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ক্রঃ ববষয় েময়

১) পব�বিবৈ� মরাধ্যদম আদলরািিরা� েূত্রপরাৈ ১০ বমবিট
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প্রবিক্ষরারদেীদে� েরাদর ঘদ�রায়রা েবজিবরাগরাদি� উপদ�রাগীৈরা ও উদদেি্য বিদয় 
আদলরািিরা এবং প্রদ্রাতি� পবদে

১৫ বমবিট

৩)
প্রবিক্ষরারদেীদে� েরাদর ঘদ�রায়রা েবজিবরাগরাদি� তববিষ্ট বিদয় আদলরািিরা এবং 
প্রদ্রাতি� পবদে

১৫ বমবিট

৪)
রবরািদে ও রবরািদে রপি ব্যবহরা� কদ� ঋৈুদভদে প্রবিক্ষরারদেীদে� েরাদর ঘদ�রায়রা 
েবজিবরাগরাদি� জি্য েরা�রা ব�দ�� ফেল বিদয় আদলরািিরা

১৫ বমবিট
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ঘদ�রায়রা েবজিবরাগরাদি� জি্য অবি্য প্রদয়রাজিীয় কদয়কবট ববষয় বিদয় 
প্রবিক্ষরারদেীদে� েরাদর “HOME GARDEN.ppt” পরাওয়রা�পদয়দটে� মরাধ্যদম 
আদলরািিরা ও প্রদ্রাতি� পবদে

২৫ বমবিট

৬)
প্রবিক্ষরারদেীদে� বরাস্তুবভটরা েংলগ্ন জবম� উন্নয়দি� মরাধ্যদম ফল বরাগরাি ও 
বহুবষদেজীবব েবজিবি ববষয়ক হ্যরান্ডববল ববৈ�ণ
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রবরািদে ও রবরািদে রপি েহদ�রাদগ প্রবিক্ষরারদেীদে� েরাদর র� বভবিও রেখরাদিরা হল 
রেবটদক রকন্দ্র কদ� বরাগরাি প্রস্তুবৈ� পব�কল্পিরা  - 

৩০ বমবিট
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১২)
হরাদৈ কলদম বরাস্তুবভটরা েংলগ্ন জবম� উন্নয়দি� মরাধ্যদম ফল বরাগরাি ও 
বহুবষদেজীবব েবজিবি প্রস্তুবৈপবদে

১ ঘটেরা ৩০ বমবিট

বরাস্তুবভটরা েংলগ্ন জবম� উন্নয়দি� মরাধ্যদম র�রাট ফল বরাগরাি ও 
বহুবষদেজীবব েবজিবি ববষদয় প্রবিক্ষণ 

প্রবিক্ষদণ� জি্য প্রদয়রাজিীয় উপক�ণরঃ (১) রকরােরাল (২) খু�বপ বরা বিড়রাবি (৩) িরাবল (৪) বরাঁদি� েন্ড বরা খুঁবট 
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হরাদৈ কলদম প্রবিক্ষণ হদব রেই স্রাি বিবদেরািি কদ� �রাখরা (১১) ৫ �কম ফদল� িরা�রা (১২) ঋৈু অিু�রায়ী েবজি বীজ 
(১৩) বহুবষদেজীবব বক�ু ফেল

বেি েংখ্যরা – ১ বেি েময় – ৪ ঘরঃ ৩০ বম



প্রশিক্ষণ শির্দেশিকা

6

বরাস্তুবভটরা েংলগ্ন এক বিলদৈ জবমদৈ েবজিবরাগরাি ও ফলগরা� র�রাপণ 
ঘদ�রায়রা েবজিবরাগরাদি� তববিষ্টরঃ

১। বরাস্তুবভটরা েংলগ্ন এক বিলদৈ জবম ব্যবহরা� 
কদ�ই েরা�রা ব�� ধদ� ব্যবহরাদ�� উপদ�রাগী 
ঘদ�রায়রা েবজিবরাগরাি তৈ�ী ক�রা �রায়।

২। েবক্ষণ-পূবদে বেদক বড় ফদল� গরা� কম �রাখদৈ 
হদব �রাদৈ র�রাে িরা আটকরায়।

৩। অল্প �রায়রা�ুক্ত জবমদৈ আেরা, হলুে, কিু প্রভৃবৈ 
লরাগরাদৈ হদব।

৪। এমিভরাদব পব�কল্পিরা ক�দৈ হদব �রাদৈ 
বরাবড়� �রান্নরা ঘদ�� জল, স্রাদি� জল ঘদ�রায়রা েবজিবরাগরাদি� রেদি� করাদজ ব্যবহরা� ক�রা �রায়

৫। ফেল বিবদেরািি এমিভরাদব ক�দৈ হদব �রাদৈ জবম রকরাি েময় খরাবল িরা ররাদক 

৬। ঘদ�রায়রা েবজিবরাগরাদি েবেময় একটরা শুঁবট জরাৈীয় েবজি র�মি – েীম, ব�ববট প্রভৃবৈ িরাষ ক�দৈ হদব।

৭। লৈরা জরাৈীয় গরা� র�মি – লরাউ, কুমদড়রা, বঝঙরা, কুঁে�ী প্রভৃবৈ রবড়রা� উপ� বরা মরািরা কদ� বরা বরাররুদম� 
িরাদল ৈুদল বেদৈ হদব (ববদিষ কদ� উতি� ও পবচিম বেদক)।

৮। রখয়রাল �রাখদৈ হদব বরাগরাদি� উতি� বেদক লম্রা জরাদৈ� েবজি বরা ফল র�মি – রপঁদপ, কলরা, েজদি ইৈ্যরাবে 
লরাগরাদৈ হয়।

৯। ফেল েবেময় েরাব�দৈ লরাগরাদৈ হদব।

১০। একই রবদি একই রগরাদত্র� েবজি প� প� িরা লরাগরাদিরাই ভরাল।

১১। জবমদৈ �ররা েম্ভব তজব েরা� ব্যবহরা� ক�দৈ হদব, �রাষরায়বিক েরা� বরা কীটিরািক ব্যবহরা� িরা ক�রাই 
ভরাল।

ঘদ�রায়রা েবজিবরাগরাদি� উদদেি্যরঃ
১। েরা�রা ব�� ধদ� স্বল্প ব্যদয় পব�বরাদ�� খরাবরা� জি্য �রাষরায়বিক ববজদেৈ তজব েরাদ� প্রস্তুৈ পুবষ্টক� টরাটকরা 
উন্নৈমরাদি� ফল ও েবজি পরাওয়রা

২। বিদজ� প�ন্দমৈ ফল, েবজি ফলরাদিরা �রায়

৩। অপুবষ্ট জবিৈ র�রাগ ররদক অদিকরাংদি মুবক্ত পরাওয়রা �রায়।

৪। বরাবড়� আবজদেিরা, আগরা�রা ইৈ্যরাবে পবিদয় েরা� কদ� বরাগরাদি ব্যবহরা� ক�রা �রায় ফলৈ বরাবড়� িরা�পরাি 
পব�স্রা� ররাদক।  

৫। স্বরাস্্য ববজ্রািীদে� মদৈ একজি পূণদেবয়স্ মরািুদষ� প্রবৈবেি গদড় ২৮০ গ্রাম েবজি খরাবরা� প্রদয়রাজি �রা� 
মদধ্য ১১০ গ্রাম িরাকপরাৈরা জরাৈীয়, ৮৫ গ্রাম ফল-েবজি জরাৈীয়, ৮৫ গ্রাম অি্যরাি্য েবজি এবং ৯০ গ্রাম ফল 
ররাকরা অবি্য প্রদয়রাজিীয়।  
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ঘদ�রায়রা েবজিবরাগরাি প্রস্তুবৈ� জি্য প্রদয়রাজিীয় বক�ু �ন্ত্রপরাবৈরঃ
(১) রকরােরাল (২) খু�বপ বরা বিড়রাবি (৩) িরাবল (৪) বরাঁদি� েন্ড বরা খঁুবট (৫) েবড় (৬) �ুব� (৭) ঝরাঁঝব� (৮) তজব 
েরা� (৯) িরালুবি 

ঘদ�রায়রা েবজিবরাগরাদি� জি্য েরা�রা ব�দ�� ফেলিক্রঃ
ভরাদ্র – করাবৈদেকরঃ মুলরা, পরালং, বরাঁধরাকবপ, লংকরা, টদমদটরা, বীি, ক্যরাবসিকরাম, দভবন্ড, দলটুে, পরালং, েীম, দবগুি

অগ্হরায়ণ – মরাঘরঃ বরাঁধরাকবপ, লংকরা, টদমদটরা, মুলরা, পরালং, মট�শুবট, বীট, গরাজ�, ফুলকবপ, বীি

ফরাল্গুি – তবিরাখরঃ িরাঁটরা িরাক, উদছে, দভবন্ড, বঝদঙ্গ, দবগুি, িিরা, লংকরা, ব�ববট, বপঁয়রাজ

তজষ্ঠ – শ্ররাবণরঃ কলমী, লংকরা, িদট, িরাঁটরা, পুঁই িরাক, দবগুি, ক�লরা, বঝদঙ্গ, কিু    

ঘদ�রায়রা েবজিবরাগরাি প্রস্তুবৈ� জি্য প্রদয়রাজিীয় পব�কল্পিরারঃ
েবেময়ই লক্ষ্য �রাখরা ে�করা� বরাস্তুবভটরা েংলগ্ন র� জরায়গরাটুকুদৈ েকরাদল� বেদক রবিী�ভরাগ েময় র�রাে রপৌ�রাদৈ 
পরাদ� রেখরাদিই েবজিবরাগরাি ক�দৈ হদব। ৈদব বরাবড়� অবস্রাি অিু�রায়ী এবং আদ�রা অি্যরাি্য েুববধরা – অেুববধরা 
অিুেরাদ� র� জরায়গরাবটদৈ েবজি ও গরা�পরালরা লরাগরাদিরা হয় ৈরা েবেময় বরাবড়বট� েবদরদক ভরাদলরা বরা আেিদে জরায়গরা 
িরাও হদৈ পরাদ� করা�ি বরাবড়� অবস্রাি পরাল্রাদিরা আমরাদে� পদক্ষ েম্ভব িয়। ৈদব একটু বুবদ্ধ খ�ি কদ� পব�কল্পিরা 
অিু�রায়ী ক�দল বভদট বরাবড়� িরাব�ধরাদ� আদি-পরাদি� জরায়গরাটুদক ররদকই আম�রা েরা�রা ব�দ�� েবজি� র�রাগরাি 
রপদৈ পরাব�।

বভদট বরাবড়দৈ েবজি বরাগরাি ক�রা� রক্ষদত্র র� েব েবজি ও ফলগুবল� কররা আম�রা েবরা� আদগ ভরাবদবরা রেগুবল ররদক 
র�ি ব�দ�� অবধকরাংি েময়-ই েবজি ও ফল পরাওয়রা �রায় র�মি – রপঁদপ, বকফুল, িজদি, করাঁিকলরা, দলবু, করাম�রাঙরা 
েীম ইৈ্যরাবে গরা�গুদলরা ররদক প্ররায় েরা�রা ব��ই েবজি ও ফল পরাওয়রা েম্ভব ৈরা�রাড়রা এইেব ধ�দণ� গরা�গুবল একবরা� 
লরাগরাদল বহুবেি ররাদক। এই করা�দি এই গরা�গুবলদক বরাবড়� রবড়রা� বেদক লরাগরাদল ভরাদলরা হয়।

ঘদ�রায়রা েবজিবরাগরাি ররদক েরা�রা বৎে� বক�ু রপদৈ রগদল কদয়কবট বজবিষ মদি �রাখদৈ হদব

১। বরাবড়� িরা�বেদক� রবড়রা� ব্যবহরা� ক�দৈ হদব

২। বরাবড়� িরাদল� ব্যবহরা� ক�দৈ হদব

৩। বরাররুদম� িরাদল� ব্যবহরা� ক�দৈ হদব

৪। মরািরা� ব্যবহরা� ক�দৈ হদব

৫। রবদি� ব্যবহরা� ক�দৈ হদব

রপঁদপরঃ
রপঁদপ গরা� অবি্যই র�ৌদ্র�ুক্ত স্রাদি লরাগরাদিরাই ভরাদলরা এবং কমপদক্ষ বৈিবট রপঁদপ গরা� লরাগরাদিরা উবিৈ। দপঁদপ 
ধ�দৈ শুরু ক�দল িীদি� বেক ররদক রপঁদপ ৈুদল রিওয়রা ে�করা�। েব রপঁদপ গরাদ� র�দখ বেদল িগরা� বেদক 
র�েব ফল ধদ� রেগুবল আকরাদ� র�রাট হদব। দপঁদপ� িরা�রা র� খুব িীৈ বরা খুব বষদেরাদৈ িরা লরাগরাদিরাই ভরাদলরা। দ�দহৈু 
রপঁদপ েরা�রা ব�� ধদ�ই পরাওয়রা �রায় ৈরাই েবজিবরাগরাদি� রক্ষদত্র রপঁদপ গরা�দক রবিী গুরুত্ব রেওয়রা ে�করা�।
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করাঁিরাকলরারঃ         
একবরা� লরাগরাদল একব�দ�� প� ররদক ফল পরাওয়রা 
�রাদব, করাঁিরাকলরা িরা�রা বরাবড়� েরা�গরােরা বরা কলৈলরা� 
পরাদি লরাগরাদল ভরাদলরা হয়। কলরাগরা� লরাগরাদিরা� েময় 
রগরাঁড়রা� ৈলরা� বেদক� মুররা� একটু অংি ররাকদল ভরাদলরা 
হয়। কলরাঝরাদড় েবদেেরা লক্ষ্য �রাখরা ে�করা� র�ি ১ টরা 
বড়, ১টরা মরাঝরা�ী ও ১টরা র�রাট গরা� ররাদক। প্রবৈ ঝরাদড় 
৩ বট� রবিী কখদিরা িরা হয়।

বকফুলরঃ
বীজ ররদক িরা�রা তৈ�ী কদ� লরাগরাদিরা �রায়। বকফুদল� কবি িরাঁটরা ও ফুল খরাওয়রা �রায় ৈরা�রাড়রা মরাঝরা�ী �রায়রা�ুক্ত 
স্রাদিও বকফুল হদয় ররাদক। ৈরাই বভদট� এদকবরাদ� অব্যবহৃৈ জরায়গরায় বরা রবড়রাদৈ একবরা� একটরা বকফুল গরা� 
লরাবগদয় বেদল প্রবৈ ব��ই গরা�বট ররদক আম�রা পুবষ্টক� ও েুস্বরােু েবজি পরাব।

েজদি/িজদিরঃ
েজদি বরা িজদি গরাদ�� পরাৈরা, ফুল, িরাঁটরা েব খরাওয়রা 
�রায় ও অৈ্যন্ত েুস্বরােু ৈরা�রাড়রা িজদি রৈরা ব�দ�� প্ররায় 
েবেময় হদয় ররাদক। এই পুবষ্টক� ও েুস্বরােু েবজিদক 
েবজিবরাগরাদি লরাগরাদিরা� জি্য রপঁদপ� প�ই ভরাবরা� ে�করা� 
আদ�। 

েজদি বরা িজদি গরাদ�� িরাল ফরাল্গুি-চিত্র মরাে িরাগরাে 
লরাগরাদৈ হদব। আদগ ে্যরাঁৈে্যরাঁদৈ �রায়রা�ুক্ত স্রাদি িরাল 
লরাবগদয় িরা�রা তৈ�ী কদ� রেই িরা�রায় বিকড় বরা� হবরা� 
প� েরাধরা�ণৈ ৩-৪ হরাৈ লম্রা ও ৩-৪ ইবচি রমরাটরা িরাল 
১ হরাৈ মৈ গৈদে কদ� গদৈদে কদ্রাষ্ট, বিমদখরাল খুব ভরাদলরা 
কদ� বমবিদয় বিকড়েহ িরাল বট পুঁদৈ বেদৈ হদব, খুব ভরাদলরা হদব �বে িরাল বট পুঁদৈ রেবরা� প� মরাররায় একটু 
করাঁিরা রগরাব� লরাবগদয় �রাখরা হয়। বভদট� রবড়রা� ধরাদ� র�খরাদি ভরাদলরা েূ�দেরাদলরাক আদে এমি জরায়গরায় লরাগরাদৈ হদব।

িরাল বট লরাগরাদিরা� েময় বিম বরা র�বড়� রখরাল গদৈদে� মরাবটদৈ রমিরাদল উঁইদপরাকরা বরা অি্যরাি্য রপরাঁকরা লরাগদব িরা। 
ৈরা�রাড়রা এই গরাদ� খুব শুঁদয়রাদপরাকরা হদৈ রেখরা �রায় এজি্য গরাদ�� গুবড়দৈ রমরাটরা ও রগরাল কদ� িুি লরাবগদয় বেদল 
শুঁদয়রাদপরাকরা� উপদ্রব ররদক �ক্ষরা পরাওয়রা �রায়।   

ওলরঃ
েবজিবরাগরাদি ওল লরাগরাদল ৈরা� ররদক অদিকটরা পব�মরাণ খরাে্য পরাওয়রা �রায়। দবড়রা� আদিপরাদি েু – িরা�দট ওলগরা� 
ররাকদল ভরাদলরা হয়। ফরাল্গুদি� রিদষ বরা তিত্র মরাদে গৈদে রখরাড়রা হদব ও ববিৈীয় বরা ৈৃৈীয় বৃবষ্টদৈ ওল লরাগরাদিরা �রাদব। 
গৈদে িওড়রা ভরাদব ক�দৈ হদব এবং মরাবট আলগরা �রাখদৈ হদব ৈরা�প� রগরাব�, কদ্রাষ্ট েরা�, শুকদিরা �রাই বমবিদয় 
মরাবট ভরাদলরা কদ� তৈ�ী ক�দৈ হদব। গদৈদে� আয়ৈি বড় ক�দল ওল আকরাদ� বড় হদৈ পরাদ�। েরাধরা�ণৈ ২০০ 
– ৫০০ গ্রাদম� রিরাখ�ুক্ত ওদল� কন্দ লরাগরাদল বিক হয়।
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ওলবীজগুবলদক প্ররদম রগরাব� জদল ধুদয় বিদৈ হদব ৈরা�প� এগুবল েরামরাি্য শুবকদয় লরাগরাদৈ হদব। ওল লরাগরাদিরা� 
২০-২৫ বেি প� �খি িরা�রা বরা� হদব ৈখি এ� উপদ� ভরালভরাদব রগরাব� েরা� ও মরাবট িরাপরা বেদৈ হদব। ওল 
লরাগরাদিরা� েময় মরাবটদৈ শুকদিরা বিমপরাৈরা গুদড়রা বরা বিমদখরাল বেদয় লরাগরাদল উঁই বরা বপঁপদড় লরাগরাদিরা� েম্ভরাবিরা 
কদম।

রলবুরঃ
ঘদ�রায়রা েবজিবরাগরাদি রলবু লরাগরাদিরা� জি্য র�ৌদ্র�ুক্ত জরায়গরা রবদ� বিদৈ হদব করা�ণ �রায়রাদৈ এদকবরাদ�ই রলবু গরা� 
ভরাদলরা হয় িরা। দলবুগরা� রঝরাপ�ুক্ত হয় ৈরাই বরাবড়� একধরাদ� র�ৌদ্র�ুক্ত জরায়গরায় এ� কলম লরাবগদয় বেদল ব�দ�� 
েবেময় বরাবড়� প্রদয়রাজিীয় খরাবরা� রলবু পরাওয়রা �রাদব �রা “বভটরাবমি – বে” – এ� একবট ভরাদলরা উৎে। দলবু গরাদ�� 
কলম লরাগরাদিরা েময় ববদিষ কদ� কদয়কবট ববষয় রখয়রাল �রাখদৈ হদব, দ�মিরঃ

ক) �রাদৈ র�রাগদপরাকরা� আক্মণ িরা হয় রেজি্য গরা�গুবল লরাগরাদিরা� েময় গৈদে খুদড় মরাবটদৈ রগরাব� েরা� 
রমিরাদিরা� েময় বক�ুটরা শুকদিরা বিমপরাৈরা� গুদড়রাও রমিরাদিরা ে�করা�।

খ) দ� িরা�রাগুবল লরাগরাদিরা হদব রেগুবল আদগ� বেি একটু জল বেদয় বভবজদয় �রাখদৈ হদব এবং িরা�রা লরাবগদয় 
পব�মরাণ মৈ জল বেদৈ হদব।

গ) দলবু� িরা�রাগুবল লরাগরাদিরা� েময় গৈদে রৈ অল্প জল বেদয় রেই জলটরা মরাবট শুদষ রিবরা� প� িরা�রাবট লরাবগদয় 
মরাবট িরাপরা বেদল ভরাদলরা হয়।

ঘদ�রায়রা েবজিবরাগরাদি গরা� লরাগরাদিরা� পব�কল্পিরারঃ
ঋৈু অিু�রায়ী রবদি গরা� লরাগরাদিরা� েময় রবদি� মরাদঝ েবজি িরা�রাগুবল লরাগরাদিরা হদব ৈদব লক্ষ্য �রাখদৈ হদব িরালরা� 
ধরাদ� বরা রবদি� পরাদি �রাস্রা� মদধ্য গরাদ�� িরালপরালরা রবদড় বগদয় িদল িরা আদে। প্রবৈ রবদি ২-৩ ধ�দণ� রবিী 
েবজি লরাগরাদিরা উবিৈ িয়।  েরাধরা�ণৈ রবদি িরাদক� বীজ রফদল বেদল ৈরা� মদধ্য মদধ্য ফল জরাৈীয় গরা� লরাবগদয় 
বেদল েবজি গরা�বট বড় হবরা� েদঙ্গ েদঙ্গ কদয়কবরা� িরাক খরাওয়রা �রাদব। ৈরা�রাড়রা র�েব েবজিগুবল মরাবটদৈই লৈরা 
�রাদড় (র�মি বমবষ্ট আলু ইৈ্যরাবে) দেগুবল ৈরা� মরাদঝ মরাদঝ ফল জরাৈীয় গরা� লরাগরাদল েবজি ও িরাক েুদটরাই পরাওয়রা 
�রাদব। ৈদব মদি �রাখদৈ হদব র� ম�শুদম র� রবদি র� র� েবজি হদব প�বৈদেী রেই ম�শুদম রেই রেই রবদি একই 
ফেল িরা ক�রা ভরাদলরা, দবি অিু�রায়ী ফেল পব�বৈদেি ক�দৈ হদব িরাহদল মরাবট� গুণগৈ মরাি কদম �রাদব এবং 
ফেল বিকমৈ ফলদব িরা ৈরা�রাড়রা ফেদল র�রাগও রেখরা রেবরা� েম্ভরাবিরা প্রবল ররাদক। 

বিম, কুঁে�ী এইধ�দণ� েবজিগুবল র�দহৈু লৈরাদি হয় রেজি্য রবড়রাদৈ এগুবল বেদয় বেদল ভরাদলরা হয় আ� রবড়রা� 
বভৈদ�� বেদক রবড়রা ধদ� অড়হঢ় লরাইি কদ� লরাবগদয় বেদল িরালও পরাওয়রা �রাদব। এ�রাড়রা মরািরা কদ� লৈরাদি েবজি 
লবৈদয় রেওয়রা �রাদব পরািরাপরাবি বরাররূদম� িরাদলও ৈুদল রেওয়রা র�দৈ পরাদ�।

জদল� ব্যবহরা�রঃ
েবজি লরাগরাদিরা� প� রেগুবল বরাঁবিদয় �রাখরা� জি্য জল বেদৈ হদব। পবচিমবদঙ্গ এক এক রজলরায় জদল� েমে্যরা এক 
এক �কম। বী�ভূম, বরাঁকুড়রা, পুরুবলয়রা প্রভৃবৈ রজলরা খ�রাপ্রবণ ৈরাই এক রফরাঁটরা জল িষ্ট ক�রা �রায় িরা, আবরা� বক�ু 
জরায়গরায় জদল উৎে বরাবড়� করা�রাকরাব� িরা হওয়রায় েূ� ররদক জল আিদৈ হয়। এেব রক্ষদত্র বরাবড়� হরাৈমুখ রধরায়রা, 
বরােিপত্র রধরায়রা, স্রাি ক�রা� জল আম�রা অিরায়রাদে েবজিবরাগরাদি বেদৈ পরাব�। 
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১। মরাবটদৈ কবট গৈদে কদ� একবট কলেী/মরালেরা বেরাদিরা হল ২। কলেী/মরালেরাবট এদকবরাদ� গদৈদে� রভৈদ� ঢুবকদয় রেওয়রা হল

৩। কলেী� মুখ রঢদক রেবরা� জি্য একবট বড় প্রাবটিক েীট রপদৈ রেওয়রা হল

৪। কলেী� মুদখ� বিক ওপদ� প্রাবটিক েীদট কদয়কবট ফুদটরা কদ� রেওয়রা হল

৫। বরাচ্রাদক স্রাি ক�রাদিরা� েময় বরা ৈব�ৈ�করাব� 
অরবরা হরাৈমুখ রধরাবরা� েময় ঐ ব্যবহৃৈ জল 
ফুদটরা� মদধ্য বেদয় কলেীদৈ জমরা হদব

১। কলেী ২। কলেী� গরাদয় বিবেদেষ্ট েু�দত্ব র�রাট 
বৈিবট ফুদটরা ক�রা হল

৩। ফুদটরা� রভৈ� বেদয় করাপদড়� 
পলদৈ ঢুবকদয় রেওয়রা হদয়দ�

৪। কলেী� রভৈদ�� জল ঐ ফুদটরা 
বেদয় িুঁইদয় মরাবটদৈ বমিদব

৫। র�খরাদি বরাগরাি ক�দবি, বরা গরা� লরাগরাদবি রেখরাদি আদগই 
একবট গৈদে খঁুদড় �রাখুি
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৬। রেই গদৈদে কলেীটরা ে্ূণদে ঢুবকদয় 
বেি, মুখটরা রখরালরা �রাখুি

৭। কলেী� মুদখ একবট ঢরাকিরা বেি ৮। কলেীবট মরাঝখরাদি র�দখ বিবেদেষ্ট 
েু�দত্ব িরা�পরাদি গরা� লরাগরাদৈ পরা�দবি

৯। কলেী ররদক জল িুঁইদয় আদস্ আদস্ মরাবটদৈ বমিদব এবং িরা�বেদক 
লরাগরাদিরা েববজ গরাদ�� জদল� র�রাগরাি রেদব

ঢরাকিরা খুদল মরাদঝ মরাদঝ রেখদৈ হদব। জল িরা ররাকদল জল বেদৈ হদব। জল 
রেবরা� প� ঢরাকিরা বেদয় মুখ বন্ধ কদ� বেি।

ঘদ�রায়রা েবজিবরাগরাদি� মু�গী ও পরাবখ ৈরাড়রাদিরারঃ
বরাগরাদি এই েমে্যরা একবট েরাধরা�ণ েমে্যরা। দবদি বীজ রফলদল ৈরা ররদক িরা�রা রবদ�রাদিরা� েরাদর েরাদরই শুরু হয় 
এই েমে্যরা। খুব েহদজই বকন্তু এই েমে্যরা ররদক পব�ত্ররাণ পরাওয়রা েম্ভব।

েরা�রা ব�দ�� ঘদ�রায়রা েবজি বরাগরাদি� জি্য বরাস্তুবভটরা েংলগ্ন ১ িৈক জবম� ব্যবস্রাপিরা

িরাড়রাগুদলরা� মরাদঝ মরাদঝ এদলরাপরাররাবড় ভরাদব করাবি পঁুদৈ বেদল মু�গী পরাবখ র�রাট র�রাট িরা�রাগুদলরা িষ্ট ক�দৈ পরা�দব িরা

করা�ণ এদৈ মু�গী বরা পরাখীদে� রখরাঁিরা খরাওয়রা� েম্ভবিরা ররাদক

বড় রবদি� রক্ষদত্র, বরা গরা� একটু বড় হদল, দেদক্ষদত্র 
বকন্তু আ� একবট পদ্ধবৈ রিওয়রা র�দৈ পরাদ�।

রবদি� িরা�পরাদি খুঁবট বেদয় ৈরাদৈ বরাড়ীদৈ পদড় ররাকরা েবড় রবঁদধ 
বিদলি। এই েবড়দৈ �রাংৈরা বরা অি্য িকিদক করাগজ ঝুবলদয়, 
ব�ব� মৈ। এমিভরাদব করাগজগুবল বরাঁধদবি �রাদৈ কদ� হরাওয়রা 
বেদলই েুলদৈ ররাদক।

এ� ফদল মু�গী বরা পরাবখ ভয় পরাদব ও েববজ বরাগরাদি� বেদক 
এদগরাদব িরা।

েবড়

�রাংৈরা বরা  
িকিদক করাগজ 
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বরাস্তুবভটরা েংলগ্ন ১ িৈক জবমদৈ েবজিবি ও ফলগরা� র�রাপদণ� একবট আেিদে পব�কল্পিরারঃ
১। বরাস্তুবভটরা েংলগ্ন ফরাঁকরা জবম কুবপদয় েবিক 
ভরাদব প্রস্তুবৈক�ণ

২। ৪ ররদক ৪১/২ িওড়রা কদ� মরাবট ররদক একটু 
উঁিু কদ� েরা�রাবেি ধদ� রমরাটরামুবট র�ৌদ্র পরায় এমি 
জরায়গরায় ৩ বট রবি তৈ�ী ক�দৈ হদব

৩। ১বট মরািরা তৈ�ী ক�দৈ হদব

৪।  বরাস্তুবভটরা েংলগ্ন ফরাঁকরা জবম বঘদ� �বে রবড়রা 
িরা ররাদক রবড়রা বেদৈ হদব

৫। রবড়রা� িরাব�ধরাদ� অড়হদঢ়� বীজ লরাবগদয় বেদল 
ৈরা ররদক েরা�রা ব�দ�� িরাদল� র�রাগরাি হদয় �রাদব।

৬। কদল� পরাদি বরা েরা� গরােরা� পরাদি করাঁিরাকলরা ও পরাকরা কলরা� গরা� লরাবগদয় রেওয়রা র�দৈ পরাদ�।

৭। বরাস্বভটরা� বববভন্ন রকরাদণ আম, দপয়রা�রা, দলবু, েজদি বরা িজদি, দবেরািরা প্রভৃবৈ গরা� লরাগরাদৈ হদব ৈদব 
রলবু গরা� র�ি �রায়রা�ুক্ত স্রাদি িরা লরাগরাদিরা হয়।

৮। রবড়রাদৈ লরাফরা ব�ববট, েীম, কুঁে�ী প্রভৃবৈ লৈরাদি 
গরা� লরাগরাদিরা র�দৈ পরাদ�।

৯। ঘ� এবং বরাররুদম� িরাদল ঋৈুদভদে কুমদড়রা, লরাউ, 
িরালকুমদড়রা, েীম প্রভৃবৈ লরাগরাদিরা �রায়।

১০। ঋৈুদভদে মরািরাদৈ ক�লরা, বঝদঙ্গ, বিবিঙ্গরা, মট�শুবট, 
বীি, কুঁে�ী প্রভৃবৈ ক�রা �রায়।

১১। ৩ বট রবদি ঋৈুদভদে বববভন্ন িরাক-েবজি ক�রা হদব  

কৃৈজ্ৈরা স্বীকরা�
রিদভলপদমটে বে�রািদে কবমউবিদকিি এন্ড েরাবভদেদেে রেটেরা� ও রলরাক কল্যরাণ পব�ষে
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ক্রঃ ববষয় েময়

১) পব�বিবৈ� মরাধ্যদম আদলরািিরা� েূত্রপরাৈ ১৫ বমবিট

২)
প্রবিক্ষরারদেীদে� েরাদর বৈদেমরাি বেদি গরা� র�রাপদণ� প্রদয়রাজিীয়ৈরা বিদয় 
আদলরািিরা ও “দ্রাবরাল ওয়রাবমদেং.mp4” বভবিও প্রেিদেণ

৩০ বমবিট

৩)
প্রবিক্ষরারদেীদে� েরামদি পরাওয়রা�পদয়দটে� (NURSERY ER DHAP.ppt) 
েরাহরাদ�্য িরােদেরা�ী� বববভন্ন ধরাপগুদলরা ৈুদল ধ�রা

১৫ বমবিট

৪)
প্রবিক্ষরারদেীদে� িরােদেরা�ী� জি্য বীজ েংগ্হ, বীজ রিরাধি এবং স্বরাদৈবজক�ণ 
ে্দকদে পরাওয়রা�পদয়টে (BEEJ SONGROHO-SODHON-SWATEJIKARON.
ppt) ও বকৃ্তৈরা� মরাধ্যদম এক েম্যক েংবক্ষপ্ত ধরা�ণরা প্রেরাি

৩০ বমবিট

৫)

িরােদেরা�ী প্রস্তুবৈক�দণ� প্রবৈবট ধরাপ (উপ�ুক্ত জরায়গরা বিবদেরািি, মরাবট প্রস্তুবৈক�ি, 
েরা� ও মরাবট বমশ্রণ, িরােদেরা�ী� রবি, মরালবিং, বিফবটং প্রভৃবৈ) বিদয় 
পরাওয়রা�পদয়দটে� মরাধ্যদম  রবরািদে ও রপি এ� েহরায়ৈরায় আদলরািিরা এবং 
প্রদ্রাতি� পবদে

৬০ বমবিট

৬)
িরা�রা গরাদ�� র�রাগ, দপরাকরা ও খুব েহদজ ঘদ�রায়রাভরাদব ৈরা� েমি পদ্ধবৈ বিদয় 
আদলরািিরা ও হরাদৈ কলদম প্রস্তুবৈ (র�মি বিম রখরাদল� দ্রবণ, েরাবরাি – 
রকদ�রাবেদি� দ্রবণ প্রভৃবৈ)

৬০ বমবিট

৭) অবন্তম আদলরািিরা ও প্রদ্রাতি� পবদে ৩০ বমবিট

৮)
প্রবিক্ষরারদেীদে� “েহজ ভরাদব িরােদেরা�ী তৈ�ী” – বলফদলট এবং “িরােদেরা�ী” 
পুবস্করাবট ববৈ�ণ 

িরােদেরা�ী তৈব�� প্রবিক্ষণ 
প্রবিক্ষদণ� জি্য প্রদয়রাজিীয় উপক�ণরঃ
রবরািদে, িরাটিরা�, িক বরা রবরািদে রপি, বক�ু ঝুদ�রা মরাবট, দকরােরাল, িরালুবি, দগরাব� েরা� বরা রকঁদিরােরা�, িরােদেরা�ী পবল 
প্যরাদকট, িরাকু, বরালবৈ/ঝরাব�, মগ, জল, ঝুবড়, ১বট রগরালরা েরাবরাি, অল্প পব�মরাণ রকদ�রাবেি রৈল, লম্রা েবড়, টিীল 
রটপ, বিম রখরাল 

বেি েংখ্যরা – ১ বেি েময় – ৪ ঘটেরা
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১। িরােদেরা�ী� উপ�ুক্ত জরায়গরা বিবদেরািি
আদলরা�রায়রা জরায়গরা ; জদল� ব্যবস্রা ; জল বিকরািী ব্যবস্রা ; বরাবড়� করাদ� ; উপ�ুক্ত র�রাগরাদ�রাগ ব্যবস্রা। 

২। উপ�ুক্ত মরাবট বিবদেরািি
রেরাঁয়রাি মরাবট ; আলু, গম, েব�ষরা� জবম ররদক মরাবট েংগ্হ িরা ক�রা ; পবৈৈ জরায়গরা ররদক মরাবট� উপব� 
ভরাদগ� ৪” – ৬” গৈদে কদ� রফদল বেদয় ৈরা� বিদি� অংি ররদক মরাবট বিদৈ হদব।

৩। মরাবট� ধ�ণ অিু�রায়ী বমশ্রণ
ক) �বে রবদল মরাবট হয়, ৈরাহদল ১ ঝুবড় রবদল মরাবট� েরাদর ১ ঝুবড় এঁদটল মরাবট রমিরাদৈ হদব

খ) �বে এঁদটল মরাবট হয়, ৈরাহদল ১ ঝুবড় এঁদটল মরাবট� েরাদর ১ ঝুবড় রবদল মরাবট রমিরাদৈ হদব

৪। মরাবট� েরাদর কদ্রাষ্ট/দগরাব� েরাদ�� বমশ্রণ   
৩ ঝুবড় মরাবট� েরাদর ১ ঝুবড় রগরাব� রমিরাদৈ হদব 

প্রদয়রাজদি অদধদেক অদধদেক হদৈ পরাদ�

মরাবট� েরাদর �রাই রমিরাি �রাদব িরা

মরাবট� েরাদর েরা� রমিরাদিরা� প� রকরায়রাটদেরা� ইবচি রিদট� িরালুিী বেদয় মরাবট রিদল বিদৈ হদব

েহজ ভরাদব িরােদেরা�ী
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৫। িরােদেরা�ী রবদি� মরাপ
প্যরাদকদট� মরাপ অিু�রায়ী রবদি� মরাপ হয় 

�বে প্যরাদকট ৪” x ৬”-৭” হয় ৈরাহদল প্রবৈ ১০০০ এ� জি্য ৭ হরাৈ লম্রা ৩ হরাৈ িওড়রা ৬” গৈদে কদ� মরাবট 
রকদট বরাইদ� রফদল বেদৈ হদব

প্রদয়রাজদি বরাইদ� ররদক মরাবট বিদয় এদে ৬”-১২” উঁিু কদ� রবি বরািরাদৈ হদৈ পরাদ� 

৬। প্যরাদকদট মরাবট ভবৈদে 
প্যরাদকদট ঝু�ঝুদ� মরাবট এমি কদ� ভ�দৈ হদব র�ি প্যরাদকট খুব িক্ত িরা হদয় �রায় আবরা� খুব ি�ম র�ি িরা 
ররাদক অবি্যই রখয়রাল �রাখদৈ হদব প্যরাদকট র�ি খরাবল িরা ররাদক। প্যরাদকদট� িীদি� বেদক র�ি ৪-৫ বট ব�দ্র 
ররাদক �রাদৈ অবৈব�ক্ত জল রব� হদয় �রায়

প্যরাদকট অবি্যই েরাব�বদ্ধ ভরাদব েরাজরাদৈ হদব 

৭। প্যরাদকদট বীজ/িরা�রা রেওয়রা� পদ্ধবৈ 
বীদজ� আকরা� প্রকরা� ও েহজরাৈ ধমদেদভদে বববভন্ন বীজ বববভন্ন েময় অিু�রায়ী জদল রভজরাদৈ হদব

বীদজ� আকরা� প্রকরা� অিু�রায়ী প্যরাদকদট ে�রােব� েুবট আঙু্গদল িরাপ বেদয় মরাবটদৈ পঁুদৈ বেদৈ হদব

বক�ু বক�ু বড় বীজ আদ� র�গুবল আঙু্গল বেদয় রিদপ প্যরাদকদট রঢরাকরাদিরা �রাদব িরা। দেই রক্ষদত্র অল্প মরাবট প্যরাদকট 
ররদক ৈুদল বিদয় বীজ বেদৈ হদব, পদ� ঐ হরাদৈ� মরাবট বেদয় ঢরাকরা বেদৈ হদব

বক�ু বক�ু বীজ আদ� র�গুবল ে�রােব� প্যরাদকদট বীজ রেওয়রা �রায় িরা। দেগুবল মরােরা� রবদি িরা�রা তৈব� কদ� 
প্যরাদকদট বেদৈ হয়

৮। জল রেওয়রা� পদ্ধবৈ 
প্রদয়রাজি অিু�রায়ী েকরাল ববকরাদল ঝরাবড়� েরাহরাদ�্য জল বেদৈ হদব

বরালবৈ বরা অি্য রকরাি ভরাদব রেওয়রা �রাদব িরা 

জল রেওয়রা� প� অবি্যই খড় অরবরা শুকদিরা েুপরা�ী পরাৈরা বেদয় প্যরাদকটগুবল ঢরাকরা বেদৈ হদব

িরা�রা ২”-৩” ইবচি রব� হদল ঢরাকরা েব�দয় বিদৈ হদব

৯। ঢরাকরা/মরালচ্  দকি 
প্যরাদকদট� মরাবট ধুদয় ও িক্ত হদয় �রাদব িরা 

আগরা�রা জন্রাদব িরা

প্রিন্ড র�ৌদদ্র� ৈরাদপ মরাবট� আদ্রৈদেরা বজরায় ররাকদব, এক কররায় জল কম লরাগদব 

১০। কখি িরা�রা বিফবটং ক�রা উবিৈ
িরা�রা �খি ৬” ইবচি হদব ৈখি বিফবটং ক�রা উবিৈ 

অবি্যই তবকরাদল ক�রা ে�করা� 

েকরাদল উবিৈ িয়
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বিফবটং ক�রা� প� বরা মরােরা� রবি ররদক িরা�রা ৈুদল প্যরাদকদট (এটরাও তবকরাদল ক�রা উবিৈ) দেওয়রা� প� 
অবি্যই ৩-৪ বেি ৈরা� উপদ� �রায়রা� ব্যবস্রা ক�দৈ হদব  

১১। িরা�রা বিফবটং/িরাড়রািরাড়রা রকি 
রবদি� বভৈ� অদিক খরাবল প্যরাদকট ররাদক

প্যরাদকদট� িরা�রা� বিকড় মরাবট� িীদি িদল �রায়, �রা� ফদল িরা�রা স্রািরান্তব�ৈ ক�দল মরা�রা �রায়

করান্ড েূবদেল হয়

১২। রবি কয় প্রকরা� 
রবি প্রধরািৈ ৩ ধ�দি� 

আকরা� প্রকরা� রভদে রবি বববভন্ন হয় 

১৩। বীজ েংগ্হ 
কমপদক্ষ ২০ ব�� বয়েী েুস্ েবল ও বিদ�রাগ গরা� ররদক বীজ রিওয়রা ে�করা�    

েরাধরা�ণৈ রববি� ভরাগ বীজ ফরাল্গুি-চিত্র মরাদে েংগ্হ ক�দৈ হয় 

এমি বক�ু বীজ আদ� �রা রখদয় অরবরা পরাকরা বীজ েদঙ্গ েদঙ্গ লরাগরাদৈ হয়। দবিীবেি েং�ক্ষণ কদ� �রাখদল 
গরা� রব� হয় িরা 

১৪। বীজ রিরাধি 
রগরামূত্র অরবরা রগরাব� জদল ১২ ঘণ্রা বভবজদয় �রাখরা 

১৫। গরাদ�� র�রাগ 
র�রাট অবস্রায় গরাদ�� েরাধরা�ণৈ রগরাড়রা পিরা ও ধ্বেরা র�রাগ হয়। ৈরা� জি্য করাঁিরা টরাটকরা রগরাব� জল অরবরা 
জল ও রগরামূত্র বমশ্রণ (৪ ভরাগ জল ও ১ ভরাগ রগরামূত্র) দ্রে ক�দল ভরাদলরা ফল পরাওয়রা �রায় 

১৬। রপরাকরা� জি্য 
র�রাট অবস্রায় রলেরা ও শুদয়রা রপরাকরা� উপদ্রব হয়। ৈরা� জি্য েরাবরাি রকদ�রাবেদি� দ্রবণ র্রে ক�দল ভরাদলরা 
ফল পরাওয়রা �রায় (৪ িরা িরামি রকদ�রাবেি দ্রবণ ও ২ িরা িরামি রেিী রগরালরা েরাবরাি প্রবৈ বলটরা� জদল গুদল 
বমশ্রণবট তৈ�ী ক�দৈ হদব।)

১৭। গরা� বিবদেরািি 
পশুখরাে্য, জ্রালরািী, আেবরাবব, ফলমূল, দভষজ/বদিৌষবধ বরা ব্যবেরা� জি্য িরা�রা ক�দল এলরাকরা� িরাবহেরা অিু�রায়ী 
ক�রা উবিৈ।
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ক্রঃ ববষয় েময়

১) পব�বিবৈ পদবদে� মরাধ্যদম আদলরািিরা� শুরু ১০ বমবিট

২) বমশ্র ফল বরাগরাদি� েুববধরা ও উেরাহরা�ি ১০ বমবিট

৩) ফল বরাগরাদি� বিদি �রায়রা েহিিীল ফেদল� িরাম ২০ বমবিট

৪) ফল বরাগরাদি� ববদবি্য ববষয় ২০ বমবিট

৫)
ফল বরাগরাদি� আন্তরঃপব�ি�দেরারঃ [(ক) জরাৈ বিবদেরািি (খ) জরাৈ বিবদেরািি (গ) 
জবম তৈ�ী (ঘ) িরা�রা ও কলম বিবদেরািি

৪৫ বমবিট

৬) প্র্ উতি� পবদে ২০ বমবিট

৭)
ফদল� িরা�রা র�রাপদণ� পদ্ধবৈরঃ ক) বগদেরাকরা� পদ্ধবৈ খ) আয়ৈকরা� পদ্ধবৈ 
গ) বত্রদকরািী পদ্ধবৈ ঘ) কটুে� পদ্ধবৈ ঙ) ৈরা�করাকৃবৈ পদ্ধবৈ

৪০ বমবিট

৮) িরা�রা র�রাপদি� উপ�ুক্ত েময় পব�ি�দেরা  ১৫ বমবিট

৯) বববভন্ন িরা�রা� েু�ত্ব ও পব�ি�দেরা ১৫ বমবিট

১০) গৈদে খিি ও মরাপ ও পব�ি�দেরা ১০ বমবিট

১১) প্র্ উতি� পবদে  ১০ বমবিট

১২) িরা�রা র�রাপণ ও পব�ি�দেরা ১৫ বমবিট

১৩) িরাল �রাঁটরাই  ও পব�ি�দেরা ১৫ বমবিট

১৪) েরা� প্রদয়রাগ ও জলদেি পদ্ধবৈ  ১০ বমবিট

১৫) র�রাগ ও রপরাকরা� বিয়ন্ত্রি পদ্ধবৈ ১০ বমবিট

১৬) হরাদৈ কলদম গৈদে করাটরা, গরা� লরাগরাদিরা, েরা� প্রদয়রাগ ও পব�ি�দেরা ৩০ বমবিট

১৭) প্রবিক্ষরারদেীদে� বমশ্র ফল বরাগরাি ে্বকদেৈ বলফদলট ববৈ�ণ ৫ বমবিট

বেদি� েংখ্যরা- ১ বেি  েময়- ৫ ঘটেরা

আফটরা� সু্দল বমশ্রফল বরাগরাদি� িরাষ পদ্ধবৈ� প্রবিক্ষণ
প্রবিক্ষদণ� জি্য প্রদয়রাজিীয় উপক�িরঃ (১) রবরািদে, িরাটিরা�, িক, দবরািদে রপি  (২) ফদল� িরা�রা (৩) তজব ও অচজব 
েরা� (৪) িরা�রা, কলম, দৈউড় (৫) বফদৈ (৬) িরাল �রাটরাইদয়� �ত্রপরাবৈ (৭) গৈদে করাটরা� �ত্রপরাবৈ (৮) রঘ�রা� জি্য 
উপক�ি (৯) েবড় (১০) িুি বরা �রাই (১১) খুবট (১২) িরা�রা লরাগরাদিরা� বববভন্ন �বব
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বমশ্র ফল বরাগরাদি� িরাষ পদ্ধবৈ
একই জবমদৈ একই েমদয় বববভন্ন উচ্ৈরা� বববভন্ন ফল িরাষ ক�রাদকই বদল বহুস্� বববিষ্ট বমশ্র ফল বরাগরাি। এই 
ফল বরাগরাদি� জি্য অবৈ ঘি িরাষ পদ্ধবৈ� ব্যবহরা� কদ� েূদ�দে� আদলরা� েদবদেরাতিম ব্যবহরা� বিবচিৈ ক�রা হয়। বববভন্ন 
উচ্ৈরা�, বয়দে� এবং গরাদ�� বিকদড়� গিিেহ অি্য েব ববষয়দক ববদবিিরায় বিদয় এ িরাষ পদ্ধবৈ� েমন্বয় 
ঘটরাদিরা হয়। ভূবম� উল্লম্ (ভরাবটদেকরাল) ব্যবহরা� েদবদেরাতিমভরাদব বিবচিৈ ক�রাই হদলরা এই ধ�দি� িরাষ পদ্ধবৈ� অি্যৈম 
উদদেি্য। এই পদ্ধবৈদৈ েবদিদয় লম্রা আকরা� (Canopy) গরাদ��  তববিষ্ট্য হদলরা অবৈ েূ�দেরাদলরাক ও বরাষ্ীয় ভবদি� 
িরাবহেরা এবং েবদিদয় খরাদটরা আকরা� গরাদ�� িরাবহেরা হদলরা �রায়রা এবং অবৈ আদ্রদেৈরা�। েরাধরাণৈ লম্রা গরা� প্রখ� 
েূ�দেরাদলরাক প�ন্দ কদ� ববধরায় উপদ�� স্দ� ররাদক এবং খরাদটরা আকরাদ�� গরা� �রায়রা প�ন্দ কদ� রেগুদলরা বিদি� 
স্দ� ররাকদব।

েুববধরারঃ
বহুস্� বববিষ্ট ফল বরাগরাদি বববভন্ন  ববি্যরাদে� মরাধ্যদম র�েব েুববধরা পরাওয়রা �রায় ৈরা বিদনে রেওয়রা হলরঃ

•	 এই ধ�দি� িরাষ পদ্ধবৈ� ব্যবহরাদ�� মরাধ্যদম একক জবমদৈ অবধক আয় পরাওয়রা �রায়। একই জবম ররদক   
 বববভন্ন েমদয় বববভন্ন ফেল উৎপরােি ক�রা �রায়।

•	 িরাদষ ফলি ঝুঁবক কমরায় এবং েরা�রা ব�� বিয়বমৈভরাদব ফদল� ে�ব�রাহ পরাওয়রা �রায়।

•	 কমদেেংস্রাদি� েুদ�রাগ বৃবদ্ধ কদ�।

•	 বববভন্ন প্ররাকৃবৈক ববপ�দেয় র�মি- অবৈ বৃবষ্ট, ভূবমক্ষয় বরা ভূবমধদে� প্রভরাব কমরাদৈ েরাহরা�্য কদ�।

•	 ভূবম� েদবদেরাচ্ ব্যবহরা� বিবচিৈ হয়।

•	 মরাবট� তজব পেরাদরদে� পব�মরাণ বৃবদ্ধ কদ�।

•	 একই জবমদৈ বববভন্ন ধ�দি� ফল িরাষ ক�রা� ফদল একক জবমদৈ ফলি বরাদড় এবং পব�দবিগৈ ভরা�েরাম্য   
 বজরায় ররাদক।

বহুস্� বববিষ্ট িরাষ পদ্ধবৈ� বক�ু উেরাহ�ণরঃ
িরাব�দকল-দপয়রা�রা-আিরা�ে/িরাব�দকল-দপঁদপ-আিরা�ে/িরাব�দকল-জলপরাই-আিরা�ে/িরাব�দকল-করাঁিরাল-কবফ-দপঁদপ-
আিরা�ে/িরাব�দকল-কলরা-কিু/িরাব�দকল-আম-দপঁদপ-দঢঁড়ে-মুলরা-লরালিরাক/িরাঁটরািরাক/িরাব�দকল-দগরালমব�ি-আম-
মরাল্রা-দপঁদপ-দঢঁড়ে-মুলরা-লরালিরাক/িরাঁটরািরাক/িরাব�দকল/েুপরাব�-মরাল্রা-দলবু-আেরা/হলুে

বহুস্� বববিষ্ট ফল বরাগরাদি� বিদি আদলরা �রায়রা েহিিীল ফেদল� িরাম

আিরা�ে, মব�ি, হলুে, আেরা, বমবষ্টআলু, কুল, মেলরা িরাষ, বকফুল, জগিুমু�, ব�রাল, দলবু, আৈরা, গরাব, জরামরুল, 
রবল, কদয়ৈ রবল, করাম�রাঙরা, েদফেরা, বরাৈরাবব, দবদেিরা, দৈঁৈুল ইৈ্যরাবে

বহুস্� বববিষ্ট বমশ্র ফল বরাগরাদি� ববদবি্য ববষয়গুদলরারঃ

১. বহুবষদেজীবী ফল গরা� বিবদেরািি
বহুবষদেজীবী ফল গরা� বিবদেরািদি� রক্ষদত্র বিনেবলবখৈ ববষয়গুদলরা ববদবিিরায় আিরা প্রদয়রাজি :

ক) েূ�দেরাদলরাক প�ন্দ কদ�, খ) স্রািীয় আবহরাওয়রা উপদ�রাগী, গ) দ্রুৈবধদেিিীল, ঘ) বহুববধ ব্যবহরা�, ঙ) হরালকরা 
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�রায়রা প্রেরাি

বহুবষদেজীবী ফল গরা�, দ�মি- িরাব�দকল, আম, করাঁিরাল, জরাম, দপয়রা�রা, মরাল্রা, বলিু, ইৈ্যরাবে

২. বষদেজীবী ফল বিবদেরািি
বিনেবলবখৈ তববিষ্ট্যগুদলরা ববদবিিরায় এদি এক বষদেজীবী ফল গরা� বিবদেরািি ক�রা প্রদয়রাজি

ক) দ্রুৈবধদেিিীল, খ) আংবিক �রায়রা প�ন্দকরা�ী, গ) খরাদটরা জরাৈ, ঘ) অবধক ফলি, ঙ) েহদজ ফল আহ�ণ 
ক�রা �রায়

বষদেজীবী ফল গরা�, দ�মি - আিরা�ে, কলরা, দপঁদপ।

৩. ম�শুবম ফেল বিবদেরািি
ম�শুবম ফেল বিবদেরািদি ববদবি্য ববষয়গুদলরা

ক) ভরাদলরা জরাৈ, খ) কভরা� ক্প বহদেদব করাজ ক�দব, গ) অচিল বভবতিক ম�শুম অিু�রায়ী উপদ�রাগী ফেল 
বিবদেরািি, ঘ) দ্রুৈবধদেিিীল ও অবধক ফলি বিবচিৈ ক�দব, দ�মি- দিব� টদমদটরা বববভন্ন প্রকরা� িরাকেববজ ও 
মেলরা।

