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ভূর্মকাাঃ 

ৈিব ানোর্ ক ি ূহবক মকেঁ বচো ও প্রোকৃসরক অনুিীবব  ৈিবসনক জায়ো   োধোব  ােঁসচবয় মে 

ৎন্নর গুনোগুন িোন্ন বস্ত (সহৎ োি িনৃি) াোওয়ো েোয় রোবক ভোস ককবোোস্ট বলো হয়। মে 

মকোন ভোস ককবোোস্ট ৈর ী  প্রধোন নুটি ৎাোনোন হল কোে কক ী মকেঁ বচো এবং ৎােুা ৈিব 

ানোর্ ক । সবসভন্ন  ক  ৈিব ানোর্ ক বো রোবন  স শ্রণ বোবহো  কব  মকেঁ বচো িহবেোবগ ােঁসচবয় 

ভোস ক কবোোস্ট ৈর ী ক ো হয়।  

ফসম্ফা- ভার্ম ি কম্পাস্ট সবভন্ন  ক  ৈিব ানোর্ ক বো রোবন  স শ্রবণ  িোবর্  কফিবফি 

স সশ্রর কব  মকেঁ বচো িহবেোবগ াচবন   োধোব  ৈর ী ক ো হয়। শুধু  কফিবফবি মে 

ফিফ োি র্োবক রো গোবে  িনো িহিলভো নয়। সক  মকেঁ বচো িহবেোবগ ৈিব ানোবর্ ক  িসহর 

াচোবনো হবল ি োিবদ্ধ ফিফ োবি  িহিলভোরো বৃজদ্ধ াোয়। অনুীিবব  েুগাপ জায়োয় 

এবং মকেঁ বচো াচনিীল ৈিব ানোবর্ ক  িোবর্  কফিবফি গ্রহণ কব  রো  মনহোভো ব  াোসচর 

কব  সবষ্ঠো সহিোবব রোোগ কব ।  োিোয়সনক ফিবফি িো  (মে ন-টিএিসা বো সডএসা) ৈর ী 

ক বর মে সবাুল েন্ত্রাোসর ও সবনুোপ খ চ হয় রো  রুলনোয় ফিবফো-ভোস ক কবোোস্ট ৈর ীবর 

নগনো জিসনিাবে  ন কো  হয়। িো োনো প্রসিুণ মাবলই ৎবনোোাো ও কৃষক রো  

খো ো িোর ৈিব ানোবর্ ক  িোবর্  কফিবফি ও ৎাোু মকেঁ বচো বোবহো  কব  এ ধ বন  

ফিবফো- ভোস ক কবোোস্ট ৈর ী ক বর াো বব েো  োটি  স্বোস্থ্ো  ুোয় ও ফিবফি  োিোয়সনক 

িো  িহ অনোোনো  োিোয়সনক িো  বোবহো  হ্রোবি বোোাক ভূস কো  োখবব। 

াৃসর্বীবর প্রোয় ১৮০০ হবর ৩০০০ প্রিোসর  অসধক মকেঁ বচো  বয়বে। রো   বধো িোধো নর 

Eisenia fetida, Perionyx excavatus এবং Eudrillus euginae  প্রভৃসর মকেঁ বচো বোসনজিোক ভোবব 

ভোস ক কবোোস্ট ৈর ীবর বোোাকভোবব বোবহৃর হয়। এবন বক এসাজিক আর্ কওয়ো কও বলো হয়। 
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বোংলোবনি া  োণ ুকৃসষগববষণো ইনসস্টটিৎ (সবনো) ৎা এসাজিক আর্ কওয়ো ক ি ূবহ  স শ্রণ 

সনবয় ভোস ক কবোোস্ট ৈরস  ও গববষণো কোে কা  াস চোলনো ক বে। 

ভার্ম ি কম্পাস্ট/ ফসম্ফা -ভার্ম ি কম্পাম্স্টর গুরুত্বাঃ 

ভোস ককবোোস্ট ফিল ৎপাোনন ও িস   ৎব ক রো  ুোয় এবং আর্ ক-িো োজিক মুবে 

গুরুত্বাূণ ক ভূস কো াোলন ক বর াোব । 

ক) মৃর্িকার মভৌত গুোগুণ রক্ষায় ভার্ম ি কম্পাস্ট- 

১) াোসন ধো ণ ু রো বৃজদ্ধ কব , ২)  োটি  গঠন ৎন্নর কব ।, ৩) বোয়ু চলোচল বৃজদ্ধ কব , ৪) 

 ৃসিকো   ং াস বরকণ কব , ৫)  োটি ঝু ঝুব  কব , ৬) ইনসফল্বেিন বো অনপু্রববি বৃজদ্ধ 

কব , ৭)  োটি  ুয়ব োধ কব । 

খ) মৃর্িকার রাসায়র্েক গুোবলীম্ত প্রভাব 

১)  ৃসিকো  সাএইচ সনয়ন্ত্রণ কব , ২)  ৃসিকো  লবনোারো হ্রোবি িহোয়রো কব , ৩) 

