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উনু্মক্ত রুারন ঘয  
শিভফবে ভারদা কেরায় ফহু প্রাচীন োর কেবেই কযভশল্প অেথননশিে 
শদে কেবে এেশি গুরুত্বূণথ বূশভো ারন েবয আবে।  কযভ কাোয 
প্রধান এফং এেভাত্র খাদয বরা িুুঁি ািা। এই িুুঁি ািা যক্ষণাবফক্ষণ 
কেবে শুরু েবয রুারন, কযভ ুবিা তিশয, োড় উত্ াদন ইিযাশদ 
কযভ শবল্পয অং। আদথ কযভ েীি ারবনয েনয কমভন উন্নি 
প্রোশিয িুুঁি ািায প্রবয়ােন কিভন বাবরা গুণভাবনয কযভ গুশি 
উত্ াদবনয েনয েরুযী আদথ এফং ভস্ত ুশফধামুক্ত ৃেে রুারন ঘয।  

ফিথভাবন ভারদা কেরাবি গ্রীষ্মোবর িাভাত্রা ৪৪˚-৪৫˚ করশয়া 
মথন্ত বয় োবে এফং ীিোবর িাভাত্রা ৪˚-৫˚ করশয়া মথন্ত রক্ষয 
েযা কগবে। এই যেভ আফাওয়ায শযফিথন কযভ চাবলয বক্ষ অনুেূর 
নয়। আফাওয়ায এই িাযিবভযয শফলয়শি ভাোয় কযবখ শচন্তা েবয কদখা 
কগবে কম, মশদ রুারন ঘযশিয চাযা উনু্মক্ত য় এফং প্রবয়ােন 
অনুাবয শরশেন চাদয শদবয় শঘবয কদওয়া মায় (শচত্র-৪, ৫), িাবর গুশিয 
গুণগি ভান অবনে কফশ বি াবয। োযণ, বার গুণভাবনয কযভ গুশি 
কবি কগবর রু ঘবয কম যেভ আফাওয়া প্রবমােন কমভন, শিে 
িাভাত্রা, আর্দ্থিা, আবরা-ফািা ও শযষ্কায শযেন্নিা এগুশর ফ উনু্মক্ত 
রু ারন ঘবয ফোয় যাখা ম্ভফ। এই যেভ রু ারন ঘবয শিে 
আফাওয়া ফোয় োবে ফবর কযভ কাোয স্বাস্থ্য বার য় এফং গুশিয 
পরন কফী য়। এয পবর কযভ চালী বাইবদয গুশি শফশি েবয অবনে 
কফী রাব বি াবয এফং ফাোবযও বার ভাবনয কযভ গুশি েরবয 
য়। 

ভারদা কেরায় ফবচবয় কফী শযভাবণ কযভ উত্ াদন এফং কযভ 
এয ফযফা বয় োবে িাই কখাবন উনু্মক্ত রুারন ঘবয রু ারবনয 
প্রচরন ফাড়বে। ভারদা কেরায আশরনগয গ্রাবভয এে কযভ চালী ফনু্ধ 
উনু্মক্ত রুারন ঘবয রু ারন েবয েী ুশফধা য় কই শফলবয়  
আবরাোি েবযবেন:    

ে)  উনু্মক্ত রুারন ঘবয রু ারন েযবর কফ শেেু ুশফধা এফং াশ্রয় 
য় কমভন এই উাবয় রু ারন েযবর ভয় এফং কযভ চাবল 
শনমুক্ত শ্রশভে ংখযা েভ রাবগ। রু কাো মখন চিুেথ ও ঞ্চভ দায় 
আব কই ভয় োুঁায (বফড শিশনং) েযবি প্রচুয ভয় এফং শ্রভ 
প্রবয়ােন য় শেনূ্ত উনু্মক্ত রু ারন দ্ধশিবি ভয় ও শ্রভ অবনে 
েভ রাবগ। এয প্রধান োযণ এই ঘবয রুয শফোনা (বফড) শববফ 
ফাুঁ শদবয় িাে ফানাবনা য় িায উয নীর প্লাশিে দশড়য ফড় 
পাুঁদওয়ারা কনি ও িায শনবচ নীর শরশেন চাদয ফযফায েযা য়। 
এবি রুয ভর েভা য় এয পবর রুয কফড শযষ্কায এফং শুেবনা 
োবে। িাই প্রশিশদন কাোয কফড শযষ্কায েযায প্রবয়ােন য় না 
পবর ভয় ও শ্রভ েভ রাবগ, এে কেবে দুই শদন অন্তয এই শরশেন 
চাদযবে ধুবয় আফায ফযফায েযা কমবি াবয।  

