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ভারতে কৃষি ষিপ্লি | Agriculture Revolution in India 

ভারে প্রধানে একষি কৃষিষভষিক অর্থনীষের দেশ এিং এর অষধকাংশ মানুি যর্া; 58% প্রেযক্ষ িা 

পতরাক্ষভাতি কৃষির উপর ষনভথরশীল। ষকন্তু ভারতের ষিষিষপতে কৃষি খাতের অিোন প্রায় 17%। গুন্নার 

ষমরিাল (1956) এর েত্ত্ব অনুসাতর, কৃষি দক্ষতে েীর্থতময়ােী অর্থননষেক উন্নয়তনর িনয লডাইতে হয়তো িয় 

হতি নয়ে িা পরািয় হতি। 

এম এস স্বামীনার্তনর মতে, কৃষিতে যষে ভুল হতয় যায়, োহতল ভারতে আর দকানও ষকছুই ষিক হওয়ার 

সুতযাগ পাতি না।ভারতে, কৃষি উৎপােন িিথার উপর ষনভথর কতর কারণ প্রায় 55% িষম িপন করা হয় 

িৃষিপাতের উপর ষনভথর কতর। 

কৃষি ষক?  

উষিে ও প্রাণীর গৃহপাষলেকরণ কৃষি নাতম পষরষিে। এর মতধয রতয়তছ ফসতলর িাি, পশুপালন, উেযানপালন, 

ষভষিকালিার, দরশম িাি, ষসলষভকালিার, ফুলিাি ইেযাষে। ভারে ক্রান্তীয়  এিং উপক্রান্তীয় অক্ষাংতশ 

অিষিে হওয়ায় এখাতন কৃষি িষমর িৃহির অংশ িছতর েুই িা োর দিষশ িার ফসল উৎপােন করতে পাতর। 

ভারতে কৃষি ষিপ্লতির োষলকা 

ভারতের ষিষভন্ন কৃষি ষিপ্লিগুষলর  একষি োষলকা নীতি দেওয়া হল।  

ভারতে কৃষি ষিপ্লি 

পণয ষিপ্লি ষিপ্লতির ষপো 

উচ্চের উৎপােন 

(প্রযুষি-িাষলে 2য় 

সিুি ষিপ্লি) দপ্রাষিন ষিপ্লি 

নতরন্দ্র দমােী এিং অরুণ দিিষল দ্বারা 

প্রেি ধারণা 

তেলিীি উৎপােন 

(ষিতশি কতর সষরিা ও 

সূযথমুখী) হলুে ষিপ্লি সযাম ষপতোো 

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com 
 
 
 
 

দপতরাষলয়াম পণয কাতলা ষিপ্লি  

মাছ উৎপােন নীল ষিপ্লি িঃ অরুণ কৃষ্ণন 

িামডা / দকাতকা / 

অপ্রিষলে পণয। িাোমী ষিপ্লি 

 

পাি উৎপােন দগাতেন ফাইিার ষিপ্লি ষনপথাখ িুতেি 

ফল/মধু 

উৎপােন/হষিথকালিার 

উন্নয়ন দসানালী ষিপ্লি  

সার ধূসর ষিপ্লি েুতগথশ পযাতিল 

দপেঁয়াি উৎপােন / 

ফামথাষসউষিকযালস / 

ষিংষড উৎপােন দগালাপী ষিপ্লি 11েম পঞ্চিাষিথকী পষরকল্পনায় শুরু হয় 

কৃষির সামষিক 

উৎপােন ষিরসিুি ষিপ্লি ইষিরা গান্ধী 

ষিম উৎপােন/মুরষগ 

উৎপােন রূপালী ষিপ্লি  

েুলা ষসলভার ফাইিার ষিপ্লি ষিশাল ষেওয়াষর 

মাংস উৎপােন/িতমতিা 

উৎপােন লাল ষিপ্লি  

আলু িৃিাকার ষিপ্লি 

নরমযান দিারলাগ, উইষলয়াম দগৌড 

(যুিরািয), 

খােযশসয সিুি ষিপ্লি এম.এস. স্বামীনার্ন" 

েুধ উৎপােন দেে ষিপ্লি/অপাতরশন িনযা ভাষগথস কুষরতয়ন 

কৃষি ষিপ্লি সম্পতকথ: 
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ভারতের ষিষভন্ন ধরতনর কৃষি ষিপ্লি সম্পতকথ এখাতন আতলািনা করা হতলা। 

কৃষ্ণ ষিপ্লি: সরকার দপতরাষলয়াম পতণযর উৎপােন িাডাতে এিং ইর্ানতলর উৎপােন ত্বরাষিে করার িনয 

এিং িাতয়াষিতিল তেষরর িনয দপতরাতলর সাতর্ এষির ষমষিে করার উতেযাগ ষনতয়ষছল। 

দগালাপী ষিপ্লি: এষি মাংস এিং হােঁস-মুরষগর প্রষক্রয়ািােকরণ খাতে প্রযুষিগে ষিপ্লিগুষলতক দিাঝাতে 

িযিহৃে হয়। 

ধূসর ষিপ্লি: ধূসর ষিপ্লি সার উৎপােন িৃষির সাতর্ সম্পষকথে। এষি মূলে ভারতের সিুি ষিপ্লতির 

ক্ষষেকারক প্রভািগুষলর সাতর্ িষডে যা নেুন কৃষি সরঞ্জামগুষলতক ভুল কতর কৃষিতে প্রতয়াগ করতল কী 

র্িতে পাতর োর উপর েৃষি ষনিি কতর। 

দেে ষিপ্লি: এষি 1970 সাতল ভারে সরকার দ্বারা িালু করা হতয়ষছল। এই উতেযাতগর উতেশয হ'ল েষরদ্র 