ৎজদ্ভবন  অরোোবিোকীয় খোবনোোোানোনি ূহ (N, P, K, S, Ca, Mg, Fe, B, Zn প্রভৃসর)  োটিবর 

মেোগ কব  বো ি ব োহ কব , ৪)  োটিবর ৈিব ানোর্ ক ও সহৎ োি ি দৃ্ধ কব । ৎচ্চ  োেোয় 

সহৎস ক এসিবড  ধো ক ও বোহক েো ি স্ত ৎজদ্ভন াুট  ৎাোনোবন  আধো , ৫)  োটি  

সবষোারো ন ূ কব , ৬) কোব কন সিকুোবয়ষ্ট্রিবন ভূস কো  োবখ এবং ৭) গ্রীন হোৎি গোোি 

সনি ণ ক োয়। 

গ) মাটির জৈর্বক গুোবলীম্ত প্রভাব 

১) ভোস ক কবোোবস্ট িহিোরভোবব সবসভন্ন ধ বণ  ৎাকো ী অনুিীব সবনো োন র্োবক ফবল 

 ৃসিকোয় অনুজিসবক ৈবসি বক ৎন্নর কব  এবং  ৃসিকোস্থ্ অনজুিসবক অবস্থ্ো িজায় কব ।, 

২) অবনক অোোসিবোবয়োটিবক  ধো ক সবধোয়  ৃসিকোস্থ্ সবসভন্ন ম োগ িীবোনু  বৃজদ্ধবর বোধো সনবয় 

গোেবক  ুো কব ।, ৩) বহু  ক  মগ্রোর্ হ ব োন ও এনিোইব   ধো ক ও বোহক (হ ব োন 

মে ন-ইনবডোল এসিটিক এসিড, িোইবিোকোইসনন াভৃসর  এবং সবসভন্ন এনিোই  মে ন- 

ফিফোবিি েো  োটি  খোবনোোাোনোন িহিলভোরোয় এবং ৎজদ্ভবন  বৃজদ্ধবর িোহোেো কব ।, ৪) 

ভোস কওয়োি অবনক েেোক ও ম োগিীবোণু  সবরুবদ্ধ কোি কব , ৫) বীবি  অংকুব োনগব  

িহোয়রো কব  এবং ৬) ৈিব কৃসষ  প্রচ্ছন্ন ৎাোনোন। 

ঘ) পর্রম্বশম্ক উন্নতকরণ ও আয় বৃদ্ধিম্ত ভূর্মকা: 

১) অবনক মফলনো আবিকনো-খড়-কূিো, ায়:সনষ্কোসির  বো বোবহ্রর হয় সবধোয় াস ববিবক 

াস ষ্কো -াস চ্ছন্ন  োখবর ভোস ক কবোোসস্টং-এ  গুরুত্বাূণ ক ভূস কো আবে। ২) কৃষক রো  

খো ো িোর মগোব  ও অনোোনো ৈিব ানোর্ ক বোবহো  কব  ভোস ককবোোস্ট ৈরস  ক বর াোব  
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এবং  োিোয়সনক িোব   াস ববরক বোবহো  কব  ৎপাোনন খ চ ক োবনো   োধোব  আয় বৃজদ্ধ 

ক বর াোব । অসরস ািুকু সবায় কব  নগন অর্ ক ৎাোিকন ক বর াোব । ৩) বোবিোয়ীগণ 

ভোস ককবোোস্ট কো খোনো ৈরস  কব  বোসনজিোক ৎপাোনবন   োধোব  অর্ ক আয় ক বর াোব । 

৪) ক কস্থ্োন ও শ্র  চোসহনো  িুবেোগ ৈরস  কব । 
 

ভার্ম ি কম্পার্স্টং/ ফসম্ফা-ভার্ম ি কম্পার্স্টংকালীে মকেঁ ম্ ার ৈেয র্েম্ের পােঁ টি মূল 

র্বষয় র্েদ্ধিতকরণ: 

১) বোি স্থ্োবন  বো সবেোনো বো মবসডং বো  োনো বো হোৎবি  ৎাবেোগী াস ববি, ২) ৎাোু 

খোবনো  ি ব োহ, ৩) াে কোপ্ত আ করো বিোয়  োখো (ওিন সভসিবর িরক ো ৫০ ভোবগ  মবিী।, 

৪) াে কোপ্ত বোয় ুচলোচল বিোয়  োখো, ৫) চ   রোা োেো মর্বক  ুো। 
 

ভার্ম িকম্পাস্ট/ ফসম্ফা-ভার্ম িকম্পাস্ট জতরী পির্ত: 

