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েপাল্ট্ির খামার কের শামীম এখন
স্বপ্ন জেয়র পেথ এক ধাপ এিগেয়।
ঈশ্বরদীর দাশুিড়য়া ইউিনয়েনর মারমী গ্রােমর আলহাজ্ব েশখ িসরাজুল
ইসলােমর দ্িবতীয় েছেল েশখ েমা. শামীম েহােসন। দুই ভাই এক েবােনর
মধ্েয শামীম দ্িবতীয়। এসএসিস পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ােত পড়াশুনা
বন্ধ কের েবকারত্ব ও অিভশপ্ত জীবন িনেয় ঘুের েবড়ােত থােকন শামীম।
১৯৯৯ সােল ধানাইদহ ব্র্যাক অিফস কর্মকর্তার পরামর্েশ িনজ
বসতবািড়র পােশ ২০০ মুরিগ িদেয় েপাল্ট্ির খামার কের যাত্রা শুরু
কেরন।
শামীম জানান, বাবা একজন চাকিরজীবী িছেলন। পড়াশুনা বন্ধ হওয়ােত
যুব উন্নয়ন েথেক েপাল্ট্ির, গবাদী পশু ও মােছর উপর িতন মােসর
প্রিশক্ষণ েনন। প্রিশক্ষণ িনেয় এেস িনজ বািড়েতই ১৯৯৯ সােল বয়লার
জােতর ২০০িট মুরিগ পালন শুরু কেরন। েসই েথেক আর েথেম থােকনিন
শামীম। মুরিগ পালন কের িতিন েগাটা বছেরর পািরবািরক িডেমর ও
মুরিগর চািহদা েমটােনার পর িডম ও মুরিগ িবক্ির কের বাড়িত িকছু
আয়ও করেত থােকন। এরপর েথেক িতিন তার খামারেক প্রসািরত করেত
উদ্েযাগ েনন। বর্তমােন তার খামাের ৬ হাজার িডম েদয়া মুরিগ রেয়েছ।
প্রিতিদন িতিন ৫ হাজােরর েবিশ িডম িবক্ির কের থােকন।
শামীম বেলন, বর্তমােন খামাের ১২ জন িনয়িমত শ্রিমক রেয়েছ। িডম
িবক্ির েথেক েয মুনাফা েপেয়িছ তা িদেয় েবশ কেয়ক িবঘা জিম ক্রয়
কেরিছ। ১০ হাজার মুরিগর একিট আধুিনক েসড িনর্মাণ, গাভী পালেনর
জন্য েসড িনর্মাণ, েভেটনাির ওষুেধর একিট েদাকান, মুরিগর খাবার
ৈতিরর একিট িফড িমল ও েবশ কেয়কিট পুকুর বািনেয়িছ।

আিবর েপাল্ট্ির খামােরর সত্ত্বািধকারী শামীম েহােসন আরও বেলন,
ইেতামধ্েয এলাকার েবকার যুবকেদর িনজ উদ্েযােগ প্রিশক্ষণ চালু
কেরিছ।
িতিন বেলন, মুরিগর িবষ্ঠা িদেয় পিরেবশ বান্ধব একিট বড় মােপর
বােয়াগ্যাস প্লান্ট কের িনেজর পিরবােরর রান্নার সমস্ত কাজ কের
থািক। এেত িকছুটা হেলও রান্নার কােজ েদেশর গাছ, কাঠ েবেচ যাচ্েছ।
িতিন বেলন, আমার আর্িথক অবস্থা এবং েপাল্ট্ির খামার েদেখ এলাকার
অেনক েবকার যুবক েপাল্ট্ির ও গবািদ পশুর খামার কের আর্িথকভােব
স্বাবলম্বী হেয়েছন।
শামীম বেলন, সহজ শর্েত েকােনা ব্যাংক-বীমা িকংবা সরকাির-েবসরকাির
প্রিতষ্ঠান ঋণ প্রদান করেল আগামীেত একিট হ্যাচাির ও বড় মােপর
গবািদ পশুর খামার স্থাপন এবং খামারিট আরও েবিশ প্রসািরত করেত
চাই। একই সঙ্েগ এলাকার েবকার েছেলেদর আত্ম-কর্মসংস্থােনর
ব্যবস্থা করার ইচ্েছ রেয়েছ।
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েপাল্ট্ির খামার কের স্বাবলম্বী হওয়া সম্ভব। এেত েবকারত্ব ঘুচেব
এবং আর্িথকভােব লাভবান হওয়া যায়। িতিন িশক্িষত েবকার যুবকেদর
েপাল্ট্ির খামার করার জন্য আহ্বান জানান।
ঈশ্বরদী উপেজলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা মিহর উদ্িদন বেলন, শামীম
েহােসন েপাল্ট্ির খামার কের
িহেসেব পিরিচিত লাভ কেরেছন।
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