
 
 
D/MMA/DSHE/Project_Plantation/project_doc 
 

cÖ‡R± wb‡`©wkKv 

 

wk‡ivbvg: gywRee‡l© MvQ †ivcY Ñ cwi‡e‡ki msiÿY 

 

D‡Ïk¨  

 

GB cÖ‡R‡±i gva¨‡g wkÿv_x©iv MvQ †ivcY I cwiPh©vq `ÿ n‡q DV‡e, Mv‡Qi cÖwZ fv‡jvevmv ˆZwi n‡e, cÖKí ev Í̄evq‡bi 

wewfbœ ch©v‡q wewfbœ iƒcvšÍi‡hvM¨ `ÿZv (†hvMv‡hvM, m~²wPšÍb, wm×všÍ MÖnY, mgm¨v mgvavb I m„Rbkxj `ÿZv BZ¨vw`) 

AR©b Ki‡e †mB mv‡_ ˆewk¦K DòZvi weiƒc cÖfve †gvKv‡ejv I evsjv‡`‡ki cwi‡ek msiÿ‡Y ¸iæZ¡c~Y© f‚wgKv cvjb 

Ki‡e|    

 

†kÖwY: 6ô 

 

welq   

 

 weÁvb   -  14k Aa¨vq - cwi‡e‡ki fvimvg¨ Ges Avgv‡`i Rxeb  

K…wl wkÿv - 6ô Aa¨vq - ebvqb (µmKvwUs welq) 

 

cÖ‡R‡±i cÖ‡qvRbxq mgq  

3 gvm (†m‡Þ¤^i 2021- b‡f¤̂i 2021) 

 

mswkøó wkLbdj I welq 

g~j welq: weÁvb (PZz`©k Aa¨vq) 

4. cwi‡e‡ki Dcv`vbmg~‡ni msiÿ‡Yi †KŠkj e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e| 

6. cwi‡e‡ki Dcv`vbmg~n msiÿ‡Y m‡PZb n‡e| 

µmKvwUs welq I wkLbdj- 

K…wl wkÿv (6ô Aa¨vq) 

5. emZevwoi Avw½bvq, Qv‡`, U‡e, we`¨vjq cÖv½‡Y e„ÿ‡ivcY I cwiPh©vi Dcvq eY©bv Ki‡Z cvi‡e | 

7. emZevwoi Avw½bvq, Qv‡`, U‡e, we`¨vjq cÖv½‡Y e„ÿ†ivcY I cwiPh©v Ki‡Z cvi‡e| 

 

g~j welqe¯‘  

 

GB cÖK‡íi gva¨‡g wkÿv_x©iv e„ÿ †ivc‡Y DrmvwnZ n‡e| wb‡R e„ÿ †ivcY Ki‡e Ges Zvi cwiPh©v K‡i eo K‡i Zzj‡e| 

wkÿv_x©iv hLb wb‡R GKwU e„ÿ †ivcY K‡i Zv cwiPh©v K‡i eo K‡i †Zvjvi †Póv Ki‡e, ZLb Mv‡Qi mv‡_ Zvi e¨w³MZ 

m¤úK© M‡o DV‡e, MvQ‡K fv‡jvevm‡e Ges MvQ cwiPh©vq `ÿ n‡q DV‡e I wb‡R wb‡R MvQ cwiPh©v Ki‡Z DrmvwnZ n‡e| 

cÖK‡íi wewfbœ av‡c wkÿv_x©iv †hme AwfÁZvi g‡a¨ w`‡q hv‡e, G‡Z Zviv wewfbœ iKg iƒcvšÍi‡hvM¨ `ÿZvi (†hgb-

†hvMv‡hvM, m~²wPšÍb, wm×všÍ MÖnY, mgm¨v mgvavb I m„Rbkxj `ÿZv BZ¨vw`) Abykxjb Ki‡e I †m¸‡jv AR©b Ki‡e| †mB 

mv‡_, mviv evsjv‡`‡ki mKj gva¨wgK we`¨vj‡qi lô †kÖwYi cÖ‡Z¨K wkÿv_©x hLb GKwU wbw`©ó mg‡qi g‡a¨ evsjv‡`k Ry‡o 

1wU K‡i MvQ jvMv‡e, ZLb Zv evsjv‡`‡ki cwi‡ek iÿvq Zvrch©c~Y© cÖfve ivL‡e e‡j Avkv Kiv hvq|  
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Kvh©aviv: 

avc wkÿ‡Ki f‚wgKv wkÿv_x©i KiYxq mgq 

cÖ¯‘wZ 

cÖKí ev¯Íevq‡bi g~j `vwqZ¡ weÁvb 

wel‡qi wkÿ‡Ki| †hme we`¨vj‡q 

K…wl wkÿv I weÁvb Dfq wel‡qi 

wkÿK i‡q‡Q †m‡ÿ‡Î weÁvb I K…wl 

wkÿv wel‡li wkÿK †hŠ_fv‡e cÖKí 

ev¯Íevq‡b KvR Ki‡eb|  

K‡ivbv cwiw¯’wZ‡Z wkÿv_x©‡`i 

gva¨‡g cÖKí ev¯Íevq‡b mivmwi †kÖwY 

Kvh©µg cwiPvjbv Kiv m¤¢e bq 

we‡ePbv K‡iB cÖK‡íi cwiKíbv 

Kiv n‡q‡Q|  

lô †kÖwYi wkÿv_x©‡`i emev‡mi ¯’vb 

we‡ePbv K‡i A_©vr KvQvKvwQ evm 

K‡i Ggb 5-7 Rb wkÿv_x© wb‡q 

wkÿv_x©‡`i cÖ‡qvRbxq msL¨K `‡j 

fvM Ki‡eb| A_v©r GKB GjvKvi 

wkÿv_x©‡`i wb‡q `j MVb Kiv †h‡Z 

cv‡i| cÖwZ `‡ji Rb¨ GKRb 

`j‡bZv wbe©vPb Ki‡eb| cÖKí 

ev¯Íevq‡bi cÖ‡Z¨K av‡c `j‡bZv 

cwiewZ©Z n‡e| Zvi d‡j cÖvq 

cÖ‡Z¨K wkÿv_x©B `j‡bZv nevi 

my‡hvM cv‡e Avevi cÖ‡Z¨K wkÿv_x©i 

mv‡_B wkÿ‡Ki †hvMv‡hv‡Mi my‡hvM 

n‡e|  

wkÿK `j‡bZvi gva¨‡g `‡ji 

Ab¨vb¨ wkÿv_x©‡`i mv‡_ †hvMv‡hvM 

iÿv Ki‡eb Ges cÖ‡qvRbxq 

mn‡hvwMZv cÖ`vb Ki‡eb| 

`j‡bZv‡`i mv‡_ †hvMv‡hv‡Mi †ÿ‡Î 

cwiw¯’wZ we‡ePbv K‡i wfbœ wfbœ Dcvq 

Aej¤̂b Kiv †h‡Z cv‡i- 

 ̄ ’vbxq K‡ivbv cwiw¯’wZ we‡ePbv 

K‡i h_vh_ ¯^v¯’¨ wewa I mZK©Zv 

AbymiY K‡i `j‡bZv‡`i mv‡_ 

myweavg‡Zv ¯’v‡b mvgbv-mvgwb 

Av‡jvPbv Kiv †h‡Z cv‡i| 

 †h‡ÿ‡Î wkÿv_x©‡`i AbjvBb 

myweav i‡q‡Q †m‡ÿ‡Î AbjvB‡b 

Av‡jvPbv Kiv †h‡Z cv‡i| 

 †Uwj‡dv‡b Av‡jvPbv Kiv †h‡Z 

cv‡i| 

cÖ‡Z¨K wkÿv_x© Kgc‡ÿ 30 cvZvi GKwU 

LvZv cÖKí Wv‡qwi wn‡m‡e GB cÖK‡íi Rb¨ 

ˆZwi Ki‡e ev wba©viY Ki‡e| cÖKí Wv‡qwi‡Z 

wkÿv_x©iv GB cÖK‡íi m¤ú~Y© AwfÁZv I 

Kv‡Ri eY©Yv avivevwnKfv‡e wjwce× Ki‡e|  
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cÖ‡R‡±i 

