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বরীি ভান্া� – আমগ ও পম�

চাষরী রবৌ আ� বরীি �ামখ রা
োজট� কিিরী ভম�,

োইজরিড বরীি রকমর চাষরী
�জির প্যামকট ভম� রগা

ধা� রদরা কম�।
জরমি� বরীি উধাও আজি
ররই রগা জরমি� ধার,

োইজরিড বরীি গ�রীব চাষরী�
বাড়ায় রিাকিার রদমখা,

বাড়মে রিাকিার।
োইজরিড বরীি যায়রা �াখা,
িবাই জক তা িামরা ?
চাষরী বাজি ভাই রবামর�া
রোমদ� ক্া রশামরা রগা
রোমদ� ক্া রশামরা রগা।
িা� ওষুমধ� ঋমর� িামি
ধুকমে রোট চাষরী রগা,
ধুকমে রোট চাষরী।

োজট� �ি আ� জিব িা�
জদমিই দূম� রিমি রগা

জদমিই দূম� রেমি
োিা� বে� প্রোণ ক�া
েম�ক চামষ� জ্ার রগা
আমেই রতাো� গাঁময়

রকর োমগা বরীি �ামখা রা
োজট� কিজি ভম� রগা
োজট� কিজি ভম�।

 
 ডঃ জবমবকারন্দ িার্যাি
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বরীি

শাক িবজি ও জবজভন্ন শি্য উৎপাদমর� ির্য ও প�বত্নরী ে�শুমে চামষ� উন্নতোর ধম� �াখা� ির্য একজট 
প্রধার চাজেদা প্রোজরত ও শংজশত বরীি। িজেমত শি্য উৎপাদর ক�মত েমি, িজেক িেয় ও বরীমি� 
ভূজেকা অত্যন্ত গূরুত্বপূণ্ন। বরীমি� উপ� িিমি� উৎপারশরীিতা অমরকটাই জর�ভ্ন� কম�, তাই বরীমি� 
প্রজত জবমশষ িক্ষ্য �াখা উজচত। আোমদ� রবজশ�ভাগ চাষরীই িজেক ভামব বরীি িংগ্রে কম� রা। অজধক 
িিরশরীি িামত� বরীমি� ব্যবো� কম� িজেমত অজধক িিি উৎপাদমর� জদমক জগময় বহুিাজতক বরীি 
উৎপাদরকা�রী রকাম্াজরগুজি� োইজরিড বরীমি� উপ� তা�া রবশরী জরভ্ন�শরীি েময় পমড়মে। োজ�ময় রিিমে 
জরমি� বরীি জরমি �াখা� অভ্যাি ও ক্ষেতা বা জরয়ন্ত্রর। বরীি রকরা� খ�চ অত্যাজধক ও ক্রেবধ্নোর 
েওয়ায় অ্্নতরজতক জদক র্মক জরমিমদ� তা�া ক্ষজতগ্রস্থ কম� রিিমের। এমক্ষমত্র িজেক বরীমি� জরচিয়তা 
জবষময়ও যম্ষ্ট িমন্দে ্ামক। িেয়েত, উপযুতি িামত� স্থাররীয় পজ�মবমশ� িাম্ িেরশরীি বরীি জরমি� 
োমত রা ্াকায় চাষ ক্ষজতগ্রস্থ েমচ্ছ। মিই কা�মণ জরমি� বরীি জরমিমক িংগ্রে ও িং�ক্ষণ ক�া� উপ� 
রিা� রদওয়া দ�কা�।

বরীি জক

রখািা� েমধ্য িজচিত খাদ্য পজ�বৃত, িরীজবত এবং অঙু্ম�াদগেক্ষে জরজষতি ভ্রূণ-ই েি বরীি।

বরীি িং�ক্ষণ রকর দ�কা�

শাক িবজি ও িিমি� বরীি িং�ক্ষমণ� প্রা্জেক উমদেশ্য েমচ্ছ, িিি িংগ্রমে� প� র্মক প�বত্নরী 
ে�শুে পয্নন্ত বরীমি� উন্নতোর ধম� �াখা।

(১) উপযুতি িেময় জরমি� কামে বরীি ্াকায় িেয়েত চাষ ক�া যায়।
(২) জরমি� বাগার র্মক বরীি িংগ্রে ক�মি আত্মজরভ্ন�তা বামড়।
(৩) বরীি িং�ক্ষণ ক�মি কৃষক িিমি� চজ�ত্র ও িি িম্মক্ন জরমি আত্মজবশ্াি পায়।
(৪) কে খ�মচ বরীি উৎপাদর ক�মত পাম�। িমি উৎপাদর খ�চ কমে।
(৫) বাজরজি্যক উমদেমশ্য ভাি বরীি উৎপাদর কম� অমরক রবশরী িাভ েয়।

বরীমি� িেি্যা

রখািা বািাম� রয িব বরীি পাওয়া যায়, যা শংজিত বরীি রয় তা� িেি্যাগুজি
(১) অপুষ্ঠ বরীি জেমশ ্াকায় অঙু্ম�াদগে ক্ষেতা কে ্ামক, িমি িিমি� উপযুতি ঘরত্ব বিায় 

্ামক রা,
(২) বরীিবাজেত র�াগ চমি আিা� আশঙ্া ্ামক িমি িিি োজর� িম্ভবরা ্ামক।
(৩) িামত� শুদ্ধতা রা ্াকায়, চাজেদা অরুযায়রী জরজদ্নষ্ট িামত� বরীি রা পাওয়া�  আশঙ্া ্ামক।
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িেি্যা� কা�ণ 
(১) বাড়মে বািা� জরভ্ন�তা। চাষরী�া জরমি� বরীি জরমি �ামখরা। বািাম� অজেি েমিই চামষ 

অজরচিয়তা আমি।
(২) বরীি উৎপাদর ও িং�ক্ষণ ক�মত রা পা�া োজ�ময় রগমে বা যামচ্ছ বরীি �াখা� রকৌশি।

িেি্যা িোধামর� উপায় 
(১) অধরীক উৎপাদরশরীি রদশরী বরীমি� চাষ বাড়ামরা।
(২) বরীি উৎপাদর ও িং�ক্ষণ পদ্ধজত িম্মক্ন রশখা এবং রশখামরা
(৩) বংশ জবস্াম�� উপায় বরীি উৎপাদর ও বািা�িাতক�মণ দক্ষ উমদ্যাগরী গমড় রতািা। 

বরীমি� ররেণরী জবভাগ

উৎপাদর জভজতিক
(১) পজ�বধ্নক বরীি (Breeder Seed) 
(২) আধা�রীয় বরীি Foundation Seed 
(৩) শংজিত বরীি (Certification Seed) 
(৪) জট এি বরীি (Truhfully Labeled Seed)  

পজ�বধ্নক বরীি (Breeder Seed) জক ?
(ক) গমবষকমদ� দ্া�া জবজভন্ন িামত� েমধ্য িংক�ায়র ঘজটময় বাজে্যক ও আভ্যন্ত�রীণ গুণাবিরী বত্নোর 

র�মখ রয বরীি উৎপাদর ক�া েয় তামক পজ�বধ্নক বরীি বমি। (Breeder Seed) িবমচময় 
ভামিা ও জবশুদ্ধ। 

(খ) আধা�রীয় বরীি (Foundation Seed) জক ?  
 পজ�বধ্নক বরীি র্মক প্রযুজতি জরমি� অধরীমর র�মখ রয বরীি উৎপাদর ক�া েয় তামক আধা�রীয় 

বরীি বমি (Foundation Seed)। তমব েমর �াখমত েমব Breeder বরীি জরময় চাষ কম� বরীি 
বাড়ামরা েয়। উৎপাদমর� িেয় িক্ষ্য �াখমত েয় বরীিজট� (Breeder) জবশুদ্ধতা। এই Breeder 
বরীি জচজনিত ক�া� ির্য বাদােরী �মি� ট্যাগ ব্যবো� ক�া েয়।   

(গ) শংজিত বরীি (Certification Seed) জক ? 

 জরজদ্নষ্ট খাোম� আধা�রীয় বরীি র্মক উৎপন্ন বরীিমক শংজিত বরীি বমি (Certification 

Seed)। িাধা�ণত শংজিত বরীি পাওয়া� প� দু’বাম�� রবজশ ব্যবো� ক�া জেক রয়। দু’বাম�� 

রবজশ েমি শংজিত বরীমি� গুণগতোর বিায় ্ামক রা।  
(ঘ) জট এি বরীি (Truthfully Labeled Seed) জক ? জরজদ্নষ্ট বরীি উৎপাদরকা�রী চাষরী�া খাোম� 

শংজিত বরীি র্মক রয শংজিত বরীি উৎপাদর কম� তামক জট এি বরীি বমি (Truthful Label 
Seed)। 
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জবজভন্ন োমর� বরীমি� প্রযুজতিগত পা্্নক্য জক ?

