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মুরদি পালন থেন েরক�া
y দিম ও মাংকের জন্য পালন েরা হয়, �াদিকে েম খরকে থ্াদিন থ�ািান দিকে পাকর।  

১৩ রেম খদনজ পিাে্থেহ থ্াদিন, ফ্যাি ইে্যাদি অকনে খাি্যগুণই দিকমর মক্্য পাওয়া 
�ায়। পুদটি, শদতি ও থিহ িঠকন দিম খু�ই ্কয়াজনীয়।

y মুরদির পায়খানা হল এেদি উন্নে জজ� োর, �ার মক্্য ফেফরাে, ে্যালদেয়াম, নাইক্াকজন 
ও পিাদেয়াম োকে।

y মাছ োকে, ফুল োকে, ে�জীোকে এ�ং থ� থোন িানাশে্য োকে িাকছর খাি্য দহোক� 
�্য�হার েরা হয়।

y মাংে ও দিম েহকজই দ�দরি েরা �ায়। এছািা পদর�াকরর থলােজন মাংে ও দিম থখকে 
পাকর, োকে োকির অপুদটিজদনে থরাি িূর হকে পাকর। ১দি দিম ্ায় ১ গ্াে িুক্র 
েমান। মাকে �দি দশশুকির ১০ িা দিম খাওয়াকনা �ায়, েক� োকির অপুদটিজদনে থরাি 
অকনে েকম �াক�।

y মুরদি পালকনর োজ স্বল্প দশদষিে �্যদতিরাও েরকে পাকর।

y পদর�াকরর ্্ান আকয়র উৎে দহোক� �্য�োদয়ে দিদতিকে মুরদি োে েরা �ায়। আ�ার 
পদর�াকরর েহায়ে আকয়র উৎে দহোক�ও অল্প েকয়েদি মুরদি োে েরা থ�কে পাকর।

দিম পািার জন্য দে ্রকণর মুরদি পালন েরক�ন
y গ্াকম অদ্োংশ পদর�ার থিশী মুরদি পালন েকর। এই থিশী মুরদি �ছকর ৬০-৭০ দি দিম 

থিয়। এই দিম দ�দরি েকর খু� থ�দশ আয় হয় না এ�ং থিশী মুরদির ওজনও েম হয়। 
থেই োরকণ থিশী ও দ�কিশী মুরদির েংদমশ্রকণ উৎপন্ন েংের জাকের মুরদি পালন েরা 
িাকলা। এরা থ�মন দিম থিয় থ�দশ, কেমদন এই জাকের মুরদির ওজনও থ�দশ হয়।

y লাল রকের মুরদির নাম হল থরাি আইল্যান্ড থরি এ�ং োকলা রকের মুরদি হল ব্্যাে 
দমনারো - এই িুই জাকের মুরদি পালন েরা থ�কে পাকর।



িাল জাকের মুরদির দে দে লষিণ োো জরুরী
১) মাোর ঝুঁদি ও িলার ফুল উজ্জ্বল লাল হক� এ�ং ফুল ও ঝুদঁি নরম হক�।

২) মলদ্ার �ি হক� ও থিজা থিজা োেক�।

৩) িাকয়র পালকের দ�ন্যাে খু� িাকলা হক�।

৪) থোখ উজ্জ্বল ও েনমকন হক�।

৫) থিখকে থনৌোর মকো হক�।

৬) পা গুদল েরু হক� এ�ং পাকয়র রে হলুি হক�।

মুরদি রাখার ঘর থেমন হক�
মুরদি রাখার ঘর থ� থোন �ি িাকছর ছায়া�ুতি জায়িায় হকল িাকলা। মুরদি পালকের �াদির 
োছাোদছ জায়িা এ�ং এেিু উঁেু জায়িা হওয়া িরোর থ�খাকন �ে্থার জল জমক� না �া জকলর 