Iwi‡q›Ukb 

wkÿK cÖwZ `‡ji `j †bZv‡K 

cÖ‡R‡±i GKwU aviYv cÖ`vb Ki‡eb| 

aviYv cÖ`v‡bi †ÿ‡Î g~jZ wb‡Pi 

welq¸‡jv Av‡jvKcvZ Ki‡eb| 

g~j welq: mKj wkÿv_x© AšÍZ GKwU 

K‡i MvQ †ivcY Ki‡e Ges Zv 

cwiPh©v K‡i eo K‡i Zzj‡e| MvQ 

†ivcY I cwiPh©vi †ÿ‡Î wb¤œwjwLZ 

avcMy‡jv we‡ePbv Ki‡e- 

¯’vb wbe©vPb: cÖ‡Z¨K wkÿv_x© 

cvwievwiK my‡hvM-myweav we‡ePbv 

K‡i cwiev‡ii Ab¨vb¨ m`m¨‡`i 

mv‡_ Av‡jvPbvi gva¨‡g †Kv_vq 

MvQwU †ivcY Ki‡e A_©vr MvQ 

†ivc‡Yi ¯’vb  wbw`©ó Ki‡e| MvQ 

†ivc‡Yi ¯’vb wn‡m‡e evwoi ev evmvi 

Av‡kcv‡k MvQ †ivc‡Yi RvqMv 

_vK‡j Zv cÖ_‡g we‡ePbv Ki‡Z 

n‡e| hw` evwoi Av‡kcv‡k MvQ 

†ivc‡Yi ch©vß myweav bv _v‡K Z‡e 

evwoi Qv‡` ev evmvi eviv›`vq U‡eI 

MvQ jvMv‡bvi ¯’vb wbev©Pb Kiv †h‡Z 

cv‡i|  

MvQ wbe©vPb: MvQ †ivc‡Yi ¯’vb 

we‡ePbv K‡i Ges Mv‡Qi Pviv cÖvwßi 

mnRjf¨Zv we‡ePbv K‡i MvQ 

wbe©vPb Ki‡Z n‡e|  

MvQ †ivc‡Yi Rb¨ MZ© ˆZwi ev Ue 

cÖ¯‘Z: Mv‡Qi Pviv ev exR I MvQ 

†ivc‡Yi ¯’vb we‡ePbv K‡i MvQ 

†ivc‡Yi Rb¨ MZ© ̂ Zwi Ki‡Z n‡e ev 

Ue cÖ¯‘Z Ki‡Z n‡e|  

exR ev Pviv msMÖn: wbe©vwPZ Mv‡Qi 

exR ev Pviv ¯’vbxqfv‡e e¨w³MZ 

D‡`¨v‡M msMÖn Ki‡Z n‡e| 

MvQ †ivcY: el©vKv‡j cwiev‡ii 

Ab¨vb¨ m`m¨‡`i hy³ K‡i MvQ 

jvMv‡Z n‡e| MvQ jvMv‡bvi †ÿ‡Î 

wbev©wPZ Mv‡Qi ˆewkó¨ we‡ePbv K‡i 

MvQ jvMv‡Z n‡e|  

cwiPh©v: Mv‡Qi aib we‡ePbv K‡i 

Mv‡Qi  cwiPh©v Ki‡Z n‡e| Mv‡Q 

cÖ‡qvRbxq cvwb mieivn Ki‡Z n‡e| 

Mv‡Qi Pvicv‡k hv‡Z AvMvQv Rb¥v‡Z 

bv cv‡i Zvi e¨e¯’v Ki‡Z n‡e| Mv‡Q 

hv‡Z †cvKv-gvK‡oi ev Miæ-QvM‡ji 

cÖ‡Z¨K `‡ji `j‡bZv wkÿ‡Ki mv‡_ 

Av‡jvPbvq Ask †b‡e Ges cÖ‡R‡±i avc¸‡jv 

fv‡jvfv‡e ey‡S †b‡e, hv‡Z Zviv `‡ji 

cÖ‡Z¨K m`m¨‡K fv‡jvfv‡e †evSv‡Z cv‡i 

Ges wb‡RI KvRwU `‡ji mKj m`‡m¨i mv‡_ 

wg‡j h_vh_fv‡e mgvcb Ki‡Z cv‡i|  

`j‡bZv cieZx©‡Z `‡ji Ab¨vb¨ mKj 

m`m¨‡K cÖ‡R‡±i Iwi‡q‡›Ukb cÖ`vb Ki‡e| 

K‡ivbv cwiw¯’wZ we‡ePbv K‡i  h_vh_ mZK©Zv 

Aej¤^b K‡i Iwi‡q‡›Ukb cÖ`vb Ki‡eb| 

K‡ivbv cwiw¯’wZ I `‡ji wewfbœ m`‡m¨i 

Ae¯’vb we‡ePbv K‡i wfbœ wfbœ Dcv‡q `‡ji 

m`m¨‡`i Iwi‡q‡›Ukb cÖ`vb Ki‡Z n‡e| 

†hme †ÿ‡Î `‡ji Ab¨vb¨ m`m¨‡`i mv‡_ 

†`Lv Kivi my‡hvM i‡q‡Q (†hgb kn‡ii †ÿ‡Î 

GKB wewìs ev cvkvcvwk wewìs ev G&KB 

K‡jvwbi `jxq m`m¨ Avevi MÖvg ev gd¯^j 

kn‡ii †ÿ‡Î GKB cvov ev gnjøvi `jxq 

m`m¨) †m‡ÿ‡Î h_vh_ K‡ivbv mZK©Zv 

AbymiY K‡i †Kv‡bv GKwU myweavRbK ¯’v‡b 

e‡m cÖ‡R± Iwi‡q‡›Ukb MÖnb I cÖ‡R± 

ev¯Íevq‡bi cwiKíbv MÖnY Kiv †h‡Z cv‡i| 

Avevi †h‡ÿ‡Î GKmv‡_ emv m¤¢e bq †m‡ÿ‡Î 

†dv‡b ev AbjvBb Gcm (†hgb †g‡mÄvi, 

†nvqvUmAvc BZ¨vw`) e¨envi K‡i 

Iwi‡q‡›Ukb cÖ`vb I cÖKí ev¯Íevq‡bi 

cwiKíbv Kiv †h‡Z cv‡i|  
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Dc`ªe bv nq †m w`‡K †Lqvj ivL‡Z 

n‡e|  

wkÿK wkÿv_x©‡`i Rvbv‡eb †h, e„ÿ 

†ivc‡Yi GB KvRwU wkÿv 

Kvh©µ‡giB GKwU Ask Ges GB 

KvR Zviv KZUv `ÿZvi mv‡_ Ki‡Q 

GR‡b¨ Zv‡`i g~j¨vqb Kiv n‡e| 

cÖ‡Z¨K wkÿv_x© Kv‡Ri cÖwZwU av‡ci 

Kv‡Ri AwfÁZv cÖKí Wv‡qwi‡Z 

wj‡L ivL‡e Ges cÖwZ av‡ci Qwe 

Zz‡j †iKW© K‡i ivL‡e ev Qwe Gu‡K 

Zv msMÖn Ki‡e| wkÿv_x©iv `‡j 

cÖ‡Z¨‡K cÖ‡Z¨‡Ki Kv‡Ri g~j¨vqb 

Ki‡e Avevi AwffveKiv g~j¨vqb 

cÖwµqvq AskMÖnY Ki‡e| cÖ‡R± 

ev¯Íevq‡b AvZ¥ cÖwZdjb cÖ`vb 

Ki‡e| 

cÖKí †_‡K Kvw•ÿZ djvdj  

 wkÿv_x©iv e„ÿ †ivcY I e„ÿ 

cwiPh©vq `ÿ n‡q DV‡e Ges 

wkÿv_x©‡`i e„‡ÿi cÖwZ 

fv‡jvevmv Rb¥v‡e| 

 cÖKí ev¯Íevq‡bi gva¨‡g 

wkÿv_x©‡`i g‡a¨ wewfbœ 

iƒcvšÍi‡hvM¨ `ÿZvi Dbœqb 

NU‡e| 

 evsjv‡`‡ki cwi‡ek msiÿ‡Y 

Kvh©Ki cÖfve co‡e|  

 

cÖKí 

ev¯Íevq‡bi 

cwiKíbv  

 

GB av‡c wkÿK cÖ‡Z¨K `‡ji bZzb 

`j‡bZv wVK K‡i `j‡bZvi mv‡_ 

†hvMv‡hvM K‡i cÖKí ev¯Íevq‡bi Rb¨ 

cwiKíbv cÖYqb Ki‡Z ej‡eb| 

Iwi‡q‡›Uk‡b DwjøwLZ cÖwZwU av‡ci 

cwiKíbv Ki‡Z n‡e| cwiKíbv 

cÖYq‡bi c~‡e© wkÿv_©x‡`i  weÁvb 6ô 

†kÖwYi PZz ©̀k Aa¨vq- cwi‡e‡ki 

fvimvg¨ Ges Avgv‡`i Rxeb †mB 

mv‡_ K…wl wkÿv cvV¨cy¯Í‡Ki 6ô 

Aa¨vq ebvqb fv‡jvg‡Zv co‡Z 

ej‡eb| †mB mv‡_ GB cÖ‡R± 

WKz‡g‡›Ui mv‡_ mshy³ e„ÿ †ivcY I 

cwiPh©v Ges Mv‡Qi ZvwjKv AskwUI 

fv‡jvg‡Zv co‡Z n‡e|  

wkÿv_x© KZ…©K RgvK…Z cwiKíbv 

wkÿK wiwfD Ki‡eb Ges cÖ‡qvRb 

Abyhvqx djveZ©b cÖ`vb Ki‡eb| 

`j‡bZv `‡ji Abvb¨ mKj m`m¨‡K cÖ_‡g 

wb‡Pi cvV¸‡jv fv‡jvg‡Zv co‡Z ej‡eb- 

1. weÁvb PZz`©k Aa¨vq- cwi‡e‡ki 

fvimvg¨ Ges Avgv‡`i Rxeb; 

2. K…wl wkÿv 6ô Aa¨vq- ebvqb; 

3. cÖ‡R± WKz‡g‡›Ui mv‡_ mshy³ 1 I 2- 

e„ÿ †ivcY I cwiPh©v Ges Mv‡Qi ZvwjKv 

 

mK‡ji cov †kl n‡j cvV †_‡K AwR©Z aviYv 

Abyhvqx cÖKí ev¯Íevq‡bi cÖwZwU avc wb‡q 

Av‡jvPbv Ki‡eb| cÖwZwU avc Kxfv‡e 

ev¯Íevqb Kiv n‡e Zv cÖ‡Z¨K `j Av‡jvPbv 

K‡i wVK Ki‡eb| cÖ‡qvR‡b K‡ivbv cwiw¯’wZ 

we‡ePbv K‡i GKB `‡ji m`m¨iv G‡K 

Aci‡K mn‡hvwMZv Ki‡e| cwiKíbvq c ÖwZwU 

avc Zviv †hŠ_fv‡eI ev¯Íevqb Kivi cwiKíbv 

Ki‡Z cvi‡e|  
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MvQ †ivc‡Yi ¯’vb wbe©vPb †_‡K ïiæ K‡i MvQ 

†ivc‡Yi cwiKíbv Aek¨B AvM÷-†m‡Þ¤^i 

gv‡mi g‡a¨ ivL‡Z n‡e| 

cÖwZwU `j `jxq cwiKíbv I `‡ji cÖwZwU 

m`m¨ GKK cwiKíbvI ˆZwi Ki‡e| e„ÿ 

†ivcY I cwiPh©vi cÖwZwU avc †K, KLb, 

†Kv_vq, Kxfv‡e, Kvi mvnv‡h¨ m¤úbœ Ki‡e 

Zv D‡jøL Kiv _vK‡Z n‡e|  

wkÿv_x©iv cÖKí Wv‡qwi‡Z cwiKíbv wjwce× 

K‡i welq wkÿ‡Ki Kv‡Q `j‡bZvi gva¨‡g 

Rgv †`‡e|  

 

Z_¨ msMÖn 

GBav‡cI bZzb ̀ j‡bZv wbe©vPb K‡i 

`j‡bZvi gva¨‡g cÖ‡Z¨K wkÿv_x©‡K 

- 

 mswkøó cvV¸‡jv co‡Z 

ej‡eb|  

 cÖKí ev¯Íevq‡bi wbwg‡Ë 

cwiev‡ii AwffveK (gv-evev 

ev Ab¨ AwffveK), cwiev‡ii 

eq¯‹ m`m¨‡`i mv‡_ Av‡jvPbv 

Ki‡Z ej‡eb Ges wb‡Pi 

welq¸‡jv Rvbvi Rb¨ ej‡eb- 

1. Zv‡`i GjvKvq †Kvb 

ai‡bi MvQ fv‡jv Rb¥vq? 

2. †Kvb MvQ¸‡jv Zv‡`i 

GjvKvq wecbœ cÖRvwZi 

A_©vr Av‡M †hB MvQ¸‡jv 

mPivPi †Pv‡L coZ wKš‘ 

GLb mvaviYZ †Pv‡L 

c‡obv| 

3. Zv‡`i evmv ev evwoi Av‡k-

cv‡k MvQ jvMv‡bvi g‡Zv 

†Kv‡bv ¯’vb i‡q‡Q wK bv? 

4. wewfbœ ai‡bi Mv‡Qi Pviv/ 

exR †Kv_vq †_‡K msMÖn 

Kiv †h‡Z cv‡i? 

5. Mv‡Qi Pviv †ivcY Kivi 

c×wZ Kx? 

6. †ivcY Kivi ci Kxfv‡e 

Mv‡Qi Pvivi cwiPh©v Ki‡Z 

nq? 

 DcwiD³ wel‡q wkÿv_x©‡`i 

AwR©Z Ávb cÖKí Wv‡qwi‡Z 

wjwce× Ki‡Z ej‡eb|  

`j‡bZv `‡ji Ab¨vb¨ mKj m`m¨‡K cÖ_‡g 

wb‡Pi cvV¸‡jv fv‡jvg‡Zv co‡Z ej‡eb- 

1. weÁvb PZz`©k Aa¨vq- cwi‡e‡ki 

fvimvg¨ Ges Avgv‡`i Rxeb; 

2. K…wl wkÿv 6ô Aa¨vq- ebvqb; 

3. cÖ‡R± WKz‡g‡›Ui mv‡_ mshy³ 1 I 2- 

e„ÿ †ivcY I cwiPh©v Ges  Mv‡Qi 

ZvwjKv 

d‡j wkÿv_x©iv e„ÿ Kxfv‡e cwi‡e‡ki 

fvimvg¨ iÿvq KvR K‡i Zv eyS‡Z cvi‡e; 

GKBmv‡_ wb‡R‡`i Rxe‡b e„‡ÿi f‚wgKv 

eyS‡Z cvi‡e| †mB mv‡_ wewfbœ ai‡bi MvQ 

m¤ú‡K© aviYv ˆZwi n‡e| MvQ †ivc‡Yi wewfbœ 

avc I MvQ cwiPh©v m¤ú‡K© Rvb‡Z cvi‡e|  

cÖ‡Z¨K wkÿv_x© cwiev‡ii AwffveK (gv-evev 

ev Ab¨ AwffveK), cwiev‡ii eq¯‹ m`m¨‡`i 

mv‡_ cÖKí ev¯Íevq‡bi wbwg‡Ë K_v ej‡eb| 

K‡ivbv cwiw¯’wZ we‡ePbv K‡i h_vh_ mZK©Zv 

Aej¤^b K‡i ¯’vbxq †Kv‡bv K…wl we‡klÁ ev 

K…l‡Ki mv‡_ K_v ej‡eb| cwiev‡ii 

AwffveK, eq¯‹ m`m¨ I ¯’vbxq K…wl 

we‡klÁ/ K…l‡Ki mv‡_ K_v e‡j wb‡Pi 

welq¸‡jv m¤ú‡K© Rvbvi †Póv Ki‡e- 

1. Zv‡`i GjvKvq †Kvb ai‡bi MvQ fv‡jv 

Rb¥vq? 

2. †Kvb MvQ¸‡jv Zv‡`i GjvKvq wecbœ 

cÖRvwZi A_©vr Av‡M †hB MvQ¸‡jv 

mPivPi †Pv‡L coZ wKš‘ GLb GK`gB 

†Pv‡L c‡obv| 

3. Zv‡`i evmv ev evwoi Av‡k-cv‡k MvQ 

jvMv‡bvi g‡Zv †Kv‡bv ̄ ’vb i‡q‡Q wK bv? 

