
শাiখ িসরাজ

2015 সােল েনদারলয্াnেসর েডা মােকর্  গ র খামাের িগেয় aবাক হেয়িছলাম। আধুিনক pযুিkর
িবsয়কর বয্বহার খামারিটেক িদেয়িছল aনয্ প। েদেখ মেন হিcল গ র খামার নয়, েযন
েকােনা eক িশlpিত ােন চেল eেসিছ। inারেনট aব িথংস বা আioিট কৃিষেত েয ৈবpিবক
পাnর আনেত যােc eটা তারi sারক। eিটেক বলা হেc sাটর্  pযুিk। বতর্ মান সমেয় sােটর্ র

সংjা পােl েগেছ। sাটর্  মােনi inারেনেটর সে  যুk থাকা। মুহূেতর্ i সব তথয্ পাoয়া যায়
েযখান েথেক। ei শতাbীেত আমরা pেবশ কেরিছ sাটর্  যুেগ। েনদারলয্াnেসর গ র খামারিটo
sাটর্  eকিট গ র খামার। সবিকছু িনয়িntত হেc sাটর্ িল। গ র খাদয্ েদoয়া েথেক  কের
দধু সংgহ পযর্n সবিকছু িনয়িntত হেc যািntক uপােয়।

sাটর্  ফামর্ বয্বsাপনায় pিতিট গ র জনয্ eকিট কের িচপ থােক। িচপিট সাধারণত গলার
কলাের বা কােন টয্াগ লাগােনা থােক। eিট eমন eকিট িচপ যা গ র শারীিরক o পািরপাি র্ক
সবধরেনর তথয্i সংgহ করেত সkম। েযমন, গ র েদেহর তাপমাtা, রkস ালন, জাবরকাটা
েথেক  কের pজনন সমেয়র িনভুর্ ল িহসাব েদয়। মাতৃগ র শারীিরক aবsা সmেকর্  সব
ধরেনর তথয্ িদেয় aসমেয়র গভর্ পাত েরাধ করেত সাহাযয্ কের। গ র কী ধরেনর পুি র
pেয়াজন, কী পিরমাণ আেলা-বাতাস লাগেব, eমনিক গাভীর দধু েদoয়ার সময় সmেকর্ o নানা
তথয্ খামাির inারেনেটর মাধয্েম যুk েবজ েsশন েথেক সরাসির েমাবাiল েফােন েপেত পাের।
েডা মােকর্ র আধুিনক দধু েদাহােনার পdিতটাo চমকpদ। েসখােন গাভী unkু িবচরণ করেত
করেত িনেজi যখন uপলিb কের তার দধু েদoয়ার সময় হেয়েছ, তখন লাiন ধের দধু েদাহােনা
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েকেnd uপিsত হয়। ধু গাভীর uপলিb িদেয় যnt সn হয় না, যnt যখন তার িহসাব িদেয়
uপলিb করেব েয দধু েদাহােনার জনয্ গাভী psত তখনi েস sয়ংিkয়ভােব দধু েদাহােনা 
করেব। aনয্থায় নয়। 2018 সােলর িডেসmেরর র িদেক gামীণেফান আমntণ জািনেয়িছল
তােদর গ র খামাের sাটর্  েটকেনালিজ লি ং aনু ােন। তখন দিkণ েকািরয়ায় eকটা েpাgােমর
িশিডuল  থাকায়  তােদর  েস  aনু ােন  uপিsত  থাকেত  পািরিন।  কাকতালীয়ভােব  দিkণ
েকািরয়ায়o eকটা sাটর্  খামার পিরদশর্েনর সুেযাগ হয়। দিkণ েকািরয়ায় তখন হাড় কাঁপােনা
শীত। ভর দপুুেরi তাপমাtা মাiনাস 1। েসi কনকেন ঠাnার িদেন িসuল েথেক pায় 250
িকেলািমটার পথ পািড় িদেয় চুংনাম pেদেশ িকেমর দgু খামারিটেত েপৗঁছালাম।

