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প্রাণী সম্পদ সুরক্রা কি

প্রাণী স্রাস্থ্য সুরক্রা কি
y রররাগ প্কিরররাধই রররাগ কিররামরের প্িৃষ্ট উপরাে।
y রস জিথ্য সমে মরিরা রররাগ প্কিরররারধর উপরােগুকি রজরি কিরি হে।
y সুস্রাস্থ্য বজরাে ররাখরি সকিি খরাদথ্য বথ্যবস্রা এবং উপযুক্ত স্রাস্থ্যসম্মি পকররবরে বরাসস্রাি 

কিকদদিষ্ট িররি হে, রসইমি, কিেমমরাকিি প্রাণী পকররসবরার বথ্যবস্রাও কিকচিি িররি হে। 
প্রাণী কিকিৎসরির পররামেদি অিুসরারর কবকিন্ন সমরে কবকিন্ন রররাগ প্কিরেধি কিিরা দরাি, 
িৃকমিরােি ঔেধ প্রেরাগ, বন্থ্যরাত্ব কিবরারণ ও বরাসস্রাি কিেকমিিরারব জীবরাণুিরােি ঔেধ 
প্রেরাগ দ্রাররা রেরাধি িররা দরিরার। 

y অসুখ হরি, িরাি কবিম্ব িরা িরর অসুস্ প্রাণীরি পৃথিীিরণ িরর প্রাণী কিকিৎসরির 
পররামেদি গ্রহণ িররি হে। 

y কিকিৎসরির পররামেদিমি সকিিিরারব ঔেধ প্রেরাগ িররি রররারগর উপেম হে, রররাগ 
কবস্রার বরাধরাপ্রাপ্ত হে, প্রাণী স্রাস্থ্যও রসজিথ্য সুরকক্ি থরারি। 

আপিরার গৃহপরাকিি প্রাণী সম্পদরি সুস্, কিরররাগ ও উৎপরাদিক্ম ররাখরি  মরাররাত্মি 
সংক্রামি রররাগগুকির কবেরে িরেিকি অকি প্রেরাজিীে িথথ্য জরািুি এবং িরা রথরি 
কিবরাররণর উপরােগুকি সম্বরন্ কিরজররাও অবকহি হি ও অিথ্যরািথ্যরদরও অবকহি িররাি।

সূত্রঃ পকচিমবঙ্গ সরিরার, প্রাণী সম্পদ কবিরাে কবিরাগ, উত্তর কদিরাজপুর, ররােগঞ্জ 
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গরু ও মকহে

এঁরসরা (FMD)রঃ

এই রররারগ র�রাি বড় সব বেরসর গরু মকহে আক্রান্ত হে। একি ব�ররর রয রিরাি সমে হরি 
পরারর। একি এিকি িরাইররাস বরা জীবরাণু-জকিি রররাগ। গরু বরা মকহে আক্রান্ত হরি ১০৪-১০৬ 
কিগ্রী F পযদিন্ত জ্বর হে। দুই এিকদরির মরধথ্য মুখ রথরি িরািরা পড়রি থরারি। কজহ্রার উপরর 
ও মরাকড়রি এবরড়রা-রখবরড়রা (Irregular Shape) ঘরা হে ও মুরখ দুগদিন্ হে। কি�ু রখরি পরারর 
িরা। পরারের খুররর মরাঝখরারি ঘরা ও পুঁজ হে। হরাঁিরি িষ্ট হে। আক্রান্ত সংির জরারির বরা�ুর 
ও রদকে বরা�ুরও বহুিরাংরে মরাররা যরাে। বড় গরাকি ও মকহরের দুধ উৎপরাদি উরলেখরযরাগথ্য িরারব 
িরম যরাে। বিরদর িমদিক্মিরা হ্রাস পরাে ও িরারের িরাজ বথ্যরাহি হে। গিদিবিী গরু/মকহরের 
অিরাি প্সব হওেরার সম্রাবিরা থরারি। রররারগর জীবরাণু হৃৎকপরডে বরাসরা বরাঁধরার িরি গরু মকহরের 
িমদিক্মিরা ও েরীররর রররাগ প্কিরররারধর ক্মিরা হ্রাস পরাে। রররারগর জীবরাণু 20 Km পযদিন্ত 
বরািরারস �কড়রে পড়রি পরারর। রিরািও রগরােরারি এিবরার এই রররারগর সংক্মণ ঘিরি আেপরারের 
গ্ররারম িরা দ্রুি �কড়রে পরড়।  

প্কিরেধি কিিরারঃ

দু মরাস বেরসর বরা�ুররি প্থম কিিরা কদি–প্থম কিিরার কিি মরাস পরর প্থম বুষ্টরার কিিরা কদি– 
প্থম বুষ্টরাররর �ে মরাস বরারদ কদ্িীে বুষ্টরার কিিরা কদি। এরপর প্কি ৬ মরাস অন্তর ব�রর ২ 
বরার এই রররারগর কিিরা কদি। 

