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gyLeÜ 
 

`wÿY Gwkqvi †`k¸‡jvi Dbœq‡bi wfwËB n‡”Q g~jZt K…wlKvR| Avgv‡`i K…l‡Kiv †`‡ki gvby‡li Lv`¨ I cywó wbwðZ 

Ki‡Z ¸iæZ¡c~Y© f‚wgKv cvjb K‡i| Z‡e GB K…l‡KivB Zv‡`i †ÿZ-Lvgv‡ii Drcv`bkxjZv eRvq ivL‡Z wM‡q bvbv 
ai‡bi ûgwKi m¤§yLxb n‡q _v‡K| Zv‡`i Pvlvev‡`i Rb¨ GKUv eo ûgwK n‡jv KxUcZ½; cvkvcvwk AvMvQvI Zv‡`i 

GKUv eo mgm¨v, †Kbbv G¸‡jv dm‡ji eo ai‡Yi ÿwZmvab K‡i _v‡K| AvMvQv K…l‡Ki cwikÖgI evwo‡q †`q, 
†Kbbv GB AvMvQv¸‡jv miv‡Z Zv‡`i ̀ xN©mgq kÖg w`‡Z nq| Aciw`‡K, hLb K…l‡Kiv AvMvQv ̀ g‡b †Kvb Dw™¢`bvkK 

Jla e¨envi K‡i, ZLb Dchy³ Áv‡Yi Afv‡e wb‡R‡`i Rb¨ kvixwiK I cwi‡e‡ki ÿwZmva‡bi SuywK m„wó K‡i| 
we‡kl K‡i †Kvb avb‡ÿ‡Zi RjR cwi‡e‡ki Rb¨ GUv Lye ¸iæZ¡c~Y©, †Kbbv K…wl-ivmvqwbK e¨env‡i AmveavbZv 

A‡bK gvQ I Ab¨vb¨ DfPi cÖvYxi ÿqÿwZ Ki‡Z cv‡i| 

mgwš^Z AvMvQv e¨e ’̄vcbv m¤̂‡Ü †kLv I Rvbvi gva¨‡g K…l‡Kiv DcK…Z n‡Z cv‡i| ewa©Z Áv‡Yi gva¨‡gB GKRb 
K…lK Rvb‡Z cv‡i †Kvb hš¿cvwZ, c×wZ I cY¨ e¨envi K‡i AvMvQv e¨e¯’vcbv wbwðZ Kiv m¤¢e Ges wKfv‡e 

AvMvQvRwbZ ÿqÿwZ Kwg‡q Avbv hvq| GKB Z_¨ K…wlwbf©i e¨emvqx, m¤úªmviY cÖwZwbwa Ges K…wlKv‡Ri mv‡_ 
m¤ú„³ mK‡ji R‡b¨I mgvbfv‡e ¸iæZ¡c~Y©| AvMvQvi wewfbœ cÖRvwZ m¤̂‡Ü fv‡jv aviYv ivLv, †Kvb AvMvQv dm‡ji 

Rb¨ me‡P‡q ÿwZKi n‡Z cv‡i Zv Rvbv Ges AvMvQv wbqš¿‡bi Rb¨ mwVK c×wZ †e‡Q †bqvUvI ¸iæZ¡c~Y©| 

mgwš^Z AvMvQv e¨e¯’vcbv m¤^‡Ü fv‡jvg‡Zv Rvb‡Z n‡j K…lK‡`i Rb¨ me‡P‡q Riæwi n‡jv nv‡Z-Kj‡g I AwfÁZv 
wfwËK wkLb| Avi G ai‡Yi wkL‡bi Rb¨ m‡e©vËg cš’v n‡jv gvV ch©v‡qi wkLb| Avcbv‡`i nv‡Z Zz‡j †`qv GB 

cÖwkÿY mnvwqKvwU ˆZwi Kiv n‡q‡Q wmwiqvj wm‡÷gm Bwbwk‡qwUf di mvD_ Gwkqv (CISISA) cÖK‡íi Z…Zxq 

ch©v‡qi AvIZvq K…wl m¤úªmviY Awa`ßi- evsjv‡`k, evsjv‡`k K…wl M‡elYv Bbw÷wUDU, AvšÍR©vwZK f‚Æv I Mg 

Dbœqb †K›`ª (wmwgU), AvšÍR©vwZK avb M‡elYv †K›`ª (Bwi) Ges hy³iv‡óªi K¨vwj‡dvwb©qv †÷U BDwbfvwm©wUÕi wWcvU©‡g›U 
Ae cø¨v›U mv‡q‡Ým Gi †hŠ_ D‡`¨v‡M| hw`I GB mnvwqKvwU g~jZt evsjv‡`‡k ˆZwi Kiv n‡q‡Q, G¸‡jv‡Z ewY©Z 

cÖwZwU wkLbB mve©Rbxbfv‡e ev¯Íevqb Dc‡hvMx| mnvwqKvwU Ab¨vb¨ †`‡ki K…wl‡ÿ‡ÎI e¨envi Dc‡hvMx, we‡kl K‡i 
†h mKj †`‡k ÿz`ª K…l‡Ki msL¨v AwaK| AvMvQv e¨e¯’vcbv wb‡q K…lK‡`i †kLv‡bvi g‡Zv mewKQzB GB mnvwqKvwU‡Z 

eY©bv Kiv n‡q‡Q - wKfv‡e cÖwkÿY w`‡Z n‡e †mUv †_‡K ïiæ K‡i cÖ‡qvRbxq DcKi‡Yi ZvwjKv, wd¬cPvU© hv cvIqvi 
c‡q‡›Ui gva¨‡gI Dc¯’vcb‡hvM¨ Ges ev¯Íe gvV ch©v‡qi AwfÁZv hv Ab¨ K…lK‡`i mn‡R †kLvi Rb¨ Dc‡hvMx| 

GmKj Kvi‡Y Avwg AZ¨šÍ M‡e©i mv‡_ GB cÖwkÿY mnvwqKvwU Dc¯’vcb KiwQ, hv GKwU mg„× I cwic~Y© cÖwkÿY 

welqK Z_¨ DcKiYmg‡MÖi Ask, hv ÿy`ª cwim‡ii Lv`¨kl¨ †Kw›`ªK K…lK‡`i `ÿZv e„w×‡Z e¨vcKfv‡e mnvqK 
n‡e| GB mnvwqKv¸‡jv K…wl m¤úªmviY Awa`ß‡ii j‡ÿ¨i mv‡_ PgrKvifv‡e wg‡j hvq, †Kbbv AvgivI PvB 

cwi‡ekevÜe, wbivc`, Rjevqy-mnbkxj, `xN©‡gqv`x Ges Drcv`bkxj K…wlPP©v¸‡jv‡K Zz‡j ai‡Z Ges cvkvcvwk 
cÖvK…wZK m¤ú`¸‡jv‡K iÿv K‡i Lv`¨ wbivcËv I evwYwR¨K K…wlKv‡h©i gva¨‡g Av_©mvgvwRK Dbœq‡bi j‡ÿ¨ GwM‡q 
†h‡Z| †mRb¨ GB mnvwqKv K…wl m¤úªmviY Awa`ß‡ii gvV ch©v‡qi Kg©x‡`i cvkvcvwk †emiKvix ms¯’v I e¨w³ 

gvwjKvbvaxb cÖwZôvbmg~‡ni cÖwkÿKMYI e¨envi Ki‡Z cvi‡eb Ges K…wl‡ÿÎ‡K mnvqZv Kivi gva¨‡g mvwe©K MÖvgxY 

Dbœq‡b Ae`vb ivL‡eb| 

webxZ, 

 

 

 
 

†gvt nvwg`yi ingvb 

mvavib cwiPvjK, K…wl m¤úªmviY Awa`ßi - evsjv‡`k 



f‚wgKv 
 

‰ewk¦Kfv‡eB KxUcZ‡½i Zzjbvq AvMvQv K…wl Drcv`b‡K AwaK nv‡i e¨vnZ K‡i| GKwU M‡elYvg~jK Av‡jvPbvq IwK© 

(Oerke 2005) Rvbvb †h, ÒMg, avb, f~Æv, Avjy, mqvweb I Zyjv Drcv`‡b cÖPwjZ wbivcËv PP©v¸‡jv _vKv m‡Ë¡I k‡m¨i 

me©vwaK ÿqÿwZ n‡q‡Q AvMvQvi gva¨‡g (34%) hv KxUcZ½ wKsev †iv‡Mi Zzjbvq A‡bK †ewk (h_vµ‡g 18% Ges 
16%)Ó1| †m Kvi‡Y AvMvQv K…lK‡`i GKwU Ab¨Zg `ywðšÍvi KviY| G¸‡jv k‡m¨i mv‡_ f‚wgi cywó, Av‡jv I cvwbi Rb¨ 

cÖwZ‡hvwMZv K‡i; we‡kl K‡i †mme k‡m¨i †ÿ‡Î †h¸‡jv h‡š¿i gva¨‡g gvwU Kg Luy‡o mivmwi ecb Kiv nq| AvMvQv GKRb 
K…l‡Ki mgq, kÖ‡gi cvkvcvwk Zvi mvwe©K Drcv`b LiPI e„w× K‡i| 

GB eBwU‡Z G AÂ‡ji ÿz`ª K…lK‡`i mgwš^Z AvMvQv e¨e¯’vcbv m¤ú‡K© †kLvi Rb¨ ̧ iæZ¡c~Y© welqvejx AšÍf©~³ Kiv n‡q‡Q| 

Gi DcKiY¸‡jv‡Z cÖwkÿY mnvqK‡`i Rb¨ mgwš̂Z AvMvQv e¨e¯’vcbv m¤ú‡K© GKwU GK w`‡bi cÖwkÿY cwiPvjbv Ki‡Z 

mKj cÖwkÿ‡Yi welq eY©bv Kiv n‡q‡Q, hvi g‡a¨ i‡q‡Q Kxfv‡e †mkb cwiPvjbv Ki‡Z n‡e, cÖwkÿY c~e© I cieZ©x 

g~j¨vqb, cÖwkÿY DcKiY Kxfv‡e e¨envi Ki‡Z n‡e, Kxfv‡e AskMÖnYKvix‡`i wkL‡b mnvqZv Ki‡Z n‡e BZ¨vw` welq| 

mgwš^Z AvMvQv e¨e ’̄vcbv m¤ú‡K© GKw`‡bi cÖwkÿ‡Yi †P‡q GKvwaK cÖwkÿY wKsev K…l‡Ki †ÿZ wfwËK wkÿv‡K›`ª n‡Z 

†kLvi †ewk my‡hvM _v‡K| †m Kvi‡Y GB eB‡q †ek wKQz †mkb i‡q‡Q †h¸‡jv GKw`‡b Av‡jvPbv K‡i †djv m¤¢e Avevi 
G¸‡jvi Ici Avjv`vfv‡e w`be¨vcx cÖwkÿY Av‡qvRb Kiv m¤¢e| †mRb¨ K…lK I K…wl †mev cÖ`vbKvix e¨vw³ I Ab¨vb¨‡`i 

cÖwkÿY †`qvi Av‡M cÖwkÿY mnvqK‡`i DwPZ AvaywbK mgwš^Z AvMvQv e¨e¯’vcbv welqK GB gwWDj¸‡jv e¨envi K‡i 
†`Lv| 

AwfÁZv wfwËK wkLb I cÖwkÿY c×wZ 

cÖwkÿYwU Av‡jvPbvg~jK I AwfÁZv wfwËK wkL‡bi Rb¨ mvRv‡bv n‡q‡Q †hLv‡b AskMÖnYKvix‡`i g‡a¨ Av‡jvPbvi gva¨‡g 

wkLb‡K DrmwnZ Kiv n‡q‡Q| A_©vr mnvqK Av‡jvPbv‡K Ggbfv‡e GwM‡q wb‡eb hv‡Z Zv AskMÖnYg~jK nq| G welqwUI 
we‡ePbvq ivLv n‡q‡Q †h, hviv GB cÖwkÿ‡Yi jÿ¨fz³ AskMÖnYKvix (K…lK I K…wl †mev cÖ`vbKvix e¨vw³), Zviv gvV 

ch©v‡qi AwfÁZv _vKvi myev‡` A‡bK †ckvMZ we‡kl‡Ái †_‡KI AwaK welqwfwËK ÁvY iv‡Lb| Zv‡`i gZvgZ †kvbv I 
Zv‡`i mv‡_ KvR Kivi gva¨‡g cÖwkÿ‡Yi gvb Dbœqb wbwðZ Ki‡e| †m‡ÿ‡Î cÖwkÿY mnvq‡Ki `vwqZ¡ n‡jv 

AskMÖnYKvix‡`i KvQ †_‡K cÖ‡qvRbxq Z_¨ I gZvgZ MÖnY K‡i Av‡jvPbv‡K GwM‡q †bqv| myZivs GB cÖwkÿY DcKi‡Y 
AšÍf©~³ Z_¨mg~n K…lK I K…wl †mev cÖ`vbKvix e¨vw³‡`i AwfÁZv I ÁvY‡K wfwË K‡i Zv‡K AviI mg„× Kivi j‡ÿ¨ ˆZwi 
Kiv n‡q‡Q| 

GLv‡b ewY©Z cÖwkÿY c×wZwU wKQzUv Ke (Kolb 1986) Gi AwfÁZvwfwËK wkLb P‡µi Av`‡j mvRv‡bv n‡q‡Q; Zvi 

g‡Z eoiv †QvU‡`i Zzjbvq wfbœfv‡e †k‡L| †Kbbv Zviv c~‡e©i AwfÁZvi wfwË‡Z cybwe©‡ePbv K‡i, cixÿv-wbixÿv K‡i 

Ges †m Abyhvqx cÖ‡qvRbxq ms‡kvab Av‡b; Ges GB Pµ Pjgvb _v‡K| wZwb AviI e‡jb †h g~jZ Pvi cÖKv‡ii c~Y©eq¯‹ 
wkÿv_©x I wkLb c×wZ i‡q‡Q hv cÖwkÿ‡Yi mgq we‡ePbvq †bqv DwPZ; cÖ_g `j KvD‡K nv‡Z Kj‡g Ki‡Z †`‡L †k‡L, 

wØZxq `j wPšÍv K‡i, c‡o Ges †`‡L wkÿv jvf K‡i, Z…Zxq `j wb‡R nv‡Z Kj‡g Kiv I fvevi gva¨‡g †k‡L Ges PZz_© 

`j † ª̄d wb‡R Kivi gva¨‡g †k‡L| GKwU cÖwkÿ‡Yi cwiKíbv Kivi mg‡q mKj cÖKvi cÖwkÿYv_©xi K_vB gv_vq †i‡L 

e³…Zv, Dc¯’vcbv, cvV¨ I wfwWI DcKiY, nv‡Z Kj‡g Kivi DcKiY, wbixÿ‡Yi my‡hvM, Ab¨‡K Ki‡Z †`‡L †kLv, 
BZ¨vw` mn mKj ai‡bi c×wZiB e¨e¯’v ivLv DwPZ| Ke-Gi ZË¡ wewfbœ †`‡k wfbœ wfbœ †ÿ‡Î cÖ‡hvM K‡i †`Lv wM‡q‡Q †h 
K…lK I K…wl †mev cÖ`vbKvix‡`i Rb¨ cÖwkÿY I wkÿv Kvh©µ‡g mydj cvIqv hvq| GB cÖwkÿ‡Yi †ÿ‡ÎI Ke-Gi wkLb 

c×wZ wb¤œewY©Zfv‡e AvswkK AbymiY Kiv n‡q‡Qt 

               
1 IwK© (Oerke, E-C. 2005.) µc j‡mm Uz †c÷m; Rvb©vj Ae GwMÖKvjPvivj mv‡qÝ; 44:21-42 



 

 
DcwiewY©Z Ke (Kolb 1986) –Gi AwfÁZvwfwËK wkLb c×wZwUB mgwš^Z AvMvQv e¨e¯’vcbvq cÖ‡qvM Kiv n‡q _v‡K| 

†mRb¨ cÖwkÿ‡Yi cÖwZwU av‡cB mnvq‡Ki DwPZ Av‡jvPbv‡K DrmvwnZ Kiv, nv‡Z Kj‡g wkL‡Z mnvqZv Kiv, Kx Kx fv‡e 
mgwš^Z AvMvQv e¨e¯’vcbv c×wZ¸‡jv ev¯Íevqb Kiv hvq Zv †`Lv‡bv Ges MVYg~jK mgv‡jvPbv‡K DrmvwnZ Kivi gva¨‡g 
AskMÖnYKvix‡`i g‡a¨ gZwewbg‡qi my‡hvM ˆZwi Kiv| Gi Rb¨ mnvqK‡K PP©vi gva¨‡g `ÿ n‡Z n‡e hv‡Z wZwb 

cÖwkÿYv_©x‡`i g‡a¨ Av‡jvPbvi my‡hvM ˆZwi Ki‡Z cv‡ib| 

cÖwkÿYv_©x‡`i Kxfv‡e cÖwkÿ‡Yi welqe¯‘ wb‡q fve‡Z †`qv I Zv wb‡q Av‡jvPbvq Zv‡`i mwµq AskMÖnY wbwðZ Kiv hvq, 
Zvi wKQz D`vnib wb‡‡¤œ †`qv n‡jvt 

1. AskMÖnYKvix‡`i PµvKv‡i emv‡Z n‡e, †kÖYxK‡ÿi g‡Zv K‡i bqt PµvKv‡i em‡j AskMÖnYKvixMY I mnvq‡Ki 
g‡a¨ mgZvc~Y© g‡bvfve ˆZwi nq Ges Av‡jvPbvi †ewk my‡hvM †ewk _v‡K| 
 

2. mywbw`©ó cÖkœ Kiæbt D`vniY¯^iƒc, Ò†Kvb †Kvb fv‡e km¨ I AvMvQv G‡K Ac‡ii mv‡_ cÖwZ‡hvwMZv K‡iÓ Ggb 
cÖkœ Kivi cwie‡Z© Òkm¨ I AvMvQv G‡K Ac‡ii mv‡_ cÖwZ‡hvwMZv Kivi Kvi‡Y Avcbvi †ÿ‡Z Kx Kx cÖfve c‡oÓ Gai‡bi 
cÖkœ Kiv DwPZ| G‡ÿ‡Î AskMÖnYKvix‡`i KvQ †_‡K DËi †c‡Z DrmvwnZ Kivi cÖ‡qvRb n‡Z cv‡i, Z‡e ax‡i ax‡i Zv‡`i 
KvQ †_‡K mwVK DËi¸‡jv †ei K‡i Avb‡Z n‡e| 
 

3. GiKg cÖkœ Kiæb hvi eûgyLx DËi n‡Z cv‡it D`vniY¯^iƒc, Ò†¯úªqv‡ii †cÖkvi †i¸‡jkb wVKfv‡e KvR bv Ki‡j 
Kx KiYxqÓ Ggb cÖkœ Kivi cwie‡Z© Ò†¯úªqv‡ii †cÖkvi †i¸‡jkb wVKfv‡e KvR bv Ki‡j Zv‡Z Avcbvi AvMvQv wbqš¿Y, 
Drcv`b I jv‡fi Ici Kx ai‡bi cÖfve co‡Z cv‡iÓ Gai‡bi cÖkœ Kiv DwPZ| 
 

4. cÖ‡kœi DËi †`qvi Rb¨ †Kvb wbw`©ó cÖwkÿYv_©x‡K †e‡Q wbbt Ny‡iwd‡i wfbœ wfbœ cÖwkÿYv_©x‡K DËi †`qvi my‡hvM 
w`‡Z n‡e| G‡Z †ÿÎwe‡k‡l mgq jvM‡Z cv‡i, ZeyI AskMÖnYKvix‡`i mwµq AskMÖn‡Yi my‡hvM K‡i w`‡Z n‡e hv‡Z 
Zv‡`i mK‡jB gZcÖKv‡ki my‡hvM cvq| Ab¨ cÖwkÿYv_©x‡`iI GB DËi¸‡jvi Ici Zv‡`i gZvgZ cÖ`vb Ki‡Z DrmvwnZ 
Kiæb| hw` †Kvb wbw`©ó AskMÖnYKvix †ewkifvM mgq wbie _v‡Kb, Zvn‡j Zv‡`i †ewk cÖkœ bv Kiv DwPZ| G‡ÿ‡Î g~j 
D‡Ïk¨ n‡jv mwµq AskMÖnY wbwðZ Kivi †Póv Kiv, cÖwkÿYv_©x‡`i A¯^w¯ÍKi cwiw¯’wZ‡Z †djv bq| 

 



5. cÖwkÿY DcKiY Abyhvqx hyw³m½Z cÖkœ Kiæbt GwU‡K Lye ¸iæZ¡c~Y© †Kvb welq g‡b bv-I n‡Z cv‡i, Z‡e 
welqwfwËK cÖkœ KivUv LyeB Riæwi †h¸‡jvi DËi AskMÖnYKvix‡`i KvQ †_‡K mn‡RB cvIqv hv‡e| 
 

6. Kg my‡hvM cvIqv cÖwkÿYv_©x‡`i K_v ejvi my‡hvM w`bt A‡bK cÖwkÿ‡YB †`Lv hvq †h, Db¥y³ Av‡jvPbvq bvixiv 
cyiæl‡`i Zzjbvq †ewk K_v ejvi my‡hvM cvb bv| GKB Ae¯’v n‡Z cv‡i †Kvb msL¨vjNy ag©xq ev Rv‡Zi e¨vw³‡`i †ÿ‡ÎI| 
mnvqK‡`i G‡ÿ‡Î †Lqvj ivL‡Z n‡e Ges Zv‡`i K_v ejvi Rb¨ my‡hvM K‡i w`‡Z n‡e| Gai‡bi AskMÖnYKvix‡`i 
mivmwi cÖkœ Kivi gva¨‡g †m my‡hvM ˆZwi Kiv †h‡Z cv‡i| 

 

AvMvQv I AvMvQv e¨e ’̄vcbv m¤^‡Ü †kLvi Rb¨ gvV ch©v‡q wkLbB m‡evËg cš’v 
 

Gai‡bi cÖwkÿ‡Yi Rb¨ g~jZ gvV ch©©v‡qB wkL‡bi Rb¨ me‡P‡q Av`k© cwi‡ek cvIqv hvq †hLv‡b AskMÖnYKvixiv nv‡Z 

Kj‡g KvRwU †kLvi my‡hvM cvq| wewfbœ ai‡bi AvMvQv wbixÿ‡Yi gva¨‡gB cÖwkÿYv_©x‡`i c‡ÿ Kxfv‡e AvMvQv wPwýZ 
Ki‡Z nq Zv Rvbv m¤¢e| †mRb¨, GB eB‡qi mv‡_ cÖ`Ë wd¬cPvU©wU eo KvM‡R gy`ªY K‡i Zv gv‡V cÖwkÿ‡Yi mg‡q e¨envi 

Ki‡Z n‡e, †Kbbv †mLv‡b cvIqvi c‡q›U e¨env‡ii Rb¨ we`y¨r bv-I _vK‡Z cv‡i| 

AskMÖnYg~jK Kv‡Ri cÖwZ ¸iæZ¡ w`‡Z n‡e Ges m‡e©vcwi g‡b ivL‡Z n‡e †h, cÖwkÿY †kl n‡jB †kLvi †kl n‡q hvq bv| 
eis Ke-Gi Dcwi ewY©Z Pµ Abymv‡i wewfbœ AvMvQv e¨e ’̄vcbv c×wZ gvV ch©v‡q Abykxjb K‡i cixÿv-wbixÿvi gva¨‡g 

AskMÖnYKvix‡`i AvMvQv e¨e¯’vcbv c×wZ‡Z cÖ‡qvRb Abyhvqx ms‡kvab Avb‡Z n‡e| GRb¨ mnvqK‡`i AskMÖnYKvix‡`i 
mv‡_ †hvMv‡hv‡Mi ‡dvb b¤̂i wewbgq Ki‡Z n‡e hv‡Z cieZ©x‡Z Gai‡bi wbixÿvq KvwiMix civgk© cÖ`vb Kiv m¤¢e nq| 

eBwU †hfv‡e mvRv‡bv n‡q‡Q 
 

GB eBwU mvRv‡bv n‡q‡Q Ggbfv‡e hv‡Z cÖwkÿ‡Yi GKwU mvaviY f‚wgKv I cÖ‡qvRbxq DcKi‡Yi ZvwjKv †`qvi ci 5wU 
wfbœ wfbœ wkÿvg~jK †mkb‡K mvRv‡bv n‡q‡Q| cÖwZwU †mk‡bi Rb¨ wfbœ welqe¯‘ †e‡Q †bqv n‡q‡Q, †hgbt 

