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                             াঙ্গা ভাছছয চাল  

 

১. াঙ্গা ভাছছয চালঃ 

ভাছটি প্রাকৃতিক ভুক্ত জরাছে তফছল কছয দেছয েতিণাঞ্চছরয নেী উকূরীে ঞ্চছর াওো মাে। ফিত ভাছন 

তযছফগি তযফিত ছনয পছর নেীয নাফযিা তেন তেন হ্রা াছে। াছে াছে এয প্রাকৃতিক প্রজনন দিত্র ভূ িতি 

গ্রস্থ ওোয পছর াঙ্গা ভাছছয উ ােনও ক্রভঃ কছভ মাছে। িছফ ুকুছয াঙ্গা চাছলয ফযাক ম্ভাফনা োকাে 

অতয েক দেছকআ এয ওয কামতক্রভ ফযি যছেছছ। 

 

২. াঙ্গা চাছলয ুকুয তনফতাচনঃ 

o াঙ্গা চাছলয ুকুয অেিাকায ছর বার ে। ুকুছযয িরা বারবাছফ ভির কছয তনছি ছফ। ুকুছযয 

াতনয গবীযিা ৪.৫-৬ পুট মতন্ত যাখা েযকায। 

o াঙ্গা চাছলয জনয দোঅঁ ভাটিয ুকুয ছফছচছে বার। জরুতয প্রছোজছন মাছি দ্রম্নি াতন দেো মাে 

দজনয ুকুছযয কাছছআ গবীয ফা গবীয নরকূছয ফযফস্থা যাখা েযকায। 

o ফলতাে ফা তিতযক্ত ফৃতিছি মাছি কছয ুকুয দবছঙ্গ না মাে দজনয অছগ দেছকআ প্রছোজনীে দভযাভি দছয 

দপরছি ে। 

o ছফতাতয এভন জােগাে ুকুযটি দফছছ তনছি ছফ দমখাছন দমাগাছমাছগয ুতফধা বার এফং মতাপ্ত তনযাত্তা 

ফযফস্থা যছেছছ। 

৩. ুকুয প্রস্তুতিঃ 

ুকয তনফতাচন কযায ছযয কাজটি ছরা ুকুযছক বারবাছফ প্রস্তুি কছয দনো। ুকুয প্রস্তুতি ম্পছকত  তকছু গুরুত্বূণত 

িেয ছরা- 

o ুকুছয নানা প্রকৃতিয ও বফতছিয জরজ অগাছা োকছর প্রেছভআ দগুছরাছক তযছে দপরছি ছফ। 



 

2 

www.ekrishok.com 

 

o াঙ্গা চাছলয ুকুছয প্রছোজনীে ও যািুছ ভাছ দমভন-দার, দফাোর, গজায, টাতক, ফাআভ, ভরা, দেরা 

আিযাতে ভাছছক াঙ্গা চাছলয অছগআ াযণ কযছি ছফ। তফতবন্নবাছফআ এছেযছক াযণ কযা মাে। 

এছফয ভছধয যছেছছ- 

 ঘন পাঁছয জার ফাযফায দটছন ফ ধযছণয নাকাতিি ভাছ তযছে দপরছি ছফ; 

 ুকুছযয াতন তযষ্কায কছয এফং ম্ভফ ছর িরায ভাটি রাঙ্গর তেছে চাল কছয তেছি ছফ; 

 ছনক ভে তফতবন্ন দ্ধতি ফরম্বন কযছরও প্রছোজনীে ও যািুদ ভাছছেয মূ্পণত ধ্বং কযা ম্ভফ ে 

না। দছিছত্র স্থানীে ভ য তপছয যাভত নুমােী তফতবন্ন ওলুধ ফযফায কছয এছেয েভন কযা দমছি 

াছয। 

 ুকুযছক ভাছ চাছলয উমুক্ত ও দটকআ কযছি চুন প্রছোগ খুফ গুরুত্ব ূণত। দম ফ ুকুছযয াতনছি 

ছম্যাছত্তয ভয দনআ দখাছন প্রতি িছক ১ দকতজ চুন প্রছোগ কযছি ে। চুন প্রছোছগয অছগ গুছ া কছয 