িড়িরা (Anthrax)রঃ 

জীবরাণু (Bacteria) জকিি এই রররাগকি হি সব বেরসর গৃহপরাকিি পশু সম্পরদর রক্রত্ 
সবরিরে মরাররাত্মি রররাগ। আক্রান্ত পশু রথরি এই রররাগ মরািুরের মরধথ্যও সংক্রাকমি হরি পরারর। 
আক্রান্ত প্রাণী ২৪-৪৮ ঘন্রার মরধথ্য কবিরা কিকিৎসরাে মরাররা যরাে। আক্রান্ত প্রাণীর েরীরর প্থরম 
প্বি জ্বর হে (১০৬-১০৭ কিগ্রী F) এবং প্িডে িরাঁপুকি হে ও রপি িুরি যরাে। িরাি, মুখ ও 
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মিদ্রার কদরে িরারিরা রক্ত রবর হরে আসরি পরারর। অরিি সমে রিরাি িক্ণ প্িরাে �রাড়রাই 
গরু/মকহে মরাররা যরাে (Per-quete)। ব�ররর রয রিরাি সমরেই এই রররাগ হরি পরারর। িরব 
বেদিরার পররই এই রররারগর প্রিরাপ রবকে রদখরা যরাে।  

প্কিরেধি কিিরারঃ

৩-৪ মরাস বেরস কিিরা রদওেরা যরাে। বেদিরার পূরবদি (Feb - May) এই রররারগর  কিিরা রদওেরা হে। 
িরারপর প্কি ব�রই সংক্রাকমি এিরািরাে কিিরা রদওেরা হে।  

গিরারিরািরা (H.S.)রঃ 

সমস্ বেরসর গরু/মকহরের রক্রত্ একিও এিকি জীবরাণু (Bacteria) জকিি সংক্রামি রররাগ। 
বেদিরার পররই এই রররারগর প্রাদুিদিরাব রবেী হে। রদরহর িরাপমরাত্রা ১০৪-১০৬ কিগ্রী পযদিন্ত হে। 
গিরা ও গিিম্বি (Dewlep) িুরি যরাে। প্িডে শ্রাসিষ্ট হে। রিরাখ, মুখ, িরাি কদরে জি পরড়। 
রক্ত কমকরিি পরািিরা পরােখরািরা হে। কবিরা কিকিৎসরাে ৪৮-৭২ ঘন্রার মরধথ্য আক্রান্ত প্রাণী মরাররা 
রযরি পরারর। 

প্কিরেধি কিিরারঃ

বেদিরার পূরবদি (Feb-May) ৩-৪ মরাস বেরস এই রররারগর কিিরা রদওেরা যরাে। িরারপরর প্কি ব�র 
এই কিিরা কদরি হে। 

বজবরজ (B.Q.)রঃ

একিও এিকি জীবরাণু (Bacteria) জকিি রররাগ। বরা�ুররর রক্রত্ একি সংক্রামি রররাগ কহরসরব 
রদখরা রদে। দুই রথরি আড়রাই ব�র পযদিন্ত রররারগ আক্রান্ত হরি েরীররর িরাপ বৃকধি হে (১০৪-
১০৫ কিগ্রী পযদিন্ত)। শ্রাসিষ্ট ও েরীররর কবকিন্ন স্রারি প্দরাহ যুক্ত রিরািরা রদখরা যরাে। পরা�রার 
রপেী (Glutel Muscle) রবকে আক্রান্ত হে। রিরািরা স্রারি িরাপ কদরি বজবরজ (Crepitating) 
েব্দ হে এবং আক্রান্ত স্রাি িরারিরা হরে যরাে। বরা�ুর কপ�রির পরারে ির কদরে দরাঁড়রারি প্িডে 
িষ্ট পরাে। কিকিৎসরার অিরারব আক্রান্ত প্রাণী ৩-৫ কদরির মরধথ্য মরাররা যরাে।

প্কিরেধি কিিরারঃ

বেদিরার পূরবদি ৩-৪ মরাস এই রররারগর কিিরা রদওেরা হে। িরারপর ২ ব�র পযদিন্ত প্কি ব�র কিিরা 
রদওেরা যরাে। 
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মুরকগর ররাণীরক্ি

একি এিকি িরাইররাস ঘকিি (virus) রররাগ। মুরগীর রক্রত্ একি সবরিরে মরাররাত্মি সংক্রামি 
রররাগ কহরসরব রদখরা রদে। এই রররারগ ৭০% - ৮০% মুরগী মরাররা যরাে। র�রাি মুরকগর মরধথ্য মৃিুথ্যর 
হরার রবকে। শ্রাসিষ্ট, িরাঁপুকি, িরাি, মুখ, রিরাখ কদরে জি পড়রা রররারগর অিথ্যিম িক্ণ। মরাথরা, 
পরা ও পরােখরািরার িরাকড় আক্রান্ত হে এবং ঐ অংেগুকি অবে হরে যরাে। মুরকগ রখরি পরারর িরা 
ও কিরমর উৎপরাদি িীেণিরারব িরম যরাে। এই রররারগর জীবরাণু বরািরাস ও পরাকরপরাকশ্দিি দূকেি 
পদরারথদির মরাধথ্যরম অিথ্যরািথ্য মুরকগর মরধথ্যও সংক্রাকমি হে।    