1. f‚wgKv, cÖwkÿ‡Yi D‡Ïk¨ Ges cÖwkÿY c~e© g~j¨vqb 
2. AvMvQv I mgwš^Z AvMvQv e¨e ’̄vcbv 
3. †¯úªqvi, †¯úª c×wZ I †¯úªqv‡ii iÿYv‡eÿY 

4. nv‡Z Kj‡g Abykxjb (Practical calibration) 

5. †¯úª c×wZmg~‡ni ev¯ÍewfwËK Abykxjb 

6. cybiv‡jvPbv, cÖwkÿY cieZ©x g~j¨vqb I cÖwkÿ‡Yi mgvwß 

hviv cÖwkÿYwU cwiPvjbv Ki‡eb Zv‡`i Rb¨ †mkbwfwËK cÖ‡qvRbxq wb‡ ©̀kbv †`qv i‡q‡Q| cÖwZwU †mk‡bi Rb¨ wkL‡bi 

D‡Ïk¨, g~j welqvw`, cÖ‡qvRbxq DcKiY, avcwfwËK wb‡`©kbv Ges Kxfv‡e †mkb cwiPvjbv Ki‡Z n‡e Zv ejv i‡q‡Q| 
†mkb¸‡jv hv‡Z AskMÖnYg~jK I wØcvwÿKfv‡e Av‡jvPbvg~jK nq †m msµvšÍ wb‡`©kbvI †`qv i‡q‡Q| 

welqwfwËK Av‡jvPbv‡K mnvqZv Ki‡Z †mkbwfwËK wd¬cPvU©© i‡q‡Q| mnvqK‡`i wd¬cPvU© I Ab¨vb¨ DcKiY e¨envi K‡i 

welqwfwËK Av‡jvPbv GwM‡q wb‡Z n‡e| mKj AskMÖnYKvix hv‡Z Av‡jvPbvq AskMÖn‡Yi my‡hvM cvq †mw`‡K †Lqvj ivL‡Z 
n‡e| 

GB eB‡qi c„ôv¸‡jv eo AvKv‡i wcÖ›U K‡i wd¬cPv‡U©i mv‡_ e¨envi Kiv †h‡Z cv‡i| wd¬cPvU© e¨envi Kivi †mkb¸‡jv 

†Kvb †kÖYxK‡ÿ bq eis †Kvb †Lvjv ¯’v‡b cwiPvjbv Ki‡Z n‡e| GKBfv‡e wd¬cPvU©¸‡jvi c„ôv †QvU AvKv‡i wcÖ›U K‡i 
AskMÖnYKvix‡`i Rb¨ n¨vÛAvDU wn‡m‡e e¨envi Ki‡Z n‡e|  

GQvovI, mnvqKMY cÖwkÿY ïiæ Ki‡eb cÖwkÿY c~e© g~j¨vq‡bi gva¨‡g Ges cÖwkÿ‡Yi †k‡l cÖwkÿY cieZ©x g~j¨vqb 

Ki‡eb, hvi gva¨‡g cÖwkÿ‡Yi Av‡M I c‡i AskMÖnYKvix‡`i ÁvY hvPvB Ki‡Z mnvqZv Ki‡e| cÖwkÿY c~e© I cieZ©x 
g~j¨vq‡bi b¤^‡ii cv_©K¨ AskMÖnYKvix‡`i wkL‡bi cwigvcK wn‡m‡e KvR Ki‡e| eB‡qi mv‡_ cÖwkÿY c~e© I cieZ©x 

g~j¨vq‡bi Rb¨ cÖkœcÎ mshy³ Kiv n‡q‡Q hv cÖwZ AskMÖnYKvixi Rb¨ wcÖ›U K‡i wb‡Z n‡e| 

cÖwkÿ‡Yi jÿ¨ I D‡Ïk¨t mgwš^Z AvMvQv e¨e¯’vcbv 
 

cÖwkÿYwUi D‡Ïk¨ n‡jv AvMvQv e¨e¯’vcbv I G msµvšÍ hš¿cvwZ Ges †m¸‡jvi mwVK cÖ‡qvM wel‡q K…lK‡`i Ges K…wl 

hš¿cvwZ welqK †mev cÖ`vbKvix‡`i m‡PZbZv I ÁvY e„w× hv‡Z Zviv wbivc`, Kvh©Ki I cwi‡ekevÜe Dcv‡q AvMvQv 



e¨e ’̄vcbv wbwðZ Ki‡Z cv‡i| msiÿYg~jK K…wlKvR A_ev av‡bi mivmwi ecb cÖwµqvq †mev cÖ`vbKvix‡`i gva¨‡g Rwg 
cÖ¯‘Z Kivi †ÿ‡Î Kvh©Ki AvMvQv e¨e¯’vcbv AZ¨šÍ ¸iæZ¡c~Y©| GB gwWD‡j wbivc`, Drcv`bkxj I mgwš^Z Dcv‡q AvMvQv 

e¨e ’̄vcbvi Rb¨ mKj wel‡q Av‡jvKcvZ Kiv n‡q‡Q| 

cÖwkÿ‡Yi †k‡l AskMÖnYKvixMY wb‡¤œv³ welq¸‡jvq mÿgZv jvf Ki‡ebt 

 AvMvQv e¨e ’̄vcbvi ¸iæZ¡ eyS‡e Ges ej‡Z cvi‡e| 

 km¨-AvMvQvi g‡a¨ we`¨gvb cÖwZ‡hvwMZv Ges G msµvšÍ mgm¨v¸‡jv Rbv‡e| 

 PIov cvZv RvZxq, †mR RvZxq Ges Nvm RvZxq mn wewfbœ ai‡Yi AvMvQv m¤^‡Ü ¯úó aviYv ivL‡e| 

 n¯ÍPvwjZ, hvwš¿K, cÖ_vMZ I ivmvqwbK cÖwµqvq AvMvQv e¨e¯’vcbvi cv_©K¨ m¤ú‡K© ej‡Z cvi‡e| 

 †Kvb ai‡Yi AvMvQvi Rb¨ †Kvb Dw™¢`bvkK Dchy³ Ges AvMvQv `g‡bi wewfbœ ch©vq (MvQ jvMv‡bvi 
Av‡M, c‡i Ges AvMvQv MRv‡bvi c‡i) m¤ú‡K© aviYv jvf Ki‡e| 

 wbivc` I cwi‡ekevÜe Dcv‡q Dw™¢`bvkK cÖ‡qvM K‡i †`Lv‡Z cvi‡e| 

 wewfbœ ai‡bi †¯úªqvi bR&j I eyg Gi cv_©K¨ eyS‡Z cvi‡e I wPb‡e| 

 †¯úªqv‡ii K¨vwj‡eªkb mwVKfv‡e Ki‡Z cvi‡e| 

 Kvh©KvwiZv, Avw_©K I cwi‡ekMZfv‡e wbivc`fv‡e AvMvQv wbqš¿Y Ki‡Z n‡j KLb Ges KZUzKz 
Dw™¢`bvkK e¨envi Ki‡Z n‡e Zv eyS‡e I Ki‡e| 

 AvMvQvi Dw™¢`bvkK mnbkxjZv m¤ú‡K© aviYv ivL‡e Ges AvMvQvi Dw™¢`bvkK mnbkxjZv e¨e¯’vcbvq 
KiYxq m¤ú‡K© Rbv‡e| 

 

cÖwkÿYwU Kv‡`i Rb¨ mvRv‡bv n‡q‡Q? 
 

cÖwkÿYwU mvRv‡bv n‡q‡Q g~jZ MÖvgxY K…lK hviv AvaywbK AvMvQv e¨e¯’vcbv wb‡q KvR K‡ib ev wkL‡Z AvMÖnx wKsev ¯’vbxq 

K…wlKg©x hviv K…lK‡`i †ÿ‡Z Dw™¢`bvkK/KxUbvkK †¯úª Kivi KvRwU K‡i _v‡Kb GiKg gvby‡li Rb¨| D‡jøL¨ †h GB 
gwWDjwU c~‡e©Kvi ÔmsiÿYg~jK K…wl bxwZÕ (wcÖwÝcj&m Ae KbRvi‡fkb GwMÖKvjPvi) bvgK gwWD‡ji (GB wmwi‡Ri eB-

1) mv‡_ mvgÄm¨ †i‡L ˆZwi Kiv| myZivs hviv GB cÖwkÿYwU MÖnY Ki‡eb, Zv‡`i Rb¨ 1w`b e¨vcx wmG gwWDjwUi Ici 
cÖwkÿY MÖnY Kiv DwPZ| cvkvcvwk, GB gwWDjwU mivmwi ecbK…Z av‡bi †ÿ‡Î AvMvQv e¨e¯’vcbvi Ici ¸iæZ¡c~Y© Z_¨ 

cÖ`vb K‡i hv wb‡q wmwi‡Ri cieZ©x gwWD‡j (wmwi‡Ri eB-3) we¯ÍvwiZ Av‡jvPbv Kiv n‡q‡Q| myZivs mgwš^Z AvMvQv 
e¨e ’̄vcbv m¤ú‡K© mKj †mkb m¤úbœ Kiv GB cÖwkÿ‡Y AskMÖn‡Yi GKwU c~e©kZ©| 

cÖwkÿ‡Yi Rb¨ we‡eP¨ welqvejx 
 

cÖwkÿ‡Yi cwiKíbv, cÖ¯‘wZ I cwiPvjbvi Rb¨ we‡eP¨ welqvejx wb‡¤œ †`qv n‡jv| GLv‡b cÖwZwU welq cÖwkÿY mnvqK‡`i 

¸iæ‡Z¡i mv‡_ co‡Z n‡e Ges cÖwZwU welq wbwðZ Ki‡Z n‡e| GLv‡b Av‡jvwPZ welqvejx GB wmwi‡Ri mKj cÖwkÿ‡Yi 
Rb¨B cÖ‡hvR¨| cÖwZ †mk‡bi Rb¨ we‡eP¨ welq¸‡jv Av‡iv wbw`©ó K‡i gwWD‡j ejv i‡q‡Q| 

AskMÖnYKvix AskMÖnYKvix‡`i msL¨v m‡e©v”P 10-15 n‡j fv‡jv| nv‡Z-Kj‡g †kLvi myweav‡_©, cÖwZ 

3-5 cÖwkÿYv_©xi Rb¨ GKwU K‡i †gwkb, †¯úªqvi I Ab¨vb¨ hš¿cvwZ eivÏ ivLv DwPZ| 
25% AskMÖnYKvix bvix nIqv DwPZ| hv‡`i †bZ…Z¡ ¸Y, cÖv_wgK wkÿv, e¨emvwqK 

AwfÁZv Ges evwoi evB‡i MÖvgxY e¨emv i‡q‡Q Ggb AskMÖnYKvix‡`I evQvB Kiv 
DwPZ| Gi d‡j GB cÖwkÿYv_©xMY Zv‡`i jä ÁvY cieZ©x‡Z Ab¨‡`i mv‡_ wewbgq 

Ki‡Z cvi‡eb| AskMÖnYKvix‡`i Av‡M †_‡KB Rvwb‡q ivLv DwPZ hv‡Z Zviv 
cÖwkÿ‡Yi c~‡e© ch©vß cÖ¯‘wZ wb‡q Avm‡Z cv‡i| 

 

cÖwkÿ‡Yi ¯’vb cÖwkÿ‡Yi ¯’vb mZK©Zvi mv‡_ wba©viY Kiv DwPZ| †Kvb †kÖYxKÿ bv n‡q GUv †Kvb 
evB‡i †Lvjv ¯’v‡b n‡Z n‡e †hLv‡b ch©vß Av‡jv-evZvm _vK‡e| mv‡_ GKwU km¨‡ÿZ 

jvM‡e †hLv‡b nv‡Z Kj‡g †kLv‡bvi my‡hvM _vK‡e| ̄ ’vbwU evB‡ii †Kvjvnj †_‡K gy³ 
_vK‡Z n‡e| 

 



cÖwkÿY DcKiY cÖwZwU gwWD‡ji ïiæ‡ZB cÖ`Ë ZvwjKv †`‡L wb‡q mKj cÖwkÿY DcKiY Av‡M †_‡KB 
gRy` K‡i ivL‡Z n‡e| 

 

mnvqK(e„›`) cÖwkÿY cwiPvjbvi Rb¨ AwfÁ I we‡klÁ‡`i mnvqK wn‡m‡e wb‡qvM Ki‡Z n‡e 

hv‡`i G msµvšÍ cÖwkÿY i‡q‡Q Ges G ai‡bi cÖwkÿY cwiPvjbv Kivi c~e© AwfÁZv 
i‡q‡Q| 

 

mnvqK‡`i cÖ¯‘wZ cÖwkÿ‡Yi c~‡e©B mnvqK‡`i ch©vß welqwfwËK ÁvY AR©b K‡i h_v_© cÖ¯‘wZ wb‡q wb‡Z 

n‡e| †h‡nZz cÖwkÿ‡Yi cÖwZwU †mk‡bi welqe¯‘ wfbœ, †mRb¨ mnvqK‡`i ch©vß covïbv 
I Abykxj‡bi gva¨‡g cvIqvi c‡q›U ev wd¬cPvU© Dc¯’vcbv ˆZwi K‡i †mkb cwiPvjbvi 

cÖ¯‘wZ wb‡q ivL‡Z n‡e| 

 

cÖwkÿ‡Yi ZvwiL cÖwkÿ‡Yi ZvwiL cÖwkÿYv_©x‡`i mv‡_ Av‡jvPbv K‡i wba©viY Ki‡Z n‡e hv‡Z Zv‡`i 
AskMÖnY wbwðZ Kiv hvq (Zv‡`i e¨emvwqK myweav‡_© QzwUi w`‡b Av‡qvRb Kiv †h‡Z 

cv‡i)| 

 

†iwR‡÷ªkb AskMÖnYKvix‡`i wbw`©ó mg‡qi g‡a¨ cÖwkÿ‡Yi ¯’v‡b Dcw¯’Z n‡q wb‡Ri bvg wjwce× 

K‡i wbR wbR Avmb MÖnY Ki‡Z n‡e| †mkb ïiæi c~‡e©B †iwR‡óªkb m¤úbœ Ki‡Z n‡e 
Ges †mkb PjvKvjxb mg‡q †iwR‡óªkb Kiv hv‡e bv| 

 

`j MVb †h †Kvb †mk‡b Av‡jvPbv ïiæi c~‡e© AskMÖnYKvix‡`i K‡qK ̀ ‡j fvM K‡i †dj‡Z n‡e 

(D`vniY¯^iƒc, 5 R‡bi `j; Aek¨ cÖwkÿYv_©xi msL¨v Kg-†ewk n‡j †m Abyhvqx `‡ji 
m`m¨ msL¨v evo‡Z Kg‡Z cv‡i)| Ô`jxqfv‡e AskMÖnYÕ wkL‡bi Kvh©KvwiZv e„w× K‡i| 

emvi e¨e¯’vI `jxqfv‡e Av‡qvRb Ki‡Z n‡e, †m‡ÿ‡Î †kÖYxK‡ÿi g‡Zv bv K‡i 
PµvK…wZ K‡i emv‡Z n‡e| 

 

AskMÖnYg~jK, 

cixÿvg~jK I nv‡Z 
Kj‡g wkLb 

cÖwkÿY AskMÖnYg~jK n‡Z n‡e Ges G‡Z cixÿv-wbixÿv I nv‡Z Kj‡g †kLvi my‡hvM 

_vK‡Z n‡e| mnvqK‡K Ggb me c×wZ Aej¤^b Ki‡Z n‡e hv‡Z AskMÖnYKvix‡`i 
Drmvn I AskMÖnY wbwðZ Kiv hvq; D`vniY¯^iƒc, cÖ‡kœvËi ce©, AwfÁZv wewbgq, 
`jxq KvR, `jxq Av‡jvPbv, `jxq Dc¯’vcbv BZ¨vw`| 

 

Kvh©Ki I Dc‡fvM¨ 

cÖwkÿY 

cÖwkÿYwU Ggbfv‡e cwiPvjbv Kiv DwPZ hv‡Z AskMÖnYKvix‡`i Kv‡Q G mgqUv g~j¨evb 

g‡b nq (Ges mg‡qi AcPq g‡b bv nq)| GB jÿ¨ AR©‡bi Rb¨ mnvqK‡`i wbwðZ 
Ki‡Z n‡e †hb †mkb¸‡jv Dc‡fvM¨ nq (wewfbœ †Ljv, KzBR, Mvb GiKg c×wZ e¨envi 

K‡i, hvi gva¨‡g AskMÖnYKvix‡`i Drmvn a‡i ivLv hvq)| GKZidv e³…Zvg~jK †mkb 

KL‡bvB MÖnY‡hvM¨ bq Ges wbiƒrmvwnZ Kiv n‡q _v‡K| 

 

†gvevBj †dvb eÜ/wbie 

ivLv 

cÖwkÿY PjvKv‡j †gvevBj †dv‡bi e¨envi e¨vNvZ m„wó K‡i Ges cÖwkÿ‡Yi Kvh©KvwiZv 

Kwg‡q †`q| †mRb¨ cÖwkÿ‡Yi mKj AskMÖnYKvix I mnvqKMY cÖwkÿY PjvKvjxb 
mg‡q †gvevBj †dvb eÜ A_ev wbie K‡i ivL‡Z n‡e| 

 

cÖwkÿYv_©x‡`i g~j¨vqb Kvh©Kix wkLb cwigv‡ci Rb¨ GKwU cÖwkÿY c~e© I GKwU cÖwkÿY cieZ©x g~j¨vqb Kiv 

¸iæZ¡c~Y©| cÖwkÿY c~e© I cÖwkÿY cieZ©x g~j¨vq‡bi cÖkœcÎ mshyw³‡Z †`qv i‡q‡Q| 

 
cÖwkÿ‡Yi cÖ¯‘wZ, mgqKvj, DcKiY I ¯’vb 
 

GB cÖwkÿYwU GKw`‡b 7N›Uv e¨vcx m¤úbœ Kivi g‡Zv K‡i mvRv‡bv n‡q‡Q, hvi g‡a¨ i‡q‡Q nv‡Z Kj‡g I ev¯ÍweK 
Abykxjb Ges Lvevi I Ab¨vb¨ weiwZ| GKvi‡Y cÖwkÿYwU †Kvb cÖwkÿY K‡ÿ bq eis gvV ch©v‡q m¤úbœ Ki‡Z n‡e| Pv 
ev Lvev‡ii weiwZi mgqUzKz mnvqK wba©viY Ki‡eb| g‡b ivL‡Z n‡e †h GB weiwZi mgq¸‡jv Dc‡i wn‡m‡e aiv nqwb 



Ges †m Abyhvqx c~e© cwiKíbv _vK‡Z n‡e| cÖwkÿYv_©x‡`i cÖ‡qvRb I myweav Abyhvqx mgqm~Px wba©viY Ki‡Z n‡e| †Kvb 
†Kvb †mkb m¤úbœ Ki‡Z Dc‡i wn‡m‡ei †P‡q Kg wKsev †ewk mgq jvM‡Z cv‡i| †mRb¨ mg‡qi †ÿ‡Î wn‡me ivLv 

¸iæZ¡c~Y©| 

DcKiYwU wb¤œewY©Z 6wU †mk‡b wef³t 

 

†mkb 

Av‡jvP¨ welqe¯‘ m¤¢ve¨ 

mgq 
(wgwbU) 

1 f‚wgKv, cÖwkÿ‡Yi D‡Ïk¨ Ges cÖwkÿY c~e© g~j¨vqb 60 
2 AvMvQv I mgwš^Z AvMvQv e¨e ’̄vcbv 75  

3 †¯úªqvi, †¯úª c×wZ I †¯úªqv‡ii iÿYv‡eÿY 45  

4 nv‡Z Kj‡g Abykxjb (Practical calibration) 90 

5 †¯úª c×wZmg~‡ni ev¯ÍewfwËK Abykxjb 90 
6 cybiv‡jvPbv, cÖwkÿY cieZ©x g~j¨vqb I cÖwkÿ‡Yi 

mgvwß 
60  

 

 

cÖwkÿ‡Yi Rb¨ cwiKíbv I cÖ¯‘wZ 
 

eB‡qi ïiæ‡Z ewY©Z ÔcÖwkÿ‡Yi Rb¨ cwiKíbv I cÖ¯‘wZÕ bvgK AskwU †`Lyb| g‡b ivL‡Z n‡e †h, cÖwkÿ‡Yi Av‡MB cÖ`k©bx 
cøU ̂ Zwi K‡i ivL‡Z n‡e (cieZ©x †mkb¸‡jv‡Z ewY©Z), myZivs K‡qK mßvn Av‡M †_‡KB cÖ¯‘wZ ïiæ Ki‡Z n‡e| ZvwjKvq 

ewY©Z DcKiYmg~‡ni cvkvcvwk, wb‡¤œ D‡jøwLZ welqwUI cÖ¯‘wZi †ÿ‡Î we‡ePbvq wb‡Z n‡et 

cÖwkÿ‡Yi ¯’vb 
 

cÖwkÿ‡Yi ¯’vbwU N‡ii evB‡ii GKwU ¯’v‡b n‡Z n‡e †hLv‡b 10-15 Rb AskMÖnYKvixi Rb¨ emvi e¨e¯’v _vK‡e, Qvqv 
_vK‡e Ges evB‡ii †h †Kvb †Kvjvnj †_‡K gy³ _vK‡e| GKwU km¨‡ÿZ jvM‡e †hLv‡b AvMvQv i‡q‡Q Ges Dw™¢`bvkK 

cÖ‡qv‡Mi e¨envwiK †mk‡bi Rb¨ AšÍZ `ywU †¯úªqvi cvkcvwk e¨env‡ii my‡hvM i‡q‡Q| 

 
cÖ‡qvRbxq cÖwkÿY DcKiYt 
 

 AvMvQv e¨e¯’vcbvnxb I AvMvQv e¨e¯’vcbv m¤úbœ cÖ`k©bx cøU ev †ÿZ, †hLv‡b mivmwi exR ecb wKsev ̄ ^qswµq c×wZ‡Z 

km¨ Pvl Kiv n‡q‡Q| cÖ`k©bx cøU¸‡jv cÖwkÿ‡Yi Av‡MB cÖ‡qvRb Abyhvqx cÖ¯‘Z K‡i ivL‡Z n‡e| 

 cÖwZ cÖwkÿYv_©xi Rb¨ GK †mU K‡i cÖwkÿY c~e© I cÖwkÿY cieZ©x g~j¨vqb mgxÿvi Kwc wcÖ›U K‡i ivL‡Z n‡e 

(mshyw³ †`Lyb)| 

 cÖwZ cÖwkÿYv_©xi Rb¨ †bvULvZv I †cwÝj (AwZwi³ KvMR I †cwÝj mn)| 

 cÖwZ cÖwkÿYv_©xi Rb¨ GK Kwc K‡i Òmvavib Dw™¢`bvkKÓ bvgK DcKiYwU ivL‡Z n‡e (mshyw³ †`Lyb)| 

 mgwš^Z AvMvQv e¨e¯’vcbv welqK gyw`ªZ wd¬cPvU© (wd¬cPvU©¸‡jv †`Lyb)| 

 †nvqvBU †evW© wKsev mv`v wd¬cPvU© I B‡iR gvK©vi| 

 cÖwZ cÖwkÿYv_©xi Rb¨ A4 AvK…wZi KvM‡R wd¬cPvU©¸‡jvi n¨vÛAvDU| 

 wd¬cPvU© I †nvqvBU †evW© ÷¨vÛ, †nvqvBU †evW© gvK©vi| 

 wewfbœ i‡Oi Bb‡W· KvW©| 

 n¯ÍPvwjZ AvMvQv `g‡bi DcKiY (†hgb wbovwb, Lyiwc BZ¨vw`) I n¯ÍPvwjZ I ¯̂qswµq DBWvi (hw` _v‡K)| 

  hw` m¤¢e nq, mgwš^Z AvMvQv `gb I Dw™¢`bvk‡Ki wbivc` I cwi‡ekevÜe e¨env‡ii AwfÁZv m¤úbœ GKRb K…lK| 

