গাভী পালন
গাভী পালন eকিট aিত পিরিচত ব বসা। বাংলােদেশর সব a েলi gাম,শহর o uপশহর
eলাকায় গাভী পালন কমকাে aেনক লাক জিড়ত। গাভী পালন থেক uেদ াkারা dধ o
বাছুর uৎপাদন কের আিথকভােব লাভবান হয়। বিশ িবে ষণ করেল দখা যায় গাভী
পালন eকিট দীঘ ময়াদী আেয়র পথ। ফেল kুd uেদ াkােদর কােছ গাভী পালন eকিট
লাভনীয় ব বসা।
aেনেক মেন কেরন গাভী পালন pকl ধু gােমi সmব। িকnt e ধারণা িঠক নয়। শহেরo
aেনেক িনেজর বাসাবািড়র আিঙনায় d’eকটা গাভী পালন কের থােক। গাভী পালন কােনা
জিটল কাজ নয়। সময় মেতা খাবার দয়া, eকটু যt নয়া eসবi হেলা গাভী পালেনর মূল
কাজ। ফেল uেদ াkা িহেসেব গাভী পালন করেত গেল তমন কােনা কািরগির দkতার
pেয়াজন হয় না। ধু িনেজর icা o চ াi যেথ ।
গাভীর জাত িনবাচন
আমােদর দেশ িবিভn জােতর গাভী রেয়েছ। eেদর মেধ িবেদশী জাত o দশী জাত। দশী
গাভীর সুিনিদ কােনা জাত নi তেব শাহাজাদপুর, পাবনা, ফিরদপুর, টা াiল o
মুিnগে র গাভীgেলা dেধর জন ভােলা। িবেশষjেদর মেধ গাভী পালন কের লাভবান
হেত হেল aবশ i ভােলা জােতর গাভী পালন করেত হেব।
িবেদশী জাত বলেত জািস, হলিsন-ি িজয়ান, আয়ারসায়ার, লাল িসিn, থারপাকার বা
সাদা িসিn, শাহীoয়াল, হিরয়ানা o শংকর জাত।
দশী গবািদ প র সােথ unত জােতর গবািদ প র িমলন ঘিটেয় য জাত সৃি করা হয়
তােক শংকর জাত বলা হয়। আমােদর দেশর আবহাoয়ার জন শংকর জােতর গাভী বাছাi
করাi সবচাiেত ভােলা o লাভজনক। eকিট শংকর জাতীয় গাভী িদেন 7-8 িলটার dধ
দয়। আর e জােতর গাভী বছের pায় 300 িদন dধ িদেত পাের তাহেল বছের pায় 2500
িলটার dধ পাoয়া সmব।
গাভীর জন সুষম খাদ তািলকা
গাভীেক সুs রাখার জন eবং dধ uৎপাদেনর জন সুষম খাদ সরবরাহ করা aত n
জrরী। গাভীর জন খাদ তািলকা করেত হেব তার oজেনর িভিtেত। িনেm 200 কিজ

থেক 250 কিজ oজেনর dেধর গাভীর জন িক পিরমাণ খাদ দয়া দরকার তার বণনা
দয়া হেলাkম
1
2
3
4
5
6
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8
9

uপাদান
ধােনর খড়
সবুজ ঘাস
গেমর ভূিষ
কুড়া
ডােলর ভূিষ
খiল
লবণ
iuিরয়া মালােসস bক
পির ার পািন

