
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

উপপরিচালকেি দপ্তি 

মৎস্য অরিদপ্তি,, ময়মনর িংহ রিভাগ, ময়মনর িংহ 

 প্ররিক্ষণ মরিউল 

 

 উন্নত মাছচাষ কেৌিল 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১

২

৩

৪

৫

৬

পুকুি  িংস্কাি 

• ভাঙ্গা পাড় কমিমত েিা। 

• পাকড়ি গতত ভিাট েিা; যাকত িাইকিি পারন ও প্রারণ 

পুকুকি প্রকিি েিকত না পাকি। 

• প্ররত ৩-৪ িছি পিপি পুকুি শুরেকয় পচা োঁদা তুকল 

কেলা ও তলা শুরেকয় কেকট কদওয়া। 

পয তাপ্ত আকলাি ব্যিস্থা েিা 

• পারনি তাপমাত্রা ভাকলা থােকি। পারনকত যকথষ্ট 

পরিমাকন অরিকেন ততরি হকি।  

• রিপাে রিয়া িড়কি। মাকছি বৃরি ভাকলা হকি। 

• পাকড়ি িড় গাকছি িালপালা কছকট কদওয়া। পাকড়ি 

ক াপ-েঙ্গল দূি েিা। আগাছা অপ ািণ েিা। 

পুকুি ক ালা কমলা িা া 

• িাতা  যত পারনকত কেউ ক লকি; তত কিরি পারনকত 

অরিকেন রমিকি। 

• পাকড় চুড়া ও পারনি উচ্চতাি মকে ব্যিিান েম িা া। 

অথ তাৎ পাড় রনচু েিা। 

• পাকড়ি গাছ-পালা পরিস্কাি িা া। অন্তত রিপরিত দুটি 

পাকড় গাছ-পালা না িা া। 

িাক্ষুকষ ও অিারিত মাছ দুি েিা 

•  িকচকয় উত্তম পুকুি শুোকনা। 

• না হকল ঘন োঁক ি োল িাি িাি টানা। 

• যরদ প্রকয়ােন হয় তকি কিাকটনন পাউিাি প্রকয়াগ েিা। 
 

কিাকটনকনি মাত্রা:  

প্ররত িতািংকি প্ররত ফুট পারনি েন্য ৩০ গ্রাম। 

 

প্রকয়াগ পিরত: প্রকয়ােনীয় কিাকটনন  ামান্য পারন রমরিকয় 

োই েকি রনকত হকি। োই  মান রতনভাকগ ভাগ েকি 

রনকত হকি। এেভাগ কছাট কছাট ট্যািকলট েকি  মান ভাকি 

পারনকত রছটাকত হকি। িারে দুইভাগ পারনকত গুকল 

 মানভাকি পারনকত রছটাকত হকি। 

 

চুন প্রকয়াগ 

•  িকচকয় উত্তম পুকুি শুোকনা। 

• না হকল ঘন োঁক ি োল িাি িাি টানা। 

• যরদ প্রকয়ােন হয় তকি কিাকটনন প্রকয়াগ েিা। 
 

চুকনি মাত্রা:  

প্ররত িতািংকি ১-১.৫ কেরে। 

 

প্রকয়াগ পিরত:  োকল পারনকত রভরেকয় িা কত হকি। 

 োল ৯-১০ টাি রদকে গুকল ঠান্ডা অিস্থায় পারনকত রছটিকয় 

রদকত হকি। 

 াি প্রকয়াগ 

• মাকছি প্রাকৃরতে  াদ্য উরিদেণা ও প্রারণেণা উৎপাদকনি 

েন্য  াি প্রকয়াগ েিকত হকি। 
 

 াকিি মাত্রা:  

প্ররত িতািংকি:  ত ল-  ৩০০ গ্রাম 

  ইউরিয়া- ২০০ গ্রাম 

  টিএ রপ- ২০০ গ্রাম 

 

প্রকয়াগ পিরত: প্রকয়ােনীয় পারনকত ত ল ও টিএ রপ এেকত্র 

রভরেকয় িা কত হকি। পকিি রদন  োল ৯-১০ টায় তাকত 

ইউরিয়া রমরিকয়  মস্ত পুকুকি রছটিকয় রদকত হকি। 

 