রদশরী িামত� ভাি বরীি

ক) বরীি �াখা যায়
১) অমরক জদর ধম� উৎপাদর ক্ষেতা বিায় ্ামক, ২) বরীি উৎপাদর ক�া যায়, ৩) ম�াগ ও 

রপাকা প্রজতম�াধ ক�া� ক্ষেতা রবশরী। িাধা�র চাষরী রদশরী িামত� ভাি বরীি পেন্দ কম�, ৪) 
রবজশ �ািায়জরক িা�, ওষুধ িামগ রা ।

খ) উচ্চ িিরশরীি বরীি
১) যত্ন জরময় িংগ্রে ক�মি বরীি �াখা যায়।
২) শংজিত উঃিঃ বরীি র্মক বরীি উৎপাদর ক�া যায়।
৩) যত্ন িেকাম� বরীি িংগ্রে ও বাোই জরয়জেত ক�মি, অমরক জদর উৎপাদর ধম� �াখা যায়।
৪) র�াগ ও রপাকা প্রজতম�াধ ক�া� ক্ষেতা রদশরী� তুিরায় কে।
৫) তুিরােূিক ভামব রবশরী �ািায়জরক িা� ও �ািায়জরক জবষ িামগ। 

গ) শংক� বরীি
১) উজভিদ প্রিররজবদ োড়া অর্য রকউ শংক� বরীি জত�রী ক�া� অজধকা�রী রয়।

২) শংক� বরীি র্মক িিি চাষ কম� তা র্মক বরীি �াখা যায় রা।
৩) র�াগ ও রপাকা� প্রাদুভ্নাব তুিরােূিকভামব রবশরী ঘমট।
৪) প্রচু� �ািায়জরক িা�, জবষ ও িি িামগ। িমি িক্ষ্য-রি� রবশরী জদমত েয়।

ঘ) বন্্যা বরীি

এটা রারা ধ�মর� 'জিমর�' জেরেমণ� িমি জত�রী
১) শংক� বরীি (রিমরজটক ইজঞ্জয়াজ�ং রকৌশি) িিি চাষ কম� তা র্মক বরীি �াখা যায় রা।
২) জবমশষ উৎপাদরকা�রী িংস্থা োড়া এ ধ�মর� বরীি উৎপাদর ক�া যায় রা
৩) র�াগ ও রপাকা আক্রেণ কম� তমব জবমশষ র�াগ, মপাকা জরয়ন্ত্রমর ্ামক।
৪) প্রচু� �ািায়জরক িা� জবষ ও িি িামগ। 
৫) অর্য িিি/প্রাররী� জির প্রমবশ ক�ামরা েময় ্াকমত পাম�। 

ি) জির বরীি
১) বরীি �াখা যায় রা  
২) পামশ� িজে� িিিমকও বন্্যা কম� জদমত পাম�।
৩) র�াগ ও রপাকা প্রজতম�াধ ক�া� ক্ষেতা কে, তমব জবমশষ রকারও গুর ্াকমত পাম�।
৪) প্রচু� �ািায়জরক িা�, �ািায়জরক জবষ ও িি িামগ। 
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বরীিপত্র জেিামব িিমি� ররেণরী জবভাগ
১) একবরীিপত্ররীঃ- মযের – ধার, গে, যব ইত্যাজদ, 
২) জদ্বরীিপত্ররীঃ- মযের – আে, মতঁতুি ইত্যাজদ, 
৩) বহুবরীিপত্ররীঃ- মযের – পাইর, িাইকাি, গাো�, েোজরে ইত্যাজদ। 

কৃষকমদ� বরীি উৎপাদমর� িেি্যা জক জক ?  
১) ইচ্ছা ্াকমিও োমত কিমে দক্ষতা� অভাব ্ামক।
২) িাউমডেশর িরীড রা পাওয়া িেি্যা।
৩) িজে� আয়তর টুকম�া টুকম�া েওয়ায় জবজভন্ন িামত� েমধ্য িজেক দু�ত্ব (isolation distance) 

�াখা� িেি্যা।
৪) উৎপাজদত বরীি শংজিত ক�া� ির্য প্রযুজতিজবমদ� িোয়তা িব্নত্র পাওয়া� িােি্যা েয়।
৫) বরীি আইর রেমর বািা�িাত ক�া� িেি্যা েয়।

ভাি বরীমি� গুরাগুর

রয রয জবষয়গুজি� উপ� রি� রদওয়া দ�কা�– 
১) বরীমি� উপযুতি পজ�পক্কতা।
২) বরীমি� গের, পুজষ্ট ও িাতগত গুরাগুর।
৩) প্রজক্রয়াক�ণ (িেয়েত িিি কাটা, ঝাড়াই, বাোই, শুকমরা� প্রক্রায়া ইত্যাদ।)
৪) িং�ক্ষমণ� পাত্র বা আধা�- বরীি পামত্র� আকা� জরভ্ন� ক�মব বরীমি� প্রকা�, পজ�োর ও 

স্থাররীয় আবোওয়া ও িম্ভাব্য অজরষ্টকাজ�মদ� ওপ� রযের- ইনুঁ্দ�, মপাকা, োতা ইত্যাজদ� উপ�। 
পাত্রজট অবশ্যই বায়ু জরম�াধক েমত েমব

৫) িং�জক্ষত স্থামর� পজ�মবশ 
 ক) আদ্ত্না 
 খ) তাপোত্রা 
 গ) আমিা
 ঘ) িং�ক্ষমর ব্যবহৃত জরম�াধক প্রক�র, প্রযুজতি

েমর �াখা দ�কা� রয রকার বরীমি� িিরীবতা দরীঘ্ন স্থায়রী ক�া� ির্য িবমচময় রবজশ গুরুত্বপূণ্ন জবষয় েি 
আদ্ত্না ও তাপোত্রা। যজদ িং�জক্ষত স্থামর� আদ্ত্না ও তাপোত্রা কোমরা েয় তমব বরীমি� িিরীবতা 
দরীঘ্নস্থায়রী েয়। িাধা�ণত রদখা যায় িং�ক্ষমণ� স্থার যজদ আদ্ এবং উষ্ণ েয় তােমি বরীি অঙু্জ�ত েময় 
যামব বা রষ্ট েময় যামব। 
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ভামিা বরীমি� িক্ষণ করী ? 
১) প্রজতজট বরীমি� আকা� জরজদ্নষ্ট িামত� েত একই �কে েমব
২) প্রজতজট বরীি চকচমক ও েিৃর েমব
৩) বরীি রদখমত অ্্নাৎ আকা� ও প্রকা� জরজদ্নষ্ট িামত� েতই েমব 
৪) বরীিপমত্র� অংশ িাদা ও স্াভাজবক ্াকমব।
৫) জরজদ্নষ্ট িামত� ১০০০জট বরীমি� দারা� ওির একই িোর েমব।

িাধা�র ভামব আোমদ� আবোওয়ামত রকার রকার বরীি ও কন্দ উৎপাদর ও িং�ক্ষণ ক�া 
যায় ও ভাি োমর� বরীি গুজি� উপযুতি পজ�মবমশ কত জদমর অঙু্ম�াদগে েয়ঃ

শাক িাতরীয়

১)পািং, ২) পুঁই, ৩) রমট, ৪) ধমর, ৫) মেজ্, ৬) রািমত (পাটশাক), ৭) ি�মষ, ৮ পাকচই, ৯) িাি 

রমট, ১০) ডািাকিজে, ১১) িাউশাক, ১২) কুেড়া শাক, ১৩) েূমিাশাক ইত্যাজদ।

েূি ও কন্দ িাতরীয়

১) েূিা (িব িাত রয়), ২) আদা, ৩) �িুর, ৪) কচু, ৫) ওি, ৬) আিু, ৭) �াঙ্গা আিু, ৮) েিুদ, ৯) 
কঁাকম�াি েূি, ১০) চুপজড় আিু (বা�বরী� কন্দ), ১১) পটিেূি, ১২) কুদ�রী েূি, ১৩) মপঁয়াি- কন্দ ও 
বরীি ইত্যাজদ।

েিিা িাতরীয়

১) িঙ্া, ২) ধমর, ৩) মেজ্, ৪) কামিাজিম�, ৫) �াধূররী ইত্যাজদ।

িবিরী িাতরীয়

১) িাউ, টমেমটা (রদশরী), ২) কুেমড়া, শিা, ৩) মেঁড়ি, টকমেঁড়ি, ৪) মবগুর, জঝমঙ্গ, ৫) উমচ্ছ, ক�িা, ৬) 
জচজচমঙ্গ, ধুধুি, ৭) চাি কুেমড়া, ৮) মপঁমপ ইত্যাজদ।

দারা িাতরীয় 

১) ধার, ২) গে, ৩) ভুট্া, ৪) যব, ৫) জেমিট (রোট দারা শষ্য) ইত্যাজদ।

ডাি ও রতি িাতরীয়

১) েুিু�, েুগ, মখিা�রী, ২) কুিজত, জবউিরী, ৫) অড়ে�, িজ�ষা, ৬) জতি, জতজি, ৭) রাইিা�, 8) বাদাে, 
৯) িূয্নেুজখ (ে�ডার), ১০) িয়াজবর, কুিুে, টকমে�ি (রেস্া) ইত্যাজদ।
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শতেূিরী -      ২১-৩০ জদর 
ঝাঁজট ি�াি জবর -       ৭-১৩ জদর 
িতামরা ি�াি জবর -     ৭-১৩ জদর 
জবট -       ৮-১৪ জদর 
িরীে -      ১০-১৪ জদর
িবুি িুিকজপ -       ৫-৯ জদর 
বাঁধা কজপ -      ৭-১০ জদর 
কাশ্রীজ� িঙ্া -     ১০-১৪ জদর  
গািঁ� -      ১০-২১ জদর 
িুিকজপ -       ৪-১০ জদর 
রিিাজ� শাক -     ১৪-২১ জদর 
জচরা বাঁধাকজপ -      ৬-১০ জদর 
শশা -       ৬-১০ জদর 
রবগুর -       ৮-১৩ জদর
জিক শাক -     ১০-১৪ জদর 
রিটুি শাক -      ৬-১৪ জদর
ত�েুি -       ৬-১০ জদর
ে্যা�ি বা জভজন্ -       ৬-১০ জদর
শরীতকািরীর রপঁয়াি -     ৮-১৩ জদর 
গ্ররীষ্মকািরীর -     ১০-১৪ জদর
েট�শুজট -      ১৬-২৫ জদর 
জেজষ্ট কুেমড়া -      ৭-১০ জদর
েূমিা -       ৬-১০ জদর
পািং শাক -      ৭-১৪ জদর 
র্ায়াি -       ১০-১৮ জদর 
Swedes –      ৮-১২ জদর
িুইট কণ্ন বা রববরী কণ্ন -    ৬-১০ জদর
টমেমটা -       ৬-১০ জদর
ওিকজপ -         ৬-১৪ জদর 

