
পপোল্ট্রি খোমোরেে জন্য পল্ট্েরেশগত সমস্যো 

মোাংস েো ল্ট্িম উৎপোদরেে উরেরে পপোল্ট্রি ফোল্ট্মমাং পদ্ধল্ট্তরত গৃহপোল্ট্িত পোল্ট্খ পেমে মুেল্ট্গ, টোল্ট্কম, হোাঁস ইতযোল্ট্দ 

িোিে -পোিে কেো হয়। ল্ট্িরমে জন্য প্রল্ট্তপোল্ট্িত মুেল্ট্গরক সোধোেণত ল্ট্িম পোড়োে মুেল্ট্গ েো পিযয়োে েিো হয় 

এোং মোাংরসে জন্য প্রল্ট্তপোল্ট্িত মুেল্ট্গরক প্রোয়শই ব্রয়িোে েিো হয়। মুেল্ট্গ সেরেরয় জেল্ট্প্রয় পপোল্ট্রি প্রজোল্ট্ত। 

েতমমোরে, হোাঁস পপোল্ট্রি ল্ট্শরে জেল্ট্প্রয়তো িোভ করেরে। ভোেরত হোাঁস-মুেল্ট্গ পোিে একল্ট্ট প্রোণেন্ত ল্ট্শে। 

তোল্ট্মিেোডু, অন্ধ্র প্ররদশ, পতরিঙ্গোেো, পল্ট্িমেঙ্গ, মহোেোষ্ট্র, কণমোটক, আসোম, হল্ট্েয়োেো, পকেোিো এোং ওল্ট্ডশো 

পপোল্ট্রি েোরেে প্রধোে েোজয। ২০ তম প্রোল্ট্ণসম্পদ গণেো (২০১৯) অনুসোরে, পদরশ ৮৫১.৮০৯ ল্ট্মল্ট্িয়ে পপোল্ট্রি 

েরয়রে েোে মরধয তোল্ট্মিেোডুরত সেমোল্ট্ধক সাংখযো (১২০.৭৮১ ল্ট্মল্ট্িয়ে) েরয়রে। ল্ট্িপুেো েোজয শুধুমোি ৪.১৬৮ 

ল্ট্মল্ট্িয়ে পোল্ট্খ আরে। 

পপোল্ট্রি ফোল্ট্মমাং এে পেশ ল্ট্কে ুপল্ট্েরেশগত সমস্যো েরয়রে েো জেস্বোস্থ্যরক প্রভোল্ট্েত কেরত পোরে। অতএে, 

এই ল্ট্িয়োকিোপল্ট্টরক একল্ট্ট ল্ট্শে ল্ট্হসোরে ল্ট্েরেেেো কেো হয় েো েোয় ুএোং জি দেূণ এোং জেস্বোরস্থ্যে জন্য 

ল্ট্েপরদে কোেণ হরত পোরে। ১৬.০৯.২০২০ -এ ন্যোশেোি ল্ট্িে িোইেুযেোরিে আরদশ অনুেোয়়ী পল্ট্েরেশ, েে 

ও জিেোয় ুপল্ট্েেতমে মন্ত্ররকে অধ়ীরে পকন্দ্র়ীয় দেূণ ল্ট্েয়ন্ত্রণ পেমদ কতৃমক জোল্ট্ে কেো ‘পপোল্ট্রি খোমোরেে জন্য 

পল্ট্েরেশগত ল্ট্েরদমল্ট্শকো’ দ্বোেো আমোরদে পদরশ পপোল্ট্রিখোমোেগুল্ট্ি ল্ট্েয়ল্ট্ন্ত্রত হয় । সমস্ত েোজয দূেণ ল্ট্েয়ন্ত্রণ পেমদ 

তোরদে ল্ট্েজ ল্ট্েজ েোরজয এই ল্ট্েরদমল্ট্শকোগুল্ট্ি েোস্তেোয়রেে জন্য েোধযেোধকতো প্রদোে করে এোং পল্ট্েেোিেোে 

জন্য সম্মল্ট্তে সোল্ট্টমল্ট্ফরকট প্রদোে করে। ল্ট্েরদমল্ট্শকো অনুসোরে, পেোট এোং মোঝোল্ট্ে আকোরেে পপোল্ট্রি খোমোেগুল্ট্িরক 

'সেুজ' ল্ট্েভোরগ পেণ়ীেদ্ধ কেো হয় এোং েড আকোরেে খোমোেগুল্ট্িরক 'কমিো' পেণ়ীে ল্ট্শরেে অধ়ীরে পেণ়ীেদ্ধ 