ফিবফো-ভোস ককবোোস্ট িধো ণ ভোস ককবোোবস্ট   রই ৈর ী ক ো েোয়। সববে বো আ োবন  

মনবি বসভন্ন াদ্ধসরবর ভোস ককবোোস্ট ৈর ী ক ো হয়। খ চ, জিসনিাবে  িহিলভোরো, 

ৎবেিো, ৎপাোনবন  াস  োন, সব োি োন াস ববি প্রভৃসর  ৎা  সভসি কব  

ভোস ককবোোসস্টং াদ্ধসর সনব কোচন ক ো হয়। ভোস ককবোোস্ট/ ফিবফো-ভোস ককবোোস্ট ৈর ী  

কোে কা বক প্রধোনর সরনটি ভোবগ ভোগ ক ো মেবর াোব - 

ক) ঘর বা মশড র্েম িাণাঃ  ভোস ককবোোবস্ট  ৎপাোনবন   োেো  ৎা  সনভক  কব  সবসভন্ন 

আকোব   ঘ  বো মিড সবসভন্ন িহি লভো জিসনিাে মে ন-টিন, বো েঁি্(, কোঠ াভৃসর  ি ন্ববয় 

সন কোণ ক ো েোয় েোবর ভোস ককবোোস্ট মবড বো হোৎি ম ো  ও বৃট  মর্বক  ুো াোয়। এ ন সক 

কুেঁ বড় ঘব ও ভোস ককবোোস্ট ৎপাোনন ক ো েোয়। আবো  স্থ্োয়ীভোবব বৃহপ আকোব  ৎপাোনবন  

িনো সবজডং সন কোণ ক ো মেবর াোব । রবব মে ভোববই ঘ  বো মিড সন কোণ ক ো মহোক নো মকন 

রোবর মেন েোয়োেুা িীরল াস ববি র্োবক এবং াে কোপ্ত বোয়ুচলোচল বিোয় র্োবক। এ িনো 

গোবে  েোয়োেুা স্থ্োন সনব কোচন ক ো মেবর াোব । 

খ) ভার্ম িকম্পার্স্টং/ ফসম্ফা-ভার্ম িকম্পার্স্টংএর মবড বা হাউৈ জতরীাঃ 

সনবে ভোস ককবোোসস্টং/ ফিবফো-ভোস ককবোোসস্টংএ  মবড বো হোৎি ৈর ী  সবসভন্ন াদ্ধসর 

ৎবেখ ক ো হল। 

১) র্সম্মম্ের র্রং : স ং-এ  ৎচ্চরো ১ হবর ২ফুি এবং বোোি ২.৫ হবর ৩ ফুি হবর াোব । 

সিব ি স ং াোকো িোয়গোয় বিোবনো মেবর াোব  অর্বো নীবচ ঢোলোই স্লোব বো ম োিো মলো  ম ি 
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বোবহো  ক ো মেবর াোব । ৎাব  বোয়চুলোচল বিোয়  োখো ও অন্ধকো  প্রনোবন  িনো মেোি 

মেোি সে েুা কভো  বো ঢোকনো সনবর হবব। 

২) র্সম্মম্ের  ার্র: আকো  - ৎচ্চরো ১.৫ ফুি এবং বোোি বো চওড়ো ২.৫ ফুি হবর াোব । 

রবব স্থ্োন মভবন িো োনো ক -মবিী হবর াোব । চোস   নীবচ  োটি মর্বক িো োনো ৎেঁচুবর নুই 

াোবি হোবর  আঙুবল  ি োন বোোিোবধ ক  নইুটি সে  র্োকো ন কো  েোবর ি োকৃর  ি বো াোসন 

সনষ্কোিবন  িুবোবস্থ্ো বিোয় র্োবক। ৎাব  বোয়ুচলোচল বিোয়  োখো ও অন্ধকো  প্রনোবন  িনো 

মেোি মেোি সে েুা কভো  বো ঢোকনো সনবর হবব। এ কোবি চবি  েোলো বোবহো  ক ো মেবর 

াোব । 
 

৩) ইম্ির স্থায়ী িযাংক/বক্স/আয়তকার ম ৌবাচ্চা : স্থ্োয়ীভোবব ইবি  ৫ইজি গোরু্নী সনবয় 

িোোংক/বক্স/আয়রকো  মচৌবোচ্চো ৈরস  কব  িব ধ বণ  ভোস ককবোোস্ট ৈরস   হোৎি বোনোবনো 

েোয়। এবর ২.৫ ফুি ৎচ্চরো ও ২.৫ ফুি প্রস্থ্ এবং প্রবয়োিন  োসফক লম্বো বো নীঘ ক ক ো মেবর 

াোব । রবব ৪-৫ফুি নীঘ ক হবল ভোস ক কবোোস্ট বোবস্থ্োানো িুসবধো হয়। রো েোড়োও অনুরুা 

