গবফলণারব্ধ পরাপবরয াযংবে (২০১৪-১৫)
(ক) প্রাণণস্বাস্থ্য গবফলণা ণফবাগ
গবফলণায নাভঃ ফাংরাবদব ণফণবন্ন প্রকায ফন্য ও গৃাণরত াণখবত এণবয়ান আনফ্লুবয়ঞ্জা বাআযা ম যবফেণ
ণফণবন্ন প্রকায ফন্য ও গৃাণরত াণখয প্রজাণতগুবরাবত এণবয়ান আনফ্লুবয়ঞ্জা বাআযাবয প্রকাযববদ নাক্তকযণ ও দদবয ণফণবন্ন
স্থ্াবনয মুযণগয খাভাবযগুবরাবত উচ্চবযাগ সৃণিকাযী েভতা ম্পন্ন H5N1 এণবয়ান আনফ্লুবয়ঞ্জা এয ণফবে H5N1 টিকা দদওয়া
মুযণগ বত এণবয়ান আনফ্লুবয়ঞ্জা বাআযা পৃথণককযণ ও বফণি ণনরূন কযা বয়বছ। গবফলণায পরাপর ণফশ্ললবণ দদখা মায় দম,
ফাংরাবদব H5N1 এণবয়ান আনফ্লুবয়ঞ্জা বাআযা এখবনা াওয়া মাবে। ণনম্নবযাগ সৃণিকাযী েভতা ম্পন্ন H9N2 এণবয়ান
আনফ্লুবয়ঞ্জা বাআযাবয উণস্থ্ণত তুরনামূরক বাবফ বনক দফী। টিকা দদওয়া খাভাবযয মুযণগ বতও এণবয়ান আনফ্লুবয়ঞ্জা দযাবগয
বাআযা নাক্ত কযা বয়বছ। এআ গবফলণায় ফাংরাবদব নতুন নাক্ত কযা প্রাণঘাণত H7N9 এণবয়ান আনফ্লুবয়ঞ্জা বাআযাবয
উণস্থ্ণত াওয়া মায় নাআ।
গবফলণায নাভঃ দাণি এফং দাণিজাত দ্রবে ারবভাবনরা জীফাণুয প্রবকা ণনণ যয় বফজ্ঞাণনক তথ্য
দাণি এফং দাণিজাত দ্রবেয ৩৫৫ টি ণফণবন্ন নমুনা দমভন- দলাবয়কার দছায়াফ (জীফন্ত দাণি) ১৫০ টি, ণফষ্ঠা ৩০ টি, কণরজা ৩০
টি, ভাং ৩০ টি, ণডভ ৫০ টি (ণডবভয দখাা ৫০ টি ও অবযন্তযীণ ং ৫০টি) ও কাআ খানা বত প্রাপ্ত দছায়াফ ১৫ টি নমুনায়
ারবভাবনরা জীফাণুয প্রবকা ণনণ যয় কযা য়। প্রাপ্ত পরাপবর, বফ যাণয ২৫.৩৫% নমুনায় ারবভাবনরা জীফাণুয উণস্থ্ণত রেয
কযা মায়। তন্মবে ণফষ্ঠায় ৩৬.৬৬%, দলাবয়কার দছায়াফ (জীফন্ত দাণি) ৩২%, ণডবভয দখাায় ২৮%, কণরজায় ২৩.৩৩%,
ভাংব ২০% এফং মুযণগ জফাআ এয স্থ্ান বত প্রাপ্ত দছায়াবফ ২৬.৬৬%। এআ যীোয় ংগৃীত ণডবভয অবযন্তযীণ ংব দকান
ারবভবনরা জীফাণুয উণস্থ্ণত রেয কযা মায় নাআ। দাণি এফং দাণিজাত দ্রে ফ দেণীয ভানুবলয অণভবলয চাণদায
বনকাংবআ দমাগান ণদবয় অবছ। সুতযাং দাণি এফং দাণিজাত দ্রবে ারবভাবনরা জীফাণুয উণস্থ্ণত জনস্বাবস্থ্যয জন্য হুভণক
স্বরূ। ারবভাবনরা জীফাণুয প্রবকা বত যোয জন্য দাণি এফং দাণিজাত দ্রবেয উৎ কর ম যাবয় ণযষ্কায ণযেন্নতা ও
খাভাবযয ভানম্মত জীফ-ণনযাত্তা ণনণিত কযা প্রবয়াজন।
গবফলণায নাভঃ ণরবলানার এণিফণড ণবণত্তক ণণঅয বাআযা নাক্তকযণ দ্ধণত
ভাঠ ম যাবয় ণণঅয দযাবগয বাআযা দ্রুত নাক্তকযবনয জন্য প্রাণণস্বাস্থ্য গবফলণা ণফবাগ, ণফএরঅযঅআ কর্তযক ণরবলানার
এণিফণড ণনবযয প্রমৄণক্ত উদ্ভাফন কযা বয়বছ। এ প্রমৄণক্তয ভােবভ ণণঅয বেবাজন প্রাণীয নাক ও দচাবখয দশ্ললা এফং ভর বত
ণণঅয বাআযা নাক্তকযণ কযা মায় । ণরবলানার এণিফণড ণনবযয প্রমৄণক্তবত ণরবটেরণযন আরাআজা দেবটয ণযফবতয কাঁবচয
স্লাআড েফায কবয ১ ঘিা ৩০ ণভণনবট ণণঅয বাআযা নাক্ত কযা ম্ভফ য়। ণযববল ফরা মায়, ণরবলানার এণিফণড ণনবযয
ণণঅয বাআযা নাক্তকযণ দ্ধণতটি ভাঠ ম যাবয় দ্রুত, বজ ও কভ খযবচ ণণঅয দযাগ নাক্তকযবণ উবমাগী প্রমৄণক্ত মা
ফাংরাবদব ণণঅয দযাগ ণনয়ন্ত্রবন কাম যকয ভূণভকা ারন কযবফ।
গবফলণায নাভঃ ণণঅয দযাগ দভবন “ণফএরঅযঅআ ভবডর”
এআ ভবডর প্রকবেয গবফলণা কাজ ভাণনকগঞ্জ দজরায দয উবজরায দৌণর ও চাভটা গ্রাবভ এফং মবায দজরায ণঝকযগাছা
উবজরায ণভণেণদয়াড়া, ভদৄখারী ও ফণযাভপুয নাভক ৫টি গ্রাবভ ফাস্তফায়ন কযা বয়বছ। উক্ত গ্রাবভয গ্রাভফাীবদয ণণঅয ণফলবয়
বচতনায জন্য ণভটিং, খাভায ণযদযণ, দািায এফং ণরপবরট ণফতযন কযা বয়ণছর। প্রাথণভক দবযা-াযণববরবেয য দুআ ভা
এফং এয উবযয ফয়ী প্রায় াঁচ াজায ছাগরবক ণণঅয টিকা প্রদান কযা বয়ণছর। বনয ভা বয টিকা প্রদানকৃত ণতনটি
গ্রাবভয ছাগবর গড় দযাগপ্রণতবযাধ েভতা ণছর ৯০%। টিকা না প্রদান কযায দরুণ ফণযাভপুয গ্রাবভ ণণঅয দযাবগ অক্রান্ত ছাগবরয
৭০% ভাযা ণগবয়ণছর ণকন্তু টিকা প্রদানকৃত ণতনটি গ্রাবভয ছাগর টিকা প্রদাবনয ১৫ ভা যও ণণঅয দযাগ মুক্ত ণছর। ছাগবরয
ফাচ্চায ংখ্যা টিকা প্রদানকৃত গ্রাবভ বৃণদ্ধ দবয়বছ ৯২.৪% এফং টিকা প্রদান ছাড়া গ্রাবভ বৃণদ্ধ দবয়বছ ৫৭.৭৫%। দুআ ভা ফয়বয
য বত কর ফাচ্চাবক স্থ্ানীয় বাবফ প্রস্ত্ত্ততকৃত ণণঅয টিকা ঠিকবাবফ প্রদান কযবর ছাগবর ম যাপ্ত দযাগপ্রণতবযাধ েভতা বতযী
য়, পবর ছাগর ণণঅয দযাগ মুক্ত থাবক। উদ্ভাণফত ণণঅয দযাগ ণনয়ন্ত্রণ ভবডর দদোী প্রবয়াবগয পবর ছাগর ও দবড়ায
উৎাদন জাতীয়বাবফ ফাড়বত াবয এফং কৃলকবদয দণযদ্রতা দূয কযবত াবয।