পুকুি প্রস্তুরত ব্যিস্থাপনা 



 

কপানা মজুদ ব্যিস্থাপনা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gRy` NbZ¡: cÖwZ weNvq

wmjfvi Kvc©- 100 wU

KvZjv- 30 wU

iæB- 150 wU

g„‡Mj- 120 wU

Kvwc©I- 30 wU

MÖvm Kvc©- 10 wU

eo AvKv‡ii †cvbv Qvov

‡Kb eo AvKv‡ii †cvbv Qvo‡eb? KviY-

‡QvU †cvbvi g„Zz¨nvi †ekx| cwigvbgZ †cvbv Qvov hvq

bv| ‡QvU †cvbv ZvovZvwo ev‡o bv|

wK AvKv‡ii †cvbv Qvo‡eb?

iæB RvZxq gvQ 250-500 MÖvg IR‡bi|

‡cvbv †kvab K‡i Qvov

10 wjUvi AvqZ‡bi evjwZ‡Z cvwb wbb| Zv‡Z 3

gy‡Vv jeb ev 1 Pv PvgP Wv³vix cUvk wgkvb|

evjwZi Dci GKwU Nb Rvj ivLyb| cÖwZ ev‡i 200

†cvbv †Q‡o 1 wgwbU †Mvmj Kivb| evjwZi GKB

cvwb‡Z 4 evi †cvbv †kvab Ki‡Z cvi‡eb|

‡cvbv †UKmB K‡i Qvov

‡cvbvi cvÎwU cyKz‡ii cvwb‡Z 15-20 wgwbU fvwm‡q

ivLyb| cv‡Îi wKQy cvwb cyKz‡i †d‡j w`‡q cyKz‡ii

wKQy cvwb cv‡Î wb‡q cvÎ I cyKz‡ii cvwbi ZvcgvÎv

mgvb Kivi †Póv Kiæb| ‡cvbvi cv‡Îi cvwb I

cyKz‡ii cvwbi ZvcgvÎv KvQvKvwQ n‡j cvÎ KvZ

K‡i aiæb|

my ’̄̈ †cvbv Qvov

mej †cvbv †ekx Drcv`b, jvf †ekx| ZvB †cvbv

†Kbvi mgq `yÕwU welq ¸iæZ¡ w`‡Z n‡e- mwVK

cÖRvwZ I ¸YMZgvb|

GKwU cv‡Î ev evjwZ‡Z cvwb wb‡q nvZ Øviv †mªvZ

m „wó Kiæb| KqUv †cvbv †Q‡o ch©‡e¶Y Kiæb| my ’̄̈

†cvbv †mªv‡Zi wecix‡Z mvZvi KvU‡Z _vK‡e|

KLb †cvbv Qvo‡eb?

mKv‡j ev we‡K‡j hLb cyKz‡ii cvwb VvÛv _v‡K|

Kov †iv‡` I e„wói g‡a¨ †cvbv Qvo‡eb bv|

‡Kv_vq †cvbv Qvo‡eb?

cv‡oi KvQvKvwQ †cvbv Qvo–b|

mv_x dmj wn‡m‡e  
 

cve`v/¸jkv/wks/ 

gv¸i/Mj`v wPswo- 

1500 wU ছাড়া। 
 

AwZwi³ †cvbvi Qvovi ÿwZ 

1| Pvwn`vi Zzjbvq gv‡Qi Lv`¨ Kg nIqvq gvQ ~̀e©j _vK‡e| 

2| gvQ ZvovZvwo evo‡e bv|  

3| cvwb K‡g †M‡jB gv‡Qi †ivM ïiæ n‡e|  

4| cvwb‡Z Aw·‡R‡bi Afve n‡q gvQ gviv †h‡Z cv‡i| 

 