পিরমাণ
3 কিজ
7 কিজ
1 কিজ
2 কিজ
500 gাম
45 gাম
45 gাম
300 gাম
যেথ পিরমাণ

আধুিনক গাভী পালন pিkয়ােত সবাi iuিরয়া মালােসস bক o খড় pিkয়াজাত কের
খাoয়ােনা হয়। িনেচ িকভােব আপিন iuিরয়া মালােসস bক তির o খড় pিkয়াজাত
করেবন তার বণনা দয়া হেলা।
iuিরয়া মালােসস bক তিরর পdিত:
িনয়িমত iuিরয়া মালােসস bক গবািদ প েক খাoয়ােল দিহক oজন, pজনন kমতা eবং
pিতেরাধ kমতা বােড়। আমােদর দেশর গবািদ প সাধারণত খড় খেয় জীবন ধারণ
কের। তার পেরo বষাকােল দখা যায় গা-খােদ র তীb সংকট। খড় থেক সামান য
পিরমাণ শিk পাoয়া যায় তা uৎপাদেনর জন যেথ নয়। iuিরয়া মালােসস bক eকিট
শিkশালী eবং pিটনসমৃd জমাট খাদ । eর মেধ pেয়াজনীয় খিণজ o িভটািমন দয়া
আেছ। খেড়র সােথ পিরপূরক খাদ িহেসেব iuিরয়া মালােসস bক খাoয়ােল ভােলা ফল
পাoয়া যায়। তা ছাড়া বষাকােল o aন ান dেযাগপূণ সমেয় গা খােদ র সংকেটর সময়
eিট মজুদ খাদ িহেসেব কাজ কের।
uপাদান:
bেকর িচটাgড় = 50-60 ভাগ
গেমর ভূিষ = 25-26 ভাগ
iuিরয়া = 8-9 ভাগ
খাoয়ার চুন = 5-6 ভাগ

o pেয়াজন মেতা খিনজ o িভটািমন
বানােনার পdিত ( 10 কিজ পিরমাণ bেকর জন ):
uপাদান : িচটাgড় = 5-6 কিজ
গেমর ভূিষ = 25-30 কিজ
লবণ = 35 gাম
iuিরয়া = 80-90 gাম
পিরমাণ মেতা িভটািমন o খিনজ লবণ িম ণ
বানােনার পdিত
pথেম 5-6 কিজ পিরমাণ িচটাgড় কড়াiেত ঢেল jাল িদেত হেব। িচটাgড় আঠােলা হেল
নািমেয় ভােলাভােব নাড়াচাড়া কrণ। eরপর গরম িচটাgেড়র সােথ oজনকৃত চুেনর gড়া,
iuিরয়া o লবণ িমিশেয় িনন। পের গেমর ভূিষ ঢেল িদেয় eকিট শk কািঠর সাহােয
নাড়াচাড়া কের ভূিষ o aন ান uপাদানgিল সmূণভােব িমিশেয় িনন।
িম ণgেলা ঘন o আঠােলা হেল ছঁােচ ঢেল ঢাকনা িদেয় ঢেক uপের চাপ িদেত থাকুন যন
িম ণgেলা জমাট বঁােধ। িকছুkণ পের ছঁাচ থেক তুেল িনন eবং 30 িমিনেটর মেতা বাiের
রেখ িদন। aেনকিদন সংরkণ করেত চাiেল পিলিথেনর মাড়েক রেখ িদন।
iuিরয়া মালােসস bকেক eকটা কনা পােt বা কনা কােঠর ছঁােচ রেখ গrেক খেত
িদেত হেব। bকিট কখেনা gড়া কের খাoয়ােনা যােব না। eকিট গrেক দিনক 300 gােমর
বিশ bক খেত দয়া uিচত নয়। সেkেt 1 কিজ oজেনর eকিট bক eকিট গrেক 3-4
িদন খেত দয়া যেত পাের।
খাবার িনেয় িকছূ সাবধানতা:
• কােনাkেমরi দানাদার iuিরয়া aথবা iuিরয়া িমি ত পািন যােত গবািদ প খেত
না পার সিদেক লk রাখেত হেব।
• সদ iuিরয়া dবণ িমি ত খড় যােত গবািদ প খেত না পাের। aথাৎ কমপেk 4 িদন
পের iuিরয়া মশােনা খড় খেত দয়া uিচত।
• iuিরয়া মালািসস bক খনেনাi gড়া কের িকংবা ভেঙ খাoয়ােনা যােব না।