(খ) দাণি উৎাদন গবফলণা ণফবাগ
গবফলণায নাভঃ দদী মুযণগ ংযেণ ও উন্নয়ন

দদী মুযণগ ংযেণ ও উন্নয়বনয রবেয অফদ্ধ ফস্থ্ায় এফং ণযকণেত প্রজনবনয ভােবভ দদী মুযণগয উৎাদন বৃণদ্ধ, ণডবভয
ওজন বৃণদ্ধ ও বদণক ওজন বৃণদ্ধ দবয়বছ। োন্তবয, দদী মুযণগয প্রথভ ণডভ াড়ায ফয় কবভবছ। গরাণছরা মুযণগ ফছবয গবড়
১৮৬টি ণডভ দদয় । ণণর মুযণগয বদণক ওজন ৮ প্তাব ৬০০-৭০০ গ্রাভ বে। খাভাযীযা গরাণছরা মুযণগ ণডভ উৎাদবনয জন্য
এফং ণণর মুযণগ ভাং উৎাদবনয জন্য ারন কবয রাবফান বত াযবফন।
গবফলণায নাভঃবকাবয়র ংযেণ ও উন্নয়ন
ফতযভাবন ফাংরাবদ প্রাণণম্পদ গবফলণা আনণটেরটিউট কর্তযক ভাং উৎাদনকাযী দকাবয়র উদ্ভাফবনয জন্য চায ধযবণয দকাবয়র
(জাানীজ, ব্রাউন, ণফণফ দায়াআট, ণফণফ ব্লাক) এয াঁচ দজনাবযন ম যন্ত অন্তঃপ্রজনন কযা বফ। ণফণফ দায়াআট এফং ণফণফ ব্লযাক
দকাবয়বরয বদণক ওজন ন্যান্য দুআ ধযবণয দকাবয়বরয দচবয় বার। ণবরকটিব ব্রীণডং এয ভােবভ ণফণফ দায়াআট ও ণফণফ ব্লযাক
দকাবয়বরয উন্নয়ন কযা বয়বছ এফং ভাং উৎাদনকাযী দকাবয়র ণাবফ ণনফ যাচন কযা বয়বছ। ণফণফ দায়াআট এফং ণফণফ ব্লযাক
দকাবয়র ংকযায়বনয ভােবভ ভাং উৎাদনকাযী দকাবয়র উৎাদন কযা ম্ভফ বফ।
গবফলণায নাভঃ ফাণণণজযক ব্রয়রায মুযগীয জন্য স্থ্ানীয়বাবফ প্রাপ্য ণবটাণভন ণভনাবযর মূ ণদবয় ণপ্রণভবেয উন্নয়ন
ফাংরাবদ দাণি উৎাদবন প্রণত ফছয প্রায় ৪০০০ দভণিক টন ণবটাণভন ণভনাবযর ণপ্রণভে অভদাণন কবয থাবক, মায অণথ যক মূল্য
প্রায় ১৭০ দকাটি টাকা। উদ্ভাণফত ণবটাণভন ণভনাবযর ণপ্রণভে (DVMP) এয প্রায় পঁচাত্তয তাং ও অভদাণনকৃত ণবটাণভন
ণভনাবযর ণপ্রণভবেয পঁণচ তাং ব্রয়রায মুযণগয খাবে েফায কবয ৫ প্তাব বদণক ওজন ২১৪৫ গ্রাভ/ব্রয়রায ও খাে রূান্তয
দেতা ১.৫১ : ১ াওয়া দগবছ। গবফলণায এ ম যাবয় উদ্ভাণফত DVMP ফাণণণজযকবাবফ েফায কযা দগবর ফণণফ যশ্ব দথবক এটি
অভদাণন তকযা ৭৫ তাং কণভবয় অনা ম্ভফ।
গবফলণায নাভঃ দাণি খাে, ভাং ও ণডবভ দবী দভটার ণনণ যয়
দাণি খাে, ণডভ ও মুযণগয ভাংব দবী দভটার (বমভন- দক্রাণভয়াভ, দরড ও অব যণনক) এয উণস্থ্ণত জানায জন্য দদবয
দাণি ফহুর ঞ্চর দথবক দাণি খাে, ণডভ ও ভাংবয ৩৬০টি নমুনা গবফলণাগাবয ণফবশ্ললণ কযা য়। গবফলণায় প্রায় ফগুণর
নমুনাবতআ উক্ত উাদানগুণরয উণস্থ্ণত াওয়া দগবরও তা দফীযবাগ দেবেআ নুবভাণদত ভাোয দচবয় বনক কভ ণযভাবন
উণস্থ্ত ণছর। ণফবশ্ললণকৃত দরয়ায ও ব্রয়রায দযডী ণপড মূ উক্ত উাদানগুণরয জন্য ণনযাদ ণছর। তবফ, দখারা খাবেয
(Loose feed) দেবে ১৪% এফং ১১% নমুনায় দক্রাণভয়াভ ও দরড নুবভাণদত ভাোয দচবয় মথাক্রবভ ৭-৭০ ও ৩ গুন দফী
াওয়া দগবছ। উবেখ্য দম, যীোকৃত ণডবভয নমুনাবত েণতকয ভাোয দক্রাণভয়াভ ও দরড াওয়া মায়ণন। তবফ, ব্রয়রায ভাংবয
১৪% নমুনায় নুবভাণদত ভাোয ণকণঞ্চৎ (slightly) দফী দক্রাণভয়াভ ও ২গুন দফী অব যণনক াওয়া দগবছ এফং ফয়স্ক ণডভাড়া
মুযগীয (Spent hen) ভাংবয ৫০% নমুনাবত নুবভাণদত ভাোয দচবয় ৪-৬ গুন দফী দক্রাণভয়াভ াওয়া দগবছ। উক্ত গবফলণায
পরাপবরয দপ্রণেবত, দাণি খাভাযীগণবক স্বনাভধন্য দকাম্পানীয দযডী ণপড েফায কযা এফং ফাজাবযয দখারা খাে েফায না
কযায জন্য যাভয দদয়া দমবত াবয।
গবফলণায নাভঃখাভাযী ম যাবয় ণফএরঅযঅআ দরয়ায-২ (স্বণ যা) এয দরণয়ং াযপযবভে
দাণি খাভাযীবদয চাণদা এফং ফাজাযজাতকযবণ সুণফধায জন্য BLRI বটাবণেং সুণফধামৄক্ত ফাদাভী যং এয ণডভ উৎাদনকাযী
BLRI দরয়ায-২ ফা “স্বণ যা” নাবভয অবযকটি দরয়ায দেআন উদ্ভাফন কবযবছ। গবফলণা খাভাবয অানুরূ পরাপর প্রাণপ্তয দপ্রণেবত
উক্ত মুযগীয খাভাযী ম যাবয় (On-Farm) উৎাদনীরতা মাচাআ এয রবেয ফাংরাবদবয ৩ টি এরাকায় (ণযলাফাড়ী,
জাভারপুয; কাণরাণত, টাঙ্গাআর এফং ফাবুগঞ্জ, ফণযার) ১ ণদন ফয় দথবক ৭২ প্তা ম যন্ত ণপল্ড িায়ার দদয়া য়। ণপল্ড িায়াবর
উক্ত দেআনটিয বটাবণেং ায- ১০০% াওয়া মায় এফং প্রথভ ণডভ দদয়ায ফয় (Age at 1st egg) ১৩৫ ণদন; ২০ ও ৭০
প্তাব বদণক ওজন মথাক্রবভ ১৫৩০ ও ১৯৫০ গ্রাভ/মুযগী; ২০ প্তা ম যন্ত গড় খাে গ্রন ৭.৮ দকণজ/মুযণগ; ফাৎণযক ণডভ
উৎাদন- ২৮০ টি/মুযণগ; দভাট ণডবভয ওজন- ১৮ দকণজ/মুযণগ/ফছয; ণডভাড়া ফস্থ্ায় গড় খাে গ্রন ১১৮ গ্রাভ/মুযণগ/ণদন; ৭২
প্তাব ণডবভয ওজন ৭০ গ্রাভ; খাে রূান্তয দেতা (FCR)-১:২.৩২ এফং মৃতুয ায- ৩% (ণডভাড়াকারীন) াওয়া মায়। উক্ত
ণপল্ড িায়াবরয গবফলণা পরাপর দথবক বটাবণেং; ফাৎণযক ণডভ উৎাদন; খাে গ্রন; ণডবভয ওজন; FCR ও মৃতুয ায
আতযাণদ ণফবশ্ললণ কবয “স্বণ যা”-দক ফাণণণজযক ণবণত্তবত ারবনয জন্য সুাণয কযা দমবত াবয।
গবফলণায নাভঃবদী জাবতয াঁবয ংযেণ ও উন্নণতকযণ
ফাংরাবদ প্রাণণম্পদ গবফলণা আণটেরটিউবট দুআ ধযবনয দদী াঁবয (রুারী এফং নাবগশ্বযী) ফাছাআ এয ভােবভ ণডভাড়া
বফণিযগুবরায উন্নয়বনয জন্য গবফলণা কাম যক্রভ ণযচাণরত বয়বছ। গবফলণায় দদখা দগবছ, প্রাপ্তফয়স্ক রুারী ও নাবগশ্বযী াঁবয
বদণক ওজন মথাক্রবভ ১৫৫০ ও ১৪৪০ গ্রাভ। বদণনক খাে গ্রন প্রণত াঁ/ণদন ১৪০ গ্রাভ। রুারী াঁ ২১ ও নাবগশ্বযী াঁ ২২ প্তা