 



wewfbœ Pvl c×wZi gRy` NbZ¡ 

 

cÖRvwZ Kvc© wgkÖPvl Kvc©-Mj`vi 

wgkÖPvl 

Kvc©-‡Zjvwcqv Kvc©-

¸jkv/cve`v 

Kvc©-wks 

wmjfvi Kvc© 3 4 3 3 5 

KvZjv 1 2 1 1 1 

weM‡nW Kvc© - - -  - 

iæB 5 2 5 5 5 

g„‡Mj 4 - 3 4 - 

Kgb Kvc© 1 0 1 1 - 

MÖvm Kvc© 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 

micyuwU 5 - -  - 

Ry‡fbvBj - 40    

g‡bv‡m· 

†Zjvwcqv 

- - 20  - 

wks - - -  200 

¸jkv/cve`v  - - 80/50 - 

‡gvU 20 48 34 94/64 212 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রতি

তিনের

কাজ

প্রতি

সপ্তানের

কাজ

প্রতি

মানসর

কাজ

প্রতি

দুই

মানসর

কাজ

মানে

মানে

তেয়তমি

 াি প্রকয়াগ 

• ৭-১০ রদন অন্তি রিঘা প্ররত ত ল ৫ কেরে, ইউরিয়া ২ 

কেরে ও টিএ রপ ২ কেরে রমরিকয় তিল েকি 

প্রকয়াগ। 

• িিং না আ কল রিঘা প্ররত চুন ৮ কেরে+রেপ াম ২৫ 

কেরে আলাদাভাকি রভরেকয় কিক  নিম হকল এেকত্র 

রমরিকয় পুকুকি প্রকয়াগ েিকত হকি। 

চুন প্রকয়াগ 

• রিঘা প্ররত ১০ কেরে। অিশ্যই তিল ও ঠান্ডা েকি।  

•  োল ৯-১০ টাি রদকে। 

 

কপ্রািাকয়াটিে প্রকয়াগ 

• রিঘা প্ররত ৫০ গ্রাম (নিকেয়াি, পন্ডকেয়াি) 

• ২০০ গ্রাম িারলি  াকথ রমরিকয় রিকেকল পুকুি 

পারনকত  মানভাকি রছটিকয় রদকত হকি। 

লিন প্রকয়াগ 

• রিঘা প্ররত- ১০ কেরে।  

• পারনকত গুকল  মানভাকি পুকুকিি পারনকত রছটিকয় রদকত 

হকি। 

হিিা টানা 

• তলাি গ্যা  কিি েকি কদওয়াি েন্য হিিা টানকত হকি। 

•  োল ৯-১০ টাি রদকে। 

 

স্বাস্থয পিীক্ষা েিা 

• মাকছি বৃরি। কিাগ-িালাই। পিেীিীি আিমন ইতযারদ 

পয তাকিক্ষকণি েন্য স্বাস্থয পিীক্ষা েিা। 

আয়-ব্যকয়ি রহ াি  িংিক্ষণ েিা। 

 

 াদ্য প্রকয়াগ 

• মাকছি িিীকিি ওেকনি িতেিা ২-৩ ভাগ। 

• মাক  ৭ রদন রভটারমন র +মারি রভটারমন যুক্ত েকি 

 াওয়াকত হকি। প্ররত কেরে  াকদ্যি  াকথ ৩ গ্রাম। 

• ২টি রিম োটাকিন। কুসুম িাদ রদকয়  াদা অিংকিি 

 াকথ রভটারমন ভাকলাভাকি রমরিকয় রনকত হকি। ১-২ 

কেরে  াকদ্যি  াকথ রমরিকয় েযাকনি রনকচ শুোকত 

হকি।  োকল রভটারমন যুক্ত  াদ্য প্রথকম রদকত হকি। 

কপানা মজুদ পিিতী েিণীয় 



েরতপয়  মস্যা ও  মািান 

 

 ারি  াওয়া 

পারনকত অরিকেকনি অভাি হকল মাছ  ারি  ায়। 

 

পারনকত অরিকেন অভাকিি োিণ মূহ- 

১) মজুদ ঘনত্ব কিরি হকল। 

২) পচন রিয়া কিরি হকল। 

৩) পুকুকি কিাদ ভালভাকি না পড়কল। 

৪) প্রকয়ােনীয় পরিমান শ্যাওলা না থােকল। 

 

েিণীয়ঃ উপকিি  মস্যাগুকলা দূি েিকত হকি। 

 

তৎক্ষরণেভাকি েিণীয়: 