 K‡qK †mU wc‡V †Svjv‡bv cv¤ú †¯úªqvi (n¯ÍPvwjZ I cÖPwjZ¸‡jv wKsev e¨vUvwi PvwjZ; bv cvIqv †M‡j wm‡½j cv¤ú 

†¯úªqvi w`‡qI Pj‡e) hvi gva¨‡g nv‡Z Kj‡g e¨envwiK Abykxjb Kiv‡bv n‡e| cvkvcvwk 3-4wU b¨vcm¨vK †¯úªqvi 



(n¯ÍPvwjZ I cÖPwjZ¸‡jv wKsev e¨vUvwi PvwjZ) Dw™¢`bvk‡Ki cÖ‡qvM †`Lv‡bvi Rb¨ (GKwU mnvq‡Ki Rb¨ Ges Ab¨¸‡jv 

AskMÖnYKvix‡`i cÖwZwU `‡ji Rb¨ GKwU K‡i)| 

 cvwbi IRb cwigvcK hš¿ ev weKvi (250, 500 I 1000 wgtwjt cwigvc Kivi ÿgZv m¤úbœ)| 

 3-4wU cvwbi evjwZ, cÖwZwU AšÍZ 10 wjUvi aviYÿgZv m¤úbœ| 

 cwigvc Kivi †Uc (AšÍZ 20 wgUvi ‰`N©¨)| 

 AšÍZ 12wU Lvwj cøvw÷‡Ki †evZj| 

 2 †ivj B‡jw±ªK †Uc ev Wv± †Uc| 

 1 †KwR BDwiqv mvi| 

 †¯úª Kivi bj (bR&j) AšÍZ 3-4 ai‡bi (P¨vÞvK…wZ, †KvYvK…wZ wKsev d¬vW‡RU ai‡bi, hw` cvIqv hvq), hv‡Z 
†`Lv‡bv m¤¢e nq wewfbœ ai‡bi bR&j Kxfv‡e G‡K Ac‡ii †_‡K wfbœfv‡e †¯úª K‡i| G¸‡jv †÷ªbvi mn †hvMvo Ki‡Z 
n‡e| 

 †¯úª eygt 3-4 ai‡bi GKvwaK bR&j m¤úbœ eyg jvM‡e (†hgb 3 bR&j m¤úbœ eyg)| cvkvcvwk GKwU wm‡½j bR&j 
m¤úbœ eyg I jvM‡e| 

 1wjUvi K‡i Dw™¢`bvkK hv AvMvQv MRv‡bvi c~‡e© I MRv‡bvi cieZ©xKv‡j e¨envh© (cÖwkÿ‡Yi GjvKvq AvMvQv 

wbqš¿‡Yi Rb¨ Dc‡hvMx DcKiYwU †e‡Q wb‡Z n‡e)| 

 wbivcËg~jK †cvlvK (AšÍZ 3 †mU) hv Dw™¢`bvkK cÖ‡qv‡Mi mgq jvM‡e| Gi g‡a¨ _vK‡e wb‡P Qwei gva¨‡g 

†`Lv‡bv Pkgv/MMj&m, gyL XvKvi Rb¨ gy‡Lvk/gv¯‹, nvZ I gv_v †X‡K ivLvi Rb¨ cwj-G_wj‡bi †KvU, `¯Ívbv/Møvfm&, 

cwj-G_wj‡bi UªvDRvi Ges MvgeyUt 

 

    

iev‡ii wKsev 

cøvw÷‡Ki ˆZwi 

wbivcËv n¨vU 

MMj&m  †imwc‡iUi iev‡রi `¯Ívbv/‡Møve&m 

  

 

iev‡ii MvgeyU iev‡ii R¨v‡KU wKsev A¨v‡cÖvb wbivcËvg~jK †cvlvK 

 



†mkb 1t cwiwPwZ Ges cÖwkÿ‡Yi D‡Ïk¨ 
 

wkL‡bi D‡Ïk¨mg~n 

GB cwiwPwZ †mk‡bi †k‡l AskMÖnYKvixivt 

 cÖwkÿK I Ab¨ AskMÖnYKvix‡`i bvg Rvb‡e| 

 cÖwkÿ‡Yi D‡Ïk¨ Ges Gi wkLb m~wP m¤ú‡K© aviYv jvf Ki‡e| 

 cÖwkÿY PjvKvjxb mg‡q wkLb I mn‡hvwMZvi wel‡q wb‡`©kbv jvf Ki‡e, Ges cÖwkÿ‡Yi wkLb m~wP wel‡q 
wb‡R‡`i Rvbvi cwiwa KZLvwb †m m¤ú‡K© aviYv jvf Ki‡e| 

cwiwPwZ †mk‡bi ga¨ w`‡q AskMÖnYKvix‡`i †h mKj Z_¨ Rvbv‡Z n‡et 

 GB cÖwkÿYwU 6wU †mk‡b wef³ Ges ga¨vý weiwZ, Pv weiwZ ev Ab¨vb¨ weiwZ ev` w`‡q †gvU 7 N›Uvq cwiPvwjZ 
n‡e| cÖ‡qvRbxq wkLb m¤úbœ Kivi Rb¨ AskMÖnYKvix‡`i ˆah©¨ aviY Ki‡Z n‡e| 

 GwU GKwU AskMÖnYg~jK cÖwkÿY Ges G‡Z cÖwkÿK I AskMÖnYKvixMY G‡K Ac‡ii †_‡K wkL‡eb| 

 cÖwkÿYwU g~jZt nv‡Z Kj‡g †kLvi Rb¨| AskMÖnYKvixMY ïaygvÎ †kvbvi cwie‡Z© mgwš^Z AvMvQv e¨e ’̄vcbv 
msµvšÍ wbqgvejx I hš¿cvwZ nv‡Z Kj‡g e¨env‡ii gva¨‡g wkLb jvf Ki‡eb| 

 AskMÖnYKvixMY cÖwkÿY PjvKvjxb mg‡q gb‡hvMx n‡eb Ges †h †Kvb e¨w³MZ wKsev `jxq KvR ev Abykxj‡b 
mwµqfv‡e AskMÖnY Ki‡eb| 

 mKj AskMÖnYKvix Ges cÖwkÿKMY Zv‡`i †gvevBj †dvb eÜ A_ev wbtkã ivL‡eb; hw` Riæwi †Kvb †dvb Av‡m, 
Zvn‡j evB‡i wM‡q K_v ej‡Z n‡e| 

cwiwPwZg~jK †mkb wKfv‡e cwiPvjbv Kiv †h‡Z cv‡it 

AskMÖnYKvix‡`i GKwÎZ K‡i cÖwkÿY cwiwPwZi Rb¨ ˆZwi 
wd¬cPvU©¸‡jv e¨envi Ki‡Z n‡e (†hgb, †mkb 1t mgwš^Z AvMvQv 
e¨e ’̄vcbv cwiwPwZ)| 

avc 1 - `j MVb (15 wgwbU) 

c~Y©eq®‹ gvbyl me‡P‡q fv‡jvfv‡e †k‡L `jxqfv‡e| †QvU †QvU `‡j 
AskMÖnYKvixiv mn‡RB gZvgZ I bZzb aviYv cÖKvk Ki‡Z cv‡i, hv 
G‡K Ac‡ii KvQ †_‡K †kLvi my‡hvM ˆZwi K‡i Ges PgrKvi wkLb 
cwi‡ek m„wó‡Z mnvqK nq| 

m¤ú~Y© cÖwkÿYwUi Rb¨ 10-15 Rb¨ AskMÖnYKvix Av`k©, hv †_‡K cieZ©x‡Z †QvU †QvU `j MVY Kiv n‡e| 

1, 2, 3, 4, 5 Gfv‡e MYbv Kivi gva¨‡g AskMÖnYKvix‡`i 4-5 R‡bi †QvU †QvU `‡j fvM K‡i w`b (GwU Kivi KviY, 
AskMÖnYKvixiv mvavibZ wb‡Ri cwiwPZ Kv‡iv mv‡_ em‡Z mv”Q›`¨ †eva K‡i)| Gici GKB b¤^iavix e¨w³‡`i GKmv‡_ 
em‡Z ejyb| †mB mv‡_ cÖwZwU `‡ji GKRb K‡i †bZv I `‡ji GKwU gRvi †Kvb bvg wba©viY Ki‡Z ejyb| `jxq †bZv 
GKRb co‡Z-wjL‡Z mÿg e¨w³ n‡j fv‡jv nq| GQvovI cÖwZ `‡j GiKg GKRb ivLvi †Póv Kiæb whwb mvavib wnmve-
wbKv‡l mÿg| GwU cieZ©x‡Z hš¿cvwZ cwiPvjbv I e¨emvwqK g‡Wj †kLv‡bvi †mkb cwiPvjbv Kivi mgq cÖ‡qvRb n‡e| 

 
cÖwZwU `j‡K ejyb `‡ji m`m¨‡`i g‡a¨ wgj Av‡Q Ggb 5wU wRwbm (KvR Ges kvwiixK ˆewkó¨ ev‡`) Luy‡R †ei Ki‡Z| 
GwU `‡ji m`m¨‡`i g‡a¨ m¤úK© Dbœq‡b mnvqK nq| cÖwZ `‡ji †bZv‡`i Aby‡iva Kiæb G¸‡jv wj‡L ivL‡Z Ges †mkb 

†k‡l mKj AskMÖnYKvix‡`i Zv c‡o †kvbv‡Z| Gi d‡j mKj AskMÖnYKvix‡`i g‡a¨ Av‡jvPbv I Drmvn-DÏxcbv e„w× 
cv‡e| 



 

avc 2 - AskMÖnYKvix‡`i cÖZ¨vkv m¤ú‡K© Rvbv (10 wgwbU) 

 
AskMÖnYKvix‡`i g‡a¨ cwiwPwZ evov‡Z I Zv‡`i RoZv KvUv‡Z GwU AZ¨šÍ Kvh©Ki GKwU c×wZ| cÖwZ AskMÖnYKvixB 
Z‡_¨i GKwU ¸iæZ¡c~Y© Drm| cÖwZ AskMÖnYKvixi wPšÍvi I †kLvi wbR¯^ aiY _v‡K| GKvi‡Y cÖwkÿY †_‡K mKj 

AskMÖnYKvix‡`i cÖZ¨vkv Kx, †mUv Rvbv Riæwi| Gi d‡j cÖwkÿ‡Yi mgš^qKvix I cÖwkÿK AviI Kvh©Kifv‡e cÖwkÿYwU 

m¤úbœ Ki‡Z mÿg n‡eb| myZivs w`‡bi ïiæ‡ZB GB cÖwkÿY n‡Z mKj AskMÖnYKvix‡`i cÖZ¨vkv m¤ú‡K© †R‡b †bqv 
fv‡jv| 

 

cÖwkÿY mnvwqKvi cwiwPwZ c‡e© `j MV‡Yi †k‡l hLb AskMÖnYKvixMY wb‡R‡`i cwiwPwZ cÖ`v‡bi mgq, ZLb cÖwkÿY 
mgš^qKvix e¨vL¨v Ki‡eb †Kb mK‡ji cÖZ¨vkv RvbvUv ¸iæZ¡c~Y© hv‡Z K‡i cÖwkÿ‡Yi †k‡l Kvh©Ki djvdj wbwðZ Kiv 

m¤¢e nq| GB cÖZ¨vkv¸‡jv cieZ©x‡Z cÖwkÿ‡Yi Av‡jvPbv m~Pxi mv‡_ Zzjbv K‡i cÖ‡qvRbxq cwieZ ©b wbwðZ Kiv m¤¢e| 

cÖwkÿY mgš^qKvix cÖwZwU `j‡K wb‡¤œv³ KvR¸‡jv Ki‡Z ej‡ebt 

 cÖ‡Z¨‡K `j †_‡K Avjv`v K‡i wb‡R‡`i cwiPq †`qv; 

 GB cÖwkÿY n‡Z Zv‡`i cÖZ¨vkv Zz‡j aiv (2-3 wgwb‡Ui `jxq Av‡jvPbvi wfwË‡Z mswÿß e³‡e¨i gva¨‡g); 

wb‡¤œ GKwU D`vniY †`qv n‡jvt 

Òïf mKvj, Avgvi bvg iwng| Avgv‡`i `‡ji cÖZ¨vkv n‡jv, Avgiv N›Uvi ci N›Uv cwikÖg QvovB av‡bi AvMvQv wKfv‡e 
`~i Kiv hvq Zv wkL‡Z PvB|Ó 

cÖwkÿ‡Yi †k‡l, mgš^qKvix AskMÖnYKvix‡`i cÖZ¨vkvi ZvwjKv wgwj‡q †`L‡eb Ges Av‡jvPbv Ki‡eb mK‡ji cÖZ¨vkv 

c~iY n‡q‡Q wK bv Ges †Kvb wKQz ev` wM‡q _vK‡j Zv †Kb ev` †`qv n‡q‡Q| 

 

 

 



avc 3 - cÖwkÿY cwiwPwZ (10 wgwbU) 
 

cÖwkÿY mgš^qKvix Gici †mkb 1t Ômgwš^Z AvMvQv e¨e ’̄vcbv - cwiwPwZ I cÖwkÿ‡Yi D‡Ïk¨Õ welqK wd¬cPvU©wU e¨envi 
K‡i AskMÖnYKvix‡`i GB cÖwkÿ‡Yi c×wZ, wbqgvejx Ges AskMÖnYKvix‡`i `vwqZ¡ m¤ú‡K© AeMZ Ki‡eb| G‡ÿ‡Î 

AskMÖnYKvix‡`i cÖkœ Kivi Rb¨ ch©vß mgq w`‡Z n‡e| 
 

 
avc 4 - cÖwkÿYc~e© g~j¨vqb (25 wgwbU) 

 
Gici AskMÖnYKvix‡`i g‡a¨ ÔcÖwkÿYc~e© g~j¨vqb welqK cÖkœcÎÕ (mshyw³-1 †`Lyb) weZiY Ki‡Z n‡e Ges cÖ‡Z¨K‡K 

cÖ‡kœi DËi †jLvi Rb¨ 20 wgwbU mgq w`‡Z n‡e| cÖ‡qvR‡b cÖwkÿY mnvqK Kg wkwÿZ AskMÖnYKvix‡`i cÖkœ eyS‡Z Ges 
DËi wjL‡Z mnvqZv Ki‡eb| g~j¨vqbwU wcÖ›U K‡i wd¬cPv‡U©i gva¨‡gI Kiv †h‡Z cv‡i| cÖwkÿYc~e© g~j¨vqb¸‡jv msMÖn 

K‡i ivL‡Z n‡e hv‡Z cieZ©x‡Z cÖwkÿY-cieZ©x g~j¨vq‡bi mv‡_ Zzjbv Kiv m¤¢e nq| 

 

 

  



†mkb 2t AvMvQv Ges mgwš^Z AvMvQv e¨e¯’vcbv 
 

wkL‡bi D‡Ïk¨ 

GB †mk‡bi †k‡l AskMÖnYKvixivt 

 PIov cvZv RvZxq, †mR RvZxq Ges Nvm RvZxq mn wewfbœ ai‡Yi AvMvQv m¤^‡Ü aviYv jvf Ki‡e| 

 km¨ I AvMvQvi g‡a¨Kvi cÖwZ‡hvwMZv m¤ú‡K© Rvb‡Z cvi‡e| 

 n¯ÍPvwjZ, hš¿PvwjZ Ges ivmvqwbK e¨e¯’vcbv mn wewfbœ ai‡Yi AvMvQv e¨e ’̄vcbv m¤^‡Ü Rvb‡Z cvi‡e| 

 †Kvb ai‡Yi AvMvQvi Rb¨ †Kvb AvMvQvbvkK Jla Dchy³ †m m¤ú‡K© Ges AvMvQv `g‡bi wewfbœ ch©vq (MvQ 
jvMv‡bvi Av‡M, c‡i Ges AvMvQv MRv‡bvi c‡i) m¤ú‡K© aviYv jvf Ki‡e| 

 
cwiwPwZ †mk‡bi ga¨ w`‡q AskMÖnYKvix‡`i †h mKj Z_¨ Rvbv‡Z n‡et 

1. AvMvQv g~jZ wZi cÖKvi, PIov cvZv RvZxq, †mR RvZxq Ges Nvm RvZxq| 
2. AvMvQv k‡m¨i mv‡_ cywó, cvwb I Av‡jvi Rb¨ cÖwZ‡hvwMZv K‡i| 
3. n¯ÍPvwjZ Dcv‡q (Dc‡o †d‡j), hvwš¿K Dcv‡q (km¨ ‡ivc‡bi mg‡q DBWvi Ges Ab¨vb¨ hš¿ e¨envi K‡i) Ges 
cÖ_vMZ c×wZ‡Z (AvMvQv mnbkxj km¨ Pvl, dmj cwieZ©b BZ¨vw`) A_ev ivmvqwbK (Dw™¢`bvkK Jla e¨envi K‡i) 
e¨envi K‡i AvMvQv `gb Kiv m¤¢e| 
4. wZb ch©v‡q AvMvQvi ivmvqwbK e¨e¯’vcbv Kiv hvqt †ivc‡bi c~‡e©, MRv‡bvi c~‡e© Ges MRv‡bvi c‡i| 
5. †ivcb-c~e© AvMvQvbvkK mKj Dw™¢‡`i Rb¨ ÿwZKi Ges g~j km¨ †ivc‡bi c~‡e©B we`¨gvb AvMvQv ̀ g‡bi D‡Ï‡k¨ 
e¨envh©| GB AvMvQvbvkK msiÿYg~jK K…wle¨e¯’vi †ÿ‡Î we‡lkfv‡e Dc‡hvMx| 
6. AvMvQv MRv‡bvi c~‡e© e¨envh© AvMvQvbvkK g~j km¨ †ivc‡bi c‡i Ges km¨ MRv‡bvi Av‡M e¨eüZ nq| GUv Kiv 
nq km¨ †ivc‡bi 2-3 w`b ci, AvMvQvbvkK wQUv‡bvi mgq ch©vß Av`©ªZv wbwðZKi‡Yi gva¨‡g| 
7. AvMvQv MRv‡bvi ci e¨envh© AvMvQvbvkK km¨ I AvMvQv MRv‡bvi c‡i e¨envi Kiv nq, mvavibZt 3-4 cvZv 
ch©v‡q| 
8. Kvh©Kifv‡e AvMvQv `g‡bi Rb¨ AvMvQvi aib (PIov cvZv RvZxq, †mR RvZxq Ges Nvm RvZxq) Rvbv Ges 
AvMvQv `g‡bi ch©vq (†ivc‡bi c~‡e©, MRv‡bvi c~‡e© Ges MRv‡bvi c‡i) wba©viY Riæwi| 
 

AvMvQv Ges mgwš^Z AvMvQv e¨e¯’vcbv welqK †mkb Kxfv‡e cwiPvjbv Ki‡Z n‡et 

GB †mkb cwiPvjbv Kivi Rb¨ Ò†mkbt2 - AvMvQv Ges mgwš^Z AvMvQv e¨e¯’vcbvÓ kxl©K wd¬cPvU©, AskMÖnYKvix‡`i Rb¨ 

n¨vÛAvDU wn‡m‡e GB wd¬cPv‡U©i gy`ªY Kwc Ges mshyw³-1 Òmvavib Dw™¢`bvkKÓ Gi Kwci cÖ‡qvRb co‡e| GQvovI jvM‡e 
GKwU cÖ`k©bx cøU ev GKwU km¨‡ÿZ †hLv‡b wewfbœ ai‡bi AvMvQv we`¨gvb i‡q‡Q Ges †hLv‡b †ivcb c~e©, MRv‡bvi c~‡e© 
Ges MRv‡bvi cieZ©x AvMvQv `gb c×wZ nv‡Z-Kj‡g K‡i †`Lv‡bv m¤¢e| 

avc 1 - AskMÖnYKvix‡`i †_‡K gZvgZ MÖnY I Av‡jvPbv (10 wgwbU) 
GB †mkbwU gvV ch©v‡q GKwU cÖ`k©bx cøU ev GKwU km¨‡ÿ‡Z †hLv‡b wewfbœ ai‡bi AvMvQv we`¨gvb| cÖwkÿY mnvqK 
AskMÖnYKvix‡`i wb‡¤œv³ cÖkœ¸‡jv wR‡Ám Ki‡ebt 

 GB AvMvQv¸‡jv Kxfv‡e dm‡ji e„w×‡K e¨vnZ Ki‡Q? 

 Avcbv‡`i km¨‡ÿ‡Z mvavibZt †Kvb †Kvb ai‡bi AvMvQv †`Lv hvq? 

 Avcbviv †ÿ‡Zi AvMvQv Kx Kx Dcvq `gb K‡i _v‡Kb? 