খ) মথাপ্ত শযভাবণ আবরা-ফািা উরব্ধ ওয়ায োযবণ এই দ্ধশিবি 
রু ারন খুফ ুশফধা য়:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১০০ কযাগভুক্ত শডভ ারন েযায েনয উনু্মক্ত রু ারন ঘয তিযী েযবি 
(শচত্র-১) কেফর ভাত্র ১০,৩০০ িাো খযচ য়, আয চালী বাই িায েশভ 
কেবে ফাুঁ, উরু ঘা ঘয তিযীবি োবে রাগাবি াবয। ভারদায আরীনগয 
গ্রাবভ এে চালী বাই ফলথায ভয় ফৃশিয াি কেবে ফাুঁচায েনয শরশেবনয 
চাদয শদবয় কঘযা উনু্মক্ত রু ঘবযয ফদবর াো উনু্মক্ত রু ারন ঘয 
তিযী েবযবেন। গযবভয ভয় াো োবদয উয উরু ঘা শফশেবয় কদওয়া 
য় মাবি ঘয গযভ না য়। উরু ঘা, রু ারন ঘবযয িাভাত্রা শনয়ন্ত্রণ 
েযবি াাময েবয। এই াো উনু্মক্ত রু ারন ঘয (ভা: ২৫ পুি X 
১৮ পুি – আনুভাশনে খযচ কেফর ৭৫,০০০ িাো) শিশন ৬ ফেয ধবয প্রশি 
ফবে ৫০০ কযাগ ভুক্ত শডভ ারন েবয আবেন, ঘবযয এে অংব, 
দুইাব চাযশি েবয কভাি আিশি রু ারন কফড (ভা: ৫ পুি X ১০ 
পুি) েযা য় আবযে অংব চাযশি েবয আিশি, কভাি ১৬ শি রুয কফড 
েযা য়।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ভশিউয যভাবনয ভবি শিশন মখন উনু্মক্ত রুারন ঘয ফযফায এয 
আবগ াধাযণ রু ঘবয প্রশি ফবে ৫০০ কযাগভুক্ত শডভ ারন েযবিন 
িখন রুয ঞ্চভ দায় (বযাে) ৪-৫ েন শ্রশভে প্রায় ২০ ঘণ্টা রু 
ারবনয োবে শনমুক্ত োেবিন, এবি গবড় ১০০ শডবভ ৩৫ কেবে ৪০ 
কেশে কযভ গুশি উত্ াদন বিা, এই দ্ধশিবি রু ারবন দুই কফবডয 
ভবধয পাুঁে োেি ৪ ইশঞ্চ এয পবর শযণি দায় ডার ািা শদবর 
রুয কফবড আবরা-ফািা চরাচর ফাধাপ্রাপ্ত বিা (শচত্র-২)।   এই যেভ রু  

ফলথ: ২  ংখযা: ১              তত্রভাশে শত্রো              োনুয়াযী ২০১৭ 

শচত্র ১: েভ খযবচ উনু্মক্ত রুারন 
ঘয। 

শচত্র ২: ভ: ভশিউয যভাবনয াো  
রু ারন ঘয। 

শচত্র ৩:  ভ: ভশিউয যভাবনয উনু্মক্ত 
াো রু ারন ঘবযয াভবনয েশফ। 

শচত্র ৪:  ভ: ভশিউয যভাবনয উনু্মক্ত 
াো রু ারন ঘবযয মু্পনথ েশফ।   

শচত্র ৫: শরশেন চাদয শদবয় কঘযা 
উনু্মক্ত রু ারন ঘয। 

শচত্র ৬: রু ারন িাবেয উয নীর 
নাইরন োর (বনি)। 



বষ: ২ । ংখযা : ১      ররলম কৃষ বার্ষা           জানুয়ারী ২০১৭ 

রকন্দ্রীয় ররলম গববণা ও প্রষলক্ষণ প্রষর্ষ্ঠান, বরমপুর   পৃষ্ঠা: ২  

 

ঘবর পু পাবন রা ররাবগ ও ষবষভন্ন ররাবগ পু ংক্রষমর্ য় এবং গুষির 
ফন ক্ষষর্গ্রস্থ য়।   

উনু্মক্ত পু পান ঘবর পুর কাাঁার কবর পষরষ্কার করবর্ ও পুবক 
পার্া ষিবর্ ২-৩ জন  শ্রষমবকর  এক ঘণ্টা ময় াবগ। এই পদ্ধষর্বর্ 
পুর িুই রববের মবযয ২০ রেবক ২৪ ইষি ফাাঁক োবক। এর ফব পুর 
রববে আবা-বার্া পযষাপ্ত পষরমাবণ চাচ করবর্ পাবর। ফব  উপযুক্ত 
পার্া ষিবর্ রকানও রকম অুষবযা য় না (ষচত্র-৬) আর রা ও ষবষভন্ন 
ররাবগ পু ংক্রষমর্ য় না এবং গুষির উত্ পািনও বষাজনক য় (১০০ 
ররাগমুক্ত ষেবম প্রায় গবে ৪৫-৫০ রকষজ গুষি)। 