কেো হয়। 

েোে প্রল্ট্িয়ো 

মুেল্ট্গে খোমোরে ল্ট্ব্রিোে ফোমম (প্রজেে), হ্যোেোল্ট্ে ফোমম (হ্যোল্ট্োং), পিয়োে ফোমম এোং ব্রয়িোে েরয়রে। ল্ট্ব্রিোে 

ফোমমগুল্ট্ি ব্রয়িোে েো ল্ট্িম উৎপোদরেে জন্য ল্ট্েল্ট্েক্ত ল্ট্িম উৎপোদরে পেষ্ঠ। ল্ট্িমগুল্ট্ি প্রল্ট্তল্ট্দে সাংিহ কেো হয়, 

গুণমোরেে জন্য মূিযোয়ে কেো হয় এোং েোল্ট্ণল্ট্জযক উৎপোদরেে জন্য হ্যোেোল্ট্েরত স্থ্োেোন্তরেে আরগ ল্ট্েয়ল্ট্ন্ত্রত 

পল্ট্েরেরশ প্লোল্ট্িক / পোে পিরত সাংেক্ষণ কেো হয়। তোরদে উৎপোদেশ়ীি পেমোয় পশরে, প্রজেেকোে়ীরদে 

সেোরেো হয় এোং মোাংস প্রল্ট্িয়োকেরণে জন্য ল্ট্েল্ট্ি কেো হয়। হ্যোেোল্ট্ে খোমোে হি ল্ট্েরশে সুল্ট্েধোসম্পন্ন খোমোে 

পেখোরে ল্ট্েল্ট্েক্ত ল্ট্িম ৪ পেরক ১০ ল্ট্দরেে জন্য সাংেক্ষণ কেো হয় এোং তোেপরে িক কেো হয় ল্ট্িঙ্গ অনুসোরে 

এোং ২১ ল্ট্দরেে জন্য তোপমোিো এোং আর্দ্মতো ল্ট্েয়ল্ট্ন্ত্রত পল্ট্েরেরশ ইেল্ট্কউরেটেগুল্ট্িরত েোখো হয়। েোচ্চোরদে 



ল্ট্টকো পদওয়ো হয় এোং মোণ অনুসোরে আিোদো কেো হয়। এগুরিো হয় ব্রয়িোে ল্ট্হরসরে েযেহোে কেো হয় অেেো 

স্ত্র়ী েোেো ল্ট্িম উৎপোদরেে জন্য েযেহোে কেো হয় আে পরুুে েোেো পমরে পফিো হয়। পিযয়োে মুেগ়ীে খোমোরে, 

ল্ট্িম পোডো মুেল্ট্গ, ল্ট্িম উৎপোদরেে জন্য পোিে কেো হয়। সোধোেণ ল্ট্িম পোডোে েিল্ট্ট ১৮ সপ্তোরহে কোেোকোল্ট্ে 

শুরু হয় এোং ৭২-৭৫ সপ্তোহ েয়স পেমন্ত েিরত েোরক। ব্রয়িোে পোল্ট্খ ল্ট্েরশে করে মোাংস উৎপোদরেে জন্য 

৪০ পেরক ৪৫ ল্ট্দরেে জন্য েো ২.৫ পেরক ৩.০ পকল্ট্জ পেমন্ত েৃল্ট্দ্ধ পোয়। 

েোসস্থ্োে েো পেোট আকোরেে েোেোেোরদ, পোল্ট্খগুল্ট্িরক পমরঝরত েো খোাঁেোয় েোখো হয়। ৫-৬ পসল্ট্টটল্ট্মটোে পুরু 

ল্ট্িটোে পমরঝ ল্ট্েল্ট্ভন্ন ধেরণে উপকেণ পেমে ধোরেে ভুল্ট্স, কোরেে গুরড়ো, ল্ট্েেোেোদোম পখোিস, কোরেে পশল্ট্ভাং 

এোং শুকরেো পোতো ল্ট্দরয় ততল্ট্ে কেো হয়। পোল্ট্খরদে েয়স ১৮ সপ্তোহ পেমন্ত েোখো হয় েো খোাঁেোয় স্থ্োেোন্তল্ট্েত কেো 