ছাঁি ঘকরর মক্্য ঢুেক� না। অন্য থোনও জী�জন্তু থ�মন দশয়াল 
ইে্যাদি ঘকরর মক্্য থ�ন ঢুেকে না পাকর। ঘকরর মক্্য আকলা �াোে 
থঢাোর জন্য ঘরগুদল পূ�্থ পদচিম �রা�র লম্া হকে হক�। ঘকরর 
থমকঝর উচ্চো িূদম থেকে ২ ফুি উঁেু হকে হক�। ঘকরর মক্্য �াোে 
েলােল েরার জন্য ঘকরর েওিা ১৫ ফুকির থ�দশ না হওয়া িরোর। 
ঘকরর উচ্চো ৬-৭ ফুি হওয়া িরোর। ঘকরর থমকঝ থেকে ১৫ ইদচি 
থেকে ১.৫ ফুি উঁেু েকর ইি �া োকঠর পািােন দিকয় দঘকর দিকে 

হক� এ�ং অন্য জী�জন্তুর আরিমণ থেকে রষিা পা�ার জন্য োর উপকরর অংকশ োকরর থনি 
দিকয় ৫ ফুি উঁেু েকর দঘকর দিকে হক�। ঘকরর ছাি খি, িাদল �া অ্যােক�েিে দিকয় জেদর 
েরা �ায় দেন্তু খকির ছাি হকল িাকলা হয়। োরণ োকে ঘরগুদল গ্ীষ্মোকল ঠান্ডা োকে এ�ং 
শীেোকল িরম োকে। ঘকরর �াইকরর দিকে ছাি থেকে ২.৫ ফুি থেকে ৩ ফুি ছাঁে থ�র েকর 
রাখা িরোর, �াকে �ৃদটির জল ঘকরর মক্্য ঢুেকে না পাকর। ঘকরর থমকঝ িুরমুে দিকয় দপদিকয় 
েমান েরার �্য�স্া েরকে হক�। ঘকরর দিেকর ্দে মুরদি দপছু ৩-৩১/২ ফুি জায়িা োো 
্কয়াজন।



মুরদির �াচ্চা েংগ্কহর েময় �াচ্চা ের্্থকে                       
দে দে েে্য জানা/কিখা িরোর

১) থোন জাকের মুরদির �াচ্চা। ২) �াচ্চার �য়ে েে দিন। ৩) �াচ্চার িি ওজন েে 
গ্াম (৫দি �াচ্চার িি ওজন ১৭৫-২০০ গ্াকমর মকো হয়)। ৪) �াচ্চাকে দে দে দিো 
থিওয়া হকয়কছ �া থিওয়া হকয়কছ দেনা। ৫) �াচ্চারা থ�ন োনা �া থখাঁিা না হয়, ো থিখা। 
৬) থ�ন দপছকন মল না থলকি োকে, ো থিখা। ৭) �াচ্চাকির থোখ থিাল ও উজ্বল এ�ং 
ে� েময়  েজাি হকয় আকছ দেনা ো থিখা। ৮) খু� ঠান্ডার েময় িুপুকর েিা থরাকির 
েময় েোকল ও দ�োকল �াচ্চা দনকয় আো।

মুরদির �াচ্চা দনকয় আোর পূক�্থ মুরদি রাখার ঘকরর             
জন্য দে দে ্স্তুদে থনওয়া িরোর

১) ঘকরর মক্্য োপকষিপ (ব্রুিার) তেদর েকর রাখা।

২) �দি পুরাকনা দলিার োকে ো েরূ্ণ্থিাক� েদরকয় থিওয়া।

৩) ঘকরর দিের ও �াইকরর োরপাশ েরূ্ণ্থিাক� পদরষ্ার েরা।

৪) �দি পুরাকনা ঘর হয়, কিওয়াল ও ছাকি ঝুল হকয় োেকল ো ঝাঁিা দিকয় িাকলা েকর 
পদরষ্ার েরা এ�ং জী�াণু ্দেকে্ে থ্রে েরা।

৫) ঘকরর থমকঝয় শুেকনা েুন ছদিকয় থিওয়া ও জী�াণু নাশ েরা।



৬) দলিার ২-৩ দিন থরৌকরে িরম েকর থনওয়া এ�ং �াচ্চা ছািার ২৪ ঘন্া পূক�্থ থেই দলিার 
দ�দছকয় থিওয়া ও দেে িাি্থ থিওয়া। 

৭) �াচ্চারা �াকে দলিার থখকে না পাকর থেজন্য দলিাকরর উপর খ�করর োিজ দ�দছকয় দিকে 
হক� এ�ং দলিাকরর উচ্চো ১১/২ ইদচি থেকে ২ ইদচি হকে হক�।