 

 

 

 

 

 

উনু্মক্ত পু পান ঘবর কম ময় ও কম পষরশ্রবমর কারবণ চাী 
ভাইবয়রা এই পদ্ধষর্বর্ পু পাবন রবষল আগ্রী। উনু্মক্ত পু পান ঘবর 
কম শ্রষমক ও অষযক গুষি উত্ পািবনর জবনয ররলম চাী ভাইবির যীবর 
যীবর আষেষক উন্নষর্ রিখা যাবে।  

ক) এই পদ্ধষর্বর্ ররলম কীি ঔয বা রবে রলাযন পাউোর প্রবয়াগ করা 
ুষবযা জনক ও কম ময় বযয় য়, ফব ররাগ ষনয়ন্ত্রণ করা রবল 
জ।  

খ) এই উনু্মক্ত পু পান ঘর রু্াঁর্ বাগাবনর পাবল োকার ফব জষম রেবক 
পার্া ববয় ষনবয় আবর্ কম ময় ও কম শ্রষমক াবগ, এছাো পার্ার 
খািযগুণ ষিক ভাবব বজায় োবক যা পু রপাকার স্বাবস্থযর পবক্ষ 
আবলযক।   

গ) এই পু পান ঘর মাষি রেবক িুই ফুি উাঁচুবর্ বাাঁল ষিবয় তর্রী করা 
য়।  লীর্কাব এই পু ঘবরর চারপাল রমািা পষষেন ষিবয় ষঘরবর্ 
বব এবং গ্রীষ্মকাব চারপাল নাইন রনি ষিবয় ষঘবর ষিবর্ বব। এবর্ 
অবাওয়ার র্ারর্ময রেবক রক্ষ্মা পাওয়া যাবব। পু ঘবরর ষভর্বর  
রিওয়া রেবক রিে ফুি ফাাঁক ররবখ বাাঁল ষিবয় পু রবে তর্রী করা 
য়। উনু্মক্ত পু ঘবরর মাপ বব কর্িা পষরমাণ ররাগ মুক্ত ষেম পান 
করা বব র্ার উপর। এিা মবন রাখবর্ বব রয, ঘবরর িুই যাবর পু 
পান র্াক (স্ট্যান্ড) এর মাঝখাবন ২ ফুি িূরত্ব োকা প্রবয়াজন।      

ঘ) উনু্মক্ত পু পান ঘর তর্রী করার ষববয় ষবলি জানার জনয আপনার 
ষনকিবর্ষী রাজয রকাবরর ররলম িপ্তবরর অষফব অেবা ষনকিবর্ষী 
রকন্দ্রীয় ররলম িপ্তবরর অষফব বে রযাগাবযাগ করবর্ পাবরন।   

১০০ ররাগ মুক্ত ষেম পান করার জনয উনু্মক্ত পু পান 
ঘর তর্রীর আনুমাষনক খরচ ষনম্নরূপ:-    
মাপ – ২২ ফুি x ১৬ ফুি = ৩৫২ বগষ ফুি।   

উচ্চর্া – ৮ ফুি ।   

পুপান রববের মাপ – ১৭ ফুি (ম্বা) x ৪ ফুি (চওো ) = ৬৮ 
বগষফুি  

পু পান রববের ংখযা (ঘবরর রমাি িুই ষিবকর রবে) – ৬ (িুই 
ষিবক ৩ ষি কবর রবে) 

পুর রববের রমাি মাপ – ৬৮ x ৬ = ৪০৮ বগষ ফুি  

উনু্মক্ত পু পান ঘর তর্রীর ষবস্তাষরর্ খরচ  
ক্র. 

ংখযা 

ষজষন পবত্রর নাম তবষলষ্ট পষরমাণ িাম 
(িাকা) 

রমািিাম 
(িাকা) 

১. বাাঁল (ংখযা) - ১২ ৩০০ িাকা 
প্রষর্ বাাঁল 

৩৬০০.০০ 

২. বাাঁবলর তর্রী চািাই 
(ংখযা) 

৩ফুি x 
৭৬ ফুি 

২ - - 

৩. উু খে (বাষি) - ৩০০ - - 

৪. রপবরক (গ্রাম) ১ ইষি 
১½ ইষি   
০.৩ ইষি 
০.৪ ইষি 

৩০০ ৫০ িাকা 
প্রষর্ গ্রাম 

১৫০.০০ 

৫. পষষেন চাির ৩০ ফুি 
x ২৭ফুি 

- - ২৮০০.০০ 

৬. উষজমাষছ 
আিকাবনার জনয 
রনি (ংখযা) 