িাধা�ণ ভামব বরীমি� অঙু্�দ্গমে� িেয় িা�ণরী

ব�বজট -         ৬-৯ জদর
েট� ডাি -        ৭-৮ জদর
ধমর –       ১০-১২ জদর
ক�িা -         ৪-৫ জদর
কামিাজি�া -        ২-৩ জদর
পুঁই -       ১৪-১৫ জদর 
জচজেঙ্গা -         ৭-৮ জদর
জঝিা -         ৭-৮ জদর
�াঁধুররী -        ৭-১০ জদর
চািকুেমড়া –       ৭-১০ জদর
রেজ্ -         ২-৩ জদর
রগািা�শুজট -        ৪-৬ জদর

োে িিিঃ
েট� ডাি -        ৭-৮ জদর
রিায়া� -        ৮-১০ জদর
বাি�া -         ৭-৮ জদর
�াগরী -         ৭-৮ জদর
রিায়াজবর -        ৭-৮ জদর
ি�মষ -         ৭-৮ জদর
অড়ে� -         ৬-৭ জদর
রোিা -         ৭-৮ জদর
েুিুজড় -         ৭-৮ জদর 
রখিা�রী -         ৭-৮ জদর 
জতজি -         ৫-৬ জদর 
ধার -         ৬-৭ জদর
গে -         ৬-৮ জদর
পাট -        ৮-১০ জদর
ভূট্া  -        ৮-১০ জদর
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রগাখামদ্য� বরীি

গাইেুগ, দরীররা্ ঘাি, মরজপয়া�, বাি�া (গুোঘাি), জগজর ঘাি, অতিরী, শর ইত্যাজদ।

জকষার বমর� রারা ধ�মর� বরীি

১) ররীে, ২) িাে, ৩) কাচির, ৪) আেিকরী, ৫) েজ�তকরী, ৬) বমে�া, ৭) িুবাবুি, ৮) জেরজিজ�, ৯) জশশু, 
১০) গাো�, ১১) শাি, ১২) মিগুর, ১৩) কুি, ১৪) মতঁতুি, ১৫) জশেূি, ১৬) মশ্ত চন্দর, ১৭) জশজ�ষ 
ইত্যাজদ।

জবজভন্ন গাে র্মক জক ভামব বরীি িংগ্রে ক�মত েয় ?

শি্য উৎপাদমর� প্র্ে ধাপ েমচ্ছ বরীি। বরীি যজদ িজেক গাে র্মক িজেক িেয় িংগ্রে ক�মত রা পা�া 
যায়, তােমি প�বত্নরী িেময় িিি উৎপাদমর ব্যােত েমত পাম�। এই ক্া েমর র�মখ িজেক িেময় বরীি 
িংগ্রে ক�া� উপ� রিা� রদওয়া দ�কা�। 

১) িুস্থ, িবি ও র�াগেুতি গাে র্মকই বরীি িংগ্রে ক�া উজচত। 
রয িি র্মক বরীি িংগ্রে ক�া েয় রিজট রদখমত িুস্থ িবি ও 
প্রোর আকাম�� েয়।   

২) বরীমি� আকাম�� িাম্ বরীি িজচিত খাবাম�� একটা িম্ক্ন 
আমে। িজচিত খাবাম�� পজ�োণ কে েমি বরীমি� িরীবররীশজতি 
কমে যায়। আবা� রবশরী েমি র�াগ রপাকা িাগা� ভয় ্ামক। 
অতএব িামত� োর ও গুর অরুযায়রী জরজদ্নষ্ট আকাম�� বরীি 
বাোই ও তা র্মক বরীি িংগ্রে ক�া দ�কা�।  

৩) রয গােগুজি অমরক বে� বাঁমচ তামদ� রক্ষমত্র গামে� িরীবর 
চমক্র� অন্তত ১/৩ ভাগ অজতক্রে ক�া� প� রিই গামে� বরীি 
িংগ্রে ক�া� ির্য গােগুজি জচজনিত ক�া ও তা ব্যবো� ক�া 
উজচৎ। মবশরী বয়িরী োতৃ বৃমক্ষ� বরীি িংগ্রে ক�াও জেক রয়।

৪) দারাশমি্য� রক্ষমত্র রিই িামত� জরজদ্নষ্ট গুণ, স্াভাজবক �ং আকা�, 
গড়র বা �ং ধম� জরময় তা� িাম্ জেজিময় বরীি বাোই ক�মত 
েমব।  

রারা িি র্মক বরীি িংগ্রমে� রকৌশি
১) িমি� োঝখামর র্মক বরীি িংগ্রে ক�া� প্রময়াির রযের রবগুর, 

রেঁড়ি, ব�বজট ইত্যাজদ জদঘ্ন্য যজদ ৬ ইজচি েয় তােমি জতরজট 
ভামগ ভাগ ক�মি রদখা যামব প্রজতজট অংশ ২ ইজচি কম� েমব। 
িােমর� জদমক� ও জপেমর� জদমক� ২ ইজচি কম� বাদ জদময় 
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োঝখামর ২ ইজচি অংশ র্মক বরীি িংগ্রে 
ক�মত েমব।  

২) টমেমটা, মবগুর, িঙ্া, ক�িা, গাে র্মক পাকা 
িিি তুমি এমর ৭-১০ জদর োিকা র�ামদ 
শুকামরা� প� িংগ্রে ক�মত েমব। 

৩) ক�িা, িাউ, কুেমড়া, চািকুেমড়া, জচজচংগা� 
রক্ষমত্র পাকা িমি� বরীি িমি ধুময় আোমিা ভাব দূ� ক�মত েমব। িি ঝজ�ময় োই জদময় 
ঘমি জরময় োিকা র�ৌমদ্ শুজকময় িং�ক্ষণ ক�মত েমব।

৪) িঙ্া, ধুধুি, জঝমঙ্গ, মেঁড়ি ইত্যাজদ� রক্ষমত্র িি গামে শুজকময় রগমি পুম�াটাই িং�ক্ষর কম� 
�াখা েয়। পম� িাগামরা� িেয় িি রভমি বরীি রব� ক�া েয়। 

৫) শুঁজট িাতরীয় িবিরী রক্ষমত্র িি গামে শুজকময় 
জরমত েমব। বরীমি� আব�ণ বাদােরী �ি েমি 
তা�প� পুম�া গােটা বা ডািিে িি জরময় 
দজড় রবঁমধ ঝুজিময় জদমত েমব এবং জরমচ একটা 
পাত্র �াখমত েমব। যামত িি র্মক পাকা শুঁজট 
রিমট বরীি পামত্র পড়মব।

৬) শামক� রক্ষমত্র বরীিিে গাে শুকমরা েময় রগমি তুমি জরময় এমি বরীি অংশ রকার পাতিা 
কাপড় জদময় িজড়ময় �াখমত েমব। তা�প� বরীি রিমট কাপমড়� েমধ্য পড়মব ঝম� প�া বরীিগুজি 
িংগ্রে ক�মত েমব।   

পুষ্টবরীি বাোই পদ্ধজত 
১) বরীি িমি রিমি জদমি চট কম� ডুমব যাওয়া 

বরীিগুমিামক পুষ্ট বরীিবিা েমব।  
২) শুঁজট িাতরীয় িবিরী বরীি প্রায় িবটা গামে রপমক 

রগমি ডাি শুদু্ধ গাে তুিমত েয়। এবা� ডামি� 
রগাড়াটা উপম�� জদমক র�মখ ঝুজিময় তিায় 
একটাপাত্র র�মখ জদমত েমব। পাকা শুঁজট রিমট বরীিগুজি পামত্র� েমধ্য পড়মব, এগুজিমক  পুষ্ট 
বরীি বিা েমব। 

৩) শাক িাতরীয় বরীিগুজি িংগ্রে ক�া� আমগ 
রক্ষমত্র� পুম�া গাে ও শুঁজট শুকমরা ক�মত েমব। 
তা�প� শামক� বরীি িংগ্রে ক�মত রগমি 
রগাড়ায় দজড় রবঁমধ রগাড়াটা উপম� জদমক র�মখ 
ঝুজিময় জদমত েমব এবং শামক� গামে োওয়া চিাচি কম� এের পাতিা কাপমড়� একটা 
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ব্যামগ� েমধ্য �াখমত েমব, পুম�া গােটা শুকমরা� িাম্ বরীি ধাম� ধাম� 
ব্যামগ� েমধ্য ঝম� পমড়। মিই গুজিমক পুষ্ট বরীি জেিামব ধম� ররওয়া 
যায়। 