৪. অবৈব�ক্ত ফল গরা� অপেরা�ণ
র�রাপণকৃৈ বরাগরাদি গরাদ�� বৃবদ্ধ� প্রবৈ লক্ষ্য �রাখদৈ হদব। বরাগরাদি গরা� রববি ঘি ররাকদল গরাদ�� বরাড়-বরাড়ন্ত কদম 
�রাদব। দ�রাগ ও রপরাকরামরাকদড়� আক্মণ রববি হয় এবং ফলি কদম �রায়। ৈরাই বরাগরাদি� গরাদ�� েরাব�দৈ অবৈব�ক্ত 
গরা� অপেরা�ণ ক�রা প্রদয়রাজি। ৈদব রখয়রাল �রাখদৈ হদব অপেরা�দণ� েময় অি্য গরা� র�ি আঘরাৈপ্ররাপ্ত িরা হয়।

৫. অন্ত�বৈদেী পব�ি�দেরা
েময়মদৈরা  িরাল �রাঁটরাই, আগরা�রা পব�ষ্রা�, েরা� ও বকটদ�রাধক প্রদয়রাগ এবং রেি ও জল বিষ্রািদি� েুব্যবস্রা ররাকরা 
বরাঞ্ছিীয়।

৬। প্রজরাবৈ ও জরাৈ বিবদেরািি
বমশ্র ফল িরাদষ� রক্ষদত্র ফেদল� প্রজরাবৈ ও জরাৈ বিবদেরািি েব রিদয় গুরুত্বপূণদে ববষয়। অচিল বভবতিক মরাবট ও 
জলবরায়ু� তববিদত্র্� অৈ্যন্ত েমৃদ্ধ। ফদল রেদি� বববভন্ন অচিদল বববভন্ন ফদল� বরাবণবজ্যক িরাষরাবরাদে� েম্ভরাবিরা 
অদিক। দ� এলরাকরায় বরাগরাি তৈব� ক�রা হদব রেই এলরাকরা� উপদ�রাগী ফদল� প্রজরাবৈ ও জরাৈ রবদ� বিদৈ হদব। 
প্রজরাবৈ/জরাৈ বিবদেরািি েবিক িরা হদল করাবক্ষৈ ফল পরাওয়রা �রাদব িরা।

৭। জবম বিবদেরািি
র�রাপদি� স্রাি েবিক হদৈ হদব। এ� জি্য বেৈবরাড়ী� আদি পরাদি এমি স্রাি বিবদেরািি ক�দল ভরাল হয়। অবধকরাংি 
ফলগরা� জল েহ্য ক�দৈ পরাদ� িরা, এই জি্য ফদল� বরাগরাদি �রাদৈ বি্যরা বরা বৃবষ্ট� জল েরাঁড়রায় িরা এমি জবম ফল 
বরাগরাি তৈব�� জি্য বিবদেরািি ক�দৈ হদব। ৈদব বক�ু বক�ু ফলগরা� র�মি- আম, দপয়রা�রা, িরাব�দকল, কুল ে¦ল্পকরালীি 
জল েহ্য ক�দৈ পরাদ�। এেব ফল মরাঝরাব� উঁিু জবমদৈ র�রাপণ ক�রা র�দৈ পরাদ�। ফলগরা� জলরাবদ্ধৈরা েহ্য ক�দৈ 
িরা পরা�দলও ৈরাদে� বৃবদ্ধ ও করাব্ষিৈ ফলদি� জি্য বিয়বমৈ রেি প্রেরাি অৈ্যন্ত জরুব�। ৈরাই জবম বিবদেরািদি� 
পূদবদে রেদি� েুববধরা ে্দকদে রখয়রাল �রাখদৈ হদব। ফল িরাদষ� রক্ষদত্র মরাবট অৈ্যন্ত গুরুত্বপূণদে ববষয়। বরাগরাদি� মরাবট 
অবি্যই ফল উৎপরােদি� জি্য উপ�ুক্ত হদৈ হদব এবং মরাবট� বপএইি অবি্যই েবদেরাদপক্ষরা বি�দপক্ষ অবস্রায় (৬.৮ 
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ররদক ৮.৫) ররাকদৈ হদব। উবদে� রবদল রেরা-আঁি বরা রেরা-আঁি মরাবট ফল িরাদষ� জি্য জি্য উপদ�রাগী।

৮। জবম তৈব�
গভী�ভরাদব িরাষ ও মই বেদয় উতিমরূদপ জবম তৈব� ক�দৈ হদব। আগরা�রা ববদিষ কদ� বহুবষদেজীবী আগরা�রা� মদধ্য 
উলু ও েুবদেরা রগরাড়রা ও বিকড়েহ অপেরা�ণ এবং জবম েমরাি ক�দৈ হদব।

৯। িরা�রা ও কলম বিবদেরািি
বমশ্র ফল বরাগরাি তৈব�� রক্ষদত্র েবিক িরা�রা-কলম বিবদেরািি অৈ্যন্ত গুরুত্বপূণদে। িরা�রা বিবদেরািি েবিক িরা হদল বরাগরাি 
ররদক আিরািুরূপ ফলি পরাওয়রা �রাদব িরা। িরা�রা� বয়ে, দ�রাগ বরালরাইদয়� আক্মণ, েদৈজৈরা প্রভৃবৈ ববষদয়� বেদক 
েৈকদে েৃবষ্ট �রাখদৈ হদব। করা�ণ এগুদলরা গরাদ�� ফলি ক্ষমৈরা� উপ� মরা�রাত্মক প্রভরাব রফদল। ভরাদলরা িরা�রা ও 
কলদম� বিনেবলবখৈ গুণরাগুণ ররাকদব-

ক) িরা�রা ও কলমবট হদব ভরাদলরা বরা উৎকৃষ্ট জরাদৈ� স্বরাস্্যবরাি ও র�রাগমুক্ত িরা�রা বরা বীজ ররদক উৎপন্ন, খ) 
িরা�রা ও কলমবট� করাদন্ড� তেঘদে্য বিকদড়� তেদঘদে্য� রিদয় ৪ গুদণ� রববি হদব িরা, গ) িরা�রা ও কলদম� বয়ে 
এক বরা রেড় ব�দ�� রববি হদব িরা, ঘ) িরা�রা ও কলদম ফুল-মুকুল বরা ফল ররাকদব িরা, ঙ) িরা�রাবট র�রাগ ও 
রপরাকরামরাকদড়� আক্মণ মুক্ত হদব, ি) কলদম� িরা�রাবট হদব ২-৩বট েুস্-েবল িরাখরা�ুক্ত, �) দজরাড় কলদম� 
িরা�রা� আবেদজরাড় এবং উপদজরাদড়� মদধ্য েংগবৈ ররাকদৈ হদব এবং েবিকভরাদব রজরাড়রা লরাগদৈ হদব।

আদম� রবলরায় রজরাড়কলদম� িরা�রা এবং বরাৈরাবীদলবু ও রপয়রা�রা� রবলরায় গুবটকলদম� িরা�রা র�রাপি ক�রা উতিম। 
অি্যরাি্য গরাদ�� বীদজ� িরা�রা এবং কলরা� রৈউড় র�রাপি ক�রা �রায়।

১০। বববভন্ন প্রকরা� গরা� র�রাপি পদ্ধবৈ
ক। বগদেরাকরা� পদ্ধবৈ (Square system) : এই পদ্ধবৈদৈ র�রাবপৈ গরা� ররদক 
গরা� ও েরাব� ররদক েরাব�� েূ�ত্ব েমরাি ররাদক এবং েুই েরাব�� পরািরাপরাবি িরা�বট 
গরা� বমদল একবট বগদেদক্ষত্র তৈব� কদ� এবং প্রবৈবট বগদেদক্ষদত্র� রকরাণরায় একবট 
কদ� গরা� লরাগরাদিরা হয়। এই পদ্ধবৈদৈ র�রাবপৈ প্রবৈবট গরাদ�� পরাদি েমরাি 
জরায়গরা ররাকরায় গরা�গুদলরা েুষমভরাদব রবদড় উিদৈ পরাদ� এবং বরাগরাি রেখদৈও 
েুন্দ� হয়। এই পদ্ধবৈদৈ েরাধরা�ণৈ আম, বলিু, িরাব�দকল ইৈ্যরাবে লরাগরাদিরা 
হদয় ররাদক।

খ। আয়ৈকরা� পদ্ধবৈ (Rectangular system) : এই পদ্ধবৈ বগদেরাকরা� 
পদ্ধবৈ� অিুরূপ বকন্তু প্রধরাি ব্যবধরাি হদছে গরা� ররদক গরাদ�� েূ�ত্ব 
েরাব� ররদক েরাব�� েূ�দত্ব� রিদয় কম হয় বদলই েুই েরাব�� পরািরাপরাবি 
িরা�বট গরা� বমদল একবট আয়ৈদক্ষত্র েৃবষ্ট কদ�। এই পদ্ধবৈদৈ লরাগরাদিরা 
ফলবরাগরাদি আন্তরঃপব�ি�দেরা ক�রা রবি 
েুববধরাজিক। এই পদ্ধবৈদৈ েরাধরা�ণৈ 
আম, করাঁিরাল, কুল, ফুবট, ৈ�মুজ ইৈ্যরাবে 
লরাগরাদিরা হদয় ররাদক।

গ। ৈরা�করাকৃবৈ পদ্ধবৈ (Quincunx system) : এই পদ্ধবৈদৈ আম, করাঁিরাল, 
বলিু প্রভৃবৈ বহুবষদেী গরা�দক বগদেরাকরাদ� র�রাপণ কদ� পরািরাপরাবি েুই েরাব�� িরা�বট 
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গরা� েমন্বদয় গবিৈ বগদেদক্ষদত্র� রকন্দ্রস্দল একবট দ্রুৈবধদেিিীল র�রাট ধ�দি� গরা� লরাগরাদিরা হয়। এই অস্রায়ী 
গরা�বটদক বফলরা� বরা পূ�ক গরা� বলরা হয়। দ�রাবপৈ আেল গরা�গুদলরা �খি বৃবদ্ধ রপদয় ে্ূণদে জবম েখল কদ� 
ৈখি পূ�ক গরা�গুদলরাদক অপেরা�ণ ক�রা হয়। এই পদ্ধবৈদৈ পূ�ক গরা� বহদেদব রপঁদপ, কলরা, দপয়রা�রা ফুবট, 
ৈ�মুজ ইৈ্যরাবে লরাগরাদিরা হদয় ররাদক। এই পদ্ধবৈদৈ েরাধরা�ণৈ আম, করাঁিরাল, বলিু, ইৈ্যরাবে লরাগরাদিরা হদয় 
ররাদক।

ঘ। বত্রদকরাণী পদ্ধবৈ (Triangular system) : এই পদ্ধবৈদৈ গরা� লরাগরাদল 
পরািরাপরাবি েুই েরাব�� বৈিবট গরা� বমদল একবট েমববিবরাহু বত্রভুজ তৈব� হয় অরদেরাৎ 
�বে ১ম, ৩য় ও ৫ম েরাব�দৈ বগদেরাকরা� পদ্ধবৈদৈ গরা� লরাগরাদিরা হয় ৈদব ২য়, ৪রদে ও 
৬ষ্ঠ একরান্ত�ক্বমক েরাব�দৈ প্ররদমরাক্ত েরাব�েমূদহ� মধ্যবৈদেী স্রাদি গরা� লরাগরাদৈ 
হয়। এই পদ্ধবৈদৈ র�রাবপৈ গরা� বৈিবেক ররদকই েরাব�বদ্ধ রেখরায়। এ পদ্ধবৈদৈ 
েরাধরা�ণৈ আম, বলিু, দপয়রা�রা ইৈ্যরাবে লরাগরাদিরা হদয় ররাদক।

ঙ। ষড়ভূজী পদ্ধবৈ (Hexagonal 
system) : এই পদ্ধবৈ একবট েমবরাহু বত্রদকরািী পদ্ধবৈ �রাড়রা আ� 
বক�ুই িয়। অরদেরাৎ এখরাদি পরািরাপরাবি েুই েরাব�� বৈিবট গরা� বমদল 
একবট েমবরাহু বত্রভূজ তৈব� হয় এবং পরািরাপরাবি বৈি েরাব�� �য়বট 
গরা� বমদল একবট ষড়ভূজ তৈব� হয় �রা� রকদন্দ্রও একবট গরা� 
ররাদক। একই েূ�দত্ব গরা� লরাগরাদল েরাব� ররদক েরাব�� েূ�ত্ব কদম 
�রায়। ফদল বিবেদেষ্ট জবমদৈ বগদেরাকরা� পদ্ধবৈ অদপক্ষরা এদৈ িৈক�রা 
১৫বট গরা� রববি েঙু্লরাি হয়। এজি্য এবটদক বরাবণবজ্যক ফল 
বরাগরাদি রববি ব্যবহৃৈ হদৈ রেখরা �রায়। এই পদ্ধবৈদৈ েরাধরা�ণৈ আম, বলিু, দপয়রা�রা, কমলরা, মরাল্রা ইৈ্যরাবে 
লরাগরাদিরা হদয় ররাদক।

ি। কটুে� পদ্ধবৈ (Contour system) : েরাধরা�ণৈ ঢরালে্ন্ন পরাহরাড়ী এলরাকরায় র�খরাদি জবম� ঢরাল ৩% 
এ� রববি হয় রেখরাদি এই পদ্ধবৈ অিূে�ণ ক�রা হয়। ঢরাল ও উচ্ৈরা অিুেরাদ� ভূবম ররদক পরাহরাদড়� ঢরাদল 
রমরাটরামুবট েমরাি উচ্ৈরায় েরাব�বদ্ধভরাদব গরা� লরাগরাদিরা� পদ্ধবৈদক কটুে� পদ্ধবৈ বলরা হয়। দেখরাদি ভূবমক্ষদয়� 
েম্ভরাবিরা ররাদক এবং রেি রেওয়রা অেুববধরাজিক রেখরাদি এই পদ্ধবৈ ব্যবহরা� ক�রা হয়। এই পদ্ধবৈদৈ 
েরাধরা�ণৈ র�রাপি ক�রা গরাদ�� পরা�স্পব�ক েূ�ত্ব কখিও েমরাি ররাদক িরা।

১১। িরা�রা র�রাপদি� জি্য উপ�ুক্ত েময়: বৃক্ষজরাৈীয়  ফলগরাদ�� িরা�রা র�রাপদি� েবদিদয় উতিম েময় জুি-জুলরাই 
মরাে ৈদব জল রেি� েুববধরা ররাকদল টদব বরা পবলব্যরাদগ উৎপরাবেৈ িরা�রা ও কলম এবপ্রল-দম মরাদেও িরা�রা র�রাপি 
ক�রা �রায়। িীৈকরাল বরা খ�রা� েময় গরা� লরাগরাদল এ� প্রবৈ অবধক �ত্নিীল হদৈ হদব। িৈুবরা র�রাবপৈ িরা�রা ও 
কলদম� মৃৈু্যহরা� বৃবদ্ধ পরাওয়রা� েম্ভরাবিরা ররাদক। কলরা গরাদ�� রবলরায় মরািদে-জুি মরাে রবি ভরাল েময়।িরা�রা র�রাপি 
ক�দৈ হদল ববদকল রবলরায় ক�রা উবিৈ। দ�রাপদি� প�প� জল রেি বেদয় গদৈদে� মরাবট  বভবজদ� বেদৈ হদব। 
এ�প� প�বৈদেী েপ্তরাহ-করাল ধদ� প্রবৈবেি প্রদয়রাজি অিুেরাদ�  িরা�রা� রগরাড়রায় জল রেি বেদৈ হদব। 

১২। র�রাপণ েূ�ত্ব: জরাৈদভদে একই প্রজরাবৈ� ফল গরা� র�রাপণ েূ�ত্ব বভন্ন হদৈ পরাদ�। বিদনে� েরা�ণীদৈ কদয়কবট 
জরাদৈ� ফল গরাদ��
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১৩। গৈদে খিি
িরা�রা র�রাপদণ� কমপদক্ষ ৩০ বেি পূদবদে গৈদে বিবনিৈক�ণ খুঁবটদক রকন্দ্র কদ� গৈদে খিি  ক�দৈ হদব। �রাদর গদৈদে� 
উপদ�� ও িীদি� অদধদেদক� মরাবট ৈুদল গদৈদে� েুই পরাদিদে েুই ভরাগ র�দখ বেদৈ হদব, �রাদৈ পদ� উপদ�� মরাবট 
গদৈদে� বিদি� ভরাদগ এবং িীদি� বেদক� মরাবট উপব�ভরাদগ রেওয়রা �রায়। গদৈদে� মরাবট� েরাদর েরা� বমিরাদৈ হদব। 
বড় বৃদক্ষ� জি্য ১ বম.x ১ বম.x ১ বম., মরাঝরাব� বৃদক্ষ� জি্য ৬০ রেবম.x ৬০ রেবম.x ৬০ রেবম.  এবং র�রাট বৃদক্ষ� 
জি্য ৪৫ রেবম.x ৪৫ রেবম.x ৪৫ রেবম. আকরাদ�� গৈদে তৈব� ক�দৈ হদব। িরা�রা র�রাপদণ� ১০ বেি পূদবদে গদৈদে� 
মরাবট� েদঙ্গ অিুদমরাবেৈ হরাদ� তজব ও অচজব েরা� বমবিদয় গৈদে ভ�রাট ক�দৈ হদব। মরাবটদৈ �দে� ঘরাটবৈ ররাকদল 
জল রেি বেদৈ হদব।

১৪। িরা�রা র�রাপণ ও পব�ি�দেরা
গৈদে তৈব�� ১০-১৫ বেি প� মরােরা� মরাবট কুবপদয় আলগরা কদ� রল-আউট ক�রা� েময় েু’প্ররাদন্ত পঁুদৈ �রাখরা খুঁবট 
ব�রাব� বফৈরা ধদ� ১ বমটরা� অভ্যন্তদ� ১ম িরা�রা এবং বিধদেরাব�ৈ েূ�দত্ব অি্যরাি্য িরা�রা লরাগরাদৈ হদব। িরা�রা লরাগরাদিরা� 
েময় খুব েরাবধরাদি এ� রগরাড়রা� টব-পবলব্যরাগ-খড় অপেরা�ণ ক�দৈ হদব �রাদৈ মরাবট� বলবট রভদঙ িরা �রায়। িরা�রা 
এমিভরাদব লরাগরাদৈ হদব �রাদৈ এ� রগরাড়রা একেম রেরাজরা ররাদক এবং মরাবট� বলবট মরােরা� উপদ�� পৃষ্ঠ ররদক 
েরামরাি্য বিদি ররাদক। এ� প� হরাৈ বিরা�রা আলদৈরাভরাদব মরাবট রিদপ বেদৈ হদব। িরা�রাবট �রাদৈ রহদল িরা �রায় এবং 
এ� রগরাড়রা �রাদৈ বরাৈরাদে িড়রািড়রা ক�দৈ িরা পরাদ� রেই জি্য িরা�রা লরাগরাদিরা� প�প�ই খঁুবট বেদৈ হদব। খঁুবটবট 
রেরাজরা কদ� পুঁদৈ এ� েদঙ্গ িক্ত কদ� পরাদট� েুৈবল রবঁদধ িরা�রাবট এমিভরাদব বরাঁধদৈ হদব �রাদৈ িরা�রা এবং খুঁবট� 
মরাদঝ েরামরাি্য েূ�ত্ব ররাদক। গরু �রাগদল� উপদ্রদব� আিঙ্রা ররাকদল, ে্ূণদে বরাগরাদি অরবরা প্রদৈ্যক গরাদ� রবড়রা 
রেয়রা� ব্যবস্রা ক�দৈ হদব। লরাগরাদিরা� প�প�ই প্রবৈবট িরা�রায় জল রেি বেদৈ হদব। িরা�রা র�রাপদণ� প� এক 
েপ্তরাহ প্রবৈবেি এবং এ� প�বৈদেী েমদয় প্রদয়রাজি অিুেরাদ� রেি বেদৈ হদব।   

১৫। গরাদ�� মুকুল/ফল ভরাঙি
কলদম� গরা� র�রাপদণ� প�বৈদেী ব�� ররদকই মুকুল আেদৈ শুরু কদ� এবং অদিক রক্ষদত্র েীবমৈ হরাদ� ফলও 
হয়। বকন্তু গরাদ�� বয়ে ২-৪ ব�� িরা হওয়রা প�দেন্ত মুকুল অরবরা কবি ফল রভদঙ বেদৈ হদব। ৈদব জরাৈ ে্দকদে 

গরাদ�� িরাম র�রাপণ েূ�ত্ব গরাদ�� িরাম র�রাপণ েূ�ত্ব

আম ১০ বম.x ১০ বম. মরাল্রা ৪ বম. x ৪ বম.

বলিু ৮ বম.x ৮ বম. বমবষ্ট আমড়রা ৪ বম.x ৪ বম.

কুল ৫ বম.x ৫ বম. আমড়রা ৭ বম. x ৭ বম.

রপয়রা�রা ৫ বম.x ৫ বম. করাঁিরাল ১০ বম. x ১০ বম.

িরাব�দকল ৬ বম.x ৬ বম. েদফেরা ৭ বম.x ৭ বম.

কমলরা ৩ বম. x ৩ বম. জরামরুল ৫ বম.x ৫ বম.

কলরা ২.৫ বম. x ২.৫ বম. আঁিফল ৫ বম x ৫ বম.

রলবু ৩ বম. x ৩ বম. রৈঁৈুল ১০ বম x ১০ বম.

আৈরা ৪ বম.x ৪ বম. জলপরাই ৮ বম x ৮ বম.

র�রাপদণ� েূ�ত্ব উদল্লখ ক�রা হদলরা-
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বিবচিৈ হওয়রা� জি্য েু’একবট ফল �রাখরা র�দৈ পরাদ�।

১৬। িরাল �রাঁটরাইক�ণ
গরা� �রাটরাইক�ণ বৃক্ষজরাৈীয় গরা�গুদলরা� জি্য একবট উদল্লখদ�রাগ্য ববষয়রঃ প্ররম কদয়ক ব�� এটরা রখয়রাল �রাখরা 
প্রদয়রাজি, কলদম� গরা� র�রাপদণ� প� এ� রগরাড়রা� বেক অরদেরাৎ আবেদজরাড় (Rootstock) ররদক িৈুি িরাল রব� 
হদৈ ররাদক। এেব িরাল রভদঙ বেদৈ হদব। এ�রাড়রা গরা�দক েুন্দ� করািরাদমরা রেয়রা� জি্য রগরাড়রা� বেদক বৃক্ষদভদে 
০.৫-১.৫ বমটরা� করাণ্ড র�দখ বিদি� েব িরাল �রাঁটরাই ক�দৈ হদব, আম, দপয়রা�রা, দলবু, করাঁিরাল, বরাৈরাবীদলবু ইৈ্যরাবে 
গরাদ�� রগরাড়রা বরা ৈরা� উপ� ররদক একরাবধক করাণ্ড �রাটরাই কদ� বেদল, প�বৈদেীকরাদল প্রবৈবট গরা� রবদড় উিদব, 
েুন্দ� একবট �রাৈরা� মৈ আকৃবৈ রিদব। অদিক েময় বীদজ� িরা�রায় িরালপরালরা িরা হদয় প্রধরাি করাণ্ড ওপদ�� বেদক 
বরাড়দৈ ররাদক। এদক্ষদত্র বিধদেরাব�ৈ উচ্ৈরায় গরাদ�� িগরা রকদট বেদৈ হদব। প্রবৈ ব�� বষদেরা� েময় ম�রা, দ�রাগরাক্রান্ত 
ও েুবদেল িরালপরালরা �রাঁটরাই ক�রা ভরাদলরা। এ�রাড়রা গরা� রববি রঝরাপরাদলরা হদল অবৈব�ক্ত িরালপরালরা �রাঁটরাই কদ� আদলরা 
বরাৈরাে িলরািদল� ব্যবস্রা ক�দৈ হদব।

১৭। আগরা�রা েমি
ফল বরাগরাি েব েময় আগরা�রামুক্ত �রাখদৈ হদব। বষদেরা� শুরুদৈ তবিরাখ-চজ্যষ্ঠ মরাদে এবং বষদেরা� রিদষ আববিি-করাবৈদেক 
মরাদে বরাগরাদি িরাষ বেদয় আগরা�রা েমি ক�রা �রায়। গরাদ�� করা�রাকরাব� র�খরাদি িরাষ রেয়রা েম্ভব হয়িরা রেখরাদি রকরােরাল 
বেদয় কুবপদয় আগরা�রা েমি ক�দৈ হদব। এ�প�ও আগরা�রা� উপদ্রব পব�লবক্ষৈ হদল বষদেরা ম�শুদম হরােুয়রা বরা বুি 
করাটরা� বিরা�রা রকদট এবং িীৈ ম�শুদম িরাষ ও রকরােরাল বিরা�রা পুি�রায় আগরা�রা েমি ক�দৈ হদব।

১৮। েরা� প্রদয়রাগ
বরাড়ন্ত গরাদ�� দ্রুৈ বৃবদ্ধ বিবচিৈ ক�রা� লদক্ষ্য েুই মরাে অন্ত� েমরাি বকবস্দৈ েরা� প্রদয়রাগ ক�দৈ হদব। অিুদমরাবেৈ 
মরাত্ররায় গরাদ�� রগরাড়রা ররদক েরামরাি্য েূদ� েরা� ব�বটদয় মরাবট� েদঙ্গ বমবিদয় বেদৈ হদব। ফলন্ত গরাদ� েরাধরা�ণৈ 
ব�দ� েুইবরা� েরা� প্রদয়রাগ ক�দৈ হয়। বষদেরা� শুরুদৈ তবিরাখ-চজ্যষ্ঠ মরাদে েু’এক পিলরা বৃবষ্ট হওয়রা� প� মরাবটদৈ 
�ে এদল ১ম বকবস্ এবং বষদেরা� রিদষ আববিি-করাবৈদেক মরাদে বৃবষ্ট� পব�মরাণ কদম এদল ২য় বকবস্� েরা� প্রদয়রাগ 
ক�দৈ হয়। েুপু� রবলরায় র� প�দেন্ত �রায়রা পদড় ৈরা� ররদক েরামরাি্য রভৈদ� িরালরা তৈব� কদ� িরালরায় েরা� প্রদয়রাগ 
ক�রা র�দৈ পরাদ�। অরবরা গরাদ�� রগরাড়রা� ১.০-১.৫ বমটরা� বরাে বেদয় েুপু� রবলরায় র� প�দেন্ত �রায়রা পদড় রেই এলরাকরায় 
েরা� ব�বটদয় রকরােরাল বিরা�রা কুবপদয় বরা িরাষ বেদয় মরাবট� েদঙ্গ বমবিদয় বেদৈ হয়। েরাদ�� অপিয় র�রাধ ক�রা� জি্য 
বষদেরা ম�শুদম বিববলং পদ্ধবৈ অিুে�ণ ক�রা উতিম। দপয়রা�রা, কুল, দলবু জরাৈীয় ফল প্রভৃবৈ গরাদ�� িৈুি িরাদল 
ফুল ও ফল হয়। এেব রক্ষদত্র িীদৈ� রিদষ মরাঘ-ফরাগুি মরাদে আ�ও এক বকবস্ েরা� প্রদয়রাগ ক�রা উতিম।

১৯। জল রেি ও বিষ্রািি
িীৈ ও গ্ীষ্ম ম�শুদম ববদিষ কদ� ফল ধরা�দি� প� এবং ফদল� বরাড়ন্ত অবস্রায় ২-৩বট রেি প্রদয়রাগ ক�রা আবি্যক। 
প্রাবি রেি িরা বেদয় ব�ং বরা রববেি পদ্ধবৈ অবলম্ি ক�রা হদল পরাবি েরাশ্রয় হদব। বষদেরা ম�শুদম দ্রুৈ জল বিষ্রািদি� 
েুব্যবস্রা ক�রা অৈ্যন্ত জরুব�। এই জি্য বষদেরা� শুরুদৈই জল বিষ্রািি িরালরা তৈব� ক�দৈ হদব।

২০। র�রাগবরালরাই ও রপরাকরামরাকড় েমি
ফল গরা� র�রাপদি� প� বববভন্ন ধ�দি� র�রাগ ও রপরাকরামরাকদড়� আক্মণ পব�লবক্ষৈ হয়। এজি্য বিয়বমৈ বরাগরাি 
পব�েিদেি এবং প্রবৈবট গরা� ভরাদলরাভরাদব প�দেদবক্ষণ কদ� র�রাগবরালরাই েমদি� ব্যবস্রা বিদল বরাবণবজ্যকভরাদব বরাগরাি 
স্রাপি লরাভজিক হদব।
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ক্রঃ ববষয় েময়

১) পব�বিবৈ� মরাধ্যদম আদলরািিরা� েূত্রপরাৈ ১০ বমবিট

২)
“বরাঁি িরাদষ� উপদ�রাগীৈরা.ppt” একবট পরাওয়রা�পদয়ণ্ প্রেিদেণ, আদলরািিরা ও 
প্র্দতিরা�পবদে

১৫ বমবিট

৩)
আদলরািিরা� মরাধ্যদম ব্যখ্যরারঃ কবচি কলম পদ্ধবৈ� মরাধ্যদম বরাঁি িরাষ রকি ক�রা 
হদব

১০ বমবিট

৪)
“েহদজ কবচিকলদম� িরািরা ধরাপ.ppt” পরাওয়রা�পদয়ণ্-এ� মরাধ্যদম খুব েহদজ 
কবচি কলদম� বববভন্ন ধরাপ  প্রেিদেণ – 

১৫ বমবিট

৫)

আদলরািিরা ও প্রবিক্ষরারদেীদে� েরাদর প্রদ্রাতি� পবদেরঃ রবরাদিদে বিত্র অঙ্ি েহ কবচি 
কলম পদ্ধবৈ� বববভন্ন প্র�ুবক্তগৈ ববষদয় ববববধ আদলরািিরা (কবচি েংগ্হ, 
বরাবল� রবি বিমদেরাণ, দবদি কবচি কলম র�রাপণ, কলম স্রািরান্ত� ও র�রাপি, 
পব�ি�দেরা প্রভৃবৈ)

৪৫ বমবিট

৬) বভবিও রেখরাদিরা হদবরঃ “কবচি কলম- mp4” ৫ বমবিট  

৭)
প্রবিক্ষরারদেীদে� েরাদর “কবচি কলম” এ� বভবিও েংক্রান্ত ববষদয় প্রদ্রাতি� 
পবদে

১৫ বমবিট

৮) প্রবিক্ষরারদেীদে� “কবচি কলম” এ� হ্যরাণ্ডববল ববৈ�ণ – ৫ বমবিট

৯)
হরাদৈ-কলদম কবচি কলম তৈ�ী� আদগ প্রদয়রাজিীয় প্রস্তুবৈপদবদে� আদলরািিরা 
ও প্রদ্রাতি� প্রবিক্ষক, প্রবিক্ষরারদেীদে� বিদয় হরাদৈ কলদম কবচি কলম প্রস্তুবৈ� 
প্রবৈবট ধরাদপ� প্রবিক্ষণ রেদব – ১ ঘটেরা

১৫ বমবিট

১০)
আদলরািিরা ও প্রবিক্ষরারদেীদে� েরাদর প্রদ্রাতি� পবদেরঃ অবন্তম আদলরািিরা ও প্রদ্রাতি� 
পবদে

১৫ বমবিট

বেি েংখ্যরা – ১ বেি েময় – ৩ ঘরঃ ৩০ বমরঃ

কবচি কলম তৈ�ী� প্রবিক্ষণ
প্রবিক্ষদণ� জি্য প্রদয়রাজিীয় উপক�ণরঃ রবরািদে, িরাটিরা�, িক বরা রবরািদে রপি, দ� সু্দল প্রবিক্ষণ হদব ৈরা� করা�রাকরাব� 
১ব�� বরা ৈরা� কম বয়েী বরাঁি ঝরাড় বিবনিৈক�ণ কদ� �রাখরা, হরাদৈ কলদম প্রবিক্ষদণ� েময় বরাবল� রবি রকরাররায় 
প্রস্তুৈ হদব রেই স্রাি বিবনিৈক�ণ কদ� �রাখদৈ হদব, হরাৈ ক�রাৈ, ইঁট, দকরােরাল, িরােদেরা�ী� পবলপ্যরাদকট, জল রেবরা� 
ঝরাব�, জল, বরালবৈ, ৩ প্রকরা� বরাবল ১ বরালবৈ কদ� (বমবহ, একটু রমরাটরা েরািরা, েবদেরাদপক্ষরা রমরাটরা েরািরা)।
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কবচি কলম পদ্ধবৈদৈ বরাঁি িরাষ

বরাঁদি� পব�িয়, ববস্রা� ও প্রজরাবৈরঃ
১। ঘরাে পব�বরাদ�� েেে্য

২। পৃবরবী� েবদিদয় দ্রুৈ বধদেিিীল প্রজরাবৈ, ২৪ ঘটেরায় ১ ররদক ১.৫ ফুট এবং ২ ররদক ৩ মরাদে� মদধ্য  
প্রজরাবৈ রভদে ৩০ ররদক ১০০ ফুট প�দেন্ত লম্রা হয়।

৩। গ্ীষ্ম ও িরাবৈিীদৈরাষ্ণ অচিদল ভরাদলরা জন্রায়।

৪। পৃবরবী� ৮০% বরাঁি পরাওয়রা �রায় এবিয়রা ও েবক্ষণ পূবদে এবিয়রায়

৫। প্ররায় ১৫০০ – ১৭০০ প্রজরাবৈ� বরাঁি রেখরা �রায়।

বরাঁদি� প্রধরাি প্রধরাি বক�ু ব্যবহরা�রঃ
মরািুদষ� জন্ ররদক মৃৈু্য প�দেন্ত খরাে্য, বস্ত্র, বরােস্রাি, আেবরাবপত্র প্রভৃবৈ বববভন্ন করাদজ বরাঁদি� ব্যবহরা� অপব�েীম।

১। ভূবমক্ষয় র�রাদধ বরাঁি র�রাপি এক উদল্লখদ�রাগ্য ভূবমকরা পরালি কদ�।

২। বরাঁদি� েে্য গজরাদিরা অঙু্� (Young Bamboo Shoot) এ �দয়দ� উচ্মরাদি� পুবষ্ট ও ঔষবধ গুণরাগুণ।

৩। বরাঁদি� েে্য গজরাদিরা অঙু্�দক (Young Bamboo Shoot) েরাধরা�ণৈ বলরা হয় “েুস্বরাদস্্য� �রাজরা খরাে্য” 
এবং “কু্ষদ্ররান্ত ও বৃহেরাদন্ত্র� �রাস্রা পব�স্রা�ক খরাে্য” করা�ণ ইহরা খরাে্যদ্রব্য হজম ক�রাদৈ, পরাকস্লী ও অন্ত্র 
পব�স্রা� �রাখদৈ, িববদে কমরাদৈ, গলদটিরাি বি�রামদয়, দকরালি ক্যরান্রা�, দহমরা�দয়ি, বফবলবরাইবটে প্রভৃবৈ র�রাগ 
বি�রামদয় গুরুত্বপূণদে ভূবমকরা �রাদখ।

৪। বরাঁদি� তৈ�ী করাগজ অৈ্যন্ত ভরাদলরা।

৫। বরাঁদি� তৈ�ী আেবরাবপত্র ও রেৌবখি বজবিষ বৈদেমরাদি বহুল প্রিবলৈ।

৬। বৈদেমরাদি বরাঁি “গ�ীদব� করাি” বহেরাদব পব�বিৈ।  

৭। বরাঁি উৎপরােি ক�দল জঙ্গদল� করাদি� উপ� গুরুত্ত্ব কমদব।

৮। বরাঁি রিরাধি ক�দল বরাঁদি� আয়ু েীঘদেস্রায়ী হদব।
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৯। বৈদেমরাদি বরাঁি “গ�ীদব� করাি” বহেরাদব পব�বিৈ।

খরাে্য বহেরাদব ব্যবহ্রৈ
Young Bamboo Shoot

খরাে্য বহেরাদব বরাজরাদ� বববক্ হদছে
Young Bamboo Shoot
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বরাঁদি� তৈ�ী আেবরাবপত্ররঃ

বরাঁি িরাদষ� েমে্যরারঃ
বরাঁি িরাদষ� প্রধরাি অন্ত�রায় হল বরাঁদি� িরা�রা উৎপরােি করা�ণ বরাঁদি েি�রাি� ফুল এবং বীজ পরাওয়রা �রায় িরা। বরাঁদি� 
ফুল আেদৈ প্রজরাবৈদভদে ২৫ – ৬০ ব�� প�দেন্ত েময় রলদগ �রায় আবরা� ফুল আেদলও েকল বরাঁদি বীজ হয় 
িরা। প্রিবলৈ মুররা পদ্ধবৈদৈ মুররা� েুষ্পরাপ্যৈরা, উৎপরােি ও পব�বহি খ�ি অদিক রবিী।

বরাঁদি� বংিববস্রাদ�� বববভন্ন পদ্ধবৈ

বরাঁি িরাদষ� বববভন্ন পদ্ধবৈ� েুববধরা ও অেুববধরা
মুররা পদ্ধবৈরঃ

১। অবধক েংখ্যক মুররা পরাওয়রা �রায় িরা 

২। িরা�রা উৎপরােি ব্যয় অদিক রবিী

৩। মরাি প�দেরাদয় উৎপরােি হরা� অদিক কম

৪। ৩-৪ ব�দ�� মদধ্য ঝরাড় হয়
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বটেু্য করালিরা�রঃ
১। কবচি� রিরাখ েহ বগট ররদক িরা�রা উৎপরােি ক�রা �রায়

২। ১ বট িরা�রা ররদক কম েমদয় প্রিু� েংখ্যক িরা�রা পরাওয়রা �রায়

৩। ঋৈু� প্রভরাব �রাড়রা েরা�রা ব�� িরা�রা উৎপরােি ক�রা �রায়

৪। ৩-৪ ব�দ�� মদধ্য পূণদেরাঙ্গ বরাঁিঝরাড়  তৈ�ী হয়

৫। মরাি প�দেরাদয় অি্য র� রকরাি িরা�রা� রিদয় প্রবৈ ব�� ৩-৪ গুণ রবিী িৈুি বরাঁি পরাওয়রা �রায়।

৬। এই পদ্ধবৈদৈ িরা�রা তৈ�ী� জি্য প�ীক্ষরাগরা� প্রদয়রাজি

কবচি কলমরঃ
বরাঁদি প্রিরাখরা ববদিষ পদ্ধবৈদৈ েংগ্হ কদ� ও র�রাপি কদ� বরাঁদি� িরা�রা উৎপরােি ক�রাদক কবচি কলম বদল

১। বরাঁদি� কবচি ররদক িরা�রা ক�রা হয়

২। স্রািীয় ভরাদব গ্রামীণ পদ্ধবৈদৈ খুব েহদজই কবচিকলম ক�রা �রায়।

৩। তবিরাখ ও তজষ্ঠ্য মরাে উপ�ুক্ত েময়, ৈদব িীৈকরাল �রাড়রা অি্য েময় কবচিকলম কম রবিী ক�রা �রায়।

৪। িরা�রা উৎপরােি ব্যয় বহুলরাংদি কম

৫। পব�বহি খ�ি অদিক কম

৬। মূল বরাঁি িষ্ট ক�দৈ হয় িরা

৭। ৫-৬ ব�দ�� বভৈ� পূণদেরাঙ্গ বরাঁি ঝরাড় তৈ�ী হয়।

প্রদয়রাজিীয় উপক�ণরঃ
১। বরাবল� রবি  (২০ফুট লম্রা ও ৪ ফুট িওড়রা বরা জবম অিুেরাদ� র� রকরাি েরাইজ)

২। কবচি করাটরা� জি্য একবট হরাৈ ক�রাৈ

৩। কবচি েরাইজ ক�রা� জি্য একবট করাঁবি 

৪। একবট প্রাবষ্টদক� বরালবৈ ও জল

রপ্ররাপরাদগিি রবি তৈ�ী
বরাবল� রবিরঃ

(১) েমৈল জবম� ওপ�

(২) পরাকরা রমদঝ� ওপ�

(৩) মরাবট� ওপ�

বরাবল� স্�রঃ
বৈিবট স্দ� বৈি প্রকরা� বরাবল ব্যবহৃৈ হদব

উপ� স্�রঃ  বমবহ েরািরা� বরাবল ; মধ্য স্�রঃ মরাঝরাব� েরািরা� বরাবল ; িীদি� স্�রঃ রমরাটরা করাঁক� বরাবল বরাবল� প্রবৈবট 
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স্� ৭- রেবম পুরু হদব ৈরাদৈ িরােদেরা�ী রবিবট রমরাট  ২১ – ৩০ রেবম বরা ৯ – ১২ ইবচি পুরু হদয় �রাদব এবং েব 
ধ�দণ� বরাবল েব �কদম� আবজদেিরা ররদক মুক্ত হদব।

বরাবল� রবদি� ধরা�/বকিরা� বরাঁধরা� জি্য িরাব�বেকটরা বরা ইট/বরাঁদি� ে�মরা ব্যবহরা� করুি অরবরা েমৈল  মরাবটদৈ 
রবদি� আকৃবৈদৈ মরাবট রকদট আয়ৈকরা� ব্লক তৈব� করুি। 

মরাবটদৈ করাটরা ব্লকবট বত্রস্দ� বরাবল বেদয় ভদ� বেি। এবট একবট রবি হদয় রগল। 

রপ্ররাপরাদগিি রবি

কবচি কলম েংগ্হরঃ
y কলম করাটরা� জি্য েুস্, েবল, অদপক্ষরাকৃৈ রমরাটরা 
আকৃবৈ� এক ব�দ�� কম বয়দে� বরাঁি বিবদেরািি করুি। 
y বরাঁদি� গরা রঘঁদষ আঙু্গদল� মৈ রমরাটরা কবচি হরাৈ ক�রাৈ 
বেদয় কবচি ও বরাঁদি� েংদ�রাগস্দল� বিি ররদক েরামরাি্য 
কদ� রকদট বেি এবং উপদ�� বেক ররদক বরাঁদি� গরা 
রঘদষ রকদট কবচি েংগ্হ করুি। 
y কবচি� রগরাড়রা ররদক ৩-৫ বগট বরা রেড় হরাৈ লম্রা কদ� 
কবচি কলদম� জি্য করাটুি।
y েংগৃহীৈ কবচিগুবল িরােদেরাব�� রবদি লরাগরাদিরা� পূবদে প�দেন্ত রভজরা িট বেদয় মুবড়দয় �রাখুি অরবরা জদল 
বভবজদয় �রাখুি ৈদব কবচি� রগরাড়রাগুবল ৩ – ৪ ইবচি জদল র�ি িুদব ররাদক রেবেদক লক্ষ্য �রাখদৈ হদব।
y করাবৈদেক ররদক মরাঘ (অদ্রাব� ররদক রফব্রুয়রাব�� মরাঝরামরাবঝ) মরাে বরাদে েরা�রা ব��ই কবচি কলম ক�রা 
�রায়। ফরাল্গুি হদৈ আববিি (রফব্রুয়রাব�� মরাঝরামরাবঝ ররদক রেদটেম্�) মরাে কবচি কলম করাটরা� উপ�ুক্ত েময়। 
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y কবচিকলম েংগ্দহ� জি্য “তবিরাখ – তজষ্ঠ্য” মরাে েবদিদয় ভরাদলরা েময়

y বরাঁদি� বয়ে রিিরা� উপরায়
১ ব�দ�� কম
বরাঁদি� অবধকরাংি বগদট রখরালে ররাকদব, বগদট কবচি গজরাদব, বরাঁি গরাঢ় েবুজ �ঙ হদব

১ব�� ররদক রবিী – ২ব�� ররদক কম বয়েরঃ

বরাঁদি� বক�ু বগদট ৈখদিরা রখরালে ররাকদব, প্ররায় প্রবৈ বগদটই কবচি গজরায় এবং কবচিদৈ পরাৈরা বরা� হয়।

২ ব�� ররদক রবিী – ৩ব�� ররদক কম বয়ে
বরাঁদি� রগরাড়রা� বেক হদৈ প্ররায় েব বগদট� রখরালে ঝদ� �রায়, কবচিগুদলরা িক্ত হয় এবং বরাঁদি� �ঙ বক�ুটরা ফ্যরাকরাদি 
হদয় �রায়।

৩ ব�দ�� ঊদধদে
বরাঁি েবুজ বণদে ররদক পব�ববৈদেৈ হদয় বক�ুটরা হলুে বণদে গরাদড়রা েবুজ ধরা�ণ কদ� এবং বরাঁদি� �ঙ অদিকটরা বরােরামী 
মব�িরা �ঙ হদয় �রায়।

রবদি কবচি কলম র�রাপণরঃ
y বরাবল� রবদি কবচিগুবল ২-৩ রেবম েূ�দত্ব েরাব�বদ্ধভরাদব 
৭-১০ রেবম গভীদ� ভরালভরাদব বরাবল রিদপ লরাগরাি।
y দবদি কবচি র�রাপদণ� প� ররদক ২০-২৫ বেি প�দেন্ত 
বেদি ২-৩ বরা� ঝ�িরা বেদয় জল রেি বেি। দিদষ� ১৫ 
বেি তেবিক ২ বরা� (েকরাদল ও ববকরাদল) জলদেি বেদলই 
িলদব। 
y এ েমদয়� মদধ্যই কবচিদৈ িৈুি িরাখরা-প্রিরাখরা ও পরাৈরা 
গবজদয় ে্ূণদে রবি েবুজ আকরা� ধরা�ণ ক�দব এবং 
কবচি-কলদম� রগরাড়রায় প�দেরাপ্ত বিকড় গজরাদব। ৈখি রবদি 
ধীদ� ধীদ� জল রেদি� পব�মরাণ কবমদয় বেি।

কলম স্রািরান্ত� ও র�রাপণরঃ
y বিকড়�ুক্ত কলম পবলবরি ব্যরাগ বরা উপ�ুক্ত পরাদত্র 
স্রািরান্ত� করুি। স্রািরান্ত� ক�রা� জি্য ৩:১ অিুপরাদৈ 
মরাবটরঃদগরাব� বমশ্রি ব্যবহরা� করুি।
y প্রবৈবট ব্যরাদগ বরা পরাদত্র একবট কদ� বিকড় গজরাদিরা 
কবচি কলম স্রািরান্ত� করুি। বরাবল� রবি ররদক বিকড় 
েহ কলম ৈুদল বিদয় রকরাি গরামলরা বরা বরালবৈ� জদল ধীদ� 
ধীদ� িরাড়রািরাড়রা ক�দৈ হদব এবং ভরাদলরা কদ� ধুদয় বিদয় 
হদব �রাদৈ কলদম� রগরাড়রা� বরাবল ধুদয় িদল �রাদব। আষরাঢ় 
– শ্ররাবণ মরাদে বরাবল� রবি ররদক িরা�রা েরাধরা�ণৈ পবল 
প্যরাদকদট র�রাপণ ক�দৈ হদব। প্যরাদকদট� মরাপ েরাধরা�ণৈ 
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৬ – ৮ ইবচি হওয়রা উবিৈ।
y ৭-১০ বেি কলমবট �রায়রায় �রাখুি। এই েময় বিয়বমৈ 
বেদি একবরা� জল বেি। িরােদেরা�ী� জি্য প্রস্তুৈ রিিদিদটও 
এই করাজ ক�রা র�দৈ পরাদ�।
y এখি কলমগুবলদক স্বরাভরাববক অবস্রায় বিদয় আেরা ও 
“হরাদিদেবিং” বরা “রপরাক্ত ক�রা� জি্য” কলম েদমৈ পবল 
ব্যরাগগুবল েরাব�বদ্ধ ভরাদব র�রাদে েরাবজদয় �রাখুি। মরাদি 
র�রাপদণ� পূবদে প�দেন্ত ব্যরাদগ� আগরা�রা বরা�রাই করুি ও 
পব�বমৈ জল বেি। েময়টরা হদব রমরাটরামুবট তজষ্ঠ - আষরাঢ় মরাদে� রিষভরাদগ।

বিকড়েহ কলম পবলবরি ব্যরাদগ কবচি কলম

y তজষ্ঠ – আষরাঢ় মরাে প�দেন্ত কলম বরা িরা�রা র�রাপদণ� উপ�ুক্ত েময়, বষদেরা েীঘদেস্রায়ী হদল রকবল ভরাদ্র মরাদে� 
রিষ ভরাদগ িরা�রা র�রাপণ ক�রা উবিৈ হদব িৈুবরা অদপক্ষরা ক�দৈ হদব প�বৈদেী র�রাপণ ম�শুদম� জি্য।  
এদক্ষদত্র প্ররায় ৮ মরাে িরা�রাগুবলদক িরােদেরা�ীদৈ র�দখ ৈরাদে� �ত্ন বিদৈ হদব। জল রেি রেওয়রা ও আগরা�রা 
পব�স্রা� ক�রাই হদব প্রধরাি করাজ।
y িরা� ব�দ� একবট কবচিকলম ঝরাদড় পব�ণৈ হয়। �য় ব�� হদল আপবি ঝরাড় ররদক বরাঁি আহ�ণ ক�দৈ 
পরা�দবি।

বরাঁি িরাদষ� জবম বিবদেরািিরঃ
y েরাধরা�ণৈ রিরাবরা, খরাল, িরালরা, পুকুদ�� পরাদড় এবং বরাড়ী� আদি-পরাদি� প্ররাবন্তক জবমদৈ বরাঁি িরাষ ক�রা 
হয়।
y দ�েব জরায়গরায় িৈুি মরাবট রফলরা হয়, দেখরাদি জবম� বকিরা�রা� বেদক বরাঁি লরাবগদয় ভূবমক্ষয়দ�রাধ ক�রা 
একবট উতিম ব্যবস্রা।
y কখদিরা রকরাি গরাদ�� িীদি বরা ঘি �রায়রাদৈ বরাঁি গরা� লরাগরাদিরা উবিৈ িয়।
y লবণরাক্ত জবমদৈ বরাঁি গরা� হয় িরা।



প্রশিক্ষণ শির্দেশিকা

32

y জবম� উচ্ৈরা ও ঢরাল এমি হওয়রা ে�করা� �রাদৈ বৃবষ্ট� জল েহদজই গবড়দয় িদল �রায় এবং কখিই 
জলরাবদ্ধ অবস্রা� েৃবষ্ট িরা হয়।
y পরাহরাড়ী এলরাকরা� বরােগৃদহ� আদিপরাদি রিৌহবদে� ঢরালু স্রাদি প্ররাবন্তক র�খরা ব�রাব� লরাইি কদ� বরাঁি 
লরাগরাদল ৈরা ররদক রেখরাদি করালক্দম একবট েীঘদেস্রায়ী রবড়রা� েৃবষ্ট হদব এবং ৈরা ভূবমক্ষয়ও র�রাধ ক�দব।
y বিরাচিদল� পরাহরাড়ী জবম� িীদি� ঢরাদল বরাঁি িরাষ ক�রা উতিম।
y বিবদেরাবিৈ স্রাদি ৫ বমটরা� বরা প্ররায় ১৬ ফুট েূদ� েূদ� বগদে প্রণরালীদৈ র�রাপদি� স্রািগুদলরা বিবেদেষ্ট কদ� বিদৈ 
হদব।
y বিবদেরাবিৈ স্রাদি গৈদে রখরাড়রাই হদছে প�বৈদেী করাজ, কবচিকলম ও বীজজরাৈ িরা�রা� রবলরায় গদৈদে� গভী�ৈরা 
হদব রমরাটরামুবট ১.২৫ ফুট ও ব্যরাে ১ ফুট।

গদৈদে েরা� প্রদয়রাগরঃ
গৈদে ক�রা� প� প্রবৈ গদৈদে প্ররায় ৫ রকবজ পব�মরাণ রগরাব� েরা�, ১০ গ্রাম ইউব�য়রা, ১০ গ্রাম বট. এে. বপ এবং ৫ 
গ্রাম বমউদ�ট অব পটরাি বমবিদয় েরা� বমবশ্রৈ মরাবট বেদয় ভবৈদে ক�দৈ হদব।

কবচিকলম বরা িরা�রা র�রাপণরঃ 
y প্ররায় ২ েপ্তরাহ প�দেন্ত গৈদেগুদলরাদক ঐভরাদব র�দখ বেদয় ৈরা�প� কবচিকলম বরা িরা�রা র�রাপণ ক�দৈ হদব।
y কবচিকলম বরা িরা�রা র�রাপণ ক�দৈ হদব রেরাজরােুবজ বরা খরাড়রাভরাদব
y বরাঁি লরাগরাদিরা� প� খ�রা ররাকদল প্রবৈ িরা�রা� রগরাড়রায় েপ্তরাদহ অন্তৈ ২ বেি এক কলেী কদ� জল রেি 
রেওয়রা ে�করা�।

বরাঁি িরাদষ বববভন্ন প্রকরা� পব�ি�দেরারঃ
প্রবৈ ব�� ফরাল্গুি – তিত্র মরাদে ঝরাদড়� ৈলরা� মরাবটদৈ েরা� প্রদয়রাগ ক�দৈ হদব ৈদব েরা� বহেরাদব ধরাদি� বিদট, 
আদখ� ব�বদড় ব্যবহরা� ক�রা ভরাদলরা। ঝরাদড়� িরা�বেদক মরাবটদৈ ১১/২ ফুট িওড়রা ও ২ ফুট গভী� কদ� িরালরা রকদট 
রেই িরালরায় েরা� প্রদয়রাদগ� প� মরাবট বেদয় রঢদক বেদৈ হদব বরা ঝরাদড়� িরাব�বেদক মরাবট কুবপদয় েরা� প্রদয়রাগ কদ� 
মরাবট� েরাদর বমবিদয় বেদৈ হদব। েরা� প্রদয়রাদগ� প� বৃবষ্ট িরা হদল বরাঁি ঝরাদড় জল রেওয়রা অবি্য কৈদেব্য।

জল রেি ও মরালবিরঃ
y বরাঁিঝরাদড়� প্ররম অবস্রায় িরা�রাগরাদ� জল রেি রেওয়রা ববদিষ ে�করা�।
y েরাধরা�ণৈ করাবৈদেক ররদক তিত্র প�দেন্ত েমদয় জল রেদি� ব্যবস্রা ে�করা� হয়।
y প্ররম ব�� ১ েপ্তরাহ প� প� গরা� প্রবৈ এক বরালবৈ জল বেদৈ হদব, পদ�� ব��গুবলদৈ জদল� পব�মরাণ 
এক বরালবৈ কদ� বরাবড়দয় ৫ ব�� ধদ� পরাঁি বরালবৈ জল বেদৈ হদব।
y িরা�রা� রগরাড়রায় কিু�ীপরািরা বরা খড় বেদয় ঢদক বেদল ঝরাদড়� ৈলরা� মরাবট েহদজ শুকরাদব িরা এবং ৈখি 
রেদি� জদল� প্রদয়রাজিও হদব অদিক কম।