৮) ঘকরর মক্্য আকলার �্য�স্া েরা এ�ং �াচ্চা ছািার ৩ ঘন্া 
পূক�্থ ঘকরর মক্্য ও ব্রুিার ঘকর আকলা থজ্বকল থিওয়ার �্য�স্া 
েরা।

৯) জকলর পাত্র ও খা�াকরর পাত্র পদরষ্ার েকর ্ুকয় রাখা।

�াচ্চা খামাকর দনকয় আোর পর দে দে �্য�স্া রাখা িরোর
১) ইকলেক্ালাইি �া গু্কোজ অে�া নুন দেদনর জল পাকত্র জেদর েকর জকলর পাত্র িদে্থ 
েকর রাখা িরোর। োরণ দনকয় আোর েময় মুরিীর �াচ্চারা থ� ্েল পাক� োর থেকে                           
�াচ্চাকে এই জল রষিা েরক�। জকলর পাত্রগুদল োকঠর পাকত্রর উপর �োকনা িরোর, 
োরণ জল পকি থিকল ো োকঠর পাকত্রর উপর পিক�, োকে দলিার দিকজ �াক� না। 

২) �াচ্চা গুকণ থনওয়া এ�ং িু�্থল �াচ্চাকে আলািা েকর রাখা িরোর। 

৩) �াচ্চা ওজকনর নমুনা দহোক� ্ দে �াচ্চার ওজন ৩৫ গ্াম থেকে ৪০ গ্াম হকল ে� থেকে 
িাকলা। েক� �াচ্চার ওজকনর েুলনায় �াচ্চার েমান োইজ দেনা থেিা থিখা থ�দশ জরুরী। 
�াচ্চার মলদ্ার শুেকনা দেনা থেিা থিখাও খু� জরুরী। মলদ্ার দিকজ হকল মল থলকি োেকল 
থেই �াচ্চাকে আলািা ঘকর রাখার �্য�স্া েরা িরোর। 

৪) �াচ্চা ঘকর ছািার েময় থেকে ৩ ঘন্া প�্থন্ত শু্ু জল খাক�, োরপর দেে ম্যাশ থখকে 
দিকে হক�। �াচ্চাকে ছািার পর োকে জকলর পাত্রদিকে দেদনকয় দিকে হক�।

৫) �াচ্চা ছািার ২-৩ ঘন্ার পর �াচ্চাকে দেে ম্যাশ থখকে দিকে হকল দেে ম্যাশ েংগ্হ 
েকর রাখকে হক�, েক� থিখকে হক� ম্যাশ থ�ন জমাি �াঁ্া না হয়। ম্যাশ খ�করর োিকজর 
উপর ছদিকয় থিওয়া �া দিকমর থ্ দেং�া আকপকলর থ্-কে খা�ার দিকে হক� (থ্-কে খা�ার 
দিকল খা�ার নটি েম হয়)।



৬) �াচ্চার আেরণ থিকখ ঘকরর োপমাত্রা দঠে আকছ দেনা থেিা দঠে েরকে হক� এ�ং থেই 
অনুোকর আকলা েমাকে �া �ািাকে হক�। �দি �াচ্চারা এেজায়িায় জকিা হকয় োকে োহকল 
আকলার েংখ্যা �ািাকে হক�, আর �দি আকলার থেকে �াচ্চারা িূকর োকে ো হকল আকলার 
েংখ্যা েমাকে হক�। দ�িু্যৎ েকল থিকল ঘর �দি অন্ধোর হকয় �ায় েখন �াচ্চারা িয় থপকয় 
োকে। �াকে োরা িয় না পায়, োর জন্য হ্যাদরকেন থজ্বকল রাখকে হক�। ১০০ দি �াচ্চার 
জন্য ৬০ ওয়াকির ৪দি ল্যার্  �া ১দি ি্যাে হ্যাজাে �া ৫দি হ্যাদরকেন ্কয়াজন হয়।