বরীি িং�ক্ষণ রকা্ায় ক�মবা

র�াগ, মপাকা, আদ্্নতা র্মক বরীি িং�ক্ষর কম� �াখমত েয়।
১) রয রকার বায়ু জরম�াধক পামত্র বরীি িং�ক্ষর কম� �াখা। 
২) কাঁমচ� পামত্র বরীি র�মখ জেজপ জদময় �াখা। 
৩) োজট� োজঁড়মত িং�ক্ষণ কম� োকরা জদময় �াখা।  
৪) চরীরা োজট� পামত্র জেজপ জদময় �াখা  
৫) পজিমকাড রদওয়া প্াজটিক বা বস্ামত �াখা

িং�ক্ষমণ� জরয়ে 

বরীি িংগ্রে ক�া� প� বরীিমক ৫ র্মক ৭ জদর ভামিা ভামব োয়ায় শুজকময় 
োিকা র�ামদ (িকাি ১১টা� আমগ� র�ামদ) মরওয়া উজচত এবং শুমকামরা� 
িেয় খুব রোট রোট জেদ্যুতি তাম�� বা চািুররী বা ররেমত একক রিয়াম� 
র�মখ বরীি শুকমরা ক�া িরু�রী যামত উপম� ও ররীমচ ভামিা ভামব বাতাি 
চিাচি ক�মত পাম�।

শুকমরা েময়মে রবাঝা যামব করী ভামব – যজদ বরীিগুজি োিকা েময় যায়, দু-দাঁত জদময় কােড় জদমি এক 
চামপ টুকম�া েময় যায় তােমি বুঝমত েমব শুকমরা েময় 
রগমে। িাধা�রত যজদ বরীমি� েমধ্য ২% - ৬% আদ্ত্না 
্ামক। মবজশ েমি বুঝমত েমব বরীি ভামিাভামব শুকামরা 
েয়জর। মযের – ধার, গে ইত্যাজদ। েট�, মোিা, ব�বজট, 
বরীর ইত্যাজদ� আদ্ত্না ৫% - ১০% এ� কে ্ াকমি ভামিা। 
জঝমঙ্গ, জচজচমঙ্গ, ধুধুি, শশা, িাউ, কুেমড়া ইত্যাজদ রক্ষমত্র ৪% - ৮% এ� েমধ্য আদ্ত্না ্াকমি ভামিা।

বরীি িং�ক্ষমণ� িেয় যামত বরীমি রকার রপাকা� আক্রেণ রা েয় রিজদমক িক্ষ্য �াখা প্রময়াির িব ধ�মর� 
বরীি িং�ক্ষমণ� রক্ষমত্র প্রজত ১ জকমিা শুকমরা বরীমি� ির্য চা-চােমচ� ৪ চােচ �িুমর� �ি, জরে, ক�ঞ্জ 
বা িজ�ষা রতি জেজশময় �াখা যায়। তমব েমর �াখা দ�কা� যখর বরীমি� িাম্ রেশামরা েমব িেস্ বরীমি� 
িমঙ্গ রযর রতি বা �ি রেশামরা েয় রি জদমক িক্ষ্য �াখমত েমব। মতি োখামরা� েুখ্য উমদেশ্য েি বাইম�� 
আদ্ত্না বরীমি� গাময় রযর স্পশ্ন ক�মত রা পাম�। প্রজত রকজি বরীমি� ির্য ৩ গ্রাে জদময় ভামিা কম� 
জেজশময় িং�ক্ষণ ক�া যায়। শুঁজট িাতরীয় িিমি� রক্ষমত্র রযের – ব�বজট, েিু�, েুগ ইত্যাজদ� রক্ষমত্র 
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র্যাপ্জির ব্যবো� ক�া যায়। িবজি বরীমি� রক্ষমত্র েিুদ গুঁমড়া জেজশময় �াখা� প্রচির রদখা যায়। এ�প� 
ঐ বরীিগুজি পজ�ষ্া� কাঁমচ� জশজশ বা রবাতি জকংবা োজট� রোট রোট পামত্র র�মখ ভামিা ভামব েুখ বন্ 
কম� �াখমত েমব যামত বাতাি চিাচি রা কম�। �াখা� িেয় ১/৪ অংশ পাত্র খাজি �াখমত েমব। বরীি 
�াখা� িেয় েমর �াখমত েমব বরীি িংক্রান্ত িেস্ ত্্য পামত্র� গাময় উমলেখ ক�া এবং র�জিষ্টা� খাতামত 
জিজপবদ্ধ কম� �াখা। প্র্মে বরীি পামত্র� তিমদশ কাে কয়িা� গুঁমড়া রদওয়া, তা�প� রিাউর রপপা� জদময় 
প্যামকট বাজরময়, প্যামকমট� েমধ্য বরীি ভম� জদময় েুখ বন্ কম� রদওয়া এবং পামত্র� েমধ্য জদময় পামত্র� 
েুখ বন্ কম� রদওয়া। কা�র পামত্র� েমধ্য রয িিরীয় বাষ্প আমে তা কাে কয়িা শুমষ ররমব এ� রিাউর 
রপপা� িিরীয় বাষ্প আটকামত িাোয্য ক�মব, তা� িমি িেস্ বরীমি� িরীবররী শজতি বত্নোর ্াকমব।

গুদােিাত শি্য ও বরীমি� িং�ক্ষণ 

শি্য এবং বরীি গুদােিাত ক�া� িেয় ভাি কম� বরীি শুকামরা অত্যন্ত িরু�রী। বরীমি� আদ্তা রবশরী 
েমি েত্রাক, িরীবাণু(ব্যাম্রেজ�য়া) ও রপাকা িাগা� িম্ভাবরা রবশরী ্ামক। িাধা�ণ ভামব বরীমি ১০শতাংমশ� 
রবশরী আদ্্নতা �াখা চিমব রা। এ� র্মক আদ্্নতা রবশরী েমি েত্রাক আক্রেণ েয়। আবা� বরীমি আদ্তা 
রবমড় ২০ শতাংশ বা তা� রবশরী েমি ব্যামটেজ�য়া িাতরীয় িরীবাণু� আক্রেণ রারা ধ�মর� রপাকা� আক্রেণ 
ও রারা ধ�মণ� রপাকা� আক্রেণ িক্ষ্য ক�া যায়। কামিই গুদােিাত বরীি বা শি্য শুকমরা� গুরুত্ব 
অপজ�িরীে। ময পামত্র বা আধা� বরীি �াখা েমব তামকও ঐ িব র�াগ রপাকা েুতি েমত েমব। োমঝ োমঝ 
গুদােিাত বরীি বা পাত্র বা আধা�ও ভাি কম� শুমকামত ও রশাধর ক�মত েমব। 

গুদােিাত ক�া� িেয় বরীমি� �ক্ষণামবক্ষমণ� ির্য িেি জর�ােয় ব্যবস্থা রদওয়া েি

জবজভন্ন ডাি/ডাি বরীি, ব�বজট বরীি, িরীেবরীি ইত্যাজদ 

 প্রকা� োত্রাঃ দারা ভামিা কম� শুজকময় জরমত েমব। ৩% জরেবরীমি� গুঁমড়া দারা�   
 িাম্ িুষেভামব রেশামত েমব।

ব্যবোম�� িেয়ঃ গুদােিাত ক�া� িেয়

 িিািিঃ ৩ – ৬ োি িু�ক্ষা (রেিাজ্য়মর� িেকক্ষ) 

অর্যার্য শমি্য� বরীি

 প্রকা� োত্রাঃ ১-২% জরেবরীমি� গুঁমড়া রেশামরা অ্বা ২% জরে রতি োখামরা, অ্বা ২-৫%  
 োয়ায় শুকামরা জরেপাতা রেশামরা – রয রকার একজট 

ব্যবোম�� িেয়ঃ গুদােিাত ক�া� িেয়

 িিািিঃ ৩ – ৬ োি িু�ক্ষা (রেিাজ্য়মর� িেকক্ষ)

 প্রকা� োত্রাঃ ১৫% জরে, ক�ঞ্জপাতা, জরজিন্দাপাতা অ্বা িগতোদর (Justicia   
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 jenderussa) পাতা� জরয্নামি ১০-১৫ জেজরট বরীি �াখা� বস্া ডুজবময় জরময় োয়ায় শুজকময় বরীি  
 �াখমত েমব। 

ব্যবোম�� িেয়ঃ গুদােিাত ক�া� পূমব্ন বস্া রশাধর 

 িিািিঃ ৩ – ৬ োি িু�ক্ষা। দারা ও বরীি �াখা� বস্া রশাধমর� প� ভাি কম�   
 শুজকময় জরমত েমব। 

 জবজভন্ন খাদ্য শমি্য� বরীি (জবমশষত িবজি বরীি) 

 প্রকা� োত্রাঃ ৪ চা চােচ বা ২০ গ্রাে জরে রতি অ্বা ি�মষ� রতি প্রজত রকজি বরীমি বা

 শমি্য োখামরা 

ব্যবোম�� িেয়ঃ গুদােিাত ক�া� িেয়

 িিািিঃ ৩ – ৬ োি রপাকা জরয়ন্ত্রণ ্ামক। 

 প্রকা� োত্রাঃ শুকমরা োই বা কােকয়িা� গুমড়া (১২ ঘণ্া োন্া ক�া� প�) ৩০০-৫০০ রকজি  
 বরীমি রেশামরা 

ব্যবোম�� িেয়ঃ গুদােিাত ক�া� িেয়

 িিািিঃ ৩ – ৬ োি রপাকা জরয়ন্ত্রণ ্ামক, বরীমি� আদ্তা শুমষ ররয় িমি েত্রাক র�াগ  
 িংক্রেণ কে েয়। 