আগরা�রা পব�ষ্�ণরঃ
y িরা�রা র�রাপদণ� প� প্ররম ৩-৪ ব�� ঝরাদড়� রগরাড়রা ররদক আগরা�রা পব�স্রা� ক�রা ে�করা�।
y আগরা�রাপূণদে স্রাদি িৈুি বরাঁি েহদজ গজরাদৈ পরাদ� িরা, গজরাদলও ৈরা েূবদেল হদয় ররাদক রেদক্ষদত্র ঝরাদড়� 
পব�পূণদেৈরা বৃবদ্ধ হদৈ অদিক রববি েময় রলদগ �রায়।
y বরাঁি ঝরাড় ে্ূণদেভরাদব আগরা�রাববহীি �রাখদল ৪ ররদক ৫ ব�দ�� মদধ্যই বরাঁি ঝরাড় ররদক বরাবণবজ্যক 
বভবতিদৈ বরাঁি আহ�ণ শুরু কদ� রেওয়রা র�দৈ পরাদ�।
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y িরা�রা� েরাব�� ফরাঁদক ফরাঁদক অড়হঢ়, মরােরা� ইৈ্যরাবে গরা� লরাগরাদিরা র�দৈ পরাদ� ৈরাদৈ একবেদক র�মি 
আগরা�রা বরা�রাইদয়� খ�িও বক�ুটরা কমদব আবরা� ঐ েব ফেল বরা গরা� উৎপন্ন কদ� বক�ু বক�ু আয় ক�রাও 
েম্ভব হদব।

বরাঁি পরাৈলরাক�ণরঃ
কবচি বরা বীজজরাৈ িরা�রা বেদয় বরাঁি র�রাপদণ� প� প্ররম ১ – ২ ব�� রেখরাদি বিকি ও ে�ে বরাঁি জন্রায়, এই 
বিকি বরাঁি রকদট রফলরা উবিৈ। বরাঁি করাটরা� েময় ৈরা এদকবরাদ� মরাবট� গরা রঘদে করাটরা উবিৈ। বরাঁি ঝরাদড় বরাৈরাে 
িলরািল ও আদলরা প্রদবি ক�দল ৈরা স্বরাস্্যক� পব�দবি েৃবষ্ট ক�দব এবং এমি পব�দবি প্রিু� েংখ্যরায় বরাঁি গজরাদৈ 
ও স্বরাস্্যবরাি বরাঁি ঝরাড় েৃবষ্টদৈ েরাহরা�্য ক�দব।

র�রাগ ও রপরাকরামরাকড় েমিরঃ 
র�রাদগ� মদধ্য বরাঁদি� মরাররাপিরা র�রাগ প্রধরাি, এদৈ প্রধরািৈ বরাঁদি� মরাররা পদি বরা রভদঙ্গ পদড়। ইহরা েমদি� জি্য 
২ বট ব্যবস্রা রিওয়রা �রায় (ক) ম�রা বরাঁি রেখরা মরাত্র ৈরা ঝরাড় ররদক অপেরা�ণ কদ� পুবড়দয় বেদৈ হদব বরা জীবরাণুিরািক 
ওষুধ িরায়দরি এম-৪৫ ব্যবহরা� ক�রা র�দৈ পরাদ�। দপরাকরা� মদধ্য উঁই রপরাকরা� আক্মণ েবদেপ্রধরাি। ইহরা েমদি� 
জি্য উই এ� বিরা�রা উিরাদিরা মরাবট রকরােরাল, েরা বরা অি্য েুববধরা মৈ �ন্ত্র বেদয় করাঁবিদয় রফলদৈ হদব। পদ� ঐ মরাবটেহ 
রপরাকরাগুদলরা� উপ� ওষুধ �ড়রাদৈ হদব।

বরাঁি িরাষ জি্য েহদ�রাগীৈরা� প্রদয়রাজিীয় রকন্দ্ররঃ
১। বিববভরাগ

২। জরাৈীয় ব্যরামু্ বমিি

৩। কৃবষ ববভরাগ

৪। রপপরা� প্রস্তুৈকরা�ক েংস্রা

িরা� ব�দ� একবট কবচিকলম ঝরাদড় পব�ণৈ হয়।

�য় ব�� হদল আপবি ঝরাড় ররদক বরাঁি আহ�ি ক�দৈ পরা�দবি।
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ক্রঃ ববষয় েময়

১) প্রবিক্ষরারদেীদে� েরাদর পব�বিবৈ� মরাধ্যদম আদলরািিরা� েূত্রপরাৈ ১০ বমবিট

২) আদলরািিরা ও প্রদ্রাতি� পবদে (বুকদলট অিুেরাদ�)

ক] কলম পদ্ধবৈ বক, কলম পদ্ধবৈ� উপদ�রাগীৈরা এবং েুববধরা ও অেুববধরা ২০ বমবিট

খ]
েংদক্ষদপ বববভন্ন প্রকরা� কলম পদ্ধবৈ� বণদেিরা ও ব্যরাখ্যরা (রবরাদিদে �বব অঙ্ি 
েহ)

৩০ বমবিট

গ]
কলম তৈ�ী� জি্য িরাল বিবদেরািি ও প্রস্তুবৈক�ণ – এ� ব্যরাখ্যরা এবং হরাদৈ 
কলদম রেখরাদিরা

১০ বমবিট

৩) বভবিও রেখরাদিরা হদবরঃ “রপয়রা�রা গরাদ�� কলম পদ্ধবৈ- mp4 ৫ বমবিট

৪)
আদলরািিরা ও প্রদ্রাতি� পবদেরঃ কলদম বিকড় বরা� হবরা� প� ররদক িরা�রা তৈ�ী� 
প্রবক্য়রাক�ণ

২৫ বমবিট

৫)
বভবিও রেখরাদিরা হদবরঃ “রলবু গরাদ�� কলম পদ্ধবৈ.mp4” [কলম বরাঁধরা ররদক 
ফুল আেরা প�দেন্ত]

১০ বমবিট

৬) রেখরাদিরা বভবিওবট বিদয় প্রবিক্ষক ও প্রবিক্ষরারদেীদে� প্রদ্রাতি� পবদে ১০ বমবিট

৭) বভবিও রেখরাদিরা হদবরঃ “পরাবিদে কলম- mp4 ৫ বমবিট

৮)
“পরাবিদে রজরাড়” কলম পদ্ধবৈ� উপদ�রাগীৈরা এবং প্রদয়রাজিীয়ৈরা ববষয়ক েংবক্ষপ্ত 
আদলরািিরা (বুকদলট অিুেরাদ�)

১৫ বমবিট

৯)
হরাদৈ কলদম প্রদৈ্যক প্রবিক্ষরারদেী প�ীক্ষরামুলক ভরাদব কলম তৈ�ী� জি্য িরাল 
প্রস্তুৈ ক�দব এবং প্রবিক্ষদক� উপবস্বৈদৈ প�ীক্ষরামূলক ভরাদব ঐ িরাদল কলম 
বরাঁধদব 

১ ঘণ্রা ২০ বমবিট

১০)
প্রবিক্ষরারদেীদে� েরাদর “কলদম� মরাধ্যদম িরা�রা তৈ�ী�” উপ� রিষ পদবদে� 
আদলরািিরা ও প্রদ্রাতি� পবদে 

১৫ বমবিট

১১)
প্রদৈ্যক প্রবিক্ষরারদেীদক “কলদম� মরাধ্যদম িরা�রা তৈ�ী�” – ওপ� বুকদলট 
ববৈ�ণ ক�রা হদব

৫ বমবিট

বেি েংখ্যরা – ১ বেি েময় – ৪ ঘটেরা

আফটরা� সু্দল কলদম� মরাধ্যদম িরা�রা তৈ�ী� প্রবিক্ষণ
প্রবিক্ষদণ� জি্য প্রদয়রাজিীয় উপক�ণরঃ রবরািদে, িরাটিরা�, িক বরা রবরািদে রপি, কলম তৈ�ী রেখরাদিরা� জি্য রলবু, 
রপয়রা�রা ও বলিু গরাদ�� কদয়কবট উপ�ুক্ত িরাল, ধরা�রাদলরা িরাকু, স্বছে প্রাবষ্টক, বক�ু েুদৈরা, অল্প পব�মরাণ মরাবট ও 
রগরাবদ�� বমশ্রণ, িরােদেরা�ী� পবল প্যরাদকট
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বববভন্ন প্রকরা� কলম পদ্ধবৈ মরাধ্যদম গরাদ�� বংিবৃবদ্ধ
েরাধরা�ণ ভরাদব একবট গরা� ররদক আদ�কবট গরাদ�� জন্ হওয়রা� পদ্ধবৈদক গরাদ�� বংি ববস্রা� বদল। বংি ববস্রা� 
েুই প্রকরা� �ররারঃ ১। র�ৌি বংি ববস্রা� ও ২। অদ�ৌি বংি ববস্রা�। করাবটং হল অদ�ৌি বংিববস্রাদ�� েবদিদয় 
েহজ পদ্ধবৈ। গরাদ�� বববভন্ন অংগ, দ�মি - করান্ড, বিকড়, পরাৈরা, পত্রকুবড়  প্রভৃবৈ মরাৈৃগরা� ররদক আলরােরা কদ� 
�রােরায়বিক, �রাবন্ত্রক পদ্ধবৈদৈ বরা পব�দবিদক করাদজ লরাবগদয় বিকড় গজরাদিরা� মরাধ্যদম মরাৈৃগরাদ�� অিুরুপ িৈুি 
গরা� উৎপরােিদক করাবটং বদল। দকরাি ভরাদলরা জরাদৈ� আম, বলিু, দপয়রা�রা, দলবু, আদপল, কমলরা প্রভৃবৈ গরা� ররদক 
েবিক মরাদি� িরা�রা রপদৈ হদল বীদজ� ওপ� বিভদে� ক�দল িলদব িরা করা�ণ বীজ প্রধরািৈ বববভন্ন জরাদৈ� মদধ্য 
প�রাগেংদ�রাগ ঘবটদয় ররাদক। ৈরাই গরাদ�� মূল, করাণ্ড ও পরাৈরা বেদয় গরাদ�� বংি বৃবদ্ধ রপদল ৈরাদৈ পূবদেপুরুদষ� 
গুণগৈ মরাি বজরায় ররাদক। ৈরা�রাড়রা গরা� লরাগরাদিরা� খুব অল্পবেদি� মদধ্য গরাদ� ফুল ও ফল আদে। ফল গরা� র�রাপদি� 
মূল উদদেি্য হদলরা ভরাল, উন্নৈমরাি ও মরাৈৃগুি ে্ন্ন ফল পরাওয়রা। এ করা�দণ, ফল গরা� র�রাপদি� রক্ষদত্র র�ৌি 
পদ্ধবৈ� ৈুলিরায় অদ�ৌি পদ্ধবৈ� িরা�রা/কলম গুরুত্বপূিদে। করা�ি এ পদ্ধবৈদৈ উৎপরাবেৈ িরা�রা/কলম র�রাপি ক�দল 
মরাৈৃগুিরাগুি ে্ন্ন ফল পরাওয়রা �রায়, গরাদ� ৈরাড়রাৈরাবড় ফল ধদ� এবং গরা� র�রাট হয় ববধরায় অল্প পব�েদ� অদিক 
গরা� র�রাপি ক�রা �রায়। কলম ক�রা� উপ�ুক্ত েময় রম ররদক জুলরাই মরাে প�দেন্ত কলম ক�রা� উপ�ুক্ত েময়। করা�ি 
এ েময় বরাৈরাদে আদ্রৈরা ও গরাদ�� রকরাদষ� করা�দেকরাব�ৈরা রবিী ররাদক। ফদল ৈরাড়রাৈরাবড় রজরাড়রা লরাদগ এবং েফলৈরা� 
হরা�ও রবিী পরাওয়রা �রায়।

করাবটং এ� েুববধরারঃ
১. অংগজ বংিববস্রা� পদ্ধবৈ েমূদহ� মদধ্য এ পদ্ধবৈদৈ েবদিদয় েহদজ ও কম খ�দি অবধক িরা�রা উৎপরােি 
ক�রা �রায়।, ২. দজরাড় কলদম� মৈ এদৈ রকরাি রজরাড় অেরামঞ্জে্যৈরা হয় িরা।, ৩. এ পদ্ধবৈদৈ অল্প জরায়গরায় 
অদিক িরা�রা উৎপরােি ক�রা �রায়।

৪. এদৈ রৈমি খুব একটরা করাব�গব� েক্ষৈরা� প্রদয়রাজি হয় িরা।, ৫. মরাৈৃগরাদ�� গুণরাগুণ অকু্ষন্ন র�দখ িৈুি 
িরা�রা দ্রুৈ উৎপন্ন ক�রা �রায়।, ৬. একবট মরাত্র গরা� ররদক অেংখ্য গরা� জন্রাদিরা েম্ভব হয়।, ৭. বেৈ বরাড়ীদৈ 
রহজ বরা রবড়রা বিমদেরাদণ ও ফল গরাদ�� বংিববস্রাদ� এবট একবট বহুল প্রিবলৈ ও জিবপ্রয় পদ্ধবৈ।

করাবটং এ� অেুববধরারঃ
১. উপ�ুক্ত পব�দবি ও ব্যবস্রাপিরা� অভরাদব অদিক েময় কবৈদেৈ অংদি� মূল গজরায় িরা।, ২. অদিক েময় 
করাবটং মরাবট বরাবহৈ বববভন্ন র�রাগ বিরা�রা আক্রান্ত হদয় মরা�রা �রায়।, ৩. দকরাি রকরাি েময় বিকড় গজরাদিরা� প� 
মরাবট� প্রবৈকূল অবস্রা� করা�দণ বিকড় িষ্ট হদয় �রায়।, ৪. করাবটং ররদক জন্রাদিরা ফল গরা� অবৈ েহদজই ঝড় 
বরাৈরাদে উপদড় র�দৈ পরাদ�। করা�ণ এদৈ রকরাি প্রধরাি মূল তৈ�ী হয় িরা।, ৫. েব গরাদ� করাবটং েফল হয় িরা 
বরা রকরাি রকরাি ফল গরাদ� এ� েফলৈরা� হরা� এৈ কম র� রেদক্ষদত্র এ পদ্ধবৈ অিুদমরােি ক�রা �রায় িরা। 
র�মি- বীজববহীি এবং এলরাবি রলবুদৈ করাবটং এ� েফলৈরা� হরা� অদিক রববি অরি করাগবজ রলবুদৈ করাবটং 
েফল হয় িরা। 

করাবটং এ� প্রকরা�দভেরঃ
ক] বিকড় করাবটং রঃ পব�ণৈ গরাদ�� বিকড় বরা বিকড়রাংি মরাৈৃগরা� ররদক আলরােরা কদ� বিদয় ববদিষ ব্যবস্রায় 
িরা�রা উৎপরােি পদ্ধবৈদক বিকড় করাবটং বদল। এই পদ্ধবৈদৈ ১৫-২০ রেরঃ বমরঃ লম্রা এবং রপবন্ল বরা আঙু্গদল� 
মৈি রমরাটরা বিকদড়� অংি বৈ�দেকভরাদব রকদট মরাবটদৈ পুদৈ �রাখদৈ হয়।
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এ কলম ক�রা� রক্ষদত্র মরাবটদৈ পব�বমৈ আদ্রৈরা বিবচিৈ ক�দৈ হদব। বক�ুবেি প� করাবটং ররদক বিকড়েহ 
িৈুি িরাখরা রব� হয় এবং িৈুি গরাদ�� জন্ বেদব। এই পদ্ধবৈদৈ রপয়রা�রা, দবল, িরাবলম, দলবু, বরাগরাি ববলরাে, 
এলরামন্ডরা ইৈ্যরাবে ফল ও ফুদল� িরা�রা উৎপরােি ক�রা �রায়।  এই পদ্ধবৈদৈ গরাদ�� বংিববস্রা� আমরাদে� রেদি 
বষদেরাকরাদল ক�রা হয়। গরা� িৈুি ভরাদব �খি িরালপরালরা �রাড়রা শুরু কদ� ৈরা� পূদবদেই এই বিকড় েংগ্হ ক�দৈ 
হয়। করা�ণ এই েময় বিকদড় প্রিু� পব�মরাণ খরাে্য মজুে ররাদক। এদৈ করাবটং এ েফলৈরা� হরা� রবদড় �রায়। 

খ] িরাল করাবটং বরা িরাখরা কলমরঃ গরাদ�� িরাল ররদক র� করাবটং ক�রা হয় ৈরাদক িরাখরা কলম বলরা হয়। ভরাল 
কলম পরাওয়রা� জি্য এই ধ�দণ� কলমদক গরাদ�� িরাদল� প্রকরাদ�� ওপ� বভবতি কদ� ৪ ভরাদগ ভরাগ ক�রা হয়।

ক) কবি িরাখরা কলম - আদপল, িরািপরাবৈ, �ঙ্গি, িু�রান্ডরা ইৈ্যরাবে গরাদ�� জি্য কবি িরাল ব্যবহরা� ক�রা হয়। 
এ েকল গরাদ�� রক্ষদত্র আধরা িক্ত িরাল িরা�রা উৎপরােদি� জি্য ব্যবহরা� ক�রা র�দৈ পরাদ�। ৈদব কবি িরাদল� 
ি্যরায় ভরাল হয় িরা।

খ) দকরামল িরাখরা কলম - িন্দ্রমবল্লকরা, িরাবলয়রা, গরাঁেরা, বমবষ্ট আলু ইৈ্যরাবে গরাদ�� রক্ষদত্র িরাদল� মরাররা� বেদক� 
রকরামল িরাল বরা িৈুি গজরাদিরা িগরা করাবটং বহেরাদব ব্যবহরা� ক�রা হয়। এ েকল গরাদ�� রক্ষদত্র কবি বরা 
আধরািক্ত িরাল িরা�রা উৎপরােদি� জি্য ব্যবহরা� ক�রা �রায়। ৈদব ৈরা রকরামল িরাদল� ি্যরায় ভরাদলরা িরা�রা উৎপরাবেৈ 
হদব িরা।

গ) আধরা িক্ত িরাখরা কলম - রলবু, আঙু্গ�, দগরালরাপ ইৈ্যরাবে।  এ েক� িরাল রপবন্দল� ি্যরায় বিকি অরবরা 
েরামরাি্য রমরাটরা হদৈ পরাদ�। িক্ত িরাল বরা কবি িরাল বেদয়ও এ েকল গরাদ�� িরা�রা উৎপরােি ক�রা �রায় ৈদব রে 
েকল িরা�রা আধরািক্ত িরাদল� ি্যরায় ভরাল হয় িরা।

ঘ) িক্ত িরাদল� কলম - জলপরাই, িরাবলম, জরামরুল, পরাৈরাবরাহরা�, জবরা, গন্ধ�রাজ, মুেরান্ডরা ইৈ্যরাবে গরাদ�� রক্ষদত্র 
৬-১২ মরাে বয়দে� আঙু্গল অরবরা রপবন্দল� ি্যরায় রমরাটরা িরাল বিবদেরািি ক�রা হয়। এ েব গরাদ�� রক্ষদত্র আধরা 
িক্ত িরাল ব্যবহরা� কদ�ও িরা�রা উৎপরােি ক�রা �রায় ৈদব ৈরা িক্ত িরাদল� ি্যরায় ভরাদলরা িরা�রা উৎপরাবেৈ হয় িরা।

২) েরাবরা কলমরঃ �খি িরালগুদলরাদক গরা� ররদক পৃরক িরা কদ� বববভন্ন পদ্ধবৈদৈ িরাদল� �রাল ৈুদল মরাবট ও 
রগরাব� বমশ্রণ ঢরাকরা বেদয় গরা� তৈ�ী ক�রা হয়, ৈখি রেই পদ্ধবৈদক েরাবরা কলম বলরা হয়। েরাবরা কলদম� 
বববভন্ন পদ্ধবৈ আদ�।

ক) েরাধরা�ণ েরাবরা কলম – রলবু, দপয়রা�রা, জুঁই প্রভৃবৈ

খ) বক্গবৈ েরাবরা কলম – িরাদমবল, আঙু্গ� প্রভৃবৈ

গ) িরালরায় েরাবরা কলম – ি্যরােপরাবৈ, দিব�, আদপল প্রভৃবৈ

ঘ) িগরায় েরাবরা কলম – ব্ল্যরাকদব�ী, �দেরা স্পদব�ী প্রভৃবৈ

ঙ) গুবট কলম – রলবু, দপয়রা�রা, বলিু, িরাবলম, বরাৈরাবী রলবু, প্রভৃবৈ

৩) রজরাড় কলমরঃ র� েব পদ্ধবৈ বিরা�রা একবট বুদিরা জরাদৈ� উপ� একবট ভরাদলরা জরাদৈ� গরাদ�� িরাল বরা িরাদল� 
টুকদ�রা রজরাড় রেওয়রা হয় ৈরাদক রজরাড় কলম বলরা হয়। দজরাড় কলম আবরা� অদিকভরাদব ক�রা হদয় ররাদক। 
র�মি –

ক) েরাধরা�ণ রজরাড় কলম – আম, দপয়রা�রা, েদফেরা

খ) পরাবিদে রজরাড় কলম – আম
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গ) আঁবট রজরাড় কলম – আম, করাজু বরােরাম

ঘ) কীলক রজরাড় কলম – আম, আঙু্গ�, বরােরাম

ঙ) বজহ্রা রজরাড়কলম – আদপল, ি্যরােপরাবৈ

৪) মুকুল কলমরঃ এই পদ্ধবৈদৈ একবট বুদিরা জরাদৈ� গরাদ�� উপ� একবট ভরাদলরা জরাদৈ� গরাদ�� পরাবিদেমুকুল 
ৈুদল এদি রজরাড় রেওয়রা হয়। এই রজরাড় মুকুল রবদড় ভরাদলরা জরাদৈ� িৈুি গরা� তৈ�ী কদ�।

রুট হ�দমরাি: ি�ম করাবটং এ বিকড় আেরা� আদগ করাটরা অংদি রপব�েরাইদকল ৈন্তু বরাড়দৈ ররাদক। বলরা বরাহুল্য 
রকরাষ ববভরাজদি� মরাধ্যদম ৈন্তু� বৃবদ্ধ ঘদট। ৈখি করাবটং অদিকখরাবি েদৈজ হদয় ওদি এবং এবট হল বিকড় 
আেরা� আদগ� অবস্রা। করাবটং – এ রুট হ�দমরাি ব্যবহরা� ক�দল রপব�েরাইদকল ৈরাড়রাৈরাবড় বরাড়দৈ শুরু কদ�। 

িক্ত বরা আধরািক্ত িরাখরা করাবটং এ� জি্য িরাল বিবদেরািদি� িৈদেরাবলী

ক) করাবটং এ� জি্য িরাল বিবদেরািদি� েময় অবি্যই েুস্্য, েবল, িরাল বিবদেরািি ক�দৈ হদব।

খ) বিবদেরাবিৈ িরাদল� পরাৈরাগুদলরা ধরা�রাদলরা বেদকিরা� বেদয় রকদট রফলদৈ হদব।

গ) করাবটং এ� জি্য ব্যবহৃৈ িরাদল কমপদক্ষ বৈিবট বগট বরা কুঁবড় (Bud) ররাকদৈ হদব।

ঘ) গরাদ�� েবক্ষি ও পূবদে বেদক� িরাদল করাবটং ভরাল হ�, েফলৈরা� হরা� রবিী। করা�ণ েবক্ষি ও পূবদে  বেদক� 
িরাদল েূদ�দে� আদলরা রবিী পদড় এবং মজুে খরাদে্য� পব�মরাি রবিী ররাদক।

ঙ) করাবটং এ� জি্য তবিরাখ হদৈ আষরাঢ় মরাে উতিম ৈদব িীৈকরাল  �রাড়রা েরা�রা ব��ই িরাল কৈদেি কলম ক�রা 
�রায়।

করাবটং এ� জি্য িরাল তৈ�ীক�ণ: করাবটং এ� জি্য বিবদেরাবিৈ িরালবট� উপদ�� অংদি� করাটবট বগদট� উপদ� রগরাল 
কদ� এবং বিদি� অংদি� করাটবট বগদট� বিদি রৈ��রা কদ� করাটদৈ হদব। এদৈ করাবটংবট� আগরা-দগরাড়রা েহদজই 
রিিরা �রাদব এবং রৈ��রা করাটরা অংদি রবিী পব�মরাণ বিকড় গজরাদিরা� েুদ�রাগ পরায় । েরাধরা�ণৈ ৬-১২ মরাে বয়দে� 
১৫-২০ রে: বম: লম্রা এবং রপবন্ল বরা আঙু্গদল� মৈ রমরাটরা িরাদল� অংি করাবটং বহদেদব কৈদেি ক�রা হয়।

িরা�রা তৈ�ীরঃ
ক) করাবটং এ� জি্য তৈব�কৃৈ িরালগুদলরা উঁিু বীজৈলরা, টব বরা করাদি� ররেদৈ র�রাপি ক�রা �রাদব। দবদল-দেরায়রাঁি 
মরাবট� েরাদর প্রিু� পব�মরাি পিরা রগরাব� বমবিদয় বীজৈলরা তৈ�ী, টব বরা করাদি� ররেদৈ ভবৈদে কদ� করাবটং র�রাপি 
ক�দৈ হদব।

খ) বীজৈলরা� তেঘ্য ৩ বমটরা� ও প্রস্ ১ বমটরা� হদৈ হদব এবং রবিবট উতি� - েবক্ষি বেদক লম্রা লবম্ হদব।

গ) বীজৈলরায় ২০ রেবম: প� প� লরাইি তৈ�ী কদ� প্রবৈ লরাইদি ২০ রেবম: প� প� করাবটং লরাগরাদৈ হদব। 
করাবটং লরাগরাদিরা� েময় গবি বেদয় ব�দ্র কদ� করাবটং এ� রৈ��রা অংি মরাবটদৈ বেরাদৈ হদব।

ঘ) করাবটং ৪৫ রকৌবিক বিগ্ীদৈ উতি� মুখী কদ� রবদি বেরাদৈ হদব। দখয়রাল �রাখদৈ হদব র�ি ১বট বগট েহ 
এক ৈৃৈীয়রাংি মরাবট� বভৈদ� প্রদবি কদ�।

ঙ) করাবটং বেরাদিরা� প� করাবটং এ� রগরাড়রা� মরাবট ভরাল ভরাদব রিদপ বেদৈ হদব র�ি বভৈদ� ফরাঁকরা িরা ররাদক।

ি) এবরা� পরাবি বেদয় রবিবট ভরাল ভরাদব বভবজদয় বেদৈ হদব।

�) হরালকরা �রায়রা� ব্যবস্রা ক�দৈ হদব ও মরাদঝ মরাদঝ রেি বেদৈ হদব।
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জ) এক ররদক রেড় মরাদে� মদধ্য করাবটং হদৈ কুঁবড় ও বিকড় গজরাদব। বৈি মরাদে� মদধ্য গজরাদিরা করাবটং রবি 
হদৈ ৈুদল পবটং ক�রা �রাদব, দ�রাপি বরা ববক্য় ক�রা �রাদব। করাবটং রবি হদৈ উিরাদিরা� ৩-৪ ঘটেরা আদগ 
বীজৈলরা� মরাবট পরাবি বেদয় ভরাল ভরাদব বভবজদয় বেদৈ হদব। অৈপ�রঃ বিড়রািী� েরাহরাদ�্য করাবটং এ� রগরাড়রা 
হদৈ ৩-৪ ইবচি েু� বেদয় মরাবট� বলেহ করাবটংবট উিরাদৈ হদব। েরাদর েরাদর পদট/পবলব্যরাদগ পবটং বরা বরাগরাদি 
র�রাপি ক�দৈ হদব। ববক্য় ক�দৈ হদল করাবটং এ� রগরাড়রা� মরাবট� বলবট িবল েুৈরা বেদয় রপঁবিদয় হরালকরা 
�রায়রা �ুক্ত স্রাদি ১০-১৫ বেি হরাদিদেবিং কদ� ববক্য় ক�দৈ হদব। হরাদিদেবিং এ� েময় গরাদ�� প্রদয়রাজি অিু�রায়ী 
বেদি ১-২ বরা� হরালকরা রেি বেদৈ হদব।

করাবটং এ� উপদ�� করাটরা অংদি �ত্ররাক িরািক লরাগরাদল র�রাে ও র�রাদগ� হরাৈ ররদক �ক্ষরা পরাওয়রা �রায়।  বিদি� 
করাটরা অংদি হ�দমরাি ( আই,বব,এ = ইিদিরাল ববউটরাব�ক এবেি, বরাজরাদ� বরাবণবজ্যক িরাম েু�রাদটক্স) ব্যবহরা� 
ক�দল খুব েহদজই বিকড় গজরায়।

গ] পরাৈরা করাবটং রঃ বক�ু বক�ু গরা� আদ� র�মিরঃ পরার� কুবি, বমবষ্ট আলু, দলবু, ফবিমিেরা, ইৈ্যরাবে� পরাৈরা 
করাবটং বহেরাদব ব্যবহরা� ক�দল েহদজ িরা�রা উৎপরােি ক�রা �রায়। এ পদ্ধবৈদৈ ে্ুণদে পরাৈরা বরা পরাৈরা� বববভন্ন 
অংি, দ�মিরঃ পত্রফলক, দবরাটরােহ পরাৈরা প্রভৃবৈ মরাৈৃগরা� হদৈ আলরােরা কদ� িৈুি িরা�রা উৎপরােিদক পরাৈরা 
করাবটং কলম বদল। পরাৈরা� রগরাড়রা বরা অি্যরাি্য অংি ররদক বিকড় ও পরাৈরা বরা করান্ড জদন্ িৈুি িরা�রা উৎপন্ন 
হয়। পত্র কলদম� জি্য অবধক আদ্রৈরা� ে�করা� হয়।

ঘ] পত্রকুঁবড় করাবটং রঃ বক�ু বক�ু গরা� আদ� �রাদে� পত্রকুঁবড় করাবটং বহেরাদব ব্যবহরা� কদ� েহদজ িরা�রা উৎপরােি 
ক�রা �রায়। এ পদ্ধবৈদৈ পরাৈরা, পরাৈরা� রবরাটরা, দ�রাট একটুক�রা করান্ড ও পত্ররাদক্ষ অববস্ৈ একবট েুপ্ত কুঁবড়� 
েমন্বদয় গবিৈ হয় পত্রকঁুবড় কলম। দ�মি - িরা, এলরাবি রলবু ইৈ্যরাবে। দ�েব গরাদ�� পরাৈরা ররদক বিকড় 
বরাবহ� হয় বকন্তু করান্ড বরাবহ� হয় িরা এমি গরাদ�� জি্য পত্রকুবড়� করাবটং খুবই গুরুত্বপূণদে। িীদৈ� রিষ বেদক 
েরাধরা�ণৈরঃ পত্রকঁুবড় কলম ক�রা হদয় ররাদক। এ পদ্ধবৈদৈ এক রমৌেুদমই প্রবৈবট কুঁবড় হদৈ একবট িৈুি িরা�রা 
উৎপরােি ক�রা �রায়।

রলবু, বলিু এবং রপয়রা�রা গরাদ�� গুবট কলম পদ্ধবৈ

এক ব�দ�� েদৈজ ও েবল, দপবন্দল� ররদক একটু রমরাটরা িরাল বিবদেরািি ক�দৈ হয়। িরাদল� গুবট বরাঁধরা জরায়গরা 
র�খরাদি �রাল ধূে� �ঙ হদয়দ�, দেই অংিটুকু ররদক পরাৈরা ও র�রাট র�রাট িরাল েব�দয় আদগ পব�স্রা� কদ� বিদৈ 
হদব। িরাদল� পব�স্রা� জরায়গরা গরাঁদট� একটু বিদি ধরা�রাদলরা �ুব� বেদয় িরাদল� িরা�বেক ঘুব�দয় �রাল রগরাল কদ� 
রকদট বিদৈ হদব। ঐ একই ভরাদব ৩ রেবম িীদি আবরা� একবরা� �ুব� ঘুব�দয় িরাদল� �রাল রগরাল কদ� রকদট বেদৈ 
হদব।

িরাদল� ওপ� েুদটরা রগরালরাকরা� করাটরা �রাদল� মরাদঝ� অংি �ুব� বেদয় লম্রালবম্ রকদট ৩ রেবম অংি ৈুদল রফলদৈ 
হদব। �রাল রৈরালরা� প� �ুব�� ধরা�রাদলরা ফলরা� উলদটরা বেক বেদয় ঘদষ িরাদল রলদগ ররাকরা ক্যরাবম্য়রাম স্� ভরাদলরা কদ� 
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ৈুদল বেদৈ হদব। এখি বভদজ মরাবট ও রগরাব� েরা� বেদয় তৈ�ী বল বেদয় িরাদল� �রাল রৈরালরা অংদি িরাপরা বেদৈ 
হদব। পরাৈলরা েরােরা পবলবরদি� টুকদ�রা বেদয় িরাদল লরাগরাদিরা ঐ মরাবট ও রগরাবদ�� বল বটদক ভরাদলরা কদ� জবড়দয় 
েু-মরাররা বরাঁধদৈ হদব। েব গরাদ�ই গুবট কলম েরাধরা�ণৈ বষদেরা� েময় ক�রা হয়, দ�মি – িরাবলম, বরাৈরাবব রলবু, করাজু 
বরােরাম প্রভৃবৈ। 

কমলরা, দমরােরাবম্, দগরালরাদপ� রিরাখ কলম পদ্ধবৈ
প্রদৈ্যক িরাদল� গরাঁদট েুপ্ত মুকুল ররাদক, েমদয় এ�রা রবদড় িৈুি িরাল তৈ�ী কদ�। এই েুপ্ত মুকুলদক পরাবিদে মুকুল 
বরা রিরাখ বদল। মুকুল বিবদেরািি ক�রা� েময় লক্ষ্য �রাখরা উবিৈ মুকুল র�ি রবিী পু�রাদিরা বরা রবদড় িরা ওদি। ভরাদলরা 
জরাদৈ� গরাদ�� িরাল ররদক ধরা�রাদলরা �ুব� বেদয় েরাবধরাদি রিরাদখ� আকরাদ� েদৈজ মুকুল ৈুদল বিদৈ হদব। করাটরা 
মুকুদল রলদগ ররাকরা িক্ত িরাদল� অংি খুব েরাবধরাদি ৈুদল বিদৈ হদব র�ি মুকুদল� রকরাদিরা�কম আঘরাৈ িরা লরাদগ। 
এইভরাদব তৈ�ী মুকুল জদল� পরাদত্র বক�ুক্ষদণ� জি্য �রাখদৈ হদব �রাদৈ মুকুল শুবকদয় িরা �রায়। এখি বুদিরা জরাদৈ� 
গরাদ�� গরাদয় মরাবট ররদক ১৫ রেবম উপদ� পরাৈরা ও িরাল েব�দয় পব�স্রা� কদ� বিদৈ হদব। িরাদল� েুদটরা গরাদ�� 
মরাদঝ �ুব� বেদয় প্ররদম �রাল আড়রাআবড় রকদট ও পদ� লম্রালবম্ ২ রেবম রকদট বিদৈ হদব। করাটরা �রাল �ুব�� 
রপ�দি� অংি বেদয় খুদল �ৈ ৈরাড়রাৈরাবড় েম্ভব জদল� পরাদত্র �রাখরা মুকুল পব�দয় বেদৈ হদব। এ�প� পলবরদি� 
িওড়রা বফদৈ বেদয় িরাদল� িরাব�বেক ঘুব�দয় ভরাদলরা কদ� রপঁবিদয় বিদৈ হদব, ঐ েমদয় লক্ষ্য �রাখদৈ হদব র�ি রজরাড় 
রেওয়রা মুকুল র�ি পবলবরদি ঢরাকরা িরা পদড়। বক�ুবেদি� মদধ্য রেখরা �রাদব মুকুল রজরাড়রা রলদগ বরাড়দৈ শুরু কদ�দ�। 
মুকুল ৩ রেবম মৈ রবদড় উিদল বুদিরা গরাদ�� মরাররা রকদট বেদৈ হদব। এইভরাদব তৈ�ী িরা�রা গরা�দক রিরাখ কলদম� 
গরা� বদল। দ�মি – কমলরাদলবু, কুল, আদপল, দগরালরাপ প্রভৃবৈ।

রুট টিক (Root Stock) এবং েরায়ি (Scion): র� বুদিরা জরাদৈ� গরা� বরা বীদজ� গরা� কলদম� করাদজ লরাগরাদিরা 
হয় ৈরাদক রজরাড় কলদম� িীদি� গরা� বরা রুট টিক (Root Stock) বদল আ� মুকুল র� ভরাদলরা জরাদৈ� গরা� ররদক 
বিদয় রজরাড় রেওয়রা হয় ৈরাদক রজরাড় কলদম� উপদ�� গরা� বরা েরায়ি (Scion) বদল। 

আদম� পরাবিদেদজরাড় কলম পদ্ধবৈ
জবমদৈ বরা মরাবট� টদব রবদড় ওিরা এক ররদক রেড় ব�দ�� বুদিরা জরাদৈ� গরাদ�� গরাদয় ১৫ – ২০ রেবম ওপদ� ৩ 
– ৪ রেবম লম্রা ফরাবল �রাল েদমৈ একটু করাি রিঁদ� একটরা খরাঁজ তৈ�ী ক�দৈ হদব (Root Stock) । একটরা ভরাদলরা 
জরাদৈ� গরাদ�� ১৫ রেবম লম্রা িগরা� বেদক� িরাল রকদট রজরাড় বেদৈ হদব। িরাল করাটরা� ৭ বেি আদগ পরাৈরা বববহি 
কদ� বিদৈ হদব (Scion)।  

রজরাড় রেওয়রা� প� পবলবরদি� বফদৈ বেদয় ভরাদলরা কদ� রবদধ বেদৈ হদব র�ি বরাৈরাে বরা জল িরা রঢরাদক। বক�ুবেদি� 
মদধ্য ভরাদলরা জরাদৈ� গরাদ�� রজরাড় রেওয়রা িরাল বুদিরাগরাদ�� ওপ� বরাড়দৈ শুরু ক�দব। ৈখি বুদিরা জরাদৈ� গরাদ�� 
মরাররা রজরাড় রেওয়রা অংদি� একটু ওপদ� রকদট বেদৈ হদব। এইভরাদব তৈ�ী ক�রা �রাদব ভরাদলরা জরাদৈ� িৈুি িরা�রা 
গরা�। 
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ক্রঃ ববষয় েময়

১) পব�বিবৈ� মরাধ্যদম আদলরািিরা� েূত্রপরাৈ ৮ বমবিট

২) বভবিও রেখরাদিরা হদবরঃ “অ্যরাদজরালরা বক- mp4 ২ বমবিট

৩)
হ্যরান্ডববল ধদ� আদলরািিরা ও প্রবিক্ষরারদেীদে� েরাদর প্রদ্রাতি� পবদেরঃ অ্যরাদজরালরা 
বক, দকি অ্যরাদজরালরা িরাষ, অ্যরাদজরালরা� প্রকরা�দভে ও খরাে্যগুণ 

৩০ বমবিট

৪) বভবিও রেখরাদিরা হদবরঃ “অ্যরাদজরালরা িরাষ- mp4 ৫ বমবিট

৫)
আদলরািিরা ও প্রবিক্ষরারদেীদে� েরাদর প্রদ্রাতি� পবদেরঃ বভবিও রৈ রেখরাদিরা 
“অ্যরাদজরালরা িরাষ” ও হ্যরান্ডববল – এ উবল্লবখৈ “অ্যরাদজরালরা িরাষ” েংক্রান্ত বববভন্ন 
প্র�ুবক্তগৈ ববষয়

১৫ বমবিট

৬)
বভবিও রেখরাদিরা হদবরঃ গৃহপরাবলৈ প্ররাণীদে� “অ্যরাদজরালরা বকভরাদব খরাওয়রাদবি- 
mp4

২ বমবিট

৭)
আদলরািিরা ও প্রবিক্ষরারদেীদে� েরাদর প্রদ্রাতি� পবদেরঃ বভবিও রৈ রেখরাদিরা ও 
হ্যরান্ডববদল ববণদেৈ গৃহপরাবলৈ প্ররাণীদে� অ্যরাদজরালরা পশুখরাে্য বহেরাদব ব্যবহরা�

১৫ বমবিট

৮) বভবিও রেখরাদিরা হদবরঃ “পরাকরা বপদট অ্যরাদজরালরা ও অি্যরাি্য ব্যবহরা�- mp4 ৩বম ৩০রে

৯)
আদলরািিরা ও প্রবিক্ষরারদেীদে� েরাদর প্রদ্রাতি� পবদেরঃ আদলরাবিৈ বববভন্ন ববষদয়� 
উপ� আদলরািিরা ও প্রদ্রাতি�

১০ বমবিট

১০)
আদলরািিরা ও প্রবিক্ষরারদেীদে� েরাদর প্রদ্রাতি� পবদেরঃ হরাদৈ-কলদম অ্যরাদজরালরা বপট 
তৈ�ী� আদগ প্রদয়রাজিীয় প্রস্তুবৈপদবদে� আদলরািিরা ও প্রদ্রাতি�

১৫ বমবিট

১১)
প্রবিক্ষক, প্রবিক্ষরারদেীদে� বিদয় হরাদৈ কলদম একবট অ্যরাদজরালরা বপট প্রস্তুৈ 
ক�দব

১ ঘটেরা

১২)
আদলরািিরা ও প্রবিক্ষরারদেীদে� েরাদর প্রদ্রাতি� পবদেরঃ অবন্তম আদলরািিরা ও প্রদ্রাতি� 
পবদে

১৫ বমবিট

১৩) প্রবিক্ষরারদেীদে� অ্যরাদজরালরা� হ্যরান্ডববল ও রপরাষ্টরা� ববৈ�ণ

বেি েংখ্যরা –  ১ বেি েময় – ৩ ঘটেরা

েহদজ অ্যরাদজরালরা প্রবিক্ষণ
প্রবিক্ষদণ� জি্য প্রদয়রাজিীয় উপক�ণরঃ রবরািদে, িরাটিরা�, িক বরা রবরািদে রপি, অ্যরাদজরালরা� বীজ, অ্যরাদজরালরা িরাদষ� জি্য 
বেলদপরাবলি, জল, মরাবট, বক�ু রগরাব� ও েুপরা� ফেদফট, দকরােরাল



প্রশিক্ষণ শির্দেশিকা

41

A¨v‡Rvjv‡K Avcb Ki
bZzb c‡_ GwM‡q Pj



প্রশিক্ষণ শির্দেশিকা

42

অ্যরাদজরালরা বক?
অ্যরাদজরালরা হল স্বরাধীি ভরাদব রভদে রবড়রাি একবট জলজ ফরাণদে। েরাধরা�ণৈ অ্যরাদজরালরা ধরািদক্ষৈ বরা অগভী� জদলও 
জন্রায়। দপ্ররাবটি েমৃদ্ধ এই ফরাণদে মূলৈরঃ কৃবষ জবম� উবদে�ৈরা বৃবদ্ধ� জি্য ব্যবহরা� ক�রা হয়। উচ্ খরাে্যগুণ ে্ন্ন 
হওয়রায় ববজ্রািী�রা বৈদেমরাদি এই ফরাণদেদক েবুজ প্ররাণী খরাদে্য� পব�পূ�ক বহেরাদব ব্যবহরাদ�� েুপরাব�ি কদ�দ�ি।

রকি অ্যরাদজরালরা িরাষ ক�দবি?
 •	 বৈদেমরাদি েরাধরা�ি ও গ�ীব মরািুদষ� পদক্ষ েুষম গবরাবে খরাে্য র�রাগরাি রেওয়রা� মৈ েরামরদে রিই

 •	 বেদি� প� বেি পশু িরা�ণ ভূবম কদম রগদ�/�রাদছে

 •	 স্রািীয় ভরাদব জঙ্গল ও অি্যরাি্য জরায়গরা ররদক পশু খরাে্য েংগ্হ ক�রা প্ররায় বন্ধ হদয় রগদ�

 •	 স্বল্প পব�েদ� ও স্বল্প ব্যদয় উৎপরােি ক�রা �রায়

 •	 খরাে্যগুি খুব রববি 

 •	 েহদজ �ক্ষণরাদবক্ষণ ক�রা� েুববধরা

বক বক ধ�দি� অ্যরাদজরালরা িরাষ ক�রা �রায়?
প্রধরািৈরঃ েরা�রা পৃবরবীদৈ �য় ধ�দি� অ্যরাদজরালরা রেখরা �রায় - ১) অ্যরাদজরালরা ক্যরাদ�রাবলি, ২) অ্যরাদজরালরা বিদলরাবটকরা, 
৩) অ্যরাদজরালরা বফদলরাবকউলদয়িস্ , ৪) অ্যরাদজরালরা রমবস্করািরা, ৫) অ্যরাদজরালরা মরাইদক্রাবফলরা, ৬) অ্যরাদজরালরা বপিরাটরা

এ� মদধ্য বফদলরাবকউলদয়িস্  প্রজরাবৈ� অ্যরাদজরালরা পবচিমবদঙ্গ� েরাবজদেবলং রজলরা� পরাবদেৈ্য অচিদল রেখরা �রায়। 
ভরা�ৈবদষদে� প্ররায় েবদেত্র অ্যরাদজরালরা বপিরাটরা জন্রায়। বৈদেমরাদি ভরা�ৈবদষদে� বববভন্ন স্রাদি বপিরাটরা ও মরাইদক্রাবফলরা 
প্রজরাবৈ� েংবমশ্রদণ িূৈি এক প্রজরাবৈ� অ্যরাদজরালরা রেখরা �রাদছে।

অ্যরাদজরালরা� বৃবদ্ধ বক ভরাদব হয়?

বংি বৃবদ্ধরঃ
অ্যরাদজরালরা� বংি বৃবদ্ধ অঙ্গজ জিদি� বিরা�রা হয়। বৈদেমরাদি পৃবরবী� অদিক গদবষণরাগরাদ� রস্পরা� ররদক অ্যরাদজরালরা 
িরাষ ক�রা েম্ভব হদছে। স্বরাভরাববক অবস্রায় অ্যরাদজরালরা বৈি বেদি বিদজ� পব�মরাণদক ববিগুদি পব�ণৈ ক�দৈ পরাদ�।

অ্যরাদজরালরা বক ভরাদব উৎপরােি ক�রা �রায় ?