�াচ্চার োোর ঘকরর োপমাত্রা থেমন োো ্কয়াজন

�াচ্চার অ�স্া ও আ�হাওয়ার উপর ব্রুদিং হাউকের োপমাত্রা দনি্থর েকর। ো্ারণে 
্েম েপ্াকহ ব্রুদিং হাউকের োপমাত্রা ৯৫ দিদগ্ ফাকরনহাইি হওয়া উদেে। োর পকরর 
েপ্াকহ অে্থাৎ দদ্েীয় েপ্াকহ োপমাত্রা ৯০দিদগ্ ফাকরনহাইি হওয়া উদেে, েৃেীয় েপ্াকহ 
৮৫ দিদগ্ ফাকরনহাইি হওয়া উদেে, েুেে্থ েপ্াকহ োপমাত্রা ৮০ দিদগ্ ফাকরনহাইি হওয়া 
উদেে। েক� ব্রুিার ঘকরর �াচ্চাকির েলােল থিকখ থ�াঝা �ায় োরা  দঠে দঠে োপ পাকছে 
দেনা। �দি থিখা �ায় থ� �াচ্চারা এে জায়িায় জকিা হকয় আকছ োহকল োপমাত্রা �ািাকে 
হক�। আর �দি থিখা �ায় �াচ্চারা আকলা থেকে অকনে িূকর িূকর আকছ োহকল োপমাত্রা 
েমাকে হক�। েক� মকন রাখকে হক� �াোে থ� দিে দিকয় �ইক� থে দিকে ঝাঁপ থফকল 
দিকে হক�। ঝাঁপগুদল েকির �স্া �া পদলদেকনর হকল িাকলা হয়। এই েময় �াচ্চাকে োপ 
দিকল �াচ্চার হজম শদতি �াকি এ�ং  োিাোদি পালে িজাকে োহা�্য েকর।

২৮ দিন প�্থন্ত মুরদির ঘকরর আয়েন, জকলর জায়িা,        
খা�াকরর জায়িার অনুপাে থেমন হক� 

�াচ্চা আনার আকি �াচ্চার ঘর জী�াণুমুতি েরা, ঘকর দলিার দ�ছাকনা দঠে আকছ দেনা ো 
লষি্য েরা, দলিার শুেকনা দেনা ো থিখা, দলিাকরর মক্্য ২০ – ২৫ শোংকশর থ�দশ জলীয় 
অংশ না োকে  ো থিখা িরোর । ২০ - ২৫ % �ুঝকে হকল দলিার হাে দিকয় মুকঠা েকর 
দনকল িলা পাদেকয় �াক�, িলাগুদল উপর থেকে থফকল দিকল �দি থিকে িুেকরা িুেকরা হকয় 
�ায় ো হকল দলিাকরর শোংকশর পদরমাণ দঠে আকছ।



মুরদির খা�ার দে দে ও দে ্রকণর খা�ার ্কয়াজন হয়

�্য�োদয়েিাক� থলয়ার মুরদি পালকনর জন্য দেন ্রকণর খা�ার ্কয়াজন হয়। 

১) ১ থেকে ৮ েপ্াহ প�্থন্ত িুট্াগুঁকিা ও দেে ম্যাশ খাওয়াকনা হয়

২) ৯ থেকে ২০ েপ্াহ প�্থন্ত থগ্ায়ার ম্যাশ খাওয়াকনা হয়

৩) ২১ থেকে ৭২ েপ্াহ প�্থন্ত থলয়ার ম্যাশ খাওয়াকনা হয়

wewfbœ  ai‡ণi welq ্েম েপ্াহ দদ্েীয় েপ্াহ েৃেীয় েপ্াহ েেুে্থ েপ্াহ

১০দি মুরদির �াচ্চার জন্য 
েেিা জায়িা ্কয়াজন

১' লম্া x ২' েওিা ১' লম্া x ২' 
েওিা

১.৫' লম্া x ২' 
েওিা

২' লম্া x ২' 
েওিা

১০দি মুরদির �াচ্চার জন্য 
খা�াকরর পদরমাণ (েপ্াহ 
দহকেক� েেিা ্কয়াজন)