তভত কছয তনছর এয কামতকাতযিা ছনক গুণ দফছ  মাে। 

 ুকুছযয প্রাকৃতিক খাফায উ ােন ফৃতদ্ধয জনয বজফ এফং যাােতনক ায েছুটাআ ফযফায কযা ছে োছক। 

াধাযণি চুন প্রছোছগয ৪/৫ তেন য ায প্রছোগ কযছি ে। নিুন ুকুয এফং দফছর ভাটিয ুকুছয বজফ 

ায দফত প্রছোগ কযছি ে। িছফ ুযািন কাোমুক্ত ুকুছয যাােতনক ায প্রছোছগয ায দফত ছফ। 

ুকুয প্রস্তুিকারীন ভছে বজফ ায তছছফ প্রতি িছক ৮ দেছক ১০ দকতজ দগাফয েফা ৪ দেছক ৫ দকতজ 

ভুযগীয তফষ্ঠা ফযফায কযছি ছফ। াছযয কামতকাতযিা ফা াছনায জনয প্রতি িছক ১০০ গ্রাভ টিএত 

বজফ াছযয াছে ৮ দেছক ১০ ঘন্টা তবতজছে দযছখ ফযফায কযছি ে। ফযফাছযয অছগ প্রতি িছক ১০০ 

গ্রাভ আউতযো তভতছে তভশ্রনটি ভস্ত ুকুছয তছটিছে তেছি ছফ। ায প্রছোছগয ৪ দেছক ৫ তেন য ুকুছযয 

াতনয যঙ ফুজ ফা ফাোভী ছর াধাযণি দানা ভজছুেয উছমাগী ে। 

৪. াঙ্গা ভাছছয তফতবন্ন জািঃ 

াঙ্গা ভাছছয জািগুছরায ভছধয দেী াঙ্গা ও োআ াঙ্গা ফছচছে দফত জনতপ্রে।  

o দেী াঙ্গাঃ দেী াঙ্গাছয রূারী যছঙয তছেয তেছক কারছচ এফং ার্শ্ত দযখায ওছয াভানয ধূয। এ 

ভাছছয দেছ দকান অঁ দনআ। এখনও অভাছেয দেীে প্রজাতিয াঙ্গা ুস্বাে ুএফং দফত ভূছরয তফতক্র ছে 

োছক। ফাংরাছেছয দ্মা, দভঘনা, ফহ্মুত্র ও মভুনা নেীছি এ ভাছটি দফত াওো মাে। এযা প্রতিকূর 
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তযছফছ দফঁছচ োকছি াছয। ভাচত  দেছক জনু ভা মতন্ত দেছয েতিন ঞ্চছরয তফতবন্ন নেী প্রধান 

নেীগুছরাছি এয দানা াওো মাে। 

o োআ াঙ্গাঃ এছেয অতেফা োআরযাছে, কমু্পতচো, তবছেিনাভ এফং ার্শ্ফিী ঞ্চছরয দেছ। অভাছেয দেছ 

ফতপ্রেভ ১৯৯৩ ছন তফছেী এ প্রজাতিয ভাছছয পর প্রজনন কযাছনা ম্ভফ ছেছছ। ফিত ভাছন ফাতণতজযক 

চালাফাছেয দিছত্র োআ াঙ্গা একটি জনতপ্রে নাভ। দেী াঙ্গাছয দচছে এ জাি দ্রুি ফৃতদ্ধ াে। এ ভাছটি 

ছফতাচ্চ ১০-১২ দকতজ মতন্ত ছে োছক। 

৫. াঙ্গা ভাছছয চাল দ্ধতিঃ 

ভাছ চাছলয দ্ধতিটি তনবত য কছয ুকুয ফা জরাছেয বফতিয, তযছফছগি ফস্থা, াতন তনেন্ত্রণ ফযফস্থানা, ুঁতজ, 

ভানম্মি দানা প্রাতপ্ত, ফাজায ফযফস্থানা আিযাতে তফলছেয ওছয। এফ তফলেগুছরাছক ভাোে দযছখআ তদ্ধান্ত তনছি 

ে চাল দ্ধতিটি দকভন ছফ। এখন অভযা জানফ াঙ্গা ভাছছয একক চাল ফা তনতফ  চাল ম্পছকত । 

৬. াঙ্গা ভাছছয একক ফা তনতফ  চালাফােঃ 

এ দ্ধতিছি কভ ভছে দফত উ ােছনয উছেছয দফত ঘনছত্ব দানা ভজেু কযা ে। এছিছত্র অতভল ভৃদ্ধ কৃতত্রভ 