িকেমর খামারিটেক খামার না বেল
eকটা দgুিশl pিত ান বলাi ভােলা।
আমােদর  aভয্থর্না  জানােত  খামাের
uপিsত িছেলন sানীয় জনpিতিনিধ,
pািণসmদ  িবভােগর  কমর্কতর্ া  o
aনয্রা। বেল রািখ, দিkণ েকািরয়ায়
e  ধরেনর  দgু  খামার  পিরচালনায়
sানীয় সরকার েথেক  কের বড়
বড়  েকাmািনর  সিkয়  সহায়তা
রেয়েছ।  uেদয্াkা  িকেমর  খামারিট
েবশ  বড়।  েস  তুলনায়  কমর্ী  খুব
eকটা েচােখ পড়ল না। pযুিkর ei
সুিবধা,  যnti  সামেল  িনেc  সব।
eমনিক  খামােরর  পিরেবশ,  আেলা-

হাoয়াo িনয়ntণ করেছ েবশ সূkভােব। আবহাoয়া o পিরেবশ েয েকােনা pাণীর সুsােsয্র জনয্
aনkুেল থাকা pেয়াজন। িবেশষ কের দিkণ েকািরয়ার মেতা েযখােন pচ- শীত o pচ- গরম
থােক েসখােন eসব তথয্ সmেকর্  সবসময়i আপেডট থাকেত হয়। আর e েkেt sাটর্  pযুিk
খুবi কাযর্কর বেল জািনেয়েছন িকম। িতিন জািনেয়েছন, েকািরয়ার আবহাoয়া চরমভাবাপn।
তাi  খামােরর  তাপমাtা িনেয়  সবসময় সেচতন  থাকেত  হয়।  ভােলা uৎপাদন  েপেত  হেল
pাণী েলােক পুি কর খাবােরর পাশাপািশ িদেত হয় ভােলা পিরেবশ। আমােদর েদেশর খামািররা
e েলা িনেজেদর মেতা কের িনয়ntণ কেরন। শীেত েযমন গ র জনয্ ৈতির কেরন চেটর জামা।
গরেম থােক ফয্ােনর বাতাস। আমােদর েদশীয় পdিত েথেক িভnতাটা হেc sাটর্  খামাের eটা
eেকবাের িহসাব করা। িঠক কখন কতটুk আেলা-বাতাস pেয়াজন সবটুki িনয়ntণ করেছ
pযুিk। খামাের aেনক ফয্ান। েস েলা aেটােমিটক। যnt যখন বঝুেব aিতিরk বাতাস pেয়াজন
তখন আপনাআপিন েস েলা চালু হেয় যায়।

িকেমর খামারিটর বয়স চার বছর হেলo sাটর্  pযুিkর আoতায় িনেয় eেসেছন দiু বছর হেয়েছ।
sাটর্  pযুিkর কৃিষর pধান p i িবিনেয়ােগ। হাডর্ oয়য্ােরর পাশাপািশ eকটা বড় িবিনেয়াগ রেয়েছ
সফটoয়য্ােরo। িকম জানান, sাটর্  খামার ৈতিরর খরচটা eকটু েবিশi। তেব খরেচর তুলনায়
লাভ েবশ ভােলাi। িকম আরo িতন খামািরর সে  যুk হেয় eকসে  চারিট খামােরর জনয্ ei
pযুিk িনেয়েছন। হাডর্ oয়য্াের খরচ হেয়েছ pায় 12 েকািট iেয়ান আর সফটoয়য্াের 15 েকািটর
মেতা। pযুিkর বয্বহাের লাভo পােcন িকম। 120িট গাভীর মেধয্ দধু পান 80িট েথেক।
pিতিট গ  pিতিদন pায় 34 িলটার কের দধু েদয়। সব িমেল pিতিদন পােcন pায় 2 হাজার
500 িলটার দধু। pযুিk বয্বহােরর পর আেগর েথেক pিতিট গ  েথেক pায় 7 িলটার দধু
েবিশ পােcন। িকেমর খামােরর দধু েদাহােনার িসেsমিট েনদারলয্াnেসর েডা মােকর্ র মেতা ততটা
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আধুিনক না হেলo যািntক o sয়ংিkয়। দেুধর ণগতমান, পিরমাণ েথেক  কের গাভীর
শারীিরক aবsার eকটা িরিডং পাoয়া যায় কিmuটাের। েসখান েথেক সরাসির দধু চেল যায়
িচিলং কেk। কিmuটারাiজড পdিতেত িনিদর্  তাপমাtায় েসখান েথেকi দধু পয্ােকটজাত হেয়
চেল যায় বাজাের, gাহেকর কােছ। িকেমর পুেরা খামােরর সবিকছু িনয়িntত হয় eকটা কk
েথেক। oটাi িকেমর aিফস, েযখােন রাখা হেয়েছ মলূ কিmuটার o রাuটার। eটােক বলা হেc
েবজেsশন। pিতিট গ র কলাের থাকা িচপিটর সে  েবজ েsশেনর সবসময় তথয্ আদান-pদান
হয়। aেনকটা িজিপeস িচেপর মেতাi। গ  যিদ তার চািহদামেতা খাদয্ না খায়, িকংবা তার
sাভািবক চা লয্ না থােক তাহেল িচপিট aেটােমিটক তথয্ েpরণ করেব েবজেsশেন। েসখােন
বেসi িকম তথয্ েপেয় যােc কিmuটাের। eমনিক েযখােনi থাkক, িকেমর েমাবাiল েফােন
েনািটিফেকশন চেল আসেছ। িকম বলিছেলন, sাটর্  pযুিkর খামার গেড় েতালা েবশ বয্য়ব ল।
বড় খামািরেদর জনয্ খরচটা হয়েতা িঠক আেছ। েছাট বা মাঝাির খামািরেদর জনয্ e বয্য় বহন
কিঠন হেয় যােব। তেব e pযুিk বয্বহাের লাভ েয হেব, e িবষেয় সেnহ েনi।