প্কিরেধি কিিরারঃ 

y ৫ – ৭ কদি বেরস RDF র্রেন্ ।
y ৪ সপ্তরাহ বেরস ঐ RDF র্রেন্ ।
y ৬ – ৮ সপ্তরাহ বেরস R2B র্রেন্ । কিিরা রদওেরার পূরবদি িৃকমর ঔেধ খরাওেরারিরা প্রেরাজি। 

অিথ্যথরাে মুরকগ রখরাঁড়রা হরে যরাওেরার সম্রাবিরা থরারি।

মুরকগর গরাম্ বরারররা কিকজজ (IBD)রঃ 

বিদিমরাি কদরি এই সংক্রামি (Virus) রররাগকি এিকি অিথ্যিম প্রাণঘরািী রররাগ। ৫-৭ সপ্তরাহ 
বেরসর মুরকগর মরধথ্য এই রররারগর প্রাদুিদিরাব রদখরা যরাে। রররাগকি খুব দ্রুি এিই মুরকগর খরামরাররর 
মরধথ্য �কড়রে পরড়। মুরকগর থরাই (Thigh) ও বুরি ররক্তর র�রাি রিরািরা রদখরা যরাে। মুরকগর 
বরাসরা প্ধরািি আক্রান্ত হওেরার িরি মুরকগর েরীররর সমস্ প্কিরররাধ ক্মিরা িরম যরাে এবং 
েরীরর অিথ্যরািথ্য রররারগ আক্রান্ত হওেরার সম্রাবিরা রবরড় যরাে। এমকিরি মৃিুথ্যর হরার িম থরারি 
কিন্তু কিরমর উৎপরাদি িরম যরাে। মুরকগর বরাসদিরা িরািরি রদখরা যরাে হিুদ িিিরি পদরাথদি এবং 
বরাসদিরার সরাইজ প্রাে কদ্গুণ হরে যরাে।

প্কিরেধি কিিরারঃ 

জরি গুরি খরাওেরার জরিথ্য বরাকণকজথ্যি রিরাম্পরািীর কিিরা পরাওেরা যরাে।

৪
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�রাগরির কপ.কপ.আর (P.P.R.)
গি ২-৩ ব�ররর মরধথ্য একি �রাগরির রক্রত্ এিকি প্িডে সংক্রাকমি মহরামরারী কহরসরব রদখরা 
কদরের�। একিও এিকি জীবরাণু (Virus) জকিি সংক্রামি রররাগ। একি পূরবদি আমরারদর 
পকচিমবরাঙিরাে ক�ি িরা। দকক্ণ িরারি রথরি িরেি ব�র পূরবদি আমরারদর পকচিমবরাঙিরাে এই 
রররারগর কবস্রার ঘরির�। �রাগি এবং রিড়রা-ই এই রররারগ প্ধরািি আক্রান্ত হে। পরািিরা পরােখরািরা, 
১০৪ - ১০৬ পযদিন্ত জ্বর, শুিরিরা খসখরস মুরখর িরামড়রা, রিরাখ, মুখ ও িরাি কদরে ঘি িরািরার 
মি পদরাথদি পড়রা, মুরখর মরাকড়রি ও কজহ্রাে ঘরা এই রররারগর অিথ্যিম প্ধরাি ববকেষ্টথ্য। গিদিবিী 
�রাকগ অিরাি প্সব িরর। অিথ্যকধি পরািিরা পরােখরািরার িরি েরীর শুকিরে যরাে, রখরি পরারর 
িরা ও আক্রান্ত পশু কিউরমরাকিেরাে আক্রান্ত হে। ৭ - ১২ কদরির মরধথ্য কবিরা কিকিৎসরাে �রাগি 
মরাররা যরাে।

প্কিরেধি বথ্যবস্রারঃ

রয অঞ্চরি এই রররারগর প্রাদুিদিরাব হে রসখরারি আক্রান্ত প্রাণীরি রিন্দ্র িরর বৃরত্তর আিরারর এই 
রররাগ �কড়রে পড়রার সম্রাবিরা আর�। �রাগিরি T.C.R.P. রররারগর কিিরা রদওেরা যরাে ও আক্রান্ত 
�রাগিরি রররারগর িক্ণ অিুসরারর (Symptomatic) কিকিৎসরা িররা হে।
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গরারড়রাি রিড়রার পকরিে কিরে িথরা
গৃহপরাকিি প্রািীরদর মরধথ্য িরারিবরেদির অথদিিীকি উরলেখরযরাগথ্য িূকমিরা পরািি িরর আসর�, মরািব 
সিথ্যিরা সমে রথরি িরারিবরেদি রিড়রা মরািুে পরািি িরর আসর�, কবকিন্ন ররাজথ্য রিড়রাপরািরি 
জিকপ্ে হরে উির� রসই িুিিরাে পকচিমবরঙ্গ জিকপ্ে িম, রিড়রা রথরি মরাংস, িরামড়রা, পরােখরািরা 
রথরি সরার ও পেম পরাওেরা যরাে, িরব এরদর রররাগ প্কিরররাধ ক্মিরা রবকে, বৃকষ্টর সমে জরি 
দরাঁকড়রে এবং খরাবরার রখরি পরারর, রিড়রা পরািরি পুঁকজ িম িরারগ, সরাধরারিি িরারিবরেদি ৪৪ 
প্জরাকি রিড়রা রদখরি পরাওেরা এর মরধথ্য পকচিমবরঙ্গ ৪কি প্জরাকির রিড়রা রদখরা যরাে-

