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Infrastructure

• Substrates : সাবস্ট্রেট বা ক্রমবর্ ধমান উপাদান সসসিযাল ে, কলা সসউস্ট্র াস্ট্রেমস, বর্জধয কাগর্জ, সসুিি বর্জধয
সবস্ট্রেষভাস্ট্রব উপযুক্ত। িস্ট্রব র্াস্ট্রনি খড় সবস্ট্রেস্ট্রয ববসে বযবহৃি উপাদান।

• POLYTHENE BAGS:

1. Non Filtered bags in spawn production--এই পদ্ধতিটি এতিয়া এবং এমন পতিবববি বয়াপকভ়াবব
বযবহৃি হয যেখ়াবন তিল্ট়াি বয়াগগুতি উপিভয নয ব়া খুব বযযবহুি। স়াধ়ািণি 15 যেবক 17 যসতিতমট়াি প্রিস্ত এবং
প্র়ায 30 যসতিতমট়াি িম্ব়া বয়াগগুতি তমশ্র িবসযি যভজ়া স্তিবি ভি়া হয এবং ধূতিকণ়া যেখ়া ে়ায। এগুতি স়াধ়ািণি
তনতেিষ্ট সমবযি জনয প্র়ায ¾ উচ্চ, 121 তিতি যসিতসয়াবস অবট়াক্ল্য়াি এবং ভি়াট কি়া হয।

2. Breathable Polypropylene bags with filters-- তবতভন্ন তিল্ট়াি প্রক়াবিি স়াবে প্রশ্ব়াসবে়াগয
পতিবপ্র়াপতিন বয়াগগুতি স্প্য়ান উত্প়ােবনি জনয বয়াপকভ়াবব বযবহৃি হয। যে খ়াম়ািগুতিবি খ়াম়াি বযবহ়াবিি জনয
স্প্য়ান উত্প়াতেি হয, যসখ়াবন স়াধ়ািণি একটি স্ট্য়ান্ড আপ বয়াগ বযবহৃি হয। 10 যেবক 8 ব়াই 30 যসতিতমট়াি
য ়াট য ়াট বয়াগগুতি িীর্ি যেবক 10 যসতিতমট়াি তনবে একটি তিল্ট়াি তেবয যগস্ট্ কি়া স়াধ়ািণ। 20 ব়াই 12 যসতম
িুট মদু্রণেুক্ত ও 50 যসতিতমট়াি উঁেু বড় বয়াগগুতিও স়াধ়ািণি বযবহৃি হয।

3. Breathable Polyethylene bags with filters--- তিল্ট়াি সহ বয়াগগুতি স্প্ন উত্প়ােবন যবতি
বযবহৃি হয। ক়ািণ এই বয়াগগুতি অবট়াক্ল্য়াবভবি নয, তনবীজনকিণ দ্ব়াি়া উবদ্বগ হয। তপই তিল্ট়াি কি়া
বয়াগগুতি প্র়াযিই বড় আক়াবিি স্প্য়ান উত্প়ােকি়া 35 ব়াই 60 যসতিতমট়াি আক়াবি বযবহ়াি কবি। বড় বড়
স্প্য়ান উত্প়ােকি়া প্র়াযিই িসয ে়াবগি ব়াল্ক তনবীজন বযবহ়াি কবি। এটি জয়াকবটি তমক্স়াবি িসযবক জীব়াণুমকু্ত
কবি সম্পন্ন কি়া হয ে়া দ্রুিিি েক্র এবং িীিি িবসযি মবধয িীিি হবয ে়ায এবং ইতিমবধয জীব়াণুমকু্ত এবং
ম়াতিক়ান়াধীন পদ্ধতি দ্ব়াি়া িীিি হবয যমি়াবন়া হয। িবব ব়াল্ক তনবীজন খুব বযযবহুি এবং বজ়ায ি়াখ়া কঠিন।



4. Laminated bags and proprietary filter type --- যবি কবযকটি তনমি়াি়াি়া বয়াবগি যেবহি
জনয স্ততিি তপতপ উপকিণ বযবহ়াি কবিন এবং একটি বয়াগ প্রস্তুিক়ািবকি গয়াস এক্সবেঞ্জ পদ্ধতিি মবি়া একটি তজপ়াি
িবযব । স্ততিি তপতপ হ'ি উচ্চ-ি়াপম়াত্র়াি স্ততিি, তনম্ন-ি়াপম়াত্র়াি উপবি িক্ত তপতপ, নিম তপতপ িজন উভয ধিবণি
যিতজবনি ভ়াি ববতিষ্টযগুতি বযবহ়াি কিবি।

