পশ্চিমবঙ্গে তুঁ তঙ্গেশম চাঙ্গেে অর্থ নীশ্চত
(1 একে বা 3 শ্চবঘা প্রশ্চত বছে)


তুঁ তজাত রেশমচাঙ্গেে মাধ্যঙ্গম কাুঁচা রেশম উৎপাদঙ্গন পশ্চিমবে তৃতীয় স্থাঙ্গন
েঙ্গয়ঙ্গছ [2365 টন শতকো 10 ভাগ]




রবশ্চশেভাগ রেশমচােী প্রাশ্চিক (পশ্চেবােশ্চপছ 7.5 শ্চবঘােও কম জশ্চম েঙ্গয়ঙ্গছ)
প্রধ্ানত : 2100 গ্রাঙ্গম প্রায় 15,400 রেক্টে জশ্চমঙ্গত তুঁ তচাে েয় (শতকো 7 ভাগ)




তুঁ ত রেশমচাে মূলত: মালদা, মশ্চশথদাবাদ ও বীেভূ ম রজলাঙ্গত রকন্দ্রীভূ ত
বছঙ্গে প্রধ্ানত:পাুঁচটি ঋতঙ্গত রেশমচাে েঙ্গয় র্াঙ্গক
অনকূল ঋত : অঘ্রাোয়নী ও ফাল্গুশ্চন
প্রশ্চতকূল ঋত : উচ্চ তাপমাত্রা এবং উচ্চ আর্দ্থতা



তুঁ ত জশ্চম: স্থানীয় প্রজাশ্চত বা S-1, S-1635 ও C-2038



মূলত বহুপ্রজ (শ্চনস্তাশ্চে) শ্চভশ্চিক সংকে প্রজাশ্চত
তুঁ তপাতাে উৎপাদন খেচ (~16000 রকশ্চজ প্রশ্চত একে)
#

উপাদান
খেচ (Rs.)
িল্মদে ল্োঙল্ চোষিোিদ খেচ(5 রজোড়ো)
2500
শ্রবমে খেচ (িুুঁ িিোগোমনে েক্ষণোমিক্ষণ প্রবি
29000
শ্রম বদিস 145 টোেো বহমসমি

তুঁ তজাত রেশমগুটিে উৎপাদন খেচ (~710 রোগ মক্ত
শ্চিম প্রশ্চত একে)
উপাদান
খেচ (Rs.)
#
পোিোে জনয খেচ (11 টন)
বিমমে জনয খেচ (710 রেোগ মুক্ত
বিম)
জীিোনুনোশে / েোসোয়বনে
শ্রবমে খেচ (প্রবি শ্রম বদিস 165
টোেো বহমসমি)

হোে শিেেো 8 টোেো বহমসমি)
স্থোপনো খেমচে িোগ (15 িছে বহমসমি)

3840
1804
6185
57730
210
500
2084
1042
3836

রমাটl
পশ্চেবতথনশীল খেচ + স্থায়ী খেচ (VC+FC )

61566

প্রশ্চত রকশ্চজ পাতাে দাম

3.85

(VC)

6401

3550
2800
33000

ওয়োবেক ং েযোবপটোমল্ে উপে সুদ
িোবষকে শিেেো 12 টোেো বহমসমি

4722

পবেিহন, বিপণন ও অনযোনয

5000

রমাট

91399

বিবডংএে (25 িছে) এিং
উপেেমণে (10 িছে) বহমসমি
অিমূল্যোয়ন

(FC)

8000

পশ্চেবতথনশীল খেচ

রগোিে খোদ (FYM) (8 টন)
েোসোয়বনে সোে 2.4 কু. ইউবেয়ো; 1.6 কু.
বিএবপ এিং 0.75 কু. এমওবপ)
জল্মসচ িোিদ খেচ (12 িোে)
বপবপবস এিং অনযোনয (বনম রিল্,
িোবিবিন, ইিযোবদ)
ওয়োবেক ং েযোবপটোমল্ে উপে িোবষকে সুদ
শিেেো 12 টোেো বহমসমি
রমাট
িূ বম েোজস্ব (70টোেো প্রবি বিঘো বহমসমি)
িযিহৃি উপেেণ এে অিমূল্যোয়ন
স্থোপনো খেমচে উপে সুদ (িোবষকে সুমদে

স্থায়ীখেচ

স্থায়ীখেচ
(FC)

পশ্চেবতথনশীল খেচ
(VC)

)

42327

11200

পশ্চেবতথনশীল খেচ + স্থায়ী খেচ (VC+FC) 102599
প্রশ্চত রকশ্চজ রেশমগুটিে উৎপাদন খেচ

299

পশ্চেবতথনশীল

বহুx বহু

বহুx শ্চি

শ্চি x শ্চি

প্রশ্চত 100 রোগ মক্ত
শ্চিঙ্গম ফলন (রকশ্চজ)

29.34

44.78

55.17

আয় বযঙ্গয়ে অনপাত 0.94 : 1 1.38 : 1 1.41 : 1
রেশমগুটিে বিক্রয় মূল্য @ Rs.200 (িহুx িহু);
Rs.250-350 (িহু x বি ও বি x বি)

আশ্চর্থ ক লাভ
 রমোট রেশমগুটিে উত্পোদন 342 রেবজ
 প্রবি 100 রেোগ মুক্ত বিমম রেশমগুটিে গড়
উত্পোদন 48.20 রেবজ
 প্রবি রেবজ রেশমগুটিে গড় মূল্য 300 টোেো
 প্রবি রেবজ িুুঁ ি পোিোে গড় মূল্য 5 টোেো (5
টন)
 রমাট আয় 1.28 লাখ টাকা
 আয়-বযঙ্গয়ে অনপাত : 1.24 : 1

