
বিএলআরআই বিড মাস্টার উদ্ভািনী উদ্যাদ্ের হালনাোদ প্রবিদ্িদন 

 

সঠিক পরিকল্পনা, খাদ্য ও খামাি ব্যবস্থাপনা ও তথ্যেি অভাথ্যব খামাথ্যিি উৎপাদন অবস্থা অনু্যায়ী খাদ্য চারিদা রনরূপণ ও সঠিক 

সমথ্যয় টিকা প্রদান কিথ্যত না পািায় দুধ ও মাাংথ্যসি উৎপাদন খিচ ববথ্যে যায় এবাং বিাথ্যেি প্রাদুভ ভাব ও রবস্তাি ঘথ্যে। ফথ্যে খামািীিা 

আরথ ভকভাথ্যব ক্ষরতগ্রস্ত িয় এবাং তা খামািী  ও উথ্যদ্যাক্তাথ্যদি খামাি কিথ্যত রনরুৎসারিত কথ্যি । এইসকে সমস্যা সমাধান কথ্যল্প একটি 

অফোইন বমাবাইে অযাপরেথ্যকশন ততরি কিা িথ্যয়থ্যে যা িয়স, বলঙ্গ এিং উৎপাদন অিস্থার উপর বিবি কদ্র বুদ্কর মাপ ও দদদ্্ যে  

অথিা ওজন প্রদান সাদ্পদ্ে অবি অল্প সমদ্য় ন্যসনাল বরসার্ য কাউবিল (এন আর বস) এর বিবডং স্টোন্ডাড য অনুসাদ্র স্বল্প খরদ্র্েরুর 

জন্য সুষম ররশণ দিবর করদ্ি পাদ্র। এদ্ি খামাবররা ্দ্রিদ্সই সহদ্জ িাজাদ্র প্রাপ্ত বমক্সবিদ্ডর তুলনায় কম খরদ্র্ সুষম ররশণ 

দিবর করদ্ি পাদ্র।রসইসাদ্থ প্রাবণর দদনবিন প্রদ্য়াজনীয় সবুজ ্াদ্সর পবরমান বনর্ যারদ্ণর পাশাপাবশ খামারীদ্দরদ্ক মাবসক এিং 

িাৎসবরক ্াস উৎপাদন পবরকল্পনা প্রনয়দ্নবদক বনদ্দ যশনা প্রদান করদ্ি পাদ্র। এই এোবিদ্কশটি দিজ্ঞাবনক পদ্ধবিদ্ি িাসস্থান বনম যাণ 

এর জন্য জায়ো বনি যার্ন এিং িাসস্থান দিবরর মদ্ডল সম্পদ্কয বদকবনদ্দ যশনা প্রদান করদ্ি পাদ্র এিং ওজন রেল ছাড়া ওজন বনন যয় 

করদ্ি পাদ্র। খামাদ্র ররাদ্ের প্রাদুি যাি কমাদ্ি খামাদ্র ররাে প্রদ্িদ্শর পূদ্ি য স্বয়ংব য় এলাম য এিং ষুদ্দ িািযার মাধ্যদ্ম টিকা ও 

কৃবমনাশক প্রদাদ্নর জন্য এোবিদ্কশনটি খামারীদ্দর বদক বনদ্দ যশনা প্রদান করদ্ি পাদ্র। এছাড়া এবিদ্কশনটি বিএলআরআই কতৃক 

উদ্ভাবিি বিবিন্ন প্রযুবি ও প্রাণী পালদ্নর বিবিন্ন বদকবনদ্দ যশনা সম্পবকযি িথ্য ই- বুক আকাদ্র খামারীদ্দর কাদ্ছ রপৌছাদ্ি পাদ্র । 

এোবিদ্কশনটি বিএলআরআই এ কম যরি বিজ্ঞানীদ্দর রমািাইল ন্বরর ও ই-রমইল ন্বরর সহদ্জই খামারীদ্দর কাদ্ছ রপৌৌঁদ্ছ বদদ্য় খামারী 

ও বিজ্ঞানীদ্দর মাদ্ে রসতুিন্ধদ্নর কাজ করদ্ি সেম। 

 

 