উৎপরােি পদ্ধবৈ প্রধরািৈ েুই প্রকরা�রঃ- (ক) ফরামদে পদ্ধবৈ (খ) স্বল্প খ�দি রেিীয় পদ্ধবৈ 

 (ক) ফরামদে পদ্ধবৈরঃ-  ে�করা�ী ফরামদে ও ব্যবেরাবয়ক বভবতিদৈ এই পদ্ধবৈদৈ উৎপরােি ক�রা    
 লরাভজিক। এই পদ্ধবৈদৈ রিি তৈব� ক�দৈ হয় বদল প্ররারবমক ভরাদব খ�ি একটু রববি।

 (খ) স্বল্প খ�দি রেিীয় পদ্ধবৈরঃ- প্ররদম ৭.৫ ফুট x  ৪.৫ ফুট পব�মরাণ জরায়গরা ইট বেদয় বঘদ� বিদৈ 
হদব। ৈরা�প� অল্প মরাবট খুদড় ও িরা�বেদক ইট রপদৈ ১০ ইবচি� মদৈরা গভী�ৈরা তৈ�ী ক�দৈ হদব। মরাদঝ ইট 
বেদয় েমরাি ২ বট প্দট ভরাগ ক�দৈ হদব। এ�প� ৯ ফুট x  ৬ ফুট আয়ৈদি� েূদ�দে� আল্টরা-ভরাদয়রাদলট �বমি� 
েহিিীল বেদল্পরাবলি পবলবরি ঐ জরায়গরায় ববব�দয় বেদৈ হদব। এ�প� ১০-১৫ রকবজ িরালরা মরাবট গুঁদড়রা কদ� উক্ত 
জরায়গরাবটদৈ �বড়দয় বেদৈ হদব, ২ রকবজ করাঁিরা রগরাব� এবং ৩০ গ্রাম েুপরা� ফেদফট ১০ বলটরা� জদল� মদধ্য 
বমবিদয় উক্ত িরাে�বট� উপ� েমরাি ভরাদব রঢদল বেদৈ হদব। অরবরা পবলবরি ঐ জরায়গরায় ববব�দয় বেদৈ হদব। ২-৩ 
ইবচি� মদৈরা পুরু কদ� েমপব�মরাদণ মরাবট ও রগরাব� েরাদ�� বমশ্রি ঐ বপদট �বড়দয় বেদৈ হদব। এ�প� ৫-৬ ইবচি� 
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মদৈরা জল বেদৈ হদব। ২ ইবচি বিদি একবট িরালরা র�দখ মুদখ ৈরা�জরাবল বেদৈ হদব �রাদৈ অবৈব�ক্ত বৃবষ্ট� জল 
রবব�দয় র�দৈ পরাদ� এবং ৈরা�জরাবল অ্যরাদজরালরা আটকরাদৈ েরাহরা�্য ক�দব। অন্তৈরঃ ৭-১০ বেি �রাখরা� প� ৫০ গ্রাম 
েুপরা� ফেদফট বরা �ক ফেদফট এবং ১০ গ্রাম করাদবদেরাফু�রাি রমিরাদৈ হদব। এ�প� ১০০ গ্রাদম� মদৈরা অ্যরাদজরালরা 
মরাইদক্রাবফলরা ঐ বপদট �বড়দয় বেদৈ হদব। ১২-১৫ বেি বরাদে ঐ জরায়গরা ররদক প্রবৈবেি ৫০০-৭০০ গ্রাদম� মদৈরা 
অ্যরাদজরালরা রৈরালরা �রাদব।

বৃবদ্ধ� জি্য উপ�ুক্ত পব�দবিরঃ
 (i) ৈরাপমরাত্ররা ২০০  রেরঃ  - ২৮০ রেরঃ হদল েব রিদয় ভরাদলরা হয় 

 (ii) হরাল্রা অরদেরাৎ ৫০% পূণদে েূ�দেরাদলরাক রপদল ভরাল

 (iii) আদপবক্ষক আদ্রৈদেরা ৬৫-৮০%

 (iv) জল (ব্যরাদঙ্ জমরা) ৫-১২ রেবমরঃ 

 (v) pH এ� ৪-৭.৫ 

 (vi) ৈরাপমরাত্ররা রবিী ররাকদল রিি রিট ব্যবহরা� ক�দৈ হদব।

উৎপরােি বৃবদ্ধ� জি্য বটপস্রঃ
 •	 ২০ গ্রাম েুপরা� ফেদফট ও ১ রকবজ রগরাব� েরা� প্রবৈ েপ্তরাদহ বেদল উৎপরােি বৃবদ্ধ পরাদব।

 •	 অল্প পব�মরাদণ বমিরাদ�ল বমক্সরা� বেদল ভরাদলরা হয় �রা বকিরা অ্যরাদজরালরা� মদধ্য বমিরাদ�দল� পব�মরাণ   
   বৃবদ্ধ ক�দব।

 •	 ৩০বেদি� মরাররায় ৫ রকবজ কদ� রবি েদয়ল েব�দয় িৈুি জল বেদৈ হদব �রা িরাইদরেরাদজি         
   আবদ্ধক�দি েহরায়ৈরা ক�দব ও মরাইদক্রাবিউবরেদয়দটে� পব�মরাণ বৃবদ্ধ ক�দব।  

 •	 ২০ বেি অন্ত� ২৫-৩০% জল পরাল্রাদৈ হদব এবং িূৈি জল বেদৈ হদব �রা িরাইদরেরাদজি       
    আবদ্ধক�দি েরাহরা�্য ক�দব। 

 •	 প্রবৈ �য় মরাে অন্ত� েরা� এবং মরাবট� বমশ্রণ পব�বৈদেি কদ� িৈুি অ্যরাদজরালরা �রাড়দৈ হদব। 

 •	 দপরাকরামরাকদড়� আক্মণ বরা র�রাগ লরাগদল িৈুি রবি তৈব� ক�দৈ হদব। 

বক ভরাদব অ্যরাদজরালরা খরাওয়রাদবি?
ব্যবহরাদ�� পদ্ধবৈ বরা রিরাধদি� পদ্ধবৈ - পরাত্র ররদক েে্য রৈরালরা অ্যরাদজরালরাদক ভরাল কদ� পব�ষ্রা� জদল ধুদয় একবট 
মরাবট� পরাদত্র অদধদেক ভবৈদে জদল� উপ� ১০ বমবিট র�দখ বেদৈ হদব। এ�প� জল ররদক ৈুদল ঝুবড় বরা অি্য পরাদত্র 
ববব�দয় ১০-১৫ বমবিট র�দখ র্রাদ�রাবফল বরেটদমটে ক�রা� প� গৃহপরাবলৈ প্ররাণীদে� খরাে্য বহেরাদব ব্যবহরা� ক�রা 
�রাদব। েে্য উৎপন্ন অ্যরাদজরালরা আলরােরাভরাদব খরাওয়রাদিরা র�দৈ পরাদ� ৈদব অ্যরাদজরালরা� েদঙ্গ অল্প পব�মরাদণ লবণ 
বমবিদয় বরা েুষম পশুখরাদে্য� েদঙ্গ বমবিদয় খরাওয়রাদল গৃহপরাবলৈ প্ররাণী�রা অ্যরাদজরালরা রখদৈ ৈরাড়রাৈরাবড় অভ্যস্ হদয় 
�রায়।

রকরাি গৃহপরাবলৈ প্ররাণীদক কৈটরা পব�মরাদণ অ্যরাদজরালরা খরাওয়রাদিরা �রাদব? 
অ্যরাদজরালরা খুব পুবষ্টক� ও কম খ�দি উৎপন্ন েবুজ খরাে্য �রা েুদধল গরাভী ও মবহষ, �রাগল, শুক� এবং হরাঁে-মু�বগদক 
খরাওয়রাদিরা �রায়। দ্রাদ�রাবফল বরেটদমদটে� প� উৎপন্ন অ্যরাদজরালরা খড়, েবুজ ঘরাে ও েুষম পশুখরাদে্য� েদঙ্গ বমবিদয় 
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বিবেদেষ্ট পব�মরাদণ খরাওয়রাদিরা �রাদব।

গরাভীরঃ- ১.৫ রকবজ ররদক ২ রকবজ প্রবৈবেি ; �রাগলরঃ- ২০০ গ্রাম প্রবৈবেি ; মু�গীরঃ- েুষম খরাবরা� ও অ্যরাদজরালরা 
১:১ অিুপরাদৈ ; হরাঁে ও শুক�রঃ- �ৈটরা খরাদব।

অ্যরাদজরালরা খরাওয়রাদল েুদধল গরাভী ও মবহদষ� েুদধ� পব�মরাণ বরাদড় এবং মরাংদে� জি্য পরালি ক�রা প্ররািীদে� তেবহক 
ওজি দ্রুৈ বৃবদ্ধ পরায়।

অ্যরাদজরালরায় বক বক খরাে্যগুণ আদ�? 
অ্যরাদজরালরায় বববভন্ন ধ�দণ� পুবষ্টক� খরাে্যগুণ ররাকরায় অ্যরাদজরালরা গৃহপরাবলৈ প্ররাণীদে� খরাে্য বহেরাদব এবং উবভিদে� 
বৃবদ্ধ� জি্য ববজ্রািবভবতিক উপরাদয় ব্যবহরা� ক�দৈ ববজ্রািী�রা মৈ প্রকরাি কদ�দ�ি। অ্যরাদজরালরাদক ববদলেষি ক�দল 
(িরাই ওদয়ট %) বিনেবলবখৈ পেরারদেগুবল পরাওয়রা �রাদবরঃ-

  �রাই (অ্যরাে) - ১০.৫%      পটরাবেয়রাম - ২.০% - ৪.৫%

  ক্যরাবেয়রাম - ০.৪% - ১%    ক্ি রপ্ররাবটি - ২৮% - ৩০%

  ম্যরাগদিবেয়রাম - ০.৫% - ০.৬%    িরাইদরেরাদজি - ৪% - ৫% 

  ম্যরাঙ্গরাবিজ - ০.১১% - ০.১৬%    ফেফ�রাে - ০.৫% - ০.৯%

  রলরাহরা - ০.০৬%      বমবশ্রৈ রবিৈেরা� - ৩.৫% 

  র্রাদ�রাবফলরঃ- ০.৩৪% - ০.৫৫% 

অি্যরাি্য ব্যবহরা�রঃ
উবভিদে� বৃবদ্ধ� জি্য, মরাদ�� খরাবরা� বহেরাদব ও ভরাবমদে-কমদপরাদষ্ট� করাঁিরামরাল বহেরাদব অ্যরাদজরালরা ব্যবহরা� ক�রা �রায়।

কৃৈজ্ৈরা স্বীকরা�

প্ররাণী ে্ে ববকরাি ববভরাগ, �রায়গঞ্জ ব্লক
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ক্রঃ ববষয় েময়

১) প্রবিক্ষরারদেীদে� েরাদর পব�বিবৈ� মরাধ্যদম আদলরািিরা� েূত্রপরাৈ ১০ বমবিট

২) আদলরািিরা ও প্রদ্রাতি� পবদেরঃ িরাদষ রকঁদিরােরাদ�� ভূবমকরা ১৫ বমবিট

৩) বভবিও রেখরাদিরা হদবরঃ “রকঁদিরােরা� ব্যবহরা� করুি, ফলি ববিগুণ করুি- mp4 ৫ বমবিট

৪)
বভবিও ধদ� আদলরািিরা ও প্রবিক্ষরারদেীদে� েরাদর প্রদ্রাতি� পবদেরঃ িরাদষ� করাদজ 
রকঁদিরােরাদ�� উপদ�রাগীৈরা

১৫ বমবিট

৫)
রকঁদিরােরা� তৈ�ী� বভবিও রেখরাদিরা� পূদবদে এই ববষদয় প্রবিক্ষরারদেীদে� েমু্দখ 
এক েংবক্ষপ্ত ভূবমকরা ৈুদল ধ�রা

১০ বমবিট

৬) বভবিও রেখরাদিরা হদবরঃ “ধরাদপ ধরাদপ ভরাবমদে প্রস্তুবৈ- mp4 ৬ বমবিট

৭)
আদলরািিরা ও প্রবিক্ষরারদেীদে� েরাদর প্রদ্রাতি� পবদেরঃ বভবিও রৈ রেখরাদিরা 
“রকঁদিরােরা� তৈ�ী” েংক্রান্ত বববভন্ন প্র�ুবক্তগৈ ববষয়

২৫ বমবিট

৮)

র� কজি প্রবিক্ষরারদেী ররাকদবি ৈরাদে�দক কদয়কবট গ্রুদপ ববভক্ত ক�রা হদব 
এবং ভরাবমদেকদ্রাষ্ট-এ� উপ� একবট কু্যইজ প্রবৈদ�রাগীৈরা� আদয়রাজি ক�দবি 
প্রবিক্ষক এবং র� গ্রুপবট জয়ী হদব রেই গ্রুপবট ভরাবমদেকদ্রাষ্ট প্রস্তুৈ ক�রা� 
জি্য একবট বেলদপরাবলি ব্যরাগ পরাদব

৪৫ বমবিট

৯)
প্রবিক্ষক হরাদৈ কলদম প্রবিক্ষরারদেীদে� বিদয় হরাদৈ কলদম বেলদপরাবলি ব্যরাদগ 
ভরাবমদেকদ্রাষ্ট প্রস্তুৈ ক�রা রেখরাদব

৩০ বমবিট

১০)
আদলরািিরা ও প্রবিক্ষরারদেীদে� েরাদর প্রদ্রাতি� পবদেরঃ অবন্তম আদলরািিরা ও প্রদ্রাতি� 
পবদে

১৫ বমবিট

১১)   প্রবিক্ষরারদেীদে� ভরাবমদেকদ্রাষ্ট - এ� হ্যরান্ডববল ও রপরাষ্টরা� ববৈ�ণ ৫ বমবিট

বেি েংখ্যরা –  ১ বেি েময় – ৩ ঘটেরা

েহদজ রকঁদিরােরা� প্রস্তুবৈ� প্রবিক্ষণ
প্রবিক্ষদণ� জি্য প্রদয়রাজিীয় উপক�ণরঃ রবরািদে, িরাটিরা�, িক বরা রবরািদে রপি, দকঁদিরা, বেলদপরাবলি ব্যরাগ, দগরাব�, 
রকরােরাল, মরাবট িরালরা� িরালুবি
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রকঁদিরা গরা�পরালরা ররদক তৈ�ী মৃৈ তজব পেরারদে রখদয় র� মলৈ্যরাগ কদ� রেটরা গরাদ�� বরা ফেদল� উবদে� খরাদে্য পব�ণৈ 
হয়। একবট রকঁদিরা ৈরা� েমরাি ওজদি� ওই েব তজব পেরারদে প্রবৈবেি রখদয় েরা� তৈ�ী কদ�।

িরাদষ রকঁদিরা� ভূবমকরারঃ
রকঁদিরা� মদল ওই জবম� মরাবট� ৈুলিরায় ৪-৬ গুণ রবিী িরাইদরেরাদজি, ৫-৭ গুণ গরাদ�� গ্হণদ�রাগ্য ফেদফট 
(বববিময়দ�রাগ্য ও গ্হণদ�রাগ্য ফেফ�রাে) এবং প্ররায় ১১ গুণ রবিী পটরাি ররাদক। এ� খরাে্যিরালীদৈ মরাবট� ৈুলিরায় 
৫০০-১০০০ গুণ রবিী উপকরাব� জীবরাণু ররাদক �রা অল্প েমদয় তজব পেরারদেদক বহউমরাদে পব�বৈদেি ক�দৈ পরাদ�। 
মরাবটদৈ রকঁদিরা� মলমূত্র, দলেষ্মরা বমদি মরাবট� অম্লৈরা ও ক্ষরা�দত্ব� মদধ্য একটরা ভরা�েরাম্য আিদৈ েরাহরা�্য কদ�। 
রকঁদিরা মরাবটদক ওলট পরালট কদ� েব�দ্র কদ�। ফদল মরাবটদৈ বরাৈরাে িলরািল, মরাবট� করা�দেক�ী গভী�ৈরা, জলধরা�ণ 
ক্ষমৈরা ও জলবিকরািী ব্যবস্রা ভরাদলরা হয়। দকঁদিরা মরাবটদৈ বেবরােকরা�ী র�রাগ জীবরাণু, েুষণকরা�ী �রােরায়বিক পেরারদে 
কমরায়।

রকঁদিরা� পব�দবিরঃ
রকঁদিরা উষ্ণ ও আদ্রদে আবহরাওয়রা ও �রায়রাঘি পব�দবি প�ন্দ কদ�। মরাবটদৈ রকঁদিরা বেবরাদে� আেিদে পব�দবি হদলরা-
ৈরাপমরাত্ররা - ১৫ বিবগ্ - ৩০ বিবগ্ রেরঃ, আদ্রদেৈরা - ৬০-৭০ িৈরাংি, মরাবটদে� অম্ল-ক্ষরা� ভরা�েরাম্য বরা PH7-৮.৫ �বেও 
এ� ৈরা�ৈম্য রকঁদিরা অদিকটরাই েহ্য ক�দৈ পরাদ�।

ˆZix Kie †Ku‡Pv mvi

KZ †h mydj †`‡Lv Gevi

gvwUi DeiZv kw³ e„w× K‡i DcKvix RxevYy I exRvYy‡`i
eske„w×‡Z mnvqZv K‡i

†Ku‡Pv †avqv wbhvm cvZvq †¯cÖ
Ki‡j my¯’ I mej Ki‡Z mvnvh¨ K‡i

dj AvKv‡i eo nq, AwaK cwigv‡Y djb nq,
dj I dmj AwaK my¯^v`y nq

Mv‡Qi e„w×‡Z mnvqZv K‡i,
AwaK cwigv‡Y djb nq

ভরাবমদে কদ্রাটি বরা রকঁদিরা েরা�
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েরা� তৈ�ী� উপ�ুক্ত রকঁদিরা� জরাৈ বিবদেরািিরঃ
কবিি তজব বজদে্য বস্তুদক পিদি� মরাধ্যদম েূষণ েূ� কদ� উৎকৃষ্ট তজব েরাদ� পব�ণৈ ক�রাই রকঁদিরা পরালদি� উদদেি্য। 
এই উদদেি্য েফল ক�দৈ হদল েবিক প্রজরাবৈ� রকঁদিরা েংগ্হ ক�দৈ হদব। দ�েব প্রজরাবৈ� রকঁদিরা� প্রধরাি খরাে্য 
তজব বস্তু, �রাদে� বংি বৃবদ্ধ� হরা� রবিী, প্রিু� পব�মরাদণ খরায় ও মলৈ্যরাগ কদ�, চজব বস্তু� পিদি� ফদল উভূিৈ 
পব�দবি ও আবহরাওয়রা� ৈরা�ৈম্য েহ্য ক�রা� ক্ষমৈরা �রাদে� রবিী রেই প্রজরাবৈগুবলই েংগ্হ ক�দৈ হদব। এগুবল 
প্রধরািৈ লরালদি বরােরামী �দঙ�, মদখল বেকটরা লরালদি, পূণদেবয়স্ অবস্রায় ১৫ – ২০ রেবম লম্রা, মুদখ� বেক ৈুলিরায় 
�ুঁদিরাদলরা ও রপ�দি� বেক অদপক্ষরাকৃৈ রভরাঁৈরা হয়। এ�রা মরাবট� স্দ� ররাকদৈ ভরাদলরাবরাদে।

েরা� তৈ�ী� ক্ষমৈরা ও উপক�দণ� গুণরাগুণরঃ
েরাধরা�ণৈ েরা� তৈ�ী� উপদ�রাগী জরাদৈ� রকঁদিরা বিদজ� রেদহ� প্রবৈ গ্রাম ওজি বপ�ু ১০০-৩০০ বমবলগ্রাম খরাে্য 
প্রবৈবেি খরায়। এ� মদধ্য রবিী� ভরাগটরাই তজব বজ্য পেরারদে ররাদক। দেখরা রগদ� ১ লক্ষ ২০ হরাজরা�বট পূণদেবয়স্ 
রকঁদিরা ব�দ� প্ররায় ১৭-২০ রমবরেক টি তজব পব�পরাক কদ� েরাদ� পব�ণৈ ক�দৈ পরাদ�। উবভিে অবদিষ জরাৈীয় 
খরাে্যই ওদে� রবিী প�ন্দ। ৈদব মরাবটদৈ বেবরােকরা�ী কু্ষদ্র কু্ষদ্র জীবরাণু এবং মরাবট এ�রা খরায়। মরা�-মরাংে বরা অি্যরাি্য 
আবমষ খরাদে্য� অবদিষ, দলবু, টদমদটরা, দৈঁৈুল ইৈ্যরাবে টক বস্তু, লংকরা এ�রা প�ন্দ কদ� িরা।

মরাধ্যদম� উপক�ণ ও ৈরাদে� বমশ্রণরঃ
১ ভরাগ মরাবট, ২ভরাগ করাঁিরা তজব বস্তু (পরাৈরা, আগরা�রা, কিুব�পরািরা- বিকড় বরাে বেদয়, দগরাব� বরা অি্যরাি্য পশুপরাবখ� 
মলমূত্র) ও ৩ ভরাগ শুকদিরা খড় কুদটরা (ধরাি, গম, িরাল ইৈ্যরাবে� খড়, ভুবে, কুঁদড়রা ইৈ্যরাবে) এবং ৪০-৫০% আদ্রৈরা 
�রাদৈ বজরায় ররাদক রেই পব�মরাণমদৈরা জল বিদৈ হদব। পরাৈরা, খড় কুদটরা (ববদিষ কদ� শুকদিরা খড় কুদটরা) কুবিদয় 
বিদৈ হদব। েমস্ তজব বস্তু ও জল েমভরাদব বমবিদয় গদৈ, পরাদত্র বরা বটবপ কদ� করােরা বেদয় উপব�ভরাগ রলদপ 
বেদৈ হদব এবং ৪-৫ েপ্তরাহ এ অবস্রায় পবিদয় উদল্ পরাদল্ রমিরাদৈ হদব ও ১-২ বেি িরান্ডরা ও বরাৈরাে খরাইদয় 
ৈদব রকঁদিরা� জি্য উপ�ুক্ত উপক�ণ মরাধ্যম তৈ�ী হদব।
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রকঁদিরা েরা� তৈব�� পদ্ধবৈরঃ
িরাবড় বরা রিৌবরাচ্রা এমি জরায়গরায় �রাখদৈ হদব র�খরাদি জল ও �রাদে লরাগদব িরা । দিৌবরাচ্রা� বরা িরাবড়� ৈলদেদি 
৩ ইবচি উচ্ৈরায় ইদট� টুকদ�রা ববব�দয় বেদৈ হদব ৈরা� উপ� ১/২ ইবচি েরােরা বরা লরাল বরাবল বেদয় ভদ� বেদৈ 
হদব। ৈরা� উপদ� হরালকরা কদ� মরাবট বেদৈ হদব। এ�প� অধদেপিিিীল তজব বস্তু রঢদল বেদয় েমরাি কদ� বেদৈ 
হদব। প্রবৈ রকবজ উপক�দণ� জি্য ১০ ররদক ১৫ বট রকঁদিরা ও ৫০ গ্রাম বিমেহ রকঁদিরা েরা� তজব বস্তু� মদধ্য 
বেদৈ হদব, উপদ� রঢদক রেওয়রা বভদজ িদট� বস্রা শুবকদয় রগদল পুি�রায় জল বেদয় বস্রাবট বভবজদয় বেদৈ হদব, 
৩০-৪০ বেদি� প� েরা� তৈব� হদয় �রাদব। ৈদব মদি �রাখদৈ হদব রকঁদিরা েরা� রিৌবরাচ্রা ররদক রৈরালরা� জি্য ৩-৪ 
বেি আদগ িদট� উপ� জল রেওয়রা বন্ধ ক�দৈ হদব।

রকঁদিরা েরাদ�� উপদ�রাবগৈরারঃ
মরাত্র েি লক্ষ রকঁদিরা ২৫ বেদি ১২০ টি তজব পেরারদেদক পিরািরাদ� মরাধ্যদম েরাদ� পব�ণৈ ক�দৈ পরাদ�। দ� জবমদৈ 
রকঁদিরা রিই রেই জবম� ৈুলিরায় র� জবমদৈ রকঁদিরা আদ� ৈরা� মরাবটদৈ ৫ গুণ রবিী গরাদ�� গ্হণদ�রাগ্য িরাইদরেরাদজি, 
৭ গুণ রবিী ফেফ�রাে, ১১ গুণ রবিী পটরাি এবং ২ গুণ রবিী ম্যরাগদিবেয়রাম ও ক্যরালবেয়রাম পরাওয়রা �রায়। এ�রাড়রা 
রকঁদিরা মরাবটদৈ �রাদগ জীবরাণু েমি কদ� ও উপকরা�ী জীবরাণু, বীজরাণুদে� বংিবৃবদ্ধদৈ েহরায়ৈরা কদ�। দকঁদিরা� বিেৃৈ 
লরালরা �দে এমি বক�ু পেরারদে ররাদক �রা গরাদ�� বৃবদ্ধদৈ েরাহরা�্য কদ�। দকঁদিরা েরাদ�� বমশ্রণ বেদয় গুবট কলম ক�দল 
বরা করাবটং লরাগরাদল ৈরাড়রাৈরাবড় বিকড় গজরায় ও বীদজ� অঙু্দ�রােগম ভরাদলরা হয়। দকঁদিরা তজব পেরারদে হজম কদ� 
ৈরা� করাবদেিদক কমরায়, ফদল মরাবটদৈ িরাইদরেরাদজদি� অিুপরাৈ বরাদড়, গরাদ�� বৃবদ্ধদৈ েরাহরা�্য কদ�। েরা� তৈ�ী হওয়রা� 
প� েরা� রঘঁদক রিওয়রা� েময় পূণদেবয়স্ (বড় বড়) দকঁদিরাগুবলদক আলরােরা কদ� হরাঁে-মু�গী� বরা মরাদ�� খরাবরা� 
বহদেদব ব্যবহরা� ক�রা �রায়। �রাদদে শুবকদয় গুঁড়রাদ কদ� বরাগরাদি� েরা� বহদেদবও ব্যবহরা� ক�রা �রায়। দকঁদিরা ও রকঁদিরা 
রধরাওয়রা বি�দে্যরাে ফেদল� পরাৈরায় র্রে ক�দল গরাদ�� বৃবদ্ধকরা�ক বহদেদব করাজ কদ�।

রকঁদিরা েরা� তৈ�ী হদয়দ� ৈরা রবরাঝরা� উপরায়রঃ
১) র� েমস্ উপক�ণ রেওয়রা হদয়দ� ৈরা বরাদঝরা �রাদব িরা

২) করালদি বরােরামী �দঙ� হদব

৩) েরািরা িরাদয়� মদৈরা রেখদৈ হদব

৪) অেংখ্য র�রাট র�রাট রকঁদিরা রেখরা �রাদব

৫) উপদ� রকঁদিরা� বিম রেখরা �রাদব

৬) আলরােরা একটরা গন্ধ পরাওয়রা �রাদব

রকদিরা েরা� েংগ্হ ও েং�ক্ষণরঃ
িরাবড় বরা রিৌবরাচ্রা� মদধ্য �রাখরা িদট� বস্রা েব�দয় বেদয় আদস্ কদ� উপদ�� অংিবটদক হরালকরা কদ� ৈুদল একধরাদ� 
েব�দয় বেদৈ হদব এবং একবেি এই ভরাদব �রাখদৈ হদব �রাদৈ বড় রকঁদিরা গুদলরা বিদি� বেদক িদল �রায়। দকঁদিরা 
েরা� গুবলদক বিদয় বমবহ িরালুিী বেদয় রিদল বিদৈ হদব। িরালুিী� উপ� বড় রকঁদিরা ও বিম ররাকদব রেগুদলরা আবরা� 
অধদেপিিিীল তজব বস্তু� মদধ্য বেদৈ হদব, িরালুিী� বিদি পদড় ররাকরা েরা� বিদয় ব্যবহরা� ক�রা বরা েং�ক্ষণ কদ� 
�রাখরা। ৈদব েং�ক্ষণ এমি জরায়গরায় �রাখদৈ হদব র�খরাদি বৃবষ্ট� জল বরা র�রাে িরা লরাদগ।
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ব্যবহরা�রঃ
িরােদেরাব�, কলম তৈ�ী, টদব বরা মূল জবমদৈ রকঁদিরা েরা� স্বছেদন্দ ব্যবহরা� ক�রা �রায়। বববভন্ন ফেদল র� পব�মরাদণ 
কদ্রাটি েরাধরা�ণৈ ব্যবহরা� ক�রা হয়, ৈরা� এক ৈৃৈীয়রাংি রকঁদিরা েরা� ব্যবহরা� ক�দলও ভরাদলরা ফল পরাওয়রা �রায়। 
রকঁদিরা েরাদ�� জলীয় বি�দেরাে ে�রােব� গরাদ� র্রে ক�দল গরা�। েদৈজ হয়।

েৈকদেৈরারঃ
১) বমশ্রদণ রকঁদিরা� খরাে্য েবদেেরা প�দেরাপ্ত ররাকদৈ হদব। খরাবরা� রিষ হদলই রকঁদিরা পরালরাবরা� রিষ্টরা কদ�।

২) বমশ্রদণ� আদ্রদেৈরা �ক্ষরা� জি্য বিয়বমৈ জল বেদৈ হদব। অবি্যই রবিী জল রেওয়রা িলদব িরা। মরাদটরামুবট 
৬০-৭০ িৈরাংি আদ্রদেৈরা বজরায় �রাখদৈ হদব।

৩) রকঁদিরা �রাদৈ রবব�দয় িরা �রায় রেজি্য ঢরাকিরা� ব্যবস্রা ক�রা র�দৈ পরাদ�। বরাক্স বরা রিৌবরাচ্রা� রেওয়রাল 
অদিকটরা উঁিু কদ�ও রকঁদিরা আটকরাদিরা �রায়।

৪) ৈরাপমরাত্ররা কম রবিী ২৫-৩০ বিবগ্ রেলবেয়রাে �রাখরা ে�করা�। িরান্ডরা ররদক বরাঁিরাদৈ বরাক্স বরা রিৌবরািিরা� 
ওপদ� �রাউবি ও বমশ্রদণ� ওপ� শুকদিরা পরাৈরা, খড় ইৈ্যরাবে বেদয় ঢরাকরা রেওয়রা ে�করা�। দ�রাে, বৃবষ্ট ররদক 
বরাঁিরাদৈ িরালরা� ৈলরায় েরা� তৈ�ী ক�দৈ হদব। দভজরা িট বেদয় রঢদক �রাখদল ভরাদলরা হয়।

৫) �রােরায়বিক েরা� বরা ওষুধ রেওয়রা িলদব িরা।

৬) ইঁেু�, মু�গী ও বপঁপদড়� ররদক �ক্ষরা ক�রা� ব্যবস্রা ক�দৈ হদব। লংকরা গুঁদড়রা, হলুে গুঁদড়রা ও লবি প্রবৈবট 
১০০ গ্রাম কদ� ১০ বলটরা� জদল গুদল েরা� তৈ�ী� পরাত্র বরা রিৌবরাচ্রা� িরা�পরাদি ৭-১০ বেি অন্ত� র্রে ক�দল 
বপঁপদড়� উপদ্রব কমদব। হরাঁেমু�গী, পরাবখ� উপদ্রব ররদক বরাঁিরাদৈ বরাঁদি� তৈ�ী ব�বফ রবড়রা বরা ঢরাকিরা রেওয়রা 
ে�করা�।

৭) েহজ পিিিীল িয় এমি তজব বস্তু র�মি পরাদরদেবিয়রাম, দবড়রা কলমী পরাৈরা, দলবু, করািরা বিম পরাৈরা বরা 
বিদম� র� রকরাি অংি বপদট� মদধ্য রেওয়রা �রাদব িরা।

রিৌবরাচ্রায় রববি পব�মরাি েরা� তৈব�� পদ্ধবৈ
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ক্রঃ ববষয় েময়

১) পব�বিবৈ� মরাধ্যদম আদলরািিরা� েূত্রপরাৈ ১৫ বমবিট

২) খরাে্য তৈ�ী� জি্য প্রদয়রাজিীয় উপক�ণ বিদয় আদলরািিরা ২০ বমবিট

৩)
রবরািদে ও রপি – এ� মরাধ্যদম বববভন্ন বয়দে� হরাঁে - মু�গী� জি্য বক বক 
অিুপরাদৈ খরাে্য উপরােরাি বিদয় খরাে্য তৈ�ী হদব রেই ববষয়ক আদলরািিরা 

৪০ বমবিট

৪)
খরাে্য প্রস্তুবৈক�ণ বিদয় বভবিও রেখরাদিরা হদবরঃ “GHOROYA BHABE HANS 
MURGIR KHABAR TOIRI- mp4”

৫ বমবিট

৫) প্রবিক্ষরারদেীদে� েরাদর আদলরািিরা, প্রদ্রাতি� পবদে এবং হ্যরাণ্ডববল ববৈ�ণ ৩০ বমবিট

৬) বভবিও রেখরাদিরা হদবরঃ “হরাঁদে� খরাবরা� তৈ�ী� েহজ উপরায়- mp4 ১০ বমবিট

৭) বভবিও – বট বিদয় আদলরািিরা ও প্রবিক্ষরারদেীদে� েরাদর প্রদ্রাতি� পবদে ১৫ বমবিট

৮)
হরাদৈ-কলদম ঘদ�রায়রা ভরাদব খরাবরা� তৈ�ী� আদগ প্রবিক্ষরারদেীদে� েরাদর 
প্রদয়রাজিীয় প্রস্তুবৈপদবদে� আদলরািিরা ও প্রদ্রাতি�

১৫ বমবিট

৯) প্রবিক্ষক, প্রবিক্ষরারদেীদে� বিদয় হরাদৈ কলদম ৫ রকবজ খরাবরা� প্রস্তুৈ ক�দব ১ ঘটেরা ১৫ বমবিট

১০)
আদলরািিরা ও প্রবিক্ষরারদেীদে� েরাদর প্রদ্রাতি� পবদেরঃ অবন্তম আদলরািিরা ও প্রদ্রাতি� 
পবদে

১৫ বমবিট

বেি েংখ্যরা –  ১ বেি েময় – ৪ ঘটেরা

আফটরা� সু্দল ঘদ�রায়রা ভরাদব হরাঁে মু�গী� খরাবরা� তৈ�ী� প্রবিক্ষণ
প্রবিক্ষদণ� জি্য প্রদয়রাজিীয় উপক�ণরঃ রবরািদে, িরাটিরা�, িক বরা রবরািদে রপি, গম, ধরাি, করাদলরা বৈল/েব�ষরা রখরাল, 
েয়রাববি রখরাল, শুটবক মরাদ�� গুদড়রা, বঝিুক ভরাঙরা, খরাবরা� লবণ, খবিজ লবণ, বভটরাবমি, ১বট প্রাবষ্টক পরাত্র, জল, 
েরাবড়পরাল্লরা ও বরাটখরা�রা, িট, িরামি বরা হরাৈরা
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ঘদ�রায়রা ভরাদব েহদজ হরাঁে-মু�বগ� খরাে্য তৈব�

রবি কদয়ক ব�� ধদ� আমরাদে� রেদি বরাবণবজ্যকভরাদব হরাঁে-মু�বগ পরালি শুরু হদয়দ�। বৈদেমরাদি হরাঁে-মু�বগ� 
খরামরা� (রপরাবল্ট বফি) দবি লরাভজিক ব্যবেরা বহদেদব পব�বিৈ। আবরা� হরাঁে-মু�বগ� খরাবরা� তৈব� কদ� এেব 
খরামরাদ� ে�ব�রাহ ক�রাও রবি লরাভজিক ব্যবেরা হদৈ পরাদ�। আমরাদে� রেদি রপরালবরে ফরাদমদে� প্রধরাি েমে্যরা হদছে 
মু�বগ� র�রাগবরালরাই এবং েুষম খরাদে্য� অভরাব। বরাজরাদ� বববক্� জি্য িরাদল� খুে, গদম� ভূবষ, িরাদল� কুড়রা, চখল 
ইৈ্যরাবে বমবিদয় হরাঁে-মু�বগ� খরাে্য তৈব� ক�রা হদয় ররাদক বকন্তু বরাবড়দৈ খুব েহদজই বিদজ�রাই হরাঁে-মু�বগ� জি্য 
েুষম খরাে্য প্রস্তুৈ কদ� রিওয়রা �রায়।

বরাজরা� েম্ভরাবিরারঃ
বরাজরাদ� বৈদেমরাদি রবি কদয়ক ধ�দণ� রপরালবরে বফি তৈব� অবস্রায় পরাওয়রা �রায়। এগুদলরা� মদধ্য বক�ু আদ� �রাদে� 
উৎপরােিেরামগ্ী� মূল্য গ্রাদম� েব�দ্র েরাধরা�ণ মরািুষদে� হরাদৈ� িরাগরাদল� বরাইদ� আবরা� রেখরা �রায় অদিক েময় 
উৎপরােদি� েময় র� মরাি ররাদক ব্যবহরাদ�� েময় প�দেন্ত রে মরাি আ� অকু্ষণ্ন ররাদক িরা। ফদল ওই েব খরাবরা� রখদয় 
হরাঁে-মু�বগ� স্বরাস্্যহরািীও ঘদট। অদিদক র�রাট র�রাট হরাঁে-মু�বগ� খরামরা�ী খরাে্য তৈব�দক ঝরাদমলরা মদি কদ�ি। ৈরা�রা 
বরাজরা� ররদক তৈব� খরাে্যদ্রব্য বকদি ররাদকি বকন্তু খুব েহদজই আ� েুলভ মূদল্য এেব খরাে্য বরাবড়দৈই প্রস্তুৈ ক�রা 
�রায় আবরা� অদিদক এই খরাে্য প্রস্তুৈ কদ� ৈরা�রা বববক্ কদ� এক অবৈব�ক্ত জীববকরা� উপরায় ক�দৈ পরাদ�। 

প্রদয়রাজিীয় উপক�ণরঃ
স্রায়ী �ন্ত্রপরাবৈরঃ ১বট পরাত্র, েরাবড়পরাল্লরা, িট, ১ বট িরামি বরা হরাৈরা, বববভন্ন খরাে্য উপরােরাি  

খরাবরা� প্রস্তুবৈ� জি্য প্রদয়রাজিীয় করাঁিরামরালরঃ  গম, ধরাি/খঁুে, করাদলরা বৈল/ েব�ষরা/ বরােরাম রখরাল, েয়রাববি রখরাল, 
শুটবক মরাদ�� গুদড়রা, বঝিুক ভরাঙরা, খরাবরা� লবণ, খবিজ লবণ, বভটরাবমি

খরাে্য তৈব�� বিয়মরঃ
১। ৫ রকবজ খরাবরা� তৈ�ী ক�রা� জি্য উপদ�� ৈরাবলকরা অিু�রায়ী খরাে্য উপরােরািগুদলরা রমদপ বিদৈ হদব।

২। খরাে্য উপরােরািগুদলরা র�রাদে বেদয় ভরাদলরাভরাদব শুবকদয় বিদৈ হদব।

৩। উপরােরািগুদলরা গুঁড়রা কদ� বিদৈ হদব। এগুদলরা গমভরাঙ্গরা রমবিদি গুঁড়রা ক�রা �রায়। আবরা� রঢঁবকদৈও গুঁড়রা 
ক�রা  �রায় ৈদব এদৈ খুব রববি বমবহ হদব িরা, আবরা� েময়ও রববি লরাগদব।

৪। উপরােরািগুদলরা িরালুিীদৈ রিদল বিদৈ হদব।

৫। মরাপবট েবিক হবরা� জি্য প্রদৈ্যকবট গুড়রা আলরােরা আলরােরা রমদপ বিদৈ হদব।

৬। এ�প� একবট বড় পরাদত্র েবগুদলরা খরাে্য উপরােরাি একদত্র ঢরালদৈ হদব। করাদি� হরাৈরা বেদয় এগুদলরা 
ভরাদলরাভরাদব রমিরাদৈ হদব।
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খরাে্য উপরােরাি পব�মরাি (%) ৫ রকবজ জি্য প্রদয়রাজি

ভুট্রা/গম/িরাদল� খুঁে ৩৫ ১৭৫০ গ্রাম

বরােরাম/ করাদলরা বৈল/ েব�ষরা রখরাল ৩০ ১৫০০ গ্রাম

শুঁটবক মরাদ�� গুদড়রা ৮ ৪০০ গ্রাম

�রাইে পরাবলি/ কঁুদড়রা/ গদম� ভূবষ ২৪ ১২০০ গ্রাম

বববভন্ন প্রকরা� খবিজ দ্রদব্য� বমশ্রণ ৩ ১৫০ গ্রাম

বববভন্ন বয়দে� মু�গী� জি্য েুষম খরাে্য তৈব�� একবট ফ�মুলরা
১ বেি ররদক ৮ েপ্তরাহ প�দেন্ত বয়দে� মু�গী� ৫ রকবজ েুষম খরাে্য তৈ�ী� জি্য ফ�মুলরা 

খরাে্য উপরােরাি পব�মরাি (%) ৫ রকবজ জি্য প্রদয়রাজি

ভুট্রা/গম/িরাদল� খুঁে ৪৫ ২২৫০ গ্রাম

বরােরাম/ করাদলরা বৈল/ েব�ষরা রখরাল ১৫ ৭৫০ গ্রাম

শুঁটবক মরাদ�� গুদড়রা ৬ ৩০০ গ্রাম

�রাইে পরাবলি/ কঁুদড়রা/ গদম� ভূবষ ৩০ ১৫০০ গ্রাম

বববভন্ন প্রকরা� খবিজ দ্রদব্য� বমশ্রণ ৩ ১৫০ গ্রাম

খরাবরা� লবণ ১ ৫০ গ্রাম

বিম পরাড়রা� আদগরঃ

বিম পরাড়রা শুরু� ১ েপ্তরাহ আদগ ররদক রিষ প�দেন্তরঃ

খরাে্য উপরােরাি পব�মরাি (%) ৫ রকবজ জি্য প্রদয়রাজি

ভুট্রা/গম/িরাদল� খুঁে ৪৮ ২৪০০ গ্রাম

বরােরাম/ করাদলরা বৈল/ েব�ষরা রখরাল ২০ ১০০০ গ্রাম

শুঁটবক মরাদ�� গুদড়রা ৭ ৩৫০ গ্রাম

�রাইে পরাবলি/ কঁুদড়রা/ গদম� ভূবষ ২২ ১১০০ গ্রাম

বববভন্ন প্রকরা� খবিজ দ্রদব্য� বমশ্রণ ৩ ১৫০ গ্রাম
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বববভন্ন বয়দে� হরাঁদে� জি্য েুষম খরাে্য তৈব�� একবট ফ�মুলরারঃ

খরাে্য উপরােরাি

পব�মরাি 
(%)

৫ রকবজ জি্য 
প্রদয়রাজি

পব�মরাি (%)
৫ রকবজ জি্য 

প্রদয়রাজি
পব�মরাি (%)

৫ রকবজ জি্য 
প্রদয়রাজি

০ – ৩ েপ্তরাহ
(বরাচ্রা অবস্রায় খরাবরা�)

৪ – ২০ েপ্তরাহ
(বরাড়ন্ত অবস্রায় খরাবরা�)

২১ েপ্তরাদহ� প� ররদক
(বরাড়ন্ত অবস্রায় খরাবরা�)

ভুট্রা/িরাদল� খঁুে ৩০ ১৫০০ গ্রাম ৩০ ১৫০০ গ্রাম ৩৫ ১৭৫০ গ্রাম

গম ভরাঙরা ২০ ১০০০ গ্রাম ৩০ ১৫০০ গ্রাম ২০ ১০০০ গ্রাম

বৈল/ েব�ষরা/ 
েয়রাববি রখরাল

২৫ ১২৫০ গ্রাম ২০ ১০০০ গ্রাম ১৭ ৮৫০ গ্রাম

শুঁটবক মরাদ�� 
গুদড়রা

১২ ৬০০ গ্রাম ১২ ৬০০ গ্রাম ১০ ৫০ গ্রাম

বঝিুক গুদড়রা ১ ৫০ গ্রাম ১ ৫০ গ্রাম ৬ ৩০০ গ্রাম

খবিজ লবণ ২ ১০০ গ্রাম ২ ১০০ গ্রাম ২ ১০০ গ্রাম

কুঁদড়রা ১০ ৫০০ গ্রাম ৫ ২৫০ গ্রাম ১০ ৫০০ গ্রাম

�বে হরাঁে র�দড় পরালি ক�রা হয় রেই রক্ষদত্র উক্ত েুষম খরাে্য তৈব�� একবট ফ�মুলরারঃ

খরাে্য উপরােরাি পব�মরাি (%) ৫ রকবজ জি্য প্রদয়রাজি

ভুট্রা/গম/ দ�রাট েরািরািষ্য/ িরাদল� খুঁে ৩৫ ১৭৫০ গ্রাম

বরােরাম/ করাদলরা বৈল/ েব�ষরা রখরাল ১০ ৫০০ গ্রাম

শুঁটবক মরাদ�� গুদড়রা ২০ ১০০০ গ্রাম

বঝিুক গুদড়রা ৩ ১৫০ গ্রাম

খবিজ লবণ ২ ১০০ গ্রাম

কুঁদড়রা ৩০ ১৫০০ গ্রাম

খরাওয়রাদিরা� বিয়মরঃ
বষদেরা রমৌেুদম অধদে�রাড়রা অবস্রায় পরালিকৃৈ বরাচ্রা হরাঁে মু�গীদক তেবিক ৪০ গ্রাম এবং বয়স্গুদলরাদক ৬০ গ্রাম হরাদ� 
েুষম খরাে্য বেদৈ হদব। ৈদব শুষ্ রমৌেুদম প্ররাকৃবৈক খরাদে্য� পব�মরাি কদম �রায় বদল এেময় র�দড় খরাওয়রাদিরা� 
পরািরাপরাবি ৭০ ররদক ৮০ গ্রাম খরাে্য ে�ব�রাহ ক�রা ে�করা�। 

�বে প্রবৈ বেি গুগবল/বঝিুক, িরামুক খরাওয়রাদিরা �রায় বরা খরায় ৈরাহদল মরাদ�� গুঁদড়রা িরা বেদলও িলদব। উক্তেরাি খরাে্য 
�বে ভরাদৈ� ফ্যরাদি� েরাদর মরাবখদয় রেওয়রা হয় ৈরা হদল িরাদল� খুঁে অিুপরাৈ কম বেদল িলদব। 
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ক্রঃ ববষয় েময়

১) পব�বিবৈ� মরাধ্যদম আদলরািিরা� েূত্রপরাৈ  ১৫ বমবিট

২)
পরাওয়রা� পদয়টে রপ্রদজদটেিদি� মরাধ্যদম বময়রাওয়রাবক পদ্ধবৈদৈ দ্রুৈ বিরায়দি� 
মূল আদলরািিরায় প্রদবি

৪০ বমবিট

৩) েংবক্ষপ্ত প্রদ্রাতি� পবদে ১৫ বমবিট

৪) বময়রাওয়রাবক পদ্ধবৈদৈ দ্রুৈ বিরায়ি িীষদেক mp4 বভবিও প্রেিদেি  ১০ বমবিট

৫) েরামবগ্কভরাদব বময়রাওয়রাবক পদ্ধবৈ রূপরায়ণ বিদয় প্রদ্রাতি� পবদে  ৪৫ বমবিট

৬)
বরাইদ� বগদয় হরাদৈ-কলদম প্রবিক্ষণ রেওয়রা� আদগ আদলরািিরা িরালরাদৈ িরালরাদৈ 
রবরাদিদে িক বরা মরাকদেরা� রপি ব্যবহরা� কদ� কীভরাদব বময়রাওয়বক বিরায়ি ক�দৈ 
হদব ৈরা রবরাঝরাদিরা 

৪৫ বমবিট

৭)
প্রবিক্ষণ কদক্ষ� বরাইদ�� রকরািও ফরাঁকরা জবমদৈ বববভন্ন উপক�ণ েহদ�রাদগ 
হরাদৈ-কলদম বময়রাওয়রাবক পদ্ধবৈ� প্রবিক্ষণ

১ ঘণ্রা ১০ বমবিট

৮) বময়রাওয়রাবক পদ্ধবৈ� বলফদলট ববৈ�ণ ১৫ বমবিট

বেি েংখ্যরা –  ১ বেি েময় – ৪ ঘরঃ ১৫ বমরঃ

বময়রাওয়রাবক পদ্ধবৈদৈ দ্রুৈ বিরায়দি� প্রবিক্ষণ
প্রবিক্ষদণ� জি্য প্রদয়রাজিীয় উপক�ণরঃ রবরািদে, িরাটিরা�, িক বরা রবরািদে রপি, প্রবিক্ষরারদেীদে� মরাদি বিদয় বগদয় হরাদৈ-
কলদম বময়রাওয়রাবক� প্রবিক্ষণ রেওয়রা� জি্য প্রদয়রাজিীয় উপক�ণ েমূহ, এলবেবি রপ্ররাদজ্� ও েরাউন্ড বেদটিম।



প্রশিক্ষণ শির্দেশিকা

55

বময়রাওয়রাবক পদ্ধবৈদৈ দ্রুৈ জঙ্গল তৈব�
বময়রাওয়রাবক পদ্ধবৈ� ববদিষত্বরঃ 

১) মরাবট� েদঙ্গ বববভন্ন উপক�ণ বমবিদয় বঢবপ তৈব�  

২) স্রািীয় প্রজরাবৈ� গরা� বিবদেরািি 

৩) রলয়রা� বরা স্� তৈব�� জি্য বববভন্ন উচ্ৈরা� গরা� বিবদেরািি

৪) প্রবৈবট বঢবপদৈ খুব ঘিভরাদব (প্রবৈ বগদেবমটরাদ� ৩বট কদ�) 
িরা�রা র�রাপণ 

৫) িরা�রা র�রাপদণ� প� মরালবিং কদ� মরাবট রঢদক রফলরা

৬) মরালবিং-এ� উপদ�ই জলদেি 

৭) রহরােপরাইদপ ঝরাঁঝব� লরাবগদয় জলদেি

৭) প্রবৈবট বঢবপদৈ �ররা�র বিকরাবি� ব্যবস্রা   

েংদক্ষদপ বময়রাওয়রাবক পদ্ধবৈরঃ

১) বরা�রাই ক�রা জবম পব�ষ্রা� –
র� জবমদৈ বময়রাওয়রাবক জঙ্গল ক�রা হদব রেই জবমবটদক প্ররদম 
ভরাল কদ� পব�ষ্রা� ক�দৈ হদব।

২) পব�ষ্রা� জবম� েীমরা বিদেদেি ও িকিরা তৈব�
জবম প্রস্তুৈ হদয় �রাওয়রা� প� েবড় ও িুদি� েরাহরাদ�্য জবম� েীমরািরা 
বিদেদেি ক�দৈ হদব।

এ�প� করাগদজ প্রস্রাববৈ বময়রাওয়রাবক জঙ্গদল� একবট িকিরা তৈব� 
ক�দৈ হদব। অদিকটরা জবম� ওপ� জঙ্গল তৈব� ক�দৈ হদল িকিরা 
জদল� পরাইপলরাইি, মরাল মজুদৈ� জরায়গরা েহ �রাবৈীয় বজবিদে� 
উদল্লখ ররাকরা বরাঞ্ছিীয়।  
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৩) বববভন্ন উপক�ণ েংগ্হ ও প্রবক্য়রাক�ণ
ক) বরাদয়রামরাে তৈব�� জি্য – বময়রাওয়রাবক পদ্ধবৈদৈ জঙ্গল তৈব�� 
জি্য প্ররদমই মরাবট তৈব� ক�দৈ হয়। বববভন্ন বজবিে বমবিদয় 
বরাদয়রামরাে তৈব� কদ� ৈরা বিবেদেষ্ট বিয়ম রমদি ৈরা মরাবটদৈ রমিরাদৈ 
হয়। 

বরাদয়রামরাদে� উপক�ণরঃ
y ব�দ্র তৈব�করা�ী পেরারদে – ধরাদি� রখরােরা, গদম� রখরােরা, ভূট্রা� ভরাঙরা 
রখরােরা, বরােরাদম� ভরাঙরা রখরােরা ইৈ্যরাবে।
y জল ধরা�ণকরা�ী পেরারদে – আদখ� শুকদিরা িরাল, দকরাদকরা 
বপট ইৈ্যরাবে।
y েরা� – রগরাব�, দকঁদিরােরা�, �রাগদল� মল ইৈ্যরাবে।

বরাদয়রামরাে তৈব�
বরাদয়রামরাদে� জি্য প্রদয়রাজিীয় এইেব উপক�ণ েংগ্হ ক�রা� প� 
ৈরা রজবেবব বরা শ্রবমক লরাবগদয় ভরাল কদ� বমশ্রণ কদ� মজুৈ কদ� 

�রাখদৈ হয়।

খ) জীবমৃৈ বরা পচিগব্য তৈব� জি্য – আববি্যক িরা হদলও এদক্ষদত্র 
িরা�রা র�রাপদণ� আদগ মরাবটদৈ বিবেদেষ্ট অিুপরাদৈ পচিগব্যও রমিরাদল 
ভরাল ফল পরাওয়রা �রায়। 

পচিগদব্য� উপক�ণ (১ এক� জবমদৈ)রঃ
y দেবি গরু� রগরাব�      ১০-১৫ রকবজ 
y রগরামূত্র        ৩-৪ বলটরা� 
y বমবষ্ট গুড়        ১-২ রকবজ 
y িরাদল� রবেি      ২ রকবজ
y স্বরাভরাববক জঙ্গদল� মরাবট      ২-৩ মুদিরা
y জল                       ২০০-২৫০ বলটরা� 

পচিগব্য তৈব�রঃ
এই েমস্ উপক�ণ ভরাল কদ� জদল বমবিদয় পচিগব্য তৈব� 

ক�দৈ হদয়। জবম� আয়ৈি অিু�রায়ী পচিগদব্য� উপক�দণ� 

অিুপরাৈ বিধদেরা�ণ ক�রা হয়। 
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গ) মরালবিং ক�রা� জি্য – মরাবট� আদ্রদেৈরা ধদ� �রাখরা� জি্য এই 
মরালবিং ক�রা হদয় ররাদক। ৈদব বময়রাওয়রাবক পদ্ধবৈ� ববদিদষত্ব হল 
এদক্ষদত্র মরালবিং ৬-৮ মরাে �রাখদৈই হয়। 

মরালবিং-এ� উপক�ণরঃ
y ধরাদি� খড়, গদম� খড়, �দব� বৃন্ত, ভূট্রা� বৃন্ত ইৈ্যরাবে
y ১.৫-২ ফুট উচ্ৈরা� ৩০বট বরাঁদি� খুঁবট (প্রবৈ বঢবপ� জি্য)
y ৩-৪ রকবজ পরাদট� েবড় (প্রবৈবট বঢবপ� জি্য) 

ঘ) িরা�রা রেরাজরা �রাখরা� জি্য 
বরাঁদি� কবচি – বঢবপদৈ িরা�রা 
র�রাপণ ক�রা� আদগ িরা�রা� েমেংখ্যক ১ বমটরা� বরা ৈরা� রিদয় েরামরাি্য 
রববি উচ্ৈরা� বরাঁদি� কবচি বরা েরু করাবি রজরাগরাড় কদ� �রাখদৈ হদব। 
�রা িরা�রাগুদলরাদক রেরাজরা �রাখরা� করাদজ ব্যবহরা� ক�রা হয়। িরা�রাদক বরাঁদি� 
কবচি� েদঙ্গ বরাঁধরা� জি্য পরাদট� েরু েবড় ব্যবহরা� ক�দৈ হদব।     

৪) মরাবট প্রস্তুৈ ও বঢবপ তৈব� ক�রা
জবমদৈ ররাকরা �রাবৈীয় অপ্রদয়রাজিীয় বস্তু েব�দয় রফদল জবম� েব আগরা�রা 
বিমূদেল কদ� জবম� মরাবট ভরাল কদ� েমরাি ক�দৈ হদব। এবরা� িকিরা 
অিু�রায়ী ওই জবমদৈ এক বরা একরাবধক বঢবপ তৈব� ক�দৈ হদব।

y বঢবপ তৈব�� জি্য ১০০ বগদেবমটরা� (২০ X ৫ বমটরা�) ও ১ বমটরা� গভী� 
গৈদে ক�দৈ হদব। 
y প্ররাপ্ত মরাবট েুবট েমরাি ভরাগ কদ� র�দখ বেদৈ হদব। 
y গদৈদে হরাৈ বেদয় বক�ুটরা বরাদয়রামরাে �বড়দয় বেদৈ হদব।
y বরাবক বদয়রামরাে েুদটরা েমরাি ভরাদগ ভরাগ ক�দৈ হদব।
y এ�প� অদধদেক মরাবট গদৈদে রফলদৈ হদব।
y ৈরা� ওপ� অদধদেক বরাদয়রামরাে ববব�দয় বেদৈ হদব। 
y একইভরাদব আবরা� বরাবক অদধদেক মরাবট রফলুি।
y দিদষ বরাবক বরাদয়রামরাে এবং পচিগব্য ভরাল কদ� মরাবটদৈ  �বড়দয় বেি। 
িরা�রা র�রাপদণ� জি্য বঢবপ 
প্রস্তুৈ। 

৫) গরা� ও প্রজরাবৈ বিবদেরািি 

মদি �রাখদৈ হদবরঃ
y স্রািীয় রকরািও স্বরাভরাববক জঙ্গদল পব�েিদেি।
y বববভন্ন উচ্ৈরা� েহজলভ্য গরাদ�� ৈরাবলকরা তৈব� ক�রা।
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y এলরাকরায় েহজলভ্য স্রািীয় প্রজরাবৈ� ওপ� গুরুত্ব রেওয়রা। 
y স্রািীয় িরােদেরা�ী� েদঙ্গ র�রাগরাদ�রাগ ক�রা।
রলয়রা� বরা স্� তৈব�� জি্য এদক্ষদত্র উচ্ৈরা অিু�রায়ী বববভন্ন  গরা� বিবদেরািি 
ক�দৈ হয়।  

বববভন্ন উচ্ৈরা� িরা� ধ�দি� গরা�রঃ
y গুল্ম (২-৬ বমটরা�)
y েরাব বরে (৬-১৫ বমটরা�)

y বরে (১৫-৩৫ বমটরা�)
y ক্যরাদিরাবপ (৩৫ বমটরাদ�� রববি)

র�রাপদণ� আদগ িরা�রাগুদলরা বঢবপদৈ ববেদয় প্রবৈবট গ্রুদপ বববভন্ন উচ্ৈরা� গরাদ�� ববি্যরাে রেদখ বিদৈ হয়। 

৬) রলয়রা� তৈব�� জি্য িরা�রা র�রাপদণ� পদ্ধবৈ
প্রবৈবট ১০০ বগদেবমটরাদ�� বঢবপদক প্রবৈ বগদেবমটরাদ�� ১০০বট গ্রুদপ ভরাগ 
কদ� ৈরাদৈ গৈদে কদ� বববভন্ন উচ্ৈরা� বববভন্ন ধ�দি� গরা� (রকরাররাও প্রবৈ 
গ্রুদপ ৩বট/দকরাররাও ৪বট) দ�রাপণ ক�দৈ হদব। িরা�রা ররদক িরা�রা� েূ�ত্ব 
হদব ৬০ রেবম.।  

বময়রাওয়রাবক জঙ্গদল উচ্ৈরা অিু�রায়ী বববভন্ন গরাদ�� অিুপরাৈ 
েরাধরা�ণৈ এমি হদল ভরাল হয়রঃ

y গুদল্ম� স্�                 ৮-১২%
y েরাব বরে রলয়রা�/স্�         ২৫-৩০%
y গরাদ�� স্�                 ৪০-৫০%
y ক্যরাদিরাবপ রলয়রা�/স্�        ১৫-২০%

৭) র�রাপণ প�বৈদেী করাজ
ক) মরালবিং – িরা�রা র�রাপদণ� প� ধরাদি� খড়/গদম� খড়/�দব� বৃন্ত বরা 
ভূট্রা� বৃদন্ত� েরাহরাদ�্য ৫-৭ ইবচি পুরু কদ� মরাবট রঢদক বেদৈ হদব। 
ৈরা�প� িরা�রা� মরাদঝ মরাদঝ বরাঁদি� খুঁবট পুঁদৈ মরাবট� উপ�করা� মরালবিং 
রিদপ খুঁবটগুদলরাদক পরাদট� েবড় বেদয় রবঁদধ বেদৈ হয়। এদৈ রজরাদ� 
হরাওয়রা বেদলও মরালবিং েদ� �রাদব িরা। 

খ) িরা�রা রেরাজরা �রাখদৈ – মরালবিং হদয় রগদল িরা�রা� েরামরাি্য েূদ� বরাঁদি� 
কবচি/করাবি পুঁদৈ পরাদট� েরু েবড় বেদয় ৈরা� েদঙ্গ িরা�রাবটদক হরালকরা 
কদ� রবঁদধ বেদৈ হদব। কবচি� উচ্ৈরা র�ি িরা�রা� েদঙ্গ েরামঞ্জে্যপূণদে হয়। 
িরা�রা লম্রা হদয় ঝুদল পড়দল রেখরাদি লম্রা কবচি/করাবি ব্যবহরা� ক�দৈ 
হয়। 
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৮) জলদেি
প্ররম অবস্রায় প্রবৈবেি জঙ্গদল ১ ঘণ্রা জলদেদি� প্রদয়রাজি হয়। মরালবিং-এ� উপদ�ই জলদেি বেদৈ হয়। বঢবপ� 
প্রবৈ বগদেবমটরাদ� ৫ বলটরা� জল লরাদগ। অরদেরাৎ ১০০ বগদেবমটরা� জরায়গরা� জি্য ৫০০ বলটরা� জদল� প্রদয়রাজি হদব। 