১৭ ফুি 
x ৩ ফুি 

৬ ১৫০ িাকা 
প্রষর্ রনি 

৯০০.০০ 

৭. উষজমাষছ 
আিকাবনার জনয 
রনি (ংখযা) 

৪ ফুি x 
৭৬ ফুি 

১ ৮০০ প্রষর্ 
রনি 

৮০০.০০ 

৮. চি ৪ফুি x 
৭৬ফুি 

১ ৪০ িাকা 
প্রষর্ ষমিার 

১০৫০.০০ 

৯. শ্রষমক - ৫ ২০০িাকা 
প্রষর্ শ্রষমক 

১০০০.০০ 

রমাি খরচ  ১০,৩০০.০০ 
 

শুভ্রা চন্দ ও  ষিববযনু্দ রকার 
 

রভাজয কীি ষববব ররলমবপাকার গুরুত্ব 
ষবষভন্ন যরবনর রপাকামাকে অবনক প্রজাষর্র মানুবর কাবছ 

পরম্পরাগর্ আার ষববব গ্রণবযাগয এবং মনুযজাষর্র পুষষ্টর ইষর্াব, 
ষববল কবর উন্নয়নলী রিবল, খাবিযর উত্ ষববব এই রপাকামাকেগুষ 
ষববল গুরুত্বপূণষ ভূষমকা পান কবর আবছ (ববাবেনবইমার, ১৯৫১)। 
যষিও আযুষনক যুবগ, রপাকামাকবের প্রষর্ আষক্ত ষনম্নমুখী এবং এষি 
অস্বাস্থযকর ও রনাংরা খািযাভযা ষববব ষচষির্, ষকন্তু এখনও ষবশ্ব জুবে 
ছষেবয় ষছষিবয় ষবষভন্ন ংসৃ্কষর্র মবযয কীিপর্ে একষি অর্যাবলযক এবং 
পছন্দই খািয ষববব পষরগষণর্ ও রপ্রাষিন, চষবষ, খষনজ পিােষ এবং 
ষভিাষমবনর একষি অপষরাযষ উত্ ষববব স্বীকৃর্।  

এলীয়ার ষকছু রিবল, ররলমবপাকা অষর্ র একষি ুখািয ষববব 
প্রলংষর্। ব যরবণর খাবাবরর  মবযয র্াবির রযাগ করা রযবর্ পাবর। 
উিারণ ষববব বা যায়, রকাষরয়ান রন্ধনপ্রণাী মবযয "ষপওনবেগী" যা 
ষদ্ধ এবং পাকা ররলমবপাকা দ্বারা প্রস্তুর্, খুবই জনষপ্রয় একষি ষেল। 

একজন বযষক্তর স্বাি ও পছবন্দর অগ্রাষযকার অনুযায়ী র্াবির রিকুয়া বা 
পাকা অবস্থায় খাওয়া রযবর্ পাবর। ররলমবপাকার স্বাি যাবজ নাি বা 
বািাবমর স্বাবির বে রু্নীয় যষিও রকউ রকউ এর াবে নরম ষবসু্কি বা 
মবযয নরম অেচ কুেমুবে রখাবর আশ্চযষজনক ষম খুাঁবজ পান। 

প্রাচীনকাব মানুবর যখন রকাবনা খামার বা রঞ্জাম ষছনা, 
কীিপর্ে র্াবির খািযর্াষকার একষি গুরুত্বপূণষ অংল ষছ। মাষকষন 
যুক্তরাষ্ট্র এবং রমষিবকার গুা রেবক coprolites ষববেণ কবর এর প্রমাণ 
পাওয়া রগবছ।  ওজাকষ পবষর্মাায় ষবষভন্ন গুার Coprolites পরীক্ষা কবর 
ররলমবপাকার াভষার ন্ধান পাওয়া রগবছ। খ্রীষ্টপূবষ ৩০০০০ – ৯০০০ াব  

ষচত্র ৭: রববে পুর পিম িলার 
িৃলয। 

ষচত্র ৮: উনু্মক্ত পু পান ঘবর পু 
পান করা বে। 



বষ: ২ । ংখ্যা : ১     ররলম কৃষ বার্ষা         জানুয়ারী ২০১৭ 

রকন্দ্রীয় ররলম গববণা ও প্রষলক্ষণ প্রষর্ষ্ঠান, বরমপুর   পৃষ্ঠা: ৩  

 

উত্তর রেবনর আর্ামাষরয়ায় ষবষভন্ন গুার বণষবপবন ভক্ষণবযাগয 
রপাকামাকড় ও বনয রমৌমাষি ংগ্র করার প্রামাণয র্থ্য পাওয়া যায় যা 
কীটাারী মাবজরই ইষির্বাী। 