১) নলকুকপি পারন রদকত হকি। 

২) পারন আকদারলত েিা কযকত পাকি। 

৩) রিঘা প্ররত রেওলাইট- ৫ কেরে+অরিকলা/অরি 

এ/অরিকগাল্ড- ৩০০ গ্রাম এেকত্র প্রকয়াগ। 

 

 

 

cvwbi Dci jvj ¯Íi 

AwZwi³ †jŠn A_ev jvj †kIjvi Rb¨ cvwbi Dci jvj ¯Íi 

co‡Z cv‡i| d‡j m~‡h©i Av‡jv cÖ‡ek Ki‡Z cv‡i bv| 

cyKz‡i Lv`¨ I Aw·‡Rb NvUwZ nq|  

 

cÖwZKvi 

• cÖwZ weNvq 2.5 ‡KwR imyb †e‡U cvwb‡Z ¸‡j cÖ‡qvM| 

• jvj †kIjvi ¯Íi wbqš¿‡bi Rb¨ cÖwZevi (2-3 evi) 

kZvsk cÖwZ 100-125 MÖvg BDwiqv mvi (10-12 w`b 

cici) wQwU‡q w`‡j fvj dj cvIqv hvq|   

• kZvsk cÖwZ 100 MÖvg nv‡i wdUwKixI e¨envi Kiv hvq|  
 

cvwb‡Z mvi †`Iqvi ciI is bv Avmv 

mvaviYZ cvwbi nvW©‡bm K‡g †M‡j GUv nq|  

 

cªwZKvit 

• cÖwZ weNv Rjvk‡q 5 †_‡K 7 dzU MfxiZvi Rb¨ 4 

‡KwR M‡gi AvUv ev gq`vi mv‡_ 3 †KwR BDwiqv mvi 

GKw`b ª̀exf~Z K‡i †i‡L cyKz‡i cÖ‡qvM Ki‡j 7 w`‡bi 

g‡a¨ cÖvK…wZK Lv`¨ e„w× n‡Z cv‡i|  

A_ev 

• weNv cÖwZ 30 †KwR wRcmvg I 10 †KwR Pzb GK‡Î 

wfwR‡q †i‡L Rjvk‡q cÖ‡qvM Ki‡j cvwbi is Avm‡e 

I Zvi ¯’vqxZ¡ e„w× cv‡e| 

 

cvwbi Dci meyR ¯Íi 

AwZwi³ †kIjvi Rb¨ cvwbi is Nb meyR n‡q hvq| d‡j 

iv‡Zi †ejvq cvwb‡Z Aw·‡Rb K‡g hvq Ges w`‡bi †ejv 

wcGBP gvb †e‡o hvq| G Ae¯’vq gvQ cvwbi DcwiZ‡j Lvwe 

†L‡Z cv‡i| 

েিণীয়: 

• cyKz‡i mvi I Lv`¨ cÖ‡qvM eÜ K‡i w`‡Z n‡e| m¤¢e n‡j 

Kgc‡¶ 10% cvwb e`j K‡i w`‡Z n‡e| 

• Zuy‡Z cÖ‡qvM- kZvsk cÖwZ 12-15 MÖvg Zzu‡Z K‡qK fvM 

K‡i cvwbi Dc‡ii Í̄i †_‡K 10-15 †mtwgt bx‡P 

Kvc‡oi †cvUjvq evu‡ki LyuwU‡Z †eu‡a w`‡j †kIjv K‡g 

hv‡e| 

• cyKz‡i ¶zw`cvbv †Q‡o †`qv †h‡Z cv‡i| 

• wmjfvi Kvc© †Q‡o †`qv hvq|  

• kZvsk cÖwZ 1 †KwR nv‡i Pzb cÖ‡qvM| 

 

mywR †cvKv ev gvLb †cvKv 

cyKz‡i cÖvK…wZK fvimvg¨ eRvq bv _vK‡j mywR ev gvLb 

†cvKvi Dc ª̀e †ewk n‡Z cv‡i| GwU GK ai‡bi cÖvwYcøv¼Ub 

hv weM‡nW ev KvZjv gv‡Qi Av`k© Lv`¨| ˆRe c`v‡_©i 

AvwaK¨ _vK‡j| AwZwi³ ˆLj e¨envi Ki‡j| gv‡Qi NbZ¡ 

†ewk n‡j| KvZjv, weM‡nW Kg _vK‡j gvLb †cvKv ev mywR 

†cvKv †ewk nq|  

 