4. wewfbœ ai‡bi Mv‡Qi Pviv/ exR †Kv_vq 

†_‡K msMÖn Kiv †h‡Z cv‡i? 

5. Mv‡Qi Pviv †ivcY Kivi c×wZ Kx? 
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 cÖKí Wv‡qwi `j‡bZvi gva¨‡g 

wkÿ‡Ki wbKU Rgv †`evi 

wb‡`©k †`‡eb|  

 cÖ‡Z¨K wkÿv_x©i cÖKí Wv‡qwi 

ch©v‡jvPbv K‡i cÖ‡qvRbxq 

djveZ©b cÖ`vb Ki‡eb|  

6. †ivcY Kivi ci Kxfv‡e Mv‡Qi Pvivi 

cwiPh©v Ki‡Z nq? 

mswkøó cv‡Vi Ici wfwË K‡i Ges Dch©y³ 

welq m¤ú‡K© cwiev‡ii AwffveK, eq¯‹ 

m`m¨ I ¯’vbxq K…wl we‡klÁ/ K…l‡Ki mv‡_ 

K_v e‡j Zv‡`i AwR©_ Ávb cÖKí Wv‡qwi‡Z 

wjwce× Ki‡e|  

cÖKí Wv‡qwi `j‡bZvi gva¨‡g wkÿ‡Ki 

wbKU Rgv †`‡e| 

 

¯’vb wbe©vPb 

wkÿK bZzb `j‡bZvi gva¨‡g 

cÖ‡Z¨K wkÿv_x©‡K MvQ †ivc‡Yi ¯’vb 

wbe©vP‡bi Rb¨ ej‡eb|  

cÖ‡Z¨K wkÿv_x©‡KB †Kv‡bv bv †Kv‡bv 

MvQ †ivcY Ki‡ZB n‡e| hv‡`i evmv 

ev evwoi Av‡k cv‡k MvQ jvMv‡bvi 

†Kv‡bv ̄ ’vb †bB, cÖ‡qvR‡b Zviv Qv‡` 

ev eviv›`vq U‡e ev cwiZ¨³ 

cøvw÷‡Ki †evZ‡j MvQ †ivcY Ki‡e| 

cÖ‡qvR‡b Zviv dz‡ji ev mwâi ev 

kv‡Ki Pviv †ivcY Ki‡e| GB 

Abyhvqx h_vh_ wb‡ ©̀kbv cÖ`vb 

Ki‡eb|  

 

cÖ‡Z¨K wkÿv_x© cvwievwiK my‡hvM-myweav 

we‡ePbv K‡i cwiev‡ii Ab¨vb¨ m`m¨‡`i 

mv‡_ Av‡jvPbvi gva¨‡g †Kv_vq MvQ †ivcY 

Kiv hvq A_©vr MvQ †ivc‡Yi ¯’vb  wbw ©̀ó 

Ki‡e|  

MvQ †ivc‡Yi ¯’vb wn‡m‡e evwo ev evmvi 

Av‡kcv‡k MvQ †ivc‡Yi RvqMv _vK‡j Zv 

cÖ_‡g we‡ePbv Ki‡Z n‡e| hw` evwoi 

Av‡kcv‡k MvQ †ivc‡Yi ch©vß myweav bv _v‡K 

Z‡e evwoi Qv‡` ev evmvi eviv›`vq MvQ 

jvMv‡bvi ¯’vb wbe©vPb Ki‡Z n‡e| cÖ‡qvR‡b 

U‡e ev cøvw÷‡Ki †evZj ev evjwZ‡Z MvQ 

jvMv‡bv †h‡Z cv‡i| 

MvQ †ivc‡Yi ¯’vb wbe©vPb K‡i GB AwfÁZv 

hyw³mn cÖKí Wv‡qwi‡Z wjL‡e| 

1-7 †m‡Þ¤^i 

 

MvQ wbe©vPb 

wkÿK GB av‡ci Rb¨ bZzb 

`j‡bZv‡K Kxfv‡e I Kx Kx we‡ePbv 

K‡i MvQ wbe©vPb Ki‡Z n‡e Zv 

eywS‡q †`‡eb|  

wkÿK Ggbfv‡e `j‡bZv‡`i mv‡_ 

cwiKíbv Ki‡eb hv‡Z wewfbœ `j 

wewfbœ ai‡bi MvQ †ivcY Ki‡Z 

cv‡i| mKj `j hv‡Z GKB ai‡bi 

MvQ  wbe©vPb bv K‡i †mw`‡K †Lqvj 

ivL‡eb|  

 

`j‡bZv mKj m`‡m¨i mv‡_ K_v e‡j MvQ 

wbe©vP‡b mn‡hvwMZv Ki‡e| Dw™¢` wbe©vP‡bi 

c~‡e© cÖ‡Z¨K wkÿv_x©‡K K…wl wkÿv cvV¨cy¯Í‡Ki 

ebvqb Aa¨v‡qi (6ô Aa¨vq) 7g cvVwU Ges 

mshyw³ 1 fv‡jvg‡Zv co‡Z n‡e|  

MvQ wbe©vP‡bi †ÿ‡Î wb¤œwjwLZ welq¸‡jv 

we‡ePbv Ki‡Z n‡e|   

 MvQ jvMv‡bvi ¯’vb we‡ePbv K‡i MvQ 

wbe©vPb Ki‡Z n‡e A_©vr MvQ jvMv‡bvi 

RvqMv eo n‡j Ges h‡_ó †Lvjv‡gjv 

RvqMv _vK‡j eo ev gvSvwi AvK…wZi MvQ 

Avevi U‡e ev  †QvU ¯’v‡b †QvU AvK…wZi 

MvQ †hgb dzj MvQ ev kvK-mwâi MvQ 

wbev©Pb Kiv †h‡Z cv‡i| 

 MvQ †ivc‡Yi ¯’vb Qvqvhy³ n‡j Qvqvhy³ 

¯’v‡b R‡b¥ Ggb MvQ wbe©vPb Kiv †h‡Z 

cv‡i| 

 MvQ wbe©vP‡b mshyw³ 2 Gi Mv‡Qi ZvwjKv 

we‡ePbv Kiv †h‡Z cv‡i| Z‡e GB 

ZvwjKv †_‡KB †h MvQ wbev©Pb Ki‡Z n‡e 

Zv bq|  
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 MvQ wbe©vP‡bi †ÿ‡Î wecbœ cÖRvwZi MvQ 

A_©vr Av‡M †hme MvQ me©Î †`Lv †hZ 

wKšÍ GKb mPivPi Zv †`Lv hvqbv Ggb 

MvQI we‡ePbv Kiv †h‡Z cv‡i| wecbœ 

cÖRvwZi Mv‡Qi ZvwjKv mshy&w³ 2 G 

cvIqv hv‡e|  

 MvQ †ivc‡Yi ¯’v‡bi gvwUi aib we‡ePbv 

K‡i MvQ wbe©vPb Ki‡Z n‡e| A_©vr †h 

gvwU‡Z †hB dmj fv‡jv nq †m gvwU‡Z 

†mB dmj wbev©Pb Kiv DËg| 

 exR ev Pviv cÖvwßi mnRjf¨Zv 

we‡klfv‡e we‡ePbv Ki‡Z n‡e| Ggb 

MvQ wbe©vPb Ki‡Z n‡e, †h Mv‡Qi Pviv H 

GjvKvq mnRjf¨ ev cvIqv hvq| 

 cwiev‡ii Ab¨vb¨ m`m¨‡`i mv‡_ 

Av‡jvPbvi gva¨‡g MvQ wbe©vPb Ki‡Z 

n‡e|  

 m‡ev©cwi MvQ wbe©vP‡b wb‡Ri cQ›`‡K 

we‡klfv‡e we‡ePbv Ki‡Z n‡e|  

 GKB `‡ji mKj m`m¨ GKB iKg MvQ 

wbe©vPb Kiv fv‡jv; G‡Z Pviv msMÖn †_‡K 

ïiæ K‡i, mKj Kv‡R G‡K Aci‡K 

mn‡hvwMZv Ki‡Z cvi‡e|   

 Dw™¢` wbe©vP‡b A_©‰bwZK welqwUI 

we‡ePbv Kiv †h‡Z cv‡i| wbe©vwPZ 

Dw™¢‡`i Dc‡hvM Kx ZvI we‡ePbv Ki‡Z 

n‡e| †hgb- wbe©vwPZ Dw™¢` †_‡K dj, 

mwâ, kvK, KvV cwiev‡i A_©‰bwZK 

mn‡hvwMZv Ki‡Z cv‡i| 

DcwiD³ welq we‡ePbv K‡i cwiev‡ii mKj 

m`m¨‡`i mv‡_ Av‡jvPbvi wfwË‡Z cÖ‡Z¨K 

m`m¨ †ivc‡Yi Rb¨ Dw™¢` wbe©vP‡bi wm×všÍ 

MÖnY Ki‡e Ges Zvi wm×v‡šÍi †cQ‡b hyw³mg~n 

cÖKí Wv‡qwi‡Z wj‡L ivL‡e| 

`j‡bZv cÖ‡ZK m`¨‡m¨i wbe©vPb Kiv Mv‡Qi 

ZvwjKv wkÿ‡Ki wbKU Rgv †`‡e| 

MvQ †ivc‡Yi 

Rb¨ MZ© 

ˆZwi ev Ue 

cÖ¯‘Z 

MvQ †ivc‡Yi Rb¨ MZ© ˆZwi ev Ue 

cÖ¯‘Z m¤ú‡K© cÖ‡qvRbxq aviYv 

AR©‡bi Rb¨ 6ô †kÖwYi K…wl wkÿv 

cvV¨cy¯Í‡Ki 6ô Aa¨vq ebvqb Gi 

7g I 8g cvV Ges mshyw³ 1 

fv‡jvg‡Zv covi Rb¨ ej‡eb| 

cÖ‡qvR‡b GB av‡ci Rb¨ g‡bvbxZ 

`j‡bZv‡`i eywS‡q †`‡b|   

cÖ‡Z¨K wkÿv_x© MvQ †ivc‡Yi Rb¨ MZ© ˆZwi 

ev Ue cÖ¯‘‡Zi Kv‡R cwiev‡ii †QvU-eo mKj 

m`m¨‡K hy³ Ki‡e|  

mshyw³ 1 Gi wb‡`©wkKv Ges K…wl wkÿv 

cvV¨cy¯Í‡Ki ebvqb Aa¨v‡qi 7g I 8g cvV 

AbymiYc~e©K MvQ †ivc‡Yi Rb¨ MZ© ˆZwi 

Ki‡Z n‡e| Dfq cv‡VB gvwU‡Z, U‡e ev 

Qv‡` Kxfv‡e MvQ †ivc‡Yi Rb¨ MZ© ˆZwi 

Ki‡Z nq Zvi eY©bv †`Iqv Av‡Q|  
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MZ© ˆZwi ev Ue cÖ¯‘‡Zi Kv‡Ri 2-3wU Qwe †h 

†Kv‡bv †gvevBj †dv‡b Zz‡j Awffve‡Ki 

msMÖ‡n ivL‡Z n‡e| MZ© ev Ue ˆZwii Kv‡Ri 

AwfÁZv ms‡ÿ‡c cÖKí Wv‡qwi‡Z wj‡L 

ivL‡e| †Kv‡bv wkÿv_x©i cwiev‡ii Kv‡Q 

†gvevBj †dvb bv _vK‡j wkÿv_x© MZ© Kivi 

Kv‡Ri wPÎ cÖKí Wv‡qwi‡Z wb‡R AvuK‡e I 

wb‡Ri msMÖ‡n ivL‡e|  

exR ev Pviv 

msMÖn 

¯’vbxqfv‡e mnRjf¨ Mv‡Qi Pviv 

msMÖ‡ni Dcvq `j‡bZv‡K eywS‡q 

ej‡eb| Mv‡Qi Pviv msMÖ‡ni wewfbœ 

Drm m¤ú‡K© aviYv cÖ`vb Ki‡eb| 

we‡klZ hw` Av‡kcv‡k miKvwi 

bvm©vwi _v‡K, Z‡e †mLvb †_‡K 

wkÿv_x©iv cÖ‡qvR‡b Kxfv‡e Mv‡Qi 

Pviv msMÖn Ki‡Z cvi‡e Zv eywS‡q 

ej‡eb|  

 

 

 