• INOCULATION LOOP ---- ইবন়াকুবিিন িপু, এবক তিয়াি িপু, ইবন়াকুবিিন ভ়ান্ড ব়া ম়াইবক্র়াসতিক়ািও বি়া হয,
এটি একটি স়াধ়ািণ সিঞ্জ়াম ে়া মিূি অণজুীবগুতিি একটি সংসৃ্কতি যেবক ইবন়াকুি়াম পুনরুদ্ধ়াবিি জনয
ম়াইবক্র়াব়াবয়ািতজস্ট্বেি দ্ব়াি়া বযবহৃি হয। িপুটি তিটিংবযি জনয ইবন়াকুি়াম স্থ়ান়ান্তি কবি যেবট জীব়াণু ে়াবর্ বযবহৃি
হয।

• LOW COST STOVE ---- যস্ট়্াি যকন়া ম়ািরুম, তববির্ি গুিবমট ধিবণি, বযযবহুি এবং খুব ি়াজ়া ন়াও হবি প়াবি, িবব
ব়াড়ীবি ম়ািরুম ব়াড়়াবন়া আপন়াি পতিব়ািবক অল্প সমবয এবং স্বল্প খিবে একটি ি়াজ়া, পুতষ্টকি এবং প্রেুি িসি
সিবি়াহ কিবি প়াবি। ঠ়ান্ড়া আবহ়াওয়াবি এমনতক জ়াযগ়া এবং সূেি সীতমি, গৃবহি ব়াইবি ব়া ব়াইবি যেখ়াবন ম়ািরুম
ে়ার্ কি়া ে়ায। শুরু কি়াি জনয খুব যবতি খিে হয ন়া এবং একব়াি আপন়াি উপতনববি শুরু হওয়াি পবি, ব বিি
পি ব ি ধবি িি ধবি যেবি প়াবি।

1. The Most Common Mushrooms for Home Growing--- তিন ধিবণি ম়ািরুম স়াধ়ািণি ব়াতড়বিই উতিি হয এবং সস্ত়া
এবং সহবজই প়াওয়া ে়ায। এগুতি তিনকু, িীটবক এবং ওয়াইন ক়াপ ম়ািরুম। তিনকু ম়ািরুমগুতি তবতভন্ন স্তিগুতিবি
যববড় ওঠ়াি েক্ষি়াি ক়ািবণ শুরু কি়া সববেবয সহজ। তিয়াবটক ম়ািরুমগুতি এি সহজ নয এবং উত্প়ােন কিবি
আিও যবতি সময যনয, িবব ি়াবেি উচ্চ মবূিযি টয়াগটি আপন়াি তনবজি ব়াড়়াবন়াি জনয একটি ভ়াি তবকল্প বিতি
কবি। ওয়াইন ক়াপ ব়াগ়াবন খুব সহবজই জবে এবং একব়াি শুরু হবয যগবি ব বিি পি ব ি ধবি েিবি ে়াকবব।



2. Getting Started With Kits --- ম়ািরুমগুতি ব়াড়়াবন়াি সহজিম এবং সস্ত়ািিম উপ়ায হ'ি একটি ক্রমবধিম়ান তকট
বযবহ়াি কি়া। এই তকটগুতি তেকতনবেিি, ক্রমবধিম়ান ম়াি়াতিগুতিবি  ত্র়াকবক একটি স়াববিট এবং একটি ধ়ািক সহ
প্রবয়াজনীয সমস্ত তক ু সিবি়াহ কবি। তকটটি শুকবন়া এবং একব়াি তভতজবয এবি  ত্র়াকটি ঘুম যেবক উবঠ ম়ািরুমগুতিবক
বতৃদ্ধ কবি, িিস্বরূপ ববি। একব়াি িি যি়াট়াবন়াি পবি, স্তিটি পৃেকভ়াবব যভবে আিও স়াববিবট ব়া আিও প্র়াকৃতিক
যহ়াবস্ট্ পুনি়ায ি়াগ়াবন়া যেবি প়াবি।