1-2 Rb AskMÖnYKvix‡K cÖkœ¸‡jvi DËi †`qvi my‡hvM w`‡Z n‡e| mnvqK GB DËi¸‡jv †_‡K ¸iæZ¡c~Y© welq¸‡jv 

cÖwkÿ‡Yi cieZ©x ch©v‡q Av‡jvPbv Kivi Rb¨ wj‡L ivL‡eb| 

 

 

 

 

 



avc 2 - wd¬cPv‡U©i gva¨‡g Av‡jvPbv I wkLb (45 wgwbU) 
 

Gici wd¬cPvU© e¨envi K‡i mgwš^Z AvMvQv e¨e¯’vcbv m¤ú‡K© Av‡jvPbv Ki‡Z n‡e hvi Rb¨ Ò†mkb 2 - AvMvQv Ges mgwš^Z 

AvMvQv e¨e ’̄vcbvÓ kxl©K wd¬cPvU©wU cÖ‡qvRb n‡e| GB DcKiYwU‡Z ewY©Z welqvw` Av‡jvPbv Ki‡Z n‡e Ges cÖwZ c„ôv 

Av‡jvPbvi ci cÖ‡kœvË‡ii Rb¨ wKQzUv mgq w`‡Z n‡e| 

g‡b ivL‡Z n‡e †h, wd¬cPvU©wU‡Z wewfbœ ai‡bi AvMvQv I Zv‡`i ˆeÁvwbK bv‡gi D‡jøL i‡q‡Q| GB bvg¸‡jv 

AskMÖnYKvix‡`i †kLvi myweav‡_© ¯’vbxq fvlvq cwiewZ©Z K‡i Av‡jvPbv Kiv †h‡Z cv‡i| 

 

AskMÖnYKvix‡`i †h mKj Z_¨ Rvbv‡Z n‡et 

 

1. AvMvQv k‡m¨i mv‡_ cywó, cvwb I Av‡jvi Rb¨ cÖwZ‡hvwMZv K‡i| 

2. AvMvQv k‡m¨i mv‡_ cÖwZ‡hvwMZv ïiæ Kivi wKsev exR Qov‡bvi Av‡MB †m¸‡jvi `gb wbwðZ Kiv DwPZ| 

3. AvMvQv g~jZ wZb cÖKvi, PIov cvZv RvZxq, †mR RvZxq Ges Nvm RvZxq| †Kvb ai‡bi Dw™¢`bvkK e¨envi Ki‡Z 

n‡e Zv †evSvi Rb¨ km¨‡ÿ‡Z †Kvb ai‡bi AvMvQvi Dc`ªe †ewk Zv Rvbv Riæwi| †Pv‡Li †`Lv‡ZB wewfbœ ai‡bi AvMvQvi 

cv_©K¨ eyS‡Z cviv AZ¨šÍ Riæwi| 

4. mgwš^Z AvMvQv e¨e ’̄vcbvq wewfbœ Dcv‡q AvMvQv `gb Kiv nq| hvi d‡j, AvMvQv e¨e ’̄vcbvq DbœwZ †`Lv †`q Ges 

AvMvQvi Ici Dw™¢`bvk‡Ki Kvh©KvwiZv e„w× K‡i| 

5. cÖ_vMZ AvMvQv e¨e ’̄vcbvi c×wZ¸‡jv mn‡R cÖ‡qvM Kiv hvq Ges Dw™¢`bvkK e¨env‡ii AvM ch©šÍ AvMvQv `g‡b 

e¨envi Kiv hvq| cÖ_vMZ AvMvQv e¨e¯’vcbv wewfbœ ¯^xK…Z K…wl-e¨e¯’vcbviI Ask| 

6. n¯ÍPvwjZ I hš¿PvwjZ AvMvQv e¨e¯’vcbv mvavib I welv³ AvMvQvi †ÿ‡Î Kvh©Kix nq| cÖPwjZ hš¿PvwjZ wbovwbi gva¨‡g 

avbPv‡li †ÿ‡Î mvavib AvMvQv wbqš¿Y Ki‡Z Kvh©Ki djvdj cvIqv hvq; hw`I G‡ÿ‡Î n¯ÍPvwjZ c×wZ‡Z AvMvQvi †kKo 

Zz‡j †dj‡Z n‡e hv‡Z AvMvQv Avevi MRv‡Z bv cv‡i| 

7. Dw™¢`bvk‡Ki e¨envi GKKfv‡e bv K‡i cÖ_vMZ I hvwš¿K c×wZ‡Z AvMvQv `g‡bi cvkvcvwk Guv Kiv DwPZ| 

8. Dw™¢`bvk‡Ki AwZ e¨envi AvMvQv‡K ivmvqwbK c×wZ mnbkxj K‡i Zzj‡Z cv‡i| †mRb¨ jÿ¨ ivLv DwPZ Ges 

Dw™¢`bvkK mnbkxj AvMvQvi †ÿ‡Î `ªæZ wfbœ c×wZ ev Jla e¨envi Kiv DwPZ| 

9. Dw™¢`bvkK g~jZt wZb cÖKvi; †ivc‡bi c~e©Kvjxb, MRv‡bvi c~e©Kvjxb Ges MRv‡bvi cieZ©xKvjxb| 

 

wd¬cPv‡U©i cÖwZ c„ôv Av‡jvPbvi ci AskMÖnYKvix‡`i wR‡Ám Ki‡Z n‡e Zviv eyS‡Z cvi‡Q wKbv Ges cÖ‡kœvË‡ii Rb¨ wKQzUv 

mgq w`‡Z n‡e| mshyw³ 1, Ômvavib Dw™¢`bvkKÕ bvgK n¨vÛAvDUwU GB †mkb PjvKvjxb AskMÖnYKvix‡`i †`qv †h‡Z cv‡i| 

GB mshyw³‡Z wewfbœ ai‡bi Dw™¢`bvk‡Ki e¨envi mn Ab¨vb¨ ¸iæZ¡c~Y© Z_¨ msewjZ GKwU QK  i‡q‡Q| 

 

avc 3 - AvMvQv wPwýZKiY Abykxjb (20 wgwbU) 
 

cÖwZwU `j‡K Bb‡W· KvW© w`‡Z n‡e (cÖwZ `‡ji Rb¨ 3wU K‡i KvW© hv Dc‡i ewY©Z wZb ai‡bi AvMvQv‡K wb‡`©k K‡i)| 

Gici cÖwZ `j‡K ej‡Z n‡e KvW©¸‡jv †_‡K AšÍZ wZb ai‡bi AvMvQv wPwýZ Kivi Rb¨ †h¸‡jv cÖ`k©bx cø‡U †`Lv‡bv 

AvMvQv¸‡jvi g‡a¨ c‡o| cÖwZ `j‡K GB Kv‡Ri Rb¨ 10 wgwbU K‡i mgq w`‡Z n‡e| 

 

AskMÖnYKvixMY wd¬cPvU© †`Lv‡bvi ¯’v‡b †diZ Avmvi ci Zv‡`i wR‡Ám Ki‡Z n‡e Zviv Kv‡W©i gva¨‡g AvMvQv¸‡jv‡K 

Avjv`vfv‡e wPwýZ Ki‡Z †c‡i‡Q wK bv| `j¸‡jv‡K AviI 10 wgwbU mgq w`‡Z n‡e Ges Zvici cÖwZ `j‡K Aci `j¸‡jv 

mwVKfv‡e AvMvQv wPwýZ Ki‡Z †c‡i‡Q wKbv Zv hvPvB Ki‡Z ejv n‡e| 

 

  



†mkb 3t †¯úªqvi, †¯úª cÖhyw³ I †¯úªqv‡ii 
iÿYv‡eÿY 
 

wkL‡bi D‡Ïk¨ 

GB †mk‡bi †k‡l AskMÖnYKvixivt 

 Dw™¢`bvkK cÖ‡qv‡Mi Rb¨ Dchy³ †¯úªqvi evQvB Ki‡Z cvi‡e| 

 †¯úªqv‡ii wewfbœ Ask m¤ú‡K© aviYv jvf Ki‡e| 

 wfbœ wfbœ ai‡bi bj I ey‡gi ˆewkó¨ m¤ú‡K© Rvb‡e| 

 mwVKgvÎvq Dw™¢`bvkK cÖ‡qv‡Mi g~j welq¸‡jv m¤ú‡K© Rbv‡Z I ej‡Z cvi‡e| 

 †¯úªqv‡ii iÿYv‡eÿY wbwðZ Ki‡Z cvi‡e| 

 

cwiwPwZ †mk‡bi ga¨ w`‡q AskMÖnYKvix‡`i †h mKj Z_¨ Rvbv‡Z n‡et 

1. wewfbœ ai‡bi †¯úªqvi †hgb b¨vc †¯úªqvi, dzU ev †cWvj cv¤ú †¯úªqvi, Uª¨vKkb wbDg¨vwUK †¯úªqvi, Uªv±i gvD‡›UW 
†¯úªqvi Ges Gwiqvj †¯úªqvi m¤ú‡K© Rvbv‡Z n‡e| G AÂ‡ji K…lK‡`i Rb¨ me‡P‡q mnRjf¨ n‡jv b¨vcm¨vK †¯úªqvi| 
2. b¨vcm¨vK †¯úªqvi km¨‡ÿ‡Z Dw™¢`bvkK cÖ‡qv‡Mi †ÿ‡Î eûjfv‡e e¨eüZ nq| evRv‡i mvavibZ 3 ai‡bi 
b¨vcm¨vK †¯úªqvi cvIqv hvq, hvi g‡a¨ i‡q‡Q nvBWªwjK, g¨vbyqvj wbDg¨vwUK I e¨vUvwiPvwjZ wbDg¨vwUK †¯úªqvi| 

 

 

Qwet wm‡½j bR&j eyg mn b¨vcm¨vK †¯úªqvi| 

 

 

 

3. GKwU †¯úªqv‡ii Kvh©µ‡gi wewfbœ Ask¸‡jv n‡jv cv¤ú Ges/A_ev Gi kw³i Drm, U¨v¼, wQUv‡bvi c×wZ, †cÖkvi 
MR, †cÖkvi †i¸‡jUi, eyg Ges bR&j| 
4. Dw™¢`bvk‡Ki mwVK cÖ‡qvM †h welq¸‡jv wbwðZ K‡i †m¸‡jv n‡jvt 1) k‡m¨i ÿqÿwZ †iv‡a, 2) Dw™¢`bvk‡Ki 
Kvh©KvwiZv evov‡Z, Ges 3) mwVK mg‡q AvMvQv wbqš¿Y wbwðZ Ki‡Z| 
5. mwVK Dcv‡q †¯úª Kivi g~j welq¸‡jv n‡jvt 1) bR&j, 2) ey‡gi aiY I Gi e¨envi, 3) ey‡gi D”PZv, 4) †cÖkvi 
†i¸‡jkb, 5) U¨v‡¼ cwi®‹vi cvwbi e¨envi, Ges 6) mwVK K¨vwj‡eªkb| 
6. memgq †¯úª ‰Zwi Kivi Rb¨ cwi®‹vi cvwb e¨envi Ki‡Z n‡e| Acwi®‹vi cvwb Dw™¢`bvk‡Ki Kvh©KvwiZv Kwg‡q 
†d‡j| 
7. cÖwZevi e¨env‡ii ci †¯úªqvi eªvk I wWUvi‡R›U w`‡q cwic~Y©fv‡e cwi®‹vi K‡i ivL‡Z n‡e| Dchy³ avZe wKQz 
e¨envi K‡i bR&j cwi®‹vi Ki‡Z n‡e| 
8. †¯úªqvi m~‡h©¨i Av‡jv †_‡K `~‡i Ges wkï‡`i bvMv‡ji evB‡i wbivc` †Kv_vI Zvjv w`‡q ivLv DwPZ| 
 

†¯úªqvi, †¯úª cÖhyw³ I †¯úªqv‡ii iÿYv‡eÿY welqK †mkb Kxfv‡e Av‡qvRb Ki‡Z n‡e 



GB †mk‡bi Rb¨ Ò†mkb 3 - †¯úªqvi, †¯úª cÖhyw³ I †¯úªqv‡ii iÿYv‡eÿYÓ bvgK wd¬cPvU©wU jvM‡e Ges cÖwZ AskMÖnYKvixi 
Rb¨ Gi n¨vÛAvDU Kwc jvM‡e| GQvovI wewfbœ ai‡bi b¨vcm¨vK †¯úªqvi h_vt nvBWªwjK, g¨vbyqvj wbDg¨vwUK I 

e¨vUvwiPvwjZ wbDg¨vwUK †¯úªqvi BZ¨vw` (hw` mnRjf¨ nq), GKvwaK bR&j mn eyg, wfbœ wfbœ ai‡bi bR&j Ges GKwU ûW 
jvM‡e| 

 

 

 

 

d¬¨vU d¨vb bR&j d¬vW †RU bR&j †KvYvK…wZ bR&j 

 

avc 1 - mvavib Av‡jvPbv (15 wgwbU) 
 

cÖwkÿY mnvqK wb‡Pi cÖkœ¸‡jv G‡K G‡K wR‡Ám Kivi gva¨‡g AskMÖnYKvix‡`i Dw™¢`bvkK †¯úª Kivi AwfÁZv m¤ú‡K© 

Rvb‡Z †P‡q †mkb ïiæ Ki‡ebt 

 

 Avcbvi GjvKvq †Kvb ai‡bi †¯úªqvi mnRjf¨? 

 Dw™¢`bvkK cÖ‡qv‡Mi †ÿ‡Î †Kvb ai‡bi †¯úªqvi †ewk Dc‡hvMx Ges †Kb?  

 Dw™¢`bvkK cÖ‡qv‡Mi †ÿ‡Î †Kvb ai‡bi bR&j e¨envi Kiv DwPZ Ges †Kb? 

 Avcbvi GjvKvq †Kvb ai‡bi eyg mnRjf¨? 

 †Kvb Dw™¢`bvkK ev KxUbvkK cÖ‡qv‡Mi †ÿ‡Î Avcwb Kxfv‡e mwVK cÖ‡qvM c×wZ wbwðZ K‡i _v‡Kb? 

 

cÖwZ cÖ‡kœi Rb¨ 1-2 Rb AskMÖnYKvix‡K DËi †`qvi my‡hvM w`‡Z n‡e Ges mnvqK Zv‡`i Av‡jvPbvi ¸iæZ¡c~Y© Ask¸‡jv 

†nvqvBU †ev‡W© wj‡L ivL‡eb| 

 

avc 2 - Av‡jvPbv I †kLvi my‡hvM ˆZwi Ki‡Z wd¬cPvU© e¨envi Kiv| (15 wgwbU) 
 

wd¬cPvU©, †¯úªqvi I Gi wewfbœ hš¿vsk e¨envi K‡i wb‡¤œv³ welq¸‡jv Av‡jvPbv Ki‡Z n‡et 

 

 wewfbœ ai‡bi †¯úªqvi| 

 Dw™¢`bvkK cÖ‡qv‡Mi Rb¨ Dc‡hvMx †¯úªqvi| 

 b¨vcm¨vK †¯úªqv‡ii wewfbœ Ask| 

 wewfbœ ai‡bi bR&j I eyg Ges Zv‡`i e¨envi| 

 mvwi‡Z †¯úª Kiv| 

 †cÖkvi †i¸‡jkvb| 

 fyjfv‡e †¯úª bv Kiv| 

 †¯úªqv‡ii iÿYv‡eÿY| 

wd¬cPvU© e¨envi K‡i †mkb Pjvi mg‡q cÖwkÿYv_©x‡`i `j¸‡jvi g‡a¨ †¯úªqvi I bR&‡ji Ask¸‡jv †b‡o‡P‡o †`Lvi Rb¨ 

w`‡q w`‡Z n‡e| cÖwZ c„ôv Av‡jvPbvi ci AskMÖnYKvix‡`i cÖkœ Kivi Rb¨ ch©vß mgq I my‡hvM w`‡Z n‡e| 

 



†mkb 4 t nv‡Z Kj‡g Abykxjb (Practical calibration) 
 

wkL‡bi D‡Ïk¨ 
GB †mk‡bi †k‡l AskMÖnYKvixMYt 

 †¯úªqv‡ii K¨vwj‡eªkb‡K cÖfvweZ K‡i Ggb welq¸‡jv m¤ú‡K© Rvb‡Z I ej‡Z cvi‡e| 

 `vbv`vi I Zij Dw™¢`bvk‡Ki cv_©K¨ eyS‡e| 

 Dw™¢`bvk‡Ki mv‡_ cvwb †gkv‡bvi cwigvc Rvb‡e| 

 cÖwZ U¨v‡¼i Rb¨ KZLvwb Dw™¢`bvkK jvM‡e †m wn‡me Ki‡Z cvi‡e| 

 cÖ‡qvRbxq avc AbymiY I wn‡me K‡i †¯úªqv‡ii K¨vwj‡eªkb Ki‡Z cvi‡e| 

 Dw™¢`bvkK ˆZwi, †gkv‡bv I cÖ‡qv‡Mi mg‡q e¨vw³MZ I cwi‡e‡ki wbivcËv wbwðZ Ki‡Z cvi‡e| 

GB †mk‡bi ga¨ w`‡q AskMÖnYKvix‡`i †h mKj Z_¨ Rvbv‡Z n‡et 
1. K¨vwj‡eªkb n‡jv GKwU wbw`©ó ¯’v‡b †¯úªqvi e¨env‡ii c~‡e© Zvi e¨enviwewa wba©viY Kivi cÖwµqv| 
2. †ÿ‡Zi AvKvi, b‡ji AvKvi I Kvh©ÿgZv, MwZ, Pvc mewKQz Dw™¢`bvk‡Ki Kvh©KvwiZv‡K cÖfvweZ K‡i| 
3. Dw™¢`bvkK †gkv‡bv I cÖ‡qv‡Mi Av‡M gv¯‹, `¯Ívbv, †cvlvK, Uzwc, MMj&m, MvgeyU B`¨vw` cwiavb Ki‡Z n‡e| 
4. Dchy³ †¯úªqvi I bj wba©viY Kiv Riæwi| 
5. †¯úªqv‡ii mwVK Pvc wbwðZ Ki‡Z n‡e Ges †¯úª Kivi mgq hv‡Z †¯úªqv‡ii bj (hv‡K eyg ejv nq) †hb mwVK 
D”PZvq _v‡K| 
6. gvV ch©v‡q e¨env‡ii c~‡e© †¯úªqv‡ii K¨vwj‡eªkb wVK Av‡Q wKbv Zv cixÿv K‡i wb‡Z n‡e| 
7. †¯úªqv‡ii Pvc, bj ev MwZ cwiewZ©Z n‡j K¨vwj‡eªkb cybivq wVK K‡i wb‡Z n‡e| 
 

†mkbwU †hfv‡e cwiPvjbv Ki‡Z n‡et 

GB †mkb cwiPvjbvi Rb¨ wb‡¤œv³ DcKiY¸‡jv _vKv cÖ‡qvRbxqt 

 Ò†mkb 4 - nv‡Z Kj‡g Abykxjb (Practical calibration) Ó bvgK wd¬cPvU©| 

 cÖwZ AskMÖnYKvixi Rb¨ wd¬cPv‡U©i n¨vÛAvDU Kwc| 

 mv`v †cv÷vi †ccvi/ †nvqvBU †evW©, gvK©vi Kjg| 

 33wgt x 3wgt AvK…wZi GKwU †ÿZ| 

 wbivcËg~jK †cvlvK AšÍZ 3 †mU, hvi g‡a¨ _vK‡e Pkgv/MMj&m, gyL XvKvi Rb¨ gy‡Lvk/gv¯‹, nvZ I gv_v 
†X‡K ivLvi Rb¨ cwj-G_wj‡bi †KvU, `¯Ívbv/Møvfm&, cwj-G_wj‡bi UªvDRvi Ges MvgeyU| 
 

 

 4wU b¨vcm¨vK †¯úªqvi (15 wjUvi aviYÿgZv m¤úbœ)| 

 cvwb cwigvcK weKvi ev cvÎ (250, 500, 1000 wgwj aviYÿgZv m¤úbœ)|  

 AšÍZ 4wU d¬¨vU d¨vb/ d¬vW †RU ai‡bi †¯úªqvi, AwZwi³ eyg mn| 

 K‡qKwU d¬¨vU d¨vb bj/bR&j (4wU b¨vcm¨vK †¯úªqv‡ii Rb¨ 3wU bR &j eyg Ges 12 wU d¬¨vU d¨vb bR&j eyg 
jvM‡e)|  

 AšÍZ 12wU cøvw÷‡Ki Lvwj †evZj| 

 Wv± †Uc ev B‡jKwUªK †Uc (†evZ‡ji mv‡_ bR&j I eyg AvUKv‡bvi Rb¨)| 

 1 †KwR BDwiqv mvi| 

 cwigvcK †Uc| 

 gv‡V we`¨gvb AvMvQvi Dc‡hvMx Dw™¢`bvkK (MRv‡bvi c~e© I cieZ©xKvjxb AvMvQv we‡ePbvq)| 

 

 

 

 

 



avc-1t AskMÖnYKvix‡`i m‡PZbZv e„w× (10 wgwbU) 
 

wb‡Pi cÖkœ¸‡jvi gva¨‡g AskMÖnYKvix‡`i †¯úªqv‡ii K¨vwj‡eªkb m¤̂‡Ü AwfÁZv Rvbv‡bvi my‡hvM w`‡q †mkb ïiæ Kiæb| 

 

- gv‡V Dw™¢`bvkK †¯úª Kivi c~‡e© †¯úªqv‡ii K¨vwj‡eªkb Kiv †Kb Riæwi? 
- Avcwb Kxfv‡e †¯úªqv‡ii K¨vwj‡eªkb K‡i _v‡Kb? 
 

cÖwZwU cÖ‡kœi Rb¨ 1-2 Rb AskMÖnYKvix‡K DËi †`qi my‡hvM w`‡Z n‡e| mnvqK Zv‡`i mv‡_ Av‡jvPbv n‡Z ¸iæZ¡c~Y© 

welq¸‡jv GKwU †nvqvBU †evW© ev wd¬cPv‡U© wj‡L ivL‡eb| 

 
avc-2t wd¬cPvU© e¨envi K‡i Av‡jvPbvi gva¨‡g †¯úªqvi e¨envi c×wZ †kLv‡bv (30 wgwbU) 

†mkbwU gv‡V wM‡q Av‡qvRb Ki‡Z n‡e †hLv‡b wd¬cPvU© e¨envi K‡i †¯úªqv‡ii K¨vwj‡eªkb Kiv hv‡e|  

 

g‡b ivL‡Z n‡e †h wd¬cPv‡U© †gwUªK cwigvc †`qv _v‡K †hgb wjUvi, †n±i BZ¨vw`| AskMÖnYKvix‡`i †evSvi myweav‡_© 
†m¸‡jv ¯’vbxq cwigvc‡Ki mv‡_ Zzjbv K‡i †nvqvBU †ev‡W©i gva¨‡g eywS‡q w`‡Z n‡e| cÖwkÿ‡Yi c~‡e©B ¯’vbxq cwigvc 

GK‡Ki mv‡_ Zzjbv Ges K¨vwj‡eªk‡bi wn‡me K‡i ivL‡Z n‡e hv‡Z cÖwkÿ‡Yi mg‡q mwVK cwigvc †`qv m¤¢e nq| 

 

GB †mkb PjvKvjxb mg‡q †h mKj ¸iæZ¡c~Y© Z_¨ AskMÖnYKvix‡`i Rvbv‡Z n‡et 

 Dw™¢`bvkK cÖ‡qv‡Mi †ÿ‡Î mgemgq Pkgv, gv¯‹, nvZ I gv_v †X‡K ivLvi †cvlvK, Møvfm& Ges MvgeyU e¨envi 
Ki‡Z n‡e| 

 `vbv`vi Dw™¢`bvkK wQwU‡q w`‡Z nq; Ab¨w`‡K Zij Dw™¢`bvkK †¯úª Ki‡Z nq Ges †m‡ÿ‡Î †ewk mZK©© 
_vK‡Z nq| 

 Dchy³ †¯úªqvi I bj evQvB Ki‡Z n‡e| 

 †¯úªqv‡ii mwVK Pvc wbwðZ Ki‡Z n‡e Ges †¯úª Kivi mgq hv‡Z †¯úªqv‡ii bj (hv‡K eyg ejv nq) †hb mwVK 
D”PZvq _v‡K| 

 †¯úªqv‡ii K¨vwj‡eªkb wVK Av‡Q wKbv Zv cixÿv K‡i wb‡Z n‡e| 

 gv‡Vi cÖwZ wbw`©ó As‡k Dw™¢`bvkK cÖ‡qv‡Mi Av‡M Zv‡Z KZLvwb cvwb †gkv‡Z n‡e Zvi wn‡me Rvb‡Z n‡e| 

 U¨v‡¼i msL¨v wn‡me Ki‡Z n‡e| 

 cÖwZ U¨v‡¼i Rb¨ KZLvwb Dw™¢`bvkK jvM‡e †m wn‡me Ki‡Z n‡e| 

 Dw™¢`bvk‡Ki Kvh©KvwiZv evov‡Z G‡Z AwZwi³ Dcv`vb †gkv‡Z n‡e| 

 †¯úªqv‡ii Pvc, bj ev MwZ cwiewZ©Z n‡j K¨vwj‡eªkb cybivq wVK K‡i wb‡Z n‡e| 

cÖwZ c„ôv Av‡jvPbvi ci cÖ‡kœvË‡ii Rb¨ wKQzUv mgq w`‡Z n‡e| 

avc-3t nv‡Z Kj‡g Abykxjb I AwfÁZv n‡Z †kLv (50 wgwbU) 

hw` GKRb AwfÁ †¯úªqvi cvIqv hvq, Zvn‡j Zvi gva¨‡g wb‡Pi welq¸‡jv nv‡Z Kj‡g †`Lv‡bvi e¨e¯’v Ki‡Z n‡et 
 

 cixÿv Kivi ¯’vb wba©viYt GKwU 33wgx3wg ¯’vb wba©viY Kiv; 

 Dchy³ †¯úªqvi I bj evQvB Kivt 15 wjUvi aviYÿgZv m¤úbœ b¨vcm¨vK †¯úªqvi, d¬¨vU d¨vb ev d¬vW †RU 
ai‡bi bj Ges eyg mn| 