Mv‡Qi Pviv ev exR msMÖ‡ni Rb¨ evwoi eo 

m`m¨‡`i hy³ Ki‡Z n‡e| wb¤œwjwLZ Drm 

†_‡K wkÿv_x©iv Mv‡Qi Pviv ev exR msMÖn 

Ki‡Z cvi‡e- 

 el©vKv‡j evwoi Avbv‡P-Kvbv‡P, iv¯Ívi 

`yBcv‡k, †Sv‡c-R½‡j wewfbœ iK‡gi 

Pviv R‡b¥| wbe©vwPZ Pviv hw` Gme ¯’v‡b 

cvIqv hvq Z‡e Zv †ivc‡Yi Rb¨ eo‡`i 

mn‡hvwMZvq msMÖn Kiv †h‡Z cv‡i| 

 cÖvq cÖwZwU †Rjv ev Dc‡Rjvq miKvwi 

bvmv©vwi i‡q‡Q †hLv‡b †_‡K myjf g~‡j¨ 

wewfbœ iKg Mv‡Qi Pviv ev exR msMÖn 

Kiv †h‡Z cv‡i| 

 A‡bK GjvKv‡Z †emiKvwi bvm©vwi 

i‡q‡Q †hLvb †_‡KI myjf g~‡j¨ wewfbœ 

iKg Mv‡Qi Pviv ev exR msMÖn Kiv 

†h‡Z cv‡i|  

 Kxfv‡e wb‡R wb‡R Pviv Drcv`b Kiv 

hvq Zv mshyw³ 1 G eY©bv Kiv Av‡Q| Zv 

†`‡LI wb‡R wb‡R wewfbœ Mv‡Qi Pviv 

ˆZwi K‡i Zv †ivcY Kiv †h‡Z cv‡i|  

 Pviv msMÖ‡ni AwfÁZv cÖKí Wv‡qwi‡Z 

wj‡L ivL‡Z n‡e|  

1-7 †m‡Þ¤^i 

MvQ †ivcY wkÿK `j‡bZvi gva¨‡g cÖ‡Z¨K 

wkÿv_x© hv‡Z el©v Kv‡ji g‡a¨ Mv‡Qi 

Pviv †ivcY m¤úbœ Ki‡Z cv‡i Zv 

wbwðZ Kivi †Póv Ki‡eb| †m‡Þ¤^i 

gvm ch©šÍ †hûZz evsjv‡`‡k e„wócvZ 

nq ZvB †m‡Þ¤^i gv‡mi g‡a¨ MvQ 

jvMv‡bv m¤úbœ Ki‡Z n‡e|  

MvQ †ivc‡Yi c×wZ m¤ú‡K© we¯ÍvwiZ 

Rvbvi Rb¨ wkÿv_x©‡`i K…wl wkÿv 

cvV¨cy¯Í‡Ki 6ô Aa¨vq ebvq‡bi 7 I 

8 bs cvV Ges mshyw³ 1 fv‡jv g‡Zv 

covi Rb¨ wkÿv_x©‡`i DrmvwnZ 

Ki‡eb| 

cÖ‡Z¨K wkÿv_x©i KvQ †_‡K MvQ 

†ivc‡Yi Qwe ev wPÎ msMÖn K‡i 

MvQ †ivc‡Yi Rb¨ cÖ¯‘ZK…Z M‡Z© ev U‡e Pviv 

†ivcY Kv‡h© cÖ‡Z¨K wkÿv_x© cwiev‡ii 

mKj‡K hy³ Kivi †Póv Ki‡e| MvQ †ivc‡Yi 

KvR Aek¨B †m‡Þ¤^i gv‡mi g‡a¨ m¤úbœ 

Ki‡Z n‡e|  

MvQ †ivcY m¤ú‡K© we¯ÍvwiZ Z_¨ Rvbvi Rb¨  

MvQ †ivc‡Yi c~‡e© Aek¨B K…wl wkÿv 

cvV¨cy¯Í‡Ki ebvqb Aa¨v‡qi 7 I 8 bs cvV 

Ges mshyw³ 1 fv‡jv g‡Zv co‡Z n‡e| 

wb‡`©wkKv Abyhvqx cwiev‡ii Ab¨vb¨ m`m¨‡`i 

mn‡hvwMZvq MvQ †ivcY KvR m¤úbœ Ki‡Z 

n‡e| 

MvQ †ivcY Kv‡Ri 2-3wU Qwe †h †Kv‡bv 

†gvevBj †dv‡b Zz‡j Awffve‡Ki msMÖ‡n 

ivL‡Z n‡e| †Kv‡bv wkÿv_x©i cwiev‡ii Kv‡Q 
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gvDwk KZ©„K wba©vwiZ †dmeyK †c‡R 

Zv Avc‡jvW Ki‡Z n‡e| 

wkÿv_x©‡`i bvgmn †ivcYK…Z Mv‡Qi 

ZvwjKv ˆZwi K‡i Zv †dmey‡K 

Avc‡jvW Ki‡eb|  Avc‡jv‡Wi KvR 

†m‡Þ¤^i gv‡mi g‡a¨ †kl Ki‡Z 

n‡e|  

†gvevBj †dvb bv _vK‡j wkÿv_x© MvQ †ivcY 

Kivi Kv‡Ri wPÎ wb‡R AvuK‡e I wb‡Ri msMÖn 

ivL‡e| cÖ‡Z¨K wkÿv_x© MvQ †ivc‡Yi 

AwfÁZv cÖKí Wv‡qwi‡Z wj‡L ivL‡e|  

MvQ †ivcY Kivi ci wkÿ‡Ki mn‡hvwMZvq 

wba©vwiZ †dmeyK †c‡R Mv‡Qi bvgmn MvQ 

†ivc‡Yi Qwe ev wPÎ Avc‡jvW Ki‡Z n‡e|  

cwiPh©v 

MvQ †ivc‡Yi ci b‡f¤̂i gvm ch©šÍ 

GB av‡ci `j‡bZvi gva¨‡g cÖ‡Z¨K 

wkÿv_x©i Mv‡Qi Ae¯’v m¤ú‡K© †LuvR-

Lei †b‡eb| `j‡bZvi gva¨‡g MvQ 

cwiPh©vq wkÿv_x©‡`i Iwi‡q›U 

Ki‡eb|  

MvQ cwiPh©vi †KŠkj m¤ú‡K© we¯ÍvwiZ 

Rvbvi Rb¨ wkÿv_x©‡`i K…wl wkÿv 

cvV¨cy¯Í‡Ki 6ô Aa¨vq ebvq‡bi 7 I 

8 bs cvV Ges mshyw³ 1 fv‡jv g‡Zv 

covi Rb¨ wkÿv_x©‡`i DrmvwnZ 

Ki‡eb|  

cwiPh©vKvjxb †Kv‡bv wkÿv_x©i MvQ 

†Kv‡bv Kvi‡b webó n‡j bZzb K‡i 

Avevi MvQ †ivcY Ki‡Z ej‡eb| 

MvQ bó nevi Kvib cÖKí Wv‡qwi‡Z 

wjwce× Ki‡Z ej‡eb|   

cÖ‡Z¨K mßv‡ni ïµ ev kwbevi Pvivi 

†e‡o IVvi Ae¯’v wbweofv‡e 

ch©‡eÿY K‡i Zvi Qwe Zz‡j ivL‡Z 

ej‡eb ev wPÎ Gu‡K ivL‡Z ej‡eb| 

GK mßv‡n Mv‡Qi Kx Kx ai‡bi 

cwieZ©b n‡”Q Zv wkÿv_x©‡`i mshyw³ 

3 QK Abyhvqx cÖKí Wv‡qwi‡Z wj‡L 

ivL‡Z ej‡eb|  

MvQ cwiPh©vi †KŠkj m¤ú‡K© we¯ÍvwiZ Rvbvi 

Rb¨ cÖ‡Z¨K wkÿv_x© K…wl wkÿv cvV¨cy¯Í‡Ki 

6ô Aa¨vq ebvq‡bi 7 I 8 bs cvV Ges 

mshyw³ 1 fv‡jv g‡Zv co‡e I †mB Abyhvqx 

Mv‡Qi Pviv  cwiPh©vi cwiKíbv Ki‡e| |  

Mv‡Qi aiY we‡ePbv K‡i Mv‡Qi  cwiPh©v 

Ki‡Z n‡e|  

 mwVK Dcv‡q Mv‡Q cÖ‡qvRbxq cvwb mieivn 

Ki‡Z n‡e|  

 Mv‡Qi Pvicv‡k hv‡Z AvMvQv Rb¥v‡Z bv 

cv‡i Zvi e¨e¯’v Ki‡Z n‡e|  

 Mv‡Q hv‡Z †cvKv-gvK‡oi Dc`ªe bv nq †m 

w`‡K †Lqvj ivL‡Z n‡e|  

 QvMj, Miæ ev Ab¨ †Kv‡bv cÖvYx hv‡Z Pvivi 

†Kv‡bv ÿwZ Ki‡Z bv cv‡i †mw`‡K mRvM 

_vK‡Z n‡e I cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v MÖnY Ki‡Z 

n‡e|  

cÖ‡Z¨K mßv‡ni ïµ ev kwbevi Pvivi †e‡o 

IVvi Ae¯’v wbweofv‡e ch©‡eÿY K‡i Zvi Qwe 

Zz‡j Awffve‡Ki msMÖ‡n ivL‡Z n‡e ev wPÎ 

Gu‡K wb‡Ri msMÖ‡n ivL‡Z n‡e| cÖwZ mßv‡n 

Pvivi Kx ai‡bi cwieZ©b n‡”Q Zv mshyw³-3  

QK Abyhvqx avivevwnKfv‡e cÖKí Wv‡qwi‡Z 

cÖ‡Z¨K wkÿv_x© wb‡R wj‡L ivL‡e| 

14 †m‡Þ¤^i 

†_‡K 15 

b‡f¤̂i 

cÖwZ‡e`b 

cÖYqb  

Pviv ỳBgvm cwiPh©v Kivi ci m¤ú~Y© 

cÖ‡R± Kvh©µ‡gi AwfÁZvi Ici 

wfwË K‡i wkÿv_x©‡`i cÖwZ‡e`b 

cÖYq‡bi Rb¨ ej‡eb| wkÿv_x©‡`i 

cÖwZ‡e`b ˆZwii Kv‡R mvwe©K 

mn‡hvwMZv Ki‡eb|  

Pviv †ivc‡Yi ci AšÍZ 2 gvm cwiPh©v Kivi 

ci m¤ú~Y© cÖ‡R‡±i Ici GKwU cÖwZ‡e`b 

ˆZwi Ki‡Z n‡e| `‡ji Ab¨vb¨ m`m¨‡`i 

mv‡_ Av‡jvPbv K‡i cÖ‡Z¨K m`m¨ Avjv`v 

Avjv`vfv‡e cÖwZ‡e`b cÖYqb Ki‡e|  

 cÖKí ev¯Íevq‡bi AwfÁZvi Ici wfwË 

K‡i AvZ¥cÖwZdjb eY©bv Ki‡Z n‡e| 

AvZ¥ cÖwZdj‡b cÖKí ev¯Íevq‡b Kx Kx 

P¨v‡j‡Äi m¤§ywLb n‡qwQj; Kxfv‡e Zv 

mvgvj †`Iqv n‡q‡Q; †Kvb KvR Ki‡Z 

me‡P‡q fv‡jv †j‡M‡Q; †Kv‡bv we‡kl wKQz 

Rvbv ev Ávb AR©b n‡q _vK‡j Zv eY©bv 

Ki‡Z n‡e|  

 cÖK‡íi djvdj eY©bv Ki‡Z n‡e| 

cÖK‡íi mgq mxgv †k‡l Dw™¢‡`i Ae¯’v I 

fwel¨Z cwiKíbv eY©bv Ki‡Z n‡e|  
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g~j¨vqb 

 GB cÖ‡R± wfwËK Kvh©µgwU 6ô †kÖwYi weÁvb wel‡qi wkLb-‡kLv‡bv Kvh©µ‡gi Ask wn‡m‡e we‡ewPZ n‡e| G 

Kvh©µgwUi Rb¨ 10 b¤̂i eivÏ _vK‡e|  

 G Kvh©µgwU avivevwnK g~j¨vq‡bi gva¨‡g m¤úvw`Z n‡e| G †ÿ‡Î wkÿK wkÿv_x©i wkLb AR©‡bi Dci †ewk 