জলদেদি� েমদয় ঝরাঁঝব� �রাড়রা 
রহরােপরাইপ ব্যবহরা� ক�রা �রাদব িরা।

রহরােপরাইদপ� মুদখ ঝরাঁঝব� লরাবগদয় রেি 
বেদৈ হদব।

৯) বিকরাবি ব্যবস্রা
উপ�ুক্ত বিকরাবি ব্যবস্রা ররাকরা বরাঞ্ছিীয়। জঙ্গদল �রাদৈ রকরািওভরাদব জল জমদৈ িরা পরাদ�।

বঢবপদৈ রকরািও িীিু জরায়গরা বরা গৈদে 
ররাকরা িলদব িরা।

বঢবপদৈ উপ�ুক্ত বিকরাবি ব্যবস্রা।

১০) রেখভরাল
র�রাপদণ� প� ২-৩ ব�� েময়করাল প�দেন্ত এই জঙ্গদল পব�ি�দেরা� প্রদয়রাজি হয়। ১-২ মরাে অন্ত� এই প্রবক্য়রা 
িরালরাদৈ হয়। এদক্ষদত্র অবি্য ক�ণীয়;-

y প্রবৈ বঢবপ� মদ� �রাওয়রা িরা�রা বিবনিৈ ক�রা
y মৃৈ িরা�রা ৈুদল িৈুি িরা�রা র�রাপণ ক�রা
y কখিই গরাদ�� িরাল �রাঁটরাই ক�রা �রাদব িরা
y জঙ্গদল� মরাবট ররদক শুকদিরা পরাৈরা ও িরালপরালরা রৈরালরা িলদব িরা
y গরাদ� বরা মরাবটদৈ রকরািও �রােরায়বিক ব্যবহরা� ররদক বব�ৈ ররাকরা
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ক্রঃ ববষয় েময়

১) পব�বিবৈ পদবদে� মরাধ্যদম আদলরািিরা� শুরু ১৫ বমবিট

২) রভষজ উবভিে-এ� ভূবমকরা এবং িরাদষ� র�ৌবক্তকৈরা বিদয় আদলরািিরা ৩০ বমবিট

৩) বভবিও প্রেিদেণ – রভষজ উবভিে িরাষ কদ� ভরাগ্য বেদলদ�..... mp4 ০৫ বমবিট

৪) প্রেবিদেৈ বভবিও বিদয় আদলরািিরা ১৫ বমবিট

৫) প্রদ্রাতি� পবদে ১৫ বমবিট

৬) বক�ু বক�ু উদল্লখদ�রাগ্য রভষজ উবভিদে� বিত্র প্রেিদেণ “Herbal Tree.ppt” ২০ বমবিট

৭)
ঘদ�রায়রা রভষজ উবভিে বরাগরাি, েংগ্হ, গুেরামজরাৈক�ণ, বহুমুখী ব্যবহরা� ও 
অরদেচিবৈক গুরুত্ব বলফদলট ববৈ�ণ

১০ বমবিট

৮)
ঘদ�রায়রা রভষজ উবভিে বরাগরাি, েংগ্হ, গুেরামজরাৈক�ণ, বহুমুখী ব্যবহরা� ও 
অরদেচিবৈক গুরুত্ব বিদয় আদলরািিরা

২০ বমবিট

৯)  “Some Herbal Trees.pdf” িরামক বলফদলট ববৈ�ণ ও আদলরািিরা ১০ বমবিট

১০) আদলরাবিৈ ববষয় বিদয় প্র্ উতি� পবদে ১৫ বমবিট

১১)
“েরাব�দ্র্� ববদমরািি ও স্বরাস্্য �ক্ষরায় পরাব�বরাব�ক রভষজ বরাগরাি” বিদয় আদলরািিরা 
ও বলফদলট ববৈ�ণ

৩০ বমবিট

১২) বভবিও প্রেিদেণ – “Herbs and its Utility.mp4” ও আদলরািিরা ১৫ বমবিট

১৩) রভষজ উবভিদে� উপকরাব�ৈরা বিদয় আদলরািিরা ১৫ বমবিট

১৪)
বভবিও প্রেিদেণ – “অদলৌবকক গরা� েবজিরা পরাৈরা� ববস্ময়ক� গুণ.mp4” ও 
আদলরািিরা

১৫ বমবিট

১৫) “রভষজ উবভিদে� উপকরাব�ৈরা” িরামক বলফদলট ববৈ�ণ ও আদলরািিরা ১০ বমবিট

বেি েংখ্যরা – ১ বেি েময় – ৪ ঘটেরা

েহদজ রভষজ উবভিে েংক্রান্ত প্রবিক্ষণ
প্রবিক্ষদণ� জি্য প্রদয়রাজিীয় উপক�িরঃ (১) রবরািদে, িরাটিরা�, িক, দবরািদে রপি  (২) বক�ু রভষজ উবভিে
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ঘদ�রায়রা রভষজ উবভিে বরাগরাি, েংগ্হ, গুেরামজরাৈক�ণ,           
বহুমুখী ব্যবহরা� ও অরদেচিবৈক গুরুত্ব 

ঘদ�রায়রা রভষজ বরাগরাি তৈব�রঃ
ভরা�দৈ� প্রবৈবট গ্রাম্য  পব�বরাদ�� প্ররারবমক, েরাধরা�ণ স্বরাস্্য  
পব�বরাদ�� মবহলরাদে� ববদিষ কদ� বয়স্ মবহলরাদে� উপ� 
ে্ূণদে বিভদে�িীল। এই রপ্রক্ষরাপদট েরাঁবড়দয় প্রবৈ পব�বরাদ� 
একবট কদ� ঘদ�রায়রা রভষজ বরাগরাি তৈব� ক�রা প্রদয়রাজি �রা 
রভষজ উবভিদে� পুিরুজ্ীবি ও স্রািীয় প্রবক্য়রায় ৈরা� ব্যবহরা� 
েুবিবচিৈ ক�দব। ঘদ�রায়রা রভষজ বরাগরাি আমরাদে� েরাধরা�ণ 
অেুখ-ববেুদখ রভষদজ� িরাবহেরা রমটরাদিরা� পরািরাপরাবি পব�দবিদক 
েুন্দ� ও েুস্ �রাখদৈ অদিকরাংদি েরাহরা�্য  কদ�। দ�রাগ-ব্যরাবধ 
েরা�রাদিরা� েরাদর েরাদর এই েব রভষজ ি�ীদ� র�রাগ প্রবৈদ�রাধ 

ক্ষমৈরাও গদড় রৈরাদল। েরাধরা�ণ স্বরাদস্্য� জি্য  প্রবৈ বেি এক জি পূণদেবয়স্ ব্যবক্ত� কমপদক্ষ বৈিদিরা গ্রাম রভষজ 
গুণে্ন্ন িরাক-েববজ খরাওয়রা উবিৈ।

ঘদ�রায়রা রভষজ বরাগরাি তৈব�� জি্য  দ� ববষয়গুদলরা� বেদক ববদিষ েৃবষ্ট রেওয়রা ে�করা� রেগুদলরা হল-

১) জবম বিবদেরািি

২) জবম তৈব�

৩) বীজ বিবদেরািি ও বীজৈলরা তৈব�

৪) রভষজ উবভিে বিবদেরািি

৫) র�রাগ ও রপরাকরা েমি

েরাধরা�ণৈ ঘদ�রায়রা রভষজ বরাগরাদি উবভিেদক রপরাকরা মরাকদড়� হরাৈ ররদক �ক্ষরা ক�রা� জি্য  �রােরায়বিক কীটিরািক 
ব্যবহরা� িরা কদ� ঘদ�রায়রা পদ্ধবৈ ব্যবহরা� ক�রাই ভরাদলরা। ৈরাই প্রদয়রাজদি েকরাদল এই েব গরাদ�� পরাৈরায় একটু 
উিুদি� �রাই �বড়দয় বেদল বপঁপদড় বরা অি্য  দপরাকরা মরাকড় ধদ� িরা। দপরাকরা-মরাকড় ধ�রা গরাদ� বরােক পরাৈরা অরবরা 
বিৈরামরাক অরবরা বিম বরা বিবেন্দরা বেদ্ধ জদল েরাবরাি বরা ব�িরা রভজরাদিরা জল বমবিদয় গরাদ� ব�বটদয় বেদয় র�রাগ-দপরাকরা 
েমি ক�রা �রায়। দ�রাগ-দপরাকরা েমদি� রক্ষদত্র কপূদে� একবট গুরুত্বপূণদে উপরােরাি। কপূদে� জদল গুদল �বড়দয় বেদয়ও 
গরাদ�� র�রাগ-দপরাকরা েমি ক�রা �রায়। 

উৎপরাবেৈ রভষজ উবভিে েংগ্হ ও গুেরামজরাৈক�ণরঃ
রভষজ উবভিে উৎপরােি ক�রা� প� ৈরাদক বিক েমদয় েংগ্হ এবং েং�ক্ষণ বরা গুেরামজরাৈ িরা ক�দল ৈরা� রভষজ 
গুণ বিকমদৈরা ররাদক িরা বরা করা�দেক�ী হয় িরা। ৈরাই অবৈ প্ররািীিকরাল ররদকই এ ববষদয় ববদিষ বববধ রমদি িলরা� 
ববধরাি �দয়দ�। দভষজ েংগ্হ পদ্ধবৈ ও েং�ক্ষণ ঔষবধ দ্রব্য বরা রভষজ িৈুি ও পব�পুষ্ট হদৈ হদব। দপরাকরামরাকড় 
বিরা�রা িষ্ট হয় িরাই এমি। দ� ঋৈুদৈ র�ই ফুল-ফল উৎপরােি হয় ৈরা ওই ঋৈুদৈই ব্যবহরা� ক�দৈ হদব। উবভিে 
�খি ফুদল-ফদল েুদিরাবভৈ ররাদক ওই অবস্রায় েংগ্হ ক�দৈ হদব। িীৈ ও গ্ীষ্মকরাদল উবভিদে� মূল েংগ্হ ক�দৈ 
হদব। বেন্তকরাদল পরাৈরা েংগ্হ ক�দৈ হয়। ি�ৎকরাদল উবভিদে� �রাল, কন্দ এ� ক্ষী� েংগ্হ ক�দৈ হয়। দহমন্তকরাদল 
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গরাদ�� করাষ্ঠল বরা েরা� েংগ্হ ক�দৈ হয়। দ�ই ঋৈুদৈ র�ই ফুল-ফল জদন্ ওই ঋৈুদৈই ৈরা েংগ্হ ক�দৈ হয়। 
উপদ�রাক্ত পদ্ধবৈ অবলম্ি কদ� রভষজ উবভিে েংগ্হ কদ� র� র� অংি ঔষবধ গুণে্ন্ন র�মি- পরাৈরা, ফুল, ফল, 
�রাল, মূল ইৈ্যরাবে উবভিদে� অি্যরাি্য অংি ররদক আলরােরা কদ� ভরাদলরাভরাদব পব�ষ্রা� কদ� ববদিষ ববদিষ রক্ষত্র �রাড়রা 
র�মি-িৈমূলী, ঘৃৈকুমরা�ী, ওলটকম্ল, িরাল কুমড়রা ইৈ্যরাবে ববদিষ পদ্ধবৈদৈ শুবকদয় বিদৈ হদব। দ�ি রভষজগুদলরা 
পিি িরা ধদ�, ববশ্রী গন্ধ িরা হদয় �রায় বরা বে �ঙ িরা হদৈ পরাদ� এমিভরাদব শুকরাদৈ হদব। দ�ভরাদব িরা-পরাৈরা প্রদেে 
ক�রা হয়। ওই পদ্ধবৈ অবলম্ি ক�রা র�দৈ পরাদ�। (উষ্ণ বরাৈরাে) দকরাদিরা রকরাদিরা রক্ষদত্র র�রাদে শুকরাদিরা র�দৈ 
পরাদ�। বীদজ� রক্ষদত্র র�রাদে শুকরাদিরা উতিম।শুষ্ রভষজগুদলরা গুেরামজরাৈ ক�রা� জি্য উন্নৈ পবলবরি, িট, প্রাবটিক, 
বটিদল� ্রাম, বস্রা ইৈ্যরাবে ব্যবহরা� ক�রা র�দৈ পরাদ�। ৈদব েব রক্ষদত্রই শুষ্ হদৈ হদব। দ� গুেরাম �রাখরা হদব ৈরা� 
রভৈ� র�ি বদ্ধ, গুমট হরাওয়রা�ুক্ত িরা হয়। বরাৈরাে র�মি িলরািল ক�দৈ পরাদ� এমি গুেরাম হদৈ হদব। পু�রাৈি 
ে্যরাঁৈে্যরাঁদৈ বদ্ধ ভবদি কখিও এেব রভষজ �রাখরা� স্রাি বিবদেরািি ক�রা �রাদব িরা। দ�েব রভষজ করাঁিরাই ব্যবহরা� 
ক�দৈ হয় ওই রক্ষদত্র বহমরাবয়ৈ কক্ষ ব্যবহরা� ক�দৈ হদব। প্ররাকৃবৈকভরাদব জদন্ ররাকরা লৈরা, পরাৈরা, গুল্ম, বৃক্ষ 
ইৈ্যরাবেদৈ ভ�পু� বি� ি্যরামল এ বরাংলরাদেদি রভষজ উবভিদে� কমবৈ রিই। এখরাদি র�মি ঔষবধ রভষজ আদ� 
প্রিু� রৈমবি িরাবহেরাও �দয়দ� প্রিু�। অৈএব, দভষজ উবভিদে� িরাষ কদ� আবরদেক আদয়� মরাধ্যদম আত্মবিভদে�িীল 
হি, েরাব�দ্র্� েূ� করুি এবং মরািবদেবরায় অবেরাি �রাখুি। প্রকৃবৈ� রেয়রা েরািদক করাদজ লরাগরাি। 

রভষজ উবভিদে� বহুমুখী ব্যবহরা�রঃ
এমি বক�ু রভষজ উবভিে �দয়দ� র�গুদলরা ররদক ওষুধ �রাড়রাও রভষজ কীটিরািক তৈব� ক�রা েম্ভব র�মি- দমহগবি 
গরাদ�� ফল এবং বিম ররদক তৈব� অৈ্যন্ত করা�দেক� রভষজ কীটিরািক ব্যবহরা� কদ� আম�রা একবেদক র�মি 
কীটিরািক আমেরাবি ব্যয় হ্ররাে ক�দৈ পরাব� রৈমবি পব�দবি �ক্ষরায় ও ৈরা গুরুত্বপূণদে ভূবমকরা �রাখদৈ পরাদ�।ওষুধ 
ও প্রেরাধিী েরামগ্ী� বরাইদ� আমরাদে� রেদি এমি অদিক উবভিে আদ�, �রা ররদক মূল্যবরাি ঔষবধগুণে্ন্ন পব�পূ�ক 
খরাে্য তৈব� ক�রা েম্ভব। উেরা�হ�ণ বহদেদব ‘পরাবিফল’ বরা ‘বেঙ্গরাড়রা’ ফদল� কররা বলরা �রায়। বিৈরান্ত অবদহলরায় 
পব�ৈ্যক্ত জলরািদয় জন্ রিয়রা এই ফদল� �দয়দ� অেরামরাি্য পুবষ্টগুণ। আয়ুদবদেে িরাদস্ত্র পরাবিফলদক বলবধদেক ও 
র�ৌবিেরায়ী বহদেদব উদল্লখ ক�রা হদয়দ�। েুন্দ�বি অচিদল প্ররাকৃবৈকভরাদব জন্ রিয় ববপুল পব�মরাণ রকওড়রা ফল, 
�রা’ �দরষ্ট বভটরাবমি ও পুবষ্টেমৃদ্ধ।

ববকল্প বিশুখরাে্য বহদেদব আমরাদে� রেদি প্ররািীিকরাল ররদক িবটমূদল� ব্যবহরা� হদয় আেদ�। প্ররাকৃবৈকভরাদব জন্ 
রিয়রা িবটগরাদ�� মূল ররদক এ খরাে্য েংগ্হ ক�রা হয়, �রা প্রিু� পব�মরাদণ রপ্ররাবটি, করাদবদেরাহরাইদ্ট, বভটরাবমি ও খবিজ 
পেরারদেেমৃদ্ধ। িবটমূল রিরাধি কদ� ৈরা পরাউিরা� আকরাদ� বটি অরবরা প্যরাদকটজরাৈ অবস্রায় বরাজরা�জরাৈ ক�রা েম্ভব। 
এ� ফদল একবেদক র�মি বিশু� স্বরাস্্য েু�ক্ষরা হদব অপ�বেদক ক্ষবৈকরা�ক বটিজরাৈ েুধ আমেরাবি হ্ররাে পরাদব। 
িবটিরাষ অৈ্যন্ত লরাভজিক হওয়রা েদত্ত্বও উপ�ুক্ত প্রিরা� ও প্র�ুবক্তগৈ জ্রাদি� অভরাদব কৃষক�রা আগ্হী হদয় উিদ� 
িরা। এেব অবদহবলৈ ফল-উবভিে প্রবক্য়রাজরাৈ কদ� বরাজরা�জরাৈ ক�দৈ পরা�দল আমরাদে� কৃবষবরাবণদজ্য িৈুি 
মরাইলফলক বহদেদব বিবনিৈ হদব।

রভষজ উবভিে িরাদষ� অরদেচিবৈক গুরুত্বরঃ
রভষজ উবভিে িরাষ অি্য র�দকরাদিরা ফেল িরাদষ� রিদয় বহুগুণ রববি লরাভজিক এবং বি�রাপে। েমগ্ ববদবি রভষজ 
উবভিদে� ববপুল িরাবহেরা �দয়দ�। দভষজ উবভিে �প্তরাবি কদ� িীি প্রবৈ ব�� আয় কদ� ৩০ বববলয়ি মরাবকদেি িলরা�, 
ভরা�ৈ আয় কদ� ৬ বববলয়ি িলরা� এবং েবক্ষণ রকরাব�য়রা� আয় ২.৩ বববলয়ি মরাবকদেি িলরা�। িৈভরাগ �প্তরাবি 
েম্ভরাবিরা �রাড়রাও রভষজ উবভিদে� িরাষ কদ� কৃষক ৈুলিরামূলক অবধক লরাভ ক�দৈ পরাদ�ি। অবধকরাংি রভষজ 
উবভিদে� িরাষ প্রবক্য়রা অৈ্যন্ত েহজ। দভষজ উবভিে িরাদষ� রক্ষদত্র েরা� ও কীটিরািদক� ভূবমকরা অৈ্যন্ত রগৌণ, এ 
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করা�দণ কৃষদক� উৎপরােি খ�ি ৈুলিরামূলকভরাদব অদিক কম। গুল্মজরাৈীয় রভষজ প্ররায় ববিরা পব�ি�দেরা ও ববিরা 
খ�দি উৎপরােি েম্ভব, অরি এেব উবভিদে� বরাজরা�ে� রবি িড়রা।

েরাব�দ্র ববদমরািি ও স্বরাস্্য �ক্ষরায় পরাব�বরাব�ক রভষজ বরাগরাি
আমরাদে� রেদি প্রিু� লৈরা-গুল্মজরাৈীয় রভষজ উবভিে �দয়দ�, �রা গ্রাদমগদঞ্জ, পবৈৈ জবমদৈ ববিরা পব�ি�দেরায় জন্রায়। 
আম�রা �বে পব�কবল্পৈভরাদব অবৈ প্রদয়রাজিীয় এবং েহজলভ্য রভষজ উবভিদে� পরাব�বরাব�ক বরাগরাি গদড় ৈুলদৈ 
পরাব�, ৈদব একবেদক র�মি আম�রা র�রাদটরাখরাট র�রাগব্যরাবধদৈ ববিরা পয়েরায় ওষুধ পরাব রৈমবি এেব রভষজ বরাগরাি 
পব�বরাদ� বরাড়বৈ অদরদে� রজরাগরাি বেদৈ পরাদ�। পরাব�বরাব�ক প�দেরাদয় রভষজ বরাগরাি গদড় ৈুলদৈ ববদিষ রকরাদিরা �ত্ন 
বরা ব্যদয়� প্রদয়রাজি রিই, বরাবড়� আিরাদি-করািরাদি এবং পব�ৈ্যক্ত জবমদৈ অিরায়রাদেই এেব উবভিদে� িরাষ ক�রা 
�রায়। বরাবড়� িরা�ী েেে্য�রাই এেব বরাগরাি পব�ি�দেরা ক�দৈ পরাদ�ি। দভষজ উবভিে িরাদষ র�দহৈু রৈমি রকরাদিরা েরা� 
বরা কীটিরািক প্রদয়রাজি হয় িরা। ৈরাই এই ধ�দণ� বরাগরাি প্রস্তুবৈদৈ ব্যয় খুবই কম। এভরাদব কৃষক প�দেরাদয় প্রবৈবট 
বরাবড়দৈ গদড় ওিরা রভষজ বরাগরাি আমরাদে� রভষজ কৃবষদৈ অিবে্য অবেরাি �রাখদৈ পরাদ�। 

বরাংলরাদেদি� িরাদটরাদ�� আফরাজ উবদেি (পরাগলরা আফরাজ) এ ধ�দি� একবট েফল উদে্যরাগ বিদয় েমপ্রবৈ ে�করাব� 
স্বীকৃবৈ অজদেি কদ�দ�ি। বৈবি একক প্রদিষ্টরায় িরাদটরাদ�� লক্ষীপু�, বপবজ্পরাড়রা, ইব্রাবহমপু�, দেরািরাপু�, িরািপু�, 
েবক্ষণপু�, দেরায়রাৈপরাড়রা, েুলৈরািপু�েহ রবি বক�ু গ্রামজুদড় গদড় ৈুদলদ�ি রেদি� একমরাত্র ‘ঔষবধ গ্রাম’। 

এভরাদব ‘ঔষবধ গ্রাম’ গদড় রৈরালরা েম্ভব হদল আমরাদে� রেদি� কৃবষ রক্ষদত্র িব বেগন্ত েূবিৈ হদৈ পরাদ�। ঔষবধ 
গরা� শুধু মরািুদষ�ই র�রাগ েরা�রায় িরা, এবট পব�দবি �ক্ষরা কদ� এবং বরাৈরাদে ভরােমরাি িরািরা অেৃি্য র�রাগজীবরাণু 
ধ্বংদে গুরুত্বপূণদে ভূবমকরা পরালি কদ�, ৈরাই ব্যরাপকভরাদব ঔষবধ বৃক্ষ িরাদষ� ফদল মরািুদষ� স্বরাস্্য েু�ক্ষরা এবং 
পব�দবি �ক্ষরা েুদটরাই েম্ভব।

গ্রামপ্রধরাি এই রেদি� লরাখ লরাখ মরািুষ আজও গরা�গরা�ড়রা ও লৈরাগুল্ম ররদক ওষুদধ� ব্যবহরাদ�� মরাধ্যদম িরািরা�কম 
র�রাগব্যরাবধ� হরাৈ ররদক �ক্ষরা পরাদছে , ববদিষ কদ� হৈেব�দ্র জিদগরাষ্ঠী। দেদি� রলরাকেংখ্যরা� একবট বব�রাট অংি 
েরাব�দ্র্� েীমরা� বিদি বরাে কদ�। দেখরাদি উচ্মূদল্য বিবকৎেরা ব্যবস্রা� প্র্ই ওদি িরা। বিকট অৈীদৈও আমরাদে� 
রেদি� অবধকরাংি জিগণ েরাধরা�ণ র�রাগবরালরাই বি�রামদয় রভষজ গরা�-গরা�ড়রা ৈররা রেিীয় বিবকৎেরা পদ্ধবৈ� ওপ� 
বিভদে�িীল ব�ল। দখয়রাল ক�দলই রেখদৈ পরাই িরা�পরাদি� গরা�-গরা�ড়রা, লৈরাগুদল্ম� মদধ্য রকরাদিরা িরা রকরাদিরা ঔষবধ 
গুণ �দয়দ�। দভষজ উবভিে এ� মরাধ্যদম তৈব�কৃৈ ওষুধ আবেকরাল ররদক মরািব েমরাজ ব্যবহরা� কদ� র�রাগব্যরাবধ 
মুক্ত হদছে। ৈরাইদৈরা �রাস্রাঘরাদট রিকড়-বরাকল বববক্ হদল মরািুদষ� বভড় জদম। েরা�রা ববদবি আজ প�দেন্ত স্বরাস্্য পব�ি�দেরা� 
�ৈ বিবকৎেরা পদ্ধবৈ উভিরাববৈ ও প্রিবলৈ �দয়দ� ৈরা� প্রবৈবট�ই বব�রাট অংিজুদড় �দয়দ� রভষজ উবভিে। বৈদেমরাি 
ববদবি েবদেরাবধক স্বীকৃৈ আধুবিক বিবকৎেরা পদ্ধবৈ, �রা অ্যরাদলরাপ্যরাবরক িরাদম খ্যরাৈ। এ বিবকৎেরা পদ্ধবৈ� বহু ওষুধ 
আদে উবভিে ররদক। িয়িৈরা�রা ও ক্যরাকটরাে উবভিে ররদক প্ররাপ্ত ক্যরািেরা� বিবকৎেরা� ওষুধ ক্যরাদমরাদর�রাবপদৈ 
ব্যরাপকভরাদব ব্যবহৃৈ হদছে। আজ ভরা�ৈীয় উপমহরাদেদি� েবক’বট রেদি ব্যরাপকভরাদব প্রিবলৈ �দয়দ� রহরাবমওপ্যরাবরক, 
�রা� অবধকরাংি ওষুধ আদে রভষজ উবভিে ররদক। অরদেরাৎ পৃবরবী� মরািুষ �ৈবেি বরাঁিদব ৈৈবেি গরা�গরা�ড়রা, 
লৈরাগুদল্ম� ব্যবহরা� অব্যরাহৈ ররাকদব। দভষজ ঔষবধ গরা� পরাবিদে প্রবৈবক্য়রামুক্ত, বি�রাপে এবং েরাশ্রয়ী, দভষজ ওষুদধ 
র�রাগ পূণদে বি�রাময় েম্ভব। এ করা�দণ বববিব্যরাপী রভষজ উবভিদে� উৎপরােি ও ব্যবহরা� বেি বেি বরাড়দ�। েব�দ্র 
জিদগরাষ্ঠী� জি্য বৃক্ষদ�রাপণ ও েরামরাবজক বিরায়ি, েববজ উৎপরােদি� মরাধ্যদম েরাব�দ্র্�ববদমরািদি� বববভন্ন কমদেেূবি 
বরাস্বরায়ি হদছে। দৈমবি ঔষবধ গরা� উৎপরােদি� মরাধ্যদমও েরাব�দ্র্�ববদমরািি েম্ভব। ৈদব ৈরা হদব পব�কবল্পৈ বরাগরাি 
স্রাপি। প্রদয়রাজিমদৈরা রভষজ উৎপরােি ও ববপণদি� মরাধ্যদম আবরদেক আয়। এলরাকরাবভবতিক েহজলভ্য গরা� বিবদেরািি 
ক�দৈ হদব, �রাদৈ েহদজই ববপণি ক�রা �রায়। বরাগরাদি বক�ু বড় বড় ঔষবধ গরা� �রাড়রাও র�রাট ও লৈরাগুল্ম গরা� 
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লরাগরাদল ভরাদলরা হদব। দ�মি- অজুদেি, আমলকী, বদহ�রা, হ�ীৈকী, দবল, েবজিরা, বিমুল, �রাবৈম, দৈজপরাৈরা, পলরাি, 
ৈুৈ, ি্রাফুল, গজদেি, অবিত্থ, িরালৈরা, এলরাবি, েরারুবিবি, ক�মিরা, বিম,বিবিন্দরা, ৈরাল, জরাবম�,িুমু� এবং লৈরা 
জরাৈীয় ৈুলেী, ররািকুবি, বেরাক, করাদলরাদমঘ, ঘৃৈকুমরা�ী, পরাটিরাক, দৈলরাকুিরা, িৈমূল, েপদেগন্ধরা, লজ্রাবৈী, দমদহবে, 
আেরা, দভদ�ন্ডরা ও রহদলচিরা ইৈ্যরাবে। বড় গরা�গুদলরা একবট ররদক আদ�কবট ৫ বমটরা� েূদ� লরাগরাদৈ হদব। লৈরা 
জরাৈীয় গরা� মরািরা বেদয় বক�ু বিবেদেষ্ট জরায়গরায় লরাগরাদলই হদব। িরাদষ� জি্য েবিক প্ররাকৃবৈক পব�দবদি তজব েরা� 
প্রদয়রাগ কদ� ঔষবধ গরাদ�� উৎপরােি ক�দৈ হদব। ৈরা িরা হদল ঔষবধ গুণরাগুণ িষ্ট হদৈ পরাদ�। দেজি্য মরাবট� 
উবদে�ৈরা, ৈরাপমরাত্ররা, বৃবষ্টপরাৈ, দেি, েরা� ইৈ্যরাবে� প্রবৈ লক্ষ্য র�দখ েবিকভরাদব পব�ি�দেরা ক�দৈ হদব।

বক�ু বক�ু রভষজ গরাদ�� উদল্লখদ�রাগ্য উপকরাব�ৈরা
আমরাদে� িরা�পরাদি বববভন্ন ধ�দি� রভষজ উবভিে �দয়দ�। বকন্তু রকরাি উবভিদে বক গুি ৈরা আম�রা েবরাই জরাবি িরা। 
প্রদৈ্যকবট রভষজ উবভিদে�ই বক�ু িরা বক�ু ঔষধী গুি �দয়দ�। ঔষুধ বিদল্প� করাঁিরামরাল বহদেদব রভষজ উবভিদে� 
িরাবহেরা েরা�রা ববদবি� মদৈরা আমরাদে� রেদি ক্দমই রবদড় িদলদ�। ইউিরাবি, আয়ুদবদেে ও রহরাবমওপ্যরাবর ওষুধ উৎপরােদি 
করাঁিরামরাল বহদেদব ব্যবহরাদ�� পরািরাপরাবি ববউবট পরালদেরা� ও প্রেরাধিীদৈ এখি প্রিু� রভষজ উপরােরাি ব্যবহৃৈ হদছে।

িীদি বক�ু রভজষ উবভিদে� ঔষধী গুিরাগি ৈুদল ধ�রা হদলরারঃ

বরােকরঃ
বরােক একবট ভরা�ৈ উপমহরাদেিীয় রভষজ উবভিে। আদ্রদে, 
েমৈলভূবমদৈ এবট রবিী জদন্। দলরাকরালদয়� করাদ�ই জদন্ 
রবিী। হরালকরা হলুদে �ংদয়� িরালপরালরা�ুক্ত ১ ররদক ২ বম. উঁিু 
গরা�, ঋৈুদভদে ের্দেেরাই প্ররায় েবুজ ররাদক। বল্লমরাকরাদ�� পরাৈরা 
রবি বড়। ফুল ঘি, দ�রাট স্পরাইদক� ওপ� রফরাদট। স্পরাইদক� 
বৃন্ত পরাৈরা� রিদয় র�রাট। স্পরাইদক� ওপ� পরাৈরা� আকরাদ� 
উপপত্র ররাদক �রা� গরাদয় ঘি এবং রমরাটরা বি�রা ররাদক। ফুদল� 
েল (রকরাদ�রাল্লরা বরা পত্রমূলরাবৈদে) েরােরা বণদে। ৈরা� ওপ� রবগুিী 
েরাগ ররাদক। ফল েুপরাব� আকৃবৈ� বীদজ ভবৈদে।

ঔষধী গুণরঃ
ৈরাজরা অরবরা শুকরাদিরা পরাৈরা ওষুদধ� করাদজ লরাদগ। বরােদক� পরাৈরায় “ভরাবেবেি” িরামী� ক্ষরা�ীয় পেরারদে এবং রৈল 
ররাদক। বিরােিরালী� লরালরাগ্বথিদক েবক্য় কদ� বদল বরােক রলেষ্মরািরািক বহদেদব প্রবেদ্ধ । বরােক পরাৈরা� বি�দেরাে, �ে 
বরা বে�রাপ রলেষ্মরা ৈ�ল কদ� বিগদেদম েুববধরা ক’দ� রেয় বদল েবেদে, করাবি এবং বিরােিরালী� প্রেরাহমূলক ব্যরাবধদৈ 
ববদিষ উপকরা�ী। ৈদব অবধক মরাত্ররায় রখদল ববম হয়, অন্তৈ: ববম� ভরাব বরা িবেয়রা হয়, অস্ববস্ হয়। চবজ্রাবিক 
প�ীক্ষরায় বরােদক� রভষজ গুণরাববল প্রমরাবণৈ হদয়দ�। এ� মূল, পরাৈরা, ফুল, �রাল েবই ব্যবহরা� হয়।

প্রদয়রাগরঃ

১। বরােক পরাৈরা� �ে ১-২ িরামি হরাফ ররদক এক িরামি মধুেহ রখদল বিশু� েবেকদেরাবি উপকরা� পরাওয়রা �রায়।

২। বরােক পরাৈরা� �ে স্রাদি� আধ ঘটেরা আদগ মরাররায় কদয়কবেি মরাখদল উকুি মদ� �রায়। আমবরাৈ ও 
ব্ণদিরাদর (রফরাঁড়রা� প্ররারবমক অবস্রা) বরােক পরাৈরা রবদট প্রদলপ বেদল রফরালরা ও ব্যররা কদম �রায়।

৩। �বে বুদক কফ জদম ররাদক এবং ৈরা� জদি্য বিরােকষ্ট হদল বরা করাবি হদল বরােক পরাৈরা� �ে ১-২ িরামি 
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এবং কবটেকরা�ী�ে ১-২ িরামি, ১ িরামি মধুেহ রখদল কফ েহদজ রবব�দয় আদে।

৪। প্রস্রাদব জ্রালরা-�ন্ত্রিরা ররাকদল বরােদক� ফুল রবদট ২-৩ িরামি বম�ব� ১-২ িরামি ে�বৈ কদ� রখদল এই 
র�রাদগ উপকরা� পরাওয়রা �রায়।

৫। জ্� হদল বরা অল্প জ্� ররাকদল বরােদক� মূল ৫-১০ গ্রাম ধুদয় ররঁদৈরা কদ� ১০০ বমবল বলটরা� জদল 
রফরাটরাদৈ হদব।

৬। ২৫ বমবল বলটরা� ররাকদৈ িরাবমদয় ৈরা র�ঁদক বিদয় বেদি ২ বরা� কদ� রখদল জ্� এবং করাবি েুইই িদল 
�রায়।

৭। বরােদক� কবিপরাৈরা ১০-১২ বট এক টুকদ�রা হলুে একেদঙ্গ রবদট েরাে বরা িুলকরাবিদৈ লরাগদল কদয়কবেদি� 
মদধ্য ৈরা রেদ� �রায়।

৮। বরােকপরাৈরা বরা ফুদল� �ে ১-২ িরামি মধু বরা বিবি ১িরামিেহ প্রবৈবেি রখদল জবন্ডে র�দগ উপকরা� পরাওয়রা 
�রায়।

৯। পরাইব�য়রা বরা েরাঁদৈ� মরাবড় বেদয় �ক্ত পড়দল বরােক পরাৈরা ২০ বট ররঁদৈরা কদ� ২ করাপ জদল বেদ্ধ কদ� ১ 
করাপ ররাকদৈ িরাবমদয় ঈষেুষ্ণ অবস্রায় কুলকুবি ক�দল এই র�রাদগ উপকরা� পরাওয়রা �রায়।

১০। বিশু� রপদট কৃবম ররাকদল বরােদক� �রাদল� ক্রার খরাওয়রাদল এ� উগ্ বৈক্ত স্বরাে কৃবম রব� হদয় �রায়।

১১। �রাদে� হরাঁপরাবি� টরাি আদ� ৈরা�রা বরােক পরাৈরা শুকদিরা কদ�, ওই পরাৈরা বববড় বরা িুরুদট� মদৈরা পরাবকদয় 
এ� েরাহরাদ�্য ধূমপরাি ক�দল বিরােকষ্ট প্রিবমৈ হয়।

১২। �রাদে� গরাদয় ঘরাদম� গন্ধ হয় ৈরা�রা বরােক পরাৈরা� �ে গরাদয় লরাগরাদল েুগদেন্ধ েূ� হদব।

১৩। বরােকপরাৈরা� �ে ও িঙ্খিূণদে বমবিদয় বিয়বমৈ ব্যবহরা� ক�দল �ং ফ�েরা হদব।

১৪। এক কলবে পরাবিদৈ বৈি-িরা�বট বরােকপরাৈরা রফদল বৈি-িরা� ঘণ্রা বভবজদয় �রাখরা� প� রেই পরাবি ববশুদ্ধ 
হদয় �রায়। এ�প� ব্যবহরা� ক�দৈ পরাদ�ি।

১৫। পরাৈরা� �ে বিয়বমৈ রখদল বখঁিুবি র�রাগ েূ� হদয় �রায়।

১৬। বরােক পরাৈরা� �ে মরাররায় লরাগরাদল� উকুি িদল �রায়।

১৭। বরােক পরাৈরা বরা ফুদল� �ে এক বরা েুই িরামি মধু বরা বিবি বেদয় রখদল জবন্ডে ভরাদলরা হয়।

১৮। ি�ীদ� েরাে ররাকদল বরােক পরাৈরা� �ে লরাগরাদল ভরাদলরা হদয় �রায়।

অি্যরাি্য উপকরাব�ৈরারঃ
বরােদক� পরাৈরা েবুজ খরাে্য বহদেদব ব্যবহৃৈ হয় এবং পরাৈরা ররদক হলদে �ং পরাওয়রা �রায়। বরােক পরাৈরায় এমি 
বক�ু ক্ষরা�ীয় পেরারদে আদ� �রায় ফদল �ত্ররাক জন্রায় িরা এবং রপরাকরামরাকড় ধদ� িরা বদল ফল প্যরাবকং এবং েং�ক্ষণ 
ক�রা� করাদজ ব্যবহৃৈ হয়। পরাৈরায় বক�ু েুগদেন্ধ আদ� বদল পগু�রা মুখ রেয় িরা। দেই করা�দণ িরাষ আবরাদে� জি্য 
জবম উদ্ধরাদ�� করাদজ বরােদক� পরাৈরা ববদিষ উপকরা�ী।
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রৈলরাকুিরারঃ
রৈলরাকুিরা একপ্রকরাদ�� রভষজ উবভিে। বরাংলরাদেদি স্রািীয়ভরাদব 
এদক ‘কুবিলরা’, দৈলরা, দৈলরাকিু, দৈলরাহবি, দৈলরাদিরা�রা 
রকলরাকিু, দৈলরাকুিরা ববম্ী ইৈ্যরাবে িরাদম িরাকরা হয়। অদিক 
অচিদল এবট েববজ বহদেদব খরাওয়রা হয়। গরা�বট� রভষজ 
ব্যবহরাদ�� জি্য এ� পরাৈরা, লৈরা, মূল ও ফল ব্যবহৃৈ হয়। 
এবট লৈরাদিরা উবভিে। এবট গরাঢ় েবুজ �দঙ� ি�ম পরাৈরা ও 
করাণ্ডবববিষ্ট একবট লৈরাজরাৈীয় বহুবষদেজীবী উবভিে। লৈরা� করাণ্ড 
ররদক আকিী� েরাহরাদ�্য অি্য গরা�দক জবড়দয় উপদ� উদি। 
পচিভূজ আকরাদ�� পরাৈরা গজরায়, পরাৈরা ও লৈরা� �ং েবুজ। 

এ� ফল ও কবি িগরা খরাে্য বহদেদব ব্যবহৃৈ হয় রেখরাদি। দৈলরাকুিরায় প্রিু� ববটরা-ক্যরাদ�রাবটি আদ�।

রৈলরাকুিরা ফদল আদ� ‘মরাটি রেল রটিববলরাইবজং’, ‘এিরাফরাইদলকবটক-দ�রাধী’ এবং ‘এবটেবহটিরাবমি’ জরাৈীয় উপরােরাি। 
কবব�রাজী বিবকৎেরায় রৈলরাকুিরা রবি বক�ু র�রাদগ ব্যবহৃৈ হয়, দ�মি- কুষ্ঠ, জ্�, িরায়রাদববটে, হরাঁপরাবি, ব্ংকরাইবটে 
ও জবন্ডে।

করালদমঘরঃ
করালদমঘ একবট রভষজ উবভিে। ১ রে.বম. লম্রা ফুদল� �ং 
রগরালরাপী। ফল রেড় ররদক েু দে.বম. লম্রা। বিকড় ব্যৈীৈ 
করালদমঘ গরা�বট� েব অংিই ঔষুদধ� করাদজ লরাদগ। করালদমঘ 
অৈ্যন্ত রৈদৈরা এবং পুবষ্টক�। মরািব রেদহ� র�রাগপ্রবৈদ�রাধী 
িবক্ত বৃবদ্ধ কদ�। জ্�, কৃবম, আমরািয়, েরাধরা�ণ িরা�ীব�ক েুবদেলৈরা 
এবং বরায়ু আবধদক্য করালদমঘ অৈ্যন্ত উপকরা�ী।

বিশুদে� �কৃৎ র�রাদগ এবং হজদম� েমে্যরায় করালদমঘ ফলপ্রে। 
করালদমদঘ� পরাৈরা ররদক তৈ�ী আলুই পবচিম বরাংলরা� ঘদ�রায়রা 
ঔষুধ �রা রপদট� অেুদখ বিশুদে� রেওয়রা হয়। টরাইফদয়ি র�রাদগ 
এবং জীবরািুদ�রাদধ করালদমঘ করা�দেক�ী। েরাধরা�ণ একটরা বববিরাে ব�ল র� েরাদপ� করামদড় করালদমঘ খুব উপকরা�ী। 
প�ীক্ষরা কদ� রেখরা রগদ� র� কররাটরা ভুল। দকরাররাও রকরাররাও করালদমঘ গরা� রবদট ে�দষ� রৈদল িুববদয় বিদয় 
িুলকরাবিদৈ লরাগরাদিরা হয়। গরাদ�� পরাৈরা� �ে রকরাষ্ঠকরাবিি্য ও বলভরা� র�রাদগ� প্রবৈদষধক বহদেদব করাজ কদ�।

করালদমঘ গরাদ�� পরাৈরা� �ে জ্�, কৃবম, অজীণদে, বলভরা� প্রভৃবৈ র�রাদগ� বিবকৎেরায় ব্যবহৃৈ হয়। দকরাষ্ঠকরাবিি্য হদল 
পরাৈরা� �ে মধু� েদঙ্গ বমবিদয় খরাওয়রাদিরা হয়। জরািরা �রায় র� পরাবদেৈ্য িট্গ্রাদম� আবেবরােী�রা বিশুদে� বেহজম ও 
বলভরাদ�� েমে্যরায় প্ররািীিকরাল ররদক এবট ব্যবহরা� ক�দ�। এ গরাদ�� �ে �ক্ত পব�ষ্রা�ক, পরাকস্লী ও �কৃদৈ� 
িবক্তবধদেক ও র�িক বহদেদবও করাজ কদ�। আবরা� এ গরাদ�� পরাৈরা বেদ্ধ কদ� ক্ষৈস্রাদি লরাবগদয় বেদল ঘরা-পরাঁিড়রা 
জরাৈীয় র�রাগ েূ� হয় বদল আবেবরােীদে� বববিরাে।

অজুদেিরঃ
রভষজিরাদত্র ঔষবধ গরা� বহেরাদব আজুদেদি� ব্যবহরা� অগবিৈ।বলরা হদয় ররাদক, বরাবড়দৈ একবট অজুদেি গরা� ররাকরা আ� 
এক জি িরাক্তরা� ররাকরা একই কররা।এ� ঔষবধ গুি মরািবেমরাদজ� েৃবষ্ট আকষদেি কদ�দ� েুপ্ররািীি করাল 
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ররদকই।ি�ীদ�� বল বফব�দয় আিরা এবং �ণরাঙ্গদি মিদক 
উজ্ীববৈ �রাখদৈ অজুদেি ব্যবহরাদ�� উদল্লখ �দয়দ� মহরাভরা�ৈ 
ও রবে-েংবহৈরায়।ৈরা� প� �ৈ বেি �রাদছে ৈৈই অজুদেদি� 
উপকরা�ী বেক উভিরাববৈ হদছে।

১। �রাদে� বুক ধড়ফড় কদ� অরি উচ্ �রাক্তিরাপ িরাই, 
ৈরাদে� পদক্ষ অজুদেি �রাল করাঁিরা হদল ১০-১২ গ্রাম, শুকিরা হদল 
৫-৬ গ্রাম একটু র�ঁদি ২৫০ বমবল েুধ ও ৫০০ বম বল জল এ� 
েরাদর বমবিদয় জ্রাল বেদয় আিুমরাবিক ১২৫ বমবল ররাকদৈ র�ঁদক 
ববদকলদবলরা রখদল বুক ধড়ফড়রাবি কদম �রায়। ৈদব রপদট 

�রাদৈ বরায়ু িরা ররাদক রেবেদক রখয়রাল �রাখদৈ হদব।

২। অজুদেি �রাল রবদট রখদল হৃৎবপদন্ড� রপবি িবক্তিরালী হয়, হৃৎবপদন্ড� ক্ষমৈরা বরাদড়।এবট �দক্ত� রকরাদলষ্ট�ল 
কমরায় এবং ফলৈ �ক্তিরাপ বিয়ন্ত্রদি ররাদক।

৩। ববিুণদে ফল মূত্রবধদেক বহদেদব করাজ কদ� এবং বলভরা�বেদ�রাবেদে� টবিক বহেরাদব ব্যরাবহৃৈ হয়।

৪। অজুদেদি� �রাদল ট্যরাবিি �দয়দ�, এ টরাবিি মুখ,বজহ্রা ও মরাড়ী� প্রেরাদহ� বিবকৎেরায় ব্যরাবহরা� হয়। এবট 
মরাড়ী� �ক্তপরাৈ বন্ধ কদ� এবং ি�ীদ� ক্ষৈ, দখরাে পরাঁিড়রা রেখরা বেদল অজুদেদি� �রাল রবদট লরাগরাদল রেদ� 
�রায়।

৫। অজুদেদি� �রাল হরাঁপরাবি, আমরািয়, ঋৈুস্রাবজবিৈ েমে্যরা, ব্যর্যরা ,প্রে� ইৈ্যরাবে বিবকৎেরায়ও উপকরা�ী।

৬। এবট েংদকরাি ও জ্� বিবরা�ক বহেরাদবও করাজ কদ�।

৭। এ �রাড়রা অজুদেদি saponin �দয়দ�, একবট র�ৌি উদেীপিরা বরাড়রায়। ৈরাই িমদে ও র�ৌি র�রাদগ অজুদেি ব্যরাবহ্রৈ 
হয়। দ�ৌি উদেীপিরা বরাড়রাদৈও অজুদেদি� �রাদল� �ে ব্যরাবহরা� হয়।

৮। অজুদেদি� �রাদল essential oil �দয়দ� ৈরাই অজুদেি খরাে্যরা হজম ক্ষমৈরা বরাড়রায়। খরাে্যরাৈদন্ত্র� বক্য়রা 
স্বভরাববক �রাখদৈ েরাহরা�্য কদ�।

৯। ক্যরান্রা� রকরাদষ� বধদেি র�রাধকরা�ী gallic acid, ethy gallae ও lutenolin �দয়দ� অজুদেি �রাদল। এ 
করা�দি এবট ক্যরান্রা� বিবকৎেরায় ব্যরাহরাদ�� েুদ�রাগ �দয়দ�।

অবিগন্ধরারঃ
অবিগন্ধরা আমরাদে� রেদি� রভষজ উবভিদে� মদধ্য অি্যৈম। 
গরাদ�� গন্ধ রঘরাড়রা বরা অবি এ� মৈ বদলই েংসৃ্দৈ এদক 
অবিগন্ধরা বদল। বরাংলরায় ও আমরা� অবিগন্ধরা-ই বদল ররাবক। 
িবক্তবধদেক বহদেদব এবং এ্যরাদ্রাদিবেয়রাক বহদেদব ব্যবহৃৈ হয় 
বদলই ইংদ�বজদৈ এদক Indian Ginseng বদল। মূল এবং 
পরাৈরা স্রায়ু� বববভন্ন র�রাদগ ব্যবহৃৈ হয়। এ গরা� বরাংলরাদেি, 
ভরা�ৈ, পরাবকস্রাি, শ্রীলংকরায় পরাওয়রা �রায়। বিদ্ররা আিয়িকরা�ী 
ঔষধ বহদেদব প্রিীি রমদেরাপদটবময়রা এবং বমিদ� এ� ব্যবহরাদ�� 
প্রমরাণ পরাওয়রা �রায়।
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ৈুলেীরঃ
ৈুলেী একবট ঔষবধগরা�। ৈুলেী অরদে �রা� ৈুলিরা রিই। 
েুগবন্ধ�ুক্ত, কটু বৈক্ত�ে, রুবিক�। এবট েবেদে, করাবি, কৃবম ও 
বরায়ুিরািক এবং মুত্রক�, হজমকরা�ক ও এবটেদেপবটক বহদেদব 
ব্যবহৃৈ হয়। ৈদব ববদিষ কদ� কদফ� প্ররাধরাদি্য র� েব র�রাগ 
েৃবষ্ট হয় রে রক্ষদত্র ৈুলেী রবি ফলেরায়ক।

বিশুদে� েবেদে করাবি� জি্য এবট একবট মহরা ঔষধ হদলও র� 
রকরাি বয়দে� মরািুষই এ ররদক উপকরা� রপদয় ররাদক। শুধু 
পুদজরা-অিদেিরাদৈই লরাদগ িরা ৷ ৈুলেী পরাৈরা� অদিক গুণ �দয়দ�৷

ব্যবহরা� ও ঔষবধ গুণরাগুণরঃ
১। জ্� হদল জদল� মদধ্য ৈুলেী পরাৈরা, দগরাল মব�ি এবং বমশ্রী বমবিদয় ভরাল কদ� রেদ্ধ করুি ৷ অরবরা 
বৈিদট দ্রব্য বমবিদয় ববড় তৈব� করুি ৷ বেদি� মদধ্য বৈি-িরা� বরা� ঐ ববড়টরা জদল� েদঙ্গ খরাি ৷ জ্� খুব 
ৈরাড়রাৈরাবড় রেদ� �রাদব।

২। করাবি �বে িরা কদম রেই রক্ষদত্র ৈুলেী পরাৈরা এবং আেরা বপদষ মধু� েদঙ্গ বমবিদয় খরাি ৷ এদৈ উপকরা� 
পরাদবি ৷

৩। রপট খরা�রাপ হদল ৈুলেী� ১০ টরা পরাৈরা েরামরাি্য বজদ�� েদঙ্গ বপদষ ৩-৪ বরা� খরাি ৷ খুব ৈরাড়রাৈরাবড় বি�রাময় 
হদয় �রাদব।

৪। মুদখ� েুগদেন্ধ েূ� ক�দৈ বেদি ৪-৫ বরা� ৈুলেী পরাৈরা রিবরাি ৷

৫। ঘরা �বে দ্রুৈ কমরাদৈ িরাি ৈরাহদল ৈুলেী পরাৈরা এবং বফটবকব� একেদঙ্গ বপদষ ঘরা এ� স্রাদি লরাগরাি, কদম 
�রাদব ৷

৬। ি�ীদ�� রকরাি অংি �বে পুদড় �রায় ৈরাহদল ৈুলেী� �ে এবং িরা�দকদল� রৈল রফবটদয় লরাগরাি, এদৈ 
জ্রালরা কমদব ৷ রপরাড়রা জরায়গরাটরা ৈরাড়রাৈরাবড় শুবকদয় �রাদব ৷ রেখরাদি রকরাি েরাগ ররাকদব িরা ৷

৬। ত্বদক� িমক বরাড়রাদিরা� জি্য, এ�রাড়রাও ত্বদক� বলীদ�খরা এবং রব্রাি েূ� ক�রা� জি্য ৈুলেী পরাৈরা বপদষ 
মুদখ লরাগরাি ৷

৭। বুবদ্ধ এবং স্ম�ণিবক্ত বরাড়রাদিরা� জি্য প্রবৈবেি ৫-৭ টরা ৈুলেী পরাৈরা বিবরাি ৷

৮। প্রস্রাদব জ্রালরা হদল ৈুলেী পরাৈরা� �ে ২৫০ গ্রাম েুধ এবং ১৫০ গ্রাম জদল� মদধ্য বমবিদয় পরাি করুি৷ 
উপকরা� পরাদবি 

৯। ত্বদক� েমে্যরা েূ� ক�দৈ বৈল রৈদল� মদধ্য ৈুলেী পরাৈরা রফদল হরালকরা গ�ম কদ� ত্বদক লরাগরাি ৷

১০। আমরাদে� রেদি র�দলদমদয়দে� েবেদে-করাবিদৈ ৈুলেী পরাৈরা� �ে ব্যরাপক ভরাদব ব্যবহৃৈ হয়। এেব রক্ষদত্র 
কদয়কবট ৈরাজরা ৈুলেী পরাৈরা� �দে� েরাদর একটু আেরা� �ে ও মধুেহ খরাওয়রাদিরা হয়। বরাচ্রাদে� েবেদে-
করাবিদৈ এবট ববদিষ ফলপ্রে। ৈরাজরা ৈুলেী পরাৈরা� �ে মধু, আেরা ও বপঁয়রাদজ� �দে� েরাদর এক েরাদর পরাি 
ক�দল েবেদে রব� হদয় �রায় এবং হরাপরাবিদৈ আ�রাম হয়।

১১। রপট করামড়রাদিরা, করাবি: ৈুলেী পরাৈরা� �দে মধু বমবিদয় খরাওয়রাদল বরাচ্রাদে� রপট করামড়রাদিরা, করাবি ও 
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বলভরা� রেরাদষ উপকরা� পরাওয়রা �রায়।

১২। ঘরামরাবি ও িুলকরাবি: ৈুলেী পরাৈরা ও েুবদেরা� িগরা রবদট গরাদয় মরাখদল ঘরামরাবি ও িুলকরাবি ভরাল হয়।

েরাে ও অি্যরাি্য িমদেদ�রাদগ: স্রািীয়ভরাদব ৈুলেী পরাৈরা� �ে েরাে ও অি্যরাি্য িমদেদ�রাদগ ব্যবহরা� ক�দল রবি 
উপকরা� পরাওয়রা �রায়। পরাৈরা� �ে রফরাঁটরা রফরাঁটরা কদ� করাদি বেদল করাদি� ব্যররা রেদ� �রায়।

১৩। ম্যরাদলব�য়রা: পরাৈরা ও বিকদড়� ক্রার ম্যরাদলব�য়রা জ্দ�� জি্য রবি উপকরা�ী। ম্যরাদলব�য়রা� প্রবৈদষধক 
বহদেদব প্রবৈবেি েকরাদল রগরাল মব�দি� েরাদর ৈুলেী পরাৈরা� �ে রখদৈ রেয়রা হয়। �ৈবেি েম্ভব খরাওয়রা �রায়।

১৪। বেন্ত, হরাম: বেন্ত, হরাম প্রভৃবৈ� পুঁজ বিকমৈ রব� িরা হদল ৈুলেী পরাৈরা� �ে রখদল ৈরাড়রাৈরাবড় রব� 
হদয় আেদব।

১৫। বক্বম: ৈুলেী পরাৈরা� �দে� েরাদর রলবু� �ে বমবিদয় রখদল বক্বম র�রাদগ রবি উপকরা� পরাওয়রা �রায়। 
শুষ্ ৈুলেী পরাৈরা� ক্রার েবেদে, স্ব�ভঙ্গ, বক্ষপ্রেরাহ, উেরা�রাময় প্রভৃবৈ র�রাগ বি�রাময় কদ� ররাদক।

১৬। রপট ব্যররা: অজীণদেজবিৈ রপট ব্যররায় ৈুলেী পরাৈরা� রবি উপকরা� েরাধি কদ� ররাদক। এবট হজমকরা�ক। 
প্রবৈবেি েকরাদল ১৮০ গ্রাম পব�মরাি ৈুলেী পরাৈরা� �ে রখদল পু�রাৈি জ্�, �ক্তক্ষয়, আমরািয়, �ক্ত অিদে 
এবং অজীণদে র�রাগ রেদ� �রায়।

১৭। বরাৈ ব্যররা: বরাৈ ব্যররায় আক্রান্ত স্রাদি ৈুলেী পরাৈরা� �দে ি্যরাকড়রা বভবজদয় পবট্ বেদল ব্যররা রেদ� �রায়।

১৮।কীট-পৈঙ্গ করামড়রাদল: দবরালৈরা, ভীমরুল, বব�রা প্রভৃবৈ ববষরাক্ত কীট-পৈঙ্গ করামড়রাদল ঐ স্রাদি ৈুলেী 
পরাৈরা� �ে গ�ম কদ� লরাগরাদল জ্রালরা-�ন্ত্রণরা কম হয়।

১৯। েবেদে: �রা�রা েহদজই েবেদেদৈ আক্রান্ত হয় (ববদিষ কদ� বিশুদে�) ৈরা�রা বক�ুবেি ৫ রফরাঁটরা মধু� েরাদর ১০ 
রফরাঁটরা �ে রখদল েবেদে প্রবণৈরা েূ� হয়।

২০। ৈুলেী মূল শুক্ গরাঢ়করা�ক এবং বরাজীকরা�ক। ৈুলেী পরাৈরা� ক্রার, এলরাি গুঁড়রা এবং এক রৈরালরা পব�মরাণ 
বম��ী পরাি ক�দল ধরাৈুপুবষ্ট েরাবধৈ হয় �ৈবেি েম্ভব খরাওয়রা �রায়। এবট অৈ্যন্ত ইবন্দ্রয় উদতিজক। প্রবৈবেি 
এক ইবচি পব�মরাণ ৈুলেী গরাদ�� বিকড় পরাদি� েরাদর রখদল র�ৌিেূবদেলৈরা র�রাগ রেদ� �রায়।

২১। রকরাি করা�দি �ক্ত েূবষৈ হদল করাল ৈুলবেপরাৈরা� �ে বক�ুবেি রখদল উপকরা� পরাওয়রা �রায়।দলেষ্মরা� জি্য 
িরাক বন্ধ হদয় রকরাদিরা গন্ধ পরাওয়রা িরা রগদল রে েময় শুষ্ পরাৈরা িূদণদে� িবে্য বিদল রেদ� �রায়। পরাৈরািূণদে েুই 
আঙু্গদল� বিমবট বেদয় ধদ� িরাক বেদয় টরািদৈ হয়, দেটরাই িবে্য। ৈুলেী পরাৈরা বেদয় িরাদয়� মৈ কদ� রখদল 
েীঘদেবেি েুস্ ররাকরা �রায়। ৈুলেী িরা বহেরাদব এবট রবি জিবপ্রয়।.