ফয়ব ণডভ াড়া শুরু কবয। ণকন্তু ফাৎণযক ণডভ উৎাদবনয ায দু’টি জাবতয ভবে প্রায় ভান (২১৫-২২৫) টি। গবফলণায় অযও
দদখা দগবছ দম, রুারী ও নাবগশ্বযী াঁবয ণডবভয ওজন মথাক্রবভ ৬৬ ও ৬৩ গ্রাভ।
গবফলণায নাভঃণডভ াড়া মুযগীয দেআন, তাভাো এফং দেআন x তাভাোয াযস্পণযক ণক্রয়ায পবর উৎাদন েভতা,
যীযবৃত্তীয় ও ণডবভয গুণগুবণয উয প্রবাফ
ফাংরাবদবয ণফেভান অফাওয়ায় ণফএরঅযঅআ কর্তযক উদ্ভাণফত ণডভ াড়া মুযগীয দেআবনয উৎাদন দেতা ন্যান্য ফাণণণজযক
মুযগীয বঙ্গ তুরনীয় ণকনা, তা এআ গবফলণায ভােবভ মাচাআ কযা বয়বছ। উক্ত গবফলণায় ফাণণণজযকবাবফ াণরত মুযগীয াবথ
স্বণ যায ণডভ উৎাদবনয ভবে দকান উবেখবমাগ্য াথ যকয াওয়া মায়ণন। তবফ, স্বণ যা মুযগীয ণডভ অকাবয ফড় এফং ওজবন ফাণণণজযক
মুযগীয তুরনায় ৫ গ্রাভ দফী াওয়া দগবছ, পবর egg mass উৎাদন ২ গ্রাভ বৃণদ্ধ দবয়বছ। গবফলণায় অযও দদখা দগবছ দম,
উচ্চ তাভাোয় (৩০-৩২০ দ:) স্বণ যা ও শুভ্রা মুযগীয তুরনায় ফাণণণজযক মুযগীয ণডভ উৎাদন উবেখবমাগ্য াবয (৫%) হ্রা
দবয়বছ। এছাড়া, মুযগীয ণডবভয গুনাগুন, যবক্ত পপযা ও দযাগ প্রণতবযাধ েভতা ফাণণণজযক মুযগীয তুরনায় দফী ণছর। উক্ত
গবফলণায ভােবভ আা প্রণতয়ভান য় দম, স্বণ যা ও শুভ্রা মুযগীয উৎাদন দেতা ফাণণণজযক মুযগীয বঙ্গ তুরনীয় এফং ফাংরাবদবয
ণফেভান অফাওয়া উবমাগী।

(গ) গবফলণা পাভয
:

ও

ংকযায়বণয পবর মুণেগঞ্জ গরুয জাবতয ণস্থ্ত্ব ণফণরন ওয়ায বথ। তাআ ম্ভাফনাভয় এআ জাতটি ংযেণ ও উন্নয়বনয জন্য
ণফএরঅযঅআবত একটি গবফলণা প্রকে াবত দনয়া বয়বছ। প্রাথণভকবাবফ ণফএরঅযঅআবত ১০টি মুণেগঞ্জ গাবী এফং ২টি লাঁড় এয
ভােবভ একটি ক্ষুদ্র ণনউণলয়া াড য গঠন কযা বয়বছ। ণনউণলয়া াবড যয গাবীয বদণনক গড় দুধ উৎাদন ৪.৫ ণরঃ এফং দুবধয চণফ যয
ণযভাণ ৫.৬১%, ল্যাকবটাজ এয ণযভাণ ৬.১৯% এফং চণফ য ণফীন শুস্ক দাথ য ১১.৪৩% মা ন্যান্য দদী গাবীয তুরনায় দফী।
গাবীগুণর প্রণত ফৎয ফাচ্চা দদয়; জীফবন ১২-১৫টি ফাচ্চা দদয়, দযাগ প্রণতবযাধ েভতা দফী এফং একজন খাভাযী বজআ রারনারন কযবত াবযন। সুতযাং, মুণেগঞ্জ গরুয জাতটি তায উৎণত্তস্থ্ান এফং ন্যে ংযেণ ও উন্নয়বনয দবে দনয়া জরুযী।

(ঘ) ফাবয়াবটকবনারণজ ণফবাগ
গবফলণায নাভ: ণপডভািায এযানড্রবয়ড এযাণস্নবকন (থাম্বরুর বা যন) উদ্ভাফন (বডববরবভি প ণপডভািায এযানড্রবয়ড
এযাণস্নবকন (থাম্বরুর বা যন)
থ যননণতকবাবফ রাবজনক ভণল ারবনয জন্য দদবয পুণিয চাণদা নুাবয প্রবয়াজনীয় খাবেয ণযভান ণনযম্নণ কবয প্রণতণদন
খাে যফযা কযা ণতফ গুযম্নত্বপূণ য। ণকভত্মু এবদবয ভণল খাভাযীবদয ভণবলয দদবয পুণিয চাণদায াণযভাণ ণনযম্নন কযা,
চাণদা নুাবয খাে যফযা কযা এফং ঘাজাতীয় খাে চাবলয জন্য ফাণল যক ণযকেনা প্রণয়ন কযা কিাে কাজ, কাযণ উক্ত
ণফলবয় তাঁবদয ঠিক জ্ঞাবনয বাফ যবয়বছ। ভণল উন্নয়ন প্রকবেয ধীবন গবফলণা কাম যক্রভ ণযচারনা কবয ‘ণপডভািায এযানড্রবয়ড
এযাণস্নবকন’ বতযী কযা বয়বছ। এটি একটি দভাফাআর এযাণস্নবকন মা ণতে ভবয় ভণবলয ফয়, ণরঙ্গ এফং উৎাদন
ফস্থ্ায উয ণবণত্ত কবয থাভযম্নর নুাবয ভণবলয পুণিয চাণদা পূযবণয জন্য দানাদায খাে যফযাবয ণযভাণ ণনধ যাযণ কযবত
াবয। একআ াবথ প্রবয়াজনীয় বুজ ঘাবয ণযভান ণনযম্নণ এফং ফাৎণযক ঘা উৎাদন ণযকেনা প্রনয়ণ কবয খাভাযীবদয ঘা
চাবলয ণদক ণনবদ যনা ণদবত াবয। এছাড়া, ভণবলয ণচণকৎায দেবে ওজবনয উয ণবণত্ত কবয ঔলবধয ভাো ণনণ যবয়
দববটবযনাণযয়ান গণবদয বমাণগতা কযবত াবয।
:
ৎাণদত ভ্রুণ গাবীয জযায়ুবত প্রণতস্থ্াবনয ভােবভ গরুয ফাছুয ৎাদন
গবফলণাগাবয ভ্রুণ উৎাদন এফং গাবীয জযায়ুবত তা প্রণতস্থ্াবনয ভােবভ ণধক উৎাদনীর জাবতয গরুয ংখ্যা বৃণদ্ধয ভােবভ
দদব দুধ ও ভাংবয দমাগান দ্রুত ফাড়াবনা ম্ভফ। উক্ত প্রমৄণক্ত েফায কবয একটি ণধক উৎাদনীর গাবী দথবক ফছবয নূন্যতভ
২০-২৫ টি ম যন্ত ফাচ্চা উৎাদন কযা ম্ভফ। ণফবশ্বয ণফণবন্ন দদ প্রমৄণক্তটি েফায কবয তাবদয ণনজ ণনজ দদব দগা-ম্পবদয
উৎাদনীরতা ফাড়াবত েভ বয়বছ। ফাংরাবদ প্রাণণম্পদ গবফলণা আনণটেরটিউট (ণফএরঅযঅআ) উক্ত প্রমৄণক্ত েফায কবয স্বে
ভবয় দদীয় দগা-ম্পবদয উৎাদনীরতা ফাড়াবনায রবেয ণফগত ২০১১ ার দথবক গবফলণা কাম যক্রভ ণযচারনা কবয অবছ
এফং আবতাভবে কাআখানা বত ংগৃীত ণডম্বাণু দথবক গবফলণাগাবয ভ্রুণ উৎাদন দকৌর যপ্ত কবযবছ। ণফগত থ য ফছবয
গবফলণাগাবয উৎাণদত ভ্রুণ গাবীয জযায়ুবত প্রণতস্থ্ান কযায ভেবভ ফাচ্চা উৎাদবনয জন্য গবফলণা কাম যক্রভ ণযচারনা কযা য়।
আবতাভবে একটি গাবীয গবযধাযণ (গবয ধাযণ ায ২০%) ণনণিত বয়বছ এফং ম্ভাে ফাচ্চা প্রদাবনয তাণযখ বে ২০১৬ াবরয ভাচ য
ভাবয প্রথভ প্তা। প্রমৄণক্তটি পরতায াবথ েফায কযবত াযবর, স্বে ভবয়য ভবে ণধক উৎাদনীর গাবীয ংখ্যা বৃণদ্ধয
ভােবভ দদব দুধ ও ভাংবয উৎাদন ফাড়াবনা ম্ভফ বফ।