কৃিকতের কমথসংিান প্রোতনর সাতর্ সাতর্ একষি সমিায় ষিকাতশর মাধযতম েুগ্ধ ষশল্পতক অর্থননষেকভাতি 

ষিষকতয় রাখতে সহায়ো করা। এই ষিপ্লি েুতধর উৎপােনশীলো িৃষিতে সাহাযয কতরতছ এিং েুতধর পণয 

প্রষেতযাষগোমূলক িািাতর ষিষক্র হতয়তছ। দেে ষিপ্লতির লক্ষয ষছল ভারেতক ষিতের অনযেম িৃহিম েুধ 

উৎপােনকারী দেশ ষহতসতি গতড দোলা। 

হলুে ষিপ্লি: এষি এমন একষি শব্দ যা শতসযর নেুন িীতির উত্থান এিং ষিস্তারতক িণথনা করার িনয তেষর 

করা হতয়তছ। নরমযান দিারলাগ ষিতের সিুি ষিপ্লতির িনক এিং আর এম এস স্বামীনার্ন ভারতে সিুি 

ষিপ্লতির িনক। এই ষিপ্লতির ফতল উন্নে কৃষি প্রযুষির কারতণ উচ্চ-ফলনশীল িাতের িীি িৃষি দপতয়ষছল। 

এষি েৎকালীন উন্নয়নশীল দেশ ভারেতক েুিথল কৃষি উৎপােনশীলো কাষিতয় উিতে সহায়ো কতর। 

রূপালী ষিপ্লিঃ এই ষিপ্লতির ফতল দেতশ ষিতমর উৎপােন িযাপকভাতি িৃষি পায়। যা সম্ভি হতয়তছ ষিষকৎসা 

ষিজ্ঞান এিং মুরষগর িনয অষধক দপ্রাষিন সমৃি খািাতরর কারতণ। 

দসানালী ষিপ্লি: ভারতে, 1991 দর্তক 2003 সাতলর সময়কালষি দসানালী ষিপ্লতির সময়কাল ষহসাতি পষরষিে 

ষছল। এই ষিপ্লি ভারেতক কলা, আম, নারতকল ও মশলা উৎপােতন ষিেতসরা কতর দোতল। এছাডাও এষি 

কৃিকতের দিকসই িীষিকা এিং সাধারণ মানুতির িনয পুষির ষিকল্প সরিরাহ কতর। 

িাোমী ষিপ্লি: এই ষিপ্লিষি ভাইিাগ (অন্ধ্রপ্রতেশ)-এ শুরু হতয়ষছল এিং এর লক্ষয পষরতিশ-িান্ধি কষফ িৃষির 

মাধযতম উন্নে দেশগুষল দর্তক কষফর িাষহো দমিাতনা। 
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নীল ষিপ্লি: এষি দেতশর একষি গুরুত্বপূণথ এিং উচ্চ উৎপােনশীল কৃষি কাযথকলাপ ষহসাতি িলি িাতির 

উত্থাতনর সাতর্ সম্পষকথে। এষি মাতছর প্রিনন, মাছ পালন, মাছ িািারিােকরণ এিং মাছ রপ্তাষনর নেুন 

দকৌশল অিলম্বন কতর মৎসয িাতি উন্নষে এতনতছ। অন্ধ্রপ্রতেশ এিং োষমলনাডুতে ষিংষডর িযাপক উন্নয়ন 

হতয়তছ। অন্ধ্র প্রতেতশর দনতলার দিলা ভারতের ষিংষড রািধানী ষহতসতি পষরষিে। 

দগাতেন ফাইিার ষিপ্লি: এষি পাি উৎপােতনর সাতর্ সম্পষকথে। পাি কাপড ষশতল্প কােঁিামাল ষহতসতি িযিহৃে 

হয় এিং প্রষক্রয়ািাে পাি মিিুে সুতো এিং পািিাে পণয তেষরতে িযিহৃে হয়। 

কৃষি ষিপ্লি এিং খােয ষনরাপিা: 

ষিজ্ঞাতনর জ্ঞানতক কাতি লাষগতয় প্রযুষিষিেরা নেুন সি কৃষি যতের উিািন এিং কৃষিকাতির যাষেকীকরণ 

কতরতছন ফতল কৃষির িযাপক অিগষে র্তিতছ যাতক িলা হয় কৃষি ষিপ্লি। 

● ভারতে, এই কৃষি ষিপ্লিগুষল কৃিকতের িনয িামীণ আতয়র সুতযাগ তেষর কতর লক্ষ লক্ষ মানুিতক 

োষরদ্রয দর্তক দির কতর এতনতছ এিং িািাতর কৃষি পতণযর প্রষেতযাষগোমূলক প্রান্ত ষেতয়তছ (ভারেীয় 

ও ষিতেশী পণযগুষলর েুলনা কতর)। এছাডাও, এষি কৃিকতের িনয আয় িহুমুখীকরতণর ষিষভন্ন উপায় 

প্রোন কতরতছ। 

● এই উিািনগুষল ভারেতক শসয, েুধ ইেযাষের মতো কৃষি উৎপােতন স্বয়ংসমূ্পণথ হতে সাহাযয 

কতরষছল। 

● দেে ষিপ্লতির পর, েুধ উৎপােন োৎপযথপূণথ িৃষি র্তি যা িনসাধারতণর মতধয পুষির ষনরাপিার ষেতক 

পষরিাষলে কতর। 

দ্রিিয: িেথমান দকন্দ্রীয় কৃষি ও কৃিক কলযাণ মেী: নতরন্দ্র ষসং দোমার 
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