তক করতবন
• র্ুুঁ র্ ডা কাব অথো সেবকব িারাবা কাবে /
ব্রাল কাটার সৈবয় কাটবর্ বে।
• কাটা ডাপার্া খাড়া কবর সভবজ চট জসড়বয় ংরক্ষণ
করবর্ বে।
• পুর ুম েৃসির জনয প্রসর্ েগত
টা পু রাখা োঞ্ছনীয়।

ু বট ৫০ কথবক ৭০

তাক পদ্ধততর ুতবিা
• পু পান করা জ।
• ভারী ডাা ওঠাবনা নামাবনা ও দৈসনক
কাার করার মর্ কবঠার পসরশ্রম
ািয কাজ পসরার করা যায়।

• কোট ো করাগগ্রে পু কেবে োৈ সৈবর্ বে।

• পার্া অবনকক্ষণ জীে থাবক।

• পু করাগ প্রসর্বরাবির ঠিক েযেস্থা সনবর্ বে ও
পসরেন্নর্া েজায় রাখবর্ বে।

• পু কেবড
কবর।

• ৪০ লর্াংবলর কেলী পু কপবক কগব প্লাসিক
ককাাপসে মাউবেজ েযোর করবর্ বে।

• কেড পসরবলািক েযোবরর পবর পার্া সৈবর্ কৈরী করবেন
না।

তাক পদ্ধতততত বাড়তত াভ

গুটির পসরমান
(ককসজ/১০০ সডম)
@ ২৫০/-প্রসর্ ককসজ

• আনুসঙ্গক ংক্র্মবনর ম্ভােনা অবনক
কবম যায় ।
• ১০০ সডম প্রসর্ প্রায় ৫ ককসজ কেসল
গুটি উত্পাৈন করা যায় ।
• গুটির গুনগর্ মান েৃসি পায়।
• াবভর পসরমান কেসল য়।

কে পদ্ধতত

তাক
পদ্ধতত

াভ

৩৯ টি

৩০ টি

৯ টি

৫০

চাচ

• শ্রম াশ্রয় য়।

• পুর পার্া খাওয়া অেস্থায় কেড পসরবলািক কৈবেন না।

মজুসর(@ ২৫০/প্রসর্সৈন)

োয়ু

• ভাভাবে পসরচ্ছনর্া রক্ষা করা যায়।

তক করতবন না

কাযড ক্রম

ভাভাবে

তাক পদ্ধতততত পুপান

৫৫

৫

আনুমাতনক বাড়তত আয় ৩৫০০ টাকা প্রতত ১০০
তডতম।

ড: তপতী দত্ত তবশ্বা, ড: লতি আিতরাজ ও
ড: তভ॰ তলবপ্রাদ

অ্তিক জানতত কযাগাতযাগ করুন :

অসিকর্ত া, ককন্দ্রীয় করলম গবেণা ও প্রসলক্ষণ প্রসর্ষ্ঠান,
েরমপুর-৭৪২১০১,পসিমেঙ্গ
ক ান: (03482) 224713
যাক্স :03482-224714/224890;
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সএআরটিআই
ককন্দ্রীয় করলম গতবণা ও প্রতলক্ষণ প্রততষ্ঠান
ককন্দ্রীয় করলম কবাডড, বস্ত্র মন্ত্রণায়, ভারত রকার
বরমপুর-৭৪২১০১, মুতলড দাবাদ, পতিমবঙ্গl

তাক পদ্ধতততত পুপান
প্রচসর্ ডাা/ কে পিসর্বর্ পুপাবনর েৈব
র্াক পিসর্বর্ ডা বমর্ পার্া পুবপাকার
খাোর সাবে েযোর করব ভাবা মাবনর ও
কেলী গুটি পাওয়া য়ায়। র্াক পিসর্বর্ পুপান
করব গুটি উত্পাৈবনর খরচ ও
কবম এেং
ভারী ডাা ওঠাবনা নামাবনা ও দৈসনক কাার
করার মর্ পসরশ্রম ািয কাজ কথবক অেযাসর্
পাওয়া যায়।বর্ কবাপ পয়তন্ত ডাা/ কে পিসর্বর্
পুপান
কবর পুর চর্ু থত ৈলা কথবক র্াক
পিসর্বর্ পুপান করা যায় এেং পু কপবক
কগব র্াবকর মবিযই প্লাসিক মাউবেজ েযোর
কবর গুটি পাকাবনা যায়।

প্রচসর্ ডাা পিসর্

• পু পাবনর র্াক োুঁল, কাঠ, লক্ত প্লাসিক ো
কাা সৈবয় দর্রী করা যায়।

পুর দলা

পতরমাণ (গ্রাম )

• র্াকগুস দৈবঘ ২৪ ু ট, প্রবস্থ ৫ ু ট য় এেং ৈুটি
র্াবকর মবিয ২ ু ট ৈূরত্ব করবখ প্রবযাজন মর্ ৩
কথবক ৫ টি র্াক দর্রী করা য়ায়।

প্রথম রার পর

১০০ গ্রাম

সির্ীয় রার পর

২৫০ গ্রাম

• একল সডমপাবনর জনয ৬০০- ৭০০ েগত ু ট
জায়গা ৈরকার ( প্রসর্ েগত ু বট ৭০ টি পু)

র্ৃ র্ীয় রার পর

৭৫০ গ্রাম

চর্ু থত রার পর

১৫০০ গ্রাম

পঞ্চম ৈলার চর্ু থত সৈন

২৮০০ গ্রাম

• কাঠাবমা দর্রীর পবর নাইন ৈসড়, নাইন কনট
ো GI র্ার সৈবয় র্াক দর্রী কবর র্ার উপবর
খের কাগজ সেসেবয় পু সৈবর্ বে।

৫৪০০ গ্রাম=৫.৪
ককতজ

কমাট

ডা পাতা পদ্ধতততত তিতডিং
• ৫০- ৬০ সৈন েয়বর
ওসৈক কবর র্াবকর মবিয
• সৈবন ২ কথবক ৩ োর স
• পু রার আবগ ডা
বে।

র্ুুঁ র্ গাবের ডা এসৈক
পুর কেবড সৈবর্ বে।
সডং যবথষ্ট।
পার্ার পসরমান কমাবর্

পুর ুরক্ষা:
• পুর কেবড ুপাসরল করা কাযতূচী অনুযায়ী
পসরবলািক সাবে যাবেক্স অথো সেবজর্া পাউডার
অেলযই েসড়বয় সৈবর্ বে।

র্াক পিসর্

১০০ তডতম কবড পতরতলািতকর
পতরমাণ

তাক ততরীর পদ্ধতত

• পু কেবড খাোর উপবযাগী পার্া থাকব কেড
পসরবলািক েযোর উসচত্ নয়।

১০০তডতমর পতরণত পুপাতনর আদলড অবস্থা
তববরণ

চতুথড দলা

পঞ্চম দলা

র্াপমাত্রা(°কসিবগ্রড)

২৪-২৫

২৩-২৪

আবপসক্ষক আদ্রর্া (%)

৭০-৭৫

৬৫-৭০

স সডং পিসর্

ডা  পার্া

কেবডর পসরমাপ (েগত ু ট)
প্রথবম

১৯০

৩৮০

কলব

৩৮০

৭০০

৫২৫

২৬৩০

ডা পার্ার পসরমান(ককসজ)