 প্রকা� োত্রাঃ শুকমরা বাজি ৩০০-৫০০ রকজি বরীমি রেশামরা 

ব্যবোম�� িেয়ঃ গুদােিাত ক�া� িেয়

 িিািিঃ রকজড় রপাকা� চিাচমি বাধা রদয়। 

 প্রকা� োত্রাঃ ১ জকমিা বরীমি ৫০ গ্রাে চুমর� গুমড়া রেশামরা

ব্যবোম�� িেয়ঃ গুদােিাত ক�া� িেয়

 িিািিঃ আদ্তা রশাষণ কম� কজেময় শুকমরা �ামখ িমি রপাকা, েত্রাক ইত্যাজদ আক্রেণ  
 জবমশষ ভামব কমে যায়।

অর্যার্য গন্ যুতি রভষি

 প্রকা� োত্রাঃ শুকমরা িংকা� গুমড়া ২০-৩০ গ্রাে (৪-৬ চােচ) প্রজত জকমিা বরীমি 

ব্যবোম�� িেয়ঃ গুদােিাত ক�া� িেয় িুষেভামব রেশামত েমব।  
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 িিািিঃ প্রধারত রপাকা� আক্রেণ র্মক �ক্ষা কম�। 

 প্রকা� োত্রাঃ রগািেজ�মচ� গুমড়া ৩০ গ্রাে জকমিা বরীমি/শমি্য 

ব্যবোম�� িেয়ঃ গুদােিাত ক�া� িেয় িুষেভামব রেশামত েমব।  

 িিািিঃ প্রধারত রপাকা� আক্রেণ র্মক �ক্ষা কম�। 

 প্রকা� োত্রাঃ পুজদরা পাতা� গুমড়া ১০-২০ গ্রাে (২-৪ চা চােচ) প্রজত জকমিা বরীমি / শমি্য  
 অ্বা  কময়ক রিাটা পুজদরা রতি রেশামরা।

ব্যবোম�� িেয়ঃ গুদােিাত ক�া� িেয় িুষেভামব রেশামত েমব।  

 িিািিঃ প্রধারত রপাকা� আক্রেণ র্মক �ক্ষা কম�। 

 প্রকা� োত্রাঃ আতা পাতা বা তাোক পাতা� গুমড়া ১০-২০ গ্রাে (২-৪ চা চােচ)   
 প্রজত জকমিা বরীমি/শমি্য 

ব্যবোম�� িেয়ঃ গুদােিাত ক�া� িেয় িুষেভামব রেশামত েমব।  

 িিািিঃ প্রধারত রপাকা� আক্রেণ র্মক �ক্ষা কম�। 

েমর �াখমত েমব গুদােিাত শি্য বা বরীি োন্া ও শুকমরা গুদাে বা িায়গায় �াখা দ�কা�। ময পামত্র 
দারা �াখা েমব রিজট ভাি কম� পজ�ষ্া� কম� ২-৩ জদর চড়া র�ামদ শুজকময় োন্া কম� বরীি/দারা �াখমত 
েমব। 

বরীি �াখা� িেয় রয জবষয়গুজি বরীমি� পামত্র� গাময় জিমখ �াখা প্রময়াির রিগুজি েি – 

(১) িিমি� রাে, (২) িামত� রাে, (৩) িামত� উৎি্য, (৪) অঙু্ম�াদগের ক্ষেত (শতাংি), (৫) মকার 
িজেমত বরীি উৎপাদর ক�া েময়মে, (৬) বরীি িংগ্রমে� তাজ�খ, (৭) বরীি রবারা ও র�াপমণ� িেয়, (৮) 
বরীি রতািা� িেয়, (৯) জক ধ�মর� োজটমত চাষ ভাি েয়, (১০) জক ধ�মর� গাে েয় িতা/গুল্ম 
ইত্যাজদ(িিমি�/িামত� প্রকৃজত), (১১) িিমি�/িামত� রকার অংশ রকের ব্যবো� েয়। িি, িুি, কান্, 
পাতা, েূি, ইত্যাজদ, (১২) জবমশষ চাজেদা, মযের – রিচ রকের িামগ, োজট র্মক খাদ্য ররয় রা রদয়, মকার 
র�াগ িেরশরীিতা ইত্যাজদ, (১৩) িিমি� উৎপাদর জক পজ�োণ েয়, (১৪) রতুর ধ�মর� বরীি েমি ঐ 
বরীমি� প্রিাজত জক, মকা্া র্মক িংগ্রে ক�া েময়মে, জক ধ�মর� আবোওয়ায় ভাি েয়, জক ধ�মর� িি 
েয় ইত্যাজদ জিমখ �াখা এবং কতজদর িং�ক্ষণ কম� �াখা যায় তা রিখা ্াকা প্রময়াির। 

কত কাি বরীি িং�ক্ষণ কম� �াখা যায়

রকার বরীি কতজদর িং�ক্ষণ ক�া যায় রি জবষময় পুঙ্খরুপুঙ্খ ভামব িারা। আোমদ� িজেক বরীি িংগ্রমে� 
ির্য অবশ্যই িারা প্রময়াির। বরীি িং�ক্ষমর� ির্য উপযুতি পজ�মবশ জবমশষ প্রময়াির তা রা েমি িজেক 
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িং�ক্ষমণ� অভামব বরীি রষ্ট েময় রযমত পাম�।  
১) টমেমটা, িঙ্া, মবগুর িাতরীয় বরীি ভামিা ভামব �াখমি প্রায় ৩ বে� পয্নন্ত িং�ক্ষর কম� �াখা 

যায়,
২) জঝমঙ্গ, কুেমড়া, শশা, িাউ, ক�িা, জচজচমঙ্গ িাতরীয় বরীি ৩-৫ বে� পয্নন্ত িং�ক্ষণ কম� �াখা 

যায়,
৩) ধমর, পুঁই, গাি� প্রভৃজত বরীি ১-২ বে� পয্নন্ত িং�ক্ষণ কম� �াখা যায়,
৪) েূিা, িুিকজপ বাঁধাকজপ, ওিকজপ, িজ�ষা িাতরীয় বরীি ২ বে� পয্নন্ত িং�ক্ষণ কম� �াখা যায়,
৫) পািং, বরীট িাতরীয় বরীি প্রায় ৩ বে� পয্নন্ত িং�ক্ষণ কম� �াখা যায়।
৬) জিম�, কামিাজিম� ১ বে� পয্নন্ত িং�ক্ষণ কম� �াখা যায়। 

িাজট্নিাইড বরীি বা শংিরীত বরীি

আে�া িাজর অজধক গুর িম্ন্ন বরীি বিমত রিগুজিমকই রবাঝায় রযগুজি� চাজ�জত্রক জবজশষ্ট্য খুবই িুস্পষ্ট 
েমব। মযের বরীমি� অঙু্ম�াদ্গে শজতি অন্তত পমক্ষ ৮০% ভামগ� উপম� েমব। এগুজি আন্তি্নাজতক ও 
িাতরীয় োমর� উপ� জভজতি কম� েয়, জবমশষ কম� গুরগত োর রযের – বরীমি� েমধ্য অর্য রকার জিজরষ 
জেমশ আমে জকরা বা িামত� জবশুদ্ধতা �ময়মে জকরা বা অঙু্ম�াদ্গে শজতি কতখাজর �ময়মে। 

রকর শংিরীত বরীি প্রময়াির 
১) িজেক িামত� ির্য,
২) িির প্রত্যাজশত েওয়া� ির্য,
৩) রবজশ োত্রায় অংকু�দ্গে ক্ষেতা� ির্য, ৪) িজেকগুণোমর� ির্য।

শংিরীত বরীি প্যামকমট� গাময় জক জক রিখা ্াকমব ও জক রদমখ জকভামব রচরা যামব
১) বরীমি� প্যামকমট� গাময় িাজট্নজিমকশমর িংস্থা� শংিাপত্র িাগামরা ্াকমব। 
২) তা� েমধ্য বরীমি� জবশুদ্ধতা� গ্যা�াজটি রদওয়া ্াকমব
৩) বরীি প্যামকমট� উপ� ররীি �মি� ট্যাগ িাগামরা ্াকমব। 

ররীি �মি� ট্যামগ জক জক রিখা ্ামক
১) জবশুদ্ধ বরীি ৯৮%,
২) অর্যার্য জেমশি বস্তু ২% � রবজশ েমব রা,
৩) অর্য শমি্য� বরীি খুব রবজশ েমব রা,
৪) আগাো� বরীি খুব রবজশ েমি ১০ জট� রবশরী েমব রা প্রজত রকজিমত,
৫) অংকু�দ্গমে� ক্ষেতা রূর্যতে ৮০% ্াকমব,
৬) বরীমি� আদ্্নতা ১২% জরমচ ্াকমব,
৭) বরীি পামত্র� আদ্তা ৮% � রবশরী েমবরা,
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৮) প্যামকমট রোট ওির কত আমে,
৯) অংকু�দ্গে প�রীক্ষা� তাজ�খ ও প্যামকজটং এ� তাজ�খ,
১০) রেয়াদ রশমষ� তাজ�খ,
১১) িাজট্নজিমকশর িংস্থা� পমক্ষ স্াক্ষ�,
১২) রোট েূি্য,
১৩) িামত� রাে,
১৪) ব্যাচ রম্ব�,
১৫) িট রম্ব�

িাজট্নিাময়ড বা শংিরীত বরীি জতজ�� পদ্ধজত 
১) িজেমত উপযুতি িিমি� জরজদ্নষ্ট িাত চাষ ক�া,
২) রয িজেমত বরীি উৎপাদর েমব রিখামর অর্য জকেু চাষ ক�া উজচত রয় এবং (isolation 

distance বা অন্ত�র দু�ত্ব িাতও িিি অরুযায়রী),
৩) রয িামত� বরীি উৎপাদমর� ির্য জেক ক�া েময়মে রিই িাত রযর গত বে� ঐ একই িজেমত 

চাষ ক�া রা েময় ্ামক। মযের – জঝমঙ্গ� প� জঝমঙ্গ চাষ।
৪) িজেক িেময় িুষে িা� ব্যবো� ক�া, িি, ঔষধ িজেক িেময় ব্যবো� ক�া
৫) িজে� আঁি বা বাঁধ র্মক ৩ জেটা� রেমড় িাজট্নিাময়মড� ির্য বরীি জরব্নাচর ক�া  
৬) িিমি� রক্ষমত� েমধ্য অর্য িামত� িিি রদখমি তুমি রিিা,
৭) গােিে রক্ষমত� েমধ্য িিি শুকমরা ক�মত েমব, মযের – ধার, গে, যব ইত্যাজদ, 
৮) রয পামত্র বরীি �াখা েমব তা ভামিা কম� র�ৌমদ্ শুজকময় পজ�ষ্া� ক�া (র�াগ ও িরীবাণুরাশ 

ক�া তা�প�) বরীি �াখা,
৯) বরীমি� রেুরা বরীি িাজট্নজিমকশর িংস্থা� কামে পাোমরা, ময িজেমত িিি উৎপাদর ক�া েমচ্ছ 

রিই িজেমত িিি োমে ্ াকাকািরীর িাজট্নজিমকশর িংস্থা পজ�দশ্নকমক োমঝ োমঝ জরময় এমি 
রদখামরা,

১০) বরীি িং�ক্ষমণ� প� অংকু�দ্গে ক্ষেতা প�রীক্ষা কম� শতাংমশ প্রকাশ ক�া। 

অংকু�দ্গমে� শতাংশ বা� ক�া� পদ্ধজত  

অংকু�দ্গে% = অঙু্জ�ত বরীমি� িংখ্যা/অংকুম�াদ্গমে� ির্য রয বরীি ব্যবো� ক�া েময়মে তা� িংখ্যা X 
১০০

রবারা� িেয় বরীমি� ো� রব� ক�া� পদ্ধজত
বরীমি� ো� = ১০০/অংকুম�াদ্গমে� ক্ষেতা(%) X বরীমি� ো� 
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রযখার র্মক শংিরীত বরীি পাওয়া রযমত পাম�ঃ

ি�কা�রী কৃজষ খাো� 
১) রতি ও ডািশষ্য গমবষরামক্ষত্র, বে�েপু�, পজচিেবঙ্গ
২) জবধারচন্দ্র কৃজষ জবশ্জবদ্যািয়, মোেরপু�, রদরীয়া পজচিেবঙ্গ  
৩) উতি�বঙ্গ কৃজষ জবশ্জবদ্যািয়, কুচজবো�, পজচিেবঙ্গ 
৪) চুঁচুড়া ধার্য গমবষরাগা� চুঁচুড়া, হুগিরী, পজচিেবঙ্গ 
৫) পুষা, জদলেরী 
৬) পন্থরগ�, উতি�াখন্
৭) রগাট�া কৃজষ িেবায় িজেজত, মপাঃ চাকদে, রদরীয়া (ধার বরীমি� ির্য)

বরীি রশাধমর� প্রময়ািররীয়তা

আে�া িবাই িাজর বরীিবাজেত রয িেস্ র�াগ েয় তা েুতি ক�া� ির্য বরীি রশাধর কজ�। জকন্তু বরীি 
রশাধমর� িাম্ িাম্ বরীি বাোই ক�া রবজশ গুরুত্বপূণ্ন কা�ণ যজদ অপুষ্ট বরীি রশাধর ক�া েয় তােমি 
রদখা যামব বরীমি� গাময় রিমগ ্াকা িরীবাণুেুতি েমব জকন্তু অপুষ্ট বরীি র্মক িন্ম ররমব দূব্নি গাে। দূব্নি 
গাে েমি র�াগ রপাকা� আক্রেমণ� জশকা� েমব। জশকা� েমি িিমি� উৎপাদর কমে যামব। তাই প্র্ে 
কাি েওয়া উজচত বরীি বাোই ক�া। 

রকের ভামব বাোই কম� পুষ্ট বরীি পাওয়া যায় 
১) রয িেস্ বরীি িমি জদমি চট কম� ডুমব যামব- ডুমব যাওয়া বরীি পুষ্ট েয়।
২) কুমিা বা রেজশমর রঝমড় পুষ্ট ও অপুষ্ট বরীি আিাদা ক�া যায়।

ধার বরীি বাোই ক�া� িেি জরয়ে

প্রময়াির েমতা একজট পামত্র ির্য ররওয়া, িমি� েমধ্য রগাটা েু�গরী� জডে বা আিু রিমি জদমি রদখা 
যামব পামত্র� জরমচ জডে বা আিু চমি রগমে। এ�প� িমি েমধ্য িবণ জদমত েমব এবং োত জদময় রাড়মত 
েমব। যতক্ষণ পয্নন্ত জডে বা আিু রভমি উেমব ততক্ষণ পয্নন্ত িবণ জদময় রযমত েমব। জডে বা আিু রভমি 
উেমি িবণ রদওয়া বন্ ক�মত েমব। জডে বা আিু িি র্মক তুমি জরময় রিই দ্বমর ধামর� বরীি রিমি 
জদমত েমব। মযগুজি রভমি উেমব রিগুজি অপুষ্ট রিগুজিমক বাদ জদমত েমব আ� রযগুজি িমি� জরমচ ্ াকমব 
রিগুজিমক বরীি জেিামব িংগ্রে ক�মত েমব। িংগ্রে ক�া বরীি পজ�ষ্া� িমি ধুমত েমব। এই ভামব পুষ্ট 
বরীি বাোই ক�মত েমব। তা�প� রশাধমর� জবষময় গুরুত্ব জদমত েমব।  

গে বরীি বাোই এবং বরীি রশাধর ক�া� িেি জরয়ে

১ জবঘা� ির্য ৩ রকজি গে বরীি ভািভামব পজ�ষ্া� কম� ২ জদর র�ৌমদ্ শুজকময় জরমত েমব। প্রজত ৩ রকজি 



m„wói ¯^vaxbZv Z_v ex‡Ri K_v16

গে বরীমি� ির্য ৭ জিটা� িি একজট োজট� পামত্র জরময় ৫৪-৬০ জডগ্ররী রিিজিয়াি উষ্ণতায়  গ�ে ক�মত 
েমব (রোে গিা গ�ে িি)। ঐ গ�ে িমি বরীিগুজি রেমি জদময় ভািভামব রাড়মত েমব। এই অবস্থায় 
জকেুক্ষণ  ্াকা� প� রদখা যামব রয অপুষ্ট বা দূব্নি ধ�মণ� গমে� বরীিগুজি িমি� উপজ�ভামগ রভমি 
আমে এবং পুষ্ট বা িবি গে বরীিগুজি পামত্র� জরমচ জ্জতময় পমড়মে। এই অবস্থায় দ্বমণ� উপজ�ভামগ 
রভমি ্াকা অপুষ্ট বা দূব্নি গে বরীিগুজি রেঁমক জরময় অর্য কামি ব্যবো� ক�া রযমত পাম�। পামত্র� জরমচ 
পমড় ্াকা পুষ্ট ও উপযুতি গে বরীিগুজি� িাম্ ২.৫ জিটা� রগােুত্র, ২ রকজি রকঁমচা িা�, ১.৫ রকজি গুড় 
ভাি ভামব রেশার। এ�প� এজটমক ৬-৮ ঘণ্া উপজ�তি দ্বমণ জভজিময় �াখুর। তা�প� কাপড় জদময় রেমঁক 
জরর। এ� প� ঐ গেগুজি� িাম্ কাচা জরে পাতা রবঁমট  জরময় গে বরীমি� িাম্ জেজশময় অঙু্ম�াদ্গমে� 
ির্য পামট� ্জিমত/বস্ামত এক�াজত্র র�মখ জদর। পম�� জদর অঙু্জ�ত বরীিগুজি িজেমত র�াপণ ক�মত 
েমব।

বরীি রশাধমর� িুজবধা
১) বরীমি� গাময় রিমগ ্াকা িরীবারুেুতি ক�া,
২) বরীমি� িরীবররী শজতি রবমড় যায়,
৩) িুস্থ িবি চা�া পাওয়া যায়,
৪) িিি চামষ� ির্য ব্যয় কমে,
৫) িােজগ্রক ভামব আয় বৃজদ্ধ েয়।

জক ভামব বরীি রশাধর ক�মত েয়

বািাম� রারা ধ�মর� �ািায়াজরক ওষুধ পাওয়া যায় যা জদময় বরীি রশাধর ক�া যায়। মযের – কাব্নিু�ার 
িাতরীয় ওষুধ জদময়। গ্রামে পাওয়া যায় রবশ কময়কজট কাঁচাোি যা গ্রােরীণ পদ্ধজতমত অমরক রবজশ 
িুজবধািরক। কা�র –

