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বার্ভ ি কম্পাস্ট 
 

•ভূর্ভকা 

•বার্ভ ি কম্পাস্ট কাম্ে ব্যফহৃত কেঁম্ া প্রোর্তয বফর্ষ্ট্য 

•বার্ভ ি কম্পাস্ট ফা কেঁম্ া ায বতর্যয উকযণ 

•বার্ভ ি কম্পাস্ট ফা কেঁম্ া ায বতর্যম্ত কমফ ফেিয ব্যফায কযা উর্ ৎ 

নয় 

•বার্ভ ি কম্পাস্ট স্থাম্নয স্থান র্নফ িা ন 

•বার্ভ ি কম্পাস্ট প্রস্তুত প্রণারী 

•তকিতা 

•বার্ভ ি/কেঁম্ া কম্পাম্স্টয পুর্ষ্ট্ উাদান 

•বার্ভ ি কম্পাম্স্টয উকার্যতা/বফর্ষ্ট্য 

•পর অনুমায়ী বার্ভ ি কম্পাস্ট ব্যফাম্যয র্যভাণ 



 

ভূর্ভকা: 

 

র্ফর্বন্ন প্রকায বেফ ফস্তু (উর্িদ  প্রার্ণে) র্ফম্ল প্রোর্তয কেঁম্ ায া ন র্িয়ায 

পম্র ের্ভম্ত প্রম্য়াম্গয উম্মাগী কম বেফ ায ায়া মায় তাই বার্ভ ি কম্পাস্ট ফা 

কেঁম্ া ায। কেঁম্ া প্রায় কর ধযম্নয বেফ দাথ িই গ্রণ কযম্ত াম্য এফং বদর্নক 

তায যীম্যয ভর্যভাণ েম্নয বেফ ফস্তু গ্রণ কম্য থাম্ক। কেঁম্ া প্রধানত ফস্তু 

াভগ্রী উয কথম্ক র্নম্  এফং র্ন  কথম্ক উম্য তুম্র থাম্ক। এফ কাম্েয 

াম্থইম্েঁম্ া ায বতর্য য়। ফ প্রোর্তয কেঁম্ া বার্ভ ি কম্পাষ্ট্ বতর্যয েন্য 

উম্মাগী নয়, এ কাম্ে Red worm/Red wigglers (Eisenia fetida) ফহুর 

ব্যফহৃত প্রোর্ত। উযুক্ত র্যম্ফম্ বার্ভ ি কম্পাষ্ট্ বতর্যম্ত ৩০-৪০ র্দন ভয় রাম্গ। 

 

 



 

বার্ভ ি কম্পাস্ট কাম্ে ব্যফহৃত কেঁম্ া প্রোর্তয বফর্ষ্ট্য:  

 

•ীত  গ্রীষ্ম উবয় আফায়ায় কেঁম্  থাকায ক্ষভতা 

•ফ ধযম্নয বেফ ফস্তু কথম্ক খাফায গ্রণ কযায াভথ ি 

•যাক্ষুম্ প্রকৃর্তয ফা প্রচুয আায কযায ক্ষভতাপন্ন 

•অন্যান্য প্রোর্তয ককম্ োঁ াম্থ র্ভম্রর্ভম্ ফা কযায ক্ষভতা 

•বেফ দাথ ি ায়ায াম্থ াম্থ ফা অল্প ভম্য়য ভম্ে র্িয় ম্য় উঠায ক্ষভতা 

•কযাগ প্রর্তম্যাধ কযায ক্ষভতা এফং প্রর্তকূর র্যম্ফম্ র্নম্েম্দয ভার্নম্য় কনয়ায 

ক্ষভতা 

•দ্রুততায াম্থ াযীর্যক বৃর্ি ঘটাম্নায ক্ষভতা 

•প্রর্ত ৩ ভাম্ ংখ্যায় বৃর্ি র্িগুণ এফং ফছম্য ১৬ গুণ। 
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বার্ভ ি কম্পাস্ট ফা কেঁম্ া ায বতর্যয উকযণ: 