খ্রীষ্টপূবষ ২৫০০–২০০২ াব চীবনর লানষজ প্রবেবল ষবষভন্ন ভগ্নাববল 
পরীক্ষা কবর বনয ররলমগুষটর ন্ধান পাওয়া রগবি। গুষটগুষবর্ বড় গর্ষ 
ক্ষয করা যায়, যা রইমবয় ষপউপা খ্াওয়ার প্রচবনর ষেবক ইষির্ কবর। 

খ্াবেযর োবম াম্প্রষর্ক উদ্বায়ীর্া, ক্রমবর্ষমান খ্ােয ষনরাপত্তাীনর্া 
এবং জবায়ু পষরবর্ষন ও কৃষ রক্ষবে গ্রীন-াউ গযা ষনগষমবনর আন্ন 
অমিবর ংবকর্ খ্ােয ষনরাপত্তায় ভক্ষণবযাগয রপাকামাকড় বযবাবরর 
ম্ভাবনার পুনমূষযায়ন ষববলজ্ঞবের ষববল ষচন্তার কারণ বয় োাঁষড়বয়বি 
এবং খ্ােয ষববব রপাকামাকবড়র বাষণষজযক পাবনর ম্ভাবনা রেখ্া 
ষেবয়বি। 

রষপব াপবটরা রেণীর কীবটর র্াষকায় প্রায় ২৫৩ রকম প্রজাষর্র 
ন্ধান পাওয়া রগবি যা প্রজাপষর্ বা মথ্ ম্পষকষর্। রপাকামাকড় মাংবর 
রচবয় রবলী রপ্রাষটন এবং খ্ষনজ পোথ্ষ র্ারণ কবর। রভাজয রপাকামাকবড়র 
রন্ধন পদ্ধষর্ এবং র্ার উন্নষর্র রবলীরভাগটাই স্থানীয় জ্ঞান রথ্বক প্রাপ্ত। 

ষবষভন্ন রপাকামাকবড়র মবর্য রু্াঁর্পার্া রথ্বক তর্রী ররলমবপাকা একষট 
ষববল জায়গা কবর ষনবয়বি এবং ুখ্ােয ষববব এষট ষববের বষে, 
ষববলর্: েষক্ষণ-পূবষ এষলয়ায়, ষববলভাবব মােৃর্। 

মানুবর খ্ােয ষাবব ষচষির্ ার্ারণ রপাকামাকবড়র মবর্য ররলম 
রপাকাই ববচবয় স্বাস্থযকর রপাকা ষববব গৃষর্। অষর্ষরক্ত ুষবর্ার মবর্য 
ররলমগুষট  কম চষবষ-ম্পন্ন এবং পুষষ্টম্পন্ন। ররলমবপাকা কযাষয়াম, 
রপ্রাষটন, আয়রন, মযাগবনষয়াম, রাষ য়াম, এবং ষভটাষমন B1, B2, এবং 
B3-র একষট লষক্তলাী উৎ। 

রভাজয রপাকার পুষষ্টগুবণর মান 

কীবটর 
প্রকার 

চষবষ 
(%  
ষকবা 
কযাষর) 

কযাষয়াম 
(ষম:গ্রা/ 
ষকবা 
কযাষর) 

ফফরা 
(ষম:গ্রা/ 
ষকবা 
কযাষর) 

রপ্রাষটন 
(% 
ষকবা 
কযাষর) 

ষল্কওয়ামষ ৪৩ ০.৫ ০.৬ ৫৪ 
ষমওয়ামষ ৬০ ০.১ ১.২ ৩৭ 
ওয়াক্সওয়ামষ ৭৩ ০.১ ০.৯ ২৭ 
বাটারওয়ামষ ৭৩ বষাষর্ক ০.৯ ২৭ 
ষ াঁষ াঁবপাকা ৪৪ ০.২ ২.৬ ৫০ 

ররলমবপাকা যষে খ্ােয ষববব গৃষর্ না রার্ র্বব র্ারা একষট বজষয 
পণয ষববব পষরগষণর্ রার্। র্ািাড়া, কীটপর্বি গরু, লূকর, এবং মুরষগর 
মর্ বৃৎ কাবষন-পোঙ্ক পাওয়া যায়না। 

ররলমবপাকা কাববষাাইবেট, রপ্রাষটন, চষবষ, খ্ষনজ পোথ্ষ এবং 
ষভটাষমবনর একষট অপষরাযষ প্রাকৃষর্ক উৎ ষববব কাজ কবর। এষট 
রকব েষরদ্র ও র্নী রেবলর মবর্য রপ্রাষটন ষন:বলণ ক্ষমর্ার পাথ্ষকয রমাচবন 
ায়র্া কবরনা উপরন্তু পষরববলগর্ পোঙ্ক হ্রা করার ুবযাগ প্রোন কবর 
থ্াবক। বহু মানু যাাঁরা লবযর উপর খু্ব রবলী ষনভষরলী, র্াাঁবের 
খ্ােযর্াষকায় াইষন নামক একষট অযাষমবনা অযাষব র ঘাটষর্ থ্াবক যার 
অবনকটাই ষবষভন্ন রপাকামাকবড়র মার্যবম  পূরণ করা ম্ভব। 