3. Growing Mushrooms Outdoors-- তিনকু এবং ি়াইিবক ম়ািরুবমি ব়াইবি ব়াড়়াবন়াি জনয একটি সস্ত়া উপ়ায
আপন়াি ব়াগ়াবনি ক়াট়া িক্ত ক়াবঠি িগগুতিবি। িগগুতি প়াবিি অংিগুতিবি ত দ্রেুক্ত প্র়ায 40 ইতি েীঘি হওয়া উতেি।
 ত্র়াক ি়াগ়াবন়াি জনয, হয যক়ানও তকট যেবক স়াববিট বযবহ়াি করুন ব়া স্প্য়ান ে়াগগুতি - স়াববিবট বীজগুতি -
যপি়াে়াি উত্প়ােবকি ক়া যেবক তকনুন এবং যসগুতি গবিি আিবি়া ে়াপুন। ওয়াইবনি কয়াপ ম়ািরুম ব়াগ়াবনি জতমবি
জে়াবি প়াবি।  ়ায়াময, সয়াঁিবসবঁি এবং প্রেুি পতিম়াবণ গ়াঁে়ােুক্ত স্থ়ান এবং গ়াব ি নীবে ে়াি তকট স়াববিট ব়া স্প্য়ান
ে়াগগুতি েযন করুন।

4. Growing Mushrooms Indoors ---- তিনকু এবং ি়াইিবক ম়ািরুম ব়াতড়ি অভযন্তবি জে়াবি প়াবি এবং
আপন়াি তনবজি ক্রমবধিম়ান তকট বিতি কি়া ম়ািরুমগুতি স়াি়া ব ি উত্প়ােন কবি ি়াখ়াি একটি সস্ত়া
উপ়ায। একটি ক্রমবধিম়ান তকট বিতি কিবি, ক়াগবজি েবুধি িক্ত ক়াগবজি িীর্িটি খুিনু এবং প়াবিি প়াি
গিি করুন। ি়ািপবি সয়াঁিবসবঁি ক়াঁে়া ক়াঠ, কতিি ি়াউন্ড এবং একটি স়াম়ানয খড় বযবহ়াি কি়া তকট
স়াববিট ব়া স্প্য়ান ে়াগগুতি তমতশ্রি করুন এবং এটি েবুধি ব়াবক্স স্ট়্াি করুন। পুবি়া তজতনসটিবক একটি
ে়াতস্ট্বকি বয়াবগ ি়াখুন এবং এটি যক়াে়াও িীিি এবং সয়াঁিবসবঁি িুতিবয ি়াখনু। তনতিি হবয তনন যে এটি
আদ্রি ে়াবক এবং কবযক ম়াবসি মবধয এটি ম়ািরুম বিতি কবি।



তমতিয়া প্রস্তুতি জনয একটি সুতবধ়াজনক ম়াধযবম হয ে়া অ্যাগাাি-অ্যাগাাি, একটি স়ামতুদ্রক আগ়া ়া েুক্ত হওয়াি ক়ািবণ 
স়াধ়ািণি েঢৃ় অবস্থ়ায ে়াবক। তমতিয়া প্রস্ট্রযার্জনীয উপাদান এবং প্রস্তুতি পদ্ধতি নীবে যেওয়া হয া 

❖Potato - dextrose Agar medium ( PDA)  

1. যখ়াস়া ছাড়াস্ট্রনা এবং ক়াট়া আি ু---- 250 ি়াম 
2. যিক্সবি়াজ ---- 20 ি়াম 
3. অ্যাগাাি প়াউি়াি ---- 20 ি়াম 
4. জি ---- 1000 তমতি
প্রায 250 গ্রাম আলু বখাসা ছাড়াস্ট্রনা হয, বছাট বছাট টুকস্ট্রিা টুকস্ট্রিা কস্ট্রি বকস্ট্রট 25-30 সমসনস্ট্রটি র্জনয পাসনস্ট্রি সসদ্ধ কস্ট্রি
সিল্টাি কিা হয একটট মসসলন কাপড় সদস্ট্রয। সনষ্কােস্ট্রনি ভসলউম র্জল সদস্ট্রয 1000 সমসল উত্থাসপি হয এবং বিাবি বসদ্ধ
কিা হয। একটট পঙু্খানুপঙু্খভাস্ট্রব সমসিি দ্রবণ বপস্ট্রি ব ক্সস্ট্ররার্জ এবং অ্যাগাাি-অ্যাগাাি পাউ াি। পিীক্ষাি টটউবগুসল
পূিণ কিাি আস্ট্রগ বা সংকীণ ধমাথাি এস্ট্রলনসমযাি ফ্লাস্কস (বপটর বেটগুসলস্ট্রি সমস যা 180 º সস বি দ'ুবাস্ট্রিি র্জনয একটট
েুলায র্জীবাণুমুক্ত ২ ঘন্টা), সপএইে 7.0 এি সাস্ট্রথ সামঞ্জসয কিা হয এবং িািপস্ট্রি অ্-বোষণকািী সুসিি সাস্ট্রথ োগ কিাি
পস্ট্রি, 15 টট lbsp এ সনবীর্জন কিা হয একটট অ্স্ট্রটাস্ট্রেভ বা বপ্রসাি কুকাস্ট্রি 15 - 20 সমসনস্ট্রটি র্জনয।