 

•গরু, ছাগর, োঁ-মুযর্গয র্ফষ্ঠা  নার্িভুর্ি 

•তযকার্য, করাই, র্যলা, গম্ভযম্খাা 

•রতা-াতা  া আফেিনা, ম্যয আফেিনা,  

•কৃর্লে ফেিয/পর কাটায য ম্ি থাকা অং র্ফম্ল কমভন- ধান  

গম্ভয খি, তুল, ভুর্ল 

•কগাফয গ্যা বতর্যয উোত- স্লাযী 

•র্ল্পোত ফেিয কমভন-খাদ্য প্রর্িয়াকযণ কাযখানায ফেিয ইতযার্দ। 

 



 

 

বার্ভ ি কম্পাস্ট ফা কেঁম্ া ায বতর্যম্ত কমফ ফেিয ব্যফায কযা উর্ ৎ নয়: 

 

•কেঁয়াম্েয কখাা, শুকম্না াতা, ভর্য , ভরা, অম্ল সৃর্ষ্ট্কাযী ফেিয কমভন- টম্ভম্টা, কেঁতুর, করবু, 

কোঁ া ফা যান্না কযা ভাছ, ভাংম্য অফর্ষ্ট্াং ইতযার্দ 

•অজেফ দাথ ি কমভন-াথয, ইম্টয টুকযা, ফার্র, cwjw_b ইতযার্দ। 

 

 

বার্ভ ি কম্পাস্ট স্থাম্নয স্থান র্নফ িা ন: 

 

•ছায়াযুক্ত উঁচু োয়গা, কমখাম্ন যার্য সূম্ম িয আম্রা িম্ফ না এফং ফাতা  রা র কম্য 

•উম্য ছাউর্ন র্দম্ত ম্ফ। 
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বার্ভ ি কম্পাস্ট প্রস্তুত প্রণারী: 

 
•ভাটিয াত্র, কাম্ঠয ফাক্স, র্ম্ভম্েয াত্র, াকা ক ৌফাচ্চা ফা ভাটিয উম্য কেঁম্ া ায প্রস্তুত কযা মায়; একটি ৫-

৬"/৩-২" ক ৌফাচ্চা বতর্য কম্য র্নম্র বার য় 

•াত্র মাই উক না ককন উচ্চতা ১-১.৫ ফুট ম্ত ম্ফ এফং এয তরম্দম্ র্ছদ্র থাকম্ত ম্ফ মাম্ত ককান িম্ভই াম্ত্র 

ার্ন েভম্ত না াম্য 

•প্রথম্ভ ক ৌফাচ্চা ফা াম্ত্রয তরম্দম্ ৩ ইর্ি ফা ৭.৫ কর্ভ. ইম্টয টুকযা, াথম্যয কুর্  ইতযার্দ র্দম্ত ম্ফ 

•তায উম্য ১ ইর্ি ফার্রয আস্তযণ র্দম্ত ম্ফ মাম্ত ার্ন েভম্ত না াম্য 

•ফার্রয উয কগাটা খি ফা ম্ে  ম্ফ এভন বেফ ফস্তু র্ফর্ছম্য় র্ফছানায ভত বতর্য কযম্ত ম্ফ 

•এযয আংর্ক েঁ া বেফ খাফায ছায়াম্ত ছর্িম্য় ঠান্ডা কম্য র্ফছানায উয র্ফর্ছম্য় র্দম্ত ম্ফ(***
১
) 

•খাফাম্য ার্নয র্যভাণ কভ থাকম্র ার্ন র্ছটিম্য় র্বর্েম্য় র্দম্ত ম্ফ মাম্ত ৫০-৬০ তাং ার্ন থাম্ক 

•খাফাম্যয উম্য প্রাপ্ত ফয়স্ক কেঁম্ া গম্ি ককর্ে প্রর্ত ১০ টি কম্য কছম্ি র্দম্ত ম্ফ, কেঁম্ াগুম্রা প্রাথর্ভকবাম্ফ র্স্থয 

