
 

 

িশেরানাম: িবিভ  কার ত  ও এর ব বহার 
 
Avgv‡`i †gŠwjK Pvwn`v¸wji g‡a¨ GKwU nj e ¿̄| e¯¿ ev Kvco ˆZwii Rb¨ `iKvi myZvi| myZvi Dcv`vb 
n‡jv Zš‘| Zš‘ g~jZ Auvk RvZxq e ‘̄| mvaviY A‡_© †h †Kv‡bv Auvk‡KB Zš‘ e‡j| wKš‘ eqb wk‡í †h me 
Auvk w`‡q eqb ev eyb‡bi KvR m¤¢e †Kej †m¸‡jv‡KB eqbZš‘ ev ms‡¶‡c Zš‘ e‡j| Zš‘ †_‡K myZv 
nq| myZv w`‡q Kvco ˆZwi nq| GQvov, Kv‡c©U, wewfbœ ai‡bi eybb, wdëvi, Zwor wb‡ivaK Ges AviI 
nvRv‡iv iK‡gi wbZ¨ cÖ‡qvRbxq ª̀e¨vw` ˆZwi nq| 
 
িনে  কাপড় তরীর জন  েয়াজনীয় দশ  ত  তািলকা তির কের ণীিবন াস করা হেলা: 
 
 

µwgK bs Zš‘i bvg Zš‘i †kÖwY 

1. Zzjv cÖvK…wZK Zš‘ 

2. †ikg cÖvwYR Zš‘ 

3. †Wµb bb-†mjy‡jvwRK ZšÍ 

4. cwj÷vi bb-†mjy‡jvwRK ZšÍ 

5. cvU Dw™¢̀  Zš‘ 

6. †iqb †mjy‡jvwRK Zš‘ 

7. bvBjb bb-†mjy‡jvwRK ZšÍ 

8. wmé cÖvK…wZK Zš‘ 

9. Dj cÖvK…wZK Zš‘ 

10. avZe Zš‘ LwbR Zš‘ 

 
 
উদাহরণসহ ত  থেক সুতা তির: 
 
যেকােনা ধরেনর জতুা তরীর ধান ধাপ হেলা ত  সং হ। ত র উৎস অনুযায়ী স েলা িভ  
িভ  হয়। যমন তুলার বলায় গাছ থেক কাপাস ফল সং হ কের, বীজ থেক তুলা আলাদা কের 
ফলা হয়। এই ি য়ার নাম হল িজিনং। িজিনং ি য়ায় পাওয়া ত েক বেল কটন িল । 
অেনক েলা কটন িল  একসােথ বঁেধ গাঁট তির করা হয়। এই গাঁট থেকই ি িনং িমেল সুতা 
কাটা হয়। 
  
পাট বা পাট জাতীয় যমন (শন, িতিস ইত ািদ) গাছ থেক একই প িতেত ত  সং হ করা যােব 
না। কারণ এে ে  বীজ থেক ত  সংর ণ করা হয় । ত  সং হ করা হয় সরাসির গােছর 
বাকল থেক। এজন  গাছ কেট পাতা জড়ােনা জন  থেম কেয়কিদন মােঠই একসােথ জেড়া কের 
রাখা হয়। এেত সাধারণত পাঁচ থেক আট িদন সময় লােগ। এলাকােভেদ জার কের রাখা গাছেক 



 

 

চ া বা িপল বেল। এভােব জাড় কের রাখার ফেল উি েদর পাতায় পচন ধের। তাই একটু 
ঝা িন িদেলই স েলা গাছ থেক আলাদা হেয় যায়। তেব খয়াল রাখেত হেব গােছর পাতা যন 
পুেরাপুির পেচ না যায়। তখন পচা পাতা গােছর গােয়র সােথ লেগ যায় যা সরােনা ক সা । 
পাতা জড়ােনার পর গাছ েলা একসােথ আঁ  বঁেধ 10 থেক 15 িদন পািনেত ডুিবেয় পচােনা 
হয়। পেচ গেল খুব সহেজই গাছ থেক আশ বা ত  আলাদা করা যায়। গাছ থেক আলাদা কের 
পািনেত ধুেয় স েলা রােদ কােনা হয়। কান আশ একি ত কের গাট বা বল বাধা হয়। এই 
গাঁট বা বল সুতা কাটার জন  ি িনং িমেল নয়া হয়। 
 
এবার ােণর ত  িকভােব সংর ণ করা হয় সটা দখা যাক। রশিম সুতা তির হয় রশম ত  
থেক। এে ে  সরাসির সুতা উৎপাদন হয়।অন  কান ি য়ার দরকার হয়না। কৃি ম ত র 
বলােতও িক  রশম ত র মত সরাসির সুতা তির হয়। িক  উল বা পশিম সুতার জন  
দরকাির ািণজ ত  অথাৎ ািণজ পশম লাম বা চুল। এ েলা সং হ করা হয় িবিভ  াণীর 
শরীর থেক কেট িনেয়। এভােব াণীর দহ থেক লাম পশম চুল কেট িনেল িক তােদর বড় 
ধরেনর িত হয়? আসেল তমন কান িত হয়না। পশম বা লাম কেট নওয়ার পর িকছুিদন 
এর মেধ ই আবার লাম গজায়। যা বড় হেল আবার কেট সং হ করা হয়। একই প র গা থেক 
বারবার পশম সং হ করা যায়। এভােব সং হ করা পশম লাম বা চুলেক ি স  উল বলা হয়। 
এই ি স উল ব ায় কের সুতা কাটার জন  ি িনং িমেল আনা হয়। 
 