১) অ্্ন খ�চ েয় রা,
২) োমত� কামে পাওয়া যায়,
৩) রভিাি েওয়া� িম্ভাবরা কে ্ামক,
৪) �ািায়াজরক জবষ েুতি ্ামক।

ধার, আজদ দারা শমষ্য� বরীি রশাধর পদ্ধজত 

বাোইকৃত বরীি জরময় ২-৩ জদমর� পু�ামরা গাভরী� েূত্র িংগ্রে কম� ১ ভাগ রগােূত্র� িাম্ ৩-৪ গুণ িি 
জেজশময় তা� েমধ্য বরীি রেমি জদময় ১-২ ঘণ্া ডুজবময় �াখমত েমব। এ� প� িংগ্রে কম� িিমি� বরীি 
চামষ� ির্য র�াপণ ও বপর ক�মত েমব। এমত বরীি� জভত� ও বাজেম� িুপ্ত অবস্ায় ্ াকা অমরক ধ�মর� 
েত্রাক ও ব্যামটেজ�য়া িরীবারু জরকাশ েয়।
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বরীমি অঙু্�দ্গে ক্ষেতা বৃজদ্ধ জক ভামব ক�া যায়

রয রকার বরীি বা চা�া র�াপণ বা বপর ক�া� আমগ যজদ ত�ি িাম�� দ্বমর� েমধ্য ১-২ ঘণ্া ডুজবময় 
জরময় র�াপণ ও বপর ক�া। বরীমি� বা চা�া� িরীবররীশজতি বামড় িমি চা�া র�াগ প্রজতম�াধ ও বরীমি� 
অঙু্�দগে ক্ষেতা বৃজদ্ধ কম�।

বরীি ব্যাঙ্ জক 

রকার একজট িিমি� বা রারা ধ�মর� ও িামত� বরীি িচিয় কম�, বাজঁচময় �াখামক বরীি ব্যাঙ্ বমি। 
র�াগ-মপাকা েোো�রী, বর্যা ও প্রাকৃজতক দূময্নামগ� কা�মর িিি রষ্ঠ েময় রগমি  আপৎকািরীর ব্যবোম�� 
ির্য বরীি িচিয় কম�  �াখা েয়। আে�া িবাই িাজর োরুষ ব্যামঙ্ টাকা িোয়। মি�কেই বরীি িোমরা 
ও বরীি িচিয়ই বরীি ব্যামঙ্� উমদেশ্য। আিমি টাকা� প্রময়াির েমি ব্যামঙ্ রযমত েয়, বরীি দ�কা� েমি 
বরীি ব্যামঙ্ রযমত েমব। ে�শুমে� বরীি� প্রময়াির জেজটময়ও আপৎকািরীর প্রময়ািমর� ির্য বরীি িচিয় 
ক�া ্াকমব বরীি ব্যামঙ্।

বরীি ব্যাঙ্ রকর দ�কা�  
১) িব িেয় চাজেদা েত, অমরক ধ�মর� ও িামত� িেয় েত বরীি পাওয়া যায় রা- জকন্তু জরমিমদ� 

চাজেদা েত বরীি ব্যাঙ্ গের ক�মি অভাব রেমট।
২) আপৎকািরীর িু�ক্ষা� ির্য।
৩) িিি জবজচত্র¨ িু�ক্ষা� ির্য।
৪) ভজবষ্যমত� উন্নত প্রিাজত� িিি জতজ� বা উভিাবমর� ক�া� ির্য।
৫) স্থাররীয় আবোওয়া� উপযুতি, প্রোজরত, বহুগুণ িম্ন্ন িিি চামষ� িু�ক্ষা� ির্য।
৬) জরমিমদ� েমধ্য ও প্রজতমবশরীমদ� েমধ্য বরীি জবজরেয় ক�া� িুমযাগ �াখা� ির্য।
৭) বরীি ব্যামঙ্� োধ্যমে বরীি জবজক্র কম� অজতজ�তি আয় ক�া� ির্য।

কা�া বরীি ব্যাঙ্ ক�মত পাম� 
১) ব্যজতিগত ভামব বরীি ব্যাঙ্ ক�া যায়,
২) রকার রগাষ্ঠরী, িম্প্রদায় বা স্জরভ্ন� দিও বরীি ব্যাঙ্ ক�মত পাম�, তমব রগাষ্ঠরী বা স্জরভ্ন� দি 

বা িঙ্ঘ জভজতিক ব্যবস্থাপরা� িুমযাগ রবশরী।

বরীি ব্যাঙ্ শুরু পূমব্ন িাধা�ণত ৩জট জবষময়� উপ� জবমশষ পদমক্ষপ জরমত েমবঃ
১) বরীি উৎপাদরকা�রী দি িংগজেত ও দক্ষ কম� রতািা,
২) বরীি েূি এবং (যা র্মক রতুর গাে েয়) মিগুজিমক িংগ্রে, িাত জভজতিক জচজনিত ও িং�ক্ষণ 

ক�া,
৩) জরম�াগ বরীি ও বরীচর ক্রোন্নময় উৎপাদর কম� যাওয়া ও উদৃ্তি বািাজ�ক�র ক�া।
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বরীি উৎপাদরকা�রী দমি� কাি
১) প�বত্নরী কামি� ির্য বরীি িং�ক্ষণ ক�মত চায় এের রিাক জযজর স্-ইচ্ছায় রযাগ জদমত চার 

এের রিাক জেক ক�া,
২) িেস্ জিদ্ধান্ত রগাষ্ঠরী বা দি িবা� েতােত অরুযায়রী েওয়া উজচত,
৩) িা�া বৎি� ধম� িংগ্রে; বাোই, কম� �াখা,
৪) িব ধ�মর� শষ্য, িবিরী েমি েমব রা, তা� িাম্ ঔষজধ গাে জ্ািাররী ও অর্যার্য প্রময়ািররীয় 

গােগুজি� বরীি িংগ্রে ক�মত েমব,
৫) স্থাররীয় এিাকা� চাজেদা� ক্া ো্ায় র�মখ উৎপাদর পজ�কল্পরা জেক ক�া। 

বরীি উৎপাদর ও িংগ্রমে� িেয় রয জবষয়গুজি েমর �াখা দ�কা�
১) যজদ আপরা� এিাকা� োজট অরুব্ন� েয় তােমি বুমরা আগাো� বরীি িংগ্রে ক�মত েমব কা�র 

এগুজি� িাম্ প্রচজিত িিিগুজি� িম্ক্ন আমে। মযের – বুমরা রবগুর এগুজি ভূজেক্ষয় ও 
পশুমদ� োত র্মক �ক্ষা কম�।

২) জবজভন্ন িামত� বরীি িংগ্রে ক�া, কা�র – রকউ খ�া িে্য ক�মত পাম�, আবা� রকউ র�াগ 
িেরশরীি, মকামরাটা ভাি িি রদয়, মিই কা�মর িব িামত� বরীি িংগ্রে ক�া উজচত।  

৩) যা ি�ািজ� রদখা যায় রা, মযের – োয়া িে্য কম�, বর্যা িে্য কম�, খ�া িে্য কম�, খা�াপ 
োজটমত রবঁমচ ্ামক, এই �কে িিমি� বরীি িংগ্রে ক�া, এের জক দূব্নি গাে েয় তা র্মক 
বরীি িংগ্রে ক�া কা�র তা� িি যজদ ভামিা েয় তা র্মক িংগ্রে কম� �াখমত পা�মবর। 

৪) যজদ এিাকা� চাষরী েমর কম�র এই প্রিাজত� িিি খুব প্রময়াির এমক্ষমত্র প্রময়াির বুমঝ 
িংগ্রে ক�মত েমব। এগুজি র্মক আপরা�া িারমত পা�মবর, মকার িিি বা গােগুজি শুধু 
আপরা� এিাকামত িন্মায়।

৫) রয িেস্ িিমি� বরীি রতুর এমিমে, ভামিা িিি জদমচ্ছ রা রিগুজিমক িংগ্রে ক�া। কা�র 
– জকেু িিি কময়কজট ঋতুমত ধা�াবাজেক ভামব চাষ ক�া েমি তা�া অমরক িেয় আ�ও 
উন্নত েয়, অচিমি� িমঙ্গ খুব ভামিা োজরময় যায় রযের – স্ণ্ন ধার।

বরীি পজ�ষ্া� ও শুকমরা ক�া 
১) ধূমিা েয়িা পজ�ষ্া� ক�া 
২) অপুষ্ট বরীিগুজি বাদ রদওয়া 
৩) ভামিা কম� শুকমরা ক�া 
৪) বরীি শুজকময়মে জকরা ভামিা কম� রদখা 
৫) োমঝ োমঝ োিকা র�ামদ রদওয়া
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পজচিেবঙ্গ ি�কা� অরুমোজদত জবজভন্ন ডাি, ততি দারা শি্য িামত� রাে

েুগ– মিারািরী, পান্না-(জব-১০৫), জপ জড এে – ৮৪ – ১৩৯, বািন্তরী, মক – ৫৮১

কিাই– কাজিন্দরী-জব-৬৭, মগৌতে (ডবু্ জব ইউ-১০৫), উতি�া (আই জপ ইউ ৯৪-১) িা�দা 
(ডবু্ জব ইউ ১০৮) কৃষ্ণা, বিন্ত বাো� (জপ জড ইউ-১)

েুিু�– আশা (জব ৭৭), �ঞ্জর-(জব-২৫৬), িুরিত-(ডবু্ জব ইউ-৫৮) 

