
িশভংশ সার



িশভংশ সােরর পিরিচিত
আমােদর দেশর বিশরভাগ মানুষ কৃষক এবং তারা িনেজেদর জীবনযাপেনর জন এবং 
পিরবােরর ভরন পাষেণর জন পযা উপাজন করেত পারেছ না। আমরা তােদর সাহায করার 
এক  প িত আিব ার কেরিছ। আমরা তােদরেক এমন কৗশল িশখাব যা িদেয় তারা িবনা 
পয়সায় িনেজরাই িনেজেদর েতর জন সার তির করেত পারেব - মা আঠােরা িদেন।

উপকািরতা

সেচর জন জল কম লােগ
িশভংশ সার ববহাের মার জলধারণ মতা বৃি পায়।

রসায়িনক সার এবং কীটনাশক কম লােগ
িশভংশ সার ববহাের ফসেলর পু  এবং রাগ িতেরাধ 
মতা পায়।

আগাছা দূর করার ক  কম হয়
িশভংশ সার ববহাের আগাছা কম জ  নয়, যার ফেল ম 
কম বয় হয়।

আয় বিশ হয়
ফলন 15-40% পয  বৃি পায়

রসায়িনক সার, জল এবং েমর খরচ কম হয়

এক একর জিমেত আট প/গাদা িশভংশ সার িদেত হয়। (এক হের িবশ প/গাদা) থমবার 
িশভংশ সার ববহােরর সময়, আপিন ইউিরয়ার ববহার অেধেক িনেয় আসেত পারেবন, এবং 
MOP/DAP এর ববহার এেকবাের ব । পরবত ফসেলর জন আপিন ধু িশভংশ সারই ববহার 
করেত পারেবন। যিদ মার অব া খুব বিশ খারাপ হয়, তাহেল িশভংশ সােরর ববহার ি ণ 
মাায় ক ন।

িশভংশ সার বানােনার িয়া জিমর খর-কুটােক উবর সাের পিরনত কের, যা ফসেলর সব 
ধরেনর পু  চািহদা পুরণ কের।

কৃষক তার জিমেক দামী রসায়িনক পেণর উপর িনভরশীলতা াস করেত পারেব, জেলর 
ববহার কমােত পারেব, এবং দির তা আর মহাজনী চ  থেক িনেজেদর মু  করেত পারেব। 
সম  ভারত জেুড় হাজােরা জিমেত িশভংশ সােরর ববহার হে , যার ফেল মার উবরতা এবং 
কৃষকেদর আয় বৃি পাে । স  আপনার েও হেত পাের।



েয়াজনীয় উপকরণ

খাবার কাটার য  বা কুঠার - 
উপকরণ িল কাটার জন

জল

কাদাল বা বলছা - প/গাদা উলট 
পলট করার জন

ািক শীট - িশভংশ সারেক রাদ 
ও বৃ  থেক র ার জন

3িম. x 3িম.

পা - উপরকরণ েলা পিরমােপর জন

10 িলটার



একটা জায়গা ক ক ন
কেনা এবং ছায়াদার জায়গা

ভােলা জল িন াশেনর জন সমতল, উচ জায়গা

েপর জায়গা েপর জায়গা

েপর জায়গা েপর জায়গা

ছায়া খালা জায়গা

জল বাইের গিরেয় যাওয়া; 
ভােলা িন াশন বব া

জল বাইের গিরেয় যাওয়া; 
ভােলা িন াশন বব া

জল বাইের গিরেয় যাওয়া; 
ভােলা িন াশন বব া

জল বাইের গিরেয় যাওয়া; 
ভােলা িন াশন বব া

জল বাইের গিরেয় যাওয়া; 
ভােলা িন াশন বব া

জল ভতের গিরেয় আসা; 
খারাপ িন াশন বব া

জল ভতের গিরেয় আসা; 
খারাপ িন াশন বব া

জল ভতের গিরেয় আসা; 
খারাপ িন াশন বব া

জল ভতের গিরেয় আসা; 
খারাপ িন াশন বব া

জল ভতের গিরেয় আসা; 
খারাপ িন াশন বব া



কেনা সাম ী সংহ ক ন
সাম ী নানান জােতর হেল ভােলা হয়।
100% পাতার ববহার করা যােব না।

উিেদর কেনা আবজনা ধােনর কেনা খাসা

কেনা ঘাস বা খর-কুটা গেমর কেনা খাসা

কেনা পাতা প র িবছানা



সবুজ সাম ী সংহ ক ন
সাম ী নানান জােতর হেল ভােলা হয়।

উিেদর যেকােনা সবুজ অংশ সবুজ ঘাস

গােছর ছাটাইকৃত সবুজ অংশ সবুজ খর-কুটা

জেল জ ােনা উিদ িনম এবং সেফদা ববহার করা যােব না



গাবর সংহ ক ন
যত কার প র গাবর সংহ করা যায় ততই ভেলা

গাবর
তাজা (1-2 স ােহর বিশ পুরেনা নয়)

মানুেষর মল ববহার করেবন না



সাম ীেলােক কাটন
কাটা সাম ী থেক উ ম সার উৎপািদত হয়।

উপকরণ কাটার য হািসয়া

কেনা সাম ী (না কাটা) কেনা সাম ী (কাটা)