ৈনবঘ ক  অবনকগুবলো চোোম্বো  ক ো হবল সবসভন্ন  ক  ৈিব ানোর্ ক বো রোবন  স শ্রণ বোবহো  

কব  সবসভন্ন গুনোগুন িোন্ন ভোস ককবোোস্ট ৈর ী ক ো  মেবর াোব । আ ঃচোোম্বোব  সে  

ম বখ ৈর ী ক বল াস াক্ক ভোস ক কবোোস্ট মর্বক মকেঁ বচো াৃর্ক ক ো  িুসবধো াোওয়ো েোয় 

কো ন াস াক্ক কবোোবস্ট খোবোব   অভোবব মকেঁ বচো আানোআাসন অবাুোকৃর নরুন 

চোোম্বোব   ৈিব ানোবর্ ক গ ন ক বব। ইি িো োনো ফোেঁক- ফোেঁক কব  গোরু্নী সনবল বোয়ু চলোচল 

বৃজদ্ধ াোয় েো ভোস ককবোোস্ট ৈর ীবর িুসবধো হয় । িোোংক/বক্স/আয়রকো  মচৌবোচ্চো  ম বঝ 

িু সক  ঢোলোই সনবয় িা/অবভনো ক বর হবব। ম বঝটি একসনবক এক/নুই ইজি ঢোলু  োখবর 

হবব েোবর অসরস া গো েঁিোবনো  ি বো াোসন একসনবক ি ো হয় এবং মি প্রোব  একটি বো নুটি 

সে   োখবল সনষ্কোিবন  িুবোবস্থ্ো বিোয় র্োকবব। িোোংক/বক্স/আয়রকো  মচৌবোচ্চো  ৎা  বোয় ু

চলোচল ও অন্ধকো  বিোয়  োখো  িনো চবি  েোলো বো সে োু অনরুুা জিসনি দ্বো ো মঢবক 

 োখবর হবব।  বন  োখবর অন্ধকোব  মকেঁ বচো  কোে কা  বৃসদ্ব াোয়। 
 

৪) প্লার্স্টম্কর িযাংক/ ড্রাম/মে :  ৎচ্চরোয় ২-২.৫ ফুি এবং বোোবি ২ফুি  আকোব   

প্লোসস্টবক  িোোংক/ ড্রো /মে বোবহো  ক ো মেবর াোব । রবব রো অবিোই েোয়োেুা িীরল স্থ্োবন 

স্থ্োান ক বর হবব। কখনও ম োব  বো ম োব   রোা লোবগ এ ন িোয়গোয়  োখো েোবব নো। 

ম োব   রোবা প্লোসস্টক  রু গ   হয় সবধোয় ভোস ককবোোস্ট ৈর ী বোধোগ্রস্থ্ হয়। এ াদ্ধসর  

একটি িুসবধো হল হোলকো হওয়োয় িহবিই স্থ্োনো   ক ো েোয়। িহবি গ   এবং নো  মবিী 

হওয়োয় এ াদ্ধসর  অনোর  অিুসবধো। ভো ককবোোসস্টং এ  ি য় প্লোসস্টবক  িোোংক/ 
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ড্রো /মে  ৎা  বোয় ুচলোচল ও অন্ধকো  বিোয়  োখো  িনো চবি  েোলো বো সে েুা অনুরুা 

জিসনি দ্বো ো মঢবক  োখবর হবব। 

৫)(মাদা বা উ েঁ ু মবড :(াোকো(িোয়গোয়(৩ফুি(চওড়ো(কব (প্রবয়োিন র(লম্বো(কব (স্তব (স্তব (

ৈিব(ানোর্ ক(সনবয়(২.৫(-৩(ফুি(ৎচ্চরো(াে ক (মবড(বো( োনো(ৈর ী(কব ও(ভোস ক(কবোোস্ট(ৈর ী(

ক ো( েোয়।(  োনোটি(অবিোই( েোয়োেুা( স্থ্োবন( স্থ্োান(ক বর( হবব।( এ( মুবেও(  োনোটিবর( বোয় ু

চলোচল ও অন্ধকো  বিোয়  োখো  িনো চবি  েোলো বো সে োু অনরুুা জিসনি দ্বো ো মঢবক 

 োখবর হবব। 
 

গ) খাবার র্হম্সম্ব জৈব পদার্ ি বা তাম্দর র্মশ্রণ র্দম্য় হাউৈ ভরাি করা ও মকেঁ ম্ া 

প্রম্য়াগাঃ 

অিংখো( ৈিব( ানোর্ ক( ও( রোবন ( স শ্রণ( হোৎবি( ভ োি( কব ( ভোস ককবোোস্ট/ ফিবফো-

ভোস ককবোোস্ট ৎপাোনন ক ো েোয়। আ োবন  মনবি মবিী ভোগ মুবে মগোব  সনবয় 

ভোস ককবোোস্ট ৈর ী ক ো হয়। সক  সবসভন্ন ৈিব ানোর্ ক মে ন –ধোবন  খড়, িস ষো  খড়, 

সবসভন্ন ডোল িোরীয় িবিো  খড় ( ুগ,  িু , প্রভৃসর), গোবে  লরো াোরো, কচু ীাোনো,  োন্নো 