 KZLvwb cvwb †gkv‡Z n‡e Zv wba©viY| 

 †¯úªqv‡ii K¨vwj‡eªkb wbixÿY| 

 cÖwZ U¨v‡¼ KZLvwb Dw™¢`bvkK †gkv‡Z n‡e Zv wba©viY| 

 cÖwZ U¨v‡¼ KZLvwb evowZ Dcv`vb †gkv‡Z n‡e Zv wba©viY| 
 

nv‡Z Kj‡g GKevi †`Lv‡bvi ci, AskMÖnYKvix‡`i cÖwZwU `j‡K GKwU K‡i †¯úªqv‡ii K¨vwj‡eªkb K‡i †`Lv‡Z ej‡Z 

n‡e| Zvi Av‡M wbivcËg~jK †cvlvK cwiavb wbwðZ Ki‡Z n‡e| 

 

wbivcËg~jK †cvlvK Kxfv‡e cwiavb Ki‡Z n‡e Zv †`wL‡q w`‡Z n‡e| Gi Rb¨ me‡P‡q fv‡jv c×wZ n‡jv GKRb 
AskMÖnYKvix‡K cwiavb Ki‡Z ejv Ges evKx‡`i wR‡Ám Kiv Zvi cwiavb cÖwµqv wVK n‡”Q wK bv; D`vniY¯^iƒc, hw` 



c¨v›U Mvgey‡Ui †fZi XzwK‡q cwiavb Kiv n‡q, Zvn‡j Dw™¢`bvkK Mwo‡q ey‡Ui †fZi Xz‡K hvevi Avk¼v _v‡K| AwfÁ 
cÖ‡qvMKvix AskMÖnYKvix‡`i K¨vwj‡eªkb Kivi †ÿ‡Î mnvqZv Ki‡eb| 

 

  



†mkb 5t †¯úª c×wZmg~‡ni ev¯ÍewfwËK Abykxjb 
 

wkL‡bi D‡Ïk¨ 

GB †mk‡bi †k‡l AskMÖnYKvixMYt 

 Dw™¢`bvkK e¨env‡ii mg‡q Kxfv‡e wb‡Ri wbivcËv wbwðZ Ki‡Z wkL‡e (Pkgv, gv¯‹, nvZ I gv_v †X‡K ivLvi 
†cvlvK, Møvfm& Ges MvgeyU e¨env‡ii gva¨‡g)| 

 Dchy³ Dw™¢`bvkK e¨envi K‡i cÖ‡qvRbxq †¯úªÕi cwigvY wba©viY Ki‡Z cvi‡e| 

 eyS‡Z cvi‡e Dw™¢`bvkK welv³ Ges mZK©Zvi mv‡_ e¨envh©| 

 cwi‡ekevÜe Ges wbivc` Dcv‡q Dw™¢`bvk‡Ki cÖ‡qvM Ki‡Z wkL‡e| 

 
GB †mk‡bi ga¨ w`‡q AskMÖnYKvix‡`i †h mKj Z_¨ Rvbv‡Z n‡et 

 Dw™¢`bvkK †gkv‡bv, †¯úª Kiv Ges †d‡j †`qvi †ÿ‡Î wbivcËv †cvlv‡Ki e¨envi| 

 †¯úª ey‡gi mwVK D”PZv I w`K wbY©q| 

 gv‡V †¯úª Kivi mg‡q mwVK c‡_ nuvUv| 

 †¯úª eyg‡K Gw`K-†mw`K bv †Nviv‡bv| 

 evZv‡mi MwZ‡eM †ewk _vKvi mg‡q wKsev Av‡kcv‡k Mevw` cï _vK‡j †mmgq †¯úª bv Kiv| 

 Dw™¢`bvk‡Ki e¨eüZ †evZj mwVK ¯’v‡b †djv| 

 Dw™¢`bvkK me©`v wkï‡`i bvMv‡ji evB‡i †Kvb Zvjv †`qv ¯’v‡b msiÿY Kiv| 
 

†¯úªqvi Pvjv‡bv welqK †mkb †hfv‡e cwiPvjbv Ki‡Z n‡et 

GB †mkb cwiPvjbvi Rb¨ wb‡¤œv³ DcKiY¸‡jv cÖ‡qvRbxqt 

 Ò†mkb 5 - †¯úª c×wZmg~‡ni ev¯ÍewfwËK AbykxjbÓ bvgK wd¬cPvU©| 

 AskMÖnYKvix‡`i Rb¨ n¨vÛAvDU wn‡m‡e wd¬cPvU©wUi gy`ªY Kwc| 

 AvMvQvc~Y© I AvMvQvgy³ cÖ`k©bx cøU  (†hLv‡b cÖwkÿ‡Yi c~‡e©B AvMvQv wbqš¿Y Kiv n‡q‡Q) 

 Lvwj †cv÷vi †ccvi/†nvqvBU †evW©, gvK©vi Kjg 

 Dw™¢`bvkK cÖ‡qv‡Mi Rb¨ wbivcËvg~jK †cvlvK (AšÍZ 3 †mU) hvi g‡a¨ _vK‡e Pkgv/MMj&m, gyL XvKvi Rb¨ 
gy‡Lvk/gv¯‹, nvZ I gv_v †X‡K ivLvi Rb¨ cwj-G_wj‡bi †KvU, ` Í̄vbv/Møvfm&, cwj-G_wj‡bi UªvDRvi Ges MvgeyU| 

 4wU wc‡V †Svjv‡bi †¯úªqvi †h¸‡jv Av‡Mi †mk‡bB cÖ¯‘Z K‡i ivLv n‡q‡Q (15 wjUvi aviYÿgZv m¤úbœ)| 

 

avc-1t Dw™¢`bvkK †¯úª Kiv wel‡q Av‡jvPbv (5 wgwbU) 

AskMÖnYKvix‡`i mv‡_ Zv‡`i †¯úªqvi Pvjbvi AwfÁZv wewbgq Ki‡Z Ki‡Z wb‡Pi cÖkœ¸‡jv wR‡Ám K‡i †mkbwU ïiæ Kiv 
†h‡Z cv‡i| 
 

 Avcwb †¯úªqvi e¨env‡ii mg‡q Kxfv‡e AcPq †iva wbwðZ K‡ib? 

 †Kvb †Kvb c×wZ‡Z †¯úª Kivi mg‡q wbivcËv wbwðZ Kiv hvq? 
 

1-2 Rb AskMÖnYKvix‡`i G cÖkœ¸‡jvi DËi †`qvi Rb¨ my‡hvM w`b| mnvqK Zv‡`i mv‡_ Av‡jvPbv n‡Z ̧ iæZ¡c~Y© welq¸‡jv 
cieZ©x mg‡q Av‡jvPbvi Rb¨ †nvqvBU †evW© wKsev wd¬cPv‡U© wjwce× K‡i ivL‡eb| 

 
avc-2t wd¬cPvU© e¨envi K‡i †¯úª Kivi c×wZ¸‡jv wb‡q Av‡jvPbv Kiv (20 wgwbU) 

Ò†¯úª c×wZmg~‡ni ev¯ÍewfwËK AbykxjbÓ bvgK wd¬cPvU© e¨envi K‡i cÖwkÿ‡Yi GB †mk‡bi ¸iæZ¡c~Y© Ask¸‡jv Av‡jvPbv 
Ki‡Z n‡e| wd¬cPv‡U©I cÖwZ c„ôvi Av‡jvPbv †k‡l AskMÖnYKvix‡`i cÖkœ Kivi my‡hvM w`‡Z n‡e hv‡Z Zviv Av‡jvwPZ 

welqe¯‘ m¤ú‡K© cwi®‹vi aviYv jvf Ki‡Z cv‡i| 



 

avc-3t †¯úª Kivi Abykxj‡bi Rb¨ cÖ¯‘wZ MÖnY (20 wgwbU) 
 
mKj AskMÖnYKvix‡`i wb‡q cÖ`k©Yx cø‡Ui Kv‡Q †h‡Z n‡e| Gici mnvqK wKsev GKRb AwfÁ Dw™¢`bvkK wb‡¤œv³ 

welq¸‡jv AskMÖnYKvix‡`i nv‡Z Kj‡g K‡i †`Lv‡ebt 
 

 AvMvQv c~Y© I AvMvQvgy³ †ÿZ cÖ`k©b K‡i AvMvQv wbqš¿‡Yi Kvh©KvwiZv eywS‡q ej‡Z n‡e Ges e¨vL¨v Ki‡Z 
n‡e mwVKfv‡e AvMvQv wbqš¿Y Kiv bv †M‡j Zv GKwU ¸iæZi mgm¨v n‡q `uvov‡Z cv‡i| 

 Kxfv‡e wbivcËvg~jK †cvlvK cwiavb Ki‡Z nq Zv †`Lv‡Z n‡e (c~‡e©i †mk‡bi Av‡jvPbv Abyhvqx) Ges 3-4 
Rb AskMÖnYKvix‡K GKBfv‡e †mUv K‡i †`Lv‡Z ej‡Z n‡e| Gici Ab¨ AskMÖnYKvix‡`i wR‡Ám Ki‡Z n‡e Zv‡`i 
†cvlvK cwiavb mwVK wQ‡jv wK bv| 
 

avc-4t nv‡Z Kj‡g †¯úª Kivi Abykxjb (45 wgwbU) 
 

Gici AskMÖnYKvix‡`i †QvU `‡j fvM K‡i Zv‡`i wb‡¤œ ewY©Z KvR¸‡jv Ki‡Z ej‡Z n‡e| wKš‘ Zvi Av‡M mnvqK wKsev 
AwfÁ Dw™¢`bvkK cÖ‡qvMKvix GB c×wZ¸‡jv Zv‡`i nv‡Z Kj‡g K‡i †`Lv‡eb| Gi d‡j AskMÖnYKvixiv AwfÁ gvby‡li 

KvQ †_‡K †`Lvi gva¨‡g wb‡Pi avc¸‡jv wk‡L wb‡Z cvi‡et 
 

1. wbR wbR †ÿ‡Zi AvMvQvi Rb¨ mwVK †¯úªqvi I bj wba©viY Kiv| 
2. wbR wbR †ÿ‡Zi AvMvQvi †ÿ‡Î MRv‡bvi c~e© I cieZ©xKv‡ji Rb¨ mwVK Dw™¢`bvkK I cÖ‡qv‡Mi mwVK 
mgqKvj wbY©q Kiv| 
3. cÖ‡qvR‡b †¯úªqv‡ii Pvjbvi gvÎv Kgv‡bv wKsev evov‡bv (K¨vwj‡eªU), Ges wbivc` †cvlvK cwiavb K‡i 
mZK©Zvi mv‡_ Dw™¢`bvkK‡i mv‡_ cvwbi wgkÖY Kiv| 
4. Dw™¢`bvk‡Ki Kvh©KvwiZv e„w× Ki‡Z Gi mv‡_ evowZ Dcv`vb (mvid¨v±¨v›Um) †hvM Kiv| 
5. ey‡gi mwVK D”PZv I †¯úªqv‡ii Pvc/†cÖkvi wba©viY Kiv (wd¬cPvU© Abyhvqx)| 
6. hvPvB‡qi gva¨‡g †¯úªqv‡ii mwVK gvÎvq Pvc/†cÖkvi cÖ‡qvM Kiv| 
7. gv‡V mwVK c‡_ Ges MwZ‡Z †nu‡U †¯úª Kiv| 
8. †¯úª Kivi c~‡e© U¨vsK cwi®‹vi Kiv| 
9. eÜ n‡q hvIqv bj mZK©Zvi mv‡_ cwi®‹vi Kiv| 



†mkb 6t cybiv‡jvPbv, cÖwkÿY cieZ©x g~j¨vqb 
Ges cÖwkÿ‡Yi mgvwß 
 

wkL‡bi D‡Ïk¨mg~n 

GB †mk‡bi †k‡l AskMÖnYKvixivt 

 c~e©eZ©x †mkb¸‡jv n‡Z cÖvß Áv‡Yi wfwË‡Z mgwš^Z AvMvQv e¨e¯’vcbv m¤ú‡K© mg¨K aviYv cÖ`k©b Ki‡Z mÿg 
n‡e| 

cÖ‡qvRbxq DcKiYmg~n 

 Ò¸iæZ¡c~Y© welq I Z_¨¸‡jv cybiv‡jvPbvÓ welqK wd¬cPvU© 

 cÖwkÿY cieZ©x g~j¨vqb mgxÿvi Kwc 

 cÖwkÿY ev cÖK‡íi jMeyK (hw` _v‡K) 

 AskMÖnYKvix‡`i Rb¨ †cwÝj 

 cyi®‹vi (hw` _v‡K) 

cybiv‡jvPbv, cÖwkÿY cieZ©x g~j¨vqb mgxÿv I cÖwkÿ‡Yi mgvwß Kxfv‡e Ki‡Z n‡e 

avc-1t mgwš^Z AvMvQv e¨e¯’vcbv welqK mKj DcKiY wb‡q cybiv‡jvPbv (20 wgwbU) 

cÖ_‡g wd¬cPvU©wU cybiv‡jvPbv K‡i wb‡Z n‡e| wd¬cPv‡U© wKQz cÖkœ †`qv i‡q‡Q hv‡Z mnvqK AskMÖnYKvix‡`i wewfbœ cÖkœ 
K‡i Zv‡`i wkLb hvPvB K‡i †`L‡Z cv‡ib, Zv‡`i mwVK DËi w`‡Z mnvqZv Ki‡Z cv‡ib Ges f‚j DËi w`‡j ïa‡i 
w`‡Z cv‡ib| 

avc-2t cÖwkÿY cieZ©x g~j¨vqb mgxÿv (30 wgwbU) 

cÖwkÿY cieZ©x g~j¨vqb mgxÿv Kwc AskMÖnYKvix‡`i gv‡S weZiY Ki‡Z n‡e Ges Zv‡`i GwU c~iY Kivi Rb¨ 15 wgwbU 
mgq w`‡Z n‡e| mgxÿv m¤úbœ n‡q †M‡j Zv‡`i b¤̂i wn‡me K‡i Zv cÖwkÿY c~e© g~j¨vq‡bi mv‡_ Zzjbv K‡i †`L‡Z n‡e| 
Gici cÖwkÿY c~e© Ges cieZ©x g~j¨vq‡bi Kwc¸‡jv AskMÖnYKvix‡`i †`Lvi Rb¨ w`‡Z n‡e| cÖwkÿY ev cÖKí jMey‡K 
AskMÖnYKvix‡`i cÖ`Ë b¤^i¸‡jv Zz‡j ivL‡Z n‡e| hw` †Kvb †Kvb AskMÖnYKvix cÖwkÿY c~e© Ges cieZ©x g~j¨vq‡b GKB 
fyj K‡i _v‡K, Zvn‡j Zv‡`i mv‡_ Av‡jvPbv K‡i Zv‡`i fzj ïa‡i w`‡Z n‡e| 

avc-3t cÖwkÿ‡Yi mgvwß (10 wgwbU) 

 
†miv AskMÖnYKvix wKsev `j‡K cyi®‹…Z Kiv, mb`cÎ weZiY, AskMÖnYKvix I cÖwkÿK‡`i g‡a¨ †hvMv‡hv‡Mi †dvb b¤^i 
wewbgq I n¨vÛAvDU cÖ`vb Kivi ga¨ w`‡q cÖwkÿ‡Yi mgvwß †NvlYv Ki‡Z n‡e| 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



সেশন ১- েমন্বিত আগাছা ব্যব্স্থাপনার উপস্থাপন এব্ং 
প্রন্বশক্ষননর উনেশয 

 

 

 

 

 

 

 



আজনের প্রন্বশক্ষননর ন্বব্ষয়ব্স্তু 

 

১। ভূন্বমো এব্ং প্রন্বশক্ষণ পবূ্ব-পরীক্ষণ 

২। আগাছা এব্ং েমন্বিত আগাছা ব্যব্স্থাপনা 

৩। সে েরার সমন্বশন, সেয়ানরর প্রযুন্বি এব্ং রক্ষনানব্ক্ষন  

৪। সেয়ানরর েযান্বিনেশন প্রনািী 

৫। সে পদ্ধন্বতর ব্যব্হান্বরে অনুশীিন- হানতেিনম সে ন্বশক্ষা  

৬। মূি ন্বব্ষয় পুনরানিাচনা এব্ং প্রন্বশক্ষণ পরব্তী পরীক্ষণ  

 
 

 

 

 

 

 



এটি ন্বে ধরননর প্রন্বশক্ষন? 

 এটি এেটি অংশগ্রহনমিূে প্রন্বশক্ষন 

 দয়া েনর প্রশ্ন েরনব্ন এব্ং েথা ব্িনে্ন 

 অন্বভজ্ঞতার মাধযনম ন্বশক্ষাাঃ আপনারা ন্বননজরাই েযন্বিনেটিং েরনব্ন 
 

 
 
 
 
 

 যা ন্বশখনব্ন তা দনির অননযানয েদেযনদর োনথ আনিাচনা েরনব্ন 

 আমরা আপনানদর েথা ব্িা এব্ং প্রশ্ন েরার ব্যপানর উৎোন্বহত েরব্, যা 
আপনানে ঠিে মত ন্বশখনত োহাযয েরনব্ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



প্রন্বশক্ষনটি উপনভাগ েরুন! 

 যখনই মনন হনব্ প্রশ্ন েরনব্ন এব্ং আপনারা যা জাননন সেটাও জানানব্ন 

 ন্বপনে সেয়ার সমন্বশন ন্বননয় আগাছা-নাশে ব্যব্হানরর প্রােটিে েরার জনয 
ন্বেছুটা েময় হানত রাখনব্ন 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



সেশন ২- ন্বব্ন্বভন্ন ধরননর আগাছা এব্ং আগাছা ব্যব্স্থাপনার 
প্রন্বশক্ষন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



আগাছা সেন েমেযা? 

 আগাছা পান্বন, ও মাটির পুন্বি উপাদান এব্ং আনিার জনয ফেনির োনথ 
প্রন্বতনযান্বগতা েনর 

 ফেনির ব্ীনজর োনথ প্রন্বতনযান্বগতা শুরু েরার আনগই আগাছানে েন্বরনয় অথব্া 
সমনর সফিনত হনব্ 
 

আগাছা েত প্রোনরর হনত পানর? 

 এেব্ষবজীব্ী আগাছা- দ্রত জন্মায় এব্ং এটি ফেনির সমৌেুনম এেব্ার ব্া 
েনয়েব্ার জন্মায় 

 ন্বি-ব্ষবজীব্ী আগাছা- ফুি ধরনত এব্ং ব্ীজ হনত দইু ব্া তনতান্বধে সমৌেুম/ 
ব্ছর েময় িাগনত পানর 

 ব্হু-ব্ষবজীব্ী আগাছা- োরাব্ছরই জন্মায়, সটনন তুনি সফিার পরও মাটির 
ন্বভতনরর ন্বশেনের অংশ সথনে আব্ার জন্মানত পানর। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

পন্বরন্বচত আগাছা সযগুনিা খন্বরফ সমৌেুনম এব্ং ধাননর জন্বমনত 

পাওয়া যায়াঃ 

ঘাে জাতীয় (ফাপা োণ্ড থানে, মাঝখান সথনে ভাঙনি এমনটি সদখায়াঃ ০) 

           

Echinochloa crusgalli         Dactyloctenium aegyptium    
ব্ে শযমা (এেব্ষবজীব্ী)           োেপায়া (এেব্ষবজীব্ী) 

 

         

Echinochloa colona                Eleisine indica  

কু্ষনদ শযমা (এেব্ষবজীব্ী)            চাপো (এেব্ষবজীব্ী)    



 

 

 

Leptochloa chinensis  

ফুিো ঘাে (এেব্ষবজীব্ী)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

পন্বরন্বচত আগাছা সযগুনিা খন্বরফ সমৌেুনম এব্ং ধাননর জন্বমনত 
পাওয়া যায়াঃ 

ব্েপাতা (চওো পাতা) 

 

Eclipta prostrate         Sphenochlea zeylanica  

সেশুটি (এেব্ষবজীব্ী)      ন্বঝি মন্বরচ (এেব্ষবজীব্ী) 

 

           

Commelina benghalensis L.  

োনাইব্ান্বশ/ স ািপাতা/ োনন্বছো (ব্হু-ব্ষবজীব্ী) 



 

            

 

Ludwigia spp.                   Trianthema portulacastrum  

হািমুন্বে/ মন্বরচা                      (এেব্ষবজীব্ী)    

(এেব্ষবজীব্ী, ন্বি-ব্ষবজীব্ী, ব্হু-ব্ষবজীব্ী)  

 

 

Centaurea diffusa 

(এেব্ষবজীব্ী অথব্া ন্বি-ব্ষবজীব্ী)  

  



 

 

পন্বরন্বচত আগাছা সযগুনিা খন্বরফ সমৌেুনম এব্ং ধাননর জন্বমনত 
পাওয়া যায়াঃ 

ব্েপাতা (চওো এব্ং েূচানিা পাতা) 

 

Digera arvensi (এেব্ষবজীব্ী অথব্া ন্বি-ব্ষবজীব্ী) 

 

Euphorbia hirta (এেব্ষবজীব্ী) 



 

Physalis minima সফাস্কা সব্গুন (এেব্ষবজীব্ী) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

পন্বরন্বচত আগাছা সযগুনিা খন্বরফ সমৌেুনম এব্ং ধাননর জন্বমনত 
পাওয়া যায়াঃ 

তৃণজাতীয় (োণ্ড ফাপা, মাঝখান সথনে ভাঙনি ন্বতননোনা সদখায়) 

 

Cyperus difformis (এেব্ষবজীব্ী এব্ং ব্হু-ব্ষবজীব্ী) 

 
Cyperus iria (এেব্ষবজীব্ী) 

 
 

Cyperus rotundus (এেব্ষবজীব্ী এব্ং ব্হু-ব্ষবজীব্ী) 



 
Fimbristylis miliacea (এেব্ষবজীব্ী এব্ং ব্হু-ব্ষবজীব্ী)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

পন্বরন্বচত আগাছা সযগুনিা রন্বব্ সমৌেুনম এব্ং গম, ভুট্টা এব্ং 
ডািজাতীয় ফেনির জন্বমনত পাওয়া যায়াঃ 

ঘাে জাতীয় (ফাপা োণ্ড থানে, মাঝখান সথনে ভাঙনি এমনটি সদখায়াঃ ০) 

           

Phalaris minor (এেব্ষবজীব্ী)       Poa annnua (এেব্ষবজীব্ী) 

 

            

Avena ludoviciana (এেব্ষবজীব্ী)    Cynodon dactylon (এেব্ষবজীব্ী এব্ং       

                                          ব্হু-ব্ষবজীব্ী) 



           
Leptochloa chinensis              Dactyloctenium aegyptium 

(এেব্ষবজীব্ী এব্ং ব্হু-ব্ষবজীব্ী)       (এেব্ষবজীব্ী এব্ং ব্হু-ব্ষবজীব্ী) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

পন্বরন্বচত আগাছা সযগুনিা রন্বব্ সমৌেুনম এব্ং গম, ভুট্টা এব্ং 
ডািজাতীয় ফেনির জন্বমনত পাওয়া যায়াঃ 

(চওো এব্ং েূচানিা পাতা) 

              

Chenopodium album (এেব্ষবজীব্ী)    Anagalis arvensis (এেব্ষবজীব্ী  

                             অথব্া ব্হু-ব্ষবজীব্ী) 

 

 

           



Cirium arvense (এেব্ষবজীব্ী)     Convolvulus arvensis (এেব্ষবজীব্ী) 

 

 

 
Medicago denticulate (এেব্ষবজীব্ী) 

  



 

পন্বরন্বচত আগাছা সযগুনিা রন্বব্ সমৌেুনম এব্ং গম, ভুট্টা এব্ং 
ডািজাতীয় ফেনির জন্বমনত পাওয়া যায়াঃ 

(চওো এব্ং েূচানিা পাতা) 

 

            
Coronopus didymus (এেব্ষবজীব্ী)   Solanum nigrum (এেব্ষবজীব্ী) 

 

 

           
Amaranthus viridis (এেব্ষবজীব্ী)     Melilotus alba (এেব্ষবজীব্ী) 

  



 

েমন্বিত আগাছা ব্যব্স্থাপনা ব্িনত ন্বে সব্াঝায়? 