পাঠক! বলিছলাম আমােদর েদেশo gামীণেফান িনেয় eেসেছ e pযুিk। নারায়ণগে র কা েন
বয্বসায়ী eম e সবরু তার গ র খামােরর আটিট গাভীেক িনেয় eেসেছন gামীণেফােনর sাটর্
গ র খামার বয্বsাপনায়। তারা e বয্বsাপনার নাম িদেয়েছন িডিজকাu। যিদo েকিনয়ায়
িডিজকাu নােম আরo eকিট sাটর্  pযুিk রেয়েছ। গত সpােহ eম e সবুর সােহেবর মােsা
েডiির ফামর্িট ঘুের eলাম। আেগi বেলিছ pযুিkর কৃিষ মােনi িবিনেয়ােগর কৃিষ। eেত বড় বড়
বয্বসায়ীi মূলত িবিনেয়াগ করেছন। eম e সবরু সােহেবর েছেল কৃিষর pিত aনরুk। েছেলর
কৃিষ-খামােরর pিত ভােলাবাসা েদেখi বছর িতেনক আেগ িতিন 14 িবঘা আয়তেনর e েডiির
ফামর্িট গেড় েতােলন। eম e সবুেরর মেতা বড় বড় বয্বসায়ী eখন কৃিষেত িবিনেয়াগ করেছন।
e িবিনেয়াগ যতখািন বািণিজয্ক িচnা েথেক, তার েথেক েবিশ কৃিষর pিত নতুন eক aনুরাগ
েথেক। e খােত িবিনেয়ােগর সmাবনাময় পিরেবশo ৈতির হেয়েছ। িদেন িদেন কৃিষর িচto বদেল
যােc।  িবিশ  বয্বসায়ী  eম  e  সবুেরর  খামারিটo  জানান  িদেc েসi  সmাবনার  কথা।
িবশালাকার খামারিটেত েছাট-বড় েমাট সাতিট েশেড aতয্n পিরকিlতভােব 200 গ  লালন-
পালন করা হেc। eেককিট েশেড eেকক ধরেনর গ ।  ষাঁড়, গভর্ বতী গাভী, দgুবতী গাভী
আর বাছুর রাখা হেয়েছ আলাদা েশেড। eখােনi আটিট গাভীর সে  িডিজটাল িডভাiস যুk
করা হেয়েছ। e েলা eখন শতভাগ কিmuটার িনয়ntেণর আoতায়।

আটিট গাভীর গলায় েঝালােনা হেয়েছ আটিট িডভাiস, যােক বেল েনক টয্াগ। eিট মলূত গাভীর
খাদয্াভয্াস েথেক েয়-বেস থাকার সাধারণ তথয্-uপাt িবে ষণ কের কিmuটাের সরবরাহ
কের। আর গাভীর কােন িবেশষ কায়দায় লাগােনা িডভাiসেক বেল sাটর্  টয্াগ। eিট গাভীর
pজননকাল o সংি  সমসয্া েলার তথয্ সরবরাহ কের। সব তথয্ eকিট রাuটার dারা িনয়িntত
হেয়  কিmuটােরর  িবেশষ  সফটoয়য্ােরর  মাধয্েম  গাভীর  ভােলামেnর  সংেকত  pদান  কের
খামািরেক। e ছাড়া গাভীর আগাম ভয্াকিসেনশন বা oষুধ pেয়ােগর সময়o খামািরর েমাবাiেল
সংেকত িহেসেব চেল আেস; যােত খামাির েকােনা kিতর মেুখ পড়ার আেগi সমাধােনর জনয্
uেদয্াগ িনেত পাের।