২২।  ৈুলবেপরাৈরা� �দে লবি বমবিদয় েরাদে লরাগরাদল উপিম হয়।

২৩। প্রস্রাবজবিৈ জ্রালরা: ৈুলেী� বীজ পরাবিদৈ বভজরাদল বপবছেল হয়। এই পরাবিদৈ বিবি বমবিদয় ি�বদৈ� 
মৈ কদ� রখদল প্রস্রাবজবিৈ জ্রালরা �ন্ত্রিরায় ববদিষ উপকরা� হয়।

২৪। করাদলরা েরাগ: মুদখ বেদন্ত� করাল েরাদগ ৈুলেী� �ে মরাখদল ঐ েরাগ বমবলদয় �রায়। হরাদম� প� র� েব 
বিশু� ি�ীদ� করাদলরা েরাগ হদয় �রায় রে রক্ষদত্র ৈুলেী পরাৈরা� �ে মরাখদল গরাদয় স্বরাভরাববক �ং বফদ� আদে।
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বি�েবুজ বৃক্ষ হ�ীৈকীরঃ
হ�ীৈকী মধ্যম ররদক বৃহেরাকরা� বি�েবুজ বৃক্ষ। বত্রফলরা� 
অি্যৈম ফল হদছে হ�ীৈকী। হ�ীৈকী গরা�দক রভষজ 
বিবকৎেক�রা মরাদয়� েদঙ্গ ৈুলিরা কদ� ররাদকি। ৈরা�রা বদলি, 
মরািুদষ� করাদ� এ বৃক্ষ মরাদয়� মদৈরাই আপি। মরািুদষ� ি�ীদ� 
েংক্রাবমৈ প্ররায় েব র�রাগ-ব্যরাবধ� ওষুধ বহদেদব হ�ীৈকী� 
ব্যবহরা� �দয়দ�। অিদেদ�রাদগ, �ক্তরাদিদে, দিরাদখ� র�রাগ, বপতিদবেিরা, 
গলরা� স্ব� বদে �রাওয়রা, হৃেদ�রাগ, বেহজম, আমরািয়, জবন্ডে, 
ঋৈুস্রাদব� ব্যররা, জ্�, করাবি, হরাঁপরাবি, দপটফরাঁপরা, দঢঁকু� ওিরা, 
ববধদেৈ �কৃৈ ও প্ীহরা, বরাৈদ�রাগ, মহৃত্রিরালী� অেুখ, ফুেফুে, 

বিরােিরালীঘবটৈ র�রাদগ হ�ীৈকী ফদল� গুঁড়রা ব্যবহৃৈ হয়। এ�রাড়রা ঘি ঘি পরাবি� ৈৃষ্ণরা বকংবরা ববম ববমভরাব করাটরাদৈও 
হ�ীৈকী ব্যবহৃৈ হয়। বত্রফলরা অরদেরাৎ আমলকী, বদহ�রা, হ�ীৈকী_ এ� প্রবৈবট� েমপব�মরাণ গুঁড়রা� ি�বৈ 
রকরাদলদটি�ল অরদেরাৎ রপ্রেরা� বরা �ক্তিরাপ কমরাদিরা� মদহৌষধ। এক ওষুধ গদবষক েদল� মদৈ, আধুবিক র� রকরাদিরা 
অ্যরাদলরাপ্যরাবরক ওষুদধ� ৈুলিরায় বত্রফলরা রকরাদলদটি�ল কমরাদিরা� রক্ষদত্র অদিক রববি ফলপ্রেহৃ। ৈরাদে� মদৈ, 
দ্রব্যগুদলরা� বেক বেদয় হ�ীৈকীই েবদেদশ্রষ্ঠ। ববিৈীয় স্রাদি আমলকী এবং ৈৃৈীয় স্রাদি বদহ�রা। বত্রফলরা শুধু 
রকরাদলদটি�লই কমরায় িরা ব�ং এদৈ প্ীহরা ও �কৃদৈ� উপকরা� হয়। এ�রাড়রা হ�ীৈকী� করাি আেবরাবপত্র, কৃবষ 
�ন্ত্রপরাবৈ �রাড়রাও িরািরা করাদজ ব্যবহৃৈ হয়। ফল ররদক ট্যরাবিি, দলখরা� করাবল ও �ং পরাওয়রা �রায়।

িরািরা র�রাগ বি�রামদয় হ�ীৈকী খুব উপকরা�ীরঃ
হ�ীৈকী বলদলই বত্রফলরা� কররা আদে। বত্রফলরা মরাদি বৈিবট ফদল� েমরাহরা�। এই বৈিবট ফল হদলরা, আমলকী, 
হ�ীৈকী ও বদহড়রা। ৈদব বৈিবট ফদল� মদধ্য হ�ীৈকী� �দয়দ� অেরাধরা�ণ গুণ। ফদল পরাক ধ�দল হলুেরাভ েবুজ 
বণদে ধরা�ণ কদ� এবং বিবুদল বৈৈকুদট লরাদগ। ফদল� রকরাদিরা বক�ু রফলিরা িয়। বীদজ� রভৈদ�� িরাঁেও মজরা কদ� 
খরাওয়রা �রায়। হ�ীৈকী রভষজ গুণেমৃদ্ধ। আয়ুদবদেবেক ওষুধ তৈব�দৈ বত্রফলরা ব্যবহৃৈ হয়। এ �রাড়রাও কদল�রা ও 
আমরািয় বি�রামদয় এ� �দরষ্ট ব্যবহরা� �দয়দ�। হ�ীৈকী িূণদে বঘদয়� েদঙ্গ বমবিদয় রখদল বপতিিূল েূ� হয়। ববদিষভরাদব 
পব�দিরাধদি� মরাধ্যদম। পরাইলে, হরাঁপরাবি, িমদে, ক্ষৈ, কিজরাংবটভরাইবটে র�রাদগও হ�ীৈকী ব্যবহৃৈ হয়। হ�ীৈকী� 
করাি খুবই িক্ত এবং রটকেই। গৃহবিমদেরাণ এমিবক েুেৃি্য আেবরাবপত্র তৈব�দৈ এ করাি ব্যবহৃৈ হয়। অি্যরাি্য 
গুণরাগুদণ� করা�দণ বরাংলরা� প্ররায় প্রবৈবট বরাবড়� আবঙিরায় বিদম� পরািরাপরাবি মরািুষ হ�ীৈকী� গরা� লরাগরায়। এমিবক 
ে�করা�ও বিরায়ি কমদেেূবি� আওৈরায় �রাস্রা� পরাদি হ�ীৈকী র�রাপদণ মদিরাবিদবি কদ�দ�।

হ�ীৈকী� গুণরাববলরঃ
আয়ুদবদেবেক ববজ্রাদি বত্রফলরা িরাদম পব�বিৈ বৈিবট ফদল� একবট হ�ীৈকী। এ� িরািরা গুণ আদ�। স্বরাে বৈৈরা। এবট 
ট্যরাবিি, অ্যরামরাইদিরা এবেি, ্ুকদটরাজ ও ববটরা েরাইদটরাদটি�ল-েমৃদ্ধ।

ব্যবহরা�রঃ
হ�ীৈকী রেদহ� অন্ত্র পব�ষ্রা� কদ� এবং একই েদঙ্গ রেদহ� িবক্ত বৃবদ্ধ কদ�। এটরা �ক্তিরাপ ও অদন্ত্র� বখঁিুবি 
কমরায়। হৃৎবপণ্ড ও অদন্ত্র� অবিয়ম েূ� কদ�। এটরা র�িক, কষরাকরা�ক, বপবছেলকরা�ক,প�জীবীিরািক, পব�বৈদেিেরাধক, 
অদন্ত্র� বখঁিুবি র�রাধক এবং স্রায়ববক িবক্তবধদেক। ৈরাই রকরাষ্ঠকরাবিি্য, স্রায়ববক েুবদেলৈরা, অবেরাে এবং অবধক ওজদি� 
বিবকৎেরায় ব্যবহৃৈ হয়। হ�ীৈকীদৈ অ্যরািথ্রাকুইদিরাি ররাকরা� করা�দণ র�িক তববিষ্ট্য েমৃদ্ধ। দকরাষ্ঠকরাবিি্য েূ� কদ� 
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হ�ীৈকী। অ্যরালরাবজদে েূ� ক�দৈ হ�ীৈকী ববদিষ উপকরা�ী। হ�ীৈকী ফুবটদয় রেই পরাবি রখদল অ্যরালরাবজদে কদম �রাদব। 
হ�ীৈকী� গুঁড়রা িরাব�দকল রৈদল� েদঙ্গ ফুবটদয় মরাররায় লরাগরাদল িুল ভরাদলরা ররাকদব। হ�ীৈকী� গুঁড়রা পরাবিদৈ বমবিদয় 
রখদল ত্বদক� উজ্জ্বলৈরা বরাড়দব। গলরা ব্যররা বরা মুখ ফুদল রগদল হ�ীৈকী পরাবিদৈ ফুবটদয় রেই পরাবি বেদয় গরাগদেল 
ক�দল আ�রাম পরাদবি। েরাঁদৈ ব্যররা হদল হ�ীৈকী গুঁড়রা লরাগরাি, ব্যররা েূ� হদব। �রাদৈ রিরায়রা� আদগ অল্প ববট িুদি� 
েদঙ্গ ২ গ্রাম লবঙ্গ বরা েরারুবিবি� েদঙ্গ হ�ীৈকী� গুঁড়রা বমবিদয় খরাি। দপট পব�ষ্রা� হদব।

বদহড়রারঃ

বববভন্ন র�রাদগ প্রদয়রাগরঃ
১। ইবন্দ্রয়-দেরাবদেদল্যরঃ এ র�রাগ ররদক মুবক্ত রপদৈ হদল 
র�রাজ েু’বট কদ� বদহড়রা ববিী� িরাঁে খরাি।

২। রবিৈী র�রাদগরঃ বদহড়রা বববি� িরাঁদে� রৈল রব� কদ� 
রবিৈী� ওপ� লরাগরাদল গরাদয়� �ং অল্পবেদি� মদধ্যই 
স্বরাভরাববক হদব।

৩। অকরাদল টরাক পড়দলরঃ বদহড়রা বববি� িরাঁে অল্প 
পরাবিদৈ বমবহ কদ� রবদট িন্দদি� মদৈরা টরাদক লরাগরাদল, 
টরাক রেদ� �রায়।

৪। রলেস্মরায়রঃ আধরা িরা-িরামি বদগড়রা িূণদে, বঘ গ�ম কদ� ৈরা� েরাদর বমবিদয় আবরা� গ�ম কদ� মধু বমবিদয় 
রিদট রখদল উপ�করা� পরাওয়রা �রায়।

৫। আমরািয়রঃ েরােরা বরা �ক্ত র� রকরািও আমরািদয় প্রবৈবেি েকরাদল পরাবি� েরাদর বদহড়রা িূণদে রখদল উপকরা� 
পরাওয়রা �রায়।

অকরাদল িুল পরাকদলরঃ বদহড়রা� বববি বরাে বেদয় ১০ গ্রাম �রাল বিদয় পরাবি বেদয় বরাটুি। এক করাপ পরাবিদৈ গুদল 
পরাবিদৈ র�ঁদক বিি, এবরা� রে পরাবি বেদয় িুল ধুদয় রফলুি।

৬। ফুদলরা কমরাদিরা� জি্যরঃ বদহড়রা� বববি বরাে বেদয় �রাল রবদট একটু গ�ম কদ� ফুদলরায় প্রদলপ বেদল ফুদলরা 
কদম �রাদব।

রভষজ েরাওয়রাই
ব্যবহরা�রঃ
বদহড়রা ববদিষভরাদব পব�দিরাবধৈ কদ� এ� ফল, বীজ এবং বরাকল ব্যবহৃৈ হয় বববভন্ন র�রাদগ� প্রবৈদ�রাধ ও 
বিবকৎেরায়। বদহড়রা� করাি হব�দ্ররাভ ও িক্ত। এ করাি েহদজ পরাবিদৈ পদি িরা। এবট রিৌকরা তৈব�দৈ ব্যবহরা� হয়। 
ফল ররদক রলখরা� করাবল বরািরাদিরা হয়। বীজ ররদক ববদিষভরাদব অঙু্দ�রাদ্গম ক�রা হয়।

ঔষবধ গুণ: কবরৈ আদ�, প্রবৈবেি বদহড়রা রভজরাদিরা পরাবি এক করাপ পব�মরাণ পরাি ক�দল েীঘদেরায়ু হওয়রা �রায়। 
বদহড়রা হৃৎবপণ্ড এবং �কৃৎ র�রাদগ� আক্মণ কমরায়। েবেদে-করাবি বি�রাময় কদ�। এটরা কৃবমিরািক, স্ব�িরািক এবং 
অবিদ্ররা েূ� কদ�। এ �রাড়রা পরাইলে, হরাঁপরাবি ও কুষ্ঠদ�রাদগ বদহড়রা� বিবকৎেরা রবি ফলপ্রেূ।
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আমলকীরঃ
আমলকী বরা ‘আমলবক’ একপ্রকরা� রভষজ ফল। েংসৃ্ৈ ভরাষরায় 
এ� িরাম ‘আমরাবলকরা’।

করাঁিরা আমলবক: আমলবক বিদয় প্ররারবমক গদবষণরা ে্ন্ন 
হদয়দ�। এদৈ রেখরা রগদ� র�, এবট ভরাই�রাে ও ব্যরাকদটব�য়রা 
ধ্বংে ক�দৈ পরাদ�। প্ররারবমক প্রমরাণ পরাওয়রা রগদ� র�, 
ব�উদমটদয়ি আথ্দেরাইবটে এবং অবটিওদপরাদ�রাবেে র�রাদগ 
আমলবক� �ে বক�ু করাজ কদ�। কদয়ক ধ�দি� ক্যরান্রাদ�� 
ববরুদদ্ধও এ� করা�দেকরাব�ৈরা� প্রমরাণ পরাওয়রা রগদ�। 
প্যরািবক্য়রাটরাইবটে র�রাদগও আমলবক করা�দেক� বদল ইঁেুদ�� 

উপ� িরাবলৈ গদবষণরায় প্রমরাি বমদলদ�। প্যরািবক্য়রাটরাইবটে র�রাদগ� পদ� ক্ষবৈগ্স্ প্যরািবক্য়রাে (অগ্ন্যরািয়) -এ� 
ক্ষৈ েরা�রাদৈ আমলবক করা�দেক�। আমলবক� ফল, পরাৈরা ও �রাল ররদক তৈব� প�ীক্ষরামূলক ওষুদধ বক�ু র�রাগ 
বি�রামদয়� প্রমরাণ পরাওয়রা রগদ� র�মি- িরায়রাদববটে, ক্যরান্রা�, প্রেরাহ এবং বকিবি-দ�রাগ। আমলবক মরািুদষ� �দক্ত� 
রকরাদলদটি�ল-মরাত্ররা হ্ররাে ক�দৈ পরাদ� বদল প্রমরাণ �দয়দ� িরায়রাদববটক ইঁেুদ�� উপ� িরালরাদিরা এক গদবষণরায় রেখরা 
রগদ�, আমলবক� �ে �দক্ত� বিবি� মরাত্ররা কমরাদৈ পরাদ� এবং বলভরাদ�� কমদেক্ষমৈরা পুিদ�রাদ্ধরাদ� েরাহরা�্য ক�দৈ 
পরাদ�। 

আমলবকদৈ প্রিু� বভটরাবমি-বে বরা এস্�ববক এবেি ররাদক (৪৪৫ বমগ্রা/১০০ গ্রাম)। ৈরা েদত্ত্বও আদ�রা অি্যরাি্য 
উপরােরাি বিদয় মৈদভে আদ� এবং আমলবক� ‘এবটে-অবক্সদিটে’রূদপ করা�দেকরাব�ৈরা� রপ�দি মূল ভূবমকরা বভটরাবমি-
বে এ� িয়, ব�ং ‘এলরাবজটরাবিি’ িরামক পেরারদেেমূদহ� বদল মদি ক�রা হয়।দ�মি এমবব্লকরাবিি-এ (৩৭%), 
এমবব্লকরাবিি-বব (৩৩%), পরাবি্ুদকরাবিি (১২%) এবং রপিরাংকুলরাবগি (১৪%).এদৈ আদ�রা আদ� পরাবিক্যরাদফরাবলি, 
বফলরাদিমবব্লবিি-এ, বব, বে, বি, ই এবং এফ।এই ফদল অি্যরাি্য ‘পবলদফিল’ও ররাদক। দ�মি- ফ্্যরাদভরািদয়ি, 
রকমদফ�ল, এলরাবজক এবেি ও গ্যরাবলক এবেি।

ব্যবহরা�রঃ
আমলবক� রভষজ গুণ �দয়দ� অদিক। ফল ও পরাৈরা েুবটই ওষুধরূদপ ব্যবহরা� ক�রা হয়। আমলবকদৈ প্রিু� বভটরাবমি 
‘বে’ ররাদক। পুবষ্ট ববজ্রািীদে� মদৈ, আমলবকদৈ রপয়রা�রা ও করাগবজ রলবু� রিদয় ৩ গুণ ও ১০ গুণ রববি বভটরাবমি 
‘বে’ �দয়দ�। আমলবকদৈ কমলরা� রিদয় ১৫ ররদক ২০ গুণ রববি, আদপদল� রিদয় ১২০ গুণ রববি, আদম� রিদয় 
২৪ গুণ এবং কলরা� রিদয় ৬০ গুণ রববি বভটরাবমি ‘বে’ �দয়দ�।

একজি বয়স্ রলরাদক� প্রবৈবেি ৩০ বমবলগ্রাম বভটরাবমি ‘বে’ ে�করা�। বেদি েুদটরা আমলবক রখদল এ পব�মরাণ 
বভটরাবমি ‘বে’ পরাওয়রা �রায়। আমলবক রখদল মুদখ রুবি বরাদড়।স্রাবভদে বরা েন্তদ�রাগ েরা�রাদৈ টরাটকরা আমলবক ফদল� 
জুবড় রিই। এ�রাড়রা রপদট� পীড়রা, েবেদে, করাবি ও �ক্তহীিৈরা� জি্যও খুবই উপকরা�ী।বলভরা� ও জবন্ডে র�রাদগ 
উপকরা�ী বদল আমলবক ফলবট ববদববিৈ। আমলবক, হব�ৈকী ও বদহড়রাদক একদত্র বত্রফলরা বলরা হয়। এ বৈিবট 
শুকদিরা ফল একদত্র �রাদৈ বভবজদয় র�দখ েকরালদবলরা র�ঁদক খরাবল রপদট ি�বৈ বহদেদব রখদল রপদট� অেুখ ভরাদলরা 
হয়।বববভন্ন ধ�দি� রৈল তৈব�দৈ আমলবক ব্যবহরা� হয়। করাঁিরা বরা শুকদিরা আমলবক রবদট একটু মরাখি বমবিদয় 
মরাররায় লরাগরাদল খুব ৈরাড়রাৈরাবড় ঘুম আদে।করাঁিরা আমলবক রবদট �ে প্রবৈবেি িুদল লরাবগদয় েুবৈি ঘটেরা র�দখ বেদৈ 
হদব। এভরাদব একমরাে মরাখদল িুদল� রগরাড়রা িক্ত, িুল উিরা এবং ৈরাড়রাৈবড় িুল পরাকরা বন্ধ হদব।
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ঔষবধ গুণ ও উপকরাব�ৈরারঃ
বভটরাবমি বে’েমৃদ্ধ আমলকীদৈ প্রিু� পব�মরাদণ এ্যরাবটেঅবক্সদিটে উপরােরাি �দয়দ�। বববভন্ন অেুখ েরা�রাদিরা �রাড়রাও 
র�রাগ প্রবৈদ�রাধক ক্ষমৈরা গদড় ৈুলদৈও আমলকী েরারুণ েরাহরা�্য কদ�। আমলকী� গুণরাগুদণ� জি্য আয়ুদবদেবেক 
ওষুদধও এখি আমলকী� বি�দেরাে ব্যবহরা� ক�রা হদছে।

১। আমলকী রকন্দ্রীয় স্রায়ুৈদন্ত্র� উপ� করাজ কদ�।

২। ববম বদথি করাজ কদ�।

৩। েীঘদেদময়রাবে করাবি েবেদে হদৈ উপকরা� পরাওয়রা� জি্য আমলকী� বি�দেরাে উপকরা�ী।

৪। এবট হৃে�ন্ত্র ও মবস্দষ্� িবক্তবধদেক।

৫। আমলকী ত্বক, িুল ও রিরাখ ভরাল �রাখরা� জি্য উপকরা�ী। এদৈ �দয়দ� ফরাইদটরা-দকবমক্যরাল �রা রিরাদখ� েদঙ্গ 
জবড়ও বিদজিরাদ�িি প্রবৈদ�রাধ ক�দৈ েরাহরা�্য কদ�।

৬। আমলকী হজদম েরাহরা�্য কদ� ও টিমরাক এ্যরাবেদি ব্যরাদলন্ বজরা� �রাদখ।

৭। আমলকী বলভরা� ভরাল �রাদখ, দব্দি� করা�দেকলরাদপ েরাহরা�্য কদ� ফদল রমটেরাল ফরাংিবিং ভরাল হয়।

৮। আমলকী ব্লরাি েুগরা� রলদভল বিয়ন্ত্রদণ র�দখ িরায়রাদববটে প্রবৈদ�রাধ ক�দৈ েরাহরা�্য কদ�। দকরাদলদটি�ল 
রলদভদলও কম �রাখরাদৈ �দরষ্ট েরাহরা�্য কদ�।

৯। হরাটদে েুস্ �রাদখ, ফুেফুেদক িবক্তিরালী কদ� রৈরাদল।

১০। ি�ী� িরান্ডরা �রাদখ, ি�ীদ�� করা�দেৰমৈরা বরাবড়দয় রৈরাদল, মরােল রটরাি মজবুৈ কদ�।

১১। রলরাবহৈ �ক্তকবণকরা� েংখ্যরা বরাবড়দয় ৈুদল েরাঁৈ ও িখ ভরাল �রাদখ।

১২। জ্�, বেহজম, েরািবরািদে, েরািদট্রাক ররদক �ৰরা কদ�।

১৩। আমলকী� জুে েৃবষ্ট িবক্ত ভরাল �রাখরা� জি্য উপকরা�ী। �রাবি প্রবৈদ�রাধ ক�দৈ েরাহরা�্য কদ�। ব্ণ ও 
ত্বদক� অি্যরাি্য েমে্যরায় উপকরা�ী।

১৪। রপদট� জ্রালরা জ্রালরাভরাব কম �রাদখ। বলভরাদ�� করা�দেকলরাদপ েরাহরা�্য কদ�, পরাইলে েমে্যরা কমরায়।

১৫। ি�ীদ�� অপ্রদয়রাজিীয় ফ্যরাট ঝ�রাদৈ েরাহরা�্য কদ�। ব্ঙ্রাইদটেও এ্যরাজমরা� জি্য আমলকী� জুে উপকরা�ী।

১৬। আমলকী গুঁদড়রা� েদঙ্গ েরামরাি্য মধু ও মরাখি বমবিদয় খরাওয়রা� আদগ ররদক পরাদ�ি। বখদৈ বরাড়রাদৈ েরাহরা�্য 
কদ�।

১৭। এক ্রাে েুধ বরা জদল� মদধ্য আমলকী গুঁদড়রা ও েরামরাি্য বিবি বমবিদয় বেদি েু’বরা� রখদৈ পরাদ�ি। 
এ্যরাবেদিদট� েমে্যরা কম �রাখদৈ েরাহরা�্য ক�দব।

১৮। আমলকীদৈ েরামরাি্য লবণ, দলবু� �ে মরাবখদয় র�রাদে �রাখুি। শুবকদয় �রাওয়রা� প� রখদৈ পরাদ�ি।

১৯। খরাবরাদ�� েদঙ্গ আমলকী� আিরা� রখদৈ পরাদ�ি। হজদম েরাহরা�্য ক�দব।

২০। আমলকী মরাঝরাব� আকরাদ� টুকদ�রা কদ� বিদয় ফুটন্ত পরাবি� মদধ্য বেি। আমলকী ি�ম হদয় ৈদ� িরাবমদয় 
ঝব�দয় লবণ, আেরা কুঁবি, দলবু� �ে মরাবখদয় র�রাদে র�দখ বেদৈ পরাদ�ি। েরা�রা ব��ই ভরাল ররাকদব।
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বিমরঃ
বিম একবট ঔষবধ গরা�, চবজ্রাবিক িরাম (AZADIRACHTA 
INDICA)। এ� িরাল, পরাৈরা, �ে, েবই করাদজ লরাদগ। বিম 
একবট বহু বষদেজীবব ও বি� হব�ৈ বৃক্ষ। কৃবমিরািক বহদেদব 
বিদম� �ে খুবই করা�দেক�।বিদম� করাি খুবই িক্ত। এ করাদি 
কখদিরা ঘুণ ধদ� িরা। দপরাকরা বরােরা বরাঁদধ িরা। উইদপরাকরা রখদৈ 
পরাদ� িরা। এ করা�দণ বিম করাদি� আেবরাবপত্রও তৈব� ক�রা 
হদছে আজকরাল। এ�রাড়রা প্ররািীিকরাল ররদকই বরাে্য�ন্ত্র বরািরাদিরা� 
জি্য করাি ব্যবহরা� ক�রা হদছে। এ� উৎপরােি ও প্রেরা�দক 
উৎেরাহ এবং অি্যরায়ভরাদব বিম গরা� ধ্বংে ক�রাদক বিরুৎেরাবহৈ 
ক�দ�। বিদম� এই গুিরাগুদি� কররা ববদবিিরা কদ�ই বববি স্বরাস্্য েংস্রা ‘একুি িৈদক� বৃক্ষ’ বদল রঘরাষিরা কদ�দ�।

বিম একবট বহু বষদেজীবব ও বি� হব�ৈ বৃক্ষ।বিম গরাদ�� পরাৈরা, ফল, �রাল বরা বরাকল, বিদম� রৈল,বীজ। এক কররায় 
বিদম� েমস্ অংি ব্যবহরা� ক�রা �রায়।

ঔষবধ গুণরাগিরঃ
বববিব্যরাপী বিম গরা�, গরাদ�� পরাৈরা, বিকড়, বিম ফল ও বরাকল ওষুদধ� করাঁিরামরাল বহদেদব পব�বিৈ। বৈদেমরাি ববদবি 
বিদম� কে� ৈরা বকন্তু এ� অ্যরাবটেদেপবটক বহদেদব ব্যহরাদ�� জি্য। বিম �ত্ররাকিরািক বহদেদব, ব্যরাকদটব�য়রা র�রাধক 
বহদেদব ভরাই�রােদ�রাধক বহদেদব, কীট-পৈঙ্গ ববিরাদি ি্যরাগরাে র�রাধ বিয়ন্ত্রদণ, ম্যরাদলব�য়রা বি�রামদয়,েন্ত বিবকৈেরায় 
ব্যরাররামুবক্ত ও জ্� কমরাদৈ, জন্ বিয়ন্ত্রদণ ব্যবহরা� ক�রা হয়।

ব্যবহরা�রঃ
১। কফজবিৈ বুদক� ব্যররা: অদিক েময় বুদক কফ জদম বুক ব্যররা কদ�। এ জি্য ৩০ রফরাটরা বিম পরাৈরা� 
�ি েরামরাি্য গ�ম পরাবিদৈ বমবিদয় বেদৈ ৩/৪ বরা� রখদল বুদক� ব্যররা কমদব। গভদেবৈী,বিশু ও বৃদ্ধদে� জি্য 
এ ঔষধবট বিদষধ।

২। কৃবম: দপদট কৃবম হদল বিশু�রা র�রাগরা হদয় �রায়। দপদট বড় হয়। দিহরা�রা ফ্যকরাদি হদয় �রায়। এ জি্য ৫০ 
বমবলগ্রাম পব�মরাণ বিম গরাদ�� মূদল� �রাদল� গুড়রা বেি ৩ বরা� েরামরাি্য পরাবি গ�মেহ রখদৈ হদব।

৩। উকুি িরাি: বিদম� পরাৈরা রবদট হরালকরা কদ� মরাররায় লরাগরাি। ঘটেরা খরাদিক ধদ� মরাররা ধুদয় রফলুি। ২/৩ 
বেি এভরাদব লরাগরাদল উকুি মদ� �রাদব।

৪। অজীণদে: অদিকবেি ধদ� রপদট অেুখ। পরাৈলরা পরায়খরািরা হদল ৩০ রফরাটরা বিম পরাৈরা� �ে, বেবক করাপ 
পরাবি� েদঙ্গ বমবিদয় েকরাল- ববকরাল খরাওয়রাদল উপকরা� পরাওয়রা �রাদব।

৫। রখরাে পরািড়রা: বিম পরাৈরা বেদ্ধ কদ� পরাবি বেদয় রগরােল ক�দল রখরােপরািড়রা িদল �রায়। পরাৈরা বরা ফুল রবদট 
গরাদয় কদয়কবেি লরাগরাদল িুলকরাবি ভরাদলরা হয়।

৬। রপরাকরা-মরাকদড়� করামড়: দপরাকরা মরাকড় করামল বেদল বরা হুল রফরাটরাদল বিদম� মূদল� �রাল বরা পরাৈরা রবদট 
ক্ষৈ স্রাদি লরাগরাদল ব্যররা উপিম হদব।

৭। েরাদৈ� র�রাগ: বিদম� পরাৈরা ও �রাদল� গুড়রা বকংবরা বিদম� িরাল বেদয় বিয়বমৈ েরাৈ মরাজদল েরাৈ হদব 
মজবুৈ, �ক্ষরা পরাদব র�রাগ।
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৮। জন্ বিয়ন্ত্রদণ বিম: বিম রৈলরা একবট িবক্তিরালী শুক্রািুিরািক বহদেদব করাজ কদ�। ভরা�ৈীয় ববজ্রািী�রা 
রেবখদয়দ�ি র�, বিম রৈল মবহলরাদে� জি্য িৈুি ধ�দি� করা�দেক�ী গভদেবিদ�রাধক হদৈ পরাদ�। এবট ৩০ 
রেদকদন্ড� মদধ্যই শুক্রািু রমদ� রফলদৈ েক্ষম।

মুদখ� েরাগ েূ� ক�রা� েব ররদক ভরাল ওষুধ হল বিম৷ মুদখ ব্দি� েমে্যরায় ভুগদ�ি? বিন্তরা ক�রা� ে�করা� রিই৷ 
বিম পরাৈরা� প্যরাক রমদখই আপবি এ� ররদক পব�ত্ররাি রপদৈ পরাদ�ি৷ বক কদ� তৈব� ক�দবি এই প্যরাকটরা িলুি 
রজদি বিই৷ িরা� পরাঁিটরা বিম পরাৈরা ভরাল কদ� ধুদয় বমবক্সদৈ বপদষ বিি৷ এ� মদধ্য এক িরামি মূলৈরাবি মরাবট, অল্প 
রগরালরাপ জল বমবিদয় প্যরাক তৈব� করুি৷ প্যরাকটরা �বে গরাঢ় হদয় �রায় ৈরাহদল ও� মদধ্য রগরালরাপ জল বমবিদয় বিি৷ 
মুদখ লরাবগদয় রবি বক�ুক্ষি র�দখ বেি৷ প্যরাকটরা মুদখ শুবকদয় রগদল হরালকরা উষ্ণ জল বেদয় মুখটরা ধুদয় রফলুি৷

পুবেিরারঃ
পুবেিরা পরাৈরা প্ররািীিকরাল ররদকই রবি জিবপ্রয় ঔষধ বহদেদব 
পব�বিৈ। বহু র�রাগ আদ�রাদগ্য এবট গুরুত্বপূণদে ভূবমকরা পরালি 
ক�দৈ পরাদ�। পুবেিরা পরাৈরা এক ধ�দি� েুগবন্ধ গরা�। এই 
গরাদ�� পরাৈরা ৈব�-ৈ�করাব�� েরাদর েুগবন্ধ বহদেদব ব্যবহরা� ক�রা 
হয়। ৈদব রববি ব্যবহরা� ক�রা হয় িরািরা ধ�দি� বড়রা তৈব�� 
করাদজ।

পুবেিরা এক প্রকরাদ�� গুল্মজরাৈীয় উবভিে। ববদবি� অদিক রেদিই 
পুবেিরা� গরা� জদন্। এ� পরাৈরা েুগবন্ধ বহেরাদব �রান্নরায় ব্যবহরা� 
ক�রা হয়।

ব্যবহরা� ও ওষবধ গুণরঃ
y রপদট� পীড়রায় : এবট ইদ�দটবল বরাওদয়ল বেদড্রাম এবং েীঘদেস্রায়ী বেহজদম� ববরুদদ্ধ খুবই করা�দেক�। 
এ�রাড়রাও পুবেিরা রকরালদি� রপিী েংদকরািি বিয়ন্ত্রি কদ�।
y অ্যরাজমরা : পুবেিরায় র�রাজদমব�ক এবেি িরাদম� এক ধ�দি� উপরােরাি ররাদক। এবট প্ররাকপ্রেরাহী পেরারদে 
তৈ�ীদৈ বরাধরা রেয়। ফদল অ্যরাজমরা হয় িরা। এ�রাড়রাও এ ঔষবধ রপ্ররাটিেরাইব্ি তৈ�ীদৈ বরাধরা রেয়। ৈরাদৈ 
িরােিরালী পব�ষ্রা� ররাদক।
y এবটেক্যরান্রা� : পুবেিরায় �দয়দ� মদিরাটরা�বপি িরামক উপরােরাি। এবট স্ি, বলভরা� এবং প্যরািবক্য়রাদে 
ক্যরান্রা� হওয়রা প্রবৈদ�রাধ কদ�। বিয়বমৈ পুবেিরা পরাৈরা রখদল ফুেফুে, দকরালি এবং ত্বদক� ক্যরান্রা� ররদক 
�ক্ষরা পরাওয়রা �রায়।
y পুবেিরা� ৈরাজরা পরাৈরা বপদষ মুদখ লরাবগদয় বক�ুক্ষণ প� �বে ৈরা ধুদয় রফলরা �রায়, ৈরা হদল মুদখ� তৈলরাক্ত 
ভরাব েূ� হদয় �রায়। ব্ণ ওিরাও বন্ধ হয়।
y পুবেিরা� পরাৈরা বপদষ �ে কদ� ৈরা� রভৈ� েু’বৈি রফরাঁটরা রলবু� �ে বেদয় ৈরা পরাি ক�দল ্রাবন্তভরাবও 
েূ� হয়।
y দকরাদিরা করা�দণ রকরাদিরা ব্যবক্ত অজ্রাি হদয় পড়দল ৈরা� িরাদক� করাদ� বক�ু ৈরাজরা পুবেিরা পরাৈরা ধরুি। 
রেখদবি, জ্রাি বফদ� রপদয়দ� রলরাকবট।
y পুবেিরা� পরাৈরা ভরাদলরা কদ� বপদষ ৈরা� �ে ভরাদলরা কদ� মরাররায় ব্যবহরা� কদ�ি। �রাদে� িুদল উকুি আদ�, 
ৈরা�রা খুব উপকরা� পরাদবি।
y ি�ীদ�� ব্যররা েূ� ক�দৈ পুবেিরা পরাৈরা� িরা খুব করাদজ রেয়।
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y মরাররা ও রপট ব্যররা বি�রামদয়ও পুবেিরা� পরাৈরা খুব উপকরা�ী।
y �রাদে� মরাদঝ মদধ্য রহঁিবক ওদি, ৈরা�রা পুবেিরা পরাৈরা� েদঙ্গ রগরাল মব�ি বপদষ ৈরা র�ঁদক বিদয় �েটুকু পরাি 
করুি। দেখদবি রহঁিবক বন্ধ হদয় রগদ�।
y কফ-করাবিদৈ আম�রা েরাধরা�ণৈ এক্সদপদ্রাদ�টে জরাৈীয় ওষুধ রখদয় ররাবক। এক্সদপদ্রাদ�দটে� করাজ হদলরা 
গলরা ররদক কফ রব� কদ� রেয়রা। বকন্তু এ� একটরা পরাবিদেপ্রবৈবক্য়রাও �দয়দ�। এেব ওষুধ রখদল ঘুম ঘুম 
ভরাব হয়। ৈরাই এ� ববকল্প বহদেদব আপবি পুবেিরা পরাৈরা� েরাহরা�্য বিদৈ পরাদ�ি। গ�ম পরাবিদৈ েরামরাি্য 
পব�মরাণ পুবেিরা পরাৈরা রেদ্ধ কদ� পরাি করুি। পুবেিরা পরাৈরা এক্সদপদ্রাদ�দটে� করাজ ক�দব। 
y পুবেিরা পরাৈরা আপিরা� উচ্ �ক্তিরাপ কমরাদৈ েরাহরা�্য ক�দব।
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ক্রঃ ববষয় েময়

১) পব�বিবৈ� মরাধ্যদম আদলরািিরা� েূত্রপরাৈ ১০ বমবিট

২)
বিবঙ্গ-মরাগু� মরাদ�� খরাে্যগুণ এভং ঘদ�রায়রা ভরাদব রিৌবরাচ্রায় এই মরা� িরাদষ� 
প্রদয়রাজিীয়ৈরা

১০ বমবিট

৩) উপ�ুক্ত ম�শুম এবং রিৌবরাচ্রা� পব�মরাপ ১৫ বমবিট

৪) বিবঙ্গ-মরাগু� মরাদ�� িরাষরাবরাে পদ্ধবৈ, �ত্ন ও খরাবরা� ১৫ বমবিট

৫)
বভবিও রেখরাদিরা হদবরঃ “GHOROYA VABE SING MAGUR CHAS- 
mpeg

৫ বমবিট

৬) বিং – মরাগু� মরাদ�� র�রাগবরালরাই ও ৈরা� প্রবৈকরা� ১৫ বমবিট

৭)
বিং – মরাগু� মরাদ�� র�রাগ ও ৈরা� প্রবৈকরা� বিদয় একবট বভবিও রেখরাদিরা 
হদব “SING-MAGUR ROG O PROTIKAR- mp4”

৫ বমবিট

৮) আদলরািিরা ও প্রবিক্ষরারদেীদে� েরাদর প্রদ্রাতি� পবদে ১০ বমবিট

৯) প্রবিক্ষরারদেীদে� হ্যরান্ডববল SING MAGUR CHAS handbill.pdf ববৈ�ণ ৫ বমবিট

আফটরা� সু্দল ঘদ�রায়রা ভরাদব রিৌবরাচ্রায়                             
বিবঙ্গ-মরাগু� মরা� িরাদষ� প্রবিক্ষণ

প্রবিক্ষদণ� জি্য প্রদয়রাজিীয় উপক�ণরঃ রবরািদে, িরাটিরা�, িক বরা রবরািদে রপি

বেি েংখ্যরা – ১ বেি েময় – ১ঘরঃ ৩০বমরঃ
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ঘদ�রায়রা ভরাদব বজওল মরাদ�� িরাষ
বিং মরাগু� মরা� আমরাদে� রেদি� রক িরা রিদি? মরা� বপ্রয় মরািুষমরাত্রই বজওল মরাদ�� ভক্ত। অি্যরাি্য মরাদ�� ৈুলিরায় 
এই বজওল মরাদ�� িরাবহেরা অদিক রববি। এবং এই েকল বজওল মরাদ�� েরামও অদিক রববি। েুস্বরােু ও উপরাদেয় 
এ মরা� রেদি� েব রশ্রণী� মরািুদষ� করাদ� অৈ্যন্ত রলরাভিীয়। বরাবড়দৈ র� রকরাি পরাদত্র অদিক বেি প�দেন্ত জীববৈ 
�রাখরা েম্ভব। বকন্তু বৈদেমরাদি রেদি বজওল মরাদ�� আকরাল িলদ�। আপবি ইছেরা ক�দল বরাবড়দৈ রিৌবরাচ্রায় বিং, 
মরাগু� মরাদ�� িরাষ ক�দৈ পরাদ�ি। 

বিং - মরাগু� খরাে্য গুণরাগুণরঃ
ক) বিং মরাগু� মরাদ�� মদধ্য অদিক ধ�দি� খরাে্য গুিরাগুি �দয়দ�। এই মরা�বট রখদৈ অদিক েুস্বরােু। 

খ) পুবষ্ট� বেক বেদয় এই মরা� অি্য েব মরাদ�� ৈুলিরায় েবরা� উপদ�। দ�রাগী� পর্য বহদেদব বিং-মরাগুদ�� 
ব্যরাপক িরাবহেরা �দয়দ�। 

গ) �ক্ত স্বল্পৈরায় রভরাগরা অদিক রুগী এই মরা� পর্য বহদেদব রখদয় ররাদকি।

বিং - মরাগু� মরা� িরাদষ বক ধ�দণ� রিৌবরাচ্রা বরা�রাই ক�দবিরঃ
বরাবড়দৈ বিং মরাগু� মরা� িরাষ ক�রা� জি্য আপবি মরাঝরাব� 
অরবরা বড় েরাইদজ� বেদমটে বরা প্রাবটিক  (৮ ফুট x ৪ ফুট 
x ৩ ফুট মরাদপ�) দিৌবরাচ্রা� ব্যবস্রা ক�দৈ পরাদ�ি। ৈদব 
রখয়রাল �রাখদবি রিৌবরাচ্রাবট র�ি গভী� হয় (৩ ররদক ৪ 
ফুট)। 

রিৌবরাচ্রা� ৈলরায় ৫ রেবম পুরু মরাবট� স্� তৈব� ক�দৈ 
হদব। জল ভদ� ৮-১০ গ্রাম ওজদি� প্রবৈ বগদেফুদট ৮-১০বট 
মরা� মজুৈ ক�দৈ হদব। জল রঢরাকরাদিরা ও রব� কদ� 
রেওয়রা� জি্য িল ররাকদৈ হদব। বিকমৈ পরালি ক�দল 
৩-৪ মরাে পদ� রিৌবরাচ্রা ররদক ৩০-৪০ গ্রাম ওজদি� ১২-

১৬ রকবজ মরাগু� বমলদব।

বিং - মরাগু� মরা� িরাষ ক�রা� েবিক েময় বরা ম�শুমরঃ
ক) বরাবড়দৈ বিং মরাগু� মরা� িরাষ ক�রা� জি্য আপবি ব�দ�� র�দকরাি েময় বিবদেরািি ক�দৈ পরাদ�ি। ৈদব 
এই মরা� িরাদষ� আেিদে েময় এবপ্রল-দম মরাে। 

খ) এ�রাড়রাও জুি-জুলরাই মরাদেও এই মরাদ�� িরাষ ক�রা �রায়। 

গ) ৈদব রখয়রাল �রাখদবি র� বরাবড়দৈ রিৌবরাচ্রায় বিং মরাগু� মরাদ�� রপরািরা �রাড়রা� রক্ষদত্র আপিরাদক েকরাল 
অরবরা েন্ধ্যরা এই েুই েমদয়� র�দকরাি একবট বিবদেরািি ক�দৈ হদব করা�ণ এেময় ৈরাপমরাত্ররা েহিীয় অবস্রায় 
ররাদক ৈরা িরা হদল মরা� মদ� র�দৈ পরাদ�।

বকভরাদব বিং - মরাগু� মরাদ�� রপরািরা �রাড়দৈ হদব ও েবিক বিয়দম �ত্ন বিদৈ হদবরঃ
ক) বরাবড়দৈ রিৌবরাচ্রায় বিং মরাগু� মরা� িরাষ ক�রা� জি্য আপিরাদক প্ররদম রপরািরা েংগ্হ ক�দৈ হদব। 
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খ) এই রক্ষদত্র আপবি আপিরা� বিকটস্ র�দকরাি িরােদেরা�ী হদৈ রপরািরা বিদৈ পরাদ�ি। 

গ) এ�রাড়রাও আপবি প্ররাকৃবৈক ভরাদব খরাল, ববল বকংবরা র�দকরাি ধ�দণ� জলরািয় ররদক রপরািরা েংগ্হ ক�দৈ 
পরাদ�ি। এখি বৈদেমরাদি বিং মরাগু� মরাদ�� রপরািরা পবলব্যরাদগ বকিদৈ পরাওয়রা �রায় রেখরাি ররদকও রপরািরা বিদৈ 
পরাদ�ি। ৈদব রপরািরা �রাড়রা� প� আপিরাদক রপরািরা� েবিক বিয়দম �ত্ন বিদৈ হদব। 

েবিক বিয়দম বিং - মরাগু� মরাদ��  িরাষরাবরাে পদ্ধবৈ বরা রকৌিল 

ক) দিৌবরাচ্রায় বিং মরাগু� মরা� িরাষ ক�রা� জি্য আপিরাদক েবিক বিয়ম অবলম্ি ক�দৈ হদব। 

খ) দিৌবরাচ্রায় রপরািরা �রাড়রা� রক্ষদত্র প্ররদম অবক্সদজি েহ র� ব্যরাদগ রপরািরা আিরা হদব রপরািরা েহ রেই ব্যরাগ র� 
জদল রপরািরা �রাড়রা হদব রেখরাদি ভরাবেদয় �রাখদৈ হদব। 

গ) এ�প� রেই পবলব্যরাদগ� জল ও রিৌবরাচ্রা� জদল� ৈরাপমরাত্ররা একই মরাত্ররায় আিদৈ হদব।  

ঘ) ৈরা�প� ব্যরাদগ� মুখ খুদল র� রিৌবরাচ্রায় রপরািরা �রাড়রা হদব রেই রিৌবরাচ্রা� জল অল্প অল্প কদ� ব্যরাদগ বেদৈ 
হদব এবং ব্যরাদগ� জল অল্প অল্প কদ� রিৌবরাচ্রায় রফলদৈ হদব।

ঙ) ৪০-৫০ বমবিট েময় ধদ� এরূপভরাদব রপরািরাদক রিৌবরাচ্রা� জদল� েদঙ্গ খরাপ খরাওয়রাদৈ হদব। এ�প� বিং, 
মরাগু� মরাদ�� রপরািরা জদল �রাড়দৈ হদব। 

বিং - মরাগু� মরাদ�� খরাবরাদ�� পব�মরাণ ও েবিক বিয়দম খরাবরা� প্রদয়রাগরঃ
ক) বিং মরাগু� মরা� িরাদষ েরাধরা�ণৈ রবিী খরাবরা� রেওয়রা� প্রদয়রাজি হয় িরা। 

খ) আবমষ জরাৈীয় খরাবরা� এই মরাদ�� রববি প�ন্দ। এ�রা �রাদৈ� বেদক রখদৈ প�ন্দ কদ� ৈরাই তেবিক রমরাট 
খরাবরাদ�� ৩/৪ ভরাগ েন্ধ্যরায় এবং বরাবক ১/৪ ভরাগ েকরাদল বেদৈ হদব।,  

গ) ভরাল ফলি রপদৈ হদল বিং মরাগু� মরাদ�� রিৌবরাচ্রায় শুঁটবক মরাদ�� গুঁদড়রা, দগঁবড়-গুগবল, িরামুক-বঝিুক, 
েয়রাববি িূণদে, ভুট্রা িূণদে, গদম� ভূবে, ধরাদি� কুঁড়রা, েব�ষরা� তখল, বিটরাগুড় ইৈ্যরাবে খরাবরা� বিবেদেষ্ট অিুপরাদৈ 
বমবিদয় রেওয়রা র�দৈ পরাদ�। 

ঘ) ববদিষ কদ� শুকদিরা মরাদ�� গুঁদড়রা ও িরাদল� কুঁদড়রা প্ররম মরাদে ১:৩, ববিৈীয় মরাদে ১:১ এবং ৈৃৈীয় ররদক 
পচিম মরাদে ৩:১ অিুপরাদৈ বেদল মরাদ�� ভরাল ফলি পরাওয়রা �রায়। 

বিং - মরাগু� মরাদ�� র�রাগ বরালরাই ও ৈরাঁ� প্রবৈকরা�রঃ 
ক) বিং মরাগু� মরাদ�� মূলৈ রৈমি রকরাি র�রাগ বরালরাই হয় িরা। 

খ) ৈদব মরাদঝ মদধ্য মরাদ�� গরাদয় েরােরা ফুেকুবড় রেখরা �রায়। এটরা রেখরা রগদল েরাদর েরাদর রিৌবরাচ্রা� জদল 
উপ�ুক্ত ওষুধ বেদৈ হদব। 

র�রাগ র�রাদগ� লক্ষণ প্রবৈকরা�

ব্যরাকদটব�য়রা 
ঘবটৈ

গরাদয় ঘরা, দিরাঁট লরালদি, শুঁড় 
খদে পড়রা

প্রবৈ রকবজ পব�পূ�ক খরাবরাদ�� েদঙ্গ ১০০ বমবলগ্রাম েরালফরািরাইয়রা 
বজি বরা রট�রামরাইবেি বরা র�ব্ব্ি বমবিদয় ৭ বেি বেদি হদব

রপদট জল জমরা
প্রবৈ রকবজ পব�পূ�ক খরাবরাদ�� েদঙ্গ ১০০ বমবলগ্রাম অ্যরাবটেবরাদয়রাবটক 
বমবিদয় ৭ বেি বেদি হদব

কৃবম র�রাগ রপট ফুদল �রায় আক্রান্ত মরা�দক রিৌবরাচ্রা ররদক ৈুদল রফলদৈ হদব
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রপ্ররাদটরাদজরায়রা 
ঘবটৈ

রপরাস্ েরািরা� মৈ লরালদি েরােরা 
গুবট

বলটরা� প্রবৈ জদল ১ বমবলগ্রাম পটরাবিয়রাম পরা�ম্যরাঙ্গরাদিট বমবিদয় 
আক্রান্ত মরা�দক ১৫ বমবিট িুববদয় �রাখদৈ হদব

েৈকদেৈরারঃ হরাইবব্ি মরাগু� িরাষ বিবষদ্ধ এবং পুকুদ� িরাষ ক�দল আঁৈু� পুকুদ� বিম রপরািরা� েরাদর বজওল মরা� িরাষ 
ক�রা উবিৈ িয়।