ঘব   বিকো, ায়বিকো, াভৃসর  িোবর্ ৫০% মগোব  বো রো  মচবয় সকেু ক  –মবিী স সিবয় 

হোৎবি(ভ োি(কব (ভোস ককবোোস্ট এবং মগোব  ও ৎা  ৈিব(ানোর্ কি ূবহ (িোবর্ ৪%  ক(

ফিবফি স সিবয় ফিবফো-ভোস ক কবোোস্ট ৈর ী ক ো েোয়। সনবে সকেু ৈিব ানোবর্ ক  ৎপি 

সনবয় ভোস ক কবোোস্ট ও ফিবফো-ভোস ককবোোস্ট ৈর ী প্রজায়ো বন কণো ক ো হল। 

 

A) শুধুমাত্র মগাবম্রর জতরী: 

শুধু োে মগোবব   ভোস ক কবোো  সনেরুাভোবব ৈর ী ক ো েোয়- 

১। ৎাব   মে মকোন একটি হোৎি মে ন- সিব ি স ং, চোস  াভৃসর  একটি সনব কোচন ক বর 

হবব। 

২। ১৫-২০ সনবন  গোোি  ুা মগোব  দ্বো ো ৮-১০ ইজি ভ োি ক বর হবব। 

৩। রো া  িংগ্রহকৃর মকেঁ বচো ৎা মগোবব  মেবড় সনবর হবব। প্রসর ৪ বগ কফুবি ২০০-২৫০ টি 

মকেঁ বচো রবব মবিী হবল ুসর নোই।  

৪। অন্ধকো  প্রনোন ও বোয়ু চলোচবল  িনো ুু  ুু  সে েুা ঢোকনো দ্বো ো ঢোকবর হবব। 

৫। ি য় র ৎাব  বসন কর সনয়ব  াস চে কো ক বর হবব। 

৬। ৪৫-৬০ সনবন   বধো ভোস ক কবোো  িংগ্রহ শুরু ক ো মেবর াোব । 

B)  শুধুমাত্র মগাবর র্দম্য় ফসম্ফা- ভার্ম িকম্পাষ্ট জতরী: 
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শুধু োে মগোব  ও  ক ফিবফি স সিবয় সনেরুাভোবব ফিবফো ভোস ক-কবোো  ৈর ী ক ো 

েোয়। 

১। ৎাব   মে মকোন একটি হোৎি মে ন -সিব ি স ং, চোস  াভৃসর  একটি সনব কোচন ক বর 

হবব। 

২। িবনোোিোর মগোবব   িোবর্ স্তব  স্তব  অর্বো মকোনোবল  িোহোবেো ৪%  ক ফিবফি সেটিবয় 

স িোবর হবব। 

৩। অরা  ১৫-২০ সনন া  গোোি  ুা  ক ফিবফি স সশ্রর মগোব  দ্বো ো হোৎবি  ৮-১০ 

ইজি ভ োি ক বর হবব। অর্বো ১৫-২০ সনবন  াু োরন গোোি  ুা মগোবব   িোবর্  ক 

ফিবফি স সশ্রর কব ও ি োিস  ৮-১০ ইজি ভ োি ক ো মেবর াোব । 

৪। রো া  িংগ্রহকৃর াস  োণ র মকেঁ বচো ৎা মগোবব  মেবড় সনবর হবব। প্রসর ৪ বগ কফুবি  

িনো ১৫০-২০০ টি মকেঁ বচো মেবড় সনবর হবব রবব মবিী হবল ুসর নোই।  

৫। অন্ধকো  প্রনোন ও বোয়ু চলোচবল  িনো ুু  ুু  সে েুা ঢোকনো দ্বো ো ঢোকবর হবব। 

৬। ি য় র ও প্রবয়োিবন ৎাব  বসন কর সনয়ব  াস চে কো ক বর হবব। 

৭। ৪৫-৬০ সনবন   বধো ভোস ক কবোো  িংগ্রহ শুরু ক ো মেবর াোব ।  

C) মগাবর ও র্বর্ভন্ন জৈব পদিাম্র্র র্মশ্রে বযবহার কম্র: 

মগোবব   িোবর্ সবসভন্ন ৈিব ানকোর্ বো রোবন  স শ্রণ স সিবয় ভোস ক-কবোো  ৈর ী ক ো েোয়- 

মে ন-(ক) মগোব  (১/২ ভোগ) + কচুস াোনো (১/৪ ভোগ) + ধোবন  খড় (১/৪ ভোগ) বো িস ষো  

খড় বো  োন্নো ঘব   বিকো (১/৪ভোগ) প্রভৃসর বোবহো  ক ো মেবর াোব । 
 

১) মগাবর ও অেযােয জৈব পদার্ ি স্থাপম্ের ধাপ সমূহাঃ 

স্তর েং জৈব পদিাম্র্র স্তর পর্রমাে (ইদ্ধি) 