gামীণেফােনর sাটর্  eিg িবভােগর েpাডাk ময্ােনজার iমিতয়াজ মাহবেুবর সে  কথা বিল e
pযুিk িনেয়। িতিন জানান, বাংলােদেশর েমাট জনসংখয্ার 46 শতাংশ মানুষ গবািদপ  পালন
কের eবং 20 শতাংশ মানষু গবািদপ  পালন কের জীিবকা িনবর্াহ কের। 1980 সাল েথেক
েদেশর খামািররা কৃিtম pজনেনর মাধয্েম kসিbেডর dারা গ র pজনন  কেরন। e
পdিতর pধান anরায় হেc গ র হরেমানজিনত িহেটর পযর্ায়কাল শনাk করা। েবশ কেয়কিট
ঘটনায় েদখা েগেছ, e হরেমানজিনত তােপর পযর্ায়কাল শনাk না করেত পারায় pিতবার pায়
13 হাজার টাকা kিত হেc। গ  বা গবািদপ র sাsয্সংkাn িবিভn সমসয্া আেগ েথেক
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েবাঝার বা শনাk করার েকােনা uপায় েনi। ফেল েদেশ বতর্ মােন গ র মতুৃয্হার 5.6 শতাংশ।
মােsা েডiির ফােমর্র সািবর্ক েদখােশানার দািয়েt আেছন শিফkল iসলাম। কথা হয় তার সে o।
িতিন জানান, েবজেsশন ৈতিরেত খরচ হয় 28 হাজার 500 টাকা, pিতিট গ র টয্ােগর জনয্
খরচ 6 হাজার 500 টাকা কের। খামােরর আটিট গ েক sাটর্  েটকেনালিজর আoতায় আনেত
খরচ হেয়েছ 80 হাজার 500।

দধু েদাহােনার িবষয়িট eখেনা ei েটকেনালিজর আoতায় আনা হয়িন। আনা হয়িন পিরেবশ
পযর্েবkেণর pযুিko। তেব  েযেহতু হেয়েছ, খুব িশগিগরi হয়েতা েদখব unত িবে র sাটর্
েটকেনালিজর সব ধরেনর বয্বহার আমােদর eখােনo চেল eেসেছ। আগামীর কৃিষ মােনi sাটর্
কৃিষ। আioিট aথর্াৎ inারেনট aব িথংস, e আi aথর্াৎ আিটর্ িফিশয়াল iনেটিলেজn বা কৃিtম
বিুdমtা কৃিষেক েদেব নতুন মাtাÑ e িবষেয় েকােনা সেnহ েনi। unত িব  eখন pািণসmদ
তথা দgু খামাের বয্বহার করেছ aতয্াধুিনক pযুিk। েমা মিনটর, িডিজ কাu, কাuলার িবিভn
নােম sাটর্  pযুিk বয্বহার কের iuেরাপ, আেমিরকা েথেক  কের আি কার িবিভn েদেশর
খামাির uপকৃত হেcন। দিkণ েকািরয়া 2022 সােলর মেধয্ 10 ভাগ pািণসmেদর খামারেক
sাটর্  pযুিk বয্বহােরর আoতায় িনেয় আসার লেkয্ কাজ করেছ। বাংলােদেশ বড় খামািররা
ব মখুী লােভর কথা িচnা কের gামীণেফােনর আনা ei আধুিনক pযুিk বয্বহােরর uেদয্াগ িনেত
পারেবন। িকn মাঝাির বা েছাট আকােরর খামািররাo যােত eর সুফল েপেত পােরন েসজনয্o
pেয়াজন সরকাির-েবসরকাির uেদয্াগ। আর eকিট িবষয় pমািণত সতয্। pযুিk সংখয্ায় যখন
েবিশ বয্বহার হয়, তখন তুলনামলূক হাের তার বয্য় কেম আেস। িনরাপদ o aিধক uৎপাদেন
pযুিkর িবকl েনi।

েলখক : িমিডয়া বয্িkt।

shykhs@gmail.com
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