cÖwZKvit  

• kZvsk cÖwZ 20 †m.wg. AvKv‡ii 4wU KvZjv ev 

weM‡nW gRy` Kiv †h‡Z cv‡i| 

• kZvsk cÖwZ wgD‡iU Ae cUvk mvi cÖ‡qvM Kiv  

• weNv cÖwZ 40 wgwj Gb‡MÖe/‡W‡jwU·/Gwmwg· e¨envi 

Kiv †h‡Z cv‡i| 

†NvjvZ¡ 

m~‡h©i Av‡jv cvwb‡Z Kg cÖ‡ek K‡i, d‡j Lv`¨ ˆZix nq bv| 

gvQ I wPswoi dyjKv bó n‡q hvq| 

cÖwZKvi 

• Pzb cÖ‡qvM- kZvsk cÖwZ 1-2 †KwR| A_ev 

• wRcmvg-  kZvsk cÖwZ 1.5-2 †KwR| A_ev 

• wdUKvix-  240-245 MÖvg/kZvsk/30 †mwg MfxiZv|  

 

 

 

 



gv‡Qi KwZcq †ivM-evjvB I Zvi cÖwZKvi 

 

wewfbœ Kvi‡Y gv‡Q †ivM evjvB n‡Z cv‡i| me‡P‡q eo KviY n‡jv cvwbi cwi‡ek bó n‡q hvIqv| cwi‡ek bó n‡j gvQ 

`~e©j n‡q c‡o; cÿvšÍ‡i RxevYy kw³kvjx nq| ZvB †ivM e¨e¯’vcbvq gv‡Qi cwi‡ek Z_v cvwbi ¸Yv¸Y eRvq ivLv A‡bK 

†ekx ¸iæZ¡c~Y ©| 

 

‡h me Kvi‡Y cwi‡ek ỳwlZ nq- 

• AwaK Nb‡Z¡ gvQ gRy` Ki‡j| 

• AZ¨waK mvi I Lv`¨ e¨envi Ki‡j| 

• cyKy‡i evB‡ii cvwb cÖ‡ek Ki‡j| 

• cyKz‡ii Zjvq cuPv ˆRe c`v_© I welv³ M¨vm m„wó n‡j| 

• Mv‡Qi cvZv I RjR AvMvQv †ewk co‡j| 

 

 

‡iv‡Mi mvaviY j¶Y 

• gv‡Qi ¯̂vfvweK Pjv‡div eÜ n‡q hvq, D‡Ïk¨nxbfv‡e GKvwK Pjv‡div K‡i| `je×fv‡e †Nviv‡div K‡i bv| 

• gvQ cvwbi Dc‡i D‡V Lvwe Lvq| 

• gv‡Qi dzjKvi ¯^vfvweK is bó n‡q hvq| 

• gv‡Qi †`‡ni Dci jvj/Kv‡jv/mv`v `vM c‡o| 

• gvQ LvIqv `vIqv eÜ K‡i †`q| 

• gv‡Qi †`‡n wcw”Qj weRj _v‡K bv eis LmL‡m n‡q hvq| 

• gvQ †Kvb wKQyi mv‡_ Mv Nl‡Z _v‡K| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lvic cwi‡ek

kw³kvjx 

Rxevby
ỳe©j gvQ

Rvj Uvbvi mgq gv‡Qi D‡jøwLZ j¶Y¸‡jv ch©‡e¶Y K‡i 

`ªæZ e¨e¯’v MÖnb Ki‡Z n‡e| kx‡Zi mgq †Kvb cyKz‡i Rvj 

Uvbvi ci Ab¨ cyKz‡i H Rvj e¨env‡ii c~‡e© 10 wjUvi 

cvwb‡Z 1 Pv PvgP cUvwkqvg cvig¨v½v‡bU `ªe‡Y Wzwe‡q 

†kvab K‡i w`‡Z n‡e|  

 

cÖv_wgKfv‡e †h †Kvb †ivM †`Lv w`‡j mv‡_ mv‡_ kZvsk 

cÖwZ 250 Mªvg Pzb I 250 MÖvg wn‡m‡e jeb cyKz‡i cÖ‡qvM 

K‡i gvwU I cvwb RxevYy gy³ K‡i wb‡Z n‡e| 

 