১  মগোব  ২ 

২য় খড় ২ 

৩য় মগোব  ২ 

৪র্ ক কচুস াোনো ২ 

৫  মগোব  ২ 

৬   োন্নো ঘব   বিকো বো সকবচন ওবয়  ১-২ 

৭   

( ১  চা 

মিষ) 

মগোব  ২ 
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ৎাব   মিসববল প্রনসি কর সনয়ব  প্রর্ব  ২ ইজি মগোবব   স্ত  রো া  অনো ৈিব ানোবর্ ক  

স্ত  ি ূহ -এভোবব প্রবয়োিনীয় িংখোক স্ত  ম োি ৩ ফুি াে ক  ৎেঁচু কব  অর্বো হোৎবি  

ৎচ্চরো অনুেোয়ী ভ োি ক বর হবব। রবব িবো  ৎাব   স্ত  অবিোই মগোব  সনবয় মিষ 

ক বর হবব। 

২। ২১ সনন মর্বক ২৮সনন াে ক   োনো মঢবক  োখবর হবব এবং  োবঝ  বধো াোসন সেটিবয় সনবর 

হবব। এ ি য় প্রচু  রোা ৈর ী হয়। এ িনো এ ধোবা মকেঁ বচো েোড়ো েোবব নো। 

৩) অরা  কবোো  গোনো ওলি-াোলি কব  ৎাব  ি োন কব  াুন োয় ১-১.৫ ইজি াুরু 

মগোব  সনবয় প্রসর ৪ বগফুকবি ১৫০টি-২০০ টি মকেঁ বচো েসড়বয় মনওয়ো মেবর াোব । রবব 

ওলি-াোলি নো কব ও ি োিস  গোনোবর মকেঁ বচো প্রবয়োগ ক ো েোয় । ৈিব ানোবর্ ক  ৎা  

সনভক  কব  ৩.৫-৪  োবি ভোস ক কবোো  িংগ্রবহ  ৎাোু হয়। েখন মকোন  ক  নগূ কন্ধ 

র্োবক নো এবং ৈিব ানোর্ ক কোবলো-বোনো ী ববণ ক  ুূ  কণোয় াস ণর হবয় েোয় রখন বুঝবর 

হবব ভোস ক কবোো  িংগ্রবহ  ৎােুা হবয়বে। চোলুনী দ্বো ো মকেঁ বচো ও কবোোস্ট াৃর্ক ক ো 

মেবর াোব । 

D) মগাবর ও র্বর্ভন্ন জৈব পদিাম্র্র র্মশ্রম্ের সাম্র্ রকফসম্ফি ম াগ কম্র ফসম্ফা-

ভার্ম িকম্পাস্ট জতরী: 

মগোব  ও সবসভন্ন ৈিব ানকোবর্  স শ্রবন  িোবর্  কফিবফি মেোগ কব  ফিবফো-

ভোস ককবোোস্ট ৈর ী ক ো েোয় মে ন- মগোব  (১/২ ভোগ), কচুস াোনো (১/৪ ভোগ), ধোবন  খড় 

(১/৪ ভোগ) বো িস ষো  খড় বো  োন্নো ঘব   বিকো (১/৪ভোগ) প্রভৃসর  স শ্রবণ  িোবর্ িরক ো ৪ 

ভোগ  কফিবফি বোবহো  কব  ফিবফো-ভোস ককবোোস্ট ৈর ী ক ো েোয়।  

মগাবর, জৈব পদার্ ি, রকফসম্ফি প্রম্য়াম্গর ধাপ সমূহাঃ  

ধাপ/স্তর েং জৈব পদিাম্র্র স্তর পর্রমাে (ইদ্ধি) 

১  মগোব  ২ 

২য় রকফসম্ফম্ির গুেঁড়া র্িিাম্ো াস  োন  র 

২য় খড় ২ 

 রকফসম্ফম্ির গুেঁড়া র্িিাম্ো াস  োন  র 

৩য় মগোব  ২ 

 রকফসম্ফম্ির গুেঁড়া র্িিাম্ো াস  োন  র 

৪র্ ক কচুস াোনো ২ 
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 রকফসম্ফম্ির গুেঁড়া র্িিাম্ো াস  োন  র 

৫  মগোব  ২ 

৬   োন্নো ঘব   বিকো বো সকবচন ওবয়  ১-২ 

 রকফসম্ফম্ির গুেঁড়া র্িিাম্ো াস  োন  র 

৭   

( ১  চা মিষ) 

মগোব  ২ 

এভোবব অিংখো ৈিব ানোবর্ ক  স শ্রণ বোবহো  কব  ভোস ককবোোস্ট ও ফিবফো-ভোস ককবোোস্ট 

ৈর ী ক ো েোয়। রবব ি স্ত ৎাোনোন এক িোবর্ স সিবয়ও িব  ক  ভোস ককবোোস্ট ৈর ী ক ো 

েোয়। 

ভার্ম ি কম্পাষ্ট এবং ফসম্ফা ভার্ম ি কম্পাষ্ট জতরীর র্বর্ভন্ন ধাপ মরখ র্ ম্ত্রর মাধযম্ম 