িছর বিবিক অগ্রেবি 

সাল  অগ্রেবি  

২০১৭ উদ্যাে গ্রহনঃ  

নােবরক রসিায় উদ্ভািন শীষ যক প্রবশেণ কম যশালার মাধ্যদ্ম উদ্ভািনী 

উদ্যােটি গ্রহন করা হয় এিং  অোবিদ্কশনটি দিবর করা হয়। 

 

 

রজলা প্রাবণসম্পদ কম যকিযা কতৃক সেমিা যার্াইঃ  

 

প্রাথবমক িাদ্ি সেমিা যার্াইদ্য়র জন্য প্রাবণসম্পদ অবর্দপ্তদ্রর ২০ জন 

রজলা প্রাবণসম্পদ কম যকিযার কাদ্ছ  অোবিদ্কশনটি উপস্থাপন করা হয় এিং 

সাদ্ি যর মাধ্যদ্ম অোবিদ্কশনটির সেমিা যার্াই করা হয়। িলািদ্ল 

১০০% কম যকিযা মদ্ন কদ্রণ অোবিদ্কশনটি খামাবর পয যাদ্য় েিাবদ প্রাবণর 

সুষম ররশন দিবর ও ওজন বনণ যয় সহবজকরণ করার সাদ্থ সাদ্থ মাঠপয যাদ্য় 

প্রযুবি বিস্তাদ্র সহায়ক এিং প্রযুবিটি মাঠ পয যাদ্য় ব্যিহার করদ্ল খামাবর 

পয যাদ্য় রসিা প্রবপ্তদ্ি ২-২১ ্ন্টা সময় এিং ৩০-৬০০ টাকা অথ য এিং ২-৪ 

বাি যািায়াি সাশ্রয় হয়।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

বিিােীয় প্রাবণসম্পদ কম যকিযা েদ্নর টিবসবি সম্পবকযি অবিমি  

 

টিরসরভ  সময় খিচ যাতায়াত 

আইরিয়া 

বাস্তবায়থ্যনি আথ্যে 

৩– ২৪ ঘন্টা ৫০-৭০০/= ২-৪ বাি 

আইরিয়া 

বাস্তবায়থ্যনি পথ্যি 

১-৩ ঘন্টা ২০-১০০/= নাই 

আইরিয়া 

বাস্তবায়থ্যনি ফথ্যে 

বসবাগ্ররিতাি 

প্রতযারশত 

ববরনরফে 

২-২১ ঘন্টা ৩০-৬০০/= ২-৪ বাি 

 

 

 

 

২০১৭ সািাদ্র প্রাথবমক িাদ্ি বিল্ডদ্টবস্টং:  

 

সািাদ্র প্রাথবমক িাদ্ি বিল্ডদ্টবস্টং কাদ্ল রদখাযায়  অোবিদ্কশণ কতৃযক 

দিবরকৃি প্রবি রকবজ দানাদার  ররশদ্নর মূল্য ২২-২৮ টাকা যা িাজাদ্র প্রাপ্ত 

সমপুবি সম্পন্ন কোটল বিদ্ডর তুলনায় সাশ্রয়ী।  মাঠ পয যাদ্য় পবরমাণ মি 

খায সরিরাদ্হর িদ্ল খামাবরদ্দর ৩৩% খায সরিরাহ এিং ১৬ % খায 

খরর্ সাশ্রয় হদ্য়দ্ছ এিং দুর্ উৎপাদন ২২% বৃবদ্ধ রপদ্য়দ্ছ। 

 

 
 

২০১৮ ইদ্নাদ্িসন রশাদ্কবসং ওয়াকযসদ্প মাননীয় মন্ত্রী, মৎস ও প্রাবণসম্পদ 

মন্ত্রনালয় এর উপবস্থবিদ্ি মন্ত্রনালদ্য় হস্তান্তর  

 

অোবিদ্কশনটি ০৮/০৩/২০১৮ স্বাদ্ল ঢাকায় অনুবিি  ইদ্নাদ্িসন রশাদ্কবসং 

ওয়াকযসদ্প মাননীয় মন্ত্রী, মৎস ও প্রাবণসম্পদ মন্ত্রনালয় এর উপবস্থবিদ্ি 

মন্ত্রনালদ্য় হস্তান্তর করা হয়। অিপর অোদ্কশনটি পুনরায় ১৪/০৫/২০১৯ 

িাবরদ্খ রশাদ্কবসং এ প্রদর্শন করা হদ্য়দ্ছ।  

 