¸iæZ¡ cÖ`vb Ki‡eb| wkÿK wkÿv_x©i wkLb m¤úwK©Z Z_¨vw` we‡klZ cÖKí Wv‡qwi g~j¨vqb K‡i 75% b¤^‡ii 

mv‡_ AwffveK cÖ`Ë 25% b¤^i ‡hvM Ki‡eb| wkÿK wkÿv_x©i wkLb m¤úwK©Z Z_¨vw` iæweª‡·i (mshy³) wb‡`©kbv 

Abymv‡i g~j¨vqb K‡i b¤^i cÖ`vb Ki‡eb|      

 wkÿv_x©iv cÖKí ev¯Íevq‡bi cÖwZ av‡ci AwfÁZv cÖKí Wv‡qwi‡Z wj‡L ivL‡e Ges cÖ‡qvRbxq †ÿ‡Î Qwe Zzj‡e 

ev wPÎ AvuK‡e| me‡k‡l wkÿv_x©iv cÖKí ev¯Íevq‡bi mvwe©K AwfÁZvi Icb wfwË K‡i cÖKí Wv‡qwi‡Z PzovšÍ 

cÖwZ‡e`b wjL‡e Ges cÖKí Wv‡qwi wkÿ‡Ki wbKU Rgv †`‡e|  

 AwffveKMY g~j¨vqb QK 2 Gi wbw ©̀ó N‡i wUK wPý †`‡eb| wkÿv_x© Zvi AwffveK KZ©„K c~iYK…Z g~j¨vqb QK 

2 wkÿ‡Ki wbKU cÖ`vb Ki‡e| wkÿK g~j¨vq‡bi wb‡`©kbv Abyhvqx AwffveK KZ©„K c~iYK…Z g~j¨vqb Q‡K b¤^i 

cÖ`vb Ki‡eb Ges Zv P~ovšÍ †MÖWkx‡U ¯’vbvšÍi Ki‡eb|   

 wkÿK g~j¨vqb QK-1 Gi iæweªKm Abyhvqx wkÿv_x©‡`i g~j¨vqb Ki‡eb| wkÿv_x© KZ©„K cÖYxZ cÖKí Wv‡qwi I wPÎ 

ev Qwe ch©v‡jvPbv K‡i wkÿv_x©‡`i g~jvqb Ki‡eb| cÖ‡qvRbxq †ÿ‡Î wkÿv_x©‡`i mv‡_ Av‡jvPbv Kiv †h‡Z cv‡i|  

 wkÿK cÖKí mgvcbv‡šÍ wkÿv_x©i RgvK…Z cÖKí Wv‡qwi‡Z wjwLZ djveZ©b cÖ`vb Ki‡eb| 

   

g~j¨vqb QK 1 : iæwe·  

iæweª· 

wb‡`©kK                                cvi`wk©Zvi gvÎv/b¤^i ‡¯‹vi 

3 2 1  

K. WKz‡g‡›Ukb wbqwgZfv‡e cÖwZwU 

av‡ci h_vh_ Kv‡Ri 

†iKW© w`bZvwiL, Kv‡Ri 

weeiYmn ivLv n‡q‡Q| 

wKQz wKQz av‡ci Kv‡Ri 

eY©bv ‡jLv i‡q‡Q ev 

Kv‡Ri eY©bv Am¤ú~Y©| 

av‡ci weeiY AwbqwgZ I 

Am¤ú~Y©| †ewkifvM av‡ci 

eY©bv Abycw¯’Z| 

 

L.  †hvMv‡hvM `ÿZv wkÿ‡Ki KvQ †_‡K cÖvß 

wb‡`©kbv wb‡R wb‡RB, 

Zvi `‡ji Ab¨ 

wkÿv_x©‡`i wbKU 

†cŠ‡Q‡Q| 

wkÿ‡Ki KvQ †_‡K cÖvß 

wb‡`©kbv wkÿK ev Ab¨ 

Kv‡iv mn‡hvwMZvq 

h_vh_fv‡e, h_vmg‡q 

Zvi `‡ji Ab¨ 

wkÿv_x©‡`i wbKU 

†cŠ‡Q‡Q| 

wkÿ‡Ki KvQ †_‡K cÖvß 

wb‡`©kbvi AvswkK wkÿK 

ev Ab¨ Kv‡iv mn‡hvwMZvq 

Ab¨ wkÿv_x©‡`i wbKU 

†cŠ‡Q‡Q| 

 

M. wm×všÍ MÖnY m¤ú~Y© †hŠw³Kfv‡e 

wewfbœ av‡c wm×všÍ MÖnY 

K‡i‡Q| 

AvswkK †hvŠw³Kfv‡e 

wm×všÍ MÖnY K‡i‡Q| 

wm×všÍ MÖn‡Yi †ÿ‡Î 

†hŠw³KZvi †Kv‡bv cÖgvY 

cvIqv hvqwb|  

 

N. MvQ cwiPh©v    mwVKfv‡e Mv‡Qi cwiPh©v 

K‡i‡Q I h_vh_fv‡e 

mvßvwnK Dw™¢` ch©‡eÿY 

QK c~iY K‡i‡Q| 

Mv‡Qi cwiPh©v K‡i‡Q wKš‘ 

h_vh_fv‡e mvßvwnK 

Dw™¢` ch©‡eÿY QK c~iY 

K‡iwb|  

AwbqwgZfv‡e Mv‡Qi 

cwiPh©v K‡i‡Q I AvswkK 

mvßvwnK Dw™¢` ch©‡eÿY 

QK c~iY K‡i‡Q|  

 

O. PzovšÍ cÖwZ‡e`b 

cÖYqb 

PzovšÍ cÖwZ‡e`‡b 

h_vh_fv‡e cÖKí 

ev¯Íevq‡b wkÿv_x©i AvZ¥ 

cÖwZdj‡bi cÖKvk 

i‡q‡Q|  

PzovšÍ cÖwZ‡e`‡b 

AvswkKfv‡e cÖKí 

ev¯Íevq‡b wkÿv_x©i AvZ¥ 

cÖwZdj‡bi cÖKvk 

i‡q‡Q|  

PzovšÍ cÖwZ‡e`‡b cÖKí 

ev¯Íevq‡b wkÿv_x©i AvZ¥ 

cÖwZdj‡bi ‡Zgb †Kv‡bv 

cÖKvk cvIqv hvqwb|  

 

eivÏK…Z ‡gvU b¤^i=15  
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g~j¨vqb QK: 2 (AwffveK KZ©©„K c~iYxq) 

(cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î wUK (√) w`b) 

µg wee„wZ GKgZ GKgZ 

bB 

  

1. Avcwb wK g‡b K‡ib G Kvh©µ‡gi ga¨ w`‡q Avcbvi mšÍvb MvQ jvMv‡bvi cÖv_wgK 

welq m¤ú‡K© aviYv AR©b K‡i‡Q? 

  

2. Avcwb wK g‡b K‡ib Gi gva¨‡g Avcbvi mšÍv‡bi wb‡R KvR Kivi Af¨vm ˆZwi 

n‡q‡Q? 

  

3. Avcbvi mšÍvb G Kvh©µg cwiPvjbv Ki‡Z wM‡q Avcwb wKsev cwiev‡ii Ab¨ 

m`m¨‡`i KvQ †_‡K civgk© MÖnY K‡i‡Q? 

  

4. Avcwb wK g‡b K‡ib Gi ga¨ w`‡q Avcbvi mšÍv‡bi MvQ jvMv‡bvi cÖwZ AvMÖn 

†e‡o‡Q? 

  

5. MvQ †ivcY I Zvi cwiPh©v Kivi †ÿ‡Î Avcbvi mšÍvb wK cwiev‡ii †QvU eo mKj‡K 

hy³ K‡iwQj ? 

  

 

(wee„wZi mv‡_ GKgZ cÖKvk Ki‡j 1 cv‡e, wee„wZi mv‡_ GKgZ cÖKvk bv Ki‡j 0 cv‡e) 

 

 

P~ovšÍ †MÖW kxU 

1bs QK 2bs QK ‡gvU b¤^i 

wb‡`©kK K. L. M. N. O.   

b¤^i        

cÖvß †gvU b¤^i 

(we:`ª: wkÿK wkÿv_x©i cÖvß †gvU b¤̂‡ii 50% a‡i †MÖWkx‡U b¤̂i ¯’vbvšÍi Ki‡eb |   
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গাছপালা র াপণ ও পর চর্ যা সংক্রান্ত রিষয়ািরল 

 উপযুক্ত মাটিতে, উপযুক্ত স্থাতে গাছপালা র াপণ কত  সঠিক সমতয় পর চর্ যা ো ক তল গাতছ চা া র াপতণ  রকাে অর্ য হয় ো। 

মাটি রেি যাচে, স্থাে রেি যাচে, গাতছ চা া রেি যাচে, সা  প্রতয়াগ, আন্তঃপর চর্ যা ইেযারি সকল কার্ যািলী দ্বা াই একটি গাতছ  জীিে 

চক্র সম্পন্ন হয়। জীিেচতক্র  রেষ পর্ যায় রিতিচো কত  এিং কাতজ  ও রিাঝা  সুরিধাতর্ য আম া আজ রেেটি ভাতগ ভাগ কত  

গাছপালা সম্পতকয আতলাচো ক তিা। 

রর্মে-ক) রছাট আকাত   গাছ খ) মাঝার  আকাত   গাছ গ) িড় আকাত   গাছ  

র াপতণ  জায়গা ও মাটি রেি যাচে 

 সাধা ণেঃ জজি পিার্ যযুক্ত রিাআঁে মাটিতে সকল গাছপালাই জতে র্াতক।  

 সূর্ যাতলাক পতড় এমে জায়গা র াপতণ  জন্য রেি যাচে ক তে হতি। 

 এঁতটল মাটিতে প্রচু  জজি পিার্ য/কতম্পাস্ট সা  ও অল্প  রিতল মাটি রর্াগ কত  রিাআঁে ক া রর্তে পাত । 

 িা ান্দা/রিলকরেতে সূতর্ য  আতলা পড়তল ো গাছপালা  জন্য রেি যাচে ক া র্াতি। 

 িা ান্দা/রিলকরে ছায়াযুক্ত হতল ছায়ায় জোয় এমে গাছপালা  জন্য ো রেি যাচে ক া র্াতি। 

 টি/ছাি িাগাতে  রেতে  

 রর্ ছািটি ব্যিহা  ক া হতি ো িাগাে ক া  উপতর্ারগ রকো ো প্রর্তমই রিতিচো ক তে হতি । 

 মাটিতে উত্তমভাতি জজি পিার্ য রর্াগ কত  রিাআঁতে পর ণে কত  চাতষ  উপতর্াগী ক তে হতি। 

 ছাি িাগাে ক া  রেয়ম-কানুে অনুস ণ ক তে হতি। 

গাছ/ চা া/ িীজ রেি যাচে 

রকাে স্থাতে রকাে গাছ ভাতলা জোয় ো  উপ  রভরত্ত কত  গাছ /চা া/ িীজ রেি যাচে ক তে হতি। এ রেতে রেঃত াগ,সুস্থ,সিল 

চা া/গাছ/িীজ রেি যাচে ক াই রেয়। িীজ রেি যাচতে  রেতে প্যাতকতট  গাতয় রময়াি রিতখ িীজ রেি যাচে ক তে হতি। দ্রুে ও গুণগে 

মােসম্পন্ন ফলে পাওয়া  রেরমতত্ত অঙ্গজ জেে প্ররক্রয়ায় উৎপারিে গাছ/চা া রিতিচোয় রেওয়া রর্তে পাত । রেোর্ী  স াসর  

রেজস্ব জরমতে িা মাটিতে র াপতণ  সুতর্াগ ো র্াকতল ো  রিদ্যালতয় িা রেজ িারড়  ছাতি/আংরগোয়/িা ান্দা/রিলকরেতে 

র াপতণ  উপতর্াগী িীজ/চা া রেি যাচে ক তে হতি  

গেয জের  (Pit Preparation)   

র াপণতর্াগ্য চা া  ধ ণ অনুর্ায়ী (রছাট/মাঝার /িড়) গেয জের  ক তে রেতচ  োরলকাটি অনুস ে ক া রর্তে পাত  । 