❖Potato -dextrose Yeast Agar Medium (PDYA) --- সপস এ প্রস্তুসিি মস্ট্রিাই সপস ওযাইএ বাছাইস্ট্রযি র্জনয দ্রবস্ট্রণ 2
জর্জ ইে এক্সরযাক্ট যুক্ত কস্ট্রি তিসি কিা বযস্ট্রি পাস্ট্রি । .

Preparation of media for raising of Pure culture



❖Malt Extract Agar medium ( MEA )
1. Malt extract ---- 25g 
2. Agar- agar powder ---- 20g 
3. Distilled water ---- 1000ml ( pH—7.0 )
ম়াল্ট এক্সি়াক্ট এবং আগি 1 তিট়াি জবি তমতশ্রি কি়া হয এবং একটি ক়াবেি িি তেবয ক্রম়াগি ন়াড়বি তেবয যসদ্ধ কি়া 
হয CLUMP গঠন এড়়াবন়া ।

❖Compost Extract Agar medium ( CEA )
1. Pasteurized compost ---- 150g
2. Agar –agar powder ---- 20g
3. Water ---- 1000ml ( pH ----7.0 )
র্জস্ট্রলি পতিম়াণ কতমবয আধ়া এবং ন়া হওয়া পেিন্ত কবম্প়াস্ট্ কবযক তমতনবটি জনয 1.5 যেবক 2.0 তিট়াি জবি যসদ্ধ কি়া
হয মসতিন ক়াপবড়ি ম়াধযবম তিল্ট়াতিংবযি পবি, ভতিউমটি আব়াি 1 তিট়াবি বিতি কি়া হয এবং আগ়াি তমশ্রবণি পবি
অটিবক্ল্ভি হয এটিবি গুঁবড়়া এবং পিীক্ষ়াি টিউবগুতি পূিণ কিা হয ।

❖Malt Peptone Grain Agar Medium ( MPGA )
1. Malt extract ---- 20g
2. Rye or Wheat grains ---- 5g
3. Yeast (Optional) ---- 2g
4. Agar-agar powder ---- 20g
5. Peptone ---- 5g ( pH -7.0 )
গম ব়া ি়াইবযি ে়ান়া 1-1.5 ঘি়া প়াতনবি তসদ্ধ কি়া হয, তিল্ট়াবিটটি অনয়ানয উপ়াে়ানগুতিি স়াবে তমতশ্রি কি়া হয এবং
ভি়াট এবং অবট়াক্ল্য়াতভংবযি আবগ গিম কি়া হয ।



• ম়ািরুম CULTURE এি েটুি পদ্ধতি িবযব  –
1. Spore Culture –

a) Spore Print : বীর্জপস্ট্রেি মুদ্রণ বা বীর্জ সংগ্রস্ট্রহি র্জনয, স্বাস্থ্যকি, বিাগমুক্ত হয, িুস্ট্রলা একটট বসাযাব সদস্ট্রয পষৃ্ঠ
পসিষ্কাি কিা হয অ্যালস্ট্রকাহস্ট্রল  ুসবস্ট্রয বদওযা হয একটট পসিষ্কাি র্জীবাণুমুক্ত সাদা কাগর্জ বা পসিষ্কাি গ্লাস বেট বা
পসিষ্কাি গ্লাস স্লাই পসৃ্ট্রষ্ঠি কাছাকাসছ পষৃ্ঠ পসু্ট্রিাপুসি র্জীবাণুমুক্ত কিা উসেি। বাযু প্রবাহ বিার্ কিস্ট্রি, একটট গ্লাস
র্জাি বা পসিষ্কাি িাখুন কযাপ পসৃ্ট্রষ্ঠি উপি কাাঁে বা কাপ। বপািগুসলি মস্ট্রর্য সাদা কাগর্জ বা স্লাই পসৃ্ট্রষ্ঠি উপি
পড়স্ট্রব ২৪-৪৮ ঘন্টা হুবহু সগস্ট্রলি বিস যাল প্রসিসািস্ট্রণি মস্ট্রিা কাগস্ট্রর্জ বপাি সপ্রন্ট হস্ট্রি পাস্ট্রি এটট দুটট অ্ংস্ট্রে
বকস্ট্রট বিাল্ড কস্ট্রি দীঘ ধসমস্ট্রযি র্জনয সংিক্ষণ কিা হস্ট্রযস্ট্রছ।