(ঙ) প্রাণী উৎাদন গবফলণা ণফবাগ
গবফলণায নাভ: দদী গরুয াবথ ংকযাবয়নয জন্য বফবদণক ভাংর জাবতয গরুয ণনফ যাচন এফং উৎন্ন ংকযায়নমূবয
উৎাদন দেতা মূল্যায়ন
দদব দগা-ভাংবয উৎাদন বৃণদ্ধ এফং প্রানীজ অণভবলয চাণদা দভটাবনায রবেয ফাংরাবদ প্রাণণম্পদ গবফলণা আনণটেরটিউট
ব্রাভান শ্যাবযাবরআ, ণবভিার এফং ণরবভাণবনয ফীম য দ্বাযা দদী উন্নত গাবী দমভন- ণফএরঅযঅআ কযাটর ণব্রড-১ (ণফণণফ-১)
প্রজনন কবয তা দথবক উৎাণদত ক্রবব্রড মূবয উৎাদন েভতা মূল্যায়নপূফ যক ফাংরাবদবয অফাওয়া উবমাগী এফং দুআ ফৎয
ফয়ব ৩০০ দকণজ রাআব ওজন মৃদ্ধ একটি ব্রীপ কযাটর বতযীয গবফলণা কভযসূচী ফাত্মফায়ন কবয মাবে। এ কভযসূচীয অওতায়
এখন ম যন্ত দভাট ১৩৬ দডাবজয ফীম য ণফবদ দথবক ংগ্র কবয তায গুণগত ভান যীো এফং ংযেণপূফ যক দভাট ৫১ টি কৃণেভ
প্রজনন কাম য ম্পন্ন কযা বয়বছ। দভাট ২৮টি ণফণণফ-১ গাবী এফং ফকনা গবযধাযণ কবযবছ। ণত ম্প্রণত চাযটি ক্রবব্রড দপ্রাবজনীয
জন্ম বয়বছ মায ভবে ণরবভাণবনয দুটি, শ্যাবযাবরআবয একটি এফং ণবভিাবরয একটি ফাচ্চা যবয়বছ।
গবফলণায নাভ:অযণ গরুয দুধ উৎাদন ণনয়ন্ত্রণকাযী কযানণডবডড জীনমূবয উয গবফলণা
দুগ্ধ ণবেয উন্নয়বন ণধক ও গুণগতভান ম্পন্ন দুধ উৎাদন গাবীয একটি গরুত্বপূণ য বফণিয। ণকন্তু গাবীয দুটি প্রজবন্ময ভাবঝ ণধক
ভবয়য েফধান, দুধ উৎাদন বফণিযগুবরা শুদৄভাে গাবীবত দৃশ্যভান, খাভাযী ম যাবয় গুণগতভান ম্পন্ন লাঁড় বতযীবত ণধক ভয়
ও থ য এআ ণে দ্রুত ণফকাবয ন্তযায়। এআ ন্তযায়মূ দূযীকযণ কবয জন্মকারীন ভবয় ণত দ্রুততায াবথ উন্নত দকৌণরকভান
ম্পন্ন ফাছুয মাচাআ-ফাছাআবয়য একটি দজবনটিক ভাকযায বতযী কযায ণনণভবত্ত ফাংরাবদ প্রাণণম্পদ গবফলণা আনণটেরটিউট অযণণ
কযাবটবরয উয একটি গবফলণা কভযসূচী াবত ণনবয়বছ। এ রবেয দভাট ৫৫টি অযণণ গরুবত ণতনটি উবেখবমাগ্য দুধ উৎাদনকাযী
জ্বীবনয দভাট ১৮ দট প্রাআভায ণনবয় দজবনটিক ভাকযায বতযীয কাজটি ফাস্তফাণয়ত বে।
গবফলণায নাভ: দগা খাে ণববফ প্রাপ্ত ণফণবন্ন ঘা এফং াজনা ঘাবয তুরনামূরক খােপুণি মূল্যায়ন গবফলণা
দগা-খাে ণববফ েফহৃত বেণরয়ান সুআট জাম্বু, াজনা এফং ভূট্ট্রা ঘাবয তুরনামূরক উৎাদন েভতা, পুণিভান এফং গফাণদশুয
উৎাদন দেতায উয গবফলণা কযা য়। গবফলণায ধীবন ১০৪.০ দকণজ গড় ওজবনয দভাট ১৮ টি ফাড়ন্ত লাড় গরুবক ণতনটি গ্রুব
ভানবাবফ বাগ কযা য়। উক্ত ণতন গ্রুবয ভবে; কবলার গ্রুবয গরুবক শুদৄভাে ভূটা া (ণফএণডণ াআণব্রড) এফং য দু’গ্রুবয গরুবক
শুদৄভাে বেণরয়ান সুআট জাম্বু জাবত ঘা এফং াজনা ঘা যফযা কযা য়। গবফলণায় প্রাপ্ত পরাপবর দদখা মায়, াজনা ঘা
গ্রনকাযী গরুয বদণনক বদণক বৃণদ্ধয ায (৩৭৬ গ্রাভ) এফং খাে রুান্তয দেতা (৮.৮৫) মথাক্রবভ ভুটা া ঘা (নদণনক বদণক বৃণদ্ধয
ায ২৮৯ গ্রাভ ও খাে রুান্তয দেতা ১১.৫২) এফং বেণরয়ান সুআট জাম্বু (নদণনক বদণক বৃণদ্ধয ায ২১৮ গ্রাভ ও খাে রুান্তয
দেতা ১৩.০৮) ঘা গ্রনকাযী লাঁড় গরুয দচবয় বাবরা। শুদৄ তাআ নয় ভাং উৎাদবনয াবথ জণড়ত অণথ যক ণফলয়মূ ণফবশ্ললণ
পূফ যক গবফলণায় প্রভাণণত বয়বছ দম, াজনা ঘা, ভূটা া ঘাবয দচবয় ণধকতয বাবরা এফং ভুট্ট্রা ঘা, বেণরয়ান সুআট জাম্বুয দচবয়
বাবরা। উবেণখত গবফলণা পরাপর দথবক খাভাযীযা বজআ গফাণদশুয জন্য রাবজনক এফং মূল্যােয়ী দযন বতণযয জন্য
উবমাগী ঘা ণনফ যাচন কযবত াযবফন।
গবফলণায নাভ: বজফ, ফাণযক এফং ণযংখামাণনক তথ্য উাত্ত ণফবশ্লবলণয ভােবভ ণফণবন্ন জাবতয ঘাবয উবমাগীতায ক্রভ
ণফন্যাস্তকযণ
দগা-খাবে ণববফ এবদব েফহৃত ণফণবন্ন ঘা এফং ণফবদ দথবক অভদানীকৃত ঘাবয খােভান ও থ যননণতক উবমাগীতা
মাচাআবয়য উবেশ্য ণফণবন্ন প্রকায ঘাবয ফাণল যক দভাট উৎাদন েভতা, ঘা েফাবয প্রাণণয উৎাদন দেতা, ঘা উৎাদন খযচ,
খাে খযচ থ যাৎ রাব-েণত ণফবশ্ললণ এফং প্রাণণয অণন্ত্রক ণভবথন উৎাদবনয ভােবভ ণক্ত চয় থ্যযৎ ঘাবয বজফ, ফাণযক এফং
ণযংখ্যাণনক তথ্য-উাত্ত ণফবশ্ললণ পূফ যক ােয়ী মূবল্য ভাং ও দুবধয উৎাদন দেতা ায়ক ঘা ণচণিতকযণ ফা ঘাবয
উবমাগীতাক্রভ ণফন্যস্তকযবণয জন্য দভআজ আনবডে উদ্ভাফন কযা বয়বছ। দভআজ ফা ভূটা া ঘা াযা ণফবশ্ব গফাণদশুয জন্য উৎকৃি
এফং একটি অদয আঁ খাফায (Roughage) ণববফ স্বীকৃত ণফধায় গবফলণায় দভআজ ফা ভূটা ায পুণিগ (Nutrient
coefficient) এক (১) ধবয ন্যান্য ঘাবয পুণিগ ণনণ যয় কযা বয়বছ। গবফলণায় প্রাপ্ত পরাপবর দদখা মায়, দরাকার ঘা,
খড় (অভন), খড় (অউ), আউণযয়া ণচটাগুুঁড় ণভণেত খড় (আউএভএ), ভূটা া দটেরাবায (বভআজ দটেরাবায), ণেকাটুলুভ, এবরাবাগান
এফং দেনণডডা ঘাবয পুণিগ ০.২৫ দথবক ০.৪১ এয ভবে; ণফণবন্ন ধযবণয দনণয়ায ঘা দমভন দনণয়ায এবযাা এয পুণিগ
০.৫৭, দনণয়ায ফাজযা ০.৭০ এফং দনণয়াযা াআণব্রড ০.৯৪। এছাড়াও জাম্বু ঘাবয ণফণবন্ন বযাযাআটিয পুণিগ মথাক্রবভ সুগাযবগ্র
জাম্বু-০.৪৫ এফং বেণরয়ান সুআট জাম্বু-০.৯৮। ন্যণদবক গবফলণায় প্রাপ্ত াজনা ঘাবয পুণিগ ভূটা াঘাবয তুরনা বনক দফী
থ যাৎ াজনা ঘাবয পুণিগ ণছর ১.৬৪। উদ্ভাণফত ‘‘দভআজ আনবডে’’ ফা ‘‘পডায যযাণকং টুর’’ েফায কবয খাভাযীযা
গফাণদশুয জন্য মূল্যােয়ী দযন বতণযয াাাণ অণথ যকবাবফ রাবফান বফ। এছাড়াও উবেণখত ‘‘দভআজ আনবডে’’ পডায ফীজ