ি) র�রািিরাগপুর, খ) সরাহরাবরাকদ,
গ) বিপরািরা, ঘ) গরারড়রাি,

৪ প্জরাকির মরধথ্য রিবিমরাত্ গরারড়রাি প্জরাকির মরধথ্য িরাকরকত্ি ববকেষ্টথ্য অদু্ি, দু ব�রর ৩ বরার 
বরাচ্রা রদে প্কি প্সব িরারি ২ অকধি পযদিন্ত বরাচ্রা কদরি সক্ম, জরি রিরম, িদীর িরর িরাদরার 
মরধথ্য রিরম খরাদথ্য রখরি পরারর উষ্ণ ও আদ্র আবহরাওেরাে স্চ্ছরদে রবঁরি থরািরি পরারর রদখরি 
বরাদরামী, ধূসর, সরাদরারি ররঙর হে, রিজ িরা খুব র�রাি হে গরারের পেম খুব রমরািরা, মুরখর অংে 
রপরির কিরি পরারে পেম খুব র�রাি হে, স্তী রিড়রার কেং থরারি িরা, পূরুে রিড়রা কেং থরারি। 
এরদর ওজি ১৩ রথরি ১৫ রিকজ পযদিন্ত হরি পরারড়, রিড়রা স্রাস্থ্য িরারিরা ররাখরার জিথ্য পকরষ্রার 
পকরচ্ছন্ন ঘররর প্রেরাজি, এবং সকিি মরারপর ঘর থরািরা জরুরী, এিকি স্তী রিড়রা জিথ্য ৮-১০ 
বগদিিুি পূরঃ রিড়রার জিথ্য ১৫-২০ বগদিিুি জরােগরা দরিরার। রবকের িরাগ স্তী রিড়রা ব�ররর ২কি 
সমরে রম-জুি বরা রসরটেম্বর–অর্রাবর মরারস গরম হে, স্তী রিড়রা অিথ্যরািথ্য প্রািীরদর মরিরা বকহরঃ 
প্িরাে িরর িরা। 

গিদিবিী অবস্রাে ও বরাচ্রার পকরিযদিরারঃ 

গিদিবিী অবস্রাে রপি িরর সবুজ ঘরাস খরারব, রিড়রা প্কি ১৫০ – ২০০ গ্ররাম সুেম দরািরা খরাবরার 
কদরি হরব। বরাচ্রা রদওেরার ৫-৭ কদি আরগ অিথ্য রিড়রারদর রথরি আিরাদরা িরর কদরি হরব 
ঘররর রমরঝ খড় কবক�রে কদরি হরব। বরাচ্রা রদওেরার পর জীবরািুিরােি ঔেধ কদরে রিড়রা কপ�রির 
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কদিিরা ধুরে পকরষ্রার িরর কদরি হরব, বরাচ্রা রদওেরার ২-৩ কদি হরাল্রা খরাবরার ও পযদিরাপ্ত জি 
কদরি হরব। বরাচ্রা জন্ম গ্রহরণর পর বরাচ্রার িরাি মুখ, সরাররা রদহ পকরষ্রার িরর রদওেরা িরাকিিরা 
বরাচ্রার রদরহ  রথরি ১১/২ ইকছি র�রড় রবঁরধ বরাকি অংেিরা ধরাররারিরা িিুি রলেি কদরে রিরি 
রদওেরা এবং িরািরা অংরে জীবরািু িরােি িরাকগরে রদওেরা। বরাচ্রা জন্ম গ্রহরণর ১ রথরি ১১/২

ঘণ্রা পর গরাজিরা দুধ খরাওেরারিরা, কদরি ৩-৪ বরার মরারের দুধ খরাওেরারিরা। বরাচ্রার রদরহর ওজরির 
১/১০ িরাগ, দুধ খরারব জন্মরারিরার ৬-৭ কদি এবং বরাচ্রা মরারের সরারথ থরািরব। এর পর বরাচ্রা 
মরারি িররি পরািরারিরা, ২ সপ্তরাহ বেস পর রথরি বরাচ্রারি িকি ঘরাস িকি পরািরা, দরািরা খরাদথ্য রখরি 
রদওেরা, ৩ মরাস পর রথরি মরার িরা� রথরি বরাচ্রারি আিরাদরা িরর কদরি হরব।  

রিড়রার খরাবরাররঃ

খরাবরাররর উপর কিিদির িরর রিড়রার বৃকধি, বৃকধি িরম রগরি মরাংস উৎপরাদি িরম যরাে, িরার িরি 
িরারির অংে িরম যরাে যকদ মরারি র�রড় খরাওেরারিরা হে এবং ৭০% পযদিন্ত কিরজ সংগ্রহ িরর 
রিে, সরাররাকদরি ৮-১০ ঘণ্রা মরারি র�রড় খরাওেরারিরা পর প্কি বরাচ্রা কপ�ু ১০০-১৫০ গ্ররাম দরািরা 
জরািীে খরাবরার রদওেরা, এবং প্কি কদি খরাবরাররর সরারথ ২ রথরি ২১/২ কিিরার জি খরারব। 