b) Spore transfer and germination: একটট খা াঁটট CULTURE বপস্ট্রি, বস্কস্ট্রেলটট 8-10-বি জ্বলন্ত সেখায বিস্ট্রখ
র্জীবাণুমুক্ত কিা হয এটট গিম লাল হওযা পয ধন্ত কস্ট্রযক বসস্ট্রকন্ড পস্ট্রি, র্জীবাণুমুক্ত সমস যাস্ট্রম  ুসবস্ট্রয এটট ঠান্ডা কিা
হয , ও সকছু বপাি স্ক্র্যাপ কিা হয । একটট কাগর্জ বা কাস্ট্রেি স্লাইস্ট্র বনওযা বীর্জপস্ট্রেি মুদ্রণ এবং আস্ট্রগ্র আস্ট্রে
আস্ট্রে বোক কস্ট্রি এগুসল স্থ্ানান্তি করুন মাঝাসিভাস্ট্রব নূযনিম, সিনটট অ্যাগাাি থালা প্রসিটট বীর্জপস্ট্রেি মুদ্রস্ট্রণি
র্জনয ইস্ট্রনাকুস্ট্রলট কিা হয ।

2. Tissue Culture --- pileal অ্ঞ্চল বথস্ট্রক একটট সামানয অ্ংে একটট র্জীবাণুমুক্ত িলক বা স্কযাস্ট্রেস্ট্রলি সাহাস্ট্রযয
কাটা হয, ববে কস্ট্রযকটট বর্াযা হয র্জীবাণুমুক্ত সন সিৃ পাসনস্ট্রি বাি এবং একটট এযাস্ট্রসপটটকযাসল ইস্ট্রনাকুস্ট্রলট
কিাি আস্ট্রগ একটট পসিষ্কাি টটসুয বপপাস্ট্রি শুকাস্ট্রনা হয বপটর বেট বা উপযুক্ত সংসৃ্কসি সমস যামযুক্ত টটউব 25
± I C 6-১২ সদস্ট্রনি র্জনয এবং মাইলসসযাল বজৃদ্ধি র্জনয সবসভন্ন সবিসিস্ট্রি পয ধস্ট্রবক্ষণ কিা হয । সমে বপটর বেট
/ গ্লাস দষূণকািী টটউবগুসল বাসিল কিা হয ।

3. Sub-culturing: বভার্জয মােরুস্ট্রমি খা াঁটট সংসৃ্কসি, যা একবাি বীর্জ সংসৃ্কসি বা টটসযু CULTURE ি মার্যস্ট্রম
প্রসিটষ্ঠি হস্ট্রযসছল বকৌেল, েীিল পসিস্ট্রবে বা একটট বিসির্জাস্ট্রিটস্ট্রি সটঠকভাস্ট্রব িক্ষণাস্ট্রবক্ষণ কিা হয। SUB-
CULTURE সমস্ট্রয কিা হয সমযকাস্ট্রল স্বাচ্ছস্ট্রযয ক্রমবর্ ধমান খা াঁটট CULTURE একটট বছাট অ্ংেস্ট্রক CULTURE
মার্যস্ট্রমি সাস্ট্রথ স্থ্ানান্তসিি কস্ট্রি একই বা অ্নযানয উপযুক্ত মার্যমযুক্ত বটে টটউব বস্লন্টস।