প্রতযয়নকাযী ংা, ফীজ অভদানীকাযক এফং বফ যাণয ম্প্রাযণকভীযা েফায কবয দদব দুধ ও ভাংবয উৎাদন বৃণদ্ধবত
ায়ক ভূণভকা ারন কযবত াযবফন।
:
ৎাদবনয প্রবাফ ণনণ যয়

দথ

রাবজনক ও মূল্যােয়ী ভাং উৎাদন দেতা ণনরুবণয জন্য আঁজাতীয় খাবেয াবথ দানাদায খাবেয নকুর ভাো
(Optimum concentrate level) ণনণ যয় কযা অফশ্যক। ণফলয়টিবক ণফবফচনায় দযবখ উবেণখত গবফলণায় দু’ধযবণয
আঁ খাে মথা ভূটা া এফং বেণরয়ান সুআট জাম্বু াআবরবজয াবথ দানাদায খাবেয চাযটি (৪) ণবন্ন ভাো েফায কযা বয়বছ।
গবফলণায় েফহৃত আঁ এফং দানাদায খাবেয নুাত (শুস্ক দাবথ যয ণবণত্তবত) ণছর মথাক্রবভ ১০০:০০, ৭৫:২৫, ৫০:৫০ এফং
২৫:৭৫। খাে রুান্তয দেতা ও খযচ উবয় ণফবফচনায় গবফলণা প্রাপ্ত পরাপর দথবক দদখা মায়, গরু দভাটাতাজাকযবণ াআবরজ ফা
ঘা ণববফ ‘ভূটা া’ েফায, ‘বেণরয়ান সুআট জাম্বু’ েফাবযয দচবয় ণধক মূবল্য-ােয়ী ও রাবজনক। ভূটা া ও দানাদায ণভেণ
নুাত ৫০:৫০ একং বেণরয়ান সুআট জাম্বু ও দানাদায ণভেণ নুাত ৭৫:২৫ ণধকতয রাবজনক। বফ যাণয, গবফলণা রব্ধ
পরাপর েফায কবয গরু দভাটাতাজকযণ েফায় জণড়ত খাভাযীযা অণথ যকবাবফ রাবফান বফন।
াআকাযী ফাজাবযয
ফজী দথবক দগাখাে বতযী
াআকাযী ফাজাবয ফজীয দভাট
০.৩% চয় য় । ফাজায দথবক এফ ফজী ংগ্র কবয গরুয খাে বতযী কযা মায়।
এফ ফজী দথবক ভয়রা ও নি ংগুবরা দফবছ দপবর ণদবত বফ ১০০ দকণজ ফজী াণনবত দৄবয় াবত থফা মবন্ত্রয াাবে
বফ এফং াবথ াবথ ২-২.৫ দকণজ কুড়া ও ২ দকণজ রফন বারবাবফ ণভণবয় দযৌবদ্র শুকাবত বফ।
এবাবফ উৎাণদত খাফাবযয পুণিভান গবভয ভূণলয ভতুল্য। উক্ত খাফায দানাদায খাফাবযয াবথ ২০
৩০ % াবয ণভণবয়
গরুবক খাওয়াবনা মায়। এ
বদণনক ১.৫ টন ফজী দথবক প্রায় ২২৫ দকণজ খাে বতযী
মায
৫৮৫০
এ ফাজায মুল্য প্রায় ৬৭৫০ - ৭৮৭৫ টাকা। এবাবফ একজন
৯০০– ২০২৫
আ
t

t

এ

ফাংরাবদবক দুবধ- ভাংব স্বয়ংম্পণ য কযবত বর ফশ্যআ শুয দপ্রায়জনীয় পুণিভান মৃদ্ধ খাে দমাগান ণদবত বফ। গবফলণায়
দদখা দগবছ দম, Moringa oleifera থফা াজনা গাবছ (বপ্রাটিন:এ.ণড.এপ; ১:২.০ দথবক ২.৫) উচ্চভাবনয পুণি ণফেভান
থাকায় দযাভন্থক প্রাণীয উৎাদন নুমায়ী পুণি চাণদা বনকঅংবআ পূযণ কযবত াবয। অভাবদয দদবয কৃলবকযা াজনা গাছ
ফজী ণাবফ খাওয়ায জন্য ফাণড়য অা এফং যাস্তায াব রাণগবয় থাবক মা দগা-খাে ণববফ াযা ফৎয যফযা কযা
প্রবয়াজবনয তুরনায় খুফআ নগন্য। এবেবে খাভাযী ম যাবয় দগা-খাে ণববফ ফাণণণজযক বাবফ চাল কযা প্রবয়াজন। এছাড়া াজনা
চাবলয উয গবফলণা কবয দদবখবছ দম, কাবরা ফীবজয াজনা গাছ ভাচ য- এণপ্রর ভাব ২৫০০০০ চাযা প্রণত দক্টয জণভবত রাগাবর
এফং ভাটি দথবক ৪০ দণভ উয দথবক ফছবয ছয় (৬) ফায কাটবর ৪০ টন শুকনা াজনা পডায াওয়া মায় মাবত ১৭-১৮% অণভল,
প্রণত দকণজবত ৯.৫ দভগাজুর ণফাকীয় ণক্ত এফং ৭৪% ণযাক দমাগ্য বজে দাথ য থাবক, মায ভােবভ ণধক ভাং ও দুধ
উৎাদন ম্ভফ।
t
ও
[