সবুজ সাম ী (না কাটা) সবুজ সাম ী (কাটা)

কাটা সাম ীর আকার



মাপা - পা

উপর পয  পুরন ক ন

বিশ পুরন করেবন না



েপর আকার

1.5 িমটার



থম িদন
থম র

9 X পা িল

1½ X পা িল



থম িদন
থম র

কেনা সাম ী

কেনা সাম ী



থম িদন
থম র

সবুজ সাম ী সবুজ সাম ী

সবুজ সাম ী সবুজ সাম ী

6 X পা িল

1 X পা



থম িদন
তৃতীয় র

গাবর গাবর

গাবরগাবর

3 X পা িল

পা



থম িদন
6-8 বার পুনরায় করেত থাকুন

গাবর
সবুজ সাম ী
কেনা সাম ী
গাবর

সবুজ সাম ী
কেনা সাম ী
গাবর

সবুজ সাম ী
কেনা সাম ী
গাবর

সবুজ সাম ী
কেনা সাম ী
গাবর

সবুজ সাম ী
কেনা সাম ী
গাবর

সবুজ সাম ী
কেনা সাম ী
গাবর

সবুজ সাম ী
কেনা সাম ী

কেনা সাম ী

(9  পা)

 (6  পা)

(3  পা)
গাবর

সবুজ সাম ী

জল (1½ পা)

জল (1  পা)

জল  (½ পা)



েপর আকার (উ তা)

কাধ পয
(6 - 8 র)

ভল
(3 - 4 র)



েপর আকার (বাস)

বাস 1.5 িমটার

বাস 1.5 িমটার



থম িদন
সবেশষ র

ঢাকনা



চতথ িদন
তাপমাা যাচাই

গরম অ  গরম
অনু মভােলা

িন ড়ােনার পরীা

িন ড়ােনার পরীা যেকােনা অংেশ করা যােব

অেনক কেনা ক অেনক িভজা
জেলর ফাটাহীন কেয়ক ফাটা জল জেলর ধারা



চতথ িদন
পেক উলেট িদন

ভতেরর র িল বািহের আর বািহেরর িল ভতের

েপর ঢাকনা

ািক শীট



চতথ িদন
সাধারণ সমসা ও তার সমাধান

সমসা সমাধান

অ  গরম

পেক উলেট িদন

3X পা 
গাবর

অেনক কেনা

পেক উলেট িদন

3X পা 
জল

অেনক িভজা

পেক কান প আবার তির ক ন



18 িদেনর িয়া

তির ক ন উলেট িদন উলেট িদন

উলেট িদনউলেট িদনউলেট িদন

উলেট িদন উলেট িদন ত

েতক অন িদন পালেট িদন
সাত পলট

তাপমাা যাচাই িন ড়ােনার পরীা

পেক উলেট িদন পেক আবার ঢাকুন



কমসূচী
িশভংশ সার

ারিক িদন

চতথ িদন

ষ  িদন

অ ম িদন

দশম িদন

বারতম িদন

চৗতম িদন

ষালতম িদন

আঠােরাতম িদন

উপকরণ সংহ ক ন

এক  ছায়াদার, সমতল জায়গা ক ক ন
প তির ক ন
পেক ঢেক িদন

তাপমাা যাচাই ক ন
আ তা পরীা ক ন
পেক উলেট িদন
পেক ঢেক িদন

তাপমাা যাচাই ক ন
আ তা পরীা ক ন
পেক উলেট িদন
পেক ঢেক িদন

তাপমাা যাচাই ক ন
আ তা পরীা ক ন
পেক উলেট িদন
পেক ঢেক িদন

তাপমাা যাচাই ক ন
আ তা পরীা ক ন
পেক উলেট িদন
পেক ঢেক িদন

তাপমাা যাচাই ক ন
আ তা পরীা ক ন
পেক উলেট িদন
পেক ঢেক িদন

তাপমাা যাচাই ক ন
আ তা পরীা ক ন
পেক উলেট িদন
পেক ঢেক িদন

তাপমাা যাচাই ক ন
আ তা পরীা ক ন
পেক উলেট িদন
পেক ঢেক িদন

সার ত

তাপমাা ও িন ড়ােনার পরীা করা, 
উল েয় দয়া বা পেক উলেট দয়া 
ভলেবন না।

ব্ইেত দ সকল ধােপর বাবায়ন 
আবশক।

এই িয়ােক পুরা আঠােরা িদন চািলেয় 
যাওয়া আবশক।

সাম ী সংহ ক ন



িশভংশ সােরর ববহার িকভােব করেবন?
নােলর সােথ
মার সােথ িমিলেয় িদন (বপেনর 3 িদন পূেব)

ফসল বুনার সময়
রাপেনর সময় িদন

দাড়ােনা ফসেলর উপর
উপর থেক িছ েয় িদেব



িশভংশ সারেক িকভােব রাখেব?
কেনা, ছায়াদার, শীতল জায়গার উপর

3 মােসর বিশ রাখা যােব না।