গাতছ  আকা  উিাহ ণ গতেয  

আকৃরে 

 গাছ রর্তক 

গাতছ  দূ ত্ব 

িড় গাতছ  চা া আম,জাম,কাঁঠাল,রলচু,রেম,আমলরক,আমড়া ইেযারি ৭৫-১০০ 

রসরম 

৯-১১ রমটা  

মাঝার  গাতছ  চা া কুল,োর তকল,জলপাই,রপয়া া, ইেযারি ৭৫-৮০ রসরম ৫-৬ রমটা  

রছাট গাতছ  চা া ডারলম,রলবু,আংগু ,ের ফা,রেউরল,রেঁতপ,ক মচা ইেযারি ৬০-৭৫ রসরম ৩-৪ রমটা  

িীজ/ চা া সংগ্রহ  

রেোর্ী ো  িারড়  আতেপাতে জোতো চা া িা রেতজ গাতছ  ডাল/মূল/িীজ রিতয় উৎপািে ক া চা া র াপতণ  জন্য সংগ্রতহ 

 াখতে পাত ।রর্মেঃ মুল/রেকড় রর্তক কাত াল, েেমূলী, সন্ধামালেী  চা া, ডাল/োখা দ্বা া এলামুন্ডা, িাগােরিলাস,  ঙ্গে, 

রমতহিী, জিা, হাসোতহো, রগালাপ, গন্ধ াজ প্রভৃরে  চা া সংগ্রহ ক া রর্তে পাত । এছাড়াও ভূরেম্নস্থ রুপান্তর ে কান্ড ( আিা,হলুি, 

 সুে, ওলকচু, রপয়াঁজ, আলু) রর্তকও চা া সংগ্রহ ক া রর্তে পাত । িেযমাতে রিরভন্ন স কার  হটি যকালচা  রসন্টা , স কার  

সামারজক িোয়ে োস যার  রকন্দ্রসমূহ, BADC এ  োস যার সমূহ ও রিস কার  োস যার তে অতেক উন্নে মাতে  উদ্যাে ফসল, িেজ 

ও ঔষরধ গাতছ  চা া/িীজ পাওয়া র্ায়, রসগুতলাও সংগ্রহ ক তে পাত । উদ্যাে ফসল (Horticultural Crops) িলতে 

৪ ধ তে  ফসলতক রিাঝায় অর্ যাৎ সকল ফুল জােীয়, ফল জােীয়, সকল োকসিজী ও সকল মসলা জােীয় ফসলতক রিাঝায়। 

সংযুক্তি ১: গাছপালা র াপণ ও পর চর্ যা 
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চা া র াপে 

মাটি  সাতর্ পর মাণমতো জজি সা , জীিাণু সা , TSP, MOP ও সামান্য ইউর য়া সা  রমরেে কত  গতেয  রেতচ ও র াপতে  

সময় চা া  চা রিতক  ফাঁকা জায়গা ভ াট ক তে হতি। 

 

ক) স াসর  মাটিতে র াপতণ  রেতে -- 

 গাতছ  ধ ণ অনুর্ায়ী রেরি যষ্ট দূ ত্ব িজায় র তখ চা া র াপণ ক তে হতি। 

 চা া িড় আকাত   হতল র াপতণ  প প ই খ ুঁটি রিতয় রেঁতধ রিতে হতি।  

 র াপতণ  প প ই সম্পূণ য গাছটি পারে রিতয় রভরজতয় রিতে হতি। 

খ) টি/ ড্রাতম র াপতণ  রেতে (ছাি/ িা ান্দা/ রিলকরেতে র াপতণ  জন্য) - 

 গাতছ  ধ ণ অনুর্ায়ী টি/ড্রাতম  আকা  রেধ যা ণ ক তে হতি। 

 টি/ড্রাতম  রেতচ ২/৩টি রছদ্র ক তে হতি। 

 সা  রমরেে মাটি দ্বা া টি ভ াট ক তে হতি।েতি এতেতে টি/ড্রাতম মাটি ভ াট ও গাছ লাগাতো  রেয়ম অনুস ণ 

ক তে হতি।  

 টতি  রেতচ রিয়া পাতে জমাতো পারে ২/১ রিে প প  অপসা ণ ক তে হতি র্াতে রকাতো রপাকামাকড়, র াগজীিাণু, 

মোমারছ আেয় গ্রহণ ক তে ো পাত । 

 রখালাতমলা আতলািাোসপূণ য জায়গায় টি/ড্রাম  াখতে হতি। 

 

গাতছ  পর চর্ যা 

     রসচ ও রেষ্কােে 

 মাটি  রজা অিস্থা(মাটিতে কারিে পর মাণ পারে উপরস্থে র্াকা) ও শুষ্কো রিতিচো কত  গাতছ  রগাঁড়ায় বৃত্তাকা  

পদ্ধরেতে রসচ রিতে হতি। টতি ঝ ো/ঝাঁঝর /ঝার (Water Can) রিতয় পারে রর্াগ ক া রর্তে পাত । 

 গাতছ  রগাঁড়ায় অরের ক্ত পারে কখেও কাম্য েয়। োই এ অরের ক্ত পারে স াতে হতি। 

 

আগাছা িমে (Weed control) 

 গাতছ  রগাঁড়ায় িা টতি িা ড্রাতম আগাছা জোতল ো দ্রুে অপসা ণ ক তে হতি।  

 প্রতয়াজতে আগাছা োেক(Weedicide) প্রতয়াগ ক া রর্তে পাত । েতি এতেতে ঔষতধ  গাতয়  সািধােো 

ভাতলাভাতি অনুস ণ ক তে হতি। 

 

রপাকামাকড় ও র াগ িমে(Insect and disease control) 

 প্ররেরেয়ে েজ   াখতে হতি র্াতে গাতছ রকাতো প্রকা  রপাকামাকড় ও র াগজীিাণু ো হয়।  

 হযান্ডগ্লাভস ব্যিহা  কত  গাতছ  রপাকা ধত  ধত  রমত  রফলতে হতি।  

 ভাই াস আক্রান্ত গাছ রগাঁড়া  মাটিসহ উঠিতয় গভী  গতেয রেতেপ কত  প ুঁতে রফলতে হতি অর্িা পরড়তয় রফলতে হতি। 

 রিতেষতে  প ামতে য কীটোেক(Insecticide), ছোকোেক(Fungicide), 

ব্যাকতটর ইয়াোেক(Bactriocide), রফত ামে ট্র্যাপ, জজি কীটোেক(Organic Insecticite), 

রিাতড যারমক্সা (Bordeaux mixer)ব্যিহা  ক া রর্তে পাত ।       
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গাতছ  অঙ্গছাঁটাই (Pruning of Tree Parts) 

 অরধক ফলে রপতে ফুল, ফল সংগ্রতহ  প  গাতছ  অঙ্গ ছাঁটাই ক তে হতি।  

 গাছতক সি যিা রঝাপাতলা  াখতে হতি।  

 ফল গাতছ  রেতে ২টি রিষয় রিতিচো ক তে হয়। রর্মে-র্রি ফল প্রারি  লতেয ফল গাছ র াপণ ক া হয় েতি মূল 

কাতে  ডগা কেযে কত  গাছ রঝাপাতলা  াখতে হতি। আ  র্রি ফল ও কাঠ প্রারি  লতেয ফলগাছ র াপণ ক া হয়, েতি 

প্রধাে কাে ো রেঁতট োখা-প্রোখা  অরধকাংেই রেঁতট রিয়া হয়।  

 গাতছ মৃে ডালপালা রেঁতট রিতে হতি। ফতল ফুল,ফল ও কাতঠ  প্রাপ্যো অতেকগুণ রিতড় র্াতি। 

 এ সি রিষতয় প্রতয়াজতে কৃরষরিষয়ক রেেক/কৃরষরিিগতণ  প ামে য রেয়া রর্তে পাত ।  

 

 

সা  প্রতয়াগ 

 র াপতণ  ১৫-২০ রিে প ও কুরে, পাো, োখা ো গজাতল এমেরক গাছ সবুজ ো র্াকতল গাতছ  রগাঁড়া  চা রিতক (১০-

২০ রসরম দূত ) মাটি খ ুঁতড় গাছ প্ররে  পর মাণমে (রেধ যার ে) ইউর য়া,TSP,MOP, জজি সা ,রজঙ্কসা , জখল সা  

প্রতয়াগ ক া রর্তে পাত । এতে গাতছ প্রচু  কুরে,ডালপালা,ফুল,ফল উৎপারিে হতি।  

 সা  মাটি  সাতর্ রমরেতয় প্রতয়াগ ক তে হতি।  

 রকাতো রকাতো সা  ে ল অিস্থায় রে ক া রর্তে পাত ।  

 স াসর  রেকতড় সা  প্রতয়াগ ো ক াই উত্তম।  

 

 

ছাি িাগাে 

ছাি িাগাে হতে মােি সৃষ্ট সবুজ আোিে িা টি/ড্রাতম র াপণকৃে গাছ র্া রকাতো আিারসক, িারণরজযক, রেোপ্ররেষ্ঠাে, 

কলকা খাো প্রভৃরে এলাকা  রিরডং এ  ছাতি ক া হয়। অন্যভাতি িলা র্ায়-পাকা িারড়  খারল ছাতি িা রিলকরেতে 

রিোেসম্মে উপাতয় ফুল,ফল,োকসিরজ,মসলা জােীয় গাতছ  িাগাে গতড় রোলাতক ছাি িাগাে িতল। রর্ সি রেোপ্ররেষ্ঠাতে 

গাছ র াপতণ  মতো খারল জায়গা রেই, রসখাতে অোয়াতসই এ িাগাে ক া রর্তে পাত ।  

প্রতয়াজেীয় উপক ণ 

1. একটি খারল ছাি 

2. হাফ ড্রাম,রসতমন্ট িা মাটি  টি, ষ্টীল িা টিতে  রট্র্, িস্তা  

3. ছাতি  সুরিধামে স্থাতে স্থায়ী রিড। 

4. রসতকচা , রকািাল,কাঁরচ,ঝ ো/ঝাঝর ,িালরে, ক াে,খ রপ/রেড়ারে,রেতমরেে। 

5. রিাআঁে মাটি,পচা শুকো রগাি  গুুঁড়া, কতম্পাস্ট, িালু ও ইতট  রখায়া। 

6. গাতছ  চা া,কলম িা িীজ।  

7. টিতে  জের  একটি রকাঠা ঘ ।  

ছাি িাগাতে  পর কল্পো 

 ছাি িাগাে ক া  আতগ রিখতে হতি ছািটি িাগাে ক া  উপতর্াগী রকো। 

 ছািটিতে পারে রেষ্কােতে  ভাতলা ব্যিস্থা ো র্াকতল ছাি িাগাে ক া ঠিক হতি ো।  

 ছাি িাগাে রর্ রকাতো আকাত   হতে পাত ।েতি রেতচ  রেয়মািলী অনুস ণ কত  ছাি িাগাে ক া উরচেঃ 

ক) টি/ ড্রাম কালচা  পদ্ধরে 

1. ছাতি  মতে রেরি যষ্ট জায়গা রচরিে ক তে হতি এিং স্থােটিতে পর্ যাি সূর্ যাতলাক পতড় রকো ো রেরিে ক তে হতি। 

2. িাগাতে  মাঝখাতে  রিড়াতো/ হাটাচলা  সুরিধা  জন্য খারেকটা খারল জায়গা ( ১ রর্তক ১.৫ রমটা  চওড়া )  াখতে 

হতি। 
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3. সাধা ণেঃ ফল গাতছ  টি িা ড্রাম িাগাতে  মাঝখাে ি াি   াখতে হতি এিং ফুল, মসলা ও োকসিরজ জােীয় 

গাছপালা অর্ যাৎ ফুল ও রোভািধ যে কা ী রছাট গাছগুতলা  টি িাগাতে  রকো া  রিতক  াখতে হতি। 

4. িাগাতে  আনুষরঙ্গক রজরেসপোরি  াখা  জন্য ছাতি একটি রকাঠা ঘ  রেম যাণ ক তে হতি। 

5. ছাি িাগাতে  গাছপালায় প্রতয়াগ ক া পারে  অরের ক্ত পারে র্াতে গাতছ  েরে ো ক তে পাত  রস জন্য রেষ্কােতে  

ব্যিস্থা  াখতে হতি।  

6. ছাি সি যিা আগাছা ও রেওলামুক্ত  াখতে হতি। 

 

খ) ছাতি রিড কালচা  পদ্ধরে 

ছাি িাগাতে  রেরি যষ্ট জায়গায়  ড/প্লারস্টক পাইপ ও পাে ব্যিহা  কত  একটি মাচা জের  কত  োতে পর মাণমে মাটি ও 

সা  (রগাি /জজি সা ,TSP,MOP ইেযারি) ব্যিহা  কত  রিড প্রস্তুে ক তে হতি। ো প  রেয়মানুর্ায়ী রিরভন্ন ধ তে  

ফুল, রছাট/ মাঝার  আকাত   ফল, মসলাজােীয় ফসল ও ঔষরধ গাছপালা এিং োো জাতে  সিরজ চাষ ক া রর্তে পাত । 

েতি িড় আকৃরে   রকাতো গাছপালা এ রিতড লাগাতো র্াতি ো।  

ছাি িাগাতে  টি/ ড্রাম ব্যিস্থাপো 

1. টি: মাটি,রচোমাটি, রসতমন্ট, ধােি,প্লারস্টক িা কাঁতচ  জের  রর্ রকাতো ধ তে  টি হতে পাত ।গাতছ  আকৃরে অনুর্ায়ী 

টতি  আকা  রেি যাচে ক তে হতি। টতি  েলতিতে ৩/৪টি রছদ্র র্াকতে হতি। ব্যিহ্রে জেতল  খারল রিাটল, ভাঙ্গা 

িালরে, রছদ্রযুক্ত পারেল, প্লারস্টতক  িস্তা ইেযারি টি রহতসতি ব্যিহা  ক া রর্তে পাত । 

2. হাফ ড্রাম : িড় আকাত   দ্রাম রকতট ২টি হাফ আকাত   ড্রাম জের  ক া র্ায়। েতি মাঝার  আকাত   ড্রাম ো রকতট 

ব্যিহা  ক া রর্তে পাত ।ড্রাতম  েলতিতে ৪/৫টি রছদ্র  াখতে হতি। 

3. মাটি  পারেল ভাঙ্গা ও ইতট  রকায়া ব্যিহা ঃ টি/ড্রাম রর্তক র্াতে িাড়রে পারে সহতজই চুুঁইতয়(Leaching) রি  

হতে পাত  ো  জন্য টি/ড্রাতম  রেতচ  রছদ্র গুতলা  মুতখ মাটি  ভাঙ্গা পারেতল  টুক া এমেভাতি রিতে হতি র্াতে 

রছদ্রগুতলা িন্ধ ো হয়। এ  উপত  ২/৩ রসরম পরু কত  ইতট  রখায়া সাজাতে হতি। 

4. টি/ড্রাতম মাটি ভ াটঃ ৩েং কার্ যািলী সমারি  প  টি/ড্রাতম সা  রমরেে মাটি ভ াট ক া  সময় লেয  াখতে হতি 

রর্ে টি/ড্রাতম  উপর ভাতগ ১.৫ রসরম রর্তক ৩.০ রসরম পর মাণ জায়গা খারল র্াতক,ো হতল টতি/ড্রাতম প িেী সময় 

ঠিকমতো সা  ও পারে রিওয়া র্াতি ো। 

5. ছায়াযুক্ত স্থাতে  াখাঃ টতি/ড্রাতম চা া চা া লাগাতো  প  ২/৩ রিে ছায়াযুক্ত স্থাতে র তখ ো প  র্র্ার্র্ স্থাতে  াখতে 

হতি। 

6. পারে রিওয়াঃ গাছ/চা া র াপতণ  প প ই টতি/ ড্রাতম পারে রিতে হতি।েতি রিকাল রিলায় চা া র াপণ/িীজ িপে ক া 

উত্তম।  

7. খ ুঁটি ব্যিহা ঃ চা া গাছ িড় আকৃরে  হতল রিতেষ কত  ফলি গাছ হতল িা রিগুে,টতমতটা গাছ হতল একটি খ ুঁটি প ুঁতে 

চা াটি খ ুঁটি  সাতর্ রেঁতধ রিতে হতি। 

 

রসচ পদ্ধরে 

িেযমাতে সিতচতয় কার্ যক ী, সমতয়াপতর্াগী ও জেরপ্রয় রসচ পদ্ধরে হতলা রড্রপ/রিন্দু রসচ পদ্ধরে। এ পদ্ধরেতে রসচ রিতল পারে  

রকাতো অপচয় হয় ো এিং খি দ্রুে পারে গাতছ  রেকড় অঞ্চতল রপ ুঁতছ র্ায়।ঝাঁঝর  ব্যিহা  কত ও রসচ রিয়া রর্তে পাত । 

সাধা ণেঃ খি রভাত  িা পড়ন্ত রিকাতল রসচ রিওয়া উত্তম। মাটি  রজা অিস্থা (Joe condition of the Soil) রিতখ 

রসচ রিতে হতি।  

টি িিলাতো 

১/২ িছ  পর্ যন্ত টতি/ড্রাতম গাতছ  রচহা া ভাতলা র্াতক।এ প  গাছ ধীত  ধীত  দুি যল হতে র্াতক।কা ণ গাছ রছাট পর সত   

জায়গায় কারিে পরষ্ট/খাদ্য পায় ো িা খািা  রেষ হতয় র্ায় িা মূলসমূহ রিরে বৃরদ্ধ পায়।ফতল টি িিলাতো  প্রতয়াজে হয়। 
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ক) রড-পটিং ( De-potting) 

প ােে টি/ পট রর্তক গাছটিতক তুতল রফলাতক িলা হয় রড-পটিং। এটি খি সািধাতে ক তে হয়। গাছসহ টি/পটটিতক রকছুেে 

মাটিতে গড়াগরড় ক াতে হয়।এটি মাটি  রজা অিস্থায় ক তে হয়।  

 টি/পটসহ গাছটি উপ  কত  ডাে হাতে  সাহাতে টি/পট রর্তক মাটিসহ গাছটি রি  ক তে হতি। 

 ো প  ধা াতলা ছুর  রিতয় গাতছ  চা রিতক  রেকড়সমূহ রকতট রফলতে হতি। 

 িড় ড্রাতম  রেতে এভাতি গাছ ো উঠিতয় শুধু ড্রাতম  রভেত   চা রিতক  মাটি রি  কত  গাতছ  রেঁচাতো 

রেকড়গুতলা কেযে কত  অপসা ণ ক তে হতি এিং সা  রমরেে মাটি দ্বা া আিা  ড্রাতম  রভেত   চা রিতক 

ভ াট ক তে হতি।  

খ) র -পটিং(Re-potting):  

রড-পটিং ক া টি/পতট  গাছ আিা  েতুেভাতি টতি  মতে স্থাপে ক াই হতলা র -পটিং। 

 েতুেভাতি পূি যিেী রেয়তম গাছ র াপতণ  প  টিসহ গাছটিতক ২/৩ রিে ছায়ায় র তখ রিতে হতি। 

 

িীজ/চা া সংগ্রতহ  উৎসমূহ  

রিরভন্ন স কার ,রিস কার  ও প্রাইতভট োস যার তে রিরভন্ন ধ তে  ফুল, মসলা, ফলি,িেজ ও ঔষরধ উরিতি  প্রচু  চা া 

উৎপারিে হয়। এ সি জায়গা রর্তক চা া সগ্রহ ক া রর্তে পাত । এ ছাড়াও িে রিভাতগ  রিরভন্ন োস যার  রর্তকও সংগ্রহ 

ক া র্াতি। ঢাকািারস  জন্য গুরলস্থাতে  পাতে রছরিক িাজাত  ও রমাহাম্মিপত   কৃরষ মাতকযতট রিরভন্ন ধ তণ  িীতজ  

অতেক িীজ রিক্রয় রকন্দ্র  তয়তছ।  াস্তা  পাতে  অস্থায়ী োস যার  িা চা া িহেকা ী রভেগারড়তেও প্যাতকটজাে িীজ 

র্াকতে পাত । িীজ ক্রতয়  রেতে সি যিা প্যাতকতট  গাতয় মূরদ্রে উৎপািতে  ও রময়ািউত্তীতে  োর খ রিতখ ক্রয় ক তে 

হতি। 

ভরিষ্যতে র াপতে  জন্য রেতজ চা া উৎপািতে  গাইডলাইে  

 গাছপালা  িংেরিস্তা  ২ ভাতি ক া হতয় র্াতক ।রর্মেঃ ক) অতঙ্গ  মােতম খ) িীতজ  মােতম 

 অরধকাংে গাতছ  মূল/রেকড়,িাল,কান্ড,পাো প্রভৃরে অঙ্গ মাটিতে পূ ুঁতে চা া উৎপািে কত  প িেী সমতয় 

র াপতণ  জন্য প্রস্তুে ক া রর্তে পাত । 

 NCTB কর্তযক প্রণীে কৃরষ রেো পাঠ্য িই পতড় ধা ণা পাওয়া র্াতি। 

 র াপতণ  রেয়ম-কানুে জাো  জন্য স্ব-স্ব প্ররেষ্টাতে  কৃরষরিষয়ক/রিোেরিষয়ক রেেকগতণ  রেকট রর্তক 

প ামে য রেয়া রর্তে পাত । 

 িীজ িপে িা োখাকলতম  জন্য টি রহতসতি জিেরন্দে ব্যিহ্রে জেতল  খারল রিােল,পরলরর্ে ও মাটি ভরেয 

প্লারস্টতক  িস্তা ব্যিহা  ক া রর্তে পাত । 

 

ফুতল  রেতে  

 োখা কলম(Stem Cutting) পদ্ধরেতে  ঙ্গে,জিা,হাসোতহো,রগালাপ,এলামুন্ডা,গাঁিা,ডারলয়া,ক িী,গন্ধ াজ

,রমতহিী প্রভৃরে গাতছ  কান্ড/ডাল এ  অংে রিতেষ মাটিতে পূ ুঁতে চা া উৎপািে ক া রর্তে পাত । মূতল উৎপন্ন কন্দ 

রর্তক  জেীগন্ধা ও গ্লারডওলাস ফুতল   চা া জের  ক া র্ায়। 

 িািা কলম(Layering) পদ্ধরেতে 

রিরল,রগালাপ,কাঁঠালী চাপা,জুঁই,অতোক,  ঙ্গে,রেউরল,ক িী প্রভৃরে গাছপালা ব্যিহা  ক া হয়। 

 রজাড় কলম(Contact Grafting) পদ্ধরেটি রিরে ভাগ রগালাতপ  রেতে ব্যিহা  ক া হয়। এ পদ্ধরেটি  অতেক 

রেরণরিভাগ আতছ। 

 মূল/রেকড় রর্তক সন্ধযামালরে ফুতল  চা া জের  ক া র্ায়। 
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ফতল  রেতে  

িািা কলম/গুটি কলম,কুুঁরড় সংতর্াজে,োখা কলম,রজাড় কলম(সংস্পে য ও রিযুক্ত) পদ্ধরেতেও চা া উৎপািে ক া রর্তে 

পাত । ৭ম রেরণ  কৃরষ রেো পাঠ্য িই এ পদ্ধরেগুতলা  িণ যো মূরদ্রে আতছ। রর্মেঃ 

১) িািাকলম/গুটিকলতম  জন্য োেপারে, রলবু, িাোিীতলবু, রপয়া া, রলচু, সতফিা, রগালাপজাম, ডারলম প্রভৃরে গাতছ  ডাল 

ব্যিহা  ক া হয়। 

২) কুুঁরড় সংতর্াজতে  (Budding)জন্য আম,কুল,রপয়া া প্রভৃরে গাছপালা ব্যিহা  ক া হয়। 

৩) োখা কলতম  জন্য রলবু,রপয়া া,আংগু ,স্ট্রতির ,তুুঁে ফল,োেপারে,রগালাপ জাম প্রভৃরে গাছপালা ব্যিহা  ক া হয়। 

৪) রজাড় কলতম  জন্য আম,সতফিা,কাঁঠাল,কাম াংগা,আতপল, রিিাো, জলপাই,কিতিল,রগালাপ জাম,জাম প্রভৃরে গাছপালা 

ব্যিহা  ক া হয়। 

োকসিরজ  রেতে 

 ভূরেম্নস্থ রুপান্তর ে কাে রর্মে-আলু, আিা, হলুি, রপয়াঁজ,  সুে, ওলকচু, মূখী কচু স াসর  মাটিতে প ুঁতে চা া জের  

ক া র্ায়।  

 মূল িা রেকড় রর্তক কাকত াতল  চা া জের  ক া র্ায়।                     

উপত  আতলারচে পদ্ধরেতে স্ব-স্ব প্ররেষ্টাতে (মােরমক) রেেক, রেোর্ী ও অরভভািকবৃন্দ ভরিষ্যতে র াপতণ  জন্য রেজ রেজ 