৪০-৫০০ গ্াম ১০৫০ গ্াম ১৪৭০ গ্াম ২২৪০ গ্াম

১০০দি মুরদির �াচ্চার জন্য 
খা�াকরর জায়িা ্কয়াজন

্েম ২-৩ দিন থ্ 
�া খ�করর োিজ 
দিকে হক�। ২ ঘণ্া 
অন্তর খা�ার দিকে 
হক�

২ দি খা�াকরর 
পাত্র ্কয়াজন,
৩ �ার খা�ার 
দিকে হক�

২ দি খা�াকরর পাত্র 
্কয়াজ্ ন,

৩ �ার খা�ার দিকে 
হক�

২ দি  
খা�াকররপাত্র 
্কয়াজন্ ,৩ 
�ার খা�ার 
দিকে হক�

১০০দি মুরদির �াচ্চার জন্য 
জকলর জায়িা ্কয়াজন

২ দি জকলর পাত্র ২ দি জকলর পাত্র ২ দি জকলর পাত্র ২ দি জকলর 
পাত্র

১০দি মুরদির �াচ্চার জন্য 
েে জকলর ্কয়াজন 

(েপ্াহ দহকেক�)

২ দলিার জল খাক� ৩ দলিার জল খাক� ৪ দলিার জল খাক� ৫ দলিার জল 
খাক�



ো্ারণিাক� মুরদি পালকনর জন্য খাি্য দনকজরা জেদর েকর থনওয়া িাল, োকে খাকি্যর 
গুণিে মান িাল হয়, খরে েম হয় এ�ং িািো খা�ার পাওয়া �ায়। এর ফকল মুরদির 
শরীর ও স্বাস্্য  িাল হয়। এখন দেে ম্যাশ জেদর েরকে দে দে লাকি ও োর শোংশ 
পদরমাণ েে

মুরদি পালকনর থরাি ও োর ্দেোর

মুরদি পালন েকর  আয় �ৃদধি েরকে হকল েদঠে েময় থরাি ্দেকরা্ �্য�স্া গ্হণ েরা 
খু� জরুরী। েদঠে েময় ্দেকরা্ শদতি �ৃদধি না েরকল আদে্থে িাক� থলােোন হ�ার 
েম্া�না থ�দশ োকে, কেই োরকণ ো্ারণ ্দেকে্ে �্য�স্া গ্হণ েরা অে্যন্ত জরুরী। 
োকজই থরাি ্দেকরাক্র ো্ারণ �্য�স্াগুকলা ের্্থকে এ�ার আকলােনা েরা �াে।

রিদমে েংখ্যা দ�েয় শোংশ িাি

১ হলুি িুট্া িাো ৩৫ িাি

২ ্াকনর েুঁকিা ২০ িাি

৩ িম িাো ১০ িাি

৪ �ািাম থখাল ২০ িাি

৫ দেল থখাল ৫ িাি

৬ োকলর খুঁি ৮ িাি

৭ খদনজ ল�ণ ১ িাি

৮ খা�ার ল�ণ ১ িাি

থমাি ১০০ িাি



থরাকির নাম, েময় ও লষিণ                                  

�য়ে ঔে্ �া দিো ্কয়াি দ�দ্

 ১ দিন গু্কোজ ও ইকলেক্ালাইি দমদশ্রে জল (ক্াদন্ত নাশে ও শদতি �্্থে দহোক� �্য�হার)

১ - ০ দিন ম্যাকরক্স থরাকির দিোেরণ (মুরদি দপছু ০.২ দম গ্া উরুর মাংে থপশীকে ইকজেেশন) 

১ - ৩ দিন েোকলর জকল দিিাদমকনর দমশ্রণ এ�ং দ�োকলর জকল এদন্�াকয়াদিে পাউিার, পানীয় জকল 
দিিাদমন এ এ�ং দিিাদমন দ� েমকলেক্স

৪ - ৫ দিন রানীকষিে থরাকির দিোেরণ এফ – ১ (নাকে �া থোকখ এে থফাঁিা থিওয়া) 

৯ - ১০ দিন পেে দিোেরণ, পালকের দনকে

১২ - ১৪ দিন েোকলর পানীয় জকল দিিাদমন দমশ্রণ

১৫ দিন িাম�াকরা থরাকির দিো (থোকখ ১-২ থফাঁিা �া েোকলর পানীয় জকল দমশ্রণ)

১৬ - ১৮ দিন দলিার িদনে (খাি্য �া জকলর েকগে দমশ্রণ)

১৯ – ২১ দিন েেদেদিয়া নাশে ঔে্ ্দেকে্ে দহোক�

২২ – ২৪ দিন দলিার িদনে (খাি্য �া জকলর েকগে দমশ্রণ)