থাকায য ১ র্ভর্নম্টয ভম্েই খাফাম্যয র্বতম্য  ম্র মাম্ফ 

•এযয কবো  ম্টয ফস্তা র্দম্য় বেফ ফস্তু/দ্রব্য পুম্যাপুর্য কেম্ক র্দম্ত ম্ফ, ফস্তায র্যফম্তি নার্যম্কম্রয াতা 

ইতযার্দ ব্যফায কযা মায় 

 

 



 

 

 

 

•ভাম্ে ভাম্ে ারকা ার্নয র্ছটা র্দম্ত ম্ফ, রক্ষয যাখম্ত ম্ফ মাম্ত অর্তর্যক্ত ার্ন ব্যফায না য় 

•এবাম্ফ ম্ফ িাচ্চ ২ ভাম্য ভম্ে বার্ভ ি কম্পাস্ট ফা কেঁম্ া ায বতর্য ম্য় মাম্ফ (বেফ ফস্তুয উম্যয স্তম্য কারম্  ফাদাভী 

যং ফা  া এয ভত দানা ছর্িম্য় থাকম্ত কদখম্র ধম্য কনয়া য় কেঁম্ া ায বতর্য ম্য় কগম্ছ) (***
২
)। 

 
(***

১
)কম্পাস্ট বতর্য কযায াম্ত্র বেফ ফস্তু, কগাফয, ভাটি  খাভাযোত ায র্নর্দ িষ্ট্ অনুাম্ত (৬ : ৩ : ০.৫ : ০.৫) 

অথ িাৎ বেফ আফেিনা ৬ বাগ, কোঁ া কগাফয ৩ বাগ, ভাটি ১/২ বাগ এফং খাভাযোত ায ১/২ বাগ র্ভর্ম্য় আংর্ক 

 ম্নয েন্য স্তুাকাম্য ১৫- ২০ র্দন কযম্খ র্দম্ত য়। র্নর্দ িষ্ট্ ভম্য়য য ঐ র্ভর্িত দাথ িম্ক কেঁম্ ায খাফায র্ম্ম্ফ 

ব্যফায কযা য়। াধাযণবাম্ফ ১ র্ভটায রম্বা, ১ র্ভটায  িা  ৩ কর্ভ. গবীয আয়তম্নয গতি/াম্ত্রয েন্য ৪০ 

র্কম্রাগ্রাভ খাফাম্যয প্রম্য়ােন য়। এ যকভ আয়তন র্ফর্ম্ষ্ট্ একটি গতি/াম্ত্র ১০০০ কেঁম্ া প্রম্য়াগ কযা কমম্ত াম্য।  

 (***
২
) প্রথভ র্দম্ক কম্পাস্ট বতর্য ম্ত ভয় কফর্ রাম্গ (৬০- ৭০ র্দন), যফতীম্ত ভাত্র ৪০ র্দম্নই কম্পাস্ট বতর্য 

পন্ন য়। কাযণ ব্যাম্ের্যয়া  কেঁম্ া উবম্য়য ংখ্যায বৃর্ি ঘম্ট। 
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তকিতা: 

 

• াধাযণতর্েঁিা, উইম্াকা, কতম্রম্াকা, মুযগী, ইঁদুয ার্ন এফ কেঁম্ ায ফি ত্রু। এযাম্মন 

কেঁম্ ায কাম্ছ আম্ত াম্য কর্দম্ক রক্ষয যাখম্ত ম্ফ 

• অর্তর্যক্ত র্যভাম্ণ োঁ-মুযগীয র্ফষ্ঠা ব্যফায কযা উর্ ৎ নয়, তাম্ত কেঁম্ ায ক্ষর্ত ম্ত াম্য। 
 