প্রাণণম্পদ উৎাদবন প্রাণীজ ফজযয একটি গুরুত্বপূণ য উাদান মায সুষ্ঠু েফস্থ্ানা একজন খাভাযীয থ যননণতক উন্নয়বনয াাাণ
ণযবফ দূলণ রাঘবফ থ যফ ভূণভকা ারন কযবত েভ। গবফলণায় দদখা দগবছ দম, ফতযভাবন অভাবদয দদব খাভাযী কর্তযক েফহৃত
ফজযয েফস্থ্ানা ভােভ চাযটি - একটি ণনণদ যি জায়গায় ংযেণ ও প্রবয়াজনানুমায়ী েফায, শুকবনা জ্বারানী, তযর ফবজযযয েফায
ও ফাবয়াগ্যা মায ধীবন ক্রভান্ববয় ফাংরাবদবয দভাট উৎাণদত ফবজযযয ৭৫.২, ১৮.৩৫, ১.৬৫ ও ৪.৮০ তাং ণফেভান এফং
উবেণখত েফস্থ্ানা ভােভ গুবরা দথবক প্রণতফছয প্রাণী প্রণত ৫.৬৪৫, ৭.৬২, ৪.৯৭৮ এফং ০.৫৬ দকণজ াবয দভাট ১৫০.০৮ গ্যাগা
ণভবথন ণযবফব ণনগতয বে, মা ভানুল তথা জীফ বফণচবেযয জন্য তযন্ত হুভণক স্বরূ। োন্তবয ণফজ্ঞানম্মত উাবয় েফস্থ্ানায
ভােবভ প্রাণীজ ফজযয দথবক বজফ জ্বারানী, বজফ ণফদুযৎ , ণধকতয গুনগতভান ম্পন্ন বজফ ায এভন ণক বজফ ণ.এন.ণজ ও
উৎাদন কযা ম্ভফ। এয ভােবভ খাভাযী ণনবজ দমভন উন্নত জ্বারানী ও ণফদুযৎ দফা উববাগ কযবত াযবফ দতভণন এআ উন্নত দফা
যফযাবয ভােবভ থ য উাজযবনয দ্বায ও উবন্মাচন কযবত াযবফ থ যাৎ ঠিক ও সুষ্ঠু প্রাণীজ ফজযয েফস্থ্ানায ভােবভ খাভাযীয
থ যননণতক ও জীফনমাোয ভান উন্নয়ন বফ। একআ াবথ অভাবদয দদবয ভাটিয একটি ন্যতভ প্রধান ভস্যা বজফ উাদাবনয
ঘাটণত ভাধাবন বজফ াবযয ভূণভকা ণযীভ।
গবফলণায নাভঃ দবড়া ও দবড়ায াযপযবভবেয উয ণপ্র এফং দাটের নাটার ণনউণিবনয প্রবাফ
দদণ দবড়া বত রাবজনক ভাং উৎাদবনয প্রধান ন্তযায় গুবরা বরা কভ ওজবনয ফাচ্চা, ভাবয়য স্বে দুধ উৎাদন ও ফাচ্চায স্বে
ওজন বৃণদ্ধয ায। উক্ত গবফলণায় দদখা মায় দম, ম্পূণ য অফদ্ধ ফস্থ্ায় াণরত গবযফতী দদণ দবড়ীবক ফাচ্চা দদয়ায ৬-৭ প্তা পূফ য

বত দুধ উৎাদন কারীন ভয় ম যন্ত ম যাপ্ত কাঁচা ঘা ও দবড়ীয ওজবনয ১.৫% াবয দানাদায খাফায (ভূিা বাঙ্গা ৪০ বাগ, য়াণফন
ণভর ২৬ বাগ, গবভয ভূণল ২২ বাগ, চাবরয কূড়া ১০ বাগ, রফণ ১ বাগ, ণবটাণভন ণভনাবযন ণপ্রণভে ০.৫ বাগ ও ণডণণ ০.৫ বাগ)
ণদবর ফাচ্চায জন্ম ওজন (২.৩১ দকণজ), দবড়ীয দুধ উৎাদন (৬১২ গ্রাভ/ণদন) ও ফাচ্চায বদণনক ওজন বৃণদ্ধয ায ( ১২৪ গ্রাভ/ণদন,
দুধ ছাড়াবনা ম যন্ত) বনক দফণ য়। এআ দেবে ফাচ্চায জবন্ময ২-৩ প্তা ফয় বত বদণনক ২০ গ্রাভ াবয দানাদায খাফায (ভূিা
বাঙ্গা ৬৮ বাগ, য়াণফন ণভর ২৬ বাগ, রফণ ১ বাগ ও ণবটাণভন ণভনাবযন ণপ্রণভে ১ বাগ) যফযা কযবত বফ। ফাচ্চায দানাদায
খাফায দুধ ছাড়াবনা ম যন্ত যফতী প্রণত প্তাব ১০ গ্রাভ াবয ফাড়াবত বফ। এআ খাে েফস্থ্ানা কভ ফয়ব ণধক ওজবনয দবড়া
উৎাদবন াাে কবয।
গবফলণা ণবযাণাভ: দবড়ায ফাচ্চায উৎাদন দেতায উয খবড়য াবথ দানাদায খাবেয ণযফবতয াজনা াতা েফাবযয প্রবাফ
দদণ দবড়া দভাটাতাজাকযবণ াধাযনত অভাবদয দদব ঘা ফা খড় জাতীয় খাবেয াবথ ম্পূযক খাে ণববফ দানাদায খাে
যফযা কযা য়। ণকন্তু প্রাণন্তক ফা ক্ষুদ্র খাভাযীবদয বে উচ্চমূবল্য এআ দানাদায খাে েফায এফং এয প্রাপ্যতা ণনিত কযা খুফআ
দূয। উক্ত গবফলণায় দদখা দগবছ, ণচটাগুড় ণভণেত খড় ণনবযয খাবেয াবথ াজনা পণরবয়বজয প্রাপ্যতায ণবণত্তবত প্রচণরত দানাদায
খােবক মথাক্রবভ ২৫, ৫০, ৭৫ এফং ১০০ তাং প্রণতস্থ্ান কবয শুকবনা াজনা পণরবয়জ েফায কযবর বদণনক মথাক্রবভ
১২৯.৫০, ১২৯.৮৩, ১২৪.৩৩ এফং ১১৮.১৭ গ্রাভ কবয ফাড়ন্ত দবড়ায ওজন বৃণদ্ধ ায়। তাছাড়াও প্রণত দকণজ ভাং উৎাদবন কৃলক
মথাক্রবভ ১১৭.৯৯, ১২৯.৪১, ১২৬.৮৫ এফং ১৬৩.০৯ টাকা রাবফান বত াবযন।

(চ) ছাগর ও দবড়া উৎাদন গবফলণা ণফবাগ
গবফলণায নাভঃ নাআেযংছণড়য াাণড় এরাকায় ভাজ ণবণত্তক দবড়া উৎাদন
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(জ)অথ য-াভাণজক গবফলণা ণফবাগ
গবফলণায নাভঃ জীফন্ত মুযগীয ণফনন ও মূল্য ণফবশ্ললণ
াবায উবজরা দাণি উৎাদন ও ণফণবনয একটি প্রধান এরাকা। গবফলণায় দদখা মায়, প্রণত কুআনিার দদী মুযগীয উৎাদন
খযচ ৭,৩০০ টাকা দমখাবন দানারী ১৭,০৬৩ টাকা ও ব্রয়রায ৯,৪৮৮ টাকা এফং দনট অয় দদী মুযগী ৫,১৮২ টাকা, দানারী
৩,৭১৪ টাকা ও ব্রয়রায ১,১২৩ টাকা। গ্রাবভ ভণরাযা ফাড়ণত অয় ণাবফ উন্মুক্ত ণফচযণ দ্ধণতবত ও কভ খযবচ দদী মুযগী ারন
কবয। াবায ফাজাবযয দচবয় ঢাকা দবয ব্রয়রাবযয মূল্য উত্থান ও তবনয ঝুণক দফী এফং দদী মুযগীয দেবে ভাঝাণয। সুতযাং
খাভাযীবদয এ ণফলবয় বচতন থাকা প্রবয়াজন। মণদ ণনণিত কযা মায় প্রণক্রয়াজাতকৃত মুযগী ারার, দযাগমুক্ত ও স্বাস্থ্যম্মত, তাবর
দবাক্তাগণ দটা গ্রবণ অগ্রী। দটকআ, ণযবফ ফােফ ও দাণি উৎাদন ও ণফণবনয জন্য প্রবয়াজন- জীফভত্ম মুযগীয ণফণন
েফস্থ্াবক ণনয়ণন্ত্রত যাখা, ‘‘ণভণন দাণি প্রবণং েযাি’’ গবড় তুরা, প্রণক্রয়াজাতকৃত মুযগীয ভাংবয গুনগতভান যীো ও নদ
প্রদান, প্রণক্রয়াজাতকৃত ফজযয ণনণদ যি জায়গায় দপরা ও জনাধাযবণয ভাবঝ জীফন্ত মুযগী ণফণক্র ও ণযফবনয েণতকাযক ণদক ম্পকয
বচতনতা গবড় তুরা।