 শুধুমাত্র আগাছানাশে ব্যব্হার না েনর ন্বব্ন্বভন্ন পদ্ধন্বত এেোনথ ব্যব্হানরর 
মাধযনম আগাছা দমন েরানে েমন্বিত আগাছা ব্যব্স্থাপনা ব্নি। 

 এটি গুরুত্বপূণব োরন ন্বব্ন্বভন্ন জানতর আগাছা দমনন ন্বভন্ন ন্বভন্ন োযবের আগাছা 
দমন ব্যব্স্থাপনার দরোর হয়। 

 আগাছানাশে অননে আগাছার প্রন্বত ক্রমািনয় েহনশীি হনয় যায়, এজনয 
েমন্বিত ব্যব্স্থাপনার প্রনয়াজন। 
 
 
 
 

 

 

 

 

  



 

আগাছার প্রচন্বিত ব্যব্স্থাপনাাঃ 

প্রচলিত আগাছা ব্যব্স্থাপনা ব্িনত 
েৃন্বষন্বভন্বিে পদ্ধন্বতনত আগাছা দমন 
পদ্ধন্বতনে সব্াঝায়। উদাহরণস্বরূপ- 

 ট্রাক্টর র ব্যব্হানরর পর জন্বম 
ঠিেমত পন্বরষ্কার েরনত হনব্ সযন 
আগাছার ব্ীজ অনয ফেনির মানে 
না ছোয়। 

 

 আগাছা দমননর জনয জাব্ো প্রনয়াগ। 
 

 

 

 

 সযমন গম-পাট-ধান এই ভানব্ ফেি িাগানি এটি আগাছার জন্মচক্র সভনে 
সদয় এব্ং আগাছা দমনন োহাযয েনর। 

  



 

সেি (নেি) ব্ীজতিা 

 সেি ব্ীজতিা ন্বে? এটি আগাছা দমননর এেটি প্রচন্বিত পদ্ধন্বত। 
 ব্ীজ ব্পন অথব্া চানষর আনগ জন্বমনত সেচ সদয়া হয়।  
 এর ফনি আগাছা জন্মায়। 
 এে েপ্তাহ পনর, চাষ ন্বদনয় অথব্া সপাে-ইমারনজন্স আগাছানাশে প্রনয়াগ েনর 

জন্মাননা আগাছা সমনর সফিা হয়। 
 এরপনর চাষ ন্বদনয় ফেনির ব্ীজ ব্পন েরা হয়। 

 

 
 

  

ব্ীজতিা ততরী 
(চাষ এব্ং সেচ 
প্রনয়াগ) 

 

আগাছার ব্ীজ 
জন্মানত সদয়া হয় 

 

আগাছা দমন  

চাষ অথব্া 
আগাছানাশে ন্বদনয় 

হয় 

 

আগাছার ব্ীজ 
শষয ব্ীজ 

মা
টি
র 

গভ
ীর
ত
া 

েময় 

 



 
 

ডাে মািন্বচং (ধূিার স্তর) 

ডাে মািন্বচং ন্বে? এটি আগাছা দমননর এেটি প্রচন্বিত পদ্ধন্বত। 

১। ন্বমন্বহ ভানব্ জন্বম চাষ েরা হয়। 

২। ব্ীজ িাগাননার আনগ জন্বমনত সেচ সদয়া হয়, এই সেনচর পান্বন জন্বমর উপনর 
এেটি ধিূার স্তর ততন্বর েনর, যা আগাছা জন্মাননানে েন্বমনয়/ ব্ন্ধ েনর সদয়।  

৩। এর েমপনক্ষ এে েপ্তাহ পনর ফেনির ব্ীজ িাগান হয়। 

৪। ব্ীজ ব্পননর দইু সথনে ন্বতন েপ্তাহ পযবন্ত সেচ সদয়া যানব্ না। 

৫। ন্বিতীয়ব্ার সেচ সদয়ার পর খুব্ অল্প পন্বরমাণ আগাছা জন্মানত পানর।  

 

 

 

  



 

আগাছার প্রচন্বিত ব্যব্স্থাপনা 

আগাছা দমননর প্রচন্বিত ব্যব্স্থাপনার আনরা ন্বেছু গুরুত্বপণূব পদ্ধন্বতাঃ  

 আগাছার ব্ীজমুি অননুমান্বদত ব্ীজ ব্যব্হার েরা 
 আগাছার োনথ প্রন্বতনযান্বগতা েরনত পানর এমন ফেনির জাত ব্যব্হার েরা 

সযগুনিার জীব্নোি দীঘব, িম্বা ও চওো োন্ড, এব্ং িম্বা পাতাযিু।  
 এমনভানব্ ফেি িাগানত হনব্ সযন েহনজই হাত ন্বদনয় এব্ং যন্ত্র ন্বদনয় আগাছা 

দমন েরা যায়। 
 েঠিে েমনয় ব্ীজ ব্পন এব্ং ব্ীনজর হার েঠিে সরনখ ফেি চাষ েরনত 

হনব্।  
 ধাননর জন্বমনত েঠিে েমনয় জিাব্দ্ধতা েনৃ্বি েরনি, তা আগাছা েমানত 

োহাযয েনর।  

 

 

  



 

 

হাত ন্বদনয় এব্ং যান্বন্ত্রে উপানয় আগাছা ব্যব্স্থাপনাাঃ 

প্রচন্বিত এব্ং রাোয়ন্বনে ন্বনয়ন্ত্রননর পাশাপান্বশ হাত ন্বদনয় এব্ং যান্বন্ত্রে উপানয় 
আগাছা দমন েরা যায়। 

 
 

- ব্হু-ব্ষবজীব্ী আগাছার জনয হাত ন্বদনয়ই আগাছা দমন েরা যায়। 

 

 

 

 

 

 

 

- হস্তচান্বিত এব্ং শন্বি চান্বিত আগাছা দমন যন্ত্র দনুটাই সব্শ েহজিভয। 
 
 
 

  



 
 

রাোয়ন্বনে আগাছা দমনাঃ 

 েংরক্ষণশীি চাষাব্াদ অথব্া েরােন্বর ধান ব্ীজ ব্পননর জনয অননে েময় 
আগাছা দমন েরনত আগাছানাশনের প্রনয়াজন হয়। 

 েমন্বিত আগাছা দমন ব্যব্স্থাপনায় প্রনয়াজনন রাোয়ন্বনে প্রন্বক্রয়ানত আগাছা 
দমন  েরনত হনব্। 

 আগাছানাশেগুনিা ন্বব্ষাি হয়, তাই ন্বনরাপিার ন্বব্ষয়টি ন্বব্নব্চনা েরা উন্বচত।  
 েমনয়র োনথ োনথ আগাছানাশনের সচনয় আগাছা ক্ষমতাশািী এব্ং েহনশীি 

হনয় যায়। এই জনয েমন্বিত আগাছা দমন ব্যব্স্থাপনা েরাটা জরুন্বর। 

  



 

 

আগাছানাশনের েহনশীিতা এোননা 

েৃষেরা সয আগাছানাশে ব্যব্হার েরনব্ন, তা অব্শযই েমবক্ষম হনত হনব্। 
আগাছানাশনের েহনশীিতা হয়, যখন প্রন্বত সমৌেুনম এেই প্রজান্বতর আগাছা 
দমননর জনয এেই আগাছানাশে ব্যব্হার েরা হয়। েমনয়র োনথ োনথ 
আগাছানাশনের োযবোন্বরতা েনম যায়।  

   
    আগাছানাশে ন্বছটাননা হনয়নছ     এেটি েহনশীি আগাছা টিনে আনছ      এটিনত ফুি এব্ং ব্ীজ হনয়নছ 

 

   
আব্ানরা আগাছানাশে ন্বছটাননা হনয়নছ   আনরেব্ার আগাছানাশে ন্বছটাননা হনয়নছ    েমনয় েহনশীিতা ততন্বর হনয়নছ 

 

েহনশীিতা এোননার জনয আগাছার ফুি সফাটা এব্ং ব্ীজ হওয়ার আনগই আগাছানে 
েন্বরনয় সফিনত অথব্া সমনর সফিনত হনব্, এব্ং আগাছানাশনের প্রোরও পন্বরব্তব ন 
েরনত হনব্। 

  



 

আগাছানাশনের প্রোরনভদ 

প্রনয়ানগর েমনয়র উপর ন্বভন্বি েনর আগাছানাশেনে ন্বতন ভানগ ভাগ েরা যায়।  

প্রাে-উন্বিদ আগাছানাশোঃ 

 ব্ীজ িাগাননার আনগ েব্ধরননর আগাছানে মারার জনয ব্যব্হার েরা হয়, 
ন্বব্নশষত েংরক্ষণশীি চাষাব্ানদর জনয। ‘গ্লাইনফানেট’ এেটি পন্বরন্বচত প্রাে-
উন্বিদ আগাছানাশে।  

ন্বপ্র-ইমারনজন্স আগাছানাশোঃ 

 চারা িাগাননার পনর ন্বেন্তু আগাছা জন্মাননার আনগ ব্যব্হার েরা হয়, 
োধারনত চারা িাগাননার ব্া সরাপননর ১-৩ ন্বদন পনর ব্যব্হার েরা হয়।   

সপাে-ইমারনজন্স আগাছানাশোঃ 

 আগাছা জন্মাননার পনর যখন ৩-৪ টি পাতা গজায় তখন ব্যব্হার েরা হয়।   

 

 

আগাছা নাশনের প্রোরনভদগুনিার পযবানিাচনা 

 ধাননর ব্ীজ েরােন্বর িাগানি, সরাপা ধাননর সচনয় ন্বভন্ন ধরননর আগাছানাশে 
ব্যব্হার েরা হয়।   

 

  

   

    



 

োরনফনক্টর ণ্ট ন্বে? 

োরনফনক্টর ণ্টগুনিা প্রাে-উন্বিদ এব্ং সপাে-ইমারনজন্স আগাছানাশনের োযবোন্বরতা 
ব্াোনত োহাযয েনর। এটি আগাছানাশেনে পাতায় সিনগ থােনত এব্ং পাতার 
ন্বভতনর প্রনব্শ েরনত োহাযয েনর। োরনফনক্টর ণ্ট ন্বহনেনব্ ইউন্বরয়া ব্যব্হৃত হয়, এজনয 
সে সমন্বশননর ন্বভতর ইউন্বরয়া ন্বমশানিই চিনব্। 

 
 

 
  



 

 

মিূ ন্বব্ষয়গুনিার পযবানিাচনাাঃ 

 আগাছা প্রধানত ন্বতন প্রোর- ব্েপাতাযুি, তৃণ এব্ং ঘাে 
 আগাছানাশনের প্রন্বত েহনশীিতা এোনত েমন্বিত আগাছা ব্যব্স্থাপনা পন্বরচািনা 

েরনত হনব্। 
 অনযানয প্রচন্বিত ব্যব্স্থাপনার োনথ প্রনয়াজনন আগাছানাশে ব্যব্হার েরা সযনত 

পানর। 
 আগাছানাশে ব্যব্হানরর আনগ অব্শযই োব্ধানতা অব্িম্বন েরনত হনব্। 
 আগাছানাশনের প্রন্বত আগাছার েহনশীিতা েমানত ন্বব্ন্বভন্ন প্রজান্বতর 

আগাছানাশে ব্যব্হার েরনত হনব্। 
 ন্বতন ধরননর আগাছানাশে পাওয়া যায়- প্রাে-উন্বিদ, ন্বপ্র-ইমারনজন্স, এব্ং 

সপাে-ইমারনজন্স। 
 আগাছানাশে েঠিেভানব্ ব্যব্হার না েরনি আপনার ফেি নি হনয় সযনত 

পানর।  
 েব্ন্বেছু ঠিে আনছ ন্বেনা সদনখ ন্বনন। এব্যপানর ভুি হনি েংনশাধননর েুনযাগ 

সনই। প্রনয়াজনন েময় ন্বনন এব্ং েঠিেভানব্ েরুন।  
 আপনার জন্বমনত আগাছানাশে েহনশীি আগাছার উপন্বস্তন্বত আনছ ন্বেনা 

পযবনব্ক্ষণ েরুন। সদনখ, সজনন প্রনয়াজনন আগাছানাশে ব্দি েনর জন্বমনত 
ব্যব্হার েরুন।  
 

 

  



 

 

সেশন ৩- সে সমন্বশন, সে প্রযুন্বি এব্ং সেয়ানরর 
রক্ষনানব্ক্ষন 

  



 

সেয়ানর প্রোরনভদ 

ন্বব্ন্বভন্ন ধরননর সেয়ার পাওয়া যায়াঃ 

 নযানপনেে সেয়ার 
 ফুট সেয়ার (নপনডি পাম্প সেয়ার) 
 ট্রােশন ন্বনউমাটিে সেয়ার 
 ট্রাক্টর র মাউননটড সেয়ার 
 এন্বরয়াি সেয়ার  

 

আগাছা নাশে সে েরার জনয োধারনত নযানপনেে সেয়ার ব্যব্হার েরা হয়। 
ন্বতন ধরননর নযানপনেে সেয়ার পাওয়া যায়াঃ হাইড্রন্বিে, মযানুয়াি ন্বনউমাটিে এব্ং 
ব্যাটান্বর অথব্া সমাটরাইজড ন্বনউমাটিে। 

 
 

 

মাে ফেি এব্ং প্রান্বন্তে েৃষেরা োধারণত নযানপনেে সেয়ার ব্যব্হার েনর 
থানেন। 

 

 

  



 

 

নযানপনেে সেয়ানরর ন্বব্ন্বভন্ন অংশ  

– েযাপ 
 

- নযানপনেে 
- টযাঙ্ক 
- নজি 
  

- পাম্প 
- সে সিন্স 
 

- সপ্রোর 
- সরগুনিটর 

 

 

সেয়ানরর গুরুত্বপূণব অংশ হনিা পাম্প যা আগাছানাশে ও পান্বননে অন্বত সছাট পান্বনর 
ব্াষ্পীয় েনায় রূপান্তন্বরত েনর ন্বছটিনয় ন্বদনত থানে।  

 

পাম্প দইু প্রোরাঃ 

 ন্বনউমাটিে পাম্প এেটি ব্ায়ুনরাধে সেয়ানর ব্াতানের চাপ েৃন্বি েরার মাধযনম 
তরি পদাথবনে সে নজনির োহানযয ব্াইনর সব্র েনর সদয়। 

 হাইড্রন্বিে পাম্প চানপর োহানযয এেটি ন্বনন্বদবি পন্বরমান তরি পদাথবনে সে 
নজনির োহানযয ব্াইনর সব্র েনর সদয়। 

 

 

  



 

 
চািনা শন্বির উৎেগুনিা হনিাাঃ 
 

 হানতর োহানযয  
 টানার যন্ত্র 
 স্বন্বনয়ন্বন্ত্রত সমাটর 
 ট্রাক্টর র ইন্বিন  

 

 
সে টযাংেটি তরি পদাথব ধারন েনর। 
তরি পদাথব ন্বভতনর  ুোননার জনয 
সেয়ানরর উপনরর ন্বদনে এেটি ন্বছদ্র 
থানে। এনত এেটি ছ াঁকলি এব্ং েযাপ 
থানে।  

 

 

সে সিন্সটি হনে এেটি ন্বপতি অথব্া 
ইস্পানতর দণ্ড। এর নজিটি প্রনয়াজন 
মত পন্বরব্তব ন েরা যায়। সোন 
সোনটির আব্ার অননেগুনিা নজি 
ব্ুম থানে।  

 

 

  



 

নজি 

চানপর োহানযয নজি আগাছানাশে এব্ং পান্বননে সেনত রূপান্তন্বরত েনর। 
নজনির ন্বব্ন্বভন্ন অংশাঃ 

 

 নজি ব্ন্বডাঃ এই অংনশ ছ াঁকলি এব্ং নজি থানে 

 

 

 ছ াঁকলি নজনি ব্াধাপ্রাপ্ত হয় এমন েনাগুনিা ছ াঁক  হয় 

 

 সের োমননর অংশ 
 
 নজি েযাপাঃ এটি নজিনে েঠিে যায়গায় আটনে রানখ 
 

ন্বতন ধরননর নজি পাওয়া যায়াঃ 

 
  

 

ফ্ল্যাট ফযান    ফ্ল্যাট সজট    হনিা/ফাাঁপা সোন 

  



 
 

নজি  

ফ্ল্যাট ফযাননর নজিাঃ 

 কু্ষদ্র পান্বন েনা ততন্বর েনর 
 েম্পণূবরূনপ সে েরার জনয সেন্দ্র সথনে এেটি 

যথাযথ পদ্ধলত ততন্বর েনর 
 হািো ভানব্ সে েরার জনয সেন্দ্র 

সথনে এেইভানব্ এেটি যথাযথ পদ্ধলত 
ততন্বর েনর 

 ব্হুমখুী নজি ব্মু এর োহানযয ৩০ 
শতাংশ সে োন্বরনত এেন্বত্রত হনয় পনে 

 ব্হুমখুী নজি ব্মু ব্যাব্হার েরনি 
েব্নচনয় ভাি ফি পাওয়া যায় 

 

েমতি ফ্ল্যাট ফযান নজি 

 এটি আনরে ধরননর ফ্ল্যাট ফযান 
 এর োহানযয এেই ধারায় সে েরা যায়  
 এনত অননেগুনিা সে ব্ুম সনই   
 এটি ততন্বর েরা হনয়নছ ফেনির দইু োন্বরর 

উপনর অথব্া মাঝখানন সে েরার জনয  

  



 

নজি  

ফ্ল্যাট সজট (োমননর অংশ োটা থানে) নজি  

 

 

 োন্বরর প্রানন্তর োনছ অন্বধে হানর সে েরা যায় 
 ব্ে এব্ং অমেণৃ পান্বনর েনানে সে েরা হয় 
 চওো, েম-চানপ সে েরা হয় 
 আগাছানাশে এর গন্বত েম থানে  
 অননেগুনিা ব্মুযুি ফ্ল্যাট ফযান পাওয়া না সগনি, 

তখন ফ্ল্াট সজট ব্যাব্হার েরনত হনব্ 
 

 

 

 

 

হনিানোন নজি- এটি আগাছানাশনের জনয নয় 

 এটি আগাছানাশনের সে েরার জনয 
ব্যাব্হার েরা যানব্ না 

 এটি েূক্ষ সে ততন্বর েনর 
 এটি ছত্রােনাশে অথব্া েীটনাশে 

সে েরনত ব্যব্হৃত হয় 
 

  



 

সে দন্ড অথব্া ব্হুমখুী নজি ব্মু 

 

 এটি সেয়ানরর মূি অংশ 
 নজিগুনিা োধারনত ৫০ সেন্বম 

দনূর দনূর অব্ন্বস্থত 
 হস্তচান্বিত সেয়ানরর ব্মুগুনিা 

সছাট থানে 

 

 

চাপ ন্বনয়ন্ত্রে 

 

 
 এই ব্ুনম এেটি নজি থানে 
 এই ন্বনয়ন্ত্রেটি ন্বনন্বদবি চাপ ন্বনয়ন্ত্রন েরার মাধযনম ধারাব্ান্বহেভানব্ সে 

েরনত োহাযয েনর 
 ন্বেছু ন্বেছু ন্বনয়ন্ত্রনের চাপ ন্বনয়ন্ত্রননর জনয েকূ্ষোি(পন্বরমাপ েরার 

মানদন্ড) থানে 

 

  



 

ব্হুমখুী নজি ব্নুমর োহানযয ন্বেভানব্ সে োন্বর ন্বনধবারণ েরা 
হনব্? 

 প্রথনম দটুি নজনির মানঝর দরূত্ব মাপা হয় 
 যন্বদ দরূত্ব ৫০ সেন্বম হ্য়, তাহনি োন্বর হনব্ ২*৫০= ১০০ সেন্বম 
 যন্বদ ন্বতনটি নজি থানে, তাহনি হনব্ ৩*৫০= ১৫০ সেন্বম 

 

সে নজিটা েত উপনর ধরনব্ন? 

 নজনির উচ্চতাটা গুরত্বপূণব  
 ব্হুমখুী নজি ব্ুনমর সক্ষনত্র উচ্চতাটা খুব্ই গুরত্বপণূব 
 এমনভানব্ েমিয় েরনত হনব্ সযন প্রন্বতটি সনাজি সথনে ৩০ শতাংশ সে 

এেন্বত্রত হনয় পনে 

 
 

 

 মাটি সথনে ৫০সেন্বম উপনর, এনক্ষনত্র হাটুর উচ্চতা থােনি সেটি ন্বপ্র-
ইমারনজন্ট আগাছানাশনের জনয সব্ন্বশ োযবের 

 সপাে- ইমারনজন্ট অথব্া প্রাে-উন্বিদ আগাছানাশনের জনয পাতা সথনে ৫০ 
সেন্বম দরূনত্ব থােনি েব্নচনয় ভানিা ফি পাওয়া যায় 
 
 



ন্বেভানব্ চাপ ন্বনয়ন্ত্রন েরা হয়? 

 েঠিে সে ন্বনভব র েনর টযানঙ্কর চানপর উপর  

 যন্বদ সে োরার েময় চানপর হার পন্বরব্ন্বতব ত হনয় যায় তাহনি 
আগাছানাশনের োযবোন্বরতা েনম যায় এব্ং আপনার অনথবর ও েমনয়র 
অপচয় হয়  

    চানপর  গন্বতর পন্বরব্তব ন   েম দ্রব্ন    অন্বধে দ্রব্ন   েময় এব্ং টাোর অপচয় 

 পন্বরব্তব নশীিতা 

 অপন্বরব্ন্বতব ত প্রব্াহ ভানে 
সযটি ১, ১.৫, ২ এব্ং ৩ 
মাত্রার ব্ার চাপএ (১ ব্ার= 
১৪.৫ ন্বপএেআই), ন্বক্রয়াশীি 
থানে এব্ং চাপ ও ন্বস্থন্বতশীি থানে  

 এটি অন্বতন্বরি সে হওয়ানে ব্াধা সদয় এব্ং ঠিে মত সে েরনত োহাযয 
েনর 

         
 



সে ন্বশল্ড এব্ং  ােনা 

 ফেনির োন্বরর মাঝখানন সে েরার জনয ব্যব্হৃত হয় 
 ন্বেছু আগাছানাশে ফেনির ক্ষন্বত েরনত পানর তাই ফেি িাগাননার পনর 

সে েরার জনয  ােনা দরোর হয় 
 ন্বশল্ডটা ধাতু অথব্া প্লান্বেনের হয় 
 এনদরনে নজনির উপনর স্থাপন েরা হয় 
 ন্বশল্ড অথব্া  ােনার ন্বননচর অংশটা সখািা থানে  
 ভুট্টা অথব্া সয ফেনির োন্বরর মাঝখানন ফাো সব্ন্বশ থানে, এমন ফেনির 

জনয  ােনাটা েব্নচনয় ভাি োজ েনর 

 
 

 

 

 

 ােনার োহানযয েমতি ফ্ল্যাট    সে ন্বশল্ড ব্যব্হার েনর সব্ন্বশ 

ফযান সনাজি ন্বদনয় সোজাভানব্    ব্যব্ধান যুি োন্বরর ফেি সযমন 

সে েরা হয়      ভুট্টা সক্ষনত সোজাভানব্ সে েরা 
হয় 

 

 

 

  



 

সে ছন্বেনয় ব্া স্থানচুযত হওয়া ব্ন্ধ েরা! 

 সে ছন্বেনয় সগনি সেটি ফেনির উপনর পনে না 
 এটি েৃষনের েময় এব্ং অনথবর অপচয় ঘটায় 
 ছন্বেনয় যাওয়াটা পন্বরনব্নশর জনযও ক্ষন্বতের, এটি মানুনষর ক্ষন্বত েরনত 

পানর 
 

ন্বেভানব্ এই ছন্বেনয় যাওয়াটা েমাননা যায়?  