২৮ – ৩১ দিন পানীয় জকল দিিাদমকনর দমশ্রণ এ�ং খাি্য দলিার িদনে

৩২ দিন রানীকষিে থরাকির ্দেকে্ে দিো (এফ – ১ নাকে �া থোকখ ১-২ থফাঁিা থিওয়া)

রিদমে েংখ্যা থরাকির নাম েখন হয় লষিণ দে

১ ম্যাকরক্স ৮ থেকে ১০ 
েপ্াহ �য়কে হয়

১। পা অ�শ হকয় �ায়, ২। িানা ঝুকল পকি, ৩। িলা থ�ঁকে 
�ায় ও খায় না, ৪। পােলা পায়খানা েকর

২ িাম�াকরা ৩ থেকে ৬ 
েপ্াহ �য়কে হয়

১। খাওয়া �ন্ধ েকর থিয়, ২। পালে উক্াখুক্া হকয় পকি 
৩। পাকয়র িাঁি ফুলকে োকে, ৪। েলােল েরকে পাকর না
৫। মলদ্াকরর পালে দিকজ োকে, ৬। জকলর মে োিা 
পােলা পায়খানা েকর



মুরদির থরাি ্দেকরাক্র ো্ারণ উপায়
১। খামাকরর োরপাশ পদরষ্ার রাখা। 

২। খা�ার পাত্র ও জকলর পাত্র পদরষ্ার পদরছেন্ন এ�ং জী�াণুমুতি রাখা।

৩। নলেূকপর জল �্য�হার েরা।

৪। দনি্থরক�াি্য খামার থেকে মুরদির �াচ্চা েংগ্হ েরা।

৫। ঘকরর থমকঝ ে�েময় শুেকনা রাখা।

৬। িািািাদি েকর মুরদি না রাখা। 

৭। ঘকরর মক্্য �াোে েলােকলর �্য�স্া দঠে রাখা। 

৮। েদঠে েমকয় েৃদমর ঔে্ খাওয়াকনা। 

৯। েদঠে েমকয় দিোেরণ েরা। 

১০। েদঠে �য়ে অনু�ায়ী খা�ার থিওয়া (১-৮ েপ্াকহ দেে ম্যাশ, ৯-২০ েপ্াকহ থগ্ায়ার  

৩ রানীকষিে থ� থোকনা �য়কে 
হকে পাকর

১। থখকে োয় না, ২। পালে উক্াখুক্া হকয় পকি 
৩। োিা েুকণর মে পায়খানা েকর, ৪। কোখ, মুখ নাে 
দিকয় জল পকি, ৫। মাো ও িলা থ�ঁকে �ায়

৪ েেদেদিওদেে ে� �য়কে হকে 
পাকর

১। রতি পায়খানা েকর, ২। পালে একলাকমকলা হকয় �ায়
৩। ঝুঁদির লাল রে ফ্যাোকশ হকয় �ায়

৫ পুকলারাম ০ থেকে ৪ েপ্াহ 
�য়কে হকে পাকর

১। োিা েেেকে পায়খানা, ২। শ্বেেটি, দঝমুদন থিখা থিক�
৩। পালে অদ�ন্যস্ থিখা থিয়, ৪। খাওয়াকে অনীহা

৬ ে� �য়কে হকে 
পাকর

১। ঝুদঁিকে, মুকখ, পাকয়, নাকে গুদি থিখা থিক�, ফেো 
থিখা থিক�, ২। দিম েম থিক�, ৩। খা�ার থখকে অনীহা 
থিখা থিক�



     ম্যাশ, ২১-৭২ েপ্াকহ থলয়ার ম্যাশ)।

১১। ২-৩ েপ্াহ �াকি েুন ছদিকয় দিকয় দলিার ওকলাি পাকলাি েরার �্য�স্া েরা।

১২। �াচ্চার �য়ে �ািার েকগে েকগে দলিাকরর উচ্চো �ািাকনা।

১৩। �াচ্চার �য়কের োকে োকে খা�াকরর ও জকলর পাকত্রর উচ্চো দঠে েরা। দপকঠর 
থলকিকল খা�াকরর জায়িা আর থোকখর থলকিকল জকলর জায়িার �্য�স্া রাখা।