 

 

 

 

২০১৯ রমািাইল অোবিদ্কশনটি পাইলটিং, িলািল বিদ্েশণ , ওয়াকযশদ্প 

উপস্থাপন এিং বিএলআরআই ইদ্নাদ্িসন টিম ও মন্ত্রালদ্য়র প্রবিবনর্ী 

কতৃযক খামাদ্র অোবিদ্কশনটির সেমিা বিদ্েষণঃ 

 

রমািাইল অোবিদ্কশনটি রাজশাহীর রাজািাবড়হাট ও সািাদ্রর 

রহমাদ্য়িপুদ্র খামাবর পয যদ্য় পাইলটিং করা হদ্য়দ্ছ । রাজশাহীর 

রাজািাবড়হাট ও সািাদ্রর রহমাদ্য়িপুদ্র বনি যাবর্ি খামাবরদ্দর  দুর্ 

উৎপাদন পূদ্ি যর তুলনায় েদ্ড় ১২.২% বৃবদ্ধ রপদ্য়দ্ছ, খায  খরর্ ৫.৮৮ % 

কদ্মদ্ছ এিং খায সরিরাদ্হর পবরমাণ ১২.৭৩% সাশ্রয় হদ্য়দ্ছ। 

 

 

 



 

 

 

 

দুদ্র্র গুনেি মাদ্নর রেদ্ে রদখা যায় রয  দুদ্র্র নবন উদ্েখদ্যাগ্য হাদ্র বৃবদ্ধ 

রপদ্য়দ্ছ। বকন্তু এসএনএি, আবমষ ও ল্যাকদ্টাজ এর পবরমাণ বৃবদ্ধদ্পদ্লও 

উদ্েখদ্যাগ্য হাদ্র বৃবদ্ধ পায়বন।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২০২০ ররবিদ্কশণঃ  

িিযমাদ্ন  বিএলআরআই এর অঞ্চবলক রকদ্ে  ররবিদ্কশণ এর কাজ র্লমান 

রদ্য়দ্ছ।  

 

সংিাদ পদ্ে  বিএলআরআই বিড মাস্টার রমািাইল এোবিদ্কশনঃ  

 

৩১/০৭/২০২০ ইং িাবরদ্খ িহুর প্রর্বলি দদবনক প্রথম আদ্লা বিএলআরআই বিড 

মাস্টার রমািাইল এোবিদ্কশন এর  উপর “েরুর ওজন এিং পবরমাণ জানদ্ি 

অোপ”  নাদ্ম একটি বলখা প্রকাশ কদ্র (সংযুবি -১)। উি বলখায়  এোবিদ্কশনটি 

সুবির্াজনক বিবিন্ন বদক তুদ্ল র্রা হয়। রসইসাদ্থ ঈদ্দর েরু বকনায় েরুর ওজন 

বনন যদ্য় র িার কাদ্ছ অোবিদ্কশদ্নর গুরুত্ব তুদ্ল র্রা হদ্য়দ্ছ।  এছাড়া েি 

৩০/০৮/২০২০ইং িাবরদ্খ সময় অনলাইন বিবিক সংিাদ, সমদ্য় িথ্য প্রযুবির 

সময় প্রচ্ছাদ্দ “নাড়ীভ ৌঁবড় িাদ্দ গুরর মাংস ওজন জানাদ্ি অোপ” নাদ্ম অপর একটি 

সংিাদ প্রকাবশি হয় (সংযুবি -২)।  

 



 

                                                                                                                

 

                                                                                                                   (রমাঃ আহসানুল কবির ) 

                                                                                                                      দিজ্ঞাবনক কম যকিযা 

                                                                                                                   িাদ্য়াদ্টকদ্নালবজ বিিাে 

                                                                                                                 বিএলআরআই, সািার, ঢাকা-১৩৪১। 

রমািাইল কদ্লর মাধ্যদ্ম রসিাঃ 

বিএলআরআই বিড মাস্টার রমািাইল এোবিদ্কশদ্ন জরুবর রযাোদ্যাে নাদ্ম 

একটি অপসন রদ্য়দ্ছ যার মাধ্যদ্ম খামাবররা বিএলআরআই এ কম যরি 

বিজ্ঞানীদ্দর রমািাইল ন্বরর রপদ্ি পাদ্র। েি অথ য িছদ্র শুধু আমার মাধ্যদ্ম 

রমাট ১৭০ জনদ্ক িথ্য রসিা প্রদান করা হদ্য়দ্ছ।   

 