বর্ষমাবন চীন ও ষভবয়র্নাবম ভাজা ররলমবপাকা খ্ােয ষববব বযবহৃর্ 
য় ষকন্তু রকাষরয়াবর্ পাকা (ষজন ) এবং রদ্ধ ররলমবপাকার (ষপওনব গী) 
বযবার রবলী। েষক্ষণ রকাষরয়ার রাস্তায় ও বাজাবর বড় বড় কড়াবর্ বাোমী 
পুবপাকা রদ্ধ ওয়ার েৃলয এবং র্ার রথ্বক উদ্গর্ ষববল গন্ধ পাওয়ার 

ঘটনা খু্বই ার্ারণ। কাগবজর তর্রী এক কাপ ষপওনব গী ষপউপার োম 
প্রায় এক  ার যা জ, স্তা ও পুষষ্টকর  জখ্াবার ষববব খু্ব জনষপ্রয়। 

ররলমবপাকার ষপউপাবর্ অপষরাযষ অযাষমবনা অযাষ  রযমন ভযাাইন, 
রমষথ্ওনাইন এবং ষফনাইঅযাাাইন ইর্যাষে পযষাপ্ত পষরমাবণ থ্াবক যা 
ষিক ঘুবমর জনয প্রবয়াজন। ররলমকীবটর অপষরাযষ অযাষমবনা অযাষ  খ্ােয 
ও কৃষ ংস্থা/ ষবে স্বাস্থয ংস্থা/ ষবে জাষর্ ংস্থার দ্বারা ষনবেষষলর্ মান 
(২০০৭) দ্বারা স্বীকৃর্ এবং বন্তাজনক। উপরন্তু, ররলমকীবট এন-3 ফযাষট 
অযাষ , ষববলর্: α-ষবনাবষনক অযাষ  (৩৬.৩%), একষট প্রর্ান উপাোন 
ষাবব আষবষ্ট। ররলমকীবটর ৫0% ইথ্ান ষনযষাব ১-
র ষক্সবনাজাইষরমাইষন (DNJ) থ্াবক, যা একষট লষক্তলাী ক্ষম α-
গু্লবকাষব জ ষনবরার্ক। এই পযষাবাচনা প্রমাণ কবর রয ররলমগুষটর ষপউপা 
উচ্চগুণমানম্পন্ন রপ্রাষটন, ষষপ  এবং α-গু্লবকাষব জ প্রলমনকারী 
উপাোবনর একাষট লষক্তলাী নরু্ন  উৎ। 

 
চীবনর ষজনান প্রবেবল রাস্তার র্াবর ষবক্রবয়র উবেবলয ভাজা পুবপাকা 

রেবষজর্ ো ও র্পর্ী েত্ত ষবো  

চাকী পুপান ষবয়ক ার্ারণ ষনবেষষলকা ও 
র্কষর্া 

চাষক পুপাবনর গুরুত্ব ও ুষবর্ার ষববয় বচর্নর্া বৃষদ্ধর উবেবলয 
রকন্দ্রীয় ররলম রবা ষ ও রাজয রকাবরর ষনর প্রয়া জাষর রবয়বি. এই 
প্রবচষ্টার মার্যবমই চাষক পুপান ম্ববন্ধ ক্রমল: একটা যথ্াথ্ষ র্ারণার ৃষি 
বে বব আমাবের ষবো। এ ষববয় ষনষির্ভাবব বা যায় রয চাষক 
পুপাবনর গুরুত্ব বৃষদ্ধর অনযর্ম কারণ : 

 ফ পুপান ও ভা মাবনর গুষটর 
ষনিয়র্া 

 পার্া ও েবমর ােয় 
 উৎপােন বযয় হ্রা 
 ুস্থ ও ব পুর প্রাপযর্া 

ষকন্তু একষট ষনষির্ এবং ফ ফ রপবর্ রগব ার্ারণ ষনবেষষলকা 
পান করবর্ বব এবং ষকিু র্কষর্া অবম্বন করবর্ বব যা ষনবচ বণষনা 
করা : 

চাকী পুঘর রলার্ন: 
প্রষর্বার পুপাবনর আবগ ও পবর পুঘর এবং পুপাবন বযবহৃর্ 

রঞ্জাম ৫ লর্াংল ষিষচং পাউ ার দ্রববণ ভাভাবব রলার্ন করবর্ বব।  

জ র্ারণ ক্ষমর্া রক্ষার জনয পার্া ংরক্ষণ: 
 জব ষভজাবনা চবটর কাপড় জড়াবনা  ুষড়বর্ পার্া ংগ্র করবর্ 
বব।  