দিম থেকে �াচ্চা থফািাকনা

থ� থোন উ�্থর দিম থেকে �াচ্চা থফািাকনা �ায় োহকল জানা িরোর উ�্থর দিম োকে 
�লক�া, মুরদি ও থমারকির েংদমশ্রণ ঘদিকয় থ� দিম উৎপািন হয় থেগুদলকে উ�্থর দিম �লা 
�ায়, উ�্থর দিম থপকে থিকল ৮ থেকে ১০দি মুরদি দপছু এেদি েুস্ থেদজ থমারি রাখা 
িরোর।

�াচ্চা থফািাকনার জন্য উপ�ুতি দিম দন�্থােন
১) ্দেদি দিকমর ওজন ৫০ – ৬০ গ্াম ওজকনর হকে হক� 

২) দিকমর �য়ে হক� ৭-১০ দিন

৩) ফািা ও দিম দিেকর অংশ নিকল থেগুদল দিম থফািাকনার জন্য দন�্থােন না েরা

৪) দিমগুদল আকলাকে ্রকল দিকমর মক্্য োকলা িাি থিখা �ায়, কেগুদল �াচ্চা থফািাকনার 
জন্য দন�্থােন না েরা

৫) দিম ো্ারণে, োিা �া লালকে রকের থিখা �ায় এর মক্্য থ�গুদল উজ্জ্বল; েেেকে, 
মেৃণ হক�, কেগুদল দিম থফািাকনার জন্য দন�্থােন েরা

৬) থ� েমস্ দিকমর থখাো পুরু শতি থেগুদল দিম থফািাকনার জন্য দন�্থােন েরা

৭) দিমগুদল ো থিওয়ার আকি দিমগুদলকে জী�াণুমুতি েরা

এেদি ো থিওয়া মুরদির জন্য েেগুদল দিকমর ্কয়াজন – মুরদির আোকরর উপর দনি্থর 
েকর দিকমর েংখ্যা, ো্ারণে এেদি মুরদি ৮ থেকে ১২ দি প�্থন্ত দিকম ো দিকয় �াচ্চা 
থফািাকে েষিম। 
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মকন রাখক�ন
y মুরদি পালকন আপনার পদর�াকরর অপুদটি িূর হয়।
y আপনার মুরদি খামার থেকে আপনার আকয়র েুক�াি �াকি।
y কিকশ পুদটিের খা�াকরর উৎপািন �ৃদধি পায়।
y মুরদি দশকল্প আরও িশজকনর োজ পাওয়ার েুক�াি জেদর হয়।

দিম থফািাকনার জন্য থেমন মুরদি দন�্থােন েরা হক�

১) থ� মুরদি দিম পািা থশে হকল দিকমর উপর থেকে েহকজ 
উঠকে োয়না, োিা দিকল থেকি আকে এমন মুরদি দন�্থােন েরা

২) �াকির ওজন মাঝাদর হক� 

৩) িাকয় উেুন থনই এ�ং শান্ত স্বিাক�র, এমন থরাি মুতি মুরদি 
দন�্থােন েরা।

ো থিওয়া জন্য পাত্র দন�্থােন 

১) �াঁকশর ঝুদি, দিকনর থেিো পাত্র, মাদির েওিা পাত্র দন�্থােন েরা

২) শুেকনা খকির িুেকরা। শুেকনা োকঠর িূদে, শুেকনা �াদল ইে্যাদি দন�্থাদেে পাকত্রর উপর 
দ�দছকয় দিকয় ো থিওয়ার উপ�ুতি েরা। 

মুরদির �ত্ন ও পদরে�্থা

১) থ� ঘকর দিম থফািাকনা হক�, েখাকন থ�ন মুরদির থোন অেুদ�ক্ না হয় 

২) থ� ঘর দন�্থােন েরা হক� থে ঘকর থ�ন আকলা �াোে েলােল েকর 

৩) ঘকরর মক্্য �ৃদটির জকলর ঝাপিা না লাকি থে দিেিা লষি্য রাখা 

৪) �দি মুরদির িাকয় উেুন হয়, োহকল দিম থফািাকনার পাকত্র ৮ থেকে ১০ দিন অন্তর 
থিাতিা পাো গুঁকিা ছদিকয় থিওয়া

৫) ো থিওয়া মুরদির জন্য ২-৩ �ার খা�ার ও জকলর �্য�স্া রাখা। 