রিড়রার রররাগরঃ 

সংক্রামি রররারগর দ্রাররা কবকিন্ন রররারগর স্ীিরার হে িরারি এররা দি রবঁরধ থরারি। িরব গরারড়রাি 
প্জরািীর রিড়রার রররাগ প্কিরররাধ ক্মিরা অিথ্যরদর িুিিরাে অরিি রবকে, রররাগ সরাধরারিি ৪ 
রিম হরি রদখরা রদে- ১) অপুকষ্টজকিি, ২) িৃকমজকিি, ৩) িরাইররাস জকিি রররাগ, ৪) বথ্যরার্করেরা 
জকিি রররাগ অপুকষ্ট জকিি রররাগরঃ- রয পকরমরাণ সুেম খরাদথ্য দরিরার িরার িরাকহদরাপূরণ িরা হরি 
অপুকষ্ট জকিি রররারগ আক্রান্ত হে, আক্রান্ত রথরি দূর িররি রদরহর ওজি অিুযরােী সবুজ ঘরাস, 
দরািরাজরািীে সুেম খরাদথ্য খকিজ পদরাথদি, কিিরাকমি প্িৃকি খরাওেরারিরা।

িৃকমজকিি রররাগরঃ

ি) আিথ্যন্তরীণ পরজীবী রযমি – কিিরািৃকম, িথ্যরাটেরািৃকম, প্রিরারজরােরা (রক্ত আমরােে)  
 সংক্মণ রদখরা রদে, এর িরি পরািিরা পরােখরািরা হে, ওজি িরম যরাে রিরােরারির  
 িীরি িুরি যরাে, কিকদদিষ্ট মরাত্রািুযরােী সকিি সমরে িৃকমিরােি ঔেুধ খরাওেরারি রক্রা  
 পরাে।
খ) বরাকহথ্যি পরজীবীরঃ- রিড়রার পেরমর মরধথ্য দি রবঁরধ এঁিুকি উিুি মরাইিস   

পরজীবীররা থরারি, এবং রিড়রার রক্ত রেরােি িরর দূবদিি িরর রদে, বৃকধি হ্রাস   
 িরর বরাকহথ্যি পরজীবীরদর হরাি রথরি রক্রা িররার জিথ্য ব�রর ২ বরার রিব্রুেরারী  
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মরািদি ও অর্রাবর িরিম্বর মরারস রিড়রারি ঔেুধ রগরািরা জরি স্রাি িররারিরা। 

িরাইররাস জকিি রররাগরঃ

ি) কপ, কপ, আর একি এিকি িরাইররাস ঘকিি র�রাঁেরারি রররাগ িরাি কদরে সকদদি ঝরর,   
রিরারখ কপিুকি পরর, জ্বর হে, পরািিরা পরােখরািরা হে রবকে িরাগ রক্রত্ রিড়রা মরাররা  
যরাে, প্থম অবস্রাে রররাগ কিণদিে িরর এথ্যরাকন্ বরারেরাকিি বথ্যবহরার িররি অরিি   

 রক্রত্ সুিি পরাওেরা যরাে, িরব প্কি ব�র এিবরার কপ কপ আর রররারগর কিিরা   
 কদরি রররাগ কিেন্ত্রি িররা যরাে।  
খ) খুররাই রররাগ িরাইররাস ঘকিি রররাগ পরারের খুরর ও মুরখ ঘরা হে, প্থম অবস্রাে   
 জ্বর হরব। কজরির ওপরর জি িররা রিরাস্রা হে, পরর রিরি কগরে ঘরা হরে যরাে।  
 প্কি ব�র ২ বরার এই রররারগর কিিরা কদরি রররাগ হওেরার সম্রাবিরা থরারি িরা।
গ) বসন্ত রররাগকি কিশ্রাস প্শ্রাস ও িরামড়রার ক্রির মরাধথ্যরম রররাগ �ড়রাে, রদরহর   
 িরাপমরাত্রা বৃকধি হে, িরাি ও রিরাখ কদরে জি পরড়, মুরখ পরািরাি, রিরজর িীরি,   
 েরীররর কবকিন্ন স্রারি, বসরন্তর গুকি রদখরা রদে, সকিি সমরে কিিরািরি   
 প্কিরররারধর এি মরাত্ উপরাে।

বথ্যরার্করেরারঃ
ি) এন্রারররাি কক্কমেরা বথ্যরািরিকরেরা ঘকিি এিকি রররাগ, খরাদথ্য ও জরির মরাধথ্যরম রররাগ  
 �ড়রাে, রপি বথ্যথরা, কিশ্রাস কিরি িষ্ট হে, এি মরাত্ প্কিিরার সকিি সমরে   
 কিিরার বথ্যবস্রা িররা। 
খ) কিউরমরাকিে – জ্বর সকদ্দি হে জরাবর িরািরা বন্ িরর রদে, এথ্যরাকন্-বরারেরাকিি ওেুধ  