ব্যরাকদটব�য়রা জবিৈ র�রাগ রপ্ররাদটরাদজরায়রা ঘবটৈ র�রাগ

বিং - মরাগু� মরা� িরাদষ েরা� প্রদয়রাগরঃ 
ক) বিং মরাগু� মরা� িরাষ ক�রা� জি্য আপিরাদক রিৌবরাচ্রায় েবিক বিয়দম েরা� প্রদয়রাগ ক�দৈ হদব। 

খ) মরাদঝমদধ্য ইউব�য়রা এবং অি্যরাি্য েরা� প্রদয়রাগ ক�দৈ হদব। 

গ) এদৈ জদল� গুণরাগুণ বজরায় ররাদক এবং মরাদ�� রকরাি ক্ষবৈ হয় িরা ব�ং এদৈ মরাদ�� বৃবদ্ধ অদিক ভরাল 
হয়। 

বকভরাদব বিং - মরাগু�  মরাদ��  �ত্ন বিদবিরঃ
ক) বরাবড়দৈ রিৌবরাচ্রা বরা অি্য র�দকরাি ধ�দণ� পরাদত্র বিং মরাগু� মরাদ�� িরাষ ক�রা� রক্ষদত্র েবিক �ত্ন বিদৈ 
হদব। 

খ) েবিকভরাদব মরাদ�� বৃবদ্ধ� জি্য প�দেরাপ্ত আদলরা-বরাৈরাে ে�করা�,। প্রিন্ড র�রাদে র�ি রিৌবরাচ্রা� জল রববি 
গ�ম িরা হয় রেবেদক রখয়রাল �রাখদৈ হদব। 

গ) এ�রাড়রাও �বে জদল� রকরাি েমে্যরা হয় ৈরাহদল জল পব�বৈদেদি� ব্যবস্রা ক�দৈ হদব। 

ঘ) এ�রাড়রাও রিৌবরাচ্রা� ৈলদেি েবেময় পব�ষ্রা� পব�ছেন্নি �রাখদৈ হদব। মরাদ�� �ত্ন বিদৈ হদব। 

কখি বিং - মরাগু� মরা� েংগ্হ ক�দবিরঃ
ক) বরাবড়দৈ রিৌবরাচ্রায় েবিক বিয়দম বিং মরাগু� মরাদ�� িরাষ ক�রা� প� ৈরা রবি ৈরাড়রাৈরাবড় রবদড় ওদি। 

খ) মরাগু� মরা� ৮-১০ মরাে আ� বিং মরা� ৪-৬ মরাদে� মদধ্যই খরাওয়রা� উপদ�রাগী হদয় �রায়।

বক পব�মরাদণ বিং - মরাগু� মরা� পরাদবিরঃ
বরাবড়দৈ রিৌবরাচ্রায় েবিক বিয়দম বিং মরাগু� মরা� িরাষ ক�দল রেখরাি ররদক আপবি প্রিু� পব�মরাদণ বিং মরাগু�  
মরা� রপদৈ পরাদ�ি �রা আপিরা� পরাব�বরাব�ক িরাবহেরা বমবটদয় আপবি ইছেরা ক�দল এই মরা� বরাজরাদ� বববক্ও ক�দৈ 
পরাদ�ি। 
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ক্রঃ ববষয় েময়

১) পব�বিবৈ� মরাধ্যদম আদলরািিরা� েূত্রপরাৈ ১০ বমবিট

২) প্রজিিকরা�ী মরা� েংগ্হ ও ৈরা� �ত্ন ১০ বমবিট

৩) বট্বপং পদ্ধবৈ ১৫ বমবিট

৪) স্ত্রী মরা� ররদক বিম েংগ্হ পদ্ধবৈ ১৫ বমবিট

৫) পুরুষ মরা� ররদক শুক্রাণু েংগ্হ পদ্ধবৈ ১৫ বমবিট

৬) শুক্রাণু ও বিম্রাণু বিবষক্তক�ণ পদ্ধবৈ ১৫ বমবিট

৭)
স্ত্রী ও পুরুষ মরা� ররদক বিম ও শুক্রািু েংগ্হ ও বিষীক্তক�ণ পদ্ধবৈ� 
বভবিও রেখরাদিরা হদবরঃ SING MAGUR MACHER DIM NISIKTOKARONER 
KOUSHAL- mp4

৫ বমবিট   

৮) আদলরািিরা ও প্রবিক্ষরারদেীদে� েরাদর প্রদ্রাতি� পবদে ১৫ বমবিট

৯) প্রবিক্ষরারদেীদে� হ্যরান্ডববল ববৈ�ণ ৫ বমবিট

১০) হরাদৈ কলদম বিম্রাণু ও শুক্রাণু েংগ্হ ও বিবষক্তক�ণ ৬০ বমবিট

১১) প�বৈদেী ববদিষ ববদিষ ধরাদপ� আদলরািিরা ৩০ বমবিট

১২)
েমগ্ আদলরািিরা� ববদিষ ববদিষ অংি পুি�রায় র�রামথিি ও হ্যরান্ডববদল� ববদিষ 
ববদিষ অংদি� ব্যরাখ্যরা

১৫ বমবিট

আফটরা� সু্দল ঘদ�রায়রা ভরাদব বিবঙ্গ-মরাগু� মরাদ��                   
বিম রফরাটরাদিরা� প্রবিক্ষণ

প্রবিক্ষদণ� জি্য প্রদয়রাজিীয় উপক�ণরঃ রবরািদে, িরাটিরা�, িক বরা রবরািদে রপি, পুরুষ ও স্ত্রী মরা� (১৫০ গ্রাম মৈ ওজি 
হদ�), করাঁবি, ে্যরালরাইি ওয়রাটরা�, ৈুদলরা, ধরা�রাদলরা করাঁবি, ২ বট পরাত্র, ১বট র�রাট করাঁদি� পরাত্র, ্পরা�, লবঙ্গ রৈল, 
অ্যরাবদেরাবলউট অ্যরালদকরাহল, ইদঞ্জকিি রেবরা� জি্য বেব�ঞ্জ ও েূঁি, বিেবটল ওয়রাটরা�, বিম রফরাটরাদিরা� হদমদেরাণ, খুব 
বমবহ িরাইলি রিদট� একবট র�রাট টুকদ�রা, েরাবজদেকরাল রব্লি

বেি েংখ্যরা – ১ বেি েময় – ৩ঘরঃ ৩০বমরঃ
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রেবি মরাগু� মরাদ�� কৃবত্রম প্রজিি
রখদৈ েুস্বরােু। স্বরাদস্্য� পদক্ষ উপকরা�ী। ওষবধ গুণমরাদি� জি্য বববিখ্যরাৈ। েব বেক বেদয় রেবি মরাগুদ�� ভরাল িরাবহেরা 
বরাজরাদ�। বকন্তু এ� িরা�রাদপরািরা েহজলভ্য িয় বদল ইছেরা ররাকরা 
েদত্ত্বও এই মরাদ�� িরাষ ক�দৈ পরাদ�ি িরা অদিদক। প্রদণরাবেৈ 
প্রজিদি� মরাধ্যদম বরাবড়দৈই রপরািরা তৈব� কদ� অবি্য মরাগু� িরাষ 
ক�রা �রায়। দেই উপরায় বিদখ মরাগু� মরাদ�� িরাষ কদ� লরাদভ� মুখ 
রেখদ�ি েবক্ষণ বেিরাজপু� রজলরা� গঙ্গরা�রামপু� ব্লদক� পচিগ্রাদম� 
�বফকুল বমঞরা।

মরাত্র েু’ব�দ�ই প্রদণরাবেৈ প্রজিি ক�রাদিরায় পরা�েিদেী হদয় উদিদ�ি 
�বফকুল।  িলবৈ ম�েুদম ইবৈমদধ্যই এক লদক্ষ�ও রববি রেবি 
মরাগুদ�� রপরািরা বববক্ কদ� রফদলদ�ি। বিদজ� ও বলদজ� বমবলদয় 
ববঘরা েদিদক� পুকুদ� অি্য মরাদ�� েদঙ্গ মরাগু� িরাষ ক�দ�ি বৈবি। এই রজলরা�ই ৈপি ব্লদক� খলবে গ্রাদম� 
হদ�কৃষ্ণ বববিরাে, বরালু�ঘরাট ব্লদক� স্বপি রভৌবমকও মরাগুদ�� হ্যরািরাব� বরাবিদয় িরা�রাদপরািরা বববক্ ক�দ�ি। এই ভরাদব 
স্ববিভদে�ৈরায় িৈুি বেিরা রেখরাদছে ববজ্রািেম্ৈ উপরাদয় রেবি মরাগুদ�� িরাষ।

প্রজিিকরা�ী মরা� েংগ্হ ও �ত্নরঃ
কৃবত্রম প্রজিদি� জি্য বড় মরাগু� মরা� বিবদেরািি ক�রা ে�করা�। বিদেম্� ররদক রফব্রুয়রাব� মরাদে� মদধ্য এক ব�� 
বয়দে� ১০০ – ১৫০ গ্রামবববিষ্ট মরা� বরাজরা� ররদক বকংবরা রকরািও প্ররাকৃবৈক জলরািয় ররদক েংগ্হ কদ� আদগ 
ররদক বিবমদেৈ রকরািও পুকুদ� বকংবরা বেদমদটে� তৈব� জলরাধরাদ� �রাখদৈ হদব। পুকুদ�� বরা বেদমদটে� জলরাধরাদ� 
জদল� পব�দবি ভরাদলরা �রাখদৈ হদব এবং উচ্ রপ্ররাবটি জরাৈীয় খরাে্য প্রৈ্যহ বেদৈ হদব। প্রজিিকরা�ী মরাদ�� স্বরাস্্য 
�রাদৈ ভরাদলরা ররাদক ৈরা� জি্য েজরাগ েৃবষ্ট �রাখদৈ হদব। মরাদ�� স্বরাস্্য ভরাদলরা ররাকদল বিদম� পব�মরাণ রববি হয়। 
মরা�দক প্রৈ্যহ গুঁদড়রা শুকদিরা মরা� ও িরাদল� কুঁদড়রা ৯ : ১ অিুপরাদৈ বমবিদয় মরাদ�� রেদহ� ওজদি� ১০ িৈরাংি 
হরাদ� প্রদয়রাগ ক�দৈ হদব। পুকুদ� বরা বেদমদটে� রিৌবরাচ্রায় প্রজিিকরা�ী মরা� �রাড়রা� ঘিত্ব (টিবকং রিিবেবট) প্রবৈ 
৪ বগদেবমটরাদ� এক রজরাড়রা (একবট স্ত্রী ও একবট পুরুষ)।

বট্বপং পদ্ধবৈ এবং মরা� েংগ্হ ও �ত্নরঃ
বৈদেমরাদি প্রদণরাবেৈ প্রজিদি� মরাধ্যদম মরাগু� মরাদ�� িরা�রা উৎপরােি 
ক�রা হদছে। মরাগু� মরাদ�� প্রদণরাবেৈ প্রজিি ও রপরািরা মরাদ�� 
প্রদণরাবেৈ প্রজিদি� মদধ্য মূল পরারদেক্য হল রপরািরা মরা�দক হ�দমরাি 
ইিদজকিি বিরা�রা উদেীবপৈ কদ� রস্রাৈ�ুক্ত জলরাধরাদ� �রাড়রা হয়। 
বকন্তু মরাগু� মরাদ�� রক্ষদত্র পুরুষ মরাদ�� শুক্রাণু ও স্ত্রী মরাদ�� 
বিম্রাণু েংগ্হ কদ� কৃবত্রম উপরাদয় বিদষক বক্য়রা ে্ন্ন ক�রা হয়। 
এই পদ্ধবৈদক বট্বপং বরা িরাপ পদ্ধবৈ বলরা হয়।

বট্বপং পদ্ধবৈদৈ প্রজিদি� জি্য প্রদয়রাজিীয় উপক�ণ
১) মরা� হরাদৈ� মদধ্য ধদ� �রাখরা� জি্য পব�ষ্রা� ি�ম করাপড়

২) �ন্ত্রপরাবৈ জীবরাণুমুক্ত ক�রা� জি্য অ্যরাবদেরাবলউট অ্যরালদকরাহল
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৩) পুরুষ মরাগু� মরাদ�� রপট রকদট শুক্রািয় রব� ক�রা� জি্য েরাবজদেকরাল রব্লি

৪) শুক্রািয়দক রপট ররদক বববছেন্ন ক�রা� জি্য বিমদট

৫) শুক্রািয়দক টুকদ�রা টুকদ�রা ক�রা� জি্য করাঁবি

৬) শুক্রািয়দক ভরাদলরা ভরাদব রপষরাই কদ� শুক্�ে রব� ক�রা� জি্য খুব েূক্ষ ফরাঁদে� একখরাবি জরাল 

৭) বট্বপং–এ� েময় বিম েংগ্দহ� জি্য রগরাল এিরাদমদল� গরামলরা

৮) শুক্রািয় ররদক �ক্ত রমরা�রা� জি্য পব�ষ্রা� ৈুদলরা

৯) শুক্রাণুগুবলদক েিল �রাখরা� জি্য ০.৯ িৈরাংি ি�ম্যরাল ে্যরালরাইি

১০) ০.৯ িৈরাংি ি�ম্যরাল ে্যরালরাইি-েহ শুক্�ে ধদ� �রাখরা� জি্য র�রাট করাদি� পরাত্র

১১) বিদম� উপ� শুক্�েদক �বড়দয় রেওয়রা� জি্য ্পরা�

১২) শুক্�ে ও বিমদক ভরাদলরা ভরাদব রমিরাদিরা� জি্য ি�ম ব্রাি

১৩) শুক্�ে ও বিদম� বমশ্রণ পব�ষ্রা� ক�রা� জি্য বিেবটলি ওয়রাটরা�

১৪) স্ত্রী মরা�দক হ�দমরাি বি�দেরাে রেওয়রা� জি্য বপটুইটরাব� গ্বথি

১৫) মরা� ও বপটুইটরাব� গ্বথি ওজদি� জি্য েরাঁবড়পরাল্লরা ও ৈুলরা�ন্ত্র

১৬) ইিদজকিি রেওয়রা� জি্য বেব�ঞ্জ ও েূঁি

১৭) মরা�দক রিৈিরাহীি ক�রা� জি্য ১:৪ অিুপরাদৈ লবঙ্গ রৈল ও অ্যরাবদেরাবলউট অ্যরালদকরাহদল� দ্রবণ

১৮) বিবষক্ত বিমগুদলরাদক জদল� িীদি �বড়দয় �রাখরা� জি্য মিরাব�� জরাল-েহ একবট রলরাহরা� র্ম

১৯) হ্যরাবিং–এ� জি্য জল পব�বৈদেদি� ব্যবস্রা েহ বৃতিরাকরা� হ্যরািরাব� পুল

২০) প্রদয়রাজদি অবক্সদজি ে�ব�রাদহ� জি্য বক�ু র�রাট র�রাট বরায়ু েচিরালক �ন্ত্র (এদ�ট�)

২১) ধরািীদপরািরা পরালদি� জি্য কদয়কবট জল ে�ব�রাহ�ুক্ত বেদমটে বরা প্রাবটিক বরা ফরাইবরা� ট্যরাঙ্ 

প্রজিদি� জি্য মরা� প্রস্তুৈ ক�রা
স্ত্রী মরা� প্রস্তুৈ ক�রারঃ
বরাবহ্যক লক্ষণ রেদখ স্ত্রী মরা�দক েিরাক্ত কদ� আলরােরা ক�দৈ হয়।  
এ� প� রপরািরামরাদ�� প্রদণরাবেৈ প্রজিদি� জি্য র� ভরাদব 
বপটুইটরাব� গ্বথি� বি�দেরাে প্রস্তুৈ ক�রা হয় রেই ভরাদবই তৈব� কদ� 
স্ত্রী মরাদ�� রেদহ এই বি�দেরাে প্রদয়রাগ ক�দৈ হয়। প্রবৈ বকদলরাগ্রাম 
তেবহক ওজদি� জি্য ৩০ – ৪০ বমবলগ্রাম বপটুইটরাব� গ্বথি� বি�দেরাে 
বরা ২ বমবল/দকবজ – ৫ বমবল/দকবজ হ�দমরাি প্রদয়রাগ ক�দৈ হয়। 
বৈদেমরাদি বরাজরাদ� বরাবণবজ্যক ভরাদব বববভন্ন ধ�দি� বেদথিবটক 
হ�দমরাি (ওভরাবপ্রম, ওভরাটরাইি, ওভরা এফ এইি) ইৈ্যরাবে পরাওয়রা 
�রায়। এদে� ব্যবহরা� ক�রা র�দৈ পরাদ�। মরাগু� মরাদ�� রেদহ 
বিনেবলবখৈ বৈিবট অংদি� র� রকরািও একবট অংদি এই স্ত্রী মরাদ�� হ�দমরাি ইদঞ্জকিি পদ্ধবৈ
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ইিদজকিি রেওয়রা হদয় ররাদক —

১) ইিরেরা–মরােকুলরা� ইিদজকিি �রা মরাংেদপবি� মদধ্য প্রদবি ক�রাদিরা হয়। এই পদ্ধবৈদৈ ি�ীদ�� মরাঝ 
ব�রাব� পৃষ্ঠ পরাখিরা ও পরাবিদেপরাখিরা ও পরাবিদেদ�খরা� মরাঝরামরাবঝ জরায়গরায় ইিদজকিি রেওয়রা হয়। 

২) েরাব–বকউদটবিয়রাে ইিদজকিি �রা িরামড়রা ও মরাংেদপবি� মধ্যবৈদেী অচিদল প্রদবি ক�রাদিরা হয়। এই 
পদ্ধবৈদৈ ি�ীদ�� পরায়ু পরাখিরাবিদয়� বিক িীদি জিি অদঙ্গ� েু’ ধরাদ� ইিদজকিি রেওয়রা হয়। 

৩) ইন্টরা- দপব�দটরাবিয়রাল ইিদজকিি �রা মরাররা� করা�রাকরাব� জরায়গরায় প্রদবি ক�রাদিরা হয়। এই পদ্ধবৈদৈ মরাদ�� 
বক্ষ পরাখিরা বিদয়� বিক িীদি মরাংেল অংদি ইিদজকিি রেওয়রা হয়। 

স্ত্রী মরা�দক হ�দমরাি প্রদয়রাদগ� করা�ণ হল এদে� মদধ্য উদতিজিরা আিরা এবং বিম্রািদয়� মদধ্য আটদক ররাকরা 
বিমগুদলরাদক ক্মি বন্ধিমুক্ত ক�রা �রা প�বৈদেীদৈ হরাল্রা িরাপ বেদল রেদহ� বরাইদ� রবব�দয় আেদব। স্ত্রী মরা�দক 
ইিদজকিি রেওয়রা� প� মরা�দক জলভবৈদে অ্যরাদকরাব�য়রাম বরা রিৌবরাচ্রায় বরা প্রাবটিক গরামলরায় �রাখরা হয়। ১৫ ররদক 
১৮ ঘণ্রা পদ� এই মরা�গুদলরাদক িরাপ বরা বট্বপং-এ� জি্য ব্যবহরা� ক�রা হয়।

স্ত্রী মরাদ�� বট্বপং ও বিদম� বিবষক্তক�ণরঃ
শুক্রািয় ররদক শুক্রাণু েংগ্দহ� েদঙ্গ েদঙ্গ আদগ ররদক হ�দমরাি ইিদজকিি রেওয়রা স্ত্রী মরা�বট� মরাররায় রিদপ 
ধদ� রপদট হরাল্রা িরাপ বেদয় বিগদেৈ বিমগুদলরাদক একবট পব�ষ্রা� বড় এিরাদমল গরামলরাদৈ েংগ্হ ক�রা হয়। এই 
অবস্রাদক বদল বিদম� ব্ রফ্রাবয়ং কবন্ডিি। বট্বপং–এ� েময় রপদট র�ি খুব রজরাদ� িরাপ িরা পদড় রে বেদক লক্ষ 
�রাখদৈ হদব। িরাপ রজরাদ� হদল মরাদ�� রেদহ� অভ্যন্তদ�� ে্ূণদে �ন্ত্র িষ্ট হওয়রা� েম্ভরাবিরা ররাদক এবং জিিব�দ্র 
বেদয় �ক্ত রবব�দয় আদে। স্ত্রী মরাদ�� রপট ররদক �ৈক্ষণ িরা ে্ূণদে বিম রবব�দয় আদে ৈৈক্ষণ হরাল্রা িরাপ বেদয় 
র�দৈ হদব। হলুেরাভ খদয়ব� �দঙ� বিমগুদলরা রপট ররদক রবব�দয় গরামলরায় জমরা হদব। দপদট িরাপ বেদৈ বেদৈ �খি 
রেখরা �রাদব জিিঅদঙ্গ হরাল্রা �দক্ত� দ্রবণ রবদ�রাদৈ শুরু ক�দব ৈখি রবরাঝরা �রাদব ে্ূণদে বিম রবব�দয় রগদ�, এই 
েময় িরাপ রেওয়রা বন্ধ ক�দৈ হদব। েরাধরা�ণৈ একবট ১০০ গ্রাম মরাগু� মরা� ররদক ৩ – ৪ হরাজরা� বিম রবদ�রাদৈ 
পরাদ�। বিম বিগদেমণ রিষ হদল স্ত্রী মরা�বটদক জদল� পরাদত্র র�দড় বেদল পুি�রায় েদৈজ হদয় �রায়। মরা�বটদক ২ – ৩ 
ঘণ্রা র�দখ ে্ূণদে উজ্ীববৈ হদল পটরাবিয়রাম পরা�ম্যরাঙ্গরাদিট দ্রবদণ ৫ – ১০ বমবিট িুববদয় র�দখ পুকুদ� র�দড় 
রেওয়রা র�দৈ পরাদ�।

বিদম� বিবষক্তক�ণরঃ
বিম েংগ্হ শুরু হদলই শুক্রাণু বমবশ্রৈ ে্যরালরাইি দ্রবণ ্পরা� বেদয় রফরাঁটরা রফরাঁটরা কদ� বিদম� উপ� রফদল ি�ম 
ৈুবল বেদয় ভরাদলরা ভরাদব রমিরাদৈ হদব �রাদৈ বিদম� বিবষক্তক�ণ ভরাদলরা হয়। এ� প� বিম েদমৈ গরামলরাবটদক 
ভরাদলরা ভরাদব িরাড়রাদৈ হদব। এ� ফদল শুক্রাণুগুদলরা েমস্ বিদম� উপ� েমরাি ভরাদব �বড়দয় পদড় এবং বিদষদক� 
হরা� বৃবদ্ধ পরায়। এ� পদ� আবরা� বক�ুটরা পব�ষ্রা� জল বেদয় বিবষক্ত বিমগুবলদক ভরাদলরা ভরাদব ধুদয় বিদৈ হয়। এ� 
ফদল অবৈব�ক্ত বমল্ বরা শুক্�ে ধুদয় �রায় এবং বিদম� িটিদট ভরাব প্ররায় ররাদক িরা।

শুক্রািয় ররদক শুক্রাণু েংগ্হ, স্ত্রী মরাদ�� রপট ররদক বিম রব� ক�রা এবং বিদম� বিবষক্তক�ণ এই েমস্ পদ্ধবৈগুবল 
২–৩ বমবিদট� মদধ্য হওয়রা ে�করা�। এ� রববি েময় অবৈবরাবহৈ হদল বিদষদক� মরাত্ররা কমদৈ ররাদক। ৈরাই একেরাদর 
েুবট েল করাজ ক�দল ভরাদলরা ফল পরাওয়রা �রায়।
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পুরুষ মরা� প্রস্তুৈ ক�রারঃ
পুরুষ মরাদ� রকরািও বপটুইটরাব� গ্বথি� বি�দেরাে প্রদয়রাগ ক�দৈ হয় িরা। করা�ণ পব�ণৈ মরাদ�� শুক্রািয় রকদট স্ত্রী 
মরাদ�� বিম্রাণু� েদঙ্গ বিবষক্তক�ণ ক�রা হয়। এ� ফদল পুরুষ মরা�বট মরা�রা �রায়। দ� স্ত্রী মরাদ�� বিদম� েদঙ্গ 
বিবষক্তৈক�ণ হদব রেই স্ত্রী মরাদ�� েমরাি ওজদি� পুরুষ মরা� বিবদেরাবিৈ ক�দৈ হদব। অদিক েময় পুরুষ মরাদ�� 
শুক্রািয় ররদক েংগৃহীৈ শুক্রাণু� পব�মরাণ কম হয় ৈরাই েু’দটরা পুরুষ মরা� বিবদেরাবিৈ কদ� রকরািও রিৌবরাচ্রা বরা 
প্রাবটিক গরামলরায় পৃরক কদ� �রাখদৈ হদব।

পুরুষ মরাদ�� শুক্রািয় র�েি ও শুক্রাণু েংগ্হরঃ
র� রহৈু মরাগু� মরাদ� করাঁটরা ররাদক এবং শুক্রাণু ও বিম্রাণু েংগ্দহ� 
জি্য িরাড়রািরাবড় ক�দৈ হয় ৈরাই করাদজ� েুববধরা� জি্য এদে�দক 
অদিৈি কদ� বিদৈ হয়। পুরুষ ও স্ত্রী মরা�দক লবঙ্গ রৈল ও 
অ্যরাবদেরাবলউট অ্যরালদকরাহদল� দ্রবণ বমবশ্রৈ জদল �রাড়রা হয়। লবঙ্গ 
রৈল ও অ্যরাবদেরাবলউট অ্যরালদকরাহদল� বমশ্রদণ� অিুপরাৈ ১ : ৪। 
৫০ বলটরা� জদল ৫ বমবলবলটরা� দ্রবণ ভরাদলরা ভরাদব বমবিদয় বেদৈ 
হয়। এই বমশ্রণবট রিৈিরািরািদক� করাজ কদ�। পরাদত্র অবি্যই 
বরায়ু েচিরালদি� ব্যবস্রা �রাখরা উবিৈ। ২০ – ২৫ বমবিদট� মদধ্য 
মরা� রিৈিরা হরা�রায়। অদিৈি মরা�দক প্রদয়রাজিমদৈরা িরাড়রািরাড়রা 
ক�রা �রায়। আবরা� করাজ হদয় রগদল পব�ষ্রা� জদল� রস্রাদৈ �রাখদল 

পুি�রায় রিৈিরা বফদ� আদে। �রাঁ�রা এই করাদজ অবভজ্ ৈরাঁ�রা ে�রােব� জ্যরান্ত মরা�দক বিদয় করাজ ক�দৈ পরাদ�ি।

শুক্রাণু েংগ্হ ক�রা� উদদেদি্য পুরুষ মরা�বট� রপট উপ� বেদক কদ� েরাবজদেক্যরাল রব্লি বেদয় রপট বিদ� কু্ষদ্ররাদন্ত� 
িীদি ররদক শুক্রািয় েু’বট রব� ক�রা হয়। ৈুদলরা বেদয় শুক্রািয় েু’বটদক পব�ষ্রা� কদ� বিদৈ হয় �রাদৈ এ� গরাদয় 
�ক্ত, মরাংেবপণ্ড রলদগ িরা ররাদক। এ� প� শুক্রািয় েু’বটদক করাঁবি� েরাহরাদ�্য র�রাট র�রাট কদ� রকদট বিদৈ হয় এবং 
েংগৃহীৈ টুকদ�রাগুদলরাদক খুব েূক্ষ ফরাঁে�ুক্ত জরাদল বরা করাপদড় েংগ্হ কদ� করাদি� বরাবটদৈ ০.৯ িৈরাংি িমদেরাল 
ে্যরালরাইি দ্রবদণ �রাখদৈ হদব। দ�রাট র�রাট করাদি� বরাবটদৈ প্ররায় ২ বমবলবলটরা� িমদেরাল ে্যরালরাইি দ্রবণ �রাখরা হয়। ঘি 
ফরাঁদে� জরাদল� মদধ্য ররাকরা টুকদ�রা শুক্রািয়গুবলদক আঙুদল� বিরা�রা িরাপ বেদল র� বমল্ বরা শুক্�ে রবদ�রাদব ৈরা 
িমদেরাল ে্যরালরাইি দ্রবদণ েংগৃহীৈ হদব। দেখরা রগদ� িমদেরাল ে্যরালরাইদি� মদধ্য শুক্রাণু ৩ বমবিট প�দেন্ত েবক্য় অবস্রায় 
রবঁদি ররাকদৈ পরাদ�। েুৈ�রাং এই শুক্রাণু ৪ বমবিদট� মদধ্য ব্যবহরা� কদ� রফলদৈ হদব, ৈরা িরা হদল বিদষদক� মরাত্ররা 
অৈ্যরাবধক কম বরা এদকবরাদ�ই হদব িরা।

বিবষক্ত বিম ররদক হ্যরািবলং েিরারঃ
বিবষক্ত বিমগুবলদক একবট মিরাব�� জরাদল� র্দম� উপ� ি�ম ব্রাদি� েরাহরাদ�্য এমি ভরাদব �বড়দয় বেদৈ হদব 
র�ি একবট বিম আ� একবট বিদম� েদঙ্গ রলদগ িরা ররাদক। এই মিরাব�� জরালবট রলরাহরা� র্দম� েদঙ্গ টরাি টরাি 
কদ� লরাগরাদিরা হয়। দিট র্মবট রকরািও বেদমদটে� রিৌবরাচ্রা বরা প্রাবটিক ট্যরাঙ্ বরা ফরাইবরাদ�� ট্যরাদঙ্ এমি ভরাদব 
বেরাদৈ হদব �রাদৈ এই বিম-েহ র্মবট জদল� উপব�ৈল ররদক ২ ইবচি িীদি ররাদক। এই রিৌবরাচ্রা বরা ট্যরাদঙ্� 
জদল� গভী�ৈরা ৪ – ৫ ইবচি হওয়রা বরাঞ্ছিীয়। এই ট্যরাদঙ্ েবদেক্ষণ জল পব�বৈদেদি� ব্যবস্রা �রাখরা প্রদয়রাজি এবং 
বিবষক্ত বিমগুদলরা� উপ� বেদয় েবদেেরা একবট হরাল্রা জদল� রস্রাৈ ররাকদব। এ� জি্য ট্যরাদঙ্� জল প্রদবদি� বিরা� বরা 
ইিদলট এবং জল বিগদেমদি� বিরা� বরা আউটদলট ররাকদব। আউটদলট বরা জল বিগদেমদি� পরবট ট্যরাদঙ্� িীদি� বেদক 
এমি ভরাদব ক�দৈ হদব �রাদৈ ট্যরাদঙ্� েূবষৈ জল অিরায়রাদে রবব�দয় �রায়। এ �রাড়রা এই ব্যবস্রা ররাকরা� ফদল 

পুরুষ মরাদ�� শুক্রাণু বরা� ক�রা� পদ্ধবৈ



প্রশিক্ষণ শির্দেশিকা

86

বিমগুবল েবদেেরা অবক্সদজি�ুক্ত জল পরাদব এবং অবিবষক্ত বিদম� রখরােরা পদি জল েূবষৈ হওয়রা� েম্ভরাবিরা কম ররাদক। 
�রাদৈ মরাগুদ�� রপরািরা বরা হ্যরািবলং ট্যরাঙ্ ররদক রবব�দয় র�দৈ িরা পরাদ� ৈরা� জি্য ইিদলট ও আউটদলদট� মুখ েূক্ষ 
রিট বিরা�রা আটকরাদিরা ররাকদব।

বিবষক্ত বিমগুবলদক রেখদৈ স্বছে হদব এবং অবিবষক্ত বিমগুবল অস্বছে হদব। এই ভরাদব বিমগুদলরা� উপ� বেদয় 
জলপ্রবরাহ ররাকরা� ১৮ – ২২ ঘণ্রা� মদধ্য বিম ফুদট বরাচ্রা রব� হয়। এদে�দক হ্যরািবলং বদল। হ্যরািবলং-এ� রপদট� 
করাদ� একবট কুেুমরবল ররাদক। প্ররায় ৪ বেি প�দেন্ত হ্যরািবলং কুেুমরবল ররদক খরাে্য গ্হণ কদ�। এই েময় এ�রা 
বরাইদ�� খরাবরা� খরায় িরা। জদল বপএইি ৭.০ – ৭.৫ এবং ৈরাপমরাত্ররা ২৮ – ৩১ বিবগ্ রেবন্টদগ্দি� মদধ্য ররাকরা 
উবিৈ। ৈরাপমরাত্ররা� পব�বৈদেদি� উপ� হ্যরাবিং-এ� েময়করাল বরাদড় বরা কদম। হ্যরাবিং ে্ূণদে হওয়রা� প� ট্যরাঙ্ ররদক 
অবিবষক্ত বিম, বিদম� রখরােরা েরাইফি কদ� রব� কদ� বেদৈ হদব। েবদেক্ষণ জদল� প্রবরাহ �রাড়রাও প্রবৈ ৩ – ৪ ঘণ্রা 
অন্ত� ট্যরাদঙ্� িীদি� জল েরাইফদি� মরাধ্যদম রব� কদ� রেওয়রা ে�করা�। �ৈক্ষণ িরা হ্যরািবলং েিরা স্পি েিরায় 
রপঁ�য় ৈৈক্ষণ প�দেন্ত এই ভরাদব ট্যরাদঙ্� িীদি� জল রব� কদ� বেদৈ হদব। হ্যরািবলং অবস্রায় এদে� তেঘদে্য ৪ – ৫ 
বমবলবমটরা� এবং ওজদি ২৮ – ৩.২ বমবলগ্রাম হয়।

ধরািীদপরািরা ও ৈরা� পব�ি�দেরারঃ
মরাগুদ�� িরা�রা� বয়ে ১৫ বেি হদল এদে� ধরািীদপরািরা বরা ্ রাই বলরা হয়। এই েময় এ�রা তেদঘদে্য ১৫ – ২০ বমবলবমটরা� 
প�দেন্ত হয় এবং ওজদি প্ররায় ৩০ – ৫০ বমবলগ্রাম মদৈরা হয়। এই বয়দে� রপরািরাদক প্রবৈ বগদেবমটরাদ� ১০০০ – 
১২০০বট� রববি িরা �রাখরা ভরাল। ধরািীদপরািরা� বৃবদ্ধ খুব দ্রুৈ হরাদ� হয় এবং এদে�দক তৈব� ক�রা খরাবরা� বরা জীবন্ত 
বটউববফ্যরাক্স খরাবরা� বহেরাদব বেদৈ হয়। পব�পূ�ক খরাবরা� বহেরাদব বঝিুক, বিম ও রেরায়রাববদি� ববড় ভরাদলরা ভরাদব 
রেদ্ধ কদ� বমক্সরা� রমবিদি বেদয় রলই বরািরাদিরা� প� ৈরা� েদঙ্গ বভটরাবমি বব-কমদপ্ক্স ও বভটরাবমি বে রমিরাদিরা 
হয়। প্রবৈ বেি রপরািরা� রমরাট ওজদি� ববিগুণ ওজদি� খরাবরা� খরাবরা� কমপদক্ষ ২ - ৩ বরা� খরাবরা� রেওয়রা প্রদয়রাজি। 
অবৈব�ক্ত খরাবরা� �রাদৈ পদড় িরা ররাদক রে বেদক লক্ষ �রাখদৈ হদব। বরাড়বৈ খরাবরা� েরাইফদি� মরাধ্যদম রব� কদ� 
বেদৈ হদব, ৈরা িরা হদল জল র�মি েূবষৈ হদব রেই েদঙ্গ ক্ষবৈক� ব্যরাকদটব�য়রা� আক্মণ রেখরা �রাদব। অবক্সদজদি� 
ঘরাটবৈ রমটরাদৈ এবং জল পব�বৈদেদি� জি্য রফরায়রা�রা� েরাহরাদ�্য জল রফলরা ে�করা� এবং রেই েদঙ্গ বিকরাবি ব্যবস্রা� 
বিরা�রা ৈরা রব� ক�রা প্রদয়রাজি। মরাগু� মরাদ�� একবট তববিষ্ট্য হল হ্যরাবিং–এ� ১০ – ১২ বেি পদ� এদে� অবৈব�ক্ত 
বিরাে�ন্ত্র েৃবষ্ট হয় এবং এ�রা উলম্ ভরাদব জদল� উপ� রভদে উদি বগদয় বরাৈরাদে অবক্সদজি রিয়। এই ভরাদব জদল� 
িীি ররদক জদল� উপব�ৈদল �রাওয়রা� জি্য এদে� প্রিু� িবক্ত ক্ষয় হয়। জদল পব�মরাণমদৈরা অবক্সদজি ররাকদলও 
এদে� স্বরাভরাববক তববিদষ্ট্য� জি্য অবৈ অবি্যই মরাদঝ মরাদঝ জদল� উপব�ৈদল উলম্ ভরাদব এদে বরাৈরাে ররদক 
অবক্সদজি বিদৈ হদব। এদে� এই ধ�দি� তববিদষ্ট্য� কররা মরাররায় র�দখ লরালি ট্যরাদঙ্� জদল� উচ্ৈরা রববি �রাখরা 
িলদব িরা। জদল� উচ্ৈরা খুব রববি হদল এই র�রাট র�রাট বরাচ্রা�রা জদল� উপব�ভরাদগ আেরা� েূ�ত্ব অবৈক্ম ক�দৈ 
প্রিু� িবক্ত িষ্ট ক�দব বরা �বে এ�রা বরায়ু ররদক অবক্সদজি (র�টরা এদে� বরাধ্যৈরামূলক ক�দৈ হদব) এই ভরাদব বিদৈ 
িরা পরাদ� ৈদব মরা�রা �রাওয়রা� েম্ভরাবিরা ররাদক। এই েব বিন্তরাভরাবিরা কদ� লরালি ট্যরাদঙ্ প্ররদম জদল� গভী�ৈরা ৪ 
– ৫ ইবচি হওয়রা এবং ্রাইগুদলরা� বয়ে বরাড়রা� েদঙ্গ েদঙ্গ জদল� গভী�ৈরা ধীদ� ধীদ� বরাড়রাদৈ হদব। ৈদব জদল� 
গভী�ৈরা র�ি রকরািও েময় ৮ ইবচি� উপ� িরা হয়। এই লরালি ট্যরাদঙ্ ্রাইদক আ�ও ১২ – ১৫ বেি �রাখরা হয়। 
এই েমদয়� মদধ্য এ�রা ৩ – ৪ রেবটেবমটরা� হদয় �রায় এবং ওজদি ১ – ১.৫ গ্রাম হয়।

বিমদপরািরা ও ৈরা� পব�ি�দেরারঃ
হ্যরািবলং েিরা রিষ হওয়রা� প� এ�রা খরাবরা� রখদৈ শুরু কদ�। এই অবস্রাদক বিমদপরািরা বরা স্পি বদল। হ্যরাবিং পুল 
বরা ট্যরাঙ্ ররদক এদে� েরাইফবিং পদ্ধবৈদৈ েংগ্হ কদ� লরালি ট্যরাদঙ্ �রাখরা হয়। এই প্রবক্য়রা অবৈ েরাবধরাদি ক�রা 



প্রশিক্ষণ শির্দেশিকা

87

ে�করা� করা�ণ স্পি অবৈ কু্ষদ্র ও অল্প বয়দে� হওয়রা� জি্য মরা�রা �রাওয়রা বরা আঘরাৈজবিৈ েমে্যরা রেখরা র�দৈ 
পরাদ�। লরালি ট্যরাঙ্ বেদমদটে� বরা ফরাইবরাদ�� হদৈ পরাদ�। এদে�ও জল প্রদবি ও বিগদেমদি� বিরা� ররাকদব। বিরাদ�� 
মুদখ েূক্ষ জরাল ররাকদব �রাদৈ স্পি রবব�দয় র�দৈ িরা পরাদ�। লরালি ট্যরাদঙ্ প্রবৈ বগদেবমটরাদ�� ১৫০০ – ২০০০বট 
স্পি �রাখরা �রায়। ট্যরাদঙ্ েবদেক্ষণ জদল� বি�ববছেি প্রবরাহ রকরা ে�করা�। খরাবরা� রেওয়রা� েময় ২ ঘণ্রা জল পব�বৈদেি 
বন্ধ �রাখদৈ হদব �রাদৈ এ�রা েহদজ খরাবরা� রখদৈ পরাদ�। খরাবরা� বহেরাদব ১০ – ১৫ বেি প�দেন্ত জীবন্ত প্ররাণীকণরাই 
(জুপ্রাঙ্টি) ভরাদলরা। বেদি ২ – ৩ বরা� এই খরাবরা� প্রদয়রাগ ক�দল ভরাদলরা ফল পরাওয়রা �রায়। প্রবৈ বেি কমদপক্ষ ২ 
বরা� মদ� �রাওয়রা প্ররাণীকণরাদক ট্যরাঙ্ ররদক েরাইফি কদ� রব� কদ� রেওয়রা ে�করা�। প্রবৈ বলটরা� জদল ২ – ৩ 
বমবলবলটরা� প্ররাণীকণরা স্পদি� খরাওয়রা� পদক্ষ �দরষ্ট। খুব র�রাট অবস্রায় ১০ – ১২ বেি প�দেন্ত এদে� অবৈব�ক্ত 
বিরাে�ন্ত্র েৃবষ্ট হয় িরা বদল ট্যরাদঙ্ জল পব�বৈদেি ক�রা খুবই জরুব� এবং জদল অবক্সদজি দ্রবীভূৈ ক�রা� জি্য 
অ্যরাদ�িি বরা বরায়ুপূ�দণ� ব্যবস্রা ক�রা ে�করা�।
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ক্রঃ ববষয় েময়

১) পব�বিবৈ� মরাধ্যদম আদলরািিরা� েূত্রপরাৈ ১০ বমবিট

২) কৃবত্রম প্রজিি বক এবং ৈরা� গুরুত্ব ১৫ বমবিট

৩) বব্বিং ও আউটরা� হরাপরা ে্দকদে ধরা�ণরা ১৫ বমবিট

৪)
পুরুষ ও স্ত্রী মরা� রিিরা ও প্রজিি প্রবক্য়রা� জি্য উপ�ুক্ত মরা� বিবনিৈক�ণ 
রকৌিল

২০ বমবিট

৫) ইদঞ্জকিি (পব�মরাণ, পদ্ধবৈ ও প্রবক্য়রা) ে্দকদে েম্যক ধরা�ণরা ২০ বমবিট

৬) আৈু� পুকু� ২০ বমবিট

৭) প্রদ্রাতি� পবদে ১০ বমবিট

৮) আদলরাবিৈ ববষদয়� ওপ� প্রবিক্ষরারদেীদে� একবট বলফদলট ববৈ�ণ ৫ বমবিট

৯) প্রজিি পদ্ধবৈ বিদয় ববিে আদলরািিরা ১৫ বমবিট

১০) মরাদ�� প্রদণরাবেৈ প্রজিদি� উপ� একবট বভবিও “আিরা� আদলরা” ২০ বমবিট

১১) প্রদ্রাতি� পবদে ২০ বমবিট

১২)
হরাদৈ কলদম প্রবিক্ষণ (প্রবিক্ষরারদেী�রা বিজ বিজ হরাদৈ মরা� বিিদব, ইিদজকিি 
ক�দব) 

৩০ বমবিট

১৩) অবন্তম পদবদে� প্রদ্রাতি� পবদে ১০ বমবিট

আফটরা� সু্দল বদ্ধ জলিদয় কৃবত্রম ভরাদব                       
মরাদ�� বিম রফরাটরাদিরা� প্রবিক্ষণ

প্রবিক্ষদণ� জি্য প্রদয়রাজিীয় উপক�ণরঃ রবরািদে, িরাটিরা�, িক বরা রবরািদে রপি, পুরুষ ও স্ত্রী মরা� (১ রকবজ ওজদি�, 
১ ব�� বয়েী), িুি, মহুয়রা রখরাল বিম রফরাটরাদিরা� হদমদেরাণ র�মি - ওভরাবপ্রম, ওভরাটরাইি, গিদপ্ররা ইৈ্যরাবে, ১২ ফুট 
লম্রা, ৬ ফুট িওড়রা ও ৪ ফুট উচ্ৈরা�ুক্ত বব্বিং হরাপরা – ২ বট, পরাৈলরা েুবৈ/মরাবকদেি করাপদড় প্র্বস্তুৈ ৪-৫ হরাৈ লম্রা 
৪ হরাৈ িওড়রা, ৩ হরাৈ উচ্ৈরা ে্ন্ন আউটরা� হরাপরারঃ ৬ – ৮ বট , িদট� বস্রা, েূঁি, েুৈরা, লরাইদট� ব্যবস্রা, ররালরা 
েরাবড়পরাল্লরা, েরাউন্ড বস্পকরা�, এল.বে.বি. ইৈ্যরাবে।

বেি েংখ্যরা – ১ বেি েময় – ৩ঘরঃ ৩০বমরঃ



প্রশিক্ষণ শির্দেশিকা

89

বদ্ধ জলরািদয় কৃবত্রম প্রজিদি� মরাধ্যদম                          
রেবি মরাদ�� বিম ররদক রপরািরা তৈব�

(১) কৃবত্রম প্রজিি বক? 
প্রকৃবৈ� বিয়দম িেী, িরালরা ইৈ্যরাবেদৈ বববভন্ন প্রজরাবৈ মরাদ�� প্রজিি হদয় ররাদক। দ� প্রজিি প্রবক্য়রা� মরাধ্যদম 
ববদিষ একটরা েমদয়, ববদিষ বক�ু পদ্ধবৈ অবলম্ি কদ� বদ্ধ জলরািদয় স্ত্রী ও পুরুষ মরাদ�� ইিদজকিি বেদয় 
প্রজিি ঘবটদয় বিম ররদক রপরািরা তৈব� ক�রা হয় ৈরাদকই কৃবত্রম প্রজিি বলরা হয়। 

(২) কৃবত্রম প্রজিি রকি? 
বৈদেমরাি পব�বস্বৈদৈ েরাধরা�ণভরাদব িেীদৈ বিম পরাওয়রা �রায় িরা। আদগ িেী ও গঙ্গরা� রপরািরা/ বিম ররদক বববভন্ন 
ধ�দণ� মরা� পরাওয়রা র�ৈ। ৈরা�রাড়রা ঐ বিম বরা রপরািরা ররদক এক ব�দ� কমপদক্ষ ১ রকবজ প�দেন্ত ওজি হৈ। করা�ণ 
ওখরাদি স্ত্রী ও পুরুষ মরা� গুবল খুবই বড়। বৈদেমরাদি হ্যরািরা�ী ররদক র� েমস্ বিম বরা রপরািরা পুকুদ� রফলরা হয় রেই 
েমস্ মরা� ব�দ� ২৫০ গ্রাম ররদক খুব রবিী হদল ৫০০ গ্রাম প�দেন্ত হয়। হ্যরািরা�ীদৈ এ�রা ব্যবেরা ক�রা� জি্য র� 
রকরাি ওজদি� স্ত্রী পুরুষ মরাদ�� বিম/দপরািরা তৈব� কদ� এ�রাড়রাও এক ধ�দণ� মরা� বদল আ� এক ধ�দণ� মরা� 
হয়। দ�মি- করাৈলরা বদল িরাবষদক বববক্ ক�রা হয় মৃদগল। কৃবত্রম প্রজিদি, েবিক বয়দে� মরা�, েবিক ওজি ও 
েবিক জরাদৈ� মরা� রিওয়রা হয় �রা� ফদল আম�রা েবিক মরা� রপদৈ পরাব�। 

(৩) কৃবত্রম প্রজিদি� জি্য উপক�ণ
স্ত্রী-পুরুষ মরা�, ইিদজকিি েূঁি ও বেব�ঞ্জ, িরাইলি বববিং, হরাপরা ২বট, েুবৈ� ৬-৮বট হরাপরা, বরাঁদি� খুঁটী, মরা� ধ�রা� 
জি্য জরাল, বড় হরাবড়, িদট� বস্রা, েূি েুদৈরা, লরাইদট� ব্যবস্রা, ররালরা, েরাবড়পরাল্লরা ইৈ্যরাবে। 

 ১) বববিং হরাপরা- ২বট

 ২) আউটরা� হরাপরা- ৬-৮বট

 ৩) এ্যরালুবমবিয়রাদম� হরাবড়- ২বট 

 (৩) পুকু� বিবদেরািি- 

আদলরা �রায়রা পুকু�, পুকুদ� রেবি মরা� �রাড়রা অি্য রকরাি মরা� ররাকরা িলদব িরা। পুকুদ�� জদল রবিী খরাবরা� ররাকরা 
িলদব িরা। বরাইদ�� জল �রাদৈ পুকুদ� িরা রঢরাদক রেবট রখয়রাল �রাখদৈ হদব। পুকুদ� কম পদক্ষ ৪ ররদক েরাদড় ৪ 
ইবচি জল ররাকদব। 

মরাদ�� বিম তৈব� ক�রা� ৭ বেি আদগ ববঘরা প্রবৈ ২০ রকবজ িুি ১ বেি জদল বভবজদয় বেদৈ হদব।

(৪) মরা� বিবদেরািি
স্ত্রী ও  পুরুষ মরা� কম পদক্ষ ১ ব�� বয়েী ও ১ রকবজ েবল, েুস্ ও িীদ�রাগ মরা� হওয়রা ে�করা�। এই পদ্ধবৈদৈ 
২.৫০০ রকবজ ররদক ৩ রকবজ ওজদি� রবিী বড় মরা� িরা রিওয়রা উবিৈ। করা�ণ হ্যরাদন্ডল ক�রা খুব অেুববধরা। 

 প্রবৈ রকবজ করাৈলরা মরাদ�� বিদম� েংখ্যরা – ৭০-৮০ হরাজরা� 

 প্রবৈ রকবজ মৃদগল মরাদ�� বিদম� েংখ্যরা –  ১লরাখ ররদক ১লরাখ ২০হরাজরা�

 প্রবৈ রকবজ রুই মরাদ�� বিদম� েংখ্যরা –    ৮০হরাজরা� ররদক ১লরাখ 
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(৫) বব্বিং হরাপরা� মরাপ
বমবহ, ঘি, িরাইলি- ১২ফুট লম্রা ৬ ফুট িওড়রা ৪ ফুট উচ্ৈরা। 
উপ� িীি িরা�বেক বন্ধ ররাকদব। দকবল মরাত্র একটরা রকরািরাদৈ 
েুই বেদক ১ হরাৈ/ ১ হরাৈ খলরা ররাকদব। করা�ণ মরা� রঢরাকরাি 
ও রব� ক�রা� জি্য। হরাপরা� ৪ বেক অবি্যই করাপদড়� রলে 
বেদয় রেলরাই ক�দৈ হদব। প্রবৈ রকরািরাদৈ বরাঁদি� খঁুবটদৈ 
বরাঁধরা� জদি্য করাপদড়� েবড় রেলরাই কদ� বেদৈ হদব। 

(৬) আউটরা� হরাপরা
পরাৈলরা েুবৈ/মরাবকদেি করাপড় ৪-৫ হরাৈ লম্রা ৪ হরাৈ িওড়রা, ৩ 
হরাৈ উচ্ৈরা। বিক উদল্রা মিরাব�� মৈ। এ� ওপদ� রকরাি 

ঢরাকরা ররাকদব িরা। বিক আদগ� িরাইলি হরাপরা� মৈ রেলরাই ক�দৈ হদব। এবং িরা� রকরািরায় বরাঁধরা� জদি্য েুবৈ� 
েবড় রেলরাই কদ� বেদৈ হদব। 

(৭) ইিদজকিদি� িরাম ও পব�মরাপ
বববভন্ন ধ�দণ� হদমদেরাি ইদঞ্জকিি বরাজরাদ� পরাওয়রা �রায় ৈদব উদল্লখদ�রাগ্য কদয়কবট হল ওভরাবপ্রম, ওভরাটরাইি, গিদপ্ররা 
ইৈ্যরাবে

(ক) প্রবৈ রকবজ রুই ও মৃদগল স্ত্রী মরাদ�� রক্ষদত্র  ০.০৫ এম.এল

(খ) প্রবৈ রকবজ রুই ও মৃদগল পুরুষ মরাদ�� রক্ষদত্র ০.২ এম.এল

(গ) প্রবৈ রকবজ করাৈলরা স্ত্রী মরাদ�� রক্ষদত্র  ০.৩ - ০.৪ এম এল

(ঘ) প্রবৈ রকবজ করাৈলরা পুরুষ মরাদ�� রক্ষদত্র  ০.২ এম এল

(৮) ইিদজকিি রেওয়রা� পদ্ধবৈ
৯০ বিগ্ী রকরাণরাদকরািী ভরাদব পরায়ু ব�দদ্র� রেরাজরােুবজ স্পিদে র�খরা� উদল্রা বেদক বেদৈ হদব। মদি �রাখদৈ হদব 
ইন্ দজক্ িি বকন্তু বিক রপদট� উদল্রা বেদক বেদৈ হদব কখদিরা র�ি রপদট� বেদক িরা হয়। দপদট� বেদক হদল 
বিদম� ক্ষবৈ হদৈ পরাদ�। 

(৯) েহজভরাদব স্ত্রী/পুরুষ মরা� রিিরা� উপরায়
তবিরাখ তজ্যষ্ঠ মরাদে মরাদ�� রপট রেদখ েহদজই রিিরা �রায় স্ত্রী/পুরুষ মরা�। এ�রাড়রাও রিিরা �রায় মরাদ�� মরাররা� িীদি 
র� পরাখিরা েুবট ররাদক রেই পরাখিরা েুবট� মদধ্য র� রকরাি একবট পরাখিরাদক বুদড়রা আঙুল ও ৈরা� পরাদি� আঙুল বেদয় 
ধদ� উপ� িীদি ঘদলে �বে বিব�ে করাগদজ� ঘেঘে কদ� ৈরাহদল জরািদৈ হদব ওটরা পুরুষ মরা� আ� �বে মেৃণ 
হয় ৈরাহদল জরািদৈ হদব স্ত্রী মরা�।  

(১০) হরাপরাদৈ স্ত্রী ও পুরুষ মরাদ�� অিুপরাৈ
স্ত্রী মরা� ৩বট এবং পুরুষ মরা� ২বট, এই অিুপরাদৈ বেদল মরাদ�� ফরা�বটলরাইদজিিটরা ভরাদলরা হয়। ৈরা�রাড়রা প্রবৈ 
জীদব� মদধ্য বন্ধ্যরা আদ�। এই জদি্য একটরা পুরুষ মরা� বেদয় ক�রা উবিৈ িয়। 
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(১১) উপ�ুক্ত েময়
তজ্যষ্ঠ মরাদে� ৩য় েপ্তরাহ ররদক আষরাঢ় মরাদে� ১ম েপ্তরাহ।