হয়। েোল্ট্ণল্ট্জযক পেরি, খোাঁেো েযেহোে কেো হয়। প্রল্ট্তল্ট্ট খোাঁেোয় ল্ট্তে েো েোেল্ট্ট পোল্ট্খ েোখো হয় পোে়ীয় জি এোং 

খোরদযে েযেস্থ্ো সহ। পোল্ট্খে মোেোে উচ্চতোয় েিমোে েদ্ধ পোইপ িোগোরেো েরৃন্তে মোধযরম জি সেেেোহ কেো 

হয়। পোল্ট্খে মি তোৎক্ষল্ট্েক ল্ট্েরর্দ্ে মোধযরম ল্ট্েরে েরি েোয় এোং খোাঁেোে ল্ট্েরে সাংিহ কেো হয়। 

পপোল্ট্রি ফোরমমে পেণ়ীল্ট্েভোগ 

পহোমরিি মুেল্ট্গ সোধোেণত িোমোঞ্চরিে ক্ষরু্দ্ এোং প্রোল্ট্ন্তক কেৃকরদে মোল্ট্িকোেোধ়ীে এোং করয়কল্ট্ট পোল্ট্খ 

(৫০০০ েো তোে কম পোল্ট্খ) ল্ট্েরয় গল্ট্েত, মূিত স্ব-েযেহোরেে জন্য এোং খুে কম পল্ট্েমোরণ েোল্ট্ণল্ট্জযকভোরে 

ল্ট্েল্ট্ি হয়। েোল্ট্ণল্ট্জযক স্তরে খোমোেগুল্ট্ি সোধোেণত প্রেুে সাংখযক পোল্ট্খ পোিে করে েোরক েো ল্ট্তেল্ট্ট পেণ়ীরত 

ল্ট্েভক্ত কেো হরয়রে: (i ) পেোট (৫০০০-২৫০০০ পোল্ট্খ), (i i ) মোঝোল্ট্ে (২৫০০০-১০০০০০ পোল্ট্খে উপরে), 

এোং (i i i ) েড ( ১০০০০০ পোল্ট্খে উপরে)। 

পল্ট্েরেশগত ল্ট্েেয় 

1. কল্ট্েে েরজমযে মরধয েরয়রে হোাঁস -মুেল্ট্গে মিমূি, সোে, মতৃ পোল্ট্খ এোং হ্যোেোল্ট্েে েজময পেমে েষ্ট েো 

অপ্রেল্ট্িত ল্ট্িম, পোিক। জমো হওয়ো েজময ক্ষল্ট্তকোেক গযোস, জ়ীেোণু তেো পেজ়ীে়ীে উৎস হরয় ওরে। 

মোল্ট্ে এোং ইাঁদুেও োংশ ল্ট্েস্তোে করে এোং উপর্দ্রেে সৃল্ট্ষ্ট হয়। 

2. পোল্ট্খরদে মিমূি পেরক অযোরমোল্ট্েয়ো এোং হোইররোরজে সোিফোইরিে মরতো ক্ষল্ট্তকোেক গযোস ল্ট্েগমত 

হয়। মিমূি দ়ীর্ম সমরয়ে জন্য এক জোয়গোয় সঞ্চয় হরি তোাঁে পেরক গন্ধ উৎপন্ন হয়। েল্ট্দ জরম 

েোকো েজমযগুল্ট্ি ল্ট্েয়ল্ট্মত পল্ট্েষ্কোে কেো েো হয়, তোহরি এগুল্ট্ি েযোকরটল্ট্েয়োে দ্বোেো পরে েোয় এোং 

ল্ট্েেোক্ত এোং দুগমন্ধেকু্ত গযোস ততল্ট্ে করে। 



3. পল্ট্েষ্কোরেে জন্য েযেহৃত জরিে ওভোেরলো পেরক অেেো পোল্ট্খরদে দ্বোেো পোে কেোে জন্য েযেহৃত 

জরিে অেল্ট্শষ্টোাংশ পেরক জমো হরত েোকরি েজময জরি পল্ট্েণত হয় েো মশো, র্রেে মোল্ট্ে এোং 

অন্যোন্য পপোকোমোকড প্রজেরেে উৎস হরয় উরে। 

পল্ট্েরেশগত সমস্যোে প্রল্ট্তকোে 

1. কল্ট্েে েজময েযেস্থ্োপেো (মিমূি, হ্যোেোল্ট্ে ধ্বাংসোেরশে এোং মৃত পোল্ট্খ): এে জন্য ল্ট্েয়ল্ট্মত পমরঝ 