িারড়তে টতি/ পরলরর্তে/ মাটিতে স াসর  িীজ িা গাতছ  অঙ্গ ব্যিহা  কত  চা া উৎপািে ক তে পাত ে।  

রর্মে- আম, জাম, কাঁঠাল, রেঁতুল, রপয়া া, োর তকল, জলপাই, সুপার , রখজ , কাজিািাম, োল, আো, ের ফা,  রেঁতপ, 

আমলরক, হ েরক, িতহ া, তুলরস, রেম, িাসক, র্ােকুরে, গাঁিা, কৃষ্ণতচা া,  াঁধাতচা া, জারুল, িািলা, কড়ই, রমহগরে, গজযে, 

োল, রসগুে প্রভৃরে  িীজ/ অঙ্গ পৃর্কভাতি জজিসা যুক্ত রিাআঁে মাটি দ্বা া পূণ য পরলরর্ে/টি/পতট িপে িা র াপণ কত  চা া 

উৎপািে ক তে পাত ে এিং প িেী িছ / সমতয় রেধ যার ে োর তখ রেজ রেজ রিদ্যালয়/রেজ িারড়   আরঙ্গোয় র াপণ ক তে 

পাত ে। 
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গাছপালা  োরলকা 
আম া জারে উদ্যাে ফসল(Horticultural Crops) িলতে ফুল, ফল, োকসিরজ ও মসলা জােীয় গাছপালাতক রিাঝায়। 

রেতম্ন সংতেতপ উদ্যাে ফসতল  োরলকা , রকছু রিতেষ রোভািধ যেকা ী গাছপালা  োরলকা,  রকছু ঔষরধ গাছপালা  োরলকা 

সরন্নতিরেে হতলা-  

ফুল জােীয় গাছপালা 

 আকা -আকৃরে অনুর্ায়ী ফুল গাতছ  রেরণরিভাগ 

রেম্নরলরখে রেরণ  ফুলগুতলা সকল ঋতুতেই সা া িছ  ব্যাপী র াপণ ক া র্ায়। 

1. রলরল জােীয় ফুল গাছঃ  জেীগন্ধা, গ্লারডওলাস, রিালেচাঁপা, রডরলরল, োরগ যস, অযাসপা াগাস ইেযারি।  

2. লো জােীয় ফুল গাছঃ মালরে, ঝুমতকা লো, ব্রম্মলো, কুঞ্জলো, মাধিী লো, অপ ারজো, মরে যং রগ্লার , 

রিলী, আইতপারময়া, িাগােরিলাস, অযালামুন্ডা/অলকান্দা, হাসোতহো, কাঁঠালীচাপা ইেযারি।  

3. রঝাপ জােীয় ফুল গাছঃ রগালাপ, রিলী, যু ুঁই, মুসান্ডা/পে রলখা,  ঙ্গে, টগ , েয়েো া, গাঁিা, চন্দ্রমরিকা, 

গন্ধ াজ, জিা, ল্যাতন্টো, পতয়েতসটিয়া, কারমেী, চাতমলী, ক িী, কাঠতগালাপ, রেউলী, কেক চাঁপা, 

সন্ধামালেী/সন্ধা মণী, রচ ী ইেযারি।  

4. সমেল/কাতপ যট/রিরসে জােীয় ফুল গাছঃ পরপ, ভা তিো, ডায়ান্থাস, এস্টা , পটু যরলকা/টাইম ফ্লাওয়া , রিাোম 

ফুল, কযাতলতন্ডলা, স্যালরভয়া, জা তি া, রপটুরেয়া, রডইরজ ইেযারি।   

5. েলাকৃরে  ফুল গাছঃ কসমস, ডারলয়া, সূর্ যমুখী, রজরেয়া, কলািেী, রমতহিী, রিাপাটি, রমা গ ঝুুঁটি ইেযারি।  

6. রোভািধ যেকা ী পষ্পধা ী গাছপালাঃ চাপা, োতগশ্ব , িকুল,কৃষ্ণচূড়া,  াধা চূড়া, অতোক, কাঞ্চে,পলাে, 

রেমুল, কিম,জারুল, চাপারলে ইেযারি।  

7. ফুলছাড়া রোভািধ যেকা ী গাছপালাঃ কযাতিজ পাম, রিাটল পাম, সাগু পাম, থুজা, অত াতকর য়া, রক্রস্টমাস, 

পাইে, সাইকাস, ঝাউ, রেটাম ইেযারি।  

8. রোভািধ যেকা ী রিতেষ গাছপালাঃ  রিরভন্ন অরকযড, কযাকটাস ও িেসাইজােীয় গাছপালা  

রি.দ্র.7 ও 8 েং োরলকা  গাছগুতলা টতি িা ছাতি লাগাতো  উপতর্াগী েয়। 

 

আগস্ট রর্তক রসতেম্ব  মাস পর্ যন্ত অরধক র াপণতর্াগ্য ফুলগাছ 

রডরলরল, রিলী, হাসোতহো, িাগােরিলাস, রগালাপ, মুসান্ডা, েয়েো া, কারমেী, অযালামুন্ডা, গন্ধ াজ, ল্যাতন্টো, পটু যরলকা/টাইম 

ফ্লাওয়া , রিাোম ফুল, কলািেী, রিাপাটি, িকুল, রচ ী, রমতহিী, জিা, কৃষ্ণচূড়া| 

ঋতুরভরত্তক ফুল গাতছ  োরলকা  

 গ্রীষ্মকাল: গন্ধ াজ,  জেীগন্ধা, সুর্ যমুখী, রজরেয়া, রপটুরেয়া, রমা গ ঝুুঁটি/রসতলারসয়া, রিাপাটি, মরেকুন্তলা/কযারলতয়ন্ড্রা, 

রিরচো/ব্রােতফেরসয়া, ভা তিো, কসমস, অপ ারজো, রমা গ জিা, পটু যরলকা, কলািেী, অযালামুন্ডা/অলকান্দা ইেযারি। 

 িষ যাকাল:  রিলী, যু ুঁই, চাঁপা, মুসান্ডা/পেতলখা, রিাপাটি, রজরেয়া, সূর্ যমুখী, মালেী লো, টগ , পটু যরলকা ইেযারি। 

 েীেকাল: গাঁিা, রগালাপ, রপটুরেয়া, ভা তিো, কযাতমরলয়া, ডারলয়া, চন্দ্রমরিকা, স্যালরভয়া, জা তি া ইেযারি। 

                     

ফলি গাছপালা 

ফল গাতছ  চা া সা া িছ  ব্যাপী র াপণ ক া র্ায়, েতি চা া র াপতণ  উপযুক্ত সময় হতলা িষ যা শুরু  আতগ ও িষ যা  রেতষ 

রম সুমী ফল  আম, জাম, রলচু, কাঁঠাল, রিল, কিতিল, রপয়া া, আো, ের ফা, ডারলম, কমলা, সতফিা, রগালাপজাম, িাোিী রলবু, 

কুল, আঙ্গু , রেঁতুল, োল, আো স, আমড়া, কাম াঙ্গা , রিরলরম্ব, ে মুজ, িাঙ্গী, জলপাই, রেঁজ , সুপা ী ইেযারি। 

সা া িছ  হয় রেঁতপ, োর তকল, কলা, রলবু ইেযারি।           

সংযুক্তি ২: গাছপালার তাক্তিকা 
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োকসিরজ 

েীেকালীে/  রি রম সুতম  (১৫ রসতেম্ব -১৫ মাচ য) োকসিরজ 

ফুলকরপ, িাধাঁকরপ,  রব্রাকরল, ওলকরপ, গাজ , মূলা, লাউ, রেম, োলগম, পালংোক, টতমতটা, আলু, িীট ইেযারি।  

খর প রম সুতম (গ্রীষ্মকালীে ও িষ যাকালীে) োকসিরজ(১৬ মাচ য-১৪ রসতেম্ব ) 

রচরচঙ্গা, রঝঙ্গা, ক লা, পটল, ডাঁটা, মুখী কচু, পাট োক, ি িটি, ধুন্দল, কলরম, কাকত াল, রমতট আলু, কযাপরসকাম, রমরষ্টকুমড়া, 

চালকুমড়া, পারে কচু ইেযারি। 

সা া িছ  জতে (রম সুম রে তপে) এমে োকসিরজ  

প ুঁই োক, েসা, রিগুে, রেঁড়ে, মর চ, রেঁতপ, কলা, ডাঁটা, লাল োক ইেযারি। 

 

মসলা জােীয় গাছপালা  

মসলা জােীয় গাছপালা 

রেজপাো, ধতেপাো, রিলােী ধতেপাো, মর চ, আিা, হলুি,  সুে, রপয়াঁজ ইেযারি। এগুতলা সা া িছ ই চাষ ক া র্ায়, েতি 

আিা, হলুি,  সুে, রপয়াঁজ িষ যা  রেতষ চাষ ক া উত্তম।আিা, হলুি ছায়াযুক্ত স্থাতে ভাতলা ফলে রিয়। 

ছায়াতে/স্বল্প আতলাতে জোয় এমে রকছু গাছ 

গাছগুতলা আমাতি  অরে পর রচে এিং এ া ইংত রজ োতমই পর রচে 

Lady Palm Plant, Bamboo Palm Plant, Rubber Plant, Erica Palm Plants, Darsina, 

Philodendron, Boston Fern, Peace Lily, Spider Plant, Sweet Heart Plant, Golden 

Pathos, Zee Zee  Plant, Lucky Bamboo Plant, , Dracaena Burley, Snake Plant, 

Calathea Orbifolia, Ponytail Palm, Peperomia, Cactus, Zebra Plant, Money Plant, 

Peacock Plant, Chinese Evergreen, Grape Ivy, Cane Dumb, Dragon Plant, Cast Iron 

Plant, English Ivy,  Player Plants, Wandering Jew, Corn Plants. 

ঔষরধ / রভষজ গাছপালা 

আমলরক, হ েরক, িতহড়া, েেমূলী, ঘৃেকুমা ী, তুলসী, িাসক, রকশুটি, পার্ কুরচ, র্ােকুরে, রচ ো, লিঙ্গ, কাতলারজ া,  সুে, 

রস্টরভয়া, অযালামুন্ডা/অলকান্দা ইেযারি। 

 ঔষরধ গাতছ  চা া িছ ব্যাপী র াপণ ক া র্ায়। 

 গাতছ  আকৃরে অনুর্ায়ী ছাি িাগাতেও এ সি গাছপালা র াপণ ক া র্াতি। 

 চা া র াপতণ  উপযুক্ত সময় হতলা িষ যা  শুরুতে ও িষ যা  রেতষ অর্ যাৎ জে রর্তক রসতেম্ব  মাস পর্ যন্ত। 

চা া প্রারি  উৎসসমূহ 

 রেজ উতদ্যাতগ িীজ রর্তক িা গাতছ  অঙ্গ রর্তক চা া জের  ক া। 

 িাংলাতিতে  সকল স কা ী হটি যকালচা  রসন্টা সমূহ। 

 িাংলাতিতে  BADC এ  োস যা ীসমূহ। 

 িাংলাতিতে  সকল স কা ী সামারজক িোয়ে োস যার  রকন্দ্রসমূহ। 

 রিরভন্ন রিস কার  োস যা ীসমূহ।  

  



 
 
D/MMA/DSHE/Project_Plantation/project_doc 
 

 

mshyw³ 3: mvßvwnK Dw™¢` ch©‡eÿY QK 

 

wkÿv_x©i bvg:        †ivj:   kvLv: 

 

Dw™¢‡`i bvg: 

ZvwiL D”PZv (†mwg) cvZvi msL¨v Wv‡ji msL¨v Kwji msL¨v dz‡ji msL¨v d‡ji msL¨v Ab¨vb¨ †Kv‡bv cwieZ©b 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

wkÿv_x©i ¯^vÿi 

 

 

 

 

 

 

 

 

QKwU wkÿv_x©iv Zv‡`i cÖKí Wv‡qwi‡Z wj‡L †b‡e| cÖwZ mßv‡ni ïµ ev kwbevi †ivcYK…Z Dw™¢` 

ch©‡eÿY K‡i Dc‡ii QKwU c~iY Ki‡Z n‡e| 30 b‡f¤^i ch©šÍ ch©‡eÿY QK e¨envi Ki‡Z n‡e|  

 

 