রশম ত  থেক সুতা তির বাহ িচ  অংকন: 
 

 



 

 

রশম পাকা থেক তির হয় এক ধরেনর । এেক কা ন(cocoon) বেল। পিরণত কা ন বা 
 সাবান পািনেত লাহার কড়াইেয় স  করা হয়  এেত কা েনর ভতরকার রশম পাকা মের 

যায়। এবং  কেট বর হেয় রশেমর  ন  করেত পাের না। িস  করার কারেণ কা ন 
নরম হেয় যায় এবং ওপর থেক খাসা খুব সহেজই আলাদা হেয় যায়। খাসা উেঠ গেল রশিম 
ত র া  বা নাল পাওয়া যায়। এই নাল ধের আে  আে  টানেল ল া সুতা বর হেয় আেস। 
িচকন বা িমিহ সুতার জন  পাঁচ থেক সাত  কা ন নাল আর মাটা সতুার জন  15 থেক 20 
 কা েনর নাল একে  কের টানা হয়। এ কােজর চরকা ব বহার করা হয়। নাল েলা একি ত 

করেল এেদর গােয় লেগ থাকা আঠার কারেণ এক  আেরক র সােথ লেগ িগেয় সুতার গাছা 
তির হয়। 

 
পিরেবেশর ভারসাম  হীনতার রাবার ও াি েকর ভূিমকা: 
 
বিশরভাগ াি ক এবং কৃি ম রাবার পচনশীল নয়। এর ফেল পণূ ব বহার না কের বজ  িহেসেব 
ফেল িদেল এ েলা পিরেবেশ জমা হেত থােক। এবং নানান রকম িতব কতা সৃি  কের।ঢাকা বা 
অন ান  শহেরর বিশরভাগ নদমার নালায় চুর াি ক বা রাবােরর জাতীয় িজিনস পেড় থােক। 
এ েলা জমেত জমেত এক পযােয় নালা-নদমা ব  হেয় পািনর বাহ ব  হেয় যায়। ফেল দখা 
যায় সামান  বৃি পাত হেলই রা ায় পািন জেম জলাব তা সিৃ  হয়। যা পিরেবেশর ভারসাম  ন  
কের। একইভােব াি ক এবং বজ  পিরকি ত উপােয় ব ব াপনা না করায় এর বড় এক  অংশ 
নদনদী বা জলাশয় িগেয় পেড়। এভােব জমেত থাকেত থাকেত একসময় নদীর গভীরতা কেম যায়। 
যা নাব তার জন  মারা ক মিক হেয় দাঁড়ায়। আবার ফেল দয়া াি ক বা রাবােরর বজ  
অেনক সময় মা েত থাকেল তা মা র উবরতা ন  করেত পাের। ফেল দয়া এসব বজ  অেনক 
সময় গ , ছাগ,  ভড়া ইত ািদ প র খাবােরর সােথ িমেশ তােদর পাক লীেত যায়। এবং এক 
পযােয় স েলা মাংস ও চিবেত জমেত থােক। এমনিক নদ-নদী খাল-িবল এ ফেল দয়া াি ক 
বা রাবােরর বজ  খাবার হেণর সময় মােছর দেহ েবশ করেত পাের।। এবং সখােন জমা হেত 
থােক। আমরা সই মাছ মাংস খেল শষ পয  স েলা আমােদর দেহ েবশ কের। যা ক া ােরর 
মেতা মারা ক রাগ সৃি  করেত পাের। তাহেল এ   য াি ক ও রাবার সাম ী স ক 
ব ব াপনার না করেল তা মারা ক পিরেবশ িবপযয় ঘেট পিরেবেশর ভারসাম  ন  করেত পাের। 
তাই াি ক আর রাবার সাম ী যতবার স ব িনেজরা পুনরায় ব বহার করেত হেব। এবং 
অন েদরও ব বহাের উ ু  করেত হেব। ব বহার অনুপেযাগী হেয় পড়েল যখােন- সখােন ফেল না 
িদেয় একসােথ জেড়া কের রাখেত হেব। এেত জেড়া করার সাম ী িবি  করা যায়। এেত একিদেক 
যমন পিরেবশ সংরি ত হয় অন িদেক তমিন অথৈনিতকভােব লাভবান হওয়া যায়| িবি  করার 
সুেযাগ না থাকেল এ  যথাযথ কতৃপে র কােছ পৗঁেছ িদেত হেব। 