(ঝ)ভণল উন্নয়ন প্রকে
:

এ

ভণবলয দুধ উৎাদন ফাড়াবনায জন্য প্রাণণম্পদ ণধদপ্তবযয ায়তায় ২৪ াজায ভাো উন্নত জাবতয দভণডবটণযয়ান মূযা ভণবলয
ণভাণয়ত ণবভন ফা ফীজ ংগ্র কযা য় এফং ভণল উন্নয়ন প্রকে ভূক্ত ১৩টি দজরায ৩৯টি উবজরায ভণল খাভাযীবদযবক কৃণেভ
প্রজনন এয অওতায় ণনবয় এব এ ম যভত্ম ভাে ৩৯২টি ভণলবক কৃণেভ প্রজনন কযা ম্ভফ বয়বছ এফং তা দথবক ৫২টি ংকয
জাবতয ভণবলয ফাচ্চা াওয়া দগবছ। কৃণেভ প্রজনন কাম যক্রবভয গ্রগণত অানুরূ না ওয়ায কাযণ বে ভণল দফীয বাগ দেবে

যাবতয দফরায় গযভ য়, গযভ ওয়ায রক্ষ্ণমূবয ফাণযক প্রকা তযন্ত দুফ যর প্রকৃণতয এফং ঋতু ণবণত্তক প্রজনন চক্র। উক্ত ভস্যা
ভাধাবনয জন্য ণফএরঅযঅআ ভণল উন্নয়ণ গবফলণা খাভাবয কৃণেভ উাবয় থ যাৎ, আো-ণনবক্রানাআবজন এয ভােবভ যবভান
প্রবয়াগ কবয একআ ভবয় একাণধক ভণলবক গযভ কবয কৃণেভ প্রজনন কযায দকৌর ণনবয় গবফলণা কাম যক্রভ ণযচারনা কযা য়।
গবফলণায় দদখা মায় দম, যবভান প্রবয়াগ কযবর (আো ণনবক্রানাআবজন) ৮০% ভণল গযভ ওয়ায রেণ প্রকা কবয তবফ
তাবদয গবযধাযণ ায স্বাবাণফক প্রণক্রয়ায় গযভ ওয়া গাবীয তুরনায় কভ (১৬.৬৭ % vs ৫০.৯১%)। এআ দ্ধণতবত ভণবলয
গবযধাযণ ায ফাড়াবনায জন্য গবফলণা কাম যক্রভ ফতযভাবন চরভান যবয়বছ। ভণবল কৃণেভ প্রজনন কাম যক্রভ পরতায াবথ ফাস্তফায়ন
কযবত াযবর ংকযায়ণ প্রণক্রয়ায় ফাংরাবদব দুধ ও ভাংবয উৎাদন ফাড়াবনা ম্ভফ বফ।

(ঞ)ভাজ ণবণত্তক ও ফাণণণজযক খাভাবয দদী দবড়ায উন্নয়ন ও ংযেণ প্রকে (কবম্পাবনি-এ, গবফলণা ২য়
ম যায়)
গবফলণায নাভঃববড়ায ন্ত:যজীফীয ণফরুবদ্ধ াযফার কৃণভনাক উদ্ভাফন
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গবফলণায নাভঃ াট, তুরা ও দদীয় দবড়ায উর বমাবগ সুতা ও কাড় উৎাদন দকৌর উদ্ভাফন
দবড়ায ভ একটি ম্ভফনাভয় উজাত দ্রে মা
ও
। এআ ম্বাফনাবক কাবজ রাগাবত
ফাংরাবদ প্রাণনম্পদ গবফলণা আণেটিউট এফং ফাংরাবদ াট গবফলণা আণেটিউট এ
ও ণফণবন্ন
দবড়ায ভ
একটি প্রকে
। এয ধাযাফাণকতায় ৩০% দবড়ায
ভ, ৩০% াট এফং ৪০% তুরা ণভণছবয় যাায়ণনক ণক্রয়াজাতকযন কবয সুতা বতণয কযা বয়বছ । যফতীবত দআ সুতা
োফায কবয াবত বুনা তাত মন্ত্র ণদবয় ার বতণয কযা বয়বছ । এযয ২০% দবড়ায ভ, ৩০% াট এফং ৫০% তুরা ণভণছবয়
যাায়ণনক ণক্রয়াজাতকযন কবয সুতা বতণয কযা বয়বছ । যফতীবত দআ সুতা ণদবয় দটেটাআর কাযখানা দথবক প্যাি ণচ বতণয
কযা বয়বছ। ফতযভাবন ৫০% দবড়ায ভ এফং ৫০% াট ণভণবয় কম্বর বতণযয কাজ চরবছ ।

(ট)পডায গবফলণা ও উন্নয়ন প্রকে
গবফলণায নাভঃ ফাংরাবদব াওড় ঞ্চবর ভাজণবণত্তক পডায চাল ভবডর ও পডায ংযেণ প্রমণক্তয উন্নয়ন
াযা ফছয দগা-খাবেয প্রাপ্যতা ণনণিত কযায রবেয াওড় তীযফণতয এরাকায় জপ্রাপ্য স্থ্ানীয় ণকংফা ন্যান্য উমৄক্ত ঘাবক
ণনবয় একটি অদয পডায উন্নয়ন ভবডর উদ্ভাফবনয গবফলণা কভয ম্পাদন কযা বয়বছ। দখানকায ণকছু খাভাণযবক ফাছাআ কবয
উচ্চপরনীর পডায চাল কবয তাবদয গফাণদশুবক খাওয়ায যাভয দদয়া বয়ণছর তাবত খুফ বার াড়া াওয়া ণগবয়বছ। উৎাণদত
ঘা খাওয়াবনায় দুবধয উৎাদন দফবড়ণছর প্রায় তকযা ৩৭ বাগ। এছাড়াও, াওড় এরাকায় পডায উৎাদবন যাায়ণনক াবযয
াবথ াবথ ণফণবন্ন বজফ াবযয উবমাগীতাও যীেণ কযা বয়বছ, তাবত দদখা দগবছ দম, “ণফএরঅযঅআ দনণয়ায-৩” ঘাটিয
দভাট উৎাদন এফং তায পুণিগত ভান যাায়ণনক ায ও ন্যান্য বজফ াবযয তুরনায় দগাফয ায েফাবয দফী কাম যকযী ণছর।
গবফলণায নাভঃ ফাংরাবদবয দণেণাঞ্চবরয ণফণবন্ন রফণাক্ত ভাটিবত ণফণবন্ন জাবতয উচ্চপরীর পডাবযয খা খাওয়াবনায েভতা,
তাবদয উৎাদন দেতা ও পুণিভান যীেণ
ফাংরাবদবয দণেণাঞ্চবরয বুজ ঘা উৎাদবনয এআ ভস্যাবক াভবন দযবখআ ফাবগযাট, খুরনা ও াতণেযা দজরায ণতনটি
রফনাক্ত এরাকায় উচ্চপরনীর ণফণবন্ন জাবতয পডাবযয রফনাক্ত ণষ্ণুতা মাচাআ কযায জন্য একটি কৃণলতাণিক যীেণ ম্পন্ন
কযা বয়বছ। প্রবতযক এরাকায় ৫ জন কবয ফ যবভাট ১৫ জন কৃলক ফাছাআ কবয তাবদযবক ফাছাআকৃত ৫ টি কবয পডাবযয জাত
(ণফএরঅআ-দনণয়ায ১, ২, ৩ জাভযান এফং াযা ঘা) চাল কযবত দদয়া বয়ণছর। তাবত দদখা দগবছ দম, রফনাক্ত ণযবফব ণফণবন্ন
জাবতয পডাবযয দেঁবচ থাকায েভতায় তাৎম যপূণ য াথ যকয যবয়বছ এফং ন্যান্য রফনাক্ত ণঞ্ছু পডাবযয তুরনায় ণফএরঅআদনণয়ায ৩ (াআব্রীড) বার েভতা প্রদযণ কবযবছ।
গবফলণায নাভঃ ফাদাভী যংবয়য ব্লাক দফঙ্গর ছাগবরয ফাড়ন্ত ফাচ্চাবক ণফণবন্ন জাবতয উচ্চপরনীর পডায খাআবয় তাবদয বদণক
বৃণদ্ধযীেণ
ফাংরাবদবয াাণড় ঞ্চবর প্রাণীয বারবাবফ দেঁবচ থাকায জন্য তাবদয খাে ঘাটণত পূযবণ ণধক উৎাদনীর পডায যফযা
কযায রবেয ণফএরঅযঅআয অঞ্চণরক দকন্দ্র, নাআেযংছণড়, ফােযফাবন ১৬ টি ফাড়ন্ত ফাদাভী যবঙয ব্লাক দফঙ্গর ছাগবরয ফাচ্চাবক
ণফএরঅযঅআয উচ্চপরনীর পডাবযয াবথ ৪ প্রকাবযয খাে খাআবয় তাবদয বদণক বৃণদ্ধয প্রবাফ ণনণ যবয়য জন্য একটি গবফলণা কযা