খড় pিkয়াজাতকরণ পdিত:
গrেক মাটাতাজা করার জন iuিরয়া িমি ত খড় খাoয়ােনাi ভােলা। aিধক uৎপাদন
পেত হেল iuিরয়া িমি ত pিkয়াজাত খড় খাoয়ােনাi বিশ লাভজনক। কননা, eেত
পুি uপাদান aিধক পিরমােণ থােক। ফেল গr e থেক বিশ পুি পেয় থােক।
িনেচ iuিরয়া িদেয় খড় pিkয়াজাত করার পdিত সmেক ব ণনা দয়া হেলাaনুপাত: ধােনর খড় 10 কিজ ◌ঃ পািন 10 িলটার ◌ঃ iuিরয়া আধা কিজ।
খড় pিkয়াজাত করেত হেল uপেরাk মাtায় খড়, পািন eবং iuিরয়া মশােত হেব।
pথেম 10 কিজ খড় ছাট ছাট কের 7-8 iি কের কেট িনেত হেব। eরপর 10 কিজ
পািনর সােথ আধা কিজ iuিরয়া gেলা িনেয় ei iuিরয়া িমি ত পািন খেড়র সােথ
মশােত হেব। 10 কিজ পািন মশােনার পর খড়েক কােনা বঁােশর ডাল aথবা মািটর গেত
সmূণ বায়ু রাধ aবsায় 7-10 িদন রেখ িদেত হেব। 7-10 িদন পর বঁােশর ডাল থেক
খড়gেলা বর কের রৗেd িকেয় িনেত হেব। রৗেd ভােলাভােব িকেয় গেল িনয়মানুযায়ী
গবািদ প েক খাoয়ােনা যেত পাের।
বাসsান:
গাভী পালেনর জন eকিট আদশ বাসsান থাকা aত n জrরী। িনেচ eকিট আদশ বাসsান
কমন হoয়া দরকার তার বণনা দয়া হেলা• গায়াল ঘরিট মজবুত কের তির করেত হেব যােত রাদ, বৃি , ঝড়-তুফান, ঠা া o
চার-ডাকােতর হাত থেক রkা পায়।
• পূব িদেকর রাদ o দিkণ িদেকর বাতাস গায়াল ঘের লাগেত হেব।
• eকিট গrর জন কমপেk 4 হাত j¤^v o 2.5 হাত চoড়া জায়গা থাকা দরকার।
• গায়াল ঘেরর মেঝ কনা রাখার ব বsা থাকা যােত মেঝিট সঁ াতসঁ ােত না থােক।
সmব হেল iট িবিছেয় িসেমেnর ঢালাi কের িদেল ভােলা হয়।
• pিতিট গায়াল ঘের নালা থাকার ব বsা থাকত হেব যােত গrর চানা o পািন গিড়েয়
যেত পাের।
• গায়াল ঘেরর চালা টািল/খড়/িটন িদেয় করা যেত পাের। তেব ঘেরর চাল দাচালা হেল
ভােলা হয়। পাকা ঘর করেত পারেল বিশ ভােলা।