K‡qKwU mvaviY †ivM I cÖwZKvi 

 

K. gv‡Qi ¶Z †ivM 

cuywU, †kvj, UvwK, MwP, evBg BZ¨vw` gv‡Q GB †ivM †ekx 

†`Lv hvq| Kvc© RvZxq gvQI G †iv‡M AvµvšÍ nq| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cÖwZKvit 

• cyKz‡i kZvsk cÖwZ 0.5 †KwR Pzb I 0.5 †KwR nv‡i 

jeb wZb mßv‡n wZb evi cÖ‡qvM|  

• cÖwZ †KwR Lvev‡ii mv‡_ 10 MÖvg nv‡i Aw·‡mbwUb 20 

ev †ibvgvBwmb `yB mßvn cÖ‡qvM| A_ev 

• cyKz‡i 35 MÖvg/kZvsk/30 †mwg cvwb wn‡m‡e cUvwkqvg 

cvig¨v½v‡bU cÖ‡qvM| 

 

 

 

M. jvj dzUKx 

wmjfvi Kv‡c© G †ivM †ekx n‡q _v‡K|  

 

 

 

 

 

cÖwZKvi 

• kZvsk cÖwZ 1 †KwR Pzb cÖ‡qvM|  

• cyKz‡ii cvwb‡Z kZvsk cÖwZ 1 dzU cvwbi MfxiZvi Rb¨ 

25 MÖvg cUvwkqvg cvig¨v½v‡bU cÖ‡qvM| 

• cÖwZ †KwR Lvev‡ii mv‡_ 10 MÖvg nv‡i Aw·‡mbwUb 20 

ev †ibvgvBwmb `yB mßvn cÖ‡qvM| 

 

 

 

 

N. dyjKv cPv ‡ivM 

Kvc© RvZxq gvQ G †iv‡M AvµvšÍ nq|  

 
 
 
 
 
cÖwZKvi 

• cyKz‡i kZvsk cÖwZ 500 MÖvg Pzb cÖ‡qvM| 

• cÖwZ kZ‡K 5 dzU cvwbi MfxiZvi Rb¨ 20 MÖvg 

g¨vjvKvBU MÖxb ̧ ‡jv cvwb‡Z cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e| cici 

wZb mßvn| 

• cÖwZ kZ‡K 5 dzU cvwbi MfxiZvi Rb¨ 300 MÖvg 

wn‡m‡e jeb cÖ‡qvM| cici wZb mßvn| 

• weNv cÖwZ 5 dzU cvwbi MfxiZvi Rb¨ 100 wgwj 

†ibvKzBb 20% mwjDkb e¨envi Ki‡Z n‡e| 

 

L. ‡jR I cvLbv cuPv †ivM 

 

 

 

 

 

cÖwZKvi 

• cÖwZ †KwR Lvev‡ii mv‡_ 10 MÖvg nv‡i ‡UUªvmvBwK¬b, 

Aw·‡UUªvmvBwK¬b ev Aw·‡mbwUb 20 ev †ibvgvBwmb ỳB 

mßvn cÖ‡qvM| A_ev 

• cyKz‡ii cvwb‡Z kZvsk cÖwZ 1 dzU cvwbi MfxiZvi Rb¨ 

25 MÖvg cUvwkqvg cvig¨v½v‡bU A_ev 6 MÖvg Zzu‡Z 

e¨envi K‡i Gi cÖwZKvi cvIqv hvq| 

• cÖwZ weNvq 3 dzU cvwbi MfxiZvq 150 wgwj nv‡i 

†cvwfb ev fv‡qvwWb cÖ‡qvM Kiv hvq| cÖ_g w`b 

cÖ‡qv‡Mi c‡ii w`b cyivq 50 wgwj nv‡i cÖ‡qv‡M AwaK 

dj cvIqv hvq| 

  
O. gv‡Qi DKzb 

cyKz‡ii Zjvq AwZwi³ ˆRe c`v‡_©i Dcw¯’wZ‡Z Avi¸jvm bvgK ciRxexi Kvi‡Y GB †ivM nq| 

 