বয়বছ। গবফলণায় ণফএরঅযঅআ দনণয়ায-৩, ৪, দযাজী এফং প্রাকৃণতক উৎাণদত ঘা নাভক দম চায প্রকাবযয পডায খাওয়াবনা
বয়ণছর, তাবত ছাগবরয ফাচ্চায প্রতয বদণক বৃণদ্ধ এফং খাে রুান্তয দেতায় তাৎম যপূণ য দকান তাযতম্য ণযরণেত য়ণন এফং
গড় বদণক বৃণদ্ধ ণছর ণদবন প্রায় ৫০ গ্রাবভয ভত। সুতযাং দখাবন ছাগর ারবন উবযাক্ত পডায গুণরয দম দকানটিআ চাল কবয
খাওয়াবনা দমবত াবয।
গবফলণায নাভঃ ণফএরঅযঅআ দনণয়ায-৪ ঘা উৎাদবন ণফণবন্ন বজফ াবযয প্রবাফ এফং ঘা ও ধান উৎাদবনয তুরনামূরক
থ যননণতক ণফবশ্ললণ
ফাঘাফাণড় বে ফাংরাবদবয ন্যতভ একটি দূগ্ধ উৎাদন দকন্দ্র দমখাবন দডয়যী ণবেয জন্য প্রচুয কাঁচাঘাবয চাণদা যবয়বছ।
তথাকণথত দগা-চাযণ ভূণভ ণদন ণদন কবভ মাওয়ায়, দখাবন উৎাণদত কাঁচা ঘাবয চাণদা বৃণদ্ধ াবে। ণধক খাে স্য উৎাদবনয
রবেয উচ্চপরনীর পবরয জন্য দখানকায খাভাণযযা যাায়ণনক ায েফায কযবত ফাে বে, ণফধায় ভাটিয উফ যযতা ণক্ত ণদন
ণদন দরা াবে। এআ ভস্যা দভাকাবফরা কবয ভাটিয উফ যযতা ণক্ত ণপবয দবত বজফ ায েফায তযাফশ্যক। সুতযাং
ণফএরঅযঅআ দনণয়ায-৪ ঘা উৎাদবন ণফণবন্ন বজফ াবযয প্রবাফ এফং ঘা ও ধান উৎাদবনয তুরনামূরক থ যননণতক
ণফবশ্ললবণয জন্য একটি গবফলণা কভয ম্পাদন কযা বয়বছ। গবফলণায় দদখা দগবছ দম, ণফএরঅযঅআ দনণয়ায-৪ ঘা উৎাদন
দেতায ভাকাঠিবত বজফ ায গুণরয ম যায়ক্রণভক ভান ফা ফস্থ্ান বে প্রথবভ দরয়ায ণরটায এযয ম যায়ক্রবভ ফাবয়াগ্যা স্লাণয,
ব্রয়রায ণরটায এফং ফববল যাায়ণনক ায এফং দআ াবথ রাব-দরাকান ণফবফচনায় ধাবনয দচবয় পডায উৎাদনআ ণধক
রাবজনক ফবর প্রতীয়ভান বয়বছ।
গবফলণায নাভ: াআবড্রাণনক, টিসুয কারচায এফং অযণণড ভাকযাবযয ভাবেভ ণফণবন্ন জাবতয পডাবযয রফণাক্ত ণষ্ণুতা মাচাআ ও
দকৌণরক দূযত্ব ণনণ যয়
ফাংরাবদব দনণয়ায ঘা একটি উচ্চ পরনীর ফহুফল যজীণফ পডায, তাআ ঘাবয ভেভভান দথবক ণধক রফনাক্ত ণষ্ণুতা জাবত
উন্নয়বন োক গবফলণা প্রবমাজন। রফনাক্ত ণষ্ণুতা পডাবযয জাত উন্নয়বন ফাংরাবদ প্রাণণম্পদ গবফলণা আনণিটিউট, প্রাথণভক
বাবফ ণতন প্রকাবযয গবফলণা কাম যক্রভ ম্পন্ন কযা বয়বছ; (১) াআবড্রাণনক দ্ধণতবত ণফণবন্ন জাবতয পডাবযয রফনাক্ত ণষ্ণুতা
মাচাআ, (২) ণজন স্থ্ানান্তণযত কযায জন্য টিসুয কারচাবযয ভােবভ পডায পুনরুৎাদন দ্ধণত প্রণতষ্ঠা কযা, এফং (৩) ণফণবন্ন প্রকায
দনণয়ায ঘাবয ভবে দকৌণরক দূযতফ ণনণ যয়। প্রাথণভক গবফলণা পরাপবর দদখা দগবছ দম, াআবড্রাণনক দ্ধণতবত ৭ ণডএ/ণভ
(রফনাক্ততা) ম যন্ত াঁচটি পডায দমভন- ণফএরঅযঅআ ১, ২, ৩, ৪ ও দেনণডডা এয ভবে ণফএরঅযঅআ ৩ ও ৪ রফনাক্ত ণষ্ণুতা
প্রদযন কবযবছ। তাছাড়া টিসুয কারচায দ্ধণতবত পুনরু উৎাদবনয জন্য এভএ ণভণডয়াবভ ২ ও ৪ ণভণরগ্রাভ/ ণরটায 2, 4-D
যবভান এয াবথ ৫ তাং নাযবকর াণন ণভেবন াতা ও দনাড বার দকরা প্রদযন কবযবছ এফং ণফএরঅযঅআ নয় জাবতয
দনণয়ায ঘাবয ভবে দকৌণরক দূযত্ব ণনণ যবয়য দেবে দদখা দগবছ দম, নয়টি পডায জাত দুআটি প্রধান কস্নাটেরাবয ণফণবক্ত এফং গড়
দকৌণরক ম্পকয ৪৬.০। কস্নাটেরায-১ এ ণফএরঅযঅআ ১, ২ এফং কস্নাটেরায-২ এ ণফএরঅযঅআ ৩, ৪, ভাযবকযন, দযাকউনা,
দনণয়ায াআব্রীড, ডুয়াপয অণরয এফং ডুয়াপয দরট ফস্থ্ান কযবছ।
(ঠ) ফাংরাবদব ক্ষুযাবযাগ ও ণণঅয গবফলণা প্রকে
গবফলণায নাভঃ ফাংরাবদব ক্ষুযাবযাগ বাআযাবয প্রবকা ও ণফস্তায
দদবয ণফণবন্ন ঞ্চর দথবক অক্রান্ত গরুয নমুনায় ক্ষুযাবযাগ বাআযা টাআণং কবয দদব এ ম যন্ত ৩ টি টাআ (O, A ও Asia-1)
নাক্ত কযা বয়বছ। যীোয় পরাপবর দদখা দগবছ, ৩১% O টাআ, ৭% A টাআ, ৩১% Asia-1 এফং ফণি৩১% নমুনায়
ক্ষুযাবযাবগয ণভে ংক্রভণ নাক্ত কযা বয়বছ। ণজন োংবকয ডাটায াবথ ফাংরাবদবয ক্ষুযাবযাবগয বাআযাবয ণবকাবয়ে
ম যাবরাচনায় দদখা মায়, ফাংরাবদবয ণনকটতভ প্রণতবফী বাযবতয বাআযা মা ৯৫-১০০ বাগ ম যন্ত াদৃশ্য যবয়বছ। দদব ণফণবন্ন
ধভীয় নুষ্ঠাবনয পূবফ য ক্ষুযাবযাবগয প্রাদূবযাফ তুরনামূরক বাবফ দফী রেয কযা দগবছ, মায ন্যতভ কাযন দদব শু চরাচর বৃণদ্ধ
াওয়া।

