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বর্তমানে গাভীর গভ তপরীক্ষার সেবাটি সেভানব সেওয়া হয়

খামানরর গাভী

প্রজেে করানোর তর্ে

মাে পর গাভী

কৃতিম প্রজেে কমীনক ডাকাস্থােীয় কৃতিম প্রজেে সকনে সেওয়া

সরক্টাল পালনপশাে এর মাধ্যনম গভ তাবস্থা োচাই





প্রচতলর্ পদ্ধতর্র েীমাবদ্ধর্া

• েরকাতর কৃতিম প্রজেে কমী বা সেচ্ছানেবীগণ প্রজেেকৃর্ গাভীর প্রায় ১০ শর্াাংনশর গভ তপরীক্ষা

কনর থানকে বাকী ৯০ শর্াাংনশর সবতশ গাভী গভ তপরীক্ষার বাইনর সথনক োয়

• কৃতিম প্রজেে সকে েমূনহ গভ তপরীক্ষা করানোর জন্য গাভী তেনয় সেনর্ হয় তবধায় এটি সবশ

শ্রমোধ্য এবাং ব্যয়বহুল

• প্রজেে কমীনক বাতিনর্ তেনয় তগনয় গভ তপরীক্ষা করানোও খামারীর জন্য ব্যয় বহুল এবাং েবেময়

অতভজ্ঞ কমী পাওয়া োয় ো।

এেব কারনে প্রতর্ বছর তবপুল োংখ্যক খামারী র্ানের গাভীর গভ তপরীক্ষা করানর্ ব্যথ ত হনয়

আতথ তক ক্ষতর্র েম্মুখীে হে এনর্ দুধ ও মাাংনের উৎপােে ব্যাহর্ হয়।



1% BaCl2





ফলাফল তেণ তয়:

সেনগটিভ পনজটিভ

ছতবটি োাংনকতর্ক, শুধু ধারণা পাওয়ার

জন্য



পরীক্ষাগানর রাোয়তেক পদ্ধতর্নর্ গাভীর গভ তপরীক্ষা



গাভীর গভ তপরীক্ষার তকট

• েল্প পতরেনর খামারীরাই পরীক্ষা করনর্ পারনব

• েহনজ ব্যবহার সোগ্য

• খরচ কম (েনব তাচ্চ ৫০ টাকা)

”ড্রপার সবার্নল ৫ তমতল BaCl2, একটি সটস্টটিউব

এবাং একটি তেনে ততশকার েমন্বনয় খামার পে তানয়

ব্যবহার উপনোগী তকট তর্তর করা েম্ভব”

োর ফনল:



মাঠপে তানয় কৃষক কর্ততক রাোয়তেক পদ্ধতর্নর্ গাভীর গভ তপরীক্ষা





োংতক্ষপ্ত প্রস্তাবেমূহ

• প্রতর্ বছর সকেীয় ঔষধাগার সথনক োরানেনশ সে রাোয়তেক ও েন্ত্রপাতর্ েরবরাহ

করা হয় র্ার োনথ তবোমূনে গভ তপরীক্ষার জন্য BaCl2 এবাং সটস্ট টিউব েরবরাহ

করা।

• খামার পে তানয় তবর্রনের জন্য তকট আকানর েরবরাহ করা।

• খামারী ও মাঠ পে তানয়র সেচ্ছানেবীনের (CEAL, LSP, AIT প্রভৃতর্) তকট

ব্যাবহানরর উপর প্রতশক্ষণ প্রোে করা।

• গভ তপরীক্ষায় সরক্টাল পালনপশে এর পাশাপাতশ মাঠ পে তানয়র েপ্তর েমূনহ রাোয়তেক

পরীক্ষার মাধ্যনম গভ তাবস্থা তেণ তনয়র ব্যবস্থা থাকানক তেতির্ করা।



সেবা প্রোনের প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্

খামানরর গাভী

প্রজেে করার এক মাে

পর গাভীর প্রস্রাব োংগ্রহ

গভ তপরীক্ষার কীট তেনয় তেজ খামানরস্থােীয় প্রাতণেম্পে েপ্তর/ সেবানকে

রাোয়তেক পরীক্ষার মাধ্যনম গভ তাবস্থা োচাই



আইতডয়া বাস্তবায়নে প্রর্যাতশর্ ফলাফল (TCV)

েময় খরচ োর্ায়ার্

পূনব ত
৩ মাে ৫০০-১০০০ টাকা ১ বার (গাভী েহ)

পনর
১ মাে ০-৫০ টাকা ১ বার (গাভী ছািা)

সমাট পাথ তকয

২ মাে ৫০০-১০০০ টাকা ০ (গাভী তেনয় সেনর্

হয় ো)

অন্যান্য
তবপুল োংখ্যক গাভীনক পরীক্ষার আওর্ায় আো োনব