মদয়া হলাঃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১ (ধোা( (েোয়োেুা(স্থ্োন(সনব কোচন 

 ২য়(ধোা ((বোয়ু(চলোচল(সবসি (ঘ /বিড/(চোলো(সন কোণ- 

(৩য়(ধোা ((হোৎি(বো(মবড(বিোবনো-((সিব ি(স ং(,(চোস (াভৃসর( 

 ৪র্ ক(ধোা   ১)(১৫-২০(সনবন (াু োরন(মগোব (ভ োি((অর্বো((২)(মগোব + ক(

ফিবফি(ভ৪%) 

৩)(মগোব (+অনোোনো(ৈিব(ানোর্ ক((অর্বো((৪)(মগোব (+অনোোনো(ৈিব(

ানোর্ ক(+( ক(ফিবফি(ভ৪%) 

৫ (ধোা : সপ্রইনসকৎববিন(বো((াূব ক(গো েঁিন(১৫-৩০সনন(ভবোবহ্রর(ৈিব(ানোবর্ ক (

ৎা (সনভক (কব ) 

৬ষ্ঠ(ধোা: াস  োন র(ইসাজিক(মকেঁ বচো(প্রবয়োগ- প্রসর(৪(বগফুকবি(১৫০টি-

২০০(টি(মকেঁ বচো 

৭ (ধোা (সে েুা(ঢোকনো(দ্বো ো(ঢোকো,াোসন(সেিোবনো,(সাাড়ো,(ইেঁনু .(

প্রভূসর(মর্বক( ুো(ক ো(ও(অনোোনো(াস চচকো 
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ভার্ম ি কম্পার্স্টং/ ফসম্ফা-ভার্ম ি কম্পার্স্টংকালীে আন্তাঃপর্র  িাাঃ 

িুষ্ঠভোবব াস চচকো  িনো সনবে  সবষয়গুবলোবর গুরুত্ব সনবর হবব। 

ক) ভার্ম িকম্পার্স্টং এর ৈেয সহায়ক উপাদাে সমূহ: 

১) িহবি গ   হয় নো এ ন হোৎি বো ঘ  সন কোণ ২) াে কোপ্ত ঠোন্ডো/েোয়োেুা িীরল স্থ্োন বো 

াস ববি বিোয়  োখো, ৩) ১৫-২০ সনন বয়বি  গোোি াু মগোব  বো অনো আংসিক ােঁচো ৈিব 

ানোবর্ ক  বোবহো , ৪) াে কোপ্ত আ করো বিোয়  োখো। শুধ ুমগোব  হবল িোধো নর াোসন সেিোবনো  

প্রবয়োিন হয় নো রবব ৎাব  শুসকবয় মগবল  োবঝ  বধো হোলকোভোবব াোসন সেটিবয় মনওয়ো 

মেবর াোব । সবসভন্ন ৈিব ানোবর্ ক  স শ্রণ হবল (মে ন-খড় িোরীয়  বো) মিবুবে একিু 

মবিী াস  োবন াোসন  ঘন ঘন সেিোবনো  প্রবয়োিন হবর াোব , ৫) াে কোপ্ত অন্ধকো   ও 

বোয়ুচলোচল অবস্থ্ো বিোয়  োখো।  চবি  েোলো হোৎবি  বো স ং বো চোস  বো মচৌবোচ্ছো  ৎাব  

সবসেবয় সনবর হবব। এ কোবি াসলসর্ন বো ম োিো ম ি বোবহো  ক ো হবল রো মেন ঘন ঘন 

সে েুা হয়।, ৬) মগোবব   িোবর্ অবাুোকৃর ধী  াচনিীল বো ৎচ্চ োেো  কোব কন সবসি  

ৈিব ানোর্ ক ( খড় িোরীয়  বো) বোবহো  ক ো হবল িরক ো ৫০ গ্রো  ইৎস য়ো িো  সেটিবয় 

বোবহো  ক ো মেবর াোব , ৭) ৎােুা সনষ্কোিন অবস্থ্ো বিোয়  োখো, ৮) নুগ কন্ধ  ুা  োখো। রীব্র 

নগূ কন্ধ ৈরস  হবল ৈিব ানোর্ ক ওলি-াোলি কব  মনওয়ো মেবর াোব , ৯)  আনি ক রোা োেো (২০-

৩০০ মি.) বিোয়  োখো ১০)  আনি ক অম্ল োন ৭.৫-৮.০ বিোয়  োখো। 
 

ক) ভার্ম ি কম্পার্স্টং/ ফসম্ফা-ভার্ম ি কম্পার্স্টং -এর ৈেয ক্ষর্তকর উপাদাে সমূহ: 