• গায়াল ঘের খাবার দয়ার জন পাt থাকা uিচত।
• গায়াল ঘর সবসময় পির ার-পিরcn o কনা থাকার ব বsা করেত হেব।
• গায়াল ঘের pচুর িব d পািন সরবরােহর ব বsা থাকেত হেব। সiসােথ আেলার
ব বsা থাকেল ভােলা।
ডiির ফাম করেত হেল গায়ালঘেরর পাশাপািশ eকিট চালাঘর রাখা দরকার যখােন
িদেনর বলায় বঁেধ রাখা যায়। সiসােথ eকিট pসব ঘর থাকেল ভােলা হয়। কননা
dgশালায় গrর pসব করােল পিরেবশ নাংরা হেয় পেড়। e ছাড়া গাভীর কােনা রকম
রাগবালাi হেল তা aন ান গrর মেধ ছিড়েয় পড়েত পাের। eরকম ঘেরর মেঝ পাকা
হoয়া দরকার eবং মেঝেত খড়, িবচািল iত ািদ িবিছেয় িদেত হেব। ঘের যেথ পিরমােণ
বায়ু চলাচেলর ব বsা থাকা দরকার।
গাভীর পিরচযা:
গাভীর বাসsান বা গায়ালঘর সবময় পির ার পিরcn রাখেল aেনক রাগ থেক গাভীেক
রkা করা যায়। pিতিদন গাভীেক utমrেপ গাসল করেত হেব। dধ দায়ােনার পূেব oলান
পির ার পািন িদেয় ধুেয় িনেত হেব eবং িযিন dধ দায়ােনার কাজ করেবন তােক aবশ i
পটাশ গালা পািন বা জীবানুনাশক িমিশত পািন িদেয় হাত ধুেয় dধ দায়ােত হেব। বাছুেরর
যতটুকু dধ খাoয়ােনা দরকার ততটুকু dধ pথেম বাছুরেক চুষেত িদেয় বািক সmূণ dধ
দায়ােত হেব। মেন রাখেত হেব কখেনা আংিশক eবং aিনয়িমত dধ দায়ােনা যােব না
তােত গাভীর জন kিতকর।
গাভী পালেনর সময় খয়াল রাখেত হেব বাcা pসেবর 60-90 িদেনর মেধ গাভী গরম
হেc িকনা। যিদ না হয় তাহেল ডাkাির পরীkা করােত হেব। গাভীর বাcা pসেবর পের
ফুল পেড় গেল তা সােথ সােথ সিরেয় ফলেত হেব। aথাৎ পুেঁ ত রাখেত হেব।
কােনােভােবi যােত গাভী eটার গn কেত বা খেত না পাের। কােনাভােব গাভী খেয়
ফলেল গাভীর aসুs হেয় পড়েব eবং dধ কেম যােব। pসেবর পের গাভীর pসেবর রাsার
বাiেরর aংশিট জীবানুনাশক ঔষুধ িমি ত পািন িদেয় ধুেয় িদেত হেব।
dধ uৎপাদেনর kমতা সকল গাভীর সমান থােক না। গাভীেক ভােলা খাবার, যt eবং
ভােলাভােব লালনপালন করেল গাভী বিশ dধ িদেয় থােক। গাভীর দহ বৃিd, শরীেরর তাপ
সংরkণ o কমশিk বাড়ােনা, kয়পূরণ o dধ uৎপাদেনর জন সুষম খােদ র pেয়াজন।
সুষম খাদ uপাদান হেc - তসার, আিমষ, sহ, খিনজ, িভটািমন o পািন।

গাভীর সাধারণ রাগবালাi o pিতকার:
গr মাটাতাজা pকl পিরচালনা করেত হল aবশ i গবািদ প র রাগবালাi সmেক
pাথিমক ধারণা থাকা aত n জrির। স সােথ গবািদ প র ¯^v¯’¨ রkা o রাগ মুk রাখার
জন িবেশষ কেয়কিট িনয়েমর pিত খয়াল রাখেল ভিবষ েত aসুখ-িবসুখ হবার সmাবনা
কম থােক।
• ¯^v¯’m¤§Z বাসsান, পির ার সুষম খাদ , পািন, সবাযt iত ািদর pিত লk রাখা
দরকার।
• কুকুর, িবড়াল, কাক, uকুন, আটালী, মশা-মািছ, পাকা-মাকড় eসেবর যন uপdব না
থােক সিদেক খয়াল রাখা।
• হাট-বাজার থেক kয়কৃত প েক anত 7 িদন আলাদা রেখ সু থতা যাচাi করা
দরকার।
• সুs গবািদ প েক কােনা aবsায় রাগাkাn প র সংsেশ যেত না দয়া।
• রােগর লkণ pকাশ পাoয়ার বা aসুsতা দখা দয়ার সােথ সােথ সটােক আলাদা
রেখ তিড়ৎ িচিকৎসা ব বsা o পিরচযা করা uিচত।
• রােগ কােনা প মারা গেল তােক মািটেত পুেঁ ত রাখা বা পুিড়েয় ফলা uিচত।
• প েক aবশ i pিতেষধক িটকা িদেত হেব।
িনেচ িক িক মাহামাির রােগর জন pিতেষধক িটকা eবং কখন িদেত হয় তা বণনা করা
হেলা:
গাবসn: 6 মাস থেক পূণ বয়s গবািদ প েক বছের 2 বার।
তড়কা: সব বয়েস, বছের 1 বার
গলাফুলা: সব বয়েস বছের 1 বার
বাদলা: 6 মাস থেক 2 বছর পযn বছের 1 বার
kুরা রাগ: সব বয়েস বছের 2 বার
িটেটনাস: সব বয়েস বছের 1 বার
জলাত : সব বয়েস বছের 1 বার
প র য কান রাগ হেল aবশ i প িচিকৎসেকর িনকট িচিকৎসা করােত হেব।eখােন
পালনকারীেদর সাধারন ধারণা pদান করার জন িনেm িকছু রাগ-বালাi সmেক বলা হেলা
oলান পাকা রাগ