বথ্যবহরার িররি সুিি পরাওেরা যরাে।

গরারড়রাি রিড়রার কিিরািররণর সমে সরারণীরঃ

µwgK msL¨v     †iv‡Mi bvg মরাত্রার রিরাথরাে বথ্যবহরার িররি হরব িবরার

১)               কপ কপ আর ১ কমকি িরামড়রার কিরি প্কি ব�রর এিবরার 

২) বসন্ত ১ কমকি ঐ প্কি ব�রর এিবরার

৩) খুররাই ১ কমকি ঐ প্কি ব�রর দুবরার

৪) এন্রারররাি কক্কমেরা ২ কমকি ঐ cÖwZ eQ‡i GKevi
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হরাঁস পরািি কিরে কি�ু িথরা
পকচিমবরঙ্গ কবকিন্ন রজিরারি পুিুররর অিরাব রিই রসই পুিুরর প্িুর রগঁকড় গুগকি, কবকিন্ন জিজ 
রপরািরা মরািড় ও জিজ উকদ্দ থরারি রয গুকি হরাঁরসর খরাবরার কহসরারব িরাবরা যরাে। হরাঁস পরািরি 
ঝরারমিরা িম, সিরারি র�রড় কদরি সরাররাকদি পুিুরর িরর িরর খরাবরার সংগ্রহ িরর খরাে আবরার 
সন্থ্যরারি বরাকড় কিরর আরস। অিথ্যরদর রিরে িম অসুখ কবসুরখর সংখথ্যরা িম, বরাকড়র মকহিরারদর 
সরারথ গিরার স্ররর সরারথ দরারুি পকরকিি হে সন্থ্যরার পর যকদ িরা আরস মকহিরাররা িরািরি হরাঁস 
িরি আরস, গরম সহথ্য িররার ক্মিরা রবকে, পকরিযদিরা ও পকররিম িম, কিরমর ওজি রবকে ও 
অকধি পুকষ্টির রসই িরাররি আথদি সরামরাকজি উন্নেরি হরাঁস পরািি কবরেে িরারব িরাি জিি। 
কবরেে িরর খরাঁকি িথ্যরাম্পরবি জরারির হরাঁস বরাৎসকরি কিরমর সংখথ্যরা প্রাে ২৫০-২৭০কি, এরদর 
২ রিকজ- ৩ রিকজ পযদিন্ত ওজি হে, প্রাে িরািরা ১১/২ রথরি ২ বৎসর কিম রদে। 

হরাঁরসর ঘর ও খরাবরাররঃ

হরাঁস জিির প্রািী হওেরাে জরি সরাঁিরার িরািরি রবকে িরারিরাবরারস, ৫ িরািরা জিরােরে ৫০-৫৫ 
কি হরাঁস জিরােরে রররখ পরািি িররা যরাে, ররাকত্রি থরািরার জিথ্য প্কি হরাঁস কপ�ু ৩-৪ বগদিিুি 
জরােগরা হরি িরি। ঘরগুকি জীবরািুমুক্তও, শুিরিরা স্রািরাকবি আরিরা বরািরাস যুক্ত থরািরি হরব। 
ঘররর রমরঝ পকরষ্রার ও পকরচ্ছন্ন হরি হরব। ঘর রযি বৃকষ্ট জরির ঝরাপিরা িরা িরারগ কদরির 
রবিরাে ঘররর মরধথ্য সূরযদির আরিরা প্রবে িরর রসই কদরি িক্ রদওেরা হরাঁরসর ঘর িওড়রা 
দরজরাযুক্ত পূবদি বরা দকক্ণমুখী হরি হরব। হরাঁসরি ঘরর রররখ রিিরা খরাবরার খরাইরে পরািি িররি 
রবকে িরাি জিি িররা সম্রাবিরা িম। হরাঁসরি পুিুরর �রাড়রি হরব, এবং পুিুররর পকররবে রগঁকড় 
গুগকি, ও জিজ উকদ্দ রযমি অথ্যরারজরািরা বরাড়রার কদরি িক্ ররাখরা, হরাঁস সরাররাকদি পুিুরর িরর  
রগঁকড় গুগকি, কবকিন্ন রপরািরা মরািড় খরারব। সন্থ্যরারবিরা ঘরর কিররি বরাকড়রি রয উকচ্ছষ্ট িরাি 
িরিরাকর, িরারির িথ্যরাি, রসই গুকির সরারথ ধরারির িুঁরড়রা ও অথ্যরারজরািরা কমকেরে রখরি কদরি হরব। 
যকদ সম্ব হে গমিরাঙরা বরা িরারির খুঁদ মরার�র রপরাঁিরা বরা মরার�র রিরি রদওেরা অংে, ও এি 
কিমিরা হিুদ ও িরেি রিরােরা রসুি কদরে িুকিরে খরাওেরারি িরারিরা িি পরাওেরা যরাে। 



1
হরাঁরসর অসুখ ও িরার প্কিিরাররঃ

অসুখ সরাধরারণি খুব িম হে, যকদ রররারগ আক্রান্ত হে িরারি কিকিৎসরা িরর বরাঁিরারিও িরার 
রথরি রবকে উৎপরাদি পরাওেরা সম্রাবিরা িম, হরাঁস অসুখ হরি িরারি সুস্ িরর রিরািরার রথরি 
যরারি হরাঁস রররারগ আক্রান্ত িরা হে িরার জিথ্য প্কিরররাধ বথ্যবস্রা কদরি রজরার রদওেরা, রয সমস্ 
প্কিরেধি কিিরা আর� রসগুকি কিেকমি রদওেরা বথ্যবস্রা িররা।