‡iv‡Mi 

KviY 

t cyKz‡ii ~̀wlZ cwi‡e‡k e¨vK‡Uwiqv 

Øviv AvµvšÍ n‡j gv‡Q GB †ivM nq 

Ges fvix c`v‡_© cyÄxfeY (Kcvi, 

wRsK cvi`, G¨vjywgwbqvg)| 

mgq t mvaviYZt kxZ I MÖx®§Kvj| 

j¶Y t gv‡Qi ‡`‡ni wewfbœ As‡k cÖ_‡g 

jvj `vM †`Lv hvq cieZx©‡Z Nv n‡q 

hvq|  

 

KviY t cyKz‡ii Zjvi AwZwi³ ˆRe c`v_©, 

e¨vK‡Uwiqv| 

mgq t mvaviYZt MÖx®§ I el©vKvj| 

j¶Y t 1) ‡jR I cvLbv c‡P †h‡Z 

cv‡i| 

2) cvLbv wQu‡o mv`v n‡q hvq 

 

KviY t cyKz‡ii Zjvq AwZwi³ Kv`v, AwaK 

gRy` NbZ ¡ I e¨vK‡Uwiqv 

mgq t kxZKvj| 

j¶Y t ‡`‡ni wewfbœ As‡k jvj`vM †`Lv 

hvq| `vM¸‡jv‡Z wUc w`‡j i‡³i  

g‡Zv †ei nq| 

 

KviY t cyKz‡ii Zjvq AwZwi³ Kv`v, AwaK 

gRy` NbZ¡ I e¨vK‡Uwiqv 

mgq t Mi‡g †ekx †`Lv hvq| 

j¶Y t dzjKvq jvj ‡Mvj `vM †`Lv hvq 

c‡i mv`v n‡q hvq| 

 



j¶Y 

gvQ Aweivg †QvUvQywU K‡i| †Kvb wKQyi mv‡_ Mv Nl‡Z _v‡K| †`n jvj eY© aviY K‡i| †`‡ni wewfbœ As‡k ¶†Zi m„wó 

nq| j¶¨ Ki‡j AvB‡ki Dci ¶z ª̀vKvi DKzb †`Lv hvq|  

 

cÖwZKvi 

o wicKW©- weNv cÖwZ 5-7 dzU MfxiZvi Rb¨ 40 wgwj| A_ev 

o g¨vjvw_qb- wWcUv‡i‡·i Abyiƒc| A_ev 

o mywgw_qb- kZvsk cÖwZ 1 dzU cvwbi MfxiZvi Rb¨ 2-3 wgwj| mßv‡n GKevi (3 mßvn ch©šÍ)| 

o weNv cÖwZ 5 †_‡K 7 dzU cvwbi MfxiZvi Rb¨ 40 GgGj nv‡i ‡W‡jwU·, †Wwmm, Gwmwg· BZ¨vw` ci ci wZb mßvn 

mÜ¨vi mgq cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e| 

 

‡ivM wbivg‡qi †P‡q †ivM cÖwZ‡iva me‡P‡q fvj| †ivM cÖwZ‡iv‡ai mnR c_ n‡jv- 

• h_vh_fv‡e cyKzi cÖ ‘̄Z K‡i †cvbv Qvov| 

• cwigvYgZ my¯’̈  †cvbv Qvov| 

• ‡cvbv †kvaY K‡i Qvov| 

• wbqwgZ mvi I Lv`¨ cÖ‡qvM Kiv| 

• evB‡ii AevwÃZ cÖvYx I cvwb cyKz‡i XyK‡Z bv †`qv| 

• AwZwi³ Kv`v I cuPbkxj ˆRe c`v_© Zz‡j †djv| 

• el©vi ci I kx‡Zi cÖviv‡¤¢ 0.5 †KwR/kZvsk wn‡m‡e Pzb cÖ‡qvM Kiv| 

 

 

 