নানা pকার রাগ জীবানু থেক e রাগ সৃি হয়। গাভীেক A¯^v¯’¨Ki জায়গায় রাখেল বা
দাহনকারীর হাত aপির ার হেলo e রােগর জীবানু বােটর িছd িদেয় oলােন pেবশ কের
e রাগ দখা দয়। আবার aিধক ঠা ার মেধ গাভীেক রাখেলo oলােন dধ জেম e রাগ
হেত পাের। e রাগ দখা িদেল oলান o বাট লাল হেয় যায়। গাভীর গােয় jর আেস, গাভী
িপছেনর পা ফঁাক কের দঁাড়ায়, গাভী oলােন হাত িদেত দয় না, dেধর সােথ ছানার মেতা
জমাট বঁাধা dধ দখা যায়। বাট ছাট হেয় আেস, কখেনা পচন ধরেত পাের o dধ বn হেয়
যেত পাের।
িচিকৎসা: pথমত আkাn গহাভীেক পির ার জায়গায় রাখেত হেব। oলােন জেম থাকা dধ
বর কের আনেত হেব। বােটর মুখ বn হেয় গেল িটিটসাiফন িদেয় বােটর মুখ পির ার
কের িদেত হেব। ভসুলর 20% iনেজকশন, e ািnবােয়ািটক, ম াছটাiিটস িটuব iত ািদ।
ফুল আটেক যাoয়া
বাcা pসেবর পর aেনক সময় িনিদ সমেয়র মেধ ফুল বর হেয় আেস না eবং eসব
kেt গভ ফুেলর aংশ িবেশষ বািহর িদক হেত ঝুেল থাকেত দখা যায়।
িচিকৎসা: aফিসেটািসন, iuেটািসল পশারীস, e ািnবােয়ািটক iনেজকশন iত ািদ।
জরায়ু pদাহ
aিধকাংশ kেt রাগ জীবানু যািনপথ হেত জরায়ুেত পঁৗেছ e রাগ দখা দয়। গেভ
ফুেলর টুকরা থেক গেল পেচ যায় eবং pদােহর কারণ হয়। aেনক সময় কামপেব প র
যৗন িkয়ার সময়o aেনক সময় জরায়ুেত রাগ জীবানু সংkিমত হয়। e রাগ হেল
গাভীর jর হয়, dগnযুk পািনর মেতা িকংবা কালেচ লাল রং eর াব পড়েত দখা যায়,
খােদ arিচ হয়, dধ কেম যায়, eবং গাভী পাল রােখ না।
িচিকৎসা: iuেটািসল পশারীস, e ািnবােয়ািটক iনেজকশন iত ািদ।
গভপাত
সাধারণত রাগজীবানুর জন i aিধকাংশ গভপাত হেয় থােক। e ছাড়া আঘাত, িবশিkয়া,
পkাঘাট iত ািদ কারেণo গভপাত হেত পাের।
িচিকৎসা: iuেটািসল পশারীস, e ািnবােয়ািটক iনেজকশন iত ািদ।
dধ jর