হরাঁরসর সরাধরারণি রয রররাগগুকি রদখরা যরােরঃ

ি) িরাি রলেগ, খ) িরাি িরাইররাস রহপরািরাইকিস,
গ) িরাি িরিররা, ঘ) িৃকমঘকিি, িকিকসকিওকসস রররাগও হে। 

প্কিিরাররঃ

ি) িরাি রলেগ রররাগ রস রিরারিরা বেরসর হরাঁরসর হরি পরারর, আক্রান্ত হরি িরাি, রিরাখ  
কদরে জি পরড় রিরারখ কপিুকি জরম, শ্রাস িষ্ট হে, সরাদরা ও সবুজ ররঙর পরােখরািরা  

 হরি থরারি এি দুকদরি মরধথ্য মরাররা যরাে, প্কিরেধি কিিরাই এি মরাত্ বরাঁিরার পথ।
খ) িরাি িরাইররাস, (রহপরািরাইকিস) সরাধরারণি ২১ কদরির িম বেরসর হরাঁরসর এই   

রররাগ রবকে হে আক্রান্ত হরি হরাঁস খরাে িরা, রিরাখ বন্ থরারি, সরাদরা পরােখরািরা   
 িররি থরারি কঝমুকি হে পরর মরাররা যরাে। প্কিরেধি কিিরা বথ্যবস্রা িররা। 
গ) িরাি িরিররা সব বেরসর হরাঁরসরদর এই রররাগ হরি পরারর িরাি রিরাখ কদরে জি  

পরড়, হরাঁস খরাে িরা, সবুজ পরােখরািরা হে, ১-২ কদরির মরধথ্য মরাররা যরাে প্কিরেধি  
 কিিরার বথ্যবস্রা িররি রররাগ হওেরার সম্রাবিরা থরারি িরা।
ঘ) িৃকমঘকিি, ও িকিকসকিওকসস রররাগ প্রাে হে কিেকমি পকরষ্রার ও শুিরিরা সুেম  

খরাবরার খরাওেরারি প্কিরেধি খরাওেরারিরা ও দুমরাস অন্তর এিবরার িৃকমর ওেুধ   
 খরাওেরারি রররাগ হওেরার সম্রাবিরা থরারি িরা।

হরাঁরসর কিিরািরিরঃ

wUKvi bvg wUKv †`Iqvi mgq কিিরার মরাত্রা

িরাি রলেগ প্থমবরার- ২ সপ্তরাহ বেরস, ২বরার
১০ সপ্তরারহ বেরস, ৩বরার
২৪ সপ্তরাহ বেরস, এরপর ব�রর ২বরার  

০.৫ কমকি িরামড়রার কিরি 

িরাি িরাইররাস, রহপরািরাইকিস ১ কদরির বরাচ্রারি কিিরা রদওেরা 

িরাি িরিররা ২-৩ মরাস বেরস, ২বরার প্থম কিিরা রদওেরা
১-২ মরাস পরর, িরারপর ব�রর ২বরার

০.৫ কমকি িরামড়রার কিরি

১০
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েূির পরািরির কি�ু িথরা 

গৃহপরাকিি প্রািীরদর মরধথ্য এিমরাত্ েূির প্রাণী সবরিরে রবকে বরাচ্রা রদে এবং এরদর বরাচ্রাররা 
খুব িরাড়রািরাকড় বরারড় এরদর বংেবৃকধি হরার রবকে ব�রর গরড় ১৬-২০কি বংেবৃকধি হে। যকদ ১০কি 
েূির পরািি িররা হে। িরাহরি ব�রর ১৪০-১৭০কি বরাচ্রা রদে, রস িরাররি েূিরী পরািি রবকে 
িরািজিি, আমরারদর ররারজথ্য কিি ধররণর েূির পরািি িররা হে,

১) িরারিরা ররঙর রদেী েূির,
২) সরাদরা ররঙর কবরদেী েূির
৩) িরারিরা রদেী ও সরাদরা কবরদেী েূিররর কমিরি েঙ্কর জরারির েূির িরব রদখরি  
 যরারদর বদকহি গিি িম্বরারি

েূিরী পরািরি ১৪-১৬কি বরা িরার রবকে বরাঁি থরারি, কপ�রির পরা দুকি রবে �ড়রারিরা হরব েূিরী 
স্িরাব খুব েরান্ত হরব। এমি েূির পরািি িররা খুবই িরািজিি। 