রোিা– েোোয়া-১ (জব-১০৮), েোোয়া-২ (জব-১১৫), অরু�াধা - (ডবু্ জব জি-৩৯) 

েট�– ধূি� – (জব-২২), জি এি-৬৮, জড জড আ� -২৩ শঙ্� �চরা 

রখিা�রী– জরে্নি (জব ১), �তর – (বাময়া এি-২১২) 

অড়ে�– মশ্তা (জব-৭), উপাি (জব-১২০), চুররী (জব-৫১৭), �জব (২০/১০৫) 

িয়াজবর– মি এি, ৮০-২১, মি এে – ৩৩৫, বরী�িািয়াজবর – ১, জপ রক-৪৭২, িয়াে্যাক্স

কুিজত– েধু

�ািো– উদয়

িজ�ষা– ঝুেকা, পুষাঅগ্রী, অগ্রী, িরীতা (জব-৮৫), তজ� (জব-৫৪), জবরয় (জব-৯)

জচরা বাদাে– PBS-12160, DH-86, TG-38,  TG-51, R-2001-2 

জতজি– ররীিা, প্রভাজত, (LM, H-16-5) JL-24, AK-12-14, ম�শজে, এি, জি রক, রুজচ-
(এি জি রক -৫০২১, উো (উ এে জট-১১-৬-৩) 

রাইিা�– জব�িারাইিা�-৩, জব�িারাইিা�-১, রাড�-৫

কুিুে– এ্যাজরমগজ�-৩০০, জিজটএি-৭৪০৩

জতি– জতিতিো, �ো, িে�, মিজট-২১, মিজট-৫৫

িূয্নেুজখ– ে�ডর, িার�াইি, ইিাইট, 

বাি�া– জব জড-১১১, জপ এইচ জব-১৪, জপ এইচ জব-১০

যব– �ত্না, আিাদ, জবিয়, ক�র – ২৩১, জড-এি-৩৬

ভুট্া- D-994, 9G-8237, KDMH-017, LG-32, 81 PAC-738 (AH-738) Super 
Kohinoor (BISco-2418), গঙ্গা-২ , গঙ্গা-৫, জবক্রে, িওে�, জকষার

গে- কি্যাণ রিারা, ইউ জপ-২৬২, মিারাজিকা, গঙ্গা – িরক রিারািরী

যব – Kedar-36 
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পজচিেবঙ্গ ি�কা� অরুমোজদত িবজি বরীমি� জবজভন্ন িামত� রাে

িুিকজপ– (িিজদ) – আজি্নপাটরাই, িে�েজত, আজি্নোমক্নট, গ�জেওয়ািরী  

িুিকজপ– (োঝা�রী) – পুষাজদপািরী, মবরা�ি, মেরক্রপ

িুিকজপ– (রাবরী) – মিটমবরা�ি, ম্াবি, (মক ১) দাজরয়া পুষাইেজ্াজত 

বাঁধাকজপ– (িিজদ) – মগামল্ডরএকা�, প্রাউডঅিইজন্য়া পুষােুতিা

বাঁধাকজপ– (রাবরী) –  পুষামিট, ড্ােমেড, ড্াে ি্যাভয়

ওিকজপ– মোয়াইটজভময়রা, পাপ্নিজভময়রা

বরীট– ক্রেিরম্াব, মডরেইময়টডাক্নম�ড

শািগে– পুষাকাচির, ম্াবি, মোয়াইটমটাব, পাপ্নিটপ, পুষাচান্দ্রো

গাি�– পুষামকশ�, মকা�মিি, মররজটি

েূিা– ম�ডমবাম্বাই, পুষাজেোররী, িাপাজরিমোয়াইট, পুষামচতকরী কাজিম্ংম�ড 

রিটুি– মগ্রটজিক, চাইজরিইময়ামিা 

পািং– অিগ্ররীর, ব্যারাি্নরীিাময়টি, পুষা রি্যাজত 

পুঁই– মদশরীিবুি, মদশরীিাি

রবগুর– েুতিমকশরী, ব্াকজবউজট, �ােরগ�, পুষাক্রাজন্ত, পুষাপাপ্নিক্াটিা� রু�জক, 
�ািপু�জিমিকির, পুষাবনু্, পুষাউতিে 

টমেমটা– পুষারুজব, �ো, পাঞ্জাবরেজপক, পুষাআজি্ন, পুষা-১২০

িঙ্া– পাটরাই, িূয্নেুজখ, বুমিট, পুষাজ্ািা, এর জপ ৪৬ এ 

রপয়াঁি– এজগ্রিাউন্ড্াগম�ড, এজগ্রিাউন্িাইটম�ড, রাজিক ৫৩, পুষািাি, পুষা িাদামগাি, 
পুষািাদাফ্াট, এর এইচ আ� জড এি রবড (এি-২৪)  

রেঁড়ি– পঙ্ি, িাতজশ�া, পুষািওয়াররী, আই এইচ আ�-২০-৩১, পাঁচজশ�া

ব�বজট– পুষািাল্গুররী, পুষাবষ্নাজত, পুষামদািিজি, কি্যাণপু�জিমিকর

জিে– পুষাআজি্ন, পুষাপ্রজিজিক 

বরীর– মটন্া�গ্ররীর, পুষাপাব্নতরী, করমটন্া�, মকটিা�রীওয়ান্া�, আব্নকাঅরুপ 

িাউ– পুষািাো�, প্রজিজিক (িাউ,মগাি) পুষােঞ্জ�রী, পুষামেঘদূত, মদশরীবষ্নাতরী 

জেজষ্ট কুেমড়া– আ�কাচন্দর, তচতাজি, বষ্নাজত
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চাি কুেমড়া– মকাময়েবাটু�-১

জঝমঙ্গ– পুষার�ধ�, িতপুজ�য়া 

উমচ্ছ– আক্নােজ�ৎ 

ক�িা– পুষামেৌিুেরী, িম্বামকামিম্বাটু� 

িিা– িাপাজরিম্বািবুি, পুষািাররীমগা 

জচজচঙ্গা– জিমক িবুি ওপ� িাদা রডা�া, ঘর িবুমি� ওপ� োিকা িবুি রডা�া কাটা 

জেজষ্ট আিু– পুষািমিদ, পুষািাি, পুষাপুর রেবা, মবচিা� জব-৪৩০৬ 

কচু– কািরী, ধিরী

পটি– কি্যাররী, কািিরী, গুজি, ঘুঘট রবাম্বাই 

কাঁকম�াি– েেজডয়া, মকাজচর চাইমরজিি

েট�শুঁজট– আিাদজপ-১ আ�মকি, িে�-৩ িে�-৪ 

ওি– গমিন্দ্রেুজখ, মদশরী (িাঁত�াগাজে) কাভু�

আদা– িু�চরী, িুপ্রভা, গরুবাখার

কিজেশাক– িবুি (িরু পাতা) 

রররুয়া– পুষাজচকররী 

খাোিু– এিাটা একু্সমিটিা 

েিুদ– পাটরাই কস্তু�রী

শাঁকািু– আ� এর-১ এি-১৯

কািাবা– অক্সা, মক�ািা

রগায়া�– পুষারববাো�, পুষামেৌিুেরী পুষািদাবাো� রগায়া�-১১১
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বরীমি� রাে

২৫০-৩০০ জট 

৮৫০-১০০০ জট 

২৫০-৩০০ জট

৪-৫ জট 

৫-৮ জট

৭৫-৯০ জট

৪-৫ জট 

৩-৪ জট 

৪০-৫০ জট 

৪-৫ জট

৫-৭ জট

২৫০-৩০০ জট

৩০০-৩৫০ জট 

৪-৬ জট

১০-১২ জট 

১৫-২০ জট

৪০০-৫০০ জট

৪০০-৫০০ জট

৯০০-১০০০ জট

১৪-১৫ জট 

ওিকজপ 

রিটুি

রপঁয়াি 

েট�শুজট 

কুেমড়া 

েূিা 

জঝমি 

জচজচমঙ্গ 

পািং 

রররুয়া 

রকায়াি 

টমেমটা 

শািগে 

বরীর 

কিজে 

পুঁই 

টক পািং 

জপজড়ং 

রমট শাক 

চাি কুেমড়া 

প্রজত গ্রাে/বরীমি� 
িংখ্যা

বরীমি� রাে প্রজত গ্রাে/বরীমি� 
িংখ্যা

বরীট 

রেঁড়ি 

উমচ্ছ ও ক�িা 

িাউ 

রবগুর 

রিমকািরী 

বাঁধাকজপ 

িুিকজপ

কাঁকু�

ক্যাপজিকাে

ধমরপাতা

ব�বজট 

গাি� 

িঙ্া

জচজর বাঁধাকজপ 

শিা 

িরীে 

পাট শাক 

রেজ্ 

৪৫-৫০ জট 

১৪-১৫ জট 

৩-৫ জট 

৭-৮ জট 

২০০-২৫০ জট 

৩০০-৩৫০ জট 

২৫০-৩০০ জট

২৫০-৩০০ জট

৩০-৪০ জট 

১৫০-২০০ জট 

২০০-২২০ জট 

৮-৭ জট

১২০০-১৬০০ জট

১৩০-২০০ জট

২৫০-৩০০ জট 

৩০-৩৫ জট

৪-৫ জট 

৫০০-৬০০ জট 

২০০-২৫০ জট 

জবজভন্ন শাক িবিরীমত প্রজত গ্রাে বরীমি� িংখ্যা