• বার্ভ ি/কেঁম্ া কম্পাম্স্টয পুর্ষ্ট্ উাদান: 
উাদান          তকযা ায 

নাইম্রাম্েন          ১.০ 

পম্পট             ১.০ 

টার্য়াভ           ১.০ 

বেফ কাফ িন          ১৮.০ 

ার্ন                ১৫-২৫  

  

কেঁম্ া কম্পাম্স্ট অন্যান্য কম্পাম্স্টয ক ম্য় প্রায় ৭-১০ বাগ পুর্ষ্ট্ভান কফর্ থাম্ক। 

 

 



 

বার্ভ ি কম্পাম্স্টয উকার্যতা/বফর্ষ্ট্য: 

 

•বার্ভ ি কম্পাস্ট পুর্ষ্ট্ গুম্ণ উচ্চ ভানপন্ন 

•র্যম্ফ ফান্ধফ  ভাটিয স্বাস্থয সুযক্ষায় অনন্য ভূর্ভকা যাম্খ 

•ভাটিয স্বাবার্ফক উিতা ফোয় যাখম্ত ায়ক  ভাটিয ার্ন ধাযণ ক্ষভতা বৃর্ি 

কম্য  

•ভাটিয র্ফলর্িয়া কভাম্ত াায্য কম্য 

•ভাটিম্ত অনুেীম্ফয ংখ্যা বৃর্িয পম্র ভাটিয বুনট  গঠন র্ক্তারী য়, মা গাম্ছয 

র্কি র্ফস্তাম্য ায়ক 

•কম ককান পম্র ব্যফাম্যয উম্মাগী 

•অনুফ িয ভাটিম্ক উফ িয কম্য 

•উৎাদন প্রর্িয়া ে  ভয় কভ রাম্গ 

•কৃলক র্নম্েই উৎাদন কযম্ত াম্যন ইতযার্দ। 

 



পর প্রম্য়াগ ভাত্রা প্রম্য়াগ ির্ত 

ধান, গভ, াট ৪-৫ ককর্ে/তাং ের্ভ বতর্যয ভয় 

আলু, কচু, কেঁয়াে, মুর্য , লুদ, 

াক-র্ি, ভূরা 

৫-৬ ককর্ে/তাং ের্ভ বতর্যয ভয় 

পরদ, ফনে বৃক্ষ ১ ককর্ে/গাছ গাম্ছয কগািায় র্যং কম্য 

করা, কেঁম্ ১-২ ককর্ে/গাছ গাম্ছয কগািায  াযর্দম্ক র্যখা 

কম্য ভাটিয াম্থ র্ভর্ম্য় র্দম্ত 

ম্ফ 

রাউ, কুভিা, র্ র্ ঙ্গা, া, র্েঙ্গা, 

কযরা, ীভ, টর, কাকরুর 

১ ককর্ে/ভাদা ভাদা বতর্যয ভয় 

ান ফযে ৫-৬ ককর্ে/তাং ভাটি কদয়ায ভয় ভাটিয াম্থ 

র্ভর্ম্য় র্দম্ত ম্ফ 

কভৌসুভী ফুর ৪-৫ ককর্ে/তাং ের্ভ বতর্যয ভয় 

পর অনুমায়ী বার্ভ ি কম্পাস্ট ব্যফাম্যয র্যভাণ (ম্ভাব্য): 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

উংায: 

 

ভাটিয স্বাস্থয সুযক্ষা, উৎাদনীরতায উন্নয়ন, বেফ কৃর্ল, র্যম্ফম্য বাযাম্য যক্ষা 

ইতযার্দ র্ফলম্য় ম্ তনতা বৃর্িয াম্থ াম্থ বার্ভ ি কম্পাম্স্টয গুরুত্ব উত্তম্যাত্তয 

বৃর্ি াম্ে। বার্ভ ি কম্পাস্ট উৎাদন  ব্যফাম্য করম্ক অর্ধক অগ্রনী ভূর্ভকা 

ারম্ন উৎাী ম্ত ম্ফ।  
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