পল্ট্েষ্কোে কেো এোং মিমূি এোং হ্যোেোল্ট্েে েজময করম্পোি েো সোে ততল্ট্েে জন্য একল্ট্ট ঢোকেোেকু্ত 

গরতম পফিো প্ররয়োজে। কল্ট্েে েজময পেমে ধোরেে খড/ভুল্ট্ে, কোরেে ধুরিোে সোরে ল্ট্মল্ট্শরয় শুকরেো 

েোতোরসে প্রেোরহে মোধযরম এোং মোরঝ মোরঝ ল্ট্মল্ট্েত করে সল্ট্েক করম্পোি কেরত হরে। শুকরেো 

করম্পোি েযোরগ সাংেক্ষণ কেো উল্ট্েত এোং কৃল্ট্েরত েযেহোে কেো পেরত পোরে। েল্ট্দ পখোিো েোখো হয়, 

তরে এল্ট্ট জি পেরক ভোিভোরে েক্ষো কেো উল্ট্েত। 

2. ল্ট্ফি ল্ট্মি পেরক পমরঝে ধরুিো পমরঝরত জমরত পদওয়ো উল্ট্েত েয়। এগুল্ট্ি ল্ট্েয়ল্ট্মত পল্ট্েষ্কোে কেো 

উল্ট্েত। েড খোমোেগুল্ট্িরত, মোল্ট্ট পেরক কমপরক্ষ 2 ফুট উচ্চতোয় ল্ট্ফি ল্ট্মি স্থ্োপে কেো উল্ট্েত এোং 

ধুরিো সাংিরহে জন্য ধুরিো উরতোিে পমল্ট্শে েযেহোে কেো উল্ট্েত। 

3. মৃত পোল্ট্খগুল্ট্িরক েত তোডোতোল্ট্ড সম্ভে সল্ট্েরয় পফিো উল্ট্েত এোং পুল্ট্ডরয় পফিো উল্ট্েত েো গভ়ীে গরতম 

মোল্ট্ট েোপো ল্ট্দরয় েোখো উল্ট্েত েোে সেমল্ট্েম্ন ৩ পেরক ৪ ল্ট্মটোে গভ়ীেতো এোং ০.৮ পেরক ১.২ ল্ট্মটোে 

েযোস েোরক। পখোিো অেস্থ্োয় পেে এোং ক্ষল্ট্তকোেক েযোকরটল্ট্েয়ো এোং অন্যোন্য জ়ীেোণুে েৃল্ট্দ্ধ এডোরত 

প্রল্ট্তল্ট্ট গতমরক মোল্ট্ট ল্ট্দরয় ভোি করে েোপো েোখো উল্ট্েত। 

4. পপোল্ট্রি ফোরমমে েোেপোরশ ভোি েোয়ু েিোেি এোং েোতোরসে প্রেোহ েোকরত হরে। এল্ট্ট অল্ট্িরজরেে 

উপল্ট্স্থ্ল্ট্তরত কল্ট্েে েরজমযে পেরেে সুল্ট্েধো পদরে। এই প্রল্ট্িয়ো দ্বোেো পকোে দুগমন্ধেুক্ত গযোস উৎপন্ন হরে 

েো। 

5. হ্যোল্ট্োং-এে সময়, ল্ট্িরমে পখোসো, েষ্ট ল্ট্িম, মৃত ভ্রূণ ও মেুল্ট্গ এোং ল্ট্িম ইতযোল্ট্দ পেরক একল্ট্ট সোন্দ্র 

তেি ও কল্ট্েে েজময উৎপন্ন হরয় েোরক। এই েজমযগুরিোে ল্ট্েষ্পল্ট্ত কেো উল্ট্েত। 

6. পল্ট্েেোরেে সময় উৎপন্ন েজময জি পহোল্ট্ডাং টযোরে সাংিহ করে েোগোরেে কোরজ পুেঃ েযেহোে কেো 

পেরত পোরে। 

7. ইাঁদুে ল্ট্েয়ন্ত্রণ কেরত, আেোরিো পেোিম েো িযোল্ট্কাং পোউিোে এোং ইাঁদুেরেোধ়ী দেজো এোং জোেোিো েযেহোে 

কেো উল্ট্েত। 



8. মোল্ট্েে উপর্দ্প পেরক ল্ট্েষ্পল্ট্ত পপরত সল্ট্েকভোরে প্রণোি়ী এোং সোরেে ল্ট্েষ্পল্ট্ত, পশি র্রেে েোয়েুিোেি, 