 আগাছানাশনের সব্াতনির গানয়র ব্যব্হার-
ন্বব্ন্বধ গুনিা সমনন চিনত হনব্ 
  াি এব্ং  ােনা ব্যব্হার েরনত হনব্ 
 এমন েমনয় সে েরনত হনব্ যখন ব্াতাে 
েম থানে (েন্ধযায় অথব্া সভানর) 
 সে সফাটাগুনিা ব্ে েরার জনয নজি 
ব্যব্হার েরা হনব্ 
 ব্াতাে সব্ন্বশ থােনি নজনির উচ্চতা 
েন্বমনয় ন্বননত হনব্ 
 
 
 
 

  



 

 

সে সমন্বশননর রক্ষণণানব্ক্ষণ 

সে েরার েময় এব্ং পন্বরষ্কার েরার েময় শুধুমাত্র পন্বরষ্কার পান্বন 
ব্যব্হার েরনত হনব্। খাি অথব্া পুকুনরর পান্বন ব্যব্হার েরনব্ন না। 

 সে টযাংে এ আগাছানাশে এব্ং 
পান্বন সনয়ার েময় নি ও ছাাঁেন্বন 
ব্যব্হার েরনত হনব্  
 ব্যব্হানরর পনর অব্ন্বশিাংশ েন্বরনয় 
সফিনত হনব্ 
 সে সমন্বশন পন্বরষ্কার েরার েময় 
েুরন্বক্ষত সপাষাে এব্ং হানত রাব্ানরর 
সমাজা পেনত হনব্ 

 নজি ব্ন্ধ হনয় সগনি সেটা পান্বন ন্বদনয় ধুনয় োশ ন্বদনয় পন্বরষ্কার েরনত 
হনব্। ব্যব্হৃত োশটি ন্বনরাপদ যায়গায় সফনি ন্বদনত হনব্ 

 তার অথব্া ধাতব্ ন্বেছু ন্বদনয় নজি পন্বরষ্কার েরা যানব্ না  
 প্রনতযেব্ার ব্যব্হানরর পনর সেয়ারটি ভানিা েনর পন্বরষ্কার েরনত হনব্ 
 টযাংেটি ন্বডটারনজন্ট ন্বদনয় ঘনষ পন্বরষ্কার েরনত হনব্ 
 ন্বিনগুনিা সেনরান্বেন এব্ং োশ ন্বদনয় পন্বরষ্কার েরনত হনব্ 
 সেয়ারটি পন্বরষ্কার পান্বন ন্বদনয় েম্পূণব পূণব েনর ঝান্বেনয় পন্বরষ্কার েরনত হনব্ 
 আাগাছানাশে এর অব্ন্বশিাংশ েখননাই খাি, নদী ব্া পকুুনর সফিা যানব্ না 

 
 
 
 

  



 
 

সে সমন্বশন ন্বশশুনদর নাগানির ব্াইনর রাখনত হনব্  

 

 

 

 

 

 

আগাছানাশেগুনিা তািব্ব্ধ ব্ানে এব্ং ন্বশশুনদর নাগানির ব্াইনর 
রাখনত হনব্ 

  



মিূ ন্বব্ষয়গুনিার পযবানিাচনা 

 কু্ষদ্র/ প্রান্বন্তে েৃষনেরা োধারনত নযাপনেে সেয়ার ব্যব্হার েনর 
 সেয়ানরর গুরুত্বপূণব অংশগুনিা হনিা পাম্প, টযাঙ্ক, সিন্স, সনাজি, ব্ুম এব্ং 

সরগুনিটর 
 আগাছানাশে এর জনয ফ্ল্যাট ফযান এব্ং ফ্ল্যাড সজট নজি ব্যব্হার েরাই 

েব্নচনয় ভাি 
 ব্যব্হার েরার েময় নজিনে মাটি অথব্া আগাছা সথনে েমপনক্ষ ৫০সেন্বম 

উপনর রাখনত হনব্ 
 সের োযবোন্বরতা ব্াোননার জনয সরগুনিটর এর োহানযয চাপ ন্বনয়ন্ত্রন ঠিে 

রাখনত হনব্ 
 যন্বদ োন্বরনত িাগাননা ফেনির মানে সে েরা হয়, তাহনি  াি অথব্া 

 ােনা ব্যব্হার েরনত হনব্  
 ব্াতাে সব্ন্বশ থােনি সে েরা যানব্ উন্বচত হনব্ না 
 ব্যব্হানরর পনর েব্েময় সেয়ারটিনে ভািভানব্ পন্বরষ্কার েরনত হনব্ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

সেশন ৪- সেয়ার েযান্বিনেশন 

 

 

 

 

 
 

  

সে টযাংনের 
প্রাথন্বমে 
আয়তন 

 

সে টযাংনের 
অব্ন্বশি 
আয়তন 

 

৩৩ ন্বমটার 

 



 

েযান্বিনেশন ব্িনত ন্বে সব্াঝায়? 

 েযান্বিনেশন হনিা সোন এেটি ন্বনন্বদবি পন্বরমান যায়গায় ন্বে পন্বরমান সে 
েরা হনব্ সেটা ন্বনধবারণ েরা 

 েযান্বিনেশন এর মাধযনম োন্বিত মাত্রায় এব্ং েম্পূণব জন্বমনত সে েরা হয় 
 প্রন্বতব্ার ন্বব্ন্বভন্ন আগাছানাশে ব্যব্হানরর েময় অথব্া সে সমন্বশন পন্বরষ্কার 

েরার পর অব্শযই নতুন েনর েযান্বিনেশন েনর ন্বননত হনব্ 
 েযান্বিনেটিং এর আনগ, েতটুকু জন্বমনত সে েরা হনব্ সেটি জাননত হনব্  
 েযান্বিনেশননর জনয পরীক্ষামিূে জায়গা প্রনয়াজন। োধারনত ৩৩ ন্বমটার X 

৩ ন্বমটার এিাো (আনুমান্বনে ১০০ ব্গবন্বমটার)যায়গায় েরা হয় 

 

 

 

  

৩৩ ন্বমটার 

 ৩
ন্বম
টা
র 



 

ন্বেভানব্ আপনার সেয়ার সমন্বশন েযান্বিনেশন েরনব্ন? 

 

পরীক্ষামূিেভানব্ এেটি জন্বম ব্াছাই েনর ন্বননত হনব্ 

  

 

সেয়ার এব্ং নজি ব্াছাই েরনত হনব্  

 ফ্ল্যাড সজট নজিটানে প্রাধানয সদয়া হয় 
 যন্বদ অননেগুনিা নজি ব্ুম ব্যব্হার েরা হয়, তাহনি সেগুনিা সোজা আনছ 

ন্বেনা সেটা সখয়াি রাখনত হনব্ 

  

33 m 

3 m 

৩৩ ন্বমটার 

 

৩ন্বমটার 

 



 

সেয়ার েযান্বিনেটিং এর আনগ ন্বননজর েুরক্ষার ন্বদনে নজর ন্বদন 

 আগাছানাশেগুনিা ন্বব্ষাি হয় 
 েযান্বিনেটিং েরার েময় এব্ং সেয়ানর সমশাননার েময় েুরন্বক্ষত সপাষাে 

পেনত হনব্  
 আগাছানাশে সথনে মিু থােনত সপাষানের োনথ হানত রাব্ানরর সমাজা ব্যব্হার 

েরনত হনব্  
 আগাছানাশনের ক্ষন্বতের প্রভাব্ সথনে রক্ষা সপনত পানয় রাব্ানরর জতুা পেনত 

হনব্ 

 

 
 
 
 

  



 

পান্বন এব্ং সের পন্বরমাননর ন্বহোব্ ন্বনোশ 

 সেয়ানর ৪ ন্বিটার পান্বন ভনর ব্ন্ধ েনর ন্বদনত হনব্ 

 

 

 

 

 

 

 প্রন্বতটি পাম্প ন্বদনয় ন্বে পন্বরমাণ পান্বন সে হনে সেটা পন্বরমাপ েরনত হনব্ 
 সনাজনির মুনখ সটপ ন্বদনয় খান্বি প্লান্বেনের সব্াতি আটন্বেনয় সে েরুন 
 অননেগুনিা সনাজি ব্মু থােনি প্রন্বতটি নজনি েমপন্বরমাণ সে হনে ন্বেনা 

সেটা পরীক্ষা েরনত হনব্  

 

 
 
 
 
 

  



 

পান্বন এব্ং সের পন্বরমাননর ন্বহোব্ ন্বনোশ 
 টযানঙ্ক ৪ ন্বিটার তরি পণূব 

েরনত হনব্। পরীক্ষার জনয 
ন্বনধবান্বরত যায়গা সোজা সহাঁনট 
এেই হানর পাম্প েরনত হনব্ 

 প্রনতযেব্ার আো-যাওয়ার 
েময়টা সরেডব  েনর রাখনত হনব্ 

 অননেগুনিা নজি ব্মু এর োনথ 
ফ্ল্যাট ফযান থােনি (১.৫ ন্বমটার 
সে) েনর সশষ পযবন্ত সযনত হনব্ 
এব্ং থামনত হনব্ 

 এেে ফ্ল্যাড সজট নজনির জনয (১.৫ 
ন্বমটার সে) সশষ প্রানন্ত সযনয় ন্বফনর 
আেনত হনব্ এব্ং ন্বিতীয় ব্ার আব্ার 
সশষ পযবন্ত সযনয় থামনত হনব্ 

 এেে ফ্ল্যাড সজট সনাজনির জনয (১.৫ ন্বমটার সে) 
সশষ প্রানন্ত সযনয় আব্ার ন্বফনর আেনত হনব্ এব্ং এভানব্ আনরা দইু ব্ার েরনত 
হনব্ 
 
 

  



 

প্রননয়াজনীয় পন্বরমান পান্বনর ন্বহোব্ 

১ সহক্টর র জন্বমর জনয প্রনয়াজনীয় পন্বরমান পান্বনর ন্বহোব্াঃ 

 টযানঙ্ক প্রাথন্বমে পান্বনর আয়তন = ৪ ন্বিটার  
 প্রায় ১০০ ব্গব ন্বমটার সে েরার পনর টযানঙ্ক অব্নশষ= ৩ ন্বিটার 
 সেনত ব্যব্হৃত পন্বরমান = ৩ ন্বিটার  
 ১০০ ব্গব ন্বমটার অথব্া ১ সহনেনরর ১/১০০ অংনশর জনয ৩ ন্বিটার পান্বনর 

প্রনয়াজন হয়  
 তাই, ১ সহক্টর র জন্বমনত সে েরনত ৩X ১০০ =৩০০ ন্বিটার পান্বনর প্রনয়াজন 

 

এখন, প্রন্বত সহক্টর নর েত টযাঙ্ক িাগনব্ তার ন্বহোব্াঃ 

 ৩০০ ন্বিটার দরোর হয় প্রন্বত সহক্টর নর 
 টযানঙ্কর ধারনক্ষমতা = ২০ ন্বিটার 
 ৩০০ ন্বিটার/ ২০ ন্বিটার = ১৫ টযানঙ্কর প্রনয়াজন, ১ সহক্টর র জন্বমনত 

 

প্রন্বত সহক্টর নর টযাঙ্কগুনিা ন্বননয় হাাঁটার েময়াঃ 

 ১.৫ ন্বমটার োন্বরাঃ হাাঁটার েময় X ২০২ 
 ০.৫ ন্বমটার োন্বরাঃ হাাঁটার েময় X ৬০৬ 

  



 

 

েযান্বিনেশন ন্বেভানব্ েমিয় েরা মিয় 

হাাঁটার গন্বত পন্বরব্তব নাঃ  

 হাাঁটার গন্বত ব্াোনি প্রন্বত সহক্টর নর সের পন্বরমান েনম যানব্ 

 হাাঁটার গন্বত োমানি প্রন্বত সহক্টর নর সের পন্বরমান সব্নে যানব্ 

 

নজনির োমননর অংনশর পন্বরব্তব নাঃ 

 োমননর অংশ ব্ে হনি প্রন্বত সহক্টর নর সের পন্বরমান ব্ানে 

 

চাপ পন্বরব্তব নাঃ 

 এই োজটি েব্নশনষ েরা হয় 
 চাপ ব্ােনি প্রন্বত সহক্টর নর সের পন্বরমান সব্নে যানব্ 

 

মনন রাখনত হনব্, যন্বদ গন্বত নজনির োমননর অংশ, অথব্া চাপ পন্বরব্তব ন েরা 
হয়, তাহনি সেয়ারটি আব্ানরা পনুরায় েযন্বিনেট েরনত হনব্। 

 

 

 

  



 

টযাংনে আগাছানাশে ভন্বতব  

 আগাছানাশে ন্বননয় োজ েরার েময় প্রথনমই েুরন্বক্ষত সপাশাে পরনত হনব্  
 প্রন্বত সহক্টর নর আগাছানাশনের অনুনমান্বদত মাত্রাটি সমনন চিনত হনব্ 
  প্রনয়াজনমত এনে স্থানীয় জন্বমর ন্বহোব্ অনুযায়ী ঠিে েনর ন্বননত হনব্ 

 
 

উদাহরণস্বরূপাঃ 

 ধরা যাে প্রন্বত সহক্টর র জন্বমনত ১০০ গ্রাম হানর আগাছানাশে িাগনব্ 
 তাহনি ২০ ন্বিটার টযাঙ্ক এ ১ ন্বিটার আগাছানাশে  ািনত হনব্ 
 টযানঙ্ক পন্বরষ্কার পান্বন ভন্বতব  েনর ভাি ভানব্ আগাছানাশে এর োনথ ন্বমশানত 

হনব্  

 

 

 

 



োরনফনক্টর ন্ট যুি েরা 

 োরনফনক্টর ন্ট প্রাে-উন্বিদ এব্ং সপাে-ইমারনজন্ট আগাছানাশনের োযবোন্বরতা 
ব্াোনত োহাযয েনর 

 োধারণত োরনফনক্টর ন্ট ন্বহনেনব্ ইউন্বরয়া ব্যব্হার েরা হয় (১ সহক্টর নরর জনয 
১.৫-২.০ সেন্বজ ইউন্বরয়া টযানঙ্ক ন্বমশাননা হয়) 

 সব্ন্বশরভাগ চাজব ন্বব্হীন োরনফনক্টর ন্ট পান্বন এব্ং আগাছানাশে এর ২ শতাংশ 
হানর টযানঙ্ক যুি েরা হয়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



মিূ ন্বব্ষয়গুনিার পযবানিাচনাাঃ 
 

 েযান্বিনেশন হনে সোন এেটি ন্বনন্বদবি যায়গায় (জন্বমনত) ন্বে পন্বরমান 
আগাছানাশে সে েরা হনব্ সেটি ন্বনধবারননর পদ্ধন্বত 

 আগাছানাশনের োযবোন্বরতা ন্বনভব র েনর জন্বমর পন্বরমাণ, েনার আোর, 
নজনির আোর এব্ং দটুি নজনির মনধয দরূত্ব, নজনির ধারন ক্ষমতা , 
গন্বত এব্ং চানপর উপর 

 আগাছানাশে সমশাননা, প্রস্তুত েরা, জন্বমনত ন্বছটাননার আনগ মাস্ক, হাত 
সমাজা, টুন্বপ, েরুন্বক্ষত চশমা, রাব্ানরর জতুা পরনত হনব্ 

 েঠিে (যথাযথ) সেয়ার এব্ং নজি ব্াছাই েরনত হনব্  
 সেয়ানরর চাপ ঠিে আনছ ন্বেনা এব্ং সে নজনির োমননর অংশ মাটি 

সথনে েঠিে উচ্চতায় আনছ ন্বেনা সেটা সদখনত হনব্  
 সেয়ানরর েযান্বিনেশন ঠিে আনছ ন্বেনা সেটি  সোন এেটি ন্বনন্বদবি জন্বমনত 

পরীক্ষা েরনত হনব্ 
 প্রন্বত জন্বমনত পান্বনর পন্বরমান ন্বহোব্ েনর ন্বননত হনব্ 
 টযানঙ্কর েংখযা ন্বহোব্ েনর ন্বননত হনব্ 
 প্রন্বত টযানঙ্ক ন্বে পন্বরমান আগাছানাশে িাগনব্ সেটা ন্বহোব্ েনর ন্বননত হনব্ 
 যন্বদ চাপ, নজি অথব্া গন্বত পন্বরব্তব ন েরা হয় তাহনি আব্ার েযান্বিনেট 

েরা িাগনব্ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



সেশন ৫- ন্বননজ আগাছানাশে সে েরা 

  



 

ন্বেভানব্ েঠিেভানব্ ন্বনরাপদ সপাশাে পেনত হনব্ সেটির 
পুনরানিাচনা 

 োধারনত আগছানাশেগুনিা ন্বব্ষাি হয়। এটি আপনার এব্ং অনযানয 
মানুনষর স্বানস্থর জনয ক্ষন্বতের 

 েঠিে ন্বনরাপদ সপাশাে পেনত হনব্ 

 

 

 



ন্বেভানব্ আগছানাশে প্রনয়াগ েরা হয় 

সে েরার জনয ন্বনন্বদবি উচ্চতা এব্ং ন্বদে ঠিে রাখনত হয় 

 

 

 

 

জন্বমনত সে েরার গন্বতপথ েঠিে থােনত হনব্ 

 

  

 

 

Flat 
fan

Flood 
jet

Hollow 
cone



  
 

 
সে ব্ুমটা সদািাননা যানব্ না  

 

 



পন্বরনব্শ সযন দনূ্বষত না হয় সেন্বদনে িক্ষয রাখনত হনব্  

 

 

 

 

 

 

 

উপনরাঃ এেটি জন্বম এব্ং তার চারপানশর পন্বরনব্শ  

 

 

পন্বরনব্শ ন্বে? 

 সয সে েনর এব্ং সের েময় আনশপানশ যারা থানে  
 জন্বম এব্ং তার আনশপানশর গাছপািা 
 জন্বম এব্ং তার আনশপানশর পশু এব্ং সপাোমােে 
 জন্বম এব্ং আনশপানশর মাটি এব্ং পান্বন 
 জন্বমর োছাোন্বছ অব্ন্বস্থত পান্বন সযমন খানির এব্ং নদীর পান্বন 

 

 

  



পন্বরনব্শ দষূন েমানত হনব্ 

 পন্বরনব্নশর উপর ক্ষন্বতের প্রভাব্ েম এমন আগছানাশে ব্যব্হার েরনত 
হনব্  

 আগছানাশনের ব্যব্হারন্বব্ন্বধ ভাি েনর পেনত হনব্ এব্ং সেটি সমনন চিনত 
হনব্  

 োছাোন্বছ মানষুজন ব্া পশুপান্বখ থােনি তখন সে েরা যানব্ না 
 ব্াতাে সব্ন্বশ থােনি সে েরা যানব্ না  
 দক্ষতার োনথ আগছানাশে ব্যব্হার েরনত হনব্ এব্ং অন্বতন্বরি সে েরা 

যানব্ না  
 আগছানাশনের পানত্র আগছানাশে ছাো অনয ন্বেছু রাখা ব্া অনয োনজ 

ব্যব্হার েরা যানব্ না 
 ব্যব্হানরর পনর অব্ন্বশিাংশ আগাছানাশে েমপনক্ষ ৫০ সেন্বম মাটির গভীনর 

পুাঁনত সফিনত হনব্। আগুনন সপাোননা ব্া নদী ব্া খানির পানশ পুাঁনত সফিা 
যানব্ না 

 আগছানাশে েংরক্ষন েরার জনয তািাব্দ্ধ ব্ানে রাখনত হনব্ 

 

 
 

  



 

 

মিূ ন্বব্ষয়গুনিার পযবানিাচনাাঃ 

 আগছানাশে সমশাননা, সে েরা এব্ং ন্বব্ন্বি/ন্বব্ন্বক্র েরার েময় ন্বনরাপদ 
সপাশাে পরনত হনব্ 

 সে েরার েময় ন্বনন্বদবি উচ্চতা এব্ং ন্বদে ঠিে রাখনত হনব্ 
 জন্বমনত সে েরার েময় েঠিে পনথ হাাঁটনত হনব্ 
 সে ব্ুম নাোননা যানব্ না 
 যখন তীে ব্াতাে থােনব্ ব্া, োছাোন্বছ মানুষজন ব্া পশুপান্বখ থােনব্ 

তখন সে েরা যানব্ না 
 আগছানাশনের সব্াতি পুনরাপুন্বর নি েনর সফিনত হনব্  
 আগছানাশে েব্েময় তািাব্দ্ধ ব্ানে এব্ং ন্বশশুনদর নাগানির ব্াইনর 

েংরক্ষন েনর রাখনত হনব্ 
 
 
 
 
 

  



 

সেশন ৬- পুনরানিাচনা, সশষ পরীক্ষা এব্ং েমান্বপ্ত  
 প্রধান প্রধান আগাছা সোনগুনিা? 
 েমন্বম্বত আগাছা ব্যব্স্থাপনা ব্িনত ন্বে সব্াঝায়? 
 সেয়ানরর মিূ অংশগুনিা ন্বে ন্বে ? 
 নজি েত প্রোর ও ন্বে ন্বে? 
 আগাছানাশনের জনয সোন নজিটি েব্নচনয় সব্ন্বশ োযবের? 
 সেয়ার েযান্বিনেশননর েময় সোন ন্বব্ষয়গুনিা সখয়াি রাখনত হনব্? 
 সয সে েরনব্ সে ন্বেভানব্ ন্বননজর এব্ং পন্বরনব্নশর ন্বনরাপিা রক্ষা েরনব্? 
 ন্বব্ন্বভন্ন ধরননর আগাছানাশেগুনিা ন্বে ন্বে? এব্ং এনদরনে ন্বেভানব্ ব্াছাই 

েরা হয়? 
 আগাছানাশনের েহনশীিতা ব্িনত ন্বে সব্াঝায় এব্ং এটি ন্বেভানব্ দরূ েরা 

যায়? 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

পন্বরন্বশি  

 

 

 

 

 

 

 



১- প্রাে-মিূযায়ন ফমব 

েৃষে এব্ং সেব্াপ্রদানোরী প্রন্বশক্ষননর প্রাে-মূিযায়ন ফর্ম 
 েম্বন্বনত আগাছা ব্যব্স্থাপনা 

স্থানাঃ                গ্রুপাঃ               তান্বরখাঃ 

প্রন্বশক্ষন গ্রহনোরীর নামাঃ  

েঠিে উিনর টিে ন্বচহ্ন ন্বদন                  সমাট েময়াঃ ১০ ন্বমন্বনট 

প্রশ্ন েঠিে উিরটি ব্াছাই েরুন 
১। আগছা ফেনির োনথ 
সোন সোন ন্বজন্বনেগুনিার 
জনয প্রন্বতনযান্বগতা েনর? 

জন্বমনত জন্মাননার  
যায়গার জনয 

পান্বন, অন্বেনজন, আনিা পান্বন, পুন্বি, আনিা 

২। েম্বন্বনত আগাছা 
ব্যব্স্থাপনার অংশ নয় 
সোনটি? 

তজন্বব্ে ন্বনয়ন্ত্রন যতব্ার গাছ িাগাননা হনব্ 
ততব্ার আগাছানাশে 
ব্যব্হার 

যান্বন্ত্রে ন্বনয়ন্ত্রন 

৩। আগাছানে েখন 
ন্বনয়ন্ত্রন েরা উন্বচত? 

যখন তানদর ব্ীজ হয় যখন ফুি ধনর প্রন্বতনযাগীতা শুরু েরার 
এব্ং ফুি ধরার আনগ 

৪। সোনটি আগাছা নয়? ব্ে পাতা োষ্ঠি তৃণ 
৫। আগাছানাশনের জনয 
সোনটি েঠিে সনাজি 
নয়? 

ফ্ল্যাট ফযান ফ্ল্াট সজট হনিা সোন 

৬। েখন ন্বপ্র-ইমারনজন্ট 
আগাছানাশে ন্বছটাননা 
উন্বচত? 

জন্বমনত আগাছা জন্মাননার 
পর 

সেচ সদয়ার আনগ ফেি জন্মাননার ০-৩ 
ন্বদন পনর 

৭। অননেগুনিা সে ব্ুম 
থােনি ন্বে পন্বরমান সে 
এেন্বত্রত হনয় ন্বছটানত 
হনব্? 

৩০% ১০০% ৫০% 

৮। সেি ব্ীজতিা ন্বে? অল্প ন্বেছু আগাছেহ 
ধাননর ব্ীজতিা 

সেচ, জন্মাননা এব্ং 
তারপর চাষ সদয়া 

ফেনির মাে সযখানন গাছ 
জন্মায়ন্বন 

৯। ন্বেভানব্ আগাছানাশে 
এর েহনশীিতা ততন্বর 
হয়? 