(১২) প্রজিি পদ্ধবৈ
র�বেি করাজবট ক�রা হদব রেবেি �বে আকরাি রমঘলরা হয় বরা 
বঝ� বঝ� বৃবষ্ট হদল ভরাদলরা হয় করা�ণ ৈরাপমরাত্ররা ঐ ৪ বেি ২৮ 
– ৩০ বিবগ্ ররাকরা ে�করা�। দবিী ৈরাপমরাত্ররা হদল বিম ররদক 
র�ণু আেদব িরা। বিম িষ্ট হদয় �রাদব। 

এবরা� েকরাদল� বেদক জরাল িরাবমদয় স্ত্রী ও পুরুষ মরা� বরা�রাই 
কদ� বিদৈ হদব। স্ত্রী মরা� গুবল এমি ভরাদব বরা�রাই কদ� বিদৈ 
হদব র�ি অবৈব�ক্ত রপট রফরালরা বরা টল্দল িরা হয়। মরা�টরা 
উদল্রা কদ� ধদ� রেখদৈ হদব রপদট বিদম� �ড়রা েুবট েুবট 
পব�স্রা� ভরাঁজ। ৈরা�রাড়রা স্ত্রী মরাদ�� প্রজিি ব�দ্র হরালকরা রগরালরাপী 
�দঙ� হদৈ হদব। �বে প্রজিি ব�দ্র লরাল হয় ৈদব রেই মরা� 
রিওয়রা �রাদব িরা। করা�ণ ঐরূপ মরা� বিদল ৈরা� বিম পরাি হদব িরা। স্ত্রী পুরুষ বরা�রা� প� একবট বববিং হরাপরা টরাি 
টরাি কদ� জদল� মদধ্য খরাটরাদৈ হদব। এমিভরাদব খরাটরাদৈ হদব র�ি হরাপরা� িীদি� অংি মরাবট� মদধ্য রলদগ িরা 
ররাদক।

এ� প� স্ত্রী ও পুরুষ মরা� গুবলদক (প্রদয়রাজি মৈ) ঐ বব্বিং 
হরাপরা� মদধ্য র�দড় �রাখরা হয়। এ�প� হরাপরা� মুখবট েূি েুদৈরা 
বেদয় রেলরাই কদ� বেদৈ হদব। দেলরাই িরা ক�দল মরা�গুবল 
লরাবফদয় পরাবলদয় �রাদব। েন্ধ্যরা� বেদক আ� একবট বব্বিং হরাঁপরা 
খরাবটদয় বিদৈ হদব ওই একইভরাদব। িদট� বস্রা ও েুবৈ� 
করাপড় বভবজদয় বিদয় হরাপরা ররদক বড় হরাবড়দৈ অল্প একটু জল 
বেদয় হরাপরা� মুখ খুদল েুবট েুবট কদ� মরা� ৈুদল আিদৈ হদব। 
আিরা� প� ওজি কদ� ঐ অিুপরাদৈ ইিদজকিি বেদয় অি্য 
হরাপরাবট� মদধ্য �দড় বেদৈ হদব। েুবট হরাপরা িরা ররাকদল রকরাি 
মরাদ� ইিদজকিি রেওয়রা হল রবরাঝরা �রাদব িরা। এইভরাদব প� 

প� েমস্ মরা�গুবলদক ইিদজকিি রেওয়রা� প� েুবট হরাপরা� মদধ্য স্ত্রী ও পুরুষ অিুপরাৈ বিক র�দখ েমরাি ভরাদব 
�রাড়দৈ হদব। �রাড়রা� প� হরাপরা� মুখবট েূি েুদৈরা� েরাহরাদ�্য রেলরাই কদ� বেদৈ হদব। 

মরা�দক ইিদজকিি রেওয়রা� েময় খুবই েরাবধরাদি িদট� বস্রা� উপ� রফদল েুবৈ� গরাম�রা বরা করাপড় বভবজদয় 
রলজ ও মরাররায় ধ�দৈ হদব। 

৮-১০ ঘণ্রা� মদধ্য হরাপরা� মদধ্য বিম �দড় রেদব। বিম �রাড়রা� েময় স্ত্রী ও পুরুষ মরা� হরাপরা� মদধ্য পরািরাপরাবি 
ঘু�দৈ ররাদক। এই েময় স্ত্রী মরাদ�� বিম ও পুরুষ মরাদ�� শুক্ রব� হদৈ ররাদক। এই েময় বিবষক্ত হয়। 

হলদে বিমগুবল এদকবরাদ� েরাগু বেদ্ধ হদল র�মি হয় বিক রৈমবি রক রদক উজ্জ্বল হদব। অল্প একটু বিম ররালরা� 
মদধ্য বিদয় রেখদৈ হয় কৈটরা পব�মরাণ বিবষক্ত হদয়দ�। 

বিবষক্ত বিম রিিরা� উপরায় - িকিদক বিদম� বভৈ� খুবই র�রাট একটরা হলদে   �দঙ� রটরাপরা রেখরা �রায়। এই রটরাপরা 
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রেদখই রবরাঝরা �রায় বিম কৈটরা পব�মরাণ বিবষক্ত হল। 

েন্ধ্যরা� েময় মরাদ�� ইিদজকিি রেওয়রা হয় করা�ণ রেই েময় একটু বিস্ব্রাৈরা� প্রদয়রাজি হয়। ৪-৫ ঘণ্রা� মদধ্য 
মরাদ�� র�ৌি উদতিজিরা শুরু হদয় �রায়। পুকু� পরাড় ররদক িুপিরাপ ররদক শুিদল হরাপরা� মদধ্য মরা� লরাফরালরাবফ ক�দ� 
রিরািরা �রায়। 

৮-১০ ঘণ্রা প� পুকুদ�� জদল রিদম হরাপরা� পরাদি বগদয় ভরাদলরা কদ� হরাপরা� বভৈ�বট লক্ষ্য ক�দল েরােরা েরােরা রফিরা 
ও বিম রেখরা �রায়। এই েময় মরা� এদকবরাদ� িুপ িরাপ ও িরান্ত হদয় �রায়। খুব েরাবধরাদি হরাপরা� মুখবট� রেলরাই 
খুদল মরা�গুবলদক জদল র�দড় বেদৈ হদব। এ�প� অবৈ েরাবধরাদি বিমগুবল হরাবড়� মদধ্য েংগ্হ ক�দৈ হদব। 
বিমগুবল খুবই ি�ম, দববি িরাপরািরাবপ ক�দল বিম রভদঙ �রাদব। 

বিম েংগ্দহ� আদগ েুবৈ� ঐ আউটরা� হরাপরা গুবল লরাইি কদ� টরািটরাি কদ� খরাটরাদৈ হদব। খরাটরাদিরাটরা বিক উদল্রা 
মিরাব�� মৈ খরাটরাদৈ হদব। খরাটরাদিরা� েমদয় লক্ষ্য �রাখদৈ হদব িীদি� বেকটরা র�ি মরাবট� েরাদর রলদগ িরা ররাদক। 
উপদ�� বেদক কমপদক্ষ ১০ ইবচি জদল� উপদ� ররাদক। উপদ�� অংি জদল িুদব ররাকদল রপরাকরামরাকড় হরাপরা� 
মদধ্য ঢুদক �রাদবও বিম ররদক র�িু রব� হদল পুকুদ�� মদধ্য িদল �রাদব। 

এ�প� হরাঁবড়দৈ েংগ্হ ক�রা বিম গুবল �ৈ ৈরাড়রাৈরাবড় পরাড়রা �রায় (১ ঘণ্রা� মদধ্য ) ঐ েুবৈ� হরাপরাদৈ পরাৈলরা কদ� 
ররালরা বেদয় �বড়দয় বেদৈ হদব। ঐ পব�মরাদপ� পব�মরাণ অিু্যরায়ী প্রবৈ হরাপরাদৈ আিুমরাবিক ২-২.৫ বলটরা�। 

বিমগুবল �ড়রাদিরা� প� বেদি ২ বরা� হরাপরা� গরা গুবলদৈ হরাৈ বুবলদয় বেদৈ হদব ও লক্ষ্য �রাখদৈ হদব। ঐ অবস্রায় 
করাঁকড়রাদৈ হরাপরা গুবল রকদট বেদৈ পরাদ�। দকদট বেদল েমস্ র�ণু জদল� মদধ্য িদল �রাদব। ৈরাদৈ রকরাি লরাভ হদব 
িরা। খরাটুবি বৃররা হদব। ৭২ ঘণ্রা প� ঐ র�ণু হরাপরা ররদক েংগ্হ কদ� আঁৈুড় পুকুদ� স্রািরান্তব�ৈ ক�দৈ হদব। ঐ 
৭২ ঘণ্রা রকরাি খরাবরা� লরাদগ িরা। দ�িু� রপদট� মদধ্য র� খরাবরা� ররাদক ৈরাদৈই ৭২ ঘণ্রা িদল �রায়। 

(১৩) আঁৈুড় পুকু� তৈব� ও বিম/দ�ণু ররদক রপরািরা তৈব�
(ক) পুকুদ�� আয়ৈি-  ১০করািরা জদল� পব�মরাণ – ৪ ররদক ৪১/২ ফুট

(খ) মহুয়রা খইল –  ২ ররদক ২১/২ কু্যইটেরাল

(গ) িুি –   ২০ বলটরা�

(ঘ) দক�রাবেি রৈল –  আড়রাই ররদক ৩ বলটরা� 

আৈু� পুকু� তৈব� – উপদ�রাক্ত আয়ৈদি� পুকু� হদল ও রেই পুকুদ� ওই পব�মরাণ জল ররাকদল ৈরাদৈ ২ ররদক 
আড়রাই কু্যইটেরাল মহুয়রা� খইল ভরাদলরা কদ� �বড়দয় বেদৈ হদব। মহুয়রা� খইদল রেপবলি িরামক এক ধ�দণ� পেরারদে 
ররাদক, এই অবস্রায় জলদক িরাড়রা বেদল েরাদফদে� মৈ রফিরা হয় ও জদল� মদধ্য অবক্সদজদি� ঘরাটবৈ হয় ৈরা� জি্য 
এই রখরাল �ড়রাদিরা� কদয়ক ঘণ্রা প� পুকুদ�� �রাবৈীয় মরা�, ব্যরাঙ রপরাকরা মরাকড় েমস্ �কম জলজ প্ররাণী মরা�রা 
�রায় এবং এক েপ্তরাহ প� জদল� �ঙ বরােরামী হদয় �রায়। 

১৫-১৮ বেি প� ২০ রকবজ কবলিুি আদগ� বেি বভবজদয় র�দখ জদল� েরাদর পরাৈলরা কদ� র�রাদে� েময় ভরাদলরা 
কদ� রগরাটরা পুকুদ� �বড়দয় বেদৈ হদব। ৪৮ ঘণ্রা প� ঐ পুকুদ� বিম/ দ�ণু �রাড়রা �রাদব। 

বিম/দ�ণু �রাড়রা� ১২ ঘণ্রা আদগ আড়রাই ররদক বৈি বলটরা� রকদ�রাবেি রৈল রগরাটরা পুকুদ� �বড়দয় বেদৈ হদব। 
র�বেদক হরাওওরা বেদছে রেই বেদক পুকুদ�� ধরাদ� জদল �বড়দয় বেদল রগরাটরা পুকু� হদয় �রাদব। এ� ফদল পুকুদ� 
�ৈ ধ�দণ� বিম/দ�ণু রখদকরা রপরাকরা ররাদক ৈরা েমস্ মরা�রা �রাদব। 
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রকদ�রাবেি বেদয় ১২ ঘণ্রা প� বিম/দ�ণু বিদয় এদে আদস্ আদস্ জদল� মদধ্য রবি বক�ুক্ষণ িুববদয় �রাখদৈ হদব। 
ৈরা� প� পুদ�রা হরাঁবড়টরা আদস্ আদস্ উদল্ বেদৈ হদব। 

৪ রকবজ েব�ষরা� খইল বিম �রাড়রা� ১২ ঘণ্রা আদগ বভবজদয় র�দখ পরাৈলরা কদ� রগরাটরা পুকু� �বড়দয় বেদয় ৈরা�প� 
বিম/দ�ণু �রাড়দল ভরাদলরা ফল পরাওয়রা �রায়। 

বিম/দ�ণু �রাড়রা� ১২-১৫ বেদি� মরাররায় পরাৈলরা রিদট� জরাল বেদয় পুকুদ� টরািদৈ হদব। ২১ বেদি� ঘি রিট বেদয় 
পুি�রায় টরাি বেদয় জরাদল� মদধ্য ধরাবি রপরািরাগুবল বক�ু রবঁদধ র�দখ পদ� হরাদৈ� েরাহরাদ�্য জদল� রস্রাৈ বেদয়  ধরাবি 
রপরািরাগুবল জরাল ররদক পুকুদ� রব� কদ� বেদৈ হদব। বিক এই ভরাদব ২৮ বেদি� মরাররায় আবরা� টরাি বেদৈ হদব। 

২৮ বেদি� মরাররায় অল্প বক�ু ধরাবি ররালরায় বিদয় রেখদৈ হদব �বে রপরািরাগুবল ৈড়বড় কদ� লরাফরালরাবফ কদ� ৈরাহদল 
জরািদৈ হদব রপরািরা বিক আদ� আ� �বে িুপ িরাপ পদড় ররাদক ৈরাহদল খুব ভরাদলরা রপরািরা� রপট গুবল লক্ষ্য ক�দৈ 
হদব �বে রপট রমরাটরা ররাদক ৈরাহদল জরািদৈ হদব রপরািরাগুবল প্রিু� রখদয়দ� ৈরা� জি্য ঘি ঘি ভরাদলরা কদ� রিট 
ক�দৈ হদব। এদৈ রবরাঝরা �রায় পুকুদ� প্রিু� খরাবরা� আদ�। আ� �বে রেখরা �রায় রপট খরাবল আদ� ৈরাহদল জরািদৈ 
হদব পুকুদ� পব�মরাণ মৈ খরাবরা� িরাই এই অবস্রায় ৈরা� জি্য প্রবৈ েপ্তরাদহ ৫ রকবজ েব�ষরা� খইল ১২ ঘণ্রা বভবজদয় 
পরাৈলরা জদল� মৈ কদ� পুকুদ� �বড়দয় বেদৈ হদব। 

লরালি পুকুদ�� অবস্রা অিু�রায়ী ৩০-৩৫ বেদি� মরাররায় ধরািী স্রািরান্তব�ৈ ক�রা র�দৈ পরাদ� ও বববক্ও ক�রা র�দৈ 
পরাদ�। 

ধরাবি রপরািরা আঁৈুড় পুকু� ররদক স্রািরান্তব�ৈ ক�রা� আদগ� বেি অবি্যই ভরাদলরা কদ� রিট ক�দৈ। ৫-৬ বরা� বিক 
মৈ রিট িরা ক�দল কখিই ধরাবি রপরািরা স্রািরান্তব�ৈ ক�রা �রাদব িরা মরা� মরা�রা �রাদব। 
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ক্রঃ ববষয় েময়

১) পব�বিবৈ� মরাধ্যদম আদলরািিরা� েূত্রপরাৈ ১০ বমবিট

২)
“বদিৌষবধ” – এ� ধরা�ণরা ও বৈদেমরাি পৃবরবীদৈ ৈরা� েঙ্টজিক অবস্রা বিদয় 
আদলরািিরা 

১০ বমবিট

৩) “ঘদ�রায়রা ভরাদব রভষজ উবভিদে� ব্যবহরা�” – এ� গুরুত্ব বিদয় আদলরািিরা ১০ বমবিট

৪)
পরাওয়রা�পদয়দটে� মরাধ্যদম কদয়কবট উদল্লখদ�রাগ্য রভষজ উবভিদে� প্রেিদেি 
(kichu common vesoj udvid.ppt) ও আদলরািিরা

২০ বমবিট

৫) “ঘদ�রায়রা রভষজ বরাগরাি” – এ� গুরুত্ব বিদয় আদলরািিরা ১০ বমবিট

৬) বভবিও রেখরাদিরা হদবরঃ jhagrajhati- mpeg” ১০ বমবিট

৭) আদলরািিরা ও প্রবিক্ষরারদেীদে� েরাদর প্রদ্রাতি� পবদে ১৫ বমবিট

৮) প্রবিক্ষরারদেীদে� “েরাধরা�ণ ধরা�ণরা” হ্যরান্ডববল ববৈ�ণ ৫ বমবিট

৯)
ধন্বন্ত�ী রভষজ “েজদি”-এ� গুণরাগুণ বিদয় একবট বভবিও প্রেিদেি এবং 
প্রদয়রাজিীয় আদলরািিরা ও প্রদ্রাতি�

১৫ বমবিট

১০)
“বি�ৈরা”-এ�গুণরাগুণ বিদয় একবট বভবিও প্রেিদেি এবং প্রদয়রাজিীয় আদলরািিরা 
ও প্রদ্রাতি�

১০ বমবিট

১১)
ঘদ�রায়রা বরাগরাদি� জি্য বববভন্ন রভষজ উবভিদে� গুণরাগুণ েম্বলৈ একবট পুবস্করা 
ববৈ�ণ ও রেই পুবস্করা বিদয় আদলরািিরা

২৫ বমবিট

১২)
আদলরািিরা� ববদিষ ববদিষ অংি বিদয় প�দেরাদলরািিরা ও অবন্তম পদবদে� প্রদ্রাতি� 
পবদে

২৫ বমবিট

আফটরা� সু্দল ঘদ�রায়রা ভরাদব রভষজ উবভিদে� ব্যবহরা�
প্রবিক্ষদণ� জি্য প্রদয়রাজিীয় উপক�ণরঃ রবরািদে, িরাটিরা�, িক বরা রবরািদে রপি, এল.বে.বি, বস্পকরা�

বেি েংখ্যরা – ১ বেি েময় – ১ঘরঃ ৩০বমরঃ
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ঘদ�রায়রা ভরাদব রভষজ উবভিদে� ব্যবহরা�
পৃবরবীদৈ স্দল� আবে বরাবেন্দরা উবভিেকুল। আ� এই উবভিেকুল 
আমরাদে� প্রকৃবৈ, পব�দবি ও রেৌন্দ�দে েদিৈিৈরা� েদঙ্গ 
ঘবিষ্ঠভরাদব �ুক্ত।

েমগ্ পৃবরবী� মরািুষ েুপ্ররািীিকরাল ররদকই রভষজ গরা�পরালরা� 
েদঙ্গ পব�বিৈ। দভষজ গরাদ�� লৈরা, পরাৈরা, বরাকল, ফলমূল 
আবেকরাল হদৈ বববভন্ন র�রাদগ� ওষুধ বহদেদব ব্যবহৃৈ হদয় 
আেদ�। আজকরাল পৃবরবী� বববভন্ন রেদি রূপিিদেরায় রভষজ 
উবভিে বহুল পব�মরাদণ ব্যবহৃৈ হদছে।

রেদি� প্ররায় িৈক�রা ৮০ ভরাগ রলরাক গ্রাদম বরাে কদ�। আজও বৈদেমরািকরাদল� অৈ্যরাধুবিক বিবকৎেরা� েুদ�রাগ েুববধরা 
গ্রাদম� প্রৈ্যন্ত অচিদল রিই বলদলই িদল। ৈরাই অদজরা-পরাড়রাগরাঁদয় এই রভষজ উবভিদে� িরাবহেরা আজও ব্যরাপক। 
গ্রাদম� মরািুষ জরাদি রকরাি গরাদ�� রকরাি অংি রকরাি অেুদখ করাজ কদ�। দে অিু�রায়ী ৈরা�রা বিবকৎেরা কদ�।

মরািব রেদহ� েুস্ৈরা� জি্য তজব  বরা প্ররাকৃবৈক পদ্ধবৈদৈ উৎপরাবেৈ খরাে্য দ্রদব্য�  গুরুত্ব ও প্রদয়রাজিীয়ৈরা 
অপব�েীম। প্র�ুবক্ত� উন্নয়দি� েরাদর েরাদর খরাে্য উৎপরােদি রবদড় �রাদছে ববষরাক্ত �রােরায়বিদক� ব্যবহরা� । শুধু খরাে্য 
িে্যই িরা প্রকৃবৈ আমরাদে� বেদয়দ� ববপুল রভষজ ভরাণ্ডরা� �রা হরাজরা� ব�� ধদ� মরািুষ ব্যরাবহরা� কদ� আেদ� েুস্-
েুন্দ� জীবদি�  জি্য বকন্তু অবৈ ব্যবহরাদ� বৈদেমরাদি রেই ে্ে হদয় উিদ� ববপন্ন ৈরাই এদে� বিধি িরা কদ� 
আমরাদে� রববি কদ� বিজ, ফলজ ও রভষজ গরা� লরাগরাদিরা উবিৈ করা�ণ রভষজ উবভিদে� ওষুদধ রকরাদিরা পরাবিদেপ্রবৈবক্য়রা 
ররাদক িরা। 

আমরাদে� িরা�পরাদি বববভন্ন ধ�দি� উবভিে �দয়দ� বকন্তু রকরাি উবভিদে বক গুি ৈরা আম�রা েবরাই জরাবি িরা।প্রৈ্যকবট 
রভজষ উবভিদে�ই বক�ু িরা বক�ু ঔষধী গুি �দয়দ�। দেদি� 
উবভিেকুদল� বভৈদ� প্ররায় েরাদড় পরাঁি ি প্রজরাবৈ� উবভিে, ঔষবধ 
বরা রভষজ প্রজরাবৈ�  উবভিে। ঔষুধ বিদল্প� করাঁিরামরাল বহদেদব 
রভষজ উবভিদে� িরাবহেরা েরা�রা ববদবি� মদৈরা আমরাদে� রেদিও 
ক্দমই রবদড় িদলদ�। ইউিরাবি, আয়ুদবদেে ও রহরাবমওপ্যরাবর 
ওষুধ উৎপরােদি করাঁিরামরাল বহদেদব ব্যবহরাদ�� পরািরাপরাবি ববউবট 
পরালদেরা� ও প্রেরাধিীদৈ এখি প্রিু� রভষজ উপরােরাি ব্যবহৃৈ 
হদছে। স্বল্প েমদয়, কম জবমদৈ অবধক হরাদ� উৎপরােি কদ� 
অবধক মুিরাফরা অজদেি ক�রা েম্ভব এমি ঔষবধ �দয়দ� ২৫বট� 

মদৈরা। এ� মদধ্য উদল্লখদ�রাগ্য হদছে পুবেিরা, ঘৃৈকুমরা�ী, ররািকুবি, অজুদেি, আমলকী, হ�ীৈকী, করালদমঘ, বিম, 
বদহড়রা, করাবলবজ�রা, বেরাক, উলটকমল, অবিগন্ধরা, েপদেগন্ধরা, ৈুলেী, দমবর, দেরািরাপরাৈরা, �বষ্টমধু, বরাবলরা, িৈমূলী, 
ইেবগুল, আেরা, �েুি, হলুে, বপঁয়রাজ ইৈ্যরাবে।

WHO (বববি স্বরাস্্য েংগিি) বিরা�রা প্রণয়ি ক�রা হদয়দ�, দ�েব গরাদ�� এক বরা একরাবধক অংি প্ররাণী� রক্ষদত্র ে�করাব� 
ঔষধ বহেরাদব ব্যবহৃৈ হয়, ৈরাদক Medicinal plant বরা ঔষবধ গরা� বদল। গরা� �বে হয় বববভন্ন র�রাদগ� ঔষধ, 
ৈখি ৈরাদক র�রাটখরাট হরােপরাৈরাল বলরাই �রায়। বকন্তু েবিক ব্যবহরা� িরা জরািদল এই ঔষধ, দ�রাদগ� উপিদম� বেদল 
ববদষ রূপরান্তব�ৈ হদব।
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বরাঁিরাদৈ হদব বদিৌষবধরঃ
েরাধরা�ণ স্বরাদস্্য� বস্বৈিীলৈরা� স্বরাদরদে প্রররাগৈ বিবকৎেরা� জ্রাি 
ও ভরাবিরা, আধুবিক বিবকৎেরাববজ্রাি ও ভরাবিরা� েংবমশ্রদণ 
অচিলবভবতিক েরাধরা�ণ স্বরাস্্য  েমে্যরা� েমরাধরাি বিধদেরা�ণ 
প্রদয়রাজি। ভরা�ৈ গ্ীষ্মপ্রধরাি রেি হদয় ৈরা� ৩২ রকরাবট ৯০ 
লক্ষ রহ্� ভূভরাদগ� েরাদড় ৭ রকরাবট রহ্� বিভূবম বিদয় উবভিে 
তববিদত্র ববদবি� অি্যৈম ধিী রেি বদল পব�বিৈ। এ রেদি 
েিরাক্তকৃৈ উবভিে প্রজরাবৈ� েংখ্যরা ৪৫০০০ �রা� মদধ্য 
১৭৫০০বট উবভিে প্রজরাবৈ েপুষ্ক এবং ২৫৬১বট প্রজরাবৈ 
বৃক্ষ রশ্রবণ� উবভিে। েবদেভরা�ৈীয় পব�েংখ্যরাি অিু�রায়ী রভষজ 
ও েুগন্ধী রৈদল� উৎে উবভিে প্রজরাবৈ� েংখ্যরা প্ররায় ৮০০০। আধুবিক ঔষধ ও প্রেরাধি-েরামগ্ীদৈও অদিক 
বদিৌষবধ ব্যবহরা� ক� হয়। �রােরায়বিক ঔষদধ� ৈুলিরায় অবধকৈ� বি�রাপে ও পরাবিদেপ্রবৈবক্য়রাহীি হওয়রায় উবভিেজরাৈ 
রভষজ পরাচিরাৈ্য  দেিগুবলদৈও ক্মরাগৈ জিবপ্রয় হদছে। বববি স্বরাস্্য  েংস্রা� (হু) স্বীকৃবৈদৈ জরাৈীয় ও আন্তদেজরাবৈক 
প�দেরাদয় িৈুি িৈুি ওষুদধ� েন্ধরাদি প্রররাগৈ প্রজ্রা-বিভদে� ওষবধ গরা�পরালরা র�মি িয়িৈরা�রা, রেরাকেরাে, পবপ, কপবটে, 
অগুরু প্রভৃবৈ� মদৈরা উবভিেেমূহ অরদেচিবৈক লরাদভ� প্রদলরাভদি আজ ববপন্ন। এ রেদি প্ররায় পরাঁি েহস্রাবধক এই 
�কম উবভিে প্রজরাবৈ� অবস্ত্ব ববলুবপ্ত� পদর। ৈরাই এই েব প্রররাগৈ প্রজ্রা বলবপবদ্ধ ক�রা আশু প্রদয়রাজি, �রা বৈদেমরাি 
ও আগরামী প্রজদন্� মদধ্য এ ববষদয় জ্রাি অজদেদি েহরায়ৈরা ক�দব। 

পৃবরবী ব্যরাপী বদিৌষবধ� এই ক্মবধদেমরাি বরাবণবজ্যক িরাবহেরা� মূল উৎে হল উন্নয়িিীল রেিগুবল� বিরাচিল। প্রবৈবট 
রেদি বৈদেমরাদি এই রভষজ উবভিদে� অভ্যন্ত�ীণ িরাবহেরা বরাড়দ�, এদে� িরাবহেরা রমটরাদৈ বদিৌষবধ িরাই। েবদেত্র ৈরাই 
অবরাদধ বদিৌষবধ� েংগ্হ এবং ক্য়-ববক্য় িলদ�। প্রকৃবৈ ররদক েংগ্হ - ৈরাই েরায়ভরাগ রিই – ৈুলদলই হল – 
িৈুি িরা�রা তৈব�� েরাবয়ত্ব প্রকৃবৈ�। েংগ্দহ� মরাত্ররা এখি বল্রাহীি, ৈরাই প্রজরাবৈ� েংকট এখি প্রকট। দে জি্য  
বদিৌষবধ বরাঁিরাদৈ আশু প্রদয়রাজি রভষজ উবভিদে� বরাবণবজ্যক িরাষ-আবরাে।

ঘদ�রায়রা রভষজ বরাগরাি তৈব�রঃ
এই রপ্রক্ষরাপদট েরাঁবড়দয় প্রবৈ পব�বরাদ� একবট কদ� ঘদ�রায়রা 
রভষজ বরাগরাি তৈব� ক�রা প্রদয়রাজি �রা রভষজ উবভিদে� 
পুিরুজ্ীবি ও স্রািীয় প্রবক্য়রায় ৈরা� ব্যবহরা� েুবিবচিৈ ক�দব। 
ঘদ�রায়রা রভষজ বরাগরাি আমরাদে� েরাধরা�ণ অেুখ-ববেুদখ 
রভষদজ� িরাবহেরা রমটরাদিরা� পরািরাপরাবি পব�দবিদক েুন্দ� ও 
েুস্ �রাখদৈ অদিকরাংদি েরাহরা�্য  কদ�। দ�রাগ-ব্যরাবধ েরা�রাদিরা� 
েরাদর েরাদর এই েব রভষজ ি�ীদ� র�রাগ প্রবৈদ�রাধ ক্ষমৈরাও 
গদড় রৈরাদল। েরাধরা�ণ স্বরাদস্্য� জি্য  প্রবৈ বেি এক জি 
পূণদেবয়স্ ব্যবক্ত� কমপদক্ষ বৈিদিরা গ্রাম রভষজ গুণে্ন্ন 

িরাক-েববজ খরাওয়রা উবিৈ।

ঘদ�রায়রা রভষজ বরাগরাি তৈব�� জি্য  দ� ববষয়গুদলরা� বেদক ববদিষ েৃবষ্ট রেওয়রা ে�করা� রেগুদলরা হল-

১) জবম বিবদেরািি,
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২) জবম তৈব�,

৩) বীজ বিবদেরািি ও বীজৈলরা তৈব�,

৪) রভষজ উবভিে বিবদেরািি এবং

৫) র�রাগ ও রপরাকরা েমি।

েরাধরা�ণৈ ঘদ�রায়রা রভষজ বরাগরাদি উবভিেদক রপরাকরা মরাকদড়� হরাৈ ররদক �ক্ষরা ক�রা� জি্য  �রােরায়বিক কীটিরািক 
ব্যবহরা� িরা কদ� ঘদ�রায়রা পদ্ধবৈ ব্যবহরা� ক�রাই ভরাদলরা। ৈরাই 
প্রদয়রাজদি েকরাদল এই েব গরাদ�� পরাৈরায় একটু উিুদি� �রাই 
�বড়দয় বেদল বপঁপদড় বরা অি্য  দপরাকরা মরাকড় ধদ� িরা। দপরাকরা-
মরাকড় ধ�রা গরাদ� বরােক পরাৈরা অরবরা বিৈরামরাক অরবরা বিম 
বরা বিবেন্দরা বেদ্ধ জদল েরাবরাি বরা ব�িরা রভজরাদিরা জল বমবিদয় 
গরাদ� ব�বটদয় বেদয় র�রাগ-দপরাকরা েমি ক�রা �রায়। দ�রাগ-দপরাকরা 
েমদি� রক্ষদত্র কপূদে� একবট গুরুত্বপূণদে উপরােরাি। কপূদে� জদল 
গুদল �বড়দয় বেদয়ও গরাদ�� র�রাগ-দপরাকরা েমি ক�রা �রায়। 

গরা� বেরাদিরা� েময় মরাবট তববিষ্ট্য �রািরাই কদ� রিওয়রা ভরাদলরা। অরদেরাৎ রেদক্ষদত্র রেদখ বিদৈ হদব মরাবটদৈ ক্ষরা� বরা 
অদম্ল� পব�মরাণ কী �দয়দ�। ক্ষরা�ধমদেী মরাবট� তববিষ্ট্য  বপএইি-৯-এ� রববি, অম্লধমদেী মরাবট� তববিষ্ট্য  বপএইি-৭-এ� 
িীদি। ঘদ�রায়রা রভষজ বরাগরাি তৈব�� েময় এই ববষয়গুবল ভরাদলরা রেদখ বিদয় গরা� বেরাদিরা ভরাল।
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হরাইদ্রাপবিক্স বমশ্রণ প্রস্তুবৈ� প্রবিক্ষণ
প্রবিক্ষদণ� জি্য প্রদয়রাজিীয় উপক�ণরঃ রবরািদে, িরাটিরা�, িক বরা রবরািদে রপি, হরাইদ্রাপবিক্স বমশ্রণ প্রস্তুবৈ� প্রদয়রাজিীয় 
উপক�ণ েমূহ , LCD এবং েরাউন্ড বেদটিম 

ক্রঃ ববষয় েময়

১) পব�বিবৈ� মরাধ্যদম আদলরািিরা� েূত্রপরাৈ ১০ বমবিট

২) হরাইদ্রাপবিক্স বিদয় একবট বভবিও “হরাইদ্রাপবিক্স.mp4” দেখরাদিরা হদব ৫ বমবিট

৩) হরাইদ্রাপবিক্স ে্দকদে েংবক্ষপ্ত ধরা�ণরা ২০ বমবিট

৪)
হরাইদ্রাপবিক্স পদ্ধবৈ� মরাধ্যদম িরাদষ� উপ� একবট বভবিও “হরাইদ্রাপবিক 
পদ্ধবৈ- mp4”

১০ বমবিট

৫) হরাইদ্রাপবিক্স দ্রবণ প্রস্তুৈ পদ্ধবৈ বিদয় আদলরািিরা (রবরািদে ও রপি েহদ�রাদগ) ৩৫ বমবিট

৬) প্রদ্রাতি� পবদে ২০ বমবিট

৭) বভবিও রেখরাদিরা হদবরঃ “______________ mp4” ২০ বমবিট

৮) প্রবিক্ষরারদেী�রা হরাদৈ-কলদম হরাইদ্রাপবিক্স দ্রবণ প্রস্তুৈ কদ� ব্যবহরা� ক�দব ৬০ বমবিট

৯) হরাইদ্রাপবিক্স – এ� একবট পরাওয়রা�পদয়টে প্রেিদেণ ও ব্যরাখ্যরা ৪৫ বমবিট

১০) প্রদ্রাতি� পবদে ১৫ বমবিট

১১) হরাইদ্রাপবিক্স – এ� হ্যরান্ডববল ববৈ�ণ ১৫ বমবিট

বেি েংখ্যরা – ১ বেি েময় – ৪ঘরঃ ১৫বম
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ঘি হরাইদ্রাদপরাবিক্স বমশ্রণ তৈব�
১) প্রদয়রাজিীয় ে�ঞ্জরাম 

- ২০ বলটরা� আয়ৈদি� একবট প্রাবটিদক� পরাত্র।

- ১০ বলটরা� পব�মরাদণ� ৩বট প্রাবটিদক� বরালবৈ। 

- ১০ বলটরাদ�� েুবট বড় মরাদপ� রবরাৈল (demijohn)।

- ২ বলটরাদ�� একবট পরাৈদি� ফ্রাস্, বরা রমদপ রেখরা� বটউব বরা প্রাবটিদক� জরা�।

- ০.০১ ররদক ২০০০ গ্রাম প�দেন্ত মরাপরা� রস্ল।

- করাঁদি� বরা PVC-� রগরালরাদিরা� েণ্ড (একবট বৈি িৈুরদেরাংি িদল� টুকদ�রা)।

- েুদটরা লম্রা হরাৈলওয়রালরা প্রাবটিদক� িরামি (একবট বড় ও একবট র�রা।

- প্রদৈ্যকবট উপক�ণ মরাপরা� জি্য করাগজ।

- ওজি ক�রা বজবিে জমরা �রাখদৈ র�রাট প্রাবটিদক� পরাত্র (করাপ)।
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২) ঘি দ্রবণ ‘ক’ চৈব�� জি্য প্রদয়রাজিীয় �রােরায়বিক উপক�ণ
বিনেবলবখৈ বজবিেগুদলরাদক অবি্যই ভরাল রস্দল ওজি ক�দৈ হদব।    

    মদিরা অ্যরাদমরাবিক ফেদফট              ক্যরালবেয়রাম িরাইদরেট                 পটরাবেয়রাম িরাইদরেট
          (১২-৫২-০)  

           ৩৪০ গ্রাম                     ২০৮০ গ্রাম                      ১১০০ গ্রাম

৩) ‘ক’ দ্রবণ তৈব�� পদ্ধবৈ
প্ররদম প্রাবটিদক� পরাদত্র ৬ বলটরা� জল বিি এবং আদগই পব�মরাপ কদ� �রাখরা উপদ�� উপক�ণগুদলরা ৈরাবলকরা 
অিু�রায়ী এদক এদক এদৈ র�রাগ করুি এবং ক্মরাগৈ িরাড়দৈ ররাকুি। প্ররম পব�দপরাষক পেরারদে ে্ূণদে গুদল রগদল 
ৈদবই ববিৈীয়বট রমিরাি এবং �খি প্ররম েুবট পব�দপরাষক পেরারদে ে্ূণদে বমদি �রাদব ৈখিই ৈৃৈীয়বট র�রাগ ক�দৈ 
হদব।  দ্রবদণ� পব�মরাণ েদবদেরাচ্ ১০ বলটরা� হওয়রা প�দেন্ত ৈরাদৈ জল রমিরাি এবং আ�ও ১০ বমবিট ৈরা িরাড়ুি, 
�ৈক্ষণ ৈরাদৈ রকরািও কবিি পেরারদে উপবস্ৈ ররাদক। এবরা� আম�রা ঘি ক দ্রবণ রপদয় রগলরাম, �রা অবি্যই ১০ 
বলটরাদ�� বড় মরাদপ� রবরাৈদল (demijohn) রঢদল, দলদবল লরাবগদয় িরান্ডরা ও অন্ধকরা� জরায়গরায় র�দখ বেদৈ হদব। 

ঘি দ্রবণ খ
১) ৪ বলটরাদ�� জি্য প্রদয়রাজিীয় �রােরায়বিক উপক�ণ

প্ররম ববভরাগ

      ম্যরাগদিবেয়রাম েরালদফট    কপরা� েরালদফট   ম্যরাঙ্গরাবিজ েরালদফট
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   ৪৯২ গ্রাম     ০.৪৮ গ্রাম      ২.৪৮ গ্রাম

 বজঙ্ েরালদফট   দবরাব�ক অ্যরাবেি   অ্যরাদমরাবিক মবলবদিট
  ১.২০ গ্রাম      ৬.২০ গ্রাম       ০.০২ গ্রাম

ববিৈীয় ববভরাগ

       ম্যরাগদিবেয়রাম িরাইদরেট   আয়�ি রিদলট

     ৪৭০ গ্রাম     ৮.৪৬ গ্রাম

২) ‘খ’ দ্রবণ তৈব�� পদ্ধবৈ
প্রাবটিদক� পরাদত্র ২ বলটরা� জল বিি এবং আদগই পব�মরাপ কদ� �রাখরা উপদ�� প্ররম ববভরাদগ� উপক�ণগুদলরা 
ৈরাবলকরা অিু�রায়ী এদক এদক এদৈ র�রাগ করুি: প্ররম উপক�ণ ে্ূণদে গুদল �রাওয়রা� আদগ ববিৈীয় উপক�ণ র�রাগ 
ক�রা হদব িরা এমিটরাই করাম্য। 

ৈরা�প�, েরা�রাক্ষণ িরাড়ুি এবং ম্যরাগদিবেয়রাম িরাইদরেট র�রাগ ক�দৈ হদব। দিদষ আম�রা  েরািরােরা� বরাবণবজ্যক করাদজ 
ব্যবহৃৈ আয়�ি রিদলট, �রা "Secuestrene Hierro 138 (R)" িরাদম পব�বিৈ, �বেও বরাজরাদ� ৈ�ল অবস্রা� 
র� একরাবধক আয়�ি রিদলট পরাওয়রা �রায়। ৈদব এদক্ষদত্র এটরা ব্যবহরা� ক�রাই রশ্রয়। 

এ�প� আম�রা আ�ও ১০ বমবিট দ্রবণবটদক িরাড়দৈ ররাকব, �ৈক্ষণ িরা েব উপক�দণ� কবিি পেরারদেগুদলরা গুদল 
�রাদছে: ৈরা�প� দ্রবদণ� পব�মরাণ বস্� ক�দৈ ৪ বলটরা� প�দেন্ত ৈরাদৈ জল বেি এবং আ�ও ৫ বমবিট ধদ� িরাড়ুি। 

এই হল, ঘি ৈ�ল খ, �রা� মদধ্য ৯বট পব�দপরাষক পেরারদে �দয়দ�।



প্রশিক্ষণ শির্দেশিকা

102

প�দেদবক্ষণ
- ৈরাবলকরায় উবল্লবখৈ পব�মরাণগুদলরা বজরায় �রাখরাই ভরাল, করা�ণ ববষবক্য়রায় ফেদল� ক্ষবৈ হদৈ পরাদ�।

- এই দ্রবণ তৈব�� জি্য ২০-২৫ বিবগ্ রেবটেদগ্দি� েরাধরা�ণ জল ব্যবহরা� ক�দৈ হদব, �বেও েরাদম� খুব 
রহ�দফ� িরা হদল পরাবৈৈ জল ব্যবহরা� ক�রা রববি ভরাল।

- দ্রবণবট তৈব� ক�দৈ, মজুৈ �রাখদৈ ও িরাড়দৈ, ঘিীভূৈ ক�দৈ বরা ইবৈমদধ্য পুবষ্টক� অবস্রায় ররাকরা 
বমশ্রদণ� রক্ষদত্র েবদেেরা প্রাবটিক বরা করাঁদি� বজবিে ব্যবহরা� ক�রা উবিৈ; কখিই ধরাৈু� বরা করাদি� েণ্ড ব্যবহরা� 
ক�রা উবিৈ িয়, ৈদব ৫০ ইএম লম্রা PVC িল ব্যবহরা� ক�রা র�দৈ পরাদ�। 

গরাদ� ব্যবহরাদ�� জি্য পুবষ্টক� দ্রবণ তৈব�
এদক্ষদত্র েুদটরা েুপরাব�ি ক�রা হদয় ররাদক, �রা শুরু ররদক জরািরা ে�করা�:

১. জল �রাড়রা ঘি দ্রবণ ক-দক কখিই ঘি দ্রবণ খ-এ� েদঙ্গ রমিরাদিরা �রাদব িরা, করা�ণ এ�ফদল ওই দ্রবণ 
েুবট� পুবষ্টক� উপরােরািগুদলরা� রববি�ভরাগটরাই বিব্রিয় হদয় পড়দব, �রা� করা�দণ বমশ্রদণ� প্রভরাব ফেদল� 
উপকরাদ�� পব�বদৈদে ক্ষবৈেরাধি ক�দব। বমশ্রণবট অবি্যই জল বেদয় তৈব� ক�দৈ হদব, প্ররদম একবট এবং 
ৈরা�পদ� অি্যবট �ুক্ত করুি।

২. প্রবৈ ১ বলটরা� পুবষ্টক� বমশ্রণ প্রস্তুৈ ক�রা� রক্ষদত্র র� মূল অিুপরাৈবট রমদি িলরা উবিৈ ৈরা হল, প্রবৈ 
বলটরা� জদল ঘি খ দ্রবদণ� প্রবৈ েু’ভরাদগ (২) পরাঁিভরাগ (৫) ঘি ক দ্রবণ (িীদি� েরা�ণী রেখুি)। পদ�, 
অবভজ্ৈরা মদৈরা পব�মরাপ কদ� বমশ্রদণ� ঘিত্ব হ্ররাে ক�রা র�দৈ পরাদ�, িীদি রেখরাদিরা ৫:2 অিুপরাৈ েবদেেরা বজরায় 
�রাখুি:

কবিি বিনেস্দ�� পুবষ্টক� বমশ্রণ 
কবিি অংদি� ওপ� েরাঁবড়দয় ররাকরা গরাদ� ে�রােব� প্রদয়রাগ ক�দৈ পুবষ্টক� বমশ্রণ তৈব�:

মদি �রাখদৈ হদব, ঘি বমশ্রণ প্রদয়রাদগ� রিরাজ �রাই রহরাক দ্রবণ ক ও দ্রবণ খ-এ� অিুপরাৈ েব েময় একই ররাকদব। 

ক) প্রদয়রাগ 

�বে গ�ম আবহরাওয়রা� র�রাট িরা�রায় (অঙু্দ�রাদ্গদম� প্ররম বেি ররদক ১০ বেদি� মদধ্য) বরা েে্য স্রািরান্তব�ৈ হওয়রা 
িরা�রাগরাদ� (স্রািরান্তদ�� প্ররম ররদক েপ্তম বেদি� মদধ্য) পুবষ্টক� বমশ্রণ ব্যবহরা� ক�দৈ হয়, ৈদব রেদক্ষদত্র অধদেঘি 
বমশ্রণ (প্রবৈ বলটরা� জদল পব�দপরাষক দ্রবণ ক-এ� ২.৫ বেবে এবং পব�দপরাষক দ্রবণ খ-এ� ১ বেবে) ব্যবহরা� 
ক�দৈ হদব। এই অধদেঘি পুবষ্টক� বমশ্রণ অবধক ৈরাপমরাত্ররায় ও প্রখ� র�রাদে� েময় বেদৈ হয়, করা�ণ এই 

ঘিত্ব পব�মরাণ

ঘিত্ব পুবষ্টক� দ্রবণ ‘ক’ ঘি দ্রবণ ‘খ’

ে্ূণদে/মূল ে্ূণদে/মূল ৫.০ বেবে ২.০ বেবে

অদধদেক অদধদেক ২.৫ বেবে ১.০ বেবে

এক িৈুরদেরাংি এক িৈুরদেরাংি ১.২৫ বেবে ০.৫ বেবে
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ম�েুমগুদলরায় পুবষ্টক� উপরােরাি অদপক্ষরা জদল� প্রদয়রাজি অদিক রববি ররাদক।

ৈদব ে্ূণদে বরা মূল ঘি (প্রবৈ বলটরা� জদল ৫:২ অিুপরাদৈ তৈব�) বমশ্রণবটদক অবি্যই অল্প পু�দিরা গরাদ�� 
(অঙু্দ�রাদ্গদম� েিম বেদি বরা স্রািরান্তদ�� েপ্তম বেদি) ব্যবহরা� ক�দৈ হয়। এই অিুপরাদৈ তৈব� বমশ্রণ রমঘরাছেন্ন 
িীদৈ� ম�েুদম ব্যবহরা� ক�রা ভরাল, করা�ণ এই েমদয় গরা� অদিক রববি পব�মরাদণ পব�দপরাষক পেরারদে গ্হণ ক�দৈ 
পরাদ�।

জদল পশুখরাে্য জরাৈীয় িে্য ফলরাদৈ প্রবৈ বলটরা� জদল ১.২৫ বেবে দ্রবণ ক ও ০.৫ বেবে দ্রবণ খ বেদয় তৈব� 
বমশ্রণ ব্যবহরা� ক�দৈ হয়, বীদজ� অঙ্দ�রাদ্গদম� একবেি প� ররদক রেি রেওয়রা শুরু ক�দৈ হয়। 

�ববদৈ হরাইদ্রাপবিক্স পদ্ধবৈদৈ িরাষ

খ) প্রবৈ বগদেবমটরাদ� পুবষ্টক� বমশ্রদণ� পব�মরাণ 

প্রবৈ বগদেবমটরা� পব�মরাণ জরায়গরা� গরাদ�� জি্য ২.০ ররদক ৩.৫ বলটরা� রকরাি ঘিদত্ব� পুবষ্টক� বমশ্রণ প্রদয়রাগ ক�রা 
হদব ৈরা পব�বস্বৈ� উপ� বিভদে� কদ�। 

িীদৈ বরা িরান্ডরা আবহরাওয়রায় গরা� �খি র�রাট ররাদক ৈখি েবদিদয় কম পব�মরাদণ� পুবষ্টক� বমশ্রণবট ব্যবহরা� ক�রা 
হয়, এবং গরাদ� �খি ফুল আেদৈ শুরু কদ� বরা গরাদ�� ব্যবহরা� র�রাগ্য ফেদল� অংিগুদলরা (মূল, কন্দ, স্ীৈ অংি) 
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তৈব� হদৈ শুরু কদ� ৈখি েবদিদয় অবধক মরাদপ� বমশ্রণবটদক ব্যবহরা� ক�দৈ হয়। 

লক্ষ্য ক�রা রগদ� র�, অবধক ৈরাপমরাত্ররা বরা প্রিু� হরাওয়রা অরবরা জলধরা�ণ ক্ষমৈরা কম হওয়রা� করা�দণ গরা� র� কবিি 
অংদি েরাঁবড়দয় ররাদক বেদি� রবলরায় ৈরা শুবকদয় �রায়, এদক্ষদত্র পব�দপরাষক পেরারদে িরা বমবিদয় বক�ু বরাড়বৈ জল 
বেদৈ হয়। এই বরাড়বৈ জল প্রদয়রাগ খুব জরুব�, করা�ণ গরা� �রা� ওপ� েরাঁবড়দয় �দয়দ� ৈরা শুবকদয় রগদল রেখরাদি 
পব�দপরাষক পেরারদে ররাকদলও গরা� রেইেব রিরাষণ ক�দৈ পরাদ� িরা। 

বমশ্রদণ� ঘিত্ব, কৈটরা পব�মরাদণ ৈরা প্রদয়রাগ ক�দৈ হদব এবং ভরাল পুবষ্ট� অি্যরাি্য ববব�দণ বক�ু পব�বৈদেি আেদৈই 
পরাদ�, �রা অবজদেৈ অবভজ্ৈরা ও িে্য ফলরাদৈ বৃবদ্ধ পরাওয়রা েক্ষমৈরা এবং েক্ষ ও প্রবিক্ষণপ্ররাপ্ত রলরাদকদে� প�রামদিদে 
হদৈ পরাদ�।    

উেরাহ�ণ: 
কবিি অংদি েরাঁবড়দয় ররাকরা গরাদ� প্রস্তুৈ ক�রা ১০ বলটরাদ�� পুবষ্টক� বমশ্রণ প্রদয়রাগ ক�রা র�দৈ পরাদ� (�রা ৩.৫ ররদক 
৫.০ বগদেবমটরাদ�� গরাদ� রেদি �দরষ্ট হওয়রা উবিৈ, ৈদব গরাদ�� বয়ে এবং ম�েুদম রকরাি ৈরাপমরাত্ররায় প্রদয়রাগ ক�রা 
হদছে ৈরা� ওপ� বিভদে� কদ�)।

একবট প্রাবটিদক� বড় জরায়গরায় ১০ বলটরা� জল বিদৈ হদব। �রাদৈ ৫০ বেবে ঘি দ্রবণ ক �ুক্ত কদ� িরাড়দৈ হদব 
এবং ৈরা�প� ২০ বেবে ঘি দ্রবণ খ বেদয় আবরা� িরাড়দৈ হদব। এভরাদব আম�রা িে্যদৈ ব্যবহরাদ�� জি্য পুবষ্টক� 
বমশ্রণ রপদয় �রাব। এই বমশ্রণবটদক উপ� বেদক ব�দ্র�ুক্ত জল রেওয়রা� পরাদত্র বরা প্রাবটিদক� রবরাৈদল ভদ� �রাখদৈ 
হদব এবং ধীদ� ধীদ� গরাদ� প্রদয়রাগ ক�দৈ হয়, বকিরা�রা� জরায়গরােহ পরাদত্র� েব জরায়গরায় েমরািভরাদব রেওয়রা� 
রক্ষদত্র েৈকদে ররাকদৈ হদব, বকন্তু কখিই বরাইদ� িয়। 

প্রবৈ বগদেবমটরাদ� প্রস্রাববৈ এই বমশ্রণ প্রদয়রাদগ� পব�মরাণ প্রবৈবেি ২ ররদক ৩.৫ বলটরাদ�� মদধ্য ওিরািরামরা ক�দৈ 
পরাদ�। এই পব�মরাণ মূলৈ গরাদ�� বৃবদ্ধ রকরাি অবস্রায় �দয়দ� এবং আবহরাওয়রা� উপ� বিভদে� কদ�।

গ) কৈ ঘণ্রা, কৈ েময় অন্ত� প্রদয়রাগ এবং অবৈব�ক্ত আংি ধুদয় রফলরা 

প্রবৈবেি অবি্যই েকরাদল� প্ররম ঘণ্রায় এই পুবষ্টক� বমশ্রণ (রেি) প্রদয়রাগ ক�দৈ হদব, শুধু েপ্তরাদহ একবেি �রাড়রা, 
ওইবেি বেদি েু’বরা� রকরািও পব�দপরাষক পেরারদে �রাড়রাই শুধু েরাধরা�ণভরাদব জলদেি বেদৈ হদব। গরা� র� কবিি 
অংদি েরাঁবড়দয় ররাদক রেখরাদি একেদঙ্গ জদম ররাকরা বরাড়বৈ লবণ এ�ফদল বিকরাবি� মরাধ্যদম ধুদয় �রায়, কবিি অংদি 
লবণ জদম ররাকদল র� ক্ষবৈ হদৈ পরাদ� এভরাদব ৈরা এড়রাদিরা �রায়। 

প্রবৈবেি েকরাদল রেদি� প� বিকরাবি� মরাধ্যদম অবৈব�ক্ত পুবষ্টক� বমশ্রণ পরাত্র ররদক রব� কদ� বেদৈ হয়, �রা হয়দৈরা 
ববিৈীবরা� পুি�রায় প্রদয়রাগ ক�রা র�দৈ পরাদ�। েপ্তরাদহ� রিদষ এই ৈ�লদক আ� ব্যবহরা� ক�রা �রায় িরা। 

�বেও করা�দেক�ৈরা� জরায়গরা ররদক এবট খুব ভরাল িয়, খুব র�রাে এবং ভীষণভরাদব গ�ম এলরাকরায় েদন্ধ� েময় রেি 
বেদয় বকংবরা পুবষ্টক� বমশ্রদণ� রেি রেওয়রা� প� েরামরাি্য জল বেদয় গরাদ� ররদক �রাওয়রা অবৈব�ক্ত বমশ্রণ ধুদয় বেদয় 
পরাৈরা ফুদল ওিরা র�রাধ ক�রা র�দৈ পরাদ�।      






