
বিরামপুরর মাশরুম চারে স্বপ্ন বুনরেন মমরেরুন মনো 

মাশরুম একটি চর্ব ি র্বহীন পুটিকর সবজি। সবজির মত া মাশরুম মাটিত  িন্মায় না। এটি র্নম্ন শ্রের্ির ছত্রাক 

িা ীয় পরিীবী উজিদ। িীবন ধারতির িনয এরা জির্বক বস্তু শ্রেতক প্রতয়ািনীয় পুটি গ্রহি কতর। মাশরুম 

বাাংলাতদতশ আর্শর দশতকর র্দতক পরীক্ষামূলকভাতব চাষ শুরু হতলও উত্তরবতের র্দনািপুর শ্রিলার র্বরামপুর 

উপতিলায় এই প্রেমবাতরর মত া শ্রমতহরুন শ্রনছার নাতমর এক নারী উতদযাক্তা র্নি উতদযাতে শুরু কতরতছন 

মাশরুম চাষ। এত  কতর অল্পর্দতন এলাকায় সাড়া শ্রেতলতছন র্ র্ন।  

 

িানা শ্রেতছ, উতদযাক্তা শ্রমতহরুন শ্রনছার বার্ড় র্বরামপুর শ্রপৌর শহতরর র্মিিাপুর মহল্লায় স্বামী িার্মনুল ইসলাম 

সুমন। চার মাস আতে র্নি বার্ড়ত  পর্র যক্ত র্ নটি ঘতর বার্িজিযকভাতব শুরু কতরন মাশরুম চাষ। অল্প 

কতয়কর্দতনর মতধয  াাঁর মাশরুম চাষ এলাকায় সাড়া িাোয়। এর মতধয  াাঁর মাশরুম র্বরামপুর উপতিলাসহ 

আশপাতশর শ্রবশ র্কছু উপতিলায় অনলাইতন র্বক্রয় শুরু কতরতছন র্ র্ন।  াাঁর মাশরুম প্রতিতের নাম র্দতয়তছন 

শ্রোর এস অযাতগ্রা র্লর্মতিড। 

 

মাশরুম চাষ প্রকতল্পর কার্ িলয়সূতত্র িানা র্ায়, ে  বছর নতভম্বতর শ্রিলা হটিকালচারাল অর্েস শ্রেতক ১০ হািার 

িাকায় ১৮৩টি মাশরুতমর বীি সাংগ্রহ কতর র্নি বার্ড়ত  এতন সাতড় ৪'শ  র্পস র্সর্লন্ডার জ র্র কতর মাশরুম 

চাষ শুরু কতরন। ব িমাতন ওই প্রকল্প শ্রেতক েতড় সপ্তাতহ ১২ শ্রকজি মাশরুম উৎপন্ন হয়। প্রর্  শ্রকজি মাশরুম 

কাাঁচা ২'শ  িাকা, শুকতনা ১৫'শ  এবাং গাঁড়া মাশরুম ৩ হািার িাকা শ্রকজি র্বক্রয় করা হয়। 

 

ওই প্রকল্প সতরির্মতন ঘুতর শ্রদখা র্ায়, উপতিলা শহতরর র্মিিাপুর এলাকায় মহাসড়তকর পাতশ টিনতশতডর একটি 

বার্ড়। বার্ড়র শ্রভ তর র্ নটি কতক্ষ সার্র-সার্র ভাতব ঝুলাতনা মাশরুতমর উপকরি। মাশরুম জ র্রত  বযবহার করা 

হতয়তছ পর্লর্েতন বা াঁধাতনা খতড়র শ্রভর  মাদার মাশরুম, হাইতগ্রার্মিার শ্রেয়ার। দর্ড়, বদ্ধঘর, রাবার বযান্ড; এ 

ছাড়াও মাশরুম চাতষর িনয  াপমাত্রার প্রতয়ািন হয় ২০-৩৮ র্ডর্গ্র শ্রসলর্সয়াস। 

 

এছাড়াও এই প্রকতল্পর পাশাপার্শ র্ র্ন কতরতছন কবু তরর খামার। খামাতর লাল, কাতলা মুক্ষী, র্ঘয়াচুর্ল ভার ীয়, 

র্ের্র বাি ঢাকা, রািশাহী, কােজি র্ের্রবাি কবু র আতছ। এ ছাড়াও মাক্সী ও সবিী িাত র শ্ররসার কবু র 

আতছ। ওই খামাতরর অনয একটি কতক্ষ আতছ ২'শ  শ্রদর্শ মুরর্ে। 

 

উতদযাক্তা শ্রমতহরুন শ্রনছা বতলন, আমার স্বামী কু্ষদ্র বযবসায়ী। স্বামী িার্মনুল ইসলাম সুমতনর সহতর্ার্ে ায় আমার 

বস বার্ড় র্মিিাপুর গ্রাতম অতনকিা শতখর বতসই শ্রকাতনা প্রর্শক্ষি ছাড়াই ইউটিউব শ্রদতখ মাশরুম চাতষ আগ্রহী 



হই। এত  আমার স্বামী ও শ্রছতল সহতর্ার্ে া কতর। প্রর্  মাতস প্রায় ৫০ শ্রকজির মত া মাশরুম উতত্তাতলান হতে। 

এত  প্রর্ মাতস এখন ২০ হািার িাকা আয় হতে। 

 

র্ র্ন আতরা বতলন, প্রর্  শ্রকজি মাশরুম উৎপাদন করত  খরচ হয় ১০০ শ্রেতক ১৫০ িাকা। আর কাাঁচা ২'শ , 

শুকতনা ১৫'শ  এবাং গাঁড়া ৩ হািার িাকা শ্রকজি দতর র্বজক্র হতে। র্বরামপুতর মাশরুতমর চার্হদা কম, র্বরামপুর 

শহর ছাড়াও েুলবার্ড়, শ্রঘাড়াঘাি ও ঢাকায় র্াতে মাশরুম। মাশরুম সমূ্পি ি হালাল, পুর্িকর, সুস্বাধু ও ওষুর্ধ 

গিসম্পন্ন সবজি র্া র্বর্ভন্নভাতব খাওয়া র্ায়। 

 

র্বরামপুর উপতিলা স্বাস্থ্য কমতেতক্সর র্চর্কৎসক ডাাঃ শাহার্রয়ার শ্রেরতদৌস র্হতমল বতলন, মাশরুম শরীতরর িনয 

উপকারী। এিা র্নয়র্ম  শ্রখতল শ্রকাতলতিরল মুক্ত হয়। ডায়াতবটিস, উচ্চ রক্তচাপসহ র্বর্ভন্ন শ্ররাতের প্রর্ তরাধক 

ও র্নরাময়কারী র্হতসতব কাি কতর। মাশরুম শ্রখতল শ্ররাে প্রর্ তরাধ ক্ষম া বজৃদ্ধ পায়। মা ও র্শশুতদর িনয আদশ ি 

খাবার। মাশরুতমর মতধয প্রচুর পর্রমাতি শ্রপ্রাটিন রতয়তছ। এর মতধয শ্রকাতনা চর্ব ি শ্রনই। 

 

র্বরামপুর উপতিলা কৃর্ষ কম িক িা র্নক্সন চন্দ্র পাল বতলন, মাশরুম চাতষ িায়ো অতনক কম লাতে। সময়ও কম 

লাতে। এিা শ্রবশ লাভিনক। মাশরুম একটি সুস্বাদু সবজি। এিা চাতষ আমাতদর উপতিলা কৃর্ষ অর্েস শ্রেতক 

সার্ব িক সহতর্ার্ে া োকতব। 
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