ব্ারব্ার এেই 
আগাছানাশে ব্যব্হার 
েরনি  

েৃষেরা যন্বদ অননে সব্ন্বশ 
ন্বভন্ন রেনমর 
আগাছানাশে ব্যব্হার 
েনর 

েৃষেরা যন্বদ 
আগাছানাশে এব্ং যনন্ত্রর 
যাহানযয আগাছা ন্বনয়ন্ত্রন 
েনর 

১০। যন্বদ সের পন্বরমান 
ঠিে না থানে, তাহনি 
েযান্বিনেশন ন্বেভানব্ ঠিে 
েরা হয়? 

আগাছানাশে পন্বরব্তব ন 
েনর 

আনস্ত অথব্া সজানর সহাঁনট চাপ পন্বরব্তব ন েনর 

 

 



পন্বরন্বশি ১- প্রাে/PURBOBORTI এব্ং পরব্তী প্রশ্নগুনিার উির 

১। পান্বন, পুন্বি, আনিা 

২। যতব্ার গাছ িাগাননা হনব্ ততব্ার আগাছানাশে ব্যব্হার 

৩। প্রন্বতনযাগীতা শুরু েরার এব্ং ফুি ধরার আনগ 

৪। োষ্ঠি 

৫। হনিা সোন 

৬। ফেি জন্মাননার ০-৩ ন্বদন পনর 

৭। ৩০% 

৮। সেচ, জন্মাননা এব্ং তারপর চাষ সদয়া 

৯। ব্ারব্ার এেই আগাছানাশে ব্যব্হার েরনি 

১০। আনস্ত অথব্া সজানর সহাঁ নট এব্ং চাপ পন্বরব্তব ন েনর 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



পন্বরন্বশি ২- পন্বরন্বচত ন্বেছু আগছানাশে 

 

সরাপা ধাননর জনয অনমুন্বদত আগাছানাশে 
 
নং    

আগাছানাশনের  
োধারন নাম 

ব্ান্বনন্বজযে 
নাম 

মানষু এব্ং 
পন্বরনব্নশর 
প্রন্বত হুমন্বে 

সডাজ 
(গ্রাম 
ন্বহনেনব্ 
েন্বক্রয় 
উপাদান 
প্রন্বত 
সহক্টর নর) 

পনণযর 
সডাজ 
(ন্বমন্বি 
ন্বিটার 
ব্া, গ্রাম 
ন্বহনেনব্ 
প্রন্বত 
সহক্টর র) 

আগাছা  
ন্বনয়ন্ত্রন 

েময় এব্ং 
ব্যব্হানরর  
পদ্ধন্বত 

ন্বপ্র-ইমারনজন্স 

১ ব্টুানলার ৫০ 
ইন্বে 

মানচট সব্ন্বশ- ইউ এে 
এ আই ন্বড/ 
িারা ব্যব্হার 
অননুমান্বদত নয় 

১২৫০-
১৫০০ 

২৫০০-
৩০০০ 

ঘাে, ব্েপাতা 
এব্ং 
একবর্মজবী 
তৃণ 

১৫০সেন্বজ 
ব্ািরু োনথ 
ন্বমশানত হনব্ 
এব্ং 
সরাপননর 
২-৩ ন্বদন 
পর (৪-৫ 
সেন্বম 
গভীর) 
পান্বননত 
েমানভানব্ 
ন্বমন্বশনয়  
ন্বছটিনয়  
ন্বদনত হনব্, 
ব্া, প্রন্বত 
সহক্টর নর 
৩৭৫ ন্বিটার 
পান্বননত 
ন্বমন্বশনয় সে 
েরনত হনব্  

২ ন্বপ্রটিিানলার 
৫০ ইন্বে 

ন্বরন্বফট, 
ইরাজ 

মানছর জনয 
মারাত্মে 
ক্ষন্বতের 

৭৫০ ১৫০০ ঘাে, ব্েপাতা 
এব্ং 
একবর্মজবী 
তৃণ 

৩ সপনন্বড 
সমথান্বিন ৩০ 
ইন্বে 

সোম্প মাননুষর জনয 
েম ক্ষন্বতের 

১০০০ ৩৩৩৩ ঘাে, ব্েপাতা 
এব্ং লকছু 
তৃণ 

৪ সমফাোননট 
+নব্ন্সািফুরন  
ন্বমথাইি 

 মাঝামান্বঝ। 
োরনফনক্টর ন্ট  
ন্বহনেনব্ 
োব্ধানতার 
োনথ 
সব্ন্সািফুরন 
ন্বমথাইি ব্যব্হার 
েরা হয় 

  সমনফোননট 
একবর্মজবী 
ঘ স, র্িূত 
ইলকনি নক ি  
এবং 
ববন্স িফুন  ি 
বড়প ত  এবং 
একবর্মজবী 
তৃণ 

সপাে- ইমারনজন্স 

১ ন্বব্স্ফাইন্বরব্াে
- সোন্বডয়াম 
১০ এেন্বন 

সনান্বমনী 
সগাল্ড, 
এনডারা 

েম তথয 
(পযবাপ্ত তথয 
পাওয়া 
যায়ন্বন) 

২০-
২৫ 

২০০-
২৫০ 

ঘাে, ব্েপাতা 
এব্ং 
তৃণজাতীয়। 
ইলকনি নক ি  
প্রজ লত  

সরাপননর 
১৫-২৫ 
ন্বদন পর 
সে েরনত 
হনব্ (এনে 



আগছ   জিয 
ক র্মক ী, 
বিনট নল য়  
স ইনিলন্সস 
এবং 
ড্য ক্ট ইনি ক্টলি
য় র্ 
এইলজলটয় র্ 
এ  জিয ভ ি 
ক র্মক ী িয়। 
একবর্মজবী 
তৃননর জনয 
ক র্মক ী, 
লকন্তু 
বহুবর্মজবী 
আগছ নক 
দর্ি ক নত 
প ন  ি  

ন্বিটার  
৩০০ 
ন্বিটার 
পান্বনর োনথ 
ন্বমশানত 
হনব্) 
যখন 
আগাছার 
২-৪ টি 
পাতা 
জন্মায় 
তখন 
আগছা 
নাশে 
সে েরুন  

২ ন্বব্স্ফাইন্বরব্াে 
১০ এেন্বপ + 
পাইরানজাোি
ফুরন  

সনান্বমন্বন 
সগাল্ড/ 
এনডারা + 
োন্বথ 

েম, ন্বেন্তু 
ইউ এে এ 
আই ন্বড 
িারা ব্যব্হার 
অননুমান্বদত 
নয় (এন্বপএ 
ন্বনব্ন্বন্ধত 
নয়) 

২০+ 
২০ 

২০০+ 
২০০ 

ঘাে, ব্েপাতা 
এব্ং তৃণ। 
যন্বদ অননে 
প্রজান্বতর 
আগাছা 
এেোনথ থানে 
এব্ং োইপ্রা 
সরাটানডাে 
এর মাত্রা 
সব্ন্বশ থানে 

 

৩ ২, ৪-ন্বড 
ইোর ৩৮ 
ইন্বে 

 মাঝামান্বঝ, 
ন্বেন্তু ইউ এে 
এ আই ন্বড 
িারা ব্যব্হার 
অননুমান্বদত 
নয় 

৫০০ ১৩১৫ 
(যন্বদ 
২,৪-ন্বড 
ইোর 
৩৮ ইন্বে) 
ব্া, ৬২৫ 
ন্বমন্বি 
(২,৪-ন্বড 
সোন্বডয়াম 
েল্ট 
৮০%) 

ব্েপাতা এব্ং 
অপ্রোন্বশত 
তৃণ 

 

৪ সফননাক্রানপ্রাপ 
+ 
ইনথান্বেোিফুর
ন 

ন্বহপ েুপার 
ব্া, রাইে 
োর + 
োনরাইজ 

সব্ন্বশ, আগাছা 
ছাো অনয 
প্রজান্বতর 
উপর 

৬০
+ 
১৮ 

৬৪৫+১
২০ 

ঘাে, ব্েপাতা 
এব্ং তৃণ 

 



ক্ষন্বতের 
প্রভাব্ সফনি 

৫ মাটাোিফুরন 
+ সলান্বরমরুন 
২০ ডন্বিউ ন্বপ 

এন্বিে মাঝামান্বঝ- 
সব্ন্বশ 

৪(২
+২
) 

২০ ব্েপাতা এব্ং 
তৃণ 

 

 

 

েরােন্বর িাগাননা ধান ব্ীনজর জনয অনমুন্বদত আগাছানাশে 
 
নং    

আগাছানাশনের  
োধারন নাম 

ব্ান্বনন্বজযে 
নাম 

মানষু এব্ং 
পন্বরনব্নশর 
প্রন্বত হুমন্বে 

সডাজ 
(গ্রাম 
েন্বক্রয় 
উপাদান
) 

পনণযর 
সডাজ 
(ন্বমন্বি 
ন্বিটার 
ব্া, 
গ্রাম/নহক্টর 
র) 

আগাছা  
ন্বনয়ন্ত্রন 

েময় এব্ং 
ব্যব্হানরর  
পদ্ধন্বত 

ন্বপ্র-ইমারনজন্স 

১ সপন্বন্ডনমথান্বিন 
৩০ ইন্বে 

সোম্প মাননুষর জনয 
েম ক্ষন্বতের। 
মানছর জনয 
ন্বেছুটা ক্ষন্বতের 

১০০০ ৩৩৩৩ ঘাে, 
ব্েপাতা এব্ং  
তৃণ 

প্রন্বত সহক্টর নর 
জন্বমনত  
৩৭৫-৫০০ 
ন্বিটার 
পান্বননত 
ন্বমন্বশনয় 
চারা 
িাগাননার 
০-৩ 
ন্বদননর মনধয  
জন্বমনত  
সে েরনত 
হনব্, জন্বম 
সভজা 
থােনি 
এটির 
োযবোন্বরতা 
ব্ানে 

২ ন্বপ্রটিিানলার 
এব্ং োফনার 
৩০.৭ ইন্বে 

সোন্বফট েম, ন্বেন্তু 
মানছর জনয 
ন্বেছুটা ক্ষন্বতের 

৫০০ ১৬২৯ ঘাে, 
ব্েপাতা এব্ং  
তৃণ 

সপাে- ইমারনজন্স 



১ ন্বব্স্ফাইন্বরব্াে
- সোন্বডয়াম 
১০ এেন্বন 

সনান্বমন্বন 
সগাল্ড 
এনডারা 

েন্বক্রয় 
উপাদাননর 
তুিনায় 
োরনফনক্টর ন্ট 
সব্ন্বশ 
ক্ষন্বতের হয় 
মানষু এব্ং 
পশুর জনয। 
মানছর জনয 
োমানয, 
সমাটামটুি 
অথব্া, 
অন্বধে 
ক্ষন্বতের 
হনত পানর  

২৫ ২৫০ ঘাে, ব্েপাতা 
এব্ং তৃণজাতীয়। 
ইলকনি নক ি  
প্রজ লত  আগছ   
জিয ক র্মক ী, 
বিনট নল য়  
স ইনিলন্সস এবং 
ড্য ক্ট ইনি ক্টলিয় র্ 
এইলজলটয় র্ এ  
জিয ভ ি ক র্মক ী 
িয়। একবর্মজবী 
তৃননর জনয 
ক র্মক ী, লকন্তু 
বহুবর্মজবী 
আগছ নক দর্ি 
ক নত প ন  ি  

সরাপননর 
১৫-২৫ 
ন্বদন পর 
সে 
েরনত 
হনব্ 
(প্রন্বত 
ন্বিটানর  
৩০০ 
ন্বিটার 
পান্বনর 
োনথ 
ন্বমশানত 
হনব্)যখ
ন 
আগাছার 
২-৪ টি 
পাতা 
জন্মায়।  

২ ন্বব্স্ফাইন্বরব্াে 
১০ এেন্বপ + 
পাইরানজাোি
ফুরন  

সনান্বমন্বন 
সগাল্ড/ 
এনডারা + 
োন্বথ 

ঐ ২৫+ ২০ ২৫০
+ 
২০০ 

ঘাে, ব্েপাতা 
এব্ং তৃণ। যন্বদ 
অননে প্রজান্বতর 
আগাছা এেোনথ 
থানে এব্ং োইপ্রা 
সরাটানডাে এর 
মাত্রা সব্ন্বশ থানে 

 

৩ সফননাোনপ্রাপ- 
ইথাইি + 
োফনার + 
ইনথাোইিোি
ফুরন 

ন্বরনেোর 
+ 
োনরাইজ 

ঐ ৯০ + 
১৮ 

১৩০
০ + 
১২০ 

ব্েপাতা এব্ং 
অপ্রোন্বশত তৃণ 

 

৪ সপননাোিাম গ্রানাইট ঐ  ২২.৫  ঘাে, ব্েপাতা 
এব্ং তৃণ।  

 

 

 

 

 

 



 

গনমর আগাছানাশে 
 
নং    

আগাছানাশনের  
োধারন নাম 

ব্ান্বনন্বজযে 
নাম 

মানষু এব্ং 
পন্বরনব্নশর 
প্রন্বত হুমন্বে 

সডাজ 
(গ্রাম 
েন্বক্রয় 
উপাদান
) 

পনণযর 
সডাজ 
(ন্বমন্বি 
ন্বিটার 
ব্া, 
গ্রাম/নহক্টর 
র) 

আগাছা  
ন্বনয়ন্ত্রন 

েময় এব্ং 
ব্যব্হানরর  
পদ্ধন্বত 

প্রাে-উন্বিদ 

১ গ্লাইনফানেট রাউন্ড
আপ 

মাঝামান্বঝ, ইউ 
এে এ আই ন্বড 
িারা ব্যব্হার 
অননুমান্বদত 
(শুধুমাত্র 
অন্বভজ্ঞ এব্ং 
প্রন্বশন্বক্ষত 
ব্যান্বিনদর 
জনয) 

১০০০ ১০০০ অন্বনন্বদবি 
আগাছা 
দমননর জনয 

িাগাননার 
েমপনক্ষ 
৫ন্বদন আনগ, 
প্রন্বত সহক্টর নর 
জন্বমনত  
৩৫০-৪০০ 
ন্বিটার 
পান্বননত 
ন্বমন্বশনয় 
আগাছার 
পাতায় 
ন্বছটানত হনব্। 
১.৫-২ সেন্বজ 
ইউন্বরয়া, 
পান্বন এব্ং 
গ্লাইনফানেট 
এর োনথ 
ন্বমন্বশনয় সে 
সমন্বশননর 
মাধযনম 
ব্যব্হার 
েরনত হনব্। 

ন্বপ্র- ইমারনজন্স 

১ ন্বপ্রটিিানলার 
এব্ং োফনার 
৩০.৭ ইন্বে 

সোন্বফট েম, ন্বেন্তু 
মানছর জনয 
ন্বেছুটা  
ক্ষন্বতের  

৫০০ ১৬২৯ ঘাে, 
ব্েপাতা 
এব্ং 
তৃণজাতীয়।  

প্রন্বত সহক্টর নর 
৩৭৫-৫০০ 
ন্বিটার পান্বনর 
োনথ ন্বমন্বশনয় 
চারা 
িাগাননার ০-
৩ ন্বদননর 



মনধয ন্বছটিনয় 
ন্বদনত হনব্। 
মাটিনত পযবাপ্ত 
পান্বন থােনি 
এটি ভাি 
োজ েনর 

২ ন্বপ্রটিিানলার 
৫০ ইন্বে 

ন্বরন্বফট, 
ইরজ 

মানছর জনয 
মারাত্মে  
ক্ষন্বতের 

৭৫০ ১৫০০ ঘাে, 
ব্েপাতা 
এব্ং তৃণ 

প্রন্বত সহক্টর নর  
৩৭৫ ন্বিটার 
পান্বনর োনথ 
ন্বমন্বশনয়  
চারা 
িাগাননার ০-
৩ ন্বদন পনর 
ন্বছটিনয় ন্বদনত 
হনব্ 

৩ ২.৪-ন্বড 
সোন্বডয়াম 
েল্ট ৮০% 
অথব্া ইোর 
িব্ণ 

 মাঝামান্বঝ, 
ইউ এে এ 
আই ন্বড 
িারা 
ব্যব্হার 
অননুমান্বদত 
(শুধুমাত্র 
অন্বভজ্ঞ এব্ং 
প্রন্বশন্বক্ষত 
ব্যান্বিনদর 
জনয) 

৫০০ ৬২৫ 
(২.৪-
ন্বড 
সোন্বডয়া
ম 
৮০%); 
১৩০০ 
(২.৪-
ন্বড 
ইোর 
৩৮%)  

ব্েপাতা  প্রন্বত সহক্টর নর 
৩০০ ন্বিটার 
পান্বনর োনথ 
ন্বমন্বশনয়  গাছ 
িাগাননার 
৩০-৩৫ ন্বদন 
এর মনধয  
ব্যব্হার 
েরনত হনব্ 

সপাে- ইমারনজন্স 

১ সফননাক্স্রানপ্রাপ
- ন্বপ্র- ইথাইি 
১০ ইন্বে 

হুইপ 
েুপার 

েন্বক্রয় 
উপাদাননর 
তুিনায় 
োরনফনক্টর ন্ট 
সব্ন্বশ 
ক্ষন্বতের হয় 
মানষু এব্ং 
পশুর জনয। 
মানছর জনয 
োমানয, 
সমাটামটুি 
অথব্া, 
অন্বধে 
ক্ষন্বতের 
হনত পানর 

১০০-
১২০ 

১০০০-
১২০০ 

ঘাে, 
ব্েপাতা 
এব্ং ন্বেছু 
তৃণ জাতীয় 
আগছা   

প্রন্বত সহক্টর নর 
৩০০ ন্বিটার 
পান্বনর োনথ 
ন্বমন্বশনয় 
িাগাননার 
৩০-৩৫ ন্বদন 
পর ন্বছটিনয় 
ন্বদনত হনব্ 



২ োরনফন্টানজান 
৪০ ডন্বিউ  

এইম ঐ ২০ ৫০ ব্েপাতা, 
সোিানাম 
প্রজান্বত এব্ং 
মািভা 
পারন্বভনফ্ল্ারা 
আগাছার 
জনয 
োযবেরী, 
সযগুনিা 
২.৪- ন্বড 
এব্ং 
সমটোিফুরন 
িারা 
ন্বনয়ন্ত্রন 
েরা যায় 
না 

ঐ 

 

 

 

ভুট্টার আগাছানাশে 
 
নং    

আগাছানাশনের  
োধারন নাম 

ব্ান্বনন্বজযে 
নাম 

মানষু এব্ং 
পন্বরনব্নশর 
প্রন্বত হুমন্বে 

সডাজ 
(গ্রাম 
েন্বক্রয় 
উপাদান
) 

পনণযর 
সডাজ 
(ন্বমন্বি 
ন্বিটার 
ব্া, 
গ্রাম/নহক্টর 
র) 

আগাছা  
ন্বনয়ন্ত্রন 

েময় এব্ং 
ব্যব্হানরর  
পদ্ধন্বত 

প্রাে-উন্বিদ 

১ গ্লাইনফানেট রাউন্ড
আপ 

মাঝামান্বঝ, ইউ 
এে এ আই ন্বড 
িারা ব্যব্হার 
অননুমান্বদত 
(শুধুমাত্র 
অন্বভজ্ঞ এব্ং 
প্রন্বশন্বক্ষত 
ব্যান্বিনদর 
জনয) 

১০০০ ১০০০ অন্বনন্বদবি 
আগাছা 
দমননর জনয 

িাগাননার 
েমপনক্ষ ৫ 
ন্বদন আনগ, 
প্রন্বত সহক্টর নর 
জন্বমনত  
৩৫০-৪০০ 
ন্বিটার 
পান্বননত 
ন্বমন্বশনয় 
আগাছার 
পাতায় 
ন্বছটানত হনব্। 



১.৫-২ সেন্বজ 
ইউন্বরয়া, 
পান্বন এব্ং 
গ্লাইনফানেট 
এর োনথ 
ন্বমন্বশনয় সে 
সমন্বশননর 
মাধযনম 
ব্যব্হার 
েরনত হনব্। 

ন্বপ্র- ইমারনজন্স 

১ সপন্বন্ডনমথন্বিন 
৩০ ইন্বে 

সোম্প েম, ন্বেন্তু 
মানছর জনয 
ন্বেছুটা  
ক্ষন্বতের  

১০০০ ৩৩৩৩ ঘাে, 
ব্েপাতা 
এব্ং 
তৃণজাতীয়।  

িাগানর 
পরপরই প্রন্বত 
সহক্টর নর 
৩৭৫-৫০০ 
ন্বিটার পান্বনর 
োনথ ন্বমন্বশনয় 
ব্যব্হার 
েরনত হনব্ 

ন্বব্.দ্র.-ইউ এস এ আই লড্ িারা ভুট্টার জনয ব্যব্হৃত আগছানাশনের েংখযা খুব্ েীন্বমত। তাই উপনর 
ব্ন্বণবত আগছানাশনের েহনশীিতা ব্ন্ধ েরনত েম্বন্বনত আগাছা ব্যব্স্থাপনা েরাটা জরুরী। 

 

 

পন্বরন্বশি ৩- ন্বনন্বদবি আগাছার সগাত্র এব্ং প্রজান্বতর জনয প্রস্তুতেৃত প্রাে-উন্বিদ, ন্বপ্র-ইমানরনজন্ট এব্ং 

সপাে- ইমানরনজন্ট আগাছানাশে (ন্বননচর ছে সথনে আগাছানাশে ব্াছাই েরুন) 

(+= ন্বনয়ন্ত্রন েরা যায়, -= ন্বনয়ন্ত্রন েরা যায় না, +-= দমন হয় না= প্রযযনজযা নয়) 

 প্রাে-
উন্বিদ 

ন্বপ্র- 
ইমারনজন্স 

সপাে- ইমারনজন্স 

 আগাছার 

প্রজান্বত 

গ্লাইনফানেট সপন্বিন্বমথান্বিন ন্বব্স্পাইন্বরব্াে সপনেেুিা

ম 

সফনোপ্র

প 

এথন্বেো

িফুরন 

২.৪-ন্বড সলান্বরমরু

ন+ 

সমটোি

ফুরন 

ে ঘাে 

জ তীয় 

        



১ Echinochl

oa crus-

galli 

+ + + + + - - - 

২ E. colona + + + + + - - - 
৩ Leptochlo

a 

chinensis 

+ + - - + - - - 

৪ Ergrostis 

japonica 

+ + - - + - - - 

৫ Dactylocte

nium 

aegyptium 

+ + - - + - - - 

৬ Eleusine 

endica 

+ + - +- + - - - 

৭ Bracharia 

reptans 

+ + - - + - - - 

খ     ব্েপাতা 

৮ Eclipta 

alba 

+ + + + - + + + 

৯ Caesulia 

axillaris 

+ না না + - না + না 

১০ Sphenochl

oa 

zeylenica 

+ + + + - না + না 

১১ Alternanth

era 

sessile 

+ + না +- - না +  

১২ Amania 

baccifera 

+ + না +- - + +  

১৩ Ludwigia 

quadrifolia

ta 

+ + + +- - না + + 

১৪ Commellin

a species 

+ - + + - না + না 



১৫ Marsilea 

quadrifolia

ta 

+ + + না - + না + 

১৬ Monochori

a 

+ না + + - + + + 

১৭ Lindernia 

crustacea

n 

+ না না + - না + না 

১৮ Trianthem

a 

portulacas

trum 

+ + না না - না + না 

গ    তৃণ জ তীয় 

১৯ Cyperus 

iria 

+ + + + - + +- + 

২০ C. 

difformis 

+ + + + - + +- + 

২১ C. 

rotundus 

+ - +- +- - +- না +- 

 

ন্বব্.দ্র.- প্র ক-উলিদ আগ ছ ি শক সব গ ছনকই বর্ন  বফনি (ফসি সহ) 
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This book covers critical topics for the principles and practice of integrated weed 
management  (IWM)  in  the  context of   smallholder farming in the tropics, with 
emphasis on experiential and hands-on learning. This document provides a guide 
for facilitators of a rapid one-day training on IWM, including detailed instructions 
on  how  to  facilitate  a  training,  training  material  requirements,  flip  charts  to 
facilitate discussions, and pre- and post-tests for training participants. 
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