ভোস ক কবোোস্ট/ফিবফো-ভোস ক কবোোস্ট ৈর ী  ি য়কোলীন সনবে  ুসরক  সবষয় ি ূহ 

মর্বক ভোস ক কবোোস্টবক  ুো বো ৈর ী প্রজায়োবক সন বজচ্ছন্ন  োখবর হবব। 

১) ৎচ্চ রোা োেো/ি োিস  িূবে ক  আবলো, ২) অসরস া াোসন/বৃট   াোসন িব  র্োকো, ৩) বোয়ু 

চলোচলহীন অবস্থ্ো, ৪) হো েঁি- ু গী, াোখী, ইেঁনু , চীকো, িিোরু, মবিী প্রভৃসর, ৫) সােঁাড়ো সববিষ 

কব  লোল সােঁাড়ো, িোনো ও লোল  োকড়/ োকড়োিো, মকেঁ েো, ৎ চূঙ্গো, মরলোবাোকো, িোা, বোোঙ 

৮( (ধোা (ভোস ক(কবোো (িংগ্রহ(ও(মকবচো েঁ(াৃর্কীক ণ 

আংসিক(সভিো(অবস্থ্োয়(ভ২০-২৫%)(াোোবকি(িোর(ক ো(বো(সনিস্ব(

মুবর(প্রবয়োগ। 
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প্রভৃসর, ৬) িক/এসিড ৈরস  কব  এ ন  বো (মে ন –কো েঁচো আনো বি  মেোব ো, মেি সকবচন 

ওবয়স্ট) এবং ৭) অসরস া নগূ কন্ধেুা গোোি ৈরস  হবল। 
 

ফসম্ফা-ভার্ম ি কম্পাম্স্টর সুর্বধা ও উপকার্রতা: 

১) ফিবফো-ভোস ককবোোস্ট েোনবোগোবন, ৎনোোনরোসত্বক (মে ন-িবজি, ফুল-ফল,  িলো 

প্রভৃসর) এবং  োঠ ফিবল (মে ন-ধোন, িস ষো, াোি, গ  প্রভৃসর) বোবহো  ৎাবেোগী। 

বোংলোবনবি  প্রোয় িব অিবল  িনো প্রবেোিো। 

২) এবর ১৫.২%(ৈিব কোব কন,(১.৪২% N,(১.৪৫% P,(১.৫২%(K(ও(০.৩৫%(S(র্োবক। 

৩) ২০০০ মকজি/মহ.ফিবফো-ভোস ককবোোস্ট প্রবয়োবগ মবোব োধোবন ১০০% টিএিসা, ২১% 

ইৎস য়ো, ৪৪.৭% এ ওসা ও ৫৭.৬%% জিািো  িো  িোশ্রয় হয়। ধোনিহ অবনক ফিবল  

িোূণ ক ফিবফি িোব   চোসহনো ম িোবর াোব । 

৪) িস  প্রস্তুবর  মিষ চোবষ  ি বয় অনোোনো িো  প্রবয়োবগ  ি বয়ই ফিবফো-ভোস ককবোোস্ট 

প্রবয়োগ ক ো েোয়। রবব অনোোনো মুবে ফিবল  চোসহনো ও  োটি  গুনোগুবন  ৎা  সভসি 

কব  ফিবফো-ভোস ককবোোস্ট ও িোব    োেো সনধ কো ণ ক বর হবব। 

৫) ৈরস  াদ্ধসর িহি। কৃষক রো  খো ো  িোর ৈিব ানোর্ ক, মকেঁ বচো ও  কফিবফি বোবহো  

কব  ফিবফো-ভোস ককবোোস্ট ৈরস  ক বর াো বব। 

৬) ফিবফি ঘটির  োিোয়সনক িোব   াস ববরক বোবহো  ক ো েোয়। 

৭) খো ো  িোর অব ববো  বোবহো  সনজির কব  াস ববিবক স্বোস্থ্ো িম্মর  োবখ। 

৮) এবর মিকিইভোবব  ৃ্সিকো  স্বোস্থ্ো ও ৎব ক রো িু সুর ক বর ভূস কো  োবখ। 

৯) াস ববি বোন্ধব, িোশ্রয়ী, ক কিংস্থ্োন বৃজদ্ধিনক এবং লোভিনক। 
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 সিমমম্ের  ার্র পির্ত ইম্ির বক্স বা ম ৌবাচ্ছা 

পির্ত 

সিমমম্ের র্রং 

পির্ত 

সচেঃ ভোস ক কবোোসস্টং/ ফিবফো-ভোস ক কবোোসস্টং এ  সবসভন্ন াদ্ধসর 

 

   

মৃর্িকা র্বজ্ঞাে র্বভাগ, র্বো’মত ফসম্ফা-ভার্ম ি কম্পাস্ট জতরীর একটি পির্ত 
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মিবড  একটি ন ুনো ম কোসনকোোল চোলনী 

 

 

 

 

 

 

 

 