Spawn and its Production 
• অতভধ়াবন িব্দ - যস্প়্ান '' বিবি আসবি ম়াব ি আেুিগুতি যব়াি়ায, িবব এখ়াবন স্প্য়ান ম়াবনই সুতবধ়াজনক ম়াধযবমি
উপি যববড় ওঠ়া এক ব়া এক়াতধক  ত্র়াবকি বীজ অঙু্কতিি হওয়াি পবি তবকতিি ম়ািরুবমি উতিজ্জ যমতসয়াতিয়াি
যনটওয়াকি । এটি একটি ম়াধযবমি স়াবে ম়াইিতসয়াি যনটওয়াবকি ি সমন্ববয গঠিি ে়া এি বতৃদ্ধ এবং তবক়াবিি জনয
 ত্র়াকবক পুতষ্ট সিবি়াহ কবি।

• SPAWN PRODUCTION OF MUSHROOMS

Raising or procurement of Pure culture of mushroom -- মােরুম পযান উি্পাদন প্রজক্রযাটট সনম্নসলসখি
পদস্ট্রক্ষপগুসলি সাস্ট্রথ র্জসড়ি:

মাদাি পযাস্ট্রনি প্রস্তুসি সম্পূণ ধসনবীজর্জি পসিসস্থ্সিস্ট্রি োসলি হয। টটসুয বা বপাি বথস্ট্রক উত্থাসপি খা াঁটট একটট উপযকু্ত
সাবরাটাম (গম, জ্বি বা িাই) ইস্ট্রনাকুস্ট্রলট কিা হয যা মাইস্ট্রসসলযামস্ট্রক খাদয সিবিাহ কস্ট্রি। দে বকজর্জ। গম দানা 20
সমসনস্ট্রটি র্জনয 15 সলটাি র্জস্ট্রল বসদ্ধ কিা হয। িািপস্ট্রি পাসন শুসকস্ট্রয যায এবং েসযগুসল োলুসনি উপস্ট্রি বা িাস্ট্রিি র্জাল
বরস্ট্রি 8-10 ঘন্টা শুকস্ট্রনা বা অ্সিসিক্ত র্জল অ্পসািস্ট্রণি র্জনয বিস্ট্রখ বদওযা হয। শুকস্ট্রনা ওর্জস্ট্রনি সভসিস্ট্রি েসযগুসল
এখন যথাক্রস্ট্রম 2% এবং 0.5% হাস্ট্রি জর্জপসাম (কযালসসযাম সালস্ট্রিট) এবং েক পাউ াি (কযালসসযাম কাব ধস্ট্রনট) এি
সাস্ট্রথ সমসিি হয। 10 বকজর্জ শুকস্ট্রনা গস্ট্রমি েস্ট্রসযি র্জনয প্রায 200 গ্রাম জর্জপসাম এবং 50 গ্রাম েক পাউ াি লাগস্ট্রব। এটট
মাঝাসিটটি সপএইে বেক কিস্ট্রি সহাযিা কিস্ট্রব এবং এস্ট্রক অ্পস্ট্রিি সাস্ট্রথ েস্ট্রসযি আাঁটট আটকাস্ট্রিও সহাযিা কিস্ট্রব।
দানাগুসল অ্স্ট্রর্ ধক বা এক সলটাি গ্লুস্ট্রকার্জ ববািল বা সপসপ বযাস্ট্রগ ভিা হয যা অ্-বোষণকািী িুস্ট্রলা সদস্ট্রয োগ কিা হয
এবং 1.5 সলটাি ঘন্টা 22 lbp. pressure এ সনবীজর্জি হয। র্জীবাণুমুক্ত ববািলগুসল িািািাসি েীিল হস্ট্রি বদওযা হয। পস্ট্রিি
সদন ববািলগুসল মাইস্ট্রসসলযাম সদস্ট্রয পসনস্ট্রবসেক আগাি সমস যাস্ট্রমি সবটগুসলি সাস্ট্রথ ইস্ট্রনাকুস্ট্রলট কিা হয। ইস্ট্রনাকুস্ট্রলস্ট্রট 
ববািলগুসল 25 স সগ্র 1 স সগ্র বসলসসযাস ইনসকউসবস্ট্রট হয। ইস্ট্রনাকুস্ট্রলেস্ট্রনি 7 সদন পস্ট্রি, ববািলগুসল বর্জািাস্ট্রলাভাস্ট্রব
কা াঁপাস্ট্রনা হয যাস্ট্রি মাইলসসযাল বে গুসল বভস্ট্রে যায । ইস্ট্রনাকুস্ট্রলেস্ট্রনি দুই সপ্তাহ পস্ট্রি ববািলগুসল পযাস্ট্রনি আিও
গুস্ট্রনি র্জনয েক