ই- রমইল  এর মাধ্যদ্ম রসিাঃ  

বিএলআরআই বিড মাস্টার রমািাইল অোবিদ্কশদ্ন মন্তব্য করুন নাদ্ম 

একটি অপসন রদ্য়দ্ছ যার মাধ্যদ্ম রযদ্কান ব্যাবি িার বিবিন্ন প্রশ্ন ও মন্তব্য 

করদ্ি পাদ্রন।  প্রদ্শ্নর উির ই-রমইল এর মাধ্যদ্ম জানাদ্না হয়। েি অথ য 

িছদ্র ই-রমইল  এর মাধ্যদ্ম বিবিন্ন রমাট ৭২ জনদ্ক রসিা প্রদান করা 

হদ্য়দ্ছ। 

 

 ডাউনদ্লাড 

 এবিদ্কশনটি Goggle Play Store এিং বিএলআরআই এর  

ওদ্য়ি সাইট  এ BLRI FeedMaster নাদ্ম Upload করা হয়। 

শুধু রিদ্স্টার রথদ্ক ৩৩০০০+ (রিবেশ হাজার এর অবর্ক) ডাউনদ্লাড 

হদ্য়দ্ছ এিং ডাউনদ্লাড কারীদ্দর মূল্যাযদ্ন এোবিদ্কশটি িিযমাদ্ন ৫ এর 

রেদ্ল ৪.৫ রপদ্য়দ্ছ।  Goggle Play Store এর ২০১৮ স্বাদ্লর িথ্য 

আনুসাদ্র িাংলাদ্দশ সহ বিবিন্ন রদদ্শ এবিদ্কশনটি ব্যিহার কাবরর িথ্য 

বনদ্র্র বর্দ্ে রদওয়া হল।  
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িফডমা�ার অ৵াপ� উ�াবন কেরেছ বাংলােদশ
�া�ণস�দ গেবষণা ইন��উট (িবএলআরআই)।

গর�র ওজন-মাংেসর পিরমাণ জানােব অ৵াপ

শহেরর ��িশর ভাগ মানুেষর আ� গর� ��নার অিভ�তা হয় 

সাধারণত বছের একবারই। ঈ�ল আজহার সময়। এর বাইের 

বছরজ�েড় মাংেসর জন৵ কসাইেয়র �দাকােন রেড �গঁেথ রাখা 

মাংেসর চাকা বা শ�তাতপিনয়ি�ত �দাকােন কােচর বাে� খ� 

খ� কের রাখা মাংেসর ওপরই িনভ৴র করেত হয়। শ�ের 

জীবেনর এ অভ৵�তায় ঈ�ল আজহার সময় গর� িকনেত িগেয় 

অেনক আনািড় ও �ৗিখন ��তাই ��ান গর� ভােলা, ��ান 

গর�েত মাংস কতট�ক� হেব, এ িনেয় ধে� পেড় যান। 

এবার কেরানাভাইরাস পিরি�িত ঈ�ল আজহােক িঘের গর� 

��নােবচার �াভািবক িচে� ব৵াপক পিরবত৴ন ঘ�েয়েছ। সরকার 

হােটর সংখ৵া সীিমত কের িদেয়েছ। ফেল �ই–িতন বছর ধের 

অনলাইেন গর� ��নার �য ধারা �র� হেয়েছ, এবার তা ব৵াপকতা 

�পেয়েছ। হােটর �চেয় অনলাইেন গর� ��নার িনভ৴রতা ��েড়েছ। 

�সই সে� ��েড়েছ গর� ব৵ব�াপনার জন৵ বাংলােদশ �া�ণস�দ 

গেবষণা ইন��উেটর (িবএলআরআই) ��ির অ৵ােপর কদর।

অন৵ সমেয়র ত�লনায় জ�লাই মােস িবএলআরআই িফডমা�ার 

নােমর অ৵াপ� ��ল �� ��ার �থেক ি��ণসংখ৵ক ডাউনেলাড 

হেয়েছ। কারণ অ৵াপ�র কেয়ক� অপশেনর মেধ৵ এক� 

অপশেনর মাধ৵েম গর�র স�াব৵ ওজন ও মাংেসর পিরমাণ স�েক৴ ধারণা পাওয়া যায়। 

বাংলােদশসহ ১৫� �দেশ অ৵াপ� ব৵বহার হে�। পাইলট পয৴ােয় বা�বায়ন �েষ অ৵াপ� জাত�য় পয৴ােয় 

ব৵াপকভােব ব৵বহােরর িস�া� ��ওয়া হেয়েছ গত ৭ জ�ন।

নাজনীন আখতার, ঢাকা
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িবএলআরআই জািনেয়েছ, অ৵ােপ ��শন, বাস�ান, ওজন, �কার এলাম৴, বই, উ�াবক পিরিচিত, জর�ির 

�যাগােযাগ ও ম�েব৵র অপশন রাখা আেছ। বাংলা ও ইংেরিজ ভাষায়। িফতা িদেয় বুেকর মাপ, �দঘ৴৵ (ইি�) 

িলেখ �মাট ওজন ও মাংেসর পিরমাণ ��র করা যায়। �দঘ৴৵ মাপার ��ে� ��ান পেয়� �থেক ��ান পেয়� পয৴� 

মাপ িদেত হেব, তা অ৵ােপ ছিব িদেয় �দিখেয় �দওয়া হেয়েছ।

সাভাের অবি�ত িবএলআরআইেয়র মহাপিরচালক নাথু রাম সরকার বেলন, গর�র ওজন ও মাংেসর ধারণা 

�পেত ম৵ানুয়াল প�িত ব৵বহার হেয় থােক। �সই ধারণার ওপর িভি� কের গর�র বয়স, িল� ও উৎপাদনসহ 

আনুষি�ক িবিভ� িবষয় যু� কের অ৵াপ� ��ির কেরেছন িবএলআরআইেয়র ���ািনেকরা। এ� মুহূেত৴ 

কাি�ত তথ৵� জািনেয় িদে�। ওজন ও মাংেসর পিরমাণ জানার ��ে� ৯৫ শতাংশ যথাযথ তথ৵ �দয় অ৵াপ�।

সংি��রা জািনেয়েছন, গর�র ওজন মােপর ম৵ানুয়াল প�িত� হে� (গর�র বুেকর ��ড় �x�দঘ৴৵)/৬৬০। বুেকর 

��ড় এর বগ�মূল ও �দঘ৴৵ ইি�েত িনেত হেব।

অ৵াপ�র উ�াবক িবএলআরআইেয়র ���ািনক কম৴কত৴া �মা. আহসানুল কিবর জানান, গর�েক যথাযথ 

পিরমােণর খাবার খাইেয় �া�৵করভােব লালনপালেনর উে�েশ৵ খামািরেদর জন৵ মূলত অ৵াপ� ��ির করা 

হেয়েছ। এখন এ� ব৵বহার করেছ ১৮ হাজার ব৵বহারকারী। িতিন জানান, গত মােস অ৵াপ� ৮৩০ জন 

ডাউনেলাড কেরেছন �গেলর �� ��ার �থেক। এ মােস এটা ��েড় ২ হাজার ৩৮০ জন হেয়েছ। অন৵ মাস�েলায় 

এটার ডাউেলাড এক হাজােরর িনেচ থােক। ২০ জ�লাই �থেক এ� ব৵বহার অেনক ��েড়েছ। এটা ঈ�ল আজহার 

কারেণ বেল িতিন মেন করেছন। 

আহসানুল কিবর জানান, অ৵াপ�র মাধ৵েম গর�র চামড়া ও নািড়ভ�ঁিড় বাদ িদেয় ওজন আেস। িতিন জানান, 

গর�র যথাযথ ব৵ব�াপনার জন৵ িফডমা�ার নােম এই অফলাইন �মাবাইল অ৵াি�েকশন� ��ির করা হয় ২০১৬ 

সােল। �থেম �ধু সাভাের এ� পাইল�ং পয৴ােয় �েয়াগ করা হয়। পের সাভােরর মু�রীেখালা, রাজশাহীর 

রাজাবািড় হাট ও িসরাজগে�র বাঘাবািড়েত �েয়াগ করা হয়। এ বছর �থেক এ� সারা �দেশ �েয়ােগর িস�া� 

িনেয়েছ মৎস৵ ও �া�ণস�দ ম�ণালয়।

শাহজালালর ইসলামী ব৵াংক িলিমেটেডর �ধান শাখার ��৵� িনব৴াহী কম৴কত৴া �মাহা�দ িবন ইমদাদ 

িবএলআরআই িফডমা�ার অ৵াপ� ব৵বহােরর কথা জানােলন। িতিন ঈ�ল আজহা উপলে� এবার হা�া–হা�া 

ডটলাইন নােমর এক� সং�ার মাধ৵েম অনলাইেন এক� গর� িকেনেছন। িতিন িফডমা�ার অ৵ােপ ত�র ��না 

গর��র বুেকর মাপ ৬০ ইি� ও িনিদ৴� �দঘ৴৵ ৪৩ ইি� ��খার পর �মাট ওজন �দিখেয়েছ ২৩৪ দশিমক ৫৫ 

��িজ। এেত ৫৫ শতাংশ িহসােব মাংেসর স�াব৵ পিরমাণ �দখােনা হেয়েছ ১২৯ �থেক ১৪০ দশিমক ৭৩ ��িজর 
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মেধ৵। িতিন বেলন, অ৵াপ� স�েক৴ ��মন ��ােনা �চার ��ই। ��ারবািনর গর� ��নার আেগ এ অ৵াপ� 

ব৵বহােরর মাধ৵েম ��তারা ওজন ��ওয়াসহ মাংেসর স�াব৵ পিরমাণ স�েক৴ ধারণা িনেত পারেবন।

গর� খামাির হা�া–হা�া ডটকেমর ��া�ধকারী আর �� হা�ান বেলন, ত�রা অনলাইেন গর�র ওজন–ছিব িদেয় 

িদে�ন। �সই সে� ��তােদর যাচাই করার সুিবধােথ� ওেয়বসাইেট িফডমা�ার অ৵াপ� সংযু� কের িদে�ন। 

িতিন বেলন, ‘গত বছরও আমরা ��ারবািনর গর� িবি�র সময় অ৵াপ� সংযু� কের িদেয়িছলাম। তেব এবার 

এটার ব৵বহার ��িশ মেন হে�। এবার কেরানাভাইরাস পিরি�িতেত অেনেকই হােট না িগেয় অনলাইেনর ওপর 

িনভ৴র করেছন। এ কারেণও অ৵াপ�র ব৵বহার বাড়েত পাের। আমরাও িনেজেদর খামাের গর� পালেনর জন৵ 

অ৵াপ� ব৵বহার কের থািক।’ 

িতিন জানান, মািনকগে�র িসংগাইর উপেজলার দি�ণ জামশা �ােম �ই একর জিমর ওপর ত�র খামার রেয়েছ। 

১৫ জ�লাই �থেক অনলাইেন ��ারবািনর গর� িবি� �র� কেরেছন। িবি� আশাব৵�ক। 

িবএলআরআই উ�ািবত অ৵াপ� বাংলােদশ ছাড়াও ব৵বহার হে� ভারত, পািক�ান, �সৗিদ আরব, বাহরাইন, 

ওমান, কাতার, ক�েয়ত, সংযু� আরব আিমরাত, িস�াপুর, িময়ানমার, মালেয়িশয়া, দি�ণ ��ািরয়া, 

নাইেজিরয়া ও অে�িলয়ায়।

অ৵াপ� ��িরর উে�শ৵

সিঠক পিরক�না, খাদ৵ ও খামার ব৵ব�াপনা ও তেথ৵র অভােব গর�র খাদ৵চািহদা িনর�পণ ও িঠক সমেয় �কা 

িদেত না পারায় �ধ ও মাংেসর উৎপাদন খরচ ��েড় যায় এবং ��ােগর �া�ভ৴াব �দখা �দয়। ফেল খামািররা 

আিথ�কভােব �িত�� হন। ত�রা খামার করেত উৎসাহ ��াধ কেরন না।

িফডমা�াের গর�র বয়স, িল� ও উৎপাদন অব�ার ওপর িভি� কের বুেকর মাপ ও �দঘ৴৵ অথবা ওজন সােপে� 

ন৵াশনাল িরসাচ৴ কাউি�েলর (এনআরিস) িফিডং �৵া�াড৴ অনুসাের অ� সমেয় অ� খরেচ গর�র জন৵ সুষম 