সাধারণত বাcা pসেবর পর ei রাগ হেয় থােক। e রােগ আkাn গাভী পkাঘােতর
মেতা aথাৎ aবশ হেয় মিটেত েয় থােক। যিদo dধ jর বলা হয় িকnt গাভীর গােয়
কােনা jর থােক না। মূলত ক ালিসয়ােমর aভােব e রাগ সৃি হয়।
e রাগ হেল pথেম খাoয়া বn কের দয়, পা, মাথা কঁাপেত থােক। eক জায়গায় দঁািড়েয়
থাকেত চায়, চলেত গেল টলেত থােক। মাথা কাত কের েয় থােক। শরীেরর তাপ িনেচ
নেম যায় পাতলা পায়খানা হয় o পট ফুেল যায়। বুেক ভর িদেয় েয় থােক। গাভী ajান
হেয় যায়। িচিকৎসার ব বsা না থাকেল 12-14 ঘnার মেধ মারা যায়।
পট ফঁাপা
সাধারণত গরহযেমর জন প র পট ফঁেপ যায়। e ধরেনর aসুখ হেল দানাদার খাদ বn
কের িদেত হেব eবং কনা খড় খেত িদেত হেব। িনoেম ল, কারিমেনিটভ িমkচার
পিরমাণমত খাoয়ােনা যেত পাের।
ডায়িরয়া o পাতলা পায়খানা
aেনক সময় গrর পাতলা পায়খানা বা ডায়িরয়া দখা িদেত পাের। e সময় গr খুব dবল
হেয় পেড়। ডায়িরয়া হেল সেকিটল পাuডার, িsনািমন ট াবেলট খাoয়ােনা যেত পাের।
িনuেমািনয়া
ভাiরাস ব াকেটিরয়া, ফাংগাস রাসায়িনক dব ািদ, ঠা া iত ািদ কারেণ গবািদ প র
িনuেমািনয়া হেত পাের। e রাগ হেল গr ঘন ঘন িনঃ াস নয়, াস ক হয়, s কািশ
দখা দয় eবং তীb jর হয় o সিদ পের। বুেকর মেধ ঘরঘর শb হয়। ভসুলং,
e ািnবােয়ািটক kােরােট াসন, টরামাiিসন eবং িভটােবনজািমন দয়া যেত পাের।
কৃিম
কৃিম গr ‡মাটাতাজাকরেণর জন pধান anরায়। বাজার থেক গr kয় করার সােথ সােথ
কৃিম মুk করেত হেব। কৃিম থাকেল গrর ¯^v¯’¨ ভােলা হয় না। বর িদন িদন রাগা হেত
থােক। eেত গr dবল হেয় পেড়, খাoয়া কিমেয় দয় o মােঝ মােঝ পাতলা পায়খানা

কের। কৃিম হেল গrর পায়খানা পরীkা কের কৃিমনাশক oষুধ খাoয়ােত হেব। পরীkা কের
কৃিমর জাত িনবাচন কের ফিসেনk, নমােফk, পানাহর iত ািদ খাoয়ােত হেব।
kুেরা বা kুেরা পচা রাগ
গrর জন kুেরা রাগ eকিট মারtক রাগ eেত kুেরর িভতেরর িটসু পচনযুk ঘা হয়
eবং আশপােশর িটসু েত রk জমা হেত দখা যায়। গr খুঁিড়েয় হঁােট eবং িকছু খেত চায়
না। গrর oজন কেম যায় eবং শরীেরর তাপমাtা বৃিd পায়। ভসািডন, ভসুলং 20,
iনেজকশন, e ািnবােয়ািটক iনেজকশন iত ািদ দয়া যেত পাের। kতsান ভােলাভােব
পির ার কের িদেন 2 বার ডাি ং পাuডার ব বহার করেত হেব।
ককিসিডoিসস বা রk আমাশা
ককিসিডoিসস eক ধরেনর আমাশয় জাতীয় aসুখ। গr রk মশােনা পাতলা পায়খানা
কের eবং শরীের তাপমাtা বৃিd পায়। পায়খানা খুবi dগnযুk o িমuকাস বা সাদা কেফর
মেতা পেড়। আkাn প drত dবল হেয় পেড়, খেত চায় না eবং াস ক হয়। e রাগ
হেল ভসুলং 20% iনেজকশন, সেকিটল পাuডার iত ািদ িদেত হেব।
বেবিসয়ািসস বা রk psাব
গrর গােয় আটালী আkাn হেল e রাগ দখা দয়। গrর গােয় হঠাৎ jর আেস। জাবর
কাটা বn কের দয়। psােবর সােথ রk বর হেয় আেস িবধায় psােবর রঙ লাল হয়।
বিরিনল iনেজকশন, শরীের আটালীমুk করার জন নgভন সp aথবা আসানটল সp
িদেত হেব।
eলািজ
সাধারণত খাবােরর pিতিkয়ার জন eলািজ হেত পাের। আবার পাকামাকড় কামড়ােলo
eলািজ হেত পাের। eলািজ হেল চামড়ার uপের চাকা হেয় ফুেল uেঠ। eকিজমা e রােগর
pধান লkণ। খাবােরর কারেণ eলািজ হেল পাতলা পায়খানা হেয় থােক। ডভিটেভনজািমন
iনেজকশন িদেত হেব তেব e ব াপাের প িচিকৎসেকর পরামশ িনেত হেব।
বাছুেরর যt