খাফায প্রছোছগয ভাধযছভ দফত ভুনাপা কযা মাে। উন্নি চাল ফযফস্থানায ভাধযছভ দক্টয (=২.৪৭ একয) প্রতি ১৫ 

দেছক ২০ টন াঙ্গা উ ােন কযা ম্ভফ। একক চাছল প্রতি দক্টছয ৮ দেছক ১০ দতভ. অকাছযয ২০,০০০ দেছক 

২৫,০০০ টি দানা ভজেু কযা দমছি াছয। িছফ এছিছত্র তফগি ফছছযয দানা ভজেু কছয তধক উ ােন ও দফত 

ভুনাপা ফা াছনা ম্ভফ। 

 

৭. দানা ংগ্র ও তযফনঃ 

 

ুকুছযয প্রস্তুতি দল ছর উন্নি গুনাগুন ম্পন্ন াঙ্গা ভাছছয দানা ংগ্র কযছি ে। এ জনয তফর্শ্স্ত দকান যাচাযী 

দেছক দানা ংগ্র কযা উতচি। দানা তযফছনয ভে তফছল িকত িা তনছি ছফ মাছি কছয তযফছনয ভে 

দানায দকান িতি না ে। তযফছনয অছগআ দচৌফাচ্চাে ৪ দেছক ৫ ঘন্টা দানাছক উছা দযছখ দটকআ কছয তনছি 

ছফ। তযফছনয ভে দানাছক দফত উছত্ততজি কযা উতচ  নে। 
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৮. খােয প্রছোগঃ 

 

াঙ্গা চাছল ুকুছয দম প্রাকৃতিক খাফায বিতয ে, িা ভাছছয অানুরূ পরছনয জনয মছেষ্ঠ নে। িাআ ুলভ খােয 

প্রছোগ ফযআ তনতিি কযছি ছফ। ভছন যাখছি ছফ চাল মতাছে বেতনক তনতেতি তযভান খােয যফযা না কযছি 

াযছর াঙ্গাছয উ ােন ফাধাগ্রস্থ ছফ। ভাছছয খাছেযয তযভান ভাছছয ফে এফং দেছয ওজছনয ওয তনবত য 

কছয। ১৫ তেন য য নভুনা তছছফ কছেকটি ভাছছয ওজন যীিা কছয দেখছি ছফ ভাছ ঠিক ভছিা ফা ছছ তকনা। 

তনতেতি তযভান খােয ুকুছযয অেিন নুমােী তনধতাতযি ৬ দেছক ৮ টি স্থাছন প্রোন কযা বার। োনাোয জািীে 

খাফায তছটিছে এফং মূ্পযক খাফায ফর অকাছয তনতেতি জােগাে যফযা কযছি ে। খাফায একফাছয না তেছে ২ 

দেছক ৩ ফাছয ভানবাছফ বাগ কছয প্রছোগ কযছর খাছেযয কামতকাযীিা ছনক দফছ  মাে। এ ছা া প্রছোজনভছিা চুন 

এফং ায প্রছোগ কযাটাও জরুযী।  

৯. ফাজাযজাি ফযফস্থাঃ 

ফাজায ফযফস্থাঃ ফাজাছযয চাতোয ওয তবতত্ত কছয ভাছ ভজছুেয ৫-৬ ভা য মখন াঙ্গাছয গ  ওজন ৫০০ দেছক 

৬০০ গ্রাভ ে, িখনআ ভজেুকৃি ভাছছয ৫০% ফাজাছয তফতক্র কছয তেছি ে। এছি কছয ফতি ভাছ দ্রুি দফছ  

ওোয ুছমাগ াে। 

১০. িছেযয উ ঃ  AIS (www.ais.gov.bd) 

১১. কছন্টন্ট বিতযঃ ২৫/১০/২০১১ 

১২. ফতছল ংছমাজন (িাতযখ): July, 2014 

অছযা িছেযয জনয দমাগাছমাগ করুন- info@ekrishok.com 

 

http://www.ais.gov.bd/