 পার্া রাখ্ার রচম্বাবর বা বাাঁবলর টুকষরবর্ ষভজাবনা চট রপবর্ পার্া 
ররবখ্ র্ার উপর আবার ষভজাবনা চট ষেবয় জষড়বয় রাখ্বর্ বব এবং 
মাব  মাব  চটষট জ ষেবয় ষভজাবর্ বব।  



বষ: ২ । ংখ্যা : ১                                           ররলম কৃষ বার্ষা                                             জানুয়ারী ২০১৭ 

রকন্দ্রীয় ররলম গববণা ও প্রষলক্ষণ প্রষর্ষ্ঠান, বরমপুর   পৃষ্ঠা: 8  

 

চাষক পুপান পদ্ধষর্: 
 পুর ষিম ভাভাবব মুখ্াবনার জনয ইনকুযববলন বাবে রাখ্বর্ বব 
এবং ঘবরর র্াপপমাত্রা ও আর্দ্ষর্া যথাক্রবম ২৫°-২৬° ও ৮০%-
৮৫% এর মবযয ষনয়ন্ত্রণ করবর্ বব।  

 ব্ল্যাক বষেং এর াাবযয ব ষিম এক াবথ মুখ্াবনার বযবস্থা করবর্ 
বব।  

 আবাওয়া অনুযায়ী ষিবন ৩ রথবক ৪ বার পার্া ষিবর্ বব। পার্া 
রিওয়ার ষিক ময়: কা ৬টা, ১১টা, ষবকা ৪টা ও রার্ ৮টা। 

 বায়ু চাচ ষিক রাখ্ার জনয ও পুর রবি শুকবনা রাখ্া ষনষির্ 
করবর্ প্রষর্ষিন পাক ষিবয় পুর রবি ঝাড়বর্ বব।  

 প্রথম রার পর ও ষির্ীয় রার আবগ প্লাষিবকর রনট ষিবয় কাার 
করবর্ বব।  

 প্রষর্ রার পর ও পার্া রিবার আযঘন্টা আবগ পুর রববি যাববে 
ছষড়বয় ষিবর্ বব। বষাকা বাবি পুর রববির প্রবয়াজনীয় র্াপমাত্রা 
ও আর্দ্ষর্া বজায় রাখ্বর্ রমাম কাগজ ও র াম পযাি বযবার করবর্ 
বব।  

 পুঘবরর র্াপমাত্রা ও আর্দ্ষর্া ষনয়ন্ত্রণ করা একান্ত জরুরী।  
 
রাবর্ এবং রার পবর পুর রচারার ববষলষ্ট: 
 পুর মাথা ািা ও রমাটা বয় যায়্, চামড়া চকচক কবর, মুখ্ ুচাবা 
য় এবং রিবর ামবনর অংল উপবরর ষিবক উবি যায়।  

 রার পর মাথা, চামড়া ও মুখ্ স্বাভাষবক বয় যায় এবং উপষরভাবগর 
ত্বক কুুঁচবক যায়।  

 
চাষক পুর ুস্থর্া প্রমানীকরণ ও ষবর্রণ: 
ষবর্রবণর আবগ পুর স্বাস্থয ও বৃষদ্ধ ম্পষকষর্ লংাপত্র রিবার জনয 
ষনম্নবষণষর্ ষবয়গুষর উপর ক্ষয রাখ্বর্ বব: 
 পুর মাবর বৃষদ্ধর ার মাপার উপায় - পুর ংখ্যা উপযুক্ত 
আকৃষর্র ১৫ লর্াংবলর ষনবচ থাকব যবর ষনবর্ বব রয ষিক 
পুপাবনর অভাবব পু িুবষ অথবা ররাগগ্রস্ত।  

 ারাবনা পুর ংখ্যা ৫ লর্াংবলর ষনবচ ওয়া উষচত্। 
 ষির্ীয় রার ময় বহুচক্রী ও ষিচক্রী ংকর প্রজাষর্র ১০০ পুর 
ওজন ২.২ - ২.৬ গ্রাম এবং ষিচক্রী ও ষিচক্রী ংকর প্রজাষর্র ১০০ 
পুর ওজন ৩.৫ - ৩.৮ গ্রাম ওয়া উষচর্।  

 ুস্থ পুর ববষলষ্ট - ররাগগ্রস্ত পুর ংখ্যা ১০ লর্াংবলর ষনবচ ওয়া 
উষচত্।  

 
 
 
 
 

 
চাষক পুর ষবর্রণ: 
 ষির্ীয় রা রথবক ওিার পর 
ষিবনর িান্ডা মবয় চাষক পু 
ষবর্রণ করবর্ বব।  