eকিট সুs সবল বাছুর আগামী িদেনর eকিট সুs সবল o aিধক uৎপাদনশীল গাভী বা
ভােলা gণসmn eকিট ষঁােঢ় পিরণত হয়। তাi ভিবষ েত ভােলা uৎপাদন পেত হেল pথম
থেকi বাছুেরর যt িনেত হেব। আমােদর দেশর গাভী পালনকারীরা শংকর জােতর
বাছুেরর যt সmেক ভােলা jান না থাকায় aযt o trিটপূণ pিতপালন ব বsাপনার শংকর
জােতর বাছুর aেনক সময় মারা যায়। তাi জেnর পর থেকi eেদর যt নয়া দরকার।
বাছুেরর বাসsান:
নবজাতেকর জন গাভীর বাসsােনর পােশi িকছুটা কনা জায়গায় বঁাশ িদেয় িঘের কনা
খড় িবিছেয় শায়ার জায়গা কের িদেত হেব। মােঝ মােঝ খড়gিল পিরবতন কের িদেত হেব
eবং সবসময় পির ার পিরcn রাখেত হেব।
বাছুেরর খাদ :
জেnর 100 িদেনর মেধ বাছুরেক যতটুকু পুি সাধন করা হেব eর বািক জীবন সভােবi
কাটেব। aতeব e সমেয়র মেধ বাছুেরর পিরিমত পুি র aভাব হেল eর যৗনাংেশর
িবকাশ ধীের ধীের হয় o যৗবন pািp দিরেত হয়। ফেল দিরেত গভধরণ কের eবং
uৎপাদন হার কেম যায়। aেনক kেt পুি র aভােব মারা যায়।
বাছুর জেnর 2 ঘnার মেধ মােয়র কাচলা dধ বা শাল dধ বাcােক খাoয়ােত হেব। e dধ
খাoয়ােল বাছুেরর রাগ pিতেরাধ শিk জnায়। e dেধ িভটািমন ‘e’ বিশ থাকায় বাছুেরর
dবলতা কম হয় o শরীর তাড়াতািড় বােড়।
বাছুরেক সব সময় গাভী থেক dধ চুেষ খেত দয়া uিচৎ। তােত oলােন uেtজনা হয় eবং
গাভীর dধ বােড়। বাছুরেক d’ বলা eকi সময় dধ খেত দয়া uিচৎ। dধ দায়ােনার
সময়o বাছুরেক পিরমাণ মেতা dধ খাoয়ােত হেব। di সpাহ পর বাcােক dধ খাoয়ােনার
পাশাপািশ িকছু পিরমাণ কিচ ঘাস o দানাদার খাদ খাoয়ােনা uিচত। নেচত eর হজম
kমতা কেম যােব eবং পাকsলীর পিরপkতা দিরেত আসেব।
িনেচর ছক aনুসাের বাছুরেক dধ খাoয়ােত হেব:
বয়স
0-7 িদন
িdতীয় সpাহ
তৃতxয়
থেক
বােরাতম সpাহ

সকাল
1 িলটার (শাল dধ)
1.5 িলটার
2 িলটার

িবকাল
1 িলটার (শাল dধ)
1.5 িলটার
2 িলটার

মাট
2 িলটার
3 িলটার
4 িলটার

তর থেক ষালতম 1.5 িলটার
সpাহ
সেতর থেক িবশতম 1 িলটার
সpাহ
eকুশ
থেক .5 িলটার
চিbশতম সpাহ

1.5 িলটার

3 িলটার

1 িলটার

2 িলটার

.5 িলটার

1 িলটার

বাছুেরর জন দানাদার খাদ তািলকা ( 10 কিজ খাদ;◌্য তিরর জন )
গেমর ভূিষ
4 কিজ
ভাঙা খসাির
2 কিজ
ভাঙা ছালা
2 কিজ
িতেলর খল
2 কিজ
লবণ
100 gাম
িসd হােড়র gড়া
100 gাম
dধ ভােলা রাখার uপায়
• dধ aবশ i পির ার পােt িনেত হেব। নাংরা পাt হেল dধ ন হেয় যােব।
• dধ কখনo পঁাচিমশািল করেবন না।
• যত তাড়াতািড় পারা যায় dধ ফুিটেয় ফলেত হেব।
• খাবার সাডা কঁাচা dেধর সােথ িমশােল না ফুিটেয়o dধ aেনকkণ ভােলা রাখা যায়।
• dধেক ঠা া কের রাখেল aথাৎ িচিলং কের রাখেলo dধ ন হেব না। 40 িডিg
ফােরনহাiট u তায় রাখেল dধ ন হেব না।
• পাsিরত করা হেলo dধ ন হেব না। dেধ সাধারণত d’ধরেনর বীজানু থােক- (1) যারা
dধ গরম করেল মের, (2) যারা dধ ঠা া করেল মের। পাsরাiজ পdিতেত ei d’রকম
বীজানুেকi ংস কের। aথাৎ পাsরাiজ পdিত হেল pথেম 145 িডিg ফােরনহাiেট
গরম করা হয় eবং ei গরম aবsায় 30 িমিনট রাখা হয় eর পার ঐ dধেক 50 িডিg
ফােরনহাiেট ঠা া করা হয়।
dিট গাভী pকেlর বািষক আয়-ব েয়র িহসাব
sায়ী খরচ
pেয়াজনীয় জিম

িনজs

ঘর

5000.00

dিট গাভী (6 িলটার dধ দয় eমন)
uপকরণ বাবদ খরচ
মাট =

50,000.00
1,000.00
56,000.00

চলিত খরচ
গেড় 6 িলটার dধ দয়া pিতিট গাভীর দানাদার খাবােরর
dধ দয়া aবsায়
2.5 কিজ কের
240 িদন

= 600 কিজ

dধ না দয়া aবsায় 1 কিজ কের

= 125 কিজ

125 িদন

মাট (600 + 125) 725 কিজ X 2িট গাভী = 1450 কিজ
pিত কিজ 6.50 টাকা হাের X 1450 = 9,425.00
কিজ
dিট গাভীর জন খড় দিনক 15.00 X = 5,475.00
365 িদন

dিট বাছুেরর দানাদার খাবার
1 কিজ িহসােব 300 িদেন 300 কিজ 6.50 টাকা হাের

= 1,950.00

pিত বাছুর 5.00 টাকা হাের 300 িদেনর কঁাচা ঘাস o খড় বাবদ খরচ = 1,500.00
oষুধ o aন ান বাবদ খরচ

= 1,650.00

মাট চলিত ব য় = 20,000.00
dিট গাভী থেক আয় (pথম বছর)
= 2,880 িলটার
pিতিট গাভীেত দিনক 6 িলটার কের
240 িদেন dিট গাভী থেক 1440 X 2
pিত িলটার 15 টাকা কের ( মাট 2,880 = 43,200.00
িলটার X 15) =
dিট গাভীর গাবর িবিk
= 440.00
dিট বাছুর িবিk (5,000 X 2)

= 10,000.00

মাট

= 53,640.00

pথম বছের িনট আয় = ( 53,640 - 20,000) = 33,640.00
গাভী পালেনর aসুিবধা o ঝুিঁ ক
গাভী পালেনর জন আমােদর দশিট uপযুk হেলo গাভী পালন করেত িগেয় uেদ াkরা
িকছু িকছু aসুিবধায় বা ঝুঁিকর সmুকীন হেc। নতুন uেদ াkারা ei aসুিবধাgিল গাভী
পালন r করার আেগ িবেবচনা করেত পাের। যমন:
• গা-খােদ র ঘাটিত দখা িদেত পাের।
• গা-খােদ র দােমর drত uঠানামা।
• গrর aসুখ বা িচিকৎসার aভাব
• সময়মেতা oষুধপt পাoয়া যায় না।
• পুিঁ জ বিশ লােগ eবং pেয়াজনীয় পুিঁ জর সংsান করা যায় না।
• খড় বা ঘােসর ঘাটিত
• pত n eলাকায় dেধর কম মূল ।