তোপমোিো ল্ট্েয়ন্ত্রণ, সল্ট্েক সোস্থ্েযেস্থ্ো, ভোঙ্গো অাংরশে দ্রুত পমেোমত, ল্ট্ফি ল্ট্িি এডোরেো, ভোঙো ল্ট্িম 

এোং মতৃ পোল্ট্খ দ্রুত অপসোেরণে মোধযরম ল্ট্েয়ন্ত্রণ কেো েোয়। খোমোরে তোরেে জোি, ফোাঁদ, মোল্ট্ে-

প্রল্ট্তরেধক, ক়ীটেোশক ইতযোল্ট্দে েযেস্থ্ো েোকরত হরে। 

সোইরটে মোেদণ্ড 

েতুে পপোল্ট্রি খোমোে (ল্ট্েরদমল্ট্শকো জোল্ট্েে পে প্রল্ট্তল্ট্ষ্ঠত) ল্ট্েম্নল্ট্িল্ট্খত ল্ট্েয়মোেি়ী প্রল্ট্তল্ট্ষ্ঠত হওয়ো উল্ট্েত: 

1. আেোল্ট্সক অঞ্চি পেরক ৫০০ ল্ট্মটোে দূেরে েোকরত হরে েোরত দুগমন্ধ ও মোল্ট্ে দ্বোেো সৃষ্ট উপর্দ্ে এডোরেো 

েোয়। 

2. েদ়ী, হ্রদ, খোি এোং পোে়ীয় জরিে উৎস পেমে কূপ, জরিে পিোরেজ টযোে পেরক কমপরক্ষ ১০০ ল্ট্মটোে 

দূেরে েোকরত হরে েোরত জি দূেণ এডোরেো েোয়। 

3. দুগমন্ধ ও মোল্ট্ে দ্বোেো সৃষ্ট উপর্দ্ে এডোরত জোত়ীয় মহোসডক (এে এইে) পেরক ১০০ ল্ট্মটোে এোং েোজয 

মহোসডক (এস এইে) পেরক ৫০ ল্ট্মটোে দূেরে েোকরত হরে । 

4. িোম়ীণ েোস্তো/অভযন্তে়ীণ েোস্তো পেরক ১০-১৫ ল্ট্মটোে দূেরে েোকরত হরে। 

5. পপোল্ট্রি পশিগুল্ট্ি েোয়েুিোেি এোং দুগমন্ধ এড়োরত খোমোরেে স়ীমোেো পেরক ১০ ল্ট্মটোে দূেরে েোকো উল্ট্েত। 

ল্ট্িপুেো েোরজয, ল্ট্িপুেো েোজয দূেণ ল্ট্েয়ন্ত্রণ পেমদ (ল্ট্ট.এস.ল্ট্প.ল্ট্স.ল্ট্ে.) ৫০০০ েো তোে পেল্ট্শ পোল্ট্খ 

পোিরেে পপোল্ট্রি খোমোরেে পল্ট্েরেশগত ল্ট্েরদমল্ট্শকো েোস্তেোয়রেে জন্য দোয়েদ্ধ। খোমোে মোল্ট্িকেো পে পকোে 

তেয/িষ্ট়ীকেরণে জন্য পল্ট্েরেশ ভেে, গুখমোেল্ট্স্ত, আগেতিোয় ল্ট্টএসল্ট্পল্ট্সল্ট্ে কোেমোিরয় পেোগোরেোগ কেরত 

পোরেে। উল্ট্িল্ট্খত ল্ট্েরদমল্ট্শকো িঙ্ঘে েো দূেণ সোল্ট্টমল্ট্ফরকট েোডো পপোল্ট্রি খোমোে পল্ট্েেোিেো কেো েেোিরম জি 

দূেণ ও প্রল্ট্তরেোধ আইে, ১৯৭৪ এোং েোয়ু দূেণ ও প্রল্ট্তরেোধ আইে, ১৯৮১ অনুেোয়়ী পল্ট্েরেশগত ল্ট্েয়মোেি়ী 

ভোঙ্গোে আওতোয় পরে এোং এে জন্য েোজয দূেণ ল্ট্েয়ন্ত্রণ পেমদ আইে অনুেোয়়ী েযেস্থ্ো ল্ট্েরত েোধয। 

(পিখক ল্ট্িপুেো েোজয দূেণ ল্ট্েয়ন্ত্রণ পেমরদে পেয়োেমযোে) 