 পু রে-রর্ কবর র্কষর্ার 
াবথ চাষ ভাইবির ষবর্রণ 
করবর্ বব।  

 ষবর্রবণর ময় চাষক পুবক 
বাষযক আঘার্ রথবক বাুঁষচবয় 
রাখ্বর্ বব।  

ুখ্ব্রর্ রকার, জাষকর রাবন, শুভ্রা চন্দ্র ও চন্দনা মাষঝ 
 

ররলম ম্পবকষ ষকছু অজানা মজার র্থয 
আপষন ষক জাবনন   
 ররলম ষিবয় বর্রী িষড় একই মাবপর যার্ব িষড়র রু্নায় লষক্তলাী! 
 একল ষিবমর পু রপাকা র্াবির জীবদ্দলায় প্রায় ১২০০ ষকবাগ্রাম 
রু্ুঁর্পার্া ভক্ষণ কবর! 

 ররলমকীট র্ার জন্মগ্ন রথবক ষপউপা ওয়া পযষন্ত ষনবজর রিবর 
ওজবনর প্রায় ৪০,০০০ গুণ রু্ুঁর্পার্া ভক্ষণ কবর! 

 ররলমর্ন্তুর  বযা প্রায় ২০ µ-ষমটার (µ-ষমটার =  মাইবক্রাষমটার = ১ 
ষমটাবরর ১ ষমষয়ন অংল)! 

 এক ষকবাগ্রাম ররলম ুবর্া বর্রী করবর্ ৬-১০ ষকবাগ্রাম ররলম 
গুষটর প্রবয়াজন! 

 ররলমকীবটর জন্ম রথবক ৪ প্তাবর মবযয প্রায় ১২,০০০ গুণ ওজন 
বৃষদ্ধ য়! 

 জন্ম রথবক ৪ প্তাবর মবযয ররলমকীবটর আকার প্রায় ২৫ গুণ বৃষদ্ধ 
পায়! 

 ররলবমর একষট বস্ত্র বর্রী করবর্ প্রায় ৫০-৭০ রকষজ রু্ুঁর্ পার্ার 
প্রবয়াজন য়! 

 
 
 
 
ররলবমর এই ববষলবষ্টযর জনয এবক ববস্ত্রর রাষন বা য়।  

ষনাবরনু্দ ষবকাল কর 
 

 

মাননীয় অযযক্ষ, রকন্দ্রীয় ররলম রবািষ, শ্রী এইচ 
নুমন্থারায়াপ্পা, ৪িা জানুয়ারী ২০১৭ র্াষরবখ্ রকন্দ্রীয় 
ররলম গববণা ও প্রষলক্ষণ প্রষর্ষ্ঠান, বরমপুর 
িারা আবয়াষজর্ ‘ররলম কৃষ রমার’ উবিাযন 
কবরন। উপষস্থর্ প্রায় ১২০০ চাী ভাইবির উবদ্দবলয 
ষর্ষন পষিমববে ররলম ষলবের বর্ষমান অবস্থান 
বযাখ্যা কবরন এবং এই রাজযবক আরও এষগবয় 
ষনবয় যাওয়ার বষাত্মক প্রবচষ্টার অনুবরায কবরন।   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

প্রকালক: ি: কষণকা ষত্রববিী, ষনবিষলক,  
           রকন্দ্রীয় ররলম গববণা ও প্রষলক্ষণ প্রষর্ষ্ঠান, বরমপুর, মুষলষিাবাি, পষিমবে।  
ম্পািক মণ্ডী: এন ষব কর, এ রক িত্ত, এ রক ভামষা, এবং র্াপ কুমার বমত্র।  
মুর্দ্ণ: ইউষনবমজ, ককার্া    

পষত্রকার ক শুভানুযযায়ী পািক-পাষিকা, ররলম চাীভাই ও রবাবনবির 
কাবছ আববিন রয আপনারা ররলম কৃষ বার্ষা’র িয রান এবং 
আপনাবির ুষচষন্তর্ মর্ামর্ জানান। আপনার ররলম চা ম্পষকষর্ 
অষভজ্ঞর্া প্রকালনার জনয এই ষিকানায় ষখু্ন:  
ষনবিষলক,  
রকন্দ্রীয় ররলম গববণা ও প্রষলক্ষণ প্রষর্ষ্ঠান, রকন্দ্রীয় ররলম রবািষ, 
বরমপুর – 742101, মুষলষিাবাি, পষিমবে।  
ইবম আই.ষি.: reshamkrishibarta2016@gmail.com / 

                      csrtiber@gmail.com 
 যাে   : +91 3482 224714   িূরাভা : (03482) 224716/ 17/ 18 
 

িয চাুঁিার ার: প্রষর্ ংস্করণ ১০ টাকা / ষত্র-বাষষক িযপি ১০০ টাকা মাত্র।   

মূয ১০ টাকা মাত্র  


