট থিি িরতল ভাল হতি। িীজিলার চার পাতশ ১ ফুট চওড়া থরেতনর ি্যিস্া 
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িরতি হতি এিং থিতির উপতরভাে তেিমি সমিল 
িতর তনতি হতি। ১৩০ থিতজ থথতি ১৫০ থিতজ 
খামারজাি সাতরর সতগে ৭-৮ থিতজ থিঁতচা সার 
ি্যিহার িরতল ভাল হয়। িাদা িরার সময় 
ভাতলাভাতি তমতশতয় িার সাতথ ৩৫০ গ্াম ইউতরয়া, 
৪০০-৫০০ গ্াম তসগেল সুপার ফসতফট, ২০০ গ্াম 
তমউতরট অি পটাশ প্রতয়াে িরা থযতি পাতর।

মূল জতম তিতর

থরায়ার জন্য মূল জতম তিতরর িাজ িীজ থিানার 
আতে থথতিই শুরু িরতি হতি। ৭ তদন অন্তর তিনতট 
চাষ তদতয় জতম তিতর িরতল আোছার উপরেি িম 
হতি। তশষ চাতষর আতে তিঘা প্রতি ৩-৪ টন 
খামারজাি সাতরর সতগে ১ টতনর মতিা থিঁতচাসার 
তদতি পারতল খুি ভাল হয়। প্রাথতমি সার তহসাতি 
১০ থিতজ তি এ তপ, ২-৩ থিতজ ইউতরয়া এিং ৫-৬ 
থিতজ তমউতরট অফ পটাশ ি্যিহার িরতল চলতি। প্রতি নয় লাইন (২ তমটার) দূতর দূতর নালা 
(১ ফুতটর) তিতট তদতি হতি।

থরাপণ পদ্ধতি

চারার িয়স ৮-১২ তদন হতল চারাগুতল থোড়া থথতি 
প্রায় ১ ইতচি মাতটর তনতচ দুই হাতির থচতটা সমান্তরাল 
ভাতি চাতলতয় মাতটসহ এি চািলা িতর িুতল তনতি 
হতি। িারপর এি এিতট চারার থোড়া আলতিা িতর 
ধতর মাতটসতমি িুতল তনতয় আগুেতলর চাতপ মূল জতমতি 
১০ ইতচি অন্তর সাতরতি এিং প্রতি সাতরতি ১০ ইতচি 
অন্তর এি-এিতট িতর চারা থরায়া িতর থযতি হতি। 

চারাগুতল মাতটর উপতরভাতে মারে ১ ইতচি েভীরিায় আলতিা ভাতি থরাপণ িরতি হতি।
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নিতদশা-র পতক্ ৫/১/২/তজ, িণধেতফল্ড থরাি, িলিািা – ৭০০০১৯ থথতি প্রিাতশি ও তি আর তস এস তস, ৫৮ ধমধেিলা 
থরাি, তিাসপুিুর, িসিা, িলিািা – ৭০০০৪২ থথতি মুতরেি। তসৌজন্যযঃ িৃতষ তিভাে, পতচিমিগে সরিার ২০১৪।

AHEAD Initiatives
Addressing Hunger Empowerment And Development

 wPivPwiZ cÖ_vq avb Pvl  kªx c×wZ‡Z avb Pvl
 K) ex‡Ri nvi- weNv cÖwZ 10 †_‡K 12 ‡KwR jv‡M|  K) ex‡Ri nvi- weNv cÖwZ 1 †KwR jv‡M|
 L) Pvivi eqm- 30 †_‡K 45 w`‡bi Pviv jvMv‡bv nq| L) Pvivi eqm- 8 †_‡K 12 w`‡bi Pviv jvMv‡bv nq|
 M) †ivqvi `~iZ¡- Awbw`©ó|  M) †ivqvi `~iZ¡- 10 BwÂ|
 N) ¸wQ‡Z Pvivi msL¨v- 4 †_‡K 8wU|  N) ¸wQ‡Z Pvivi msL¨v- 1wU my¯’ Pviv|
 O) cÖwZ ¸wQ‡Z cvkKvVxi msL¨v- 8 †_‡K 12wU|  O) cÖwZ ¸wQ‡Z cvkKvVxi msL¨v- Kgc‡¶ 40wU|
 P) cÖwZ ¸wQ‡Z djš— kx‡li msL¨v- 7 †_‡K 8wU|  P) cÖwZ ¸wQ‡Z djš— kx‡li msL¨v- Kgc‡¶ 30 †_‡K 35wU|
 Q) †mP- †m‡Pi Afv‡e djb K‡g hvq|  Q) †mP- Liv ev R‡ji AfveI avb MvQ mn¨ Ki‡Z cv‡i|

তচরাচতরি প্রথায় ধান চাষ ও শ্রী পদ্ধতিতি ধান চাতষর পাথধেি্য তি তি?

পতরচযধো

প্রথম তনড়ান- ১২-১৫ তদতনর মতধ্য তদতি হতি। 
তনড়াতনর জন্য ‘উইিার’ তমতশন ি্যিহার িরতল ভাল 
হয়। তনড়াতনর আতে ৫-৬ থিতজ ইউতরয়া সার প্রতি 
তিঘা তহসাতি ছতড়তয় িারপর ‘উইিার’ তমতশতনর 
সাহাতয্য তনড়ান তদতি হতি।
তবিিীয় তনড়ান- ২২-২৫ তদতনর মতধ্য তদতি হতি। শুধু 
‘উইিার’ তমতশতনর সাহাতয্য তনড়ান তদতলই হতি।

িৃিীয় তনড়ান- ৩৫-৪০ তদতনর মাথায় তদতি হতি। তনড়াতনর সময় ৫-৬ থিতজ ইউতরয়া এিং 
৫-৬ থিতজ তমউতরট অফ পটাশ তদতি হতি।