েূিররর স্রাস্থ্য ও বরাসস্রাি েূিররর সকিি বৃকধি কিিদির িরর েূিররর থরািরার ঘর, ঘররর রমরঝ 
সব সমে শুিরিরা হরব ঘররর উচ্িরা ৬ িুি থরািরব, প্কিকি েূিররর (২-৬ মরাস বেস) জিথ্য 
১০-১৬ বগদি িুি জরােগরা প্রেরাজি বেস বরাড়রার সরারথ সরারথ ঘররর আেিি বরাড়রারি হরব িরব 
১কি  প্জিিক্ম েূিরী ঘররর জিথ্য ৫৫-৭৫ বগদি িুি জরােগরা প্রেরাজি, েূিররর স্রাস্থ্য িরারিরা 
ররাখরার জিথ্য কিেকমি পুকষ্টির খরাবরার খরাওেরারিরা প্রেরাজি িরারি েরীর বৃকধি, প্জিি ক্মিরা 
বৃকধি, িীরররাগ ররাখরা যরাে ১ কদি বেস রথরি ১৫ কদি বেস পযদিন্ত মরারের দুধ খরারব ১৫ কদরির 
পর রথরি দরািরা জরািীে খরাদথ্য খরাওেরারিরা প্রেরাজি হরব, ১ মরারসর বেরসর বরাচ্রারদর জিথ্য ১৫ 
কদি রথরি ১ মরাস ২০০ গ্ররাম বদকিি খরাদথ্য প্রেরাজি ১-২ মরারসর জিথ্য ৫০০ গ্ররাম, ২-৩ মরারসর 
জিথ্য ১ রিকজ, ৩-৪ মরারসর জিথ্য ১.২৫০ গ্ররাম, ৪-৫ ১৫০০ গ্ররাম, ৫-৬ মরাস ২ রিকজ, প্জিিক্ম 
েূির জিথ্য ৩ রিকজ খরাবরার প্কিকদি প্রেরাজি। খরারদথ্যর সরারথ সরারথ িিিূরপর জি প্কিকদি 
খরাওেরারিরা গরড় ২ রথরি ৬ কিিরার জি রদওেরার বথ্যবস্রা ররাখরা। 

১১



1
িবকদেরা-র পরক্ ৫/১/২/কজ, িণদিকিল্ড রররাি, িিিরািরা – ৭০০০১৯ রথরি প্িরাকেি।

েূিররর রররাগরঃ

প্রাণী মরাত্ই রররাগ হরব এবং রররারগ আক্রান্ত হরি ওেুধ প্রেরাগ িররি হরব রররাগ যরারি িরা হে 
িরার জিথ্য আগরাম আিরারি কবকধ রমরি িিরি এবং প্কিরররাধ বথ্যবস্রা গ্রহণ িররি রররাগ বথ্যরাকধ 
বন্ িররা যরাে রসিরা সবরিরে িরারিরা বথ্যবস্রাপিরা।

১) বরাসস্রাি এমি িরারব বিরী িররি হরব প্িুর আরিরা, বরািরাস প্রবে িররি পরারর। 
২) খরাবরাররর জরােগরা ও জরির জরােগরা প্কিকদি, ঘর ও ঘররর িরারপরাে, জি রবর   
 হওেরার ররেি পকরষ্রার িররা, খরাবরাররর পরাত্ সরাবরাি কদরে প্কিকদি রধরােরা। 
৩) ঘররর িরারপরারে রররাগ জীবরািু মুক্ত িররার জিথ্য সপ্তরাহ এিবরার কিিরাইি �কড়রে   
 কদরে িরারপরাে জীবরািুমুক্ত িররা
৪) রিরাি সমরেই রবকে সংখথ্যরাে েূির িরা ররাখরা িরারি বেস অিুসরারর থরািরার জরােগরা  
 প্রেরাজি হে 
৫) অিথ্যরাকধি গরম ও িরাডেরা রথরি রক্রা িররা। েূির রবকে গরম সহথ্য িররি পরারর  
 িরা, কবরেে িররা বরাচ্রা েূির। এর িরি স্রারস্থ্য ক্কি হে 
৬) বরাচ্রা জন্মগ্রহরণর পর যরারি বরাচ্রা মরারের দুধ কিি মরিরা পরাে িরার জিথ্য যত্নবরাি  
 হওেরা
৭) সকিি মরাত্রাে ও কিেকমি িৃকমিরােি ওেুধ খরাওেরারিরা
৮) রিরাি েূির অসুস্ হরি িরারি আিরাদরা ঘরর ররাখরার বথ্যবস্রা িররা 
৯) িিুি বরাচ্রা সংগ্রহ িররার সমে সকিি বেস ও ওজি রদরখ সুস্ েূির সংগ্রহ িররা
১০)  মরারত্মি রররারগর জিথ্য আগরাম কিেকমি কিিরা রদওেরা

েূিররর মরাররাত্মি রররাগ িরিররা (রসরােরাইি কিিরার) 
একি েূিররর মরাররাত্মি রররাগ সবরিরে রবকে মরাররা যরাে এবং র�রাঁেরারি রররাগ আক্রান্ত েূিররদর 
সংস্পরেদি রিরাি েূির এরি িরারদর এই রররাগ হরি পরারর এই রররারগ কিকিৎসরা রিই বিরা যরাে, 
আগরাম প্কিরররাধ বথ্যবস্রা রিওেরা কিেকমি িরারব কিিরা রদওেরা, বরাচ্রা জন্মরাবরার পর সরাি কদরির 
মরধথ্য কিিরা রদওেরা, আি সপ্তরাহ বেস হরি কিিরা রদওেরা, এরপর প্কি ব�র এিবরার কিিরা 
রদওেরা।    
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