��শন ��ির করেত পাের। এেত খামািররা ঘের বেসই সহেজ বাজাের �া� িম�িফেডর ত�লনায় কম খরেচ সুষম 

��শন ��ির করেত পােরন। �সই সে� অ৵াপ� �াণ�র �দনি�ন �েয়াজনীয় সবুজ ঘােসর পিরমাণ িনধ৴ারেণর 

পাশাপািশ খামািরেদর মািসক ও বািষ৴ক ঘাস উৎপাদন পিরক�না �ণয়েন িদকিনেদ৴শনা িদেত পাের। বাস�ান 

��িরর মেডল স�েক৴ িদকিনেদ৴শনা িদেত পাের। ওজন ��ল ছাড়া ওজন িনণ�য় করেত পাের। খামাের ��ােগর 

�া�ভ৴াব কমােত খামাের ��াগ �েবেশর আেগ �য়ংি�য় অ৵ালাম৴ ও খুেদ বাত৴ার মাধ৵েম �কা ও ক�িমনাশক 

�দওয়ার জন৵ খামািরেদর িদকিনেদ৴শনা িদেত পাের।
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 তথ� �যুি�র সময়
আপেডট- ৩০-০৭-২০২০ ২১:৫২:২৭

নািড়ভুঁিড় বােদ গ�র মাংেসর ওজন জানােব অ�াপ!

সামেনই �কারবািন ঈদেক সামেন �রেখ রমরমা গ�র

বাজার। কেরানার কারেণ িকছুটা ি�িমত হেলও অনলাইেনও

গ� িকনেছন অেনেক। এই অব�ায় গ�র ওজন িনণ�েয়র

জন� সাভােরর বাংলােদশ �ািণস�দ গেবষণা

ইনি�িটউেটর প� �থেক এবার উ�াবন করা হেয়েছ একিট

অ�াপ যা জানােত স�ম গ�র স�াব� ওজন। 

�ধু বাংলােদশ নয় িবে�র আেরা ১৫ িট �দেশ এই অ�াপ ব�বহার করা হে� এখন। িদেন িদেন

�বেড়ই চেলেছ এই অ�ােপর অ�যা�া। �কারবািনেক সামেন �রেখ ি��ণ পিরমােণ �বেড়েছ এই

অ�াপিটর ডাউনেলাড। 

 িবএলআরআই জািনেয়েছ, িফতা িদেয় বুেকর মাপ, �দঘ�� (ইি�) িলেখ �মাট ওজন ও মাংেসর

পিরমাণ �বর করা যায়। �দঘ�� মাপার ��ে� �কান পেয়� �থেক �কান পেয়� পয�� মাপ িদেত

হেব, তা অ�ােপ ছিব িদেয় �দিখেয় �দওয়া হেয়েছ।

সংি��রা জািনেয়েছন, গ�র ওজন মােপর ম�ানুয়াল প�িতিট হে� (গ�র বুেকর �বড় বগ�মূল X
�দঘ��)/৬৬০। বুেকর �বড় এর বগ�মূল ও �দঘ�� ইি�েত িনেত হেব। 

  

অ�াপিটর উ�াবক িবএলআরআইেয়র �ব�ািনক কম�কত�া �মা. আহসানুল কিবর জানান, গ�েক

যথাযথ পিরমােণর খাবার খাইেয় �া��করভােব লালনপালেনর উে�েশ� খামািরেদর জন� মূলত

অ�াপিট �তির করা হেয়েছ। এখন এিট ব�বহার করেছ ১৮ হাজার ব�বহারকারী। িতিন জানান, গত

মােস অ�াপিট ৮৩০ জন ডাউনেলাড কেরেছন �গেলর �� ��ার �থেক। এ মােস এটা �বেড় ২

হাজার ৩৮০ জন হেয়েছ। অন� মাস�েলায় এটার ডাউেলাড এক হাজােরর িনেচ থােক। ২০

জুলাই �থেক এিট ব�বহার অেনক �বেড়েছ। এটা ঈ�ল আজহার কারেণ বেল িতিন মেন করেছন।

আহসানুল কিবর জানান, অ�াপিটর মাধ�েম গ�র চামড়া ও নািড়ভুঁিড় বাদ িদেয় ওজন আেস। 

অ�াপিটর ��-��ার িল�- https://play.google.com/store/apps/details?

id=com.rashedmarjan.feedmaster&hl=en
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