
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



প�পালন (Silkworm Rearing): 
 
প�ঘের ব�েশর চাটাই এর �তির ডালােত �রেখ �রশম �পাকা পালন করােক প�পালন 
বেল। �রশম �পাকােক �ানীয় ভাষায় প� বলা হয়। 
 

 
প�পালন 

প�েপাকার জীবনচ�: 
প�েপাকার জীবন চে�র ০৪� পয �ায় রেয়েছ- 

1. িডম (০৯-১০ িদন) 
2. লাভ�া বা প� (২২-২৫ িদন) 
3. িপউপা (১০-১২ িদন) 
4. মথ (০৩-০৪ িদন) 

বিণ �ত ০৪� পয �ােয়র মে� লাভ�া বা প� অব�ায় এরা 
��মা� �তঁপাতা খায়।   

 
প� অব�া আবার ০৫� পয �ােয় �শষ হয় - 

1. �মেট কলপ 
2. �দা কলপ 
3. �ত কলপ 
4. �শাধ কলপ  
5. �রাজ কলপ 

�থম ০৩ কলপ অথ �াৎ �মেট কলপ হেত �ত কলপ এর রহা �থেক উঠা পয �� অ� বয়েসর প� বা চাকী প� বেল। 
�শেষর ০২ কলপ অথ �াৎ �শাধ কলপ ও �রাজ এর প�েক বয়� প� বলা হয়।  
 
�তঁপাতা : 
 

�তঁ পাতা �রশম �পাকার একমা� খা�। চাকী প�র জ� রস ও ��াি�ন�� পাতা 
�েয়াজন। অপরপে� বয়� প�র জ� �শ ও �� ��াি�ন�� কম রসওয়ালা  পাতা 
�েয়াজন।  
 

 
�তঁগাছ 

 
চাকী প�পালন প�িত : 
�মেট কলপ : 
িডম �থেক �খােনা (�টেব) প� �ািশং কের বা �ঝেড় িনেয় প�পালন ডালােত �ানা� করার 
পর �থেকই ”�মেট কলপ” �� হয়। �মেট কলেপ প� ১২ �থেক ১৩ িফিডং অথ �াৎ ৩ িদন 

�থেক ৩ 
১

২
 িদন পাতা খায়।  

 
 

�মেট কলেপর প� 

 কােঠর ডালােত চাকী প�পালন করা উ�ম। 

 �য ডালােত �ািশং এর পর  প� �ানা�র করেত হেব �স ডালা আেগ �থেকই �ঝেড় �েছ উপের পিলিথন 

কাগজ িদেত হেব। পিলিথেনর সাইজ ডালার মােপর ি��ণ হেব। 

 কাগেজর অেধ �েকর উপর িডেমর শীট বা �জ িডম �থেক প� �ঝেড় িনেত হেব। 

 আেগ �থেক কিচ পাতা ০.৫ �স.িম. × ০.৫ �স.িম. বগ �া�িতর সাইেজ িপড়ার উপর �রেখ ধারােলা �ির িদেয় 

খ� খ� কের �কেট পির�ার িভজা চেটর মে� রাখেত হেব। 

 এরপর পািখর পালক িদেয় চারিদেক �থেক পাতা �িছেয় �চৗকােনা কের চাকী ব�ধেত হেব। পালক িদেয় 

চাকীর উপিরভাগও সমান কের িদেত হেব। হাত িদেয় এসব করা যােবনা। 

 �মেট কলেপ প�র �বেড তাপমা�া ২৮ িড�ী �সলিসয়াস এবং অ� �তা ৮৫% রাখেত হেব। 



 সকাল ১০টায় িবকাল ৪-০টা, রাত ১০টা ও �ভার ৪টা অথ �াৎ ২৪ ঘ�ায় ৪ বার প�েক িফিডং িদেত হেব। 

 ১২/১৩ িফিডং পাতা খাওয়ার পর প� রহােত বেস। রহা অব�ায় প� �কান পাতা খায়না। এেক িব�াম সময় 

বেল। 

 
�দাকলপ  :  
�মেট কলেপর প� রহা �থেক উঠেলই �দাকলেপ পদাপ �ণ কের। ৫� কলেপর মে� 
�দাকলেপর �ািয়�কাল সবেচেয় কম। �দাকলেপ ৯-১০ িদন প� িফিডং খায়। 

 
�দাকলেপর প� 

 
 প� রহা �থেক উঠার পর �থম খাবার �দয়ার আেগ কাজ হেব প�র শরীর িবেশাধন করা। এেক �বড 

িবেশাধন বেল। 

 খবেরর কাগজ বা পিলিথন উ�েয় �ফলার ১০/১৫ িমিনট পর প�র �বেডর উপর জাল িদেত হেব।  

 প� পাকার উপর উেঠ আসেব। পেরর িফিডং এর সময় জালসহ প� ন�ন ডালােত �ানা�র করেত হেব। 

ডালার উপের আেগ �থেক পিলিথন িবিছেয় িদেত হেব।  

 ডালার আবজ�না, মল�� পির�ার কের �ের গেত� �ফলেত হেব।   

 �দাকলেপ প�পালেনর মােঝ আর কাসার (পির�ার) করেত হেবনা। রহা যাওয়ার আগ ��েত� একবার অথ �াৎ 

�দাকলেপ ি�তীয় িফিডং �দয়ার আেগ ০১ বার এবং রহা যাওয়ার �েব � ০১ বার �মাট �ইবার কাসার করেত 

হেব।  

 প� রহােত �গেল �মেট কলেপর �ায় �ন অথবা প� পাউডার িদেত হয়। 

 �দাকলেপ প� ২০-২৪ ঘ�া রহা অব�ায় থােক। 

 
�ত কলপ :  

�দাকলেপ রহা �তেক উঠার পর �তকলেপ �ানা�িরত হয় এবং ৩ �থেক ৩ 
১

২
 �ায়ী হয়। 

 
�ত কলেপর প� 

 

 রহা �থেক উঠার পর �থম খাবার �দয়ার আেগ �দাকলেপর একই িনয়েম �দহ ও �বড ২% ি�িচং পাউডার 

িমি�ত �ন অথবা প�পাউডার িদেয় িবেশাধন করেত হেব। 

 আেগ �থেক পাতা �েল সংর�ণ করেত হেব। 

 �েত�ক িফিডং এর আেগ পিলিথন সিরেয় িদেয় �বেড বা� চলাচেলর �ব�া করেত হেব।  

 �তকলেপর প� সাধারণতঃ ১২/১৩ িফিডং পাতা খায়। 

 প� রহা �গেল অ�া� কলেপর �ায় �ন বা প� পাউডার িছ�েয় িদেত হেব। 

 �তকলেপ রহা �থেক উঠার পরই প�র চাকী প�পালন পয �ায় সমা� হয় এবং বয়� প�পালন �� হয়।  

বয়� প�পালন প�িত : 

�শাধকলপ ও �রােজর প�েক বয়� প� বেল।  

�শাদ কলপ:  
 
�শাদ কলেপর প� 

 

 �তকলেপর প� রহা �থেক উঠেলই তা  �শাদ কলেপ পেড়। �সাদ কলেপ স� উঠা প� �দখেল �ঝা যায়। প� 

মাথা �মাটা হয় এবং শরীরর �চকােনা ও �সর রং- এর হয়। এসময় প�র ওজন ১০-১২% কেম যায়। 



 রহা �থেক উঠার পর প�র শরীর ৩% ি�িচং পাউডার িমি�ত �ন/প� পাউডার/ ফরমািলন চ�াপ িদেয় 

িবেশাধন কের িনেয় ডালােত জাল  িবিছেয় তার উপের পাতা িদেত হেব। ১ম িফিডং এ �তকলেপর উপ�� 

পাতা প�েক িদেত হেব। 

 �শাদ কলেপ প� সাধারণত ৪ �থেক ৪
১

৪
 িদন অথ �াৎ ১৬-১৭ িফিডং পাতা খায়। এসময় প�েত �গাটা পাতা 

অথবা ডালসহ পাতা িদেত হেব। �সাধ কলেপ প�র উপর বা িনেচ �কান পিলিথন কাগজ িদেত হেব না। 

 প�ঘেরর তাপমা�া রাখেত হেব ২৫০
 �সঃ এবং আ� �তা রাখেত হেব ৭৫%। প� রহা যাওয়ার আেগ পাতা 

�কেট িদেত হেব। �িতিদন সকােল কাসার করেত হেব। প� যােত একসােথ রহা যায় তার �িত িবেশষ �ি� 

িদেয় প�েক য� িনেত হেব। 

 �সাদ কলেপ প� ২৮-৩০ ঘ�া রহােত থােক।  

�রােজর প� :   
 

                               �রােজর প� 

 �রােজর প� ৬/৭ িদন পাতা খায়। একলেপ প� শতকরা ৮০% পাতা খায়। �সাদ কলেপ রহা �থেক উঠার 

পর �থম ২ িদন পাতা খাওয়ার পর প�র �চহারায় চাকিচক� আেস। এসময় প�েক পয �া� পাতা িদেত হেব। 

 �সাদ কলেপ রহা �থেক উঠার পর ১ম পাতা �দয়ার(িচয়ান) �েব � প� আেগর মত িবেশাধন করেত হেব। 

 কত�� পাতা িদেত হেব তা িনভ �র করেব আেগর িফিডং এর পাতা িনঃেশষ হেয় যাওয়া অথবা অবিশ� 

থাকার উপর। এটা স�ণ � অিভ�তার �াপার । পাতা িনঃেশষ হেয় �গেল �ঝেত হেব আেগর িফিডং �থেক 

পাতা িক� �বশী িদেত হেব। পাতা অবিশ� থাকেল পাতা িক� কম িদেত  হেব যােত পাতার অপচয়  না হয়। 

 এসময় �িতিদন সকােল প�র কাসার করেত হেব। ডালােত প�র জ� পিরিমত জায়গা িদেত হেব। 

 

প�পাকা : 
 

 �রােজ ৬/৭ িদন পাতা খাওয়ার পর প�র �দেহর অভ��ের �রশম �ি�র তরল �রশেম 

�ণ � হেয় যায়। তখন প�েক �� �দখায়। প� ল�ায় িক�টা খােটা হেয় যায়। ওজনও 

কেম যায়। পাতা খায় না। 

 প�র ডালার িকনারায় �ঘারােফরা কের। প�েক ধের কােনর কােছ িনেয় আং�ল 

িদেয় হালকা ঘষা িদেল খস খস আওয়াজ �শানা যায়। এসময় প�েক চ�কীেত �� 

করার জ� �েল িদেত হেব। 

 

 
পাকা প� 

পাকা প� চ�কীেত �দয়া এবং �� �তির : 
 ডালা �থেক পাকা প� চ�কীেত �দয়া হয়। চ�কীেত  প� �দয়ার পর ৭/৮ ঘ�ার 

মে� প� �শষ মল�� ত�াগ কের �� �তরী করা �� কের এবং ৩৬-৪৮ ঘ�ার 

মে� �� করা �শষ কের। �মাটা�� প� চ�কীেত উঠা পর �থেক �� �তরী 

�শষ করা পয �� �ায় ২ িদন সময় লােগ।  অব�ই গরেমর সময় ২-৪ ঘ�া কম 

সময় এবং শীেতর সময় িক� সময় �বশী লােগ।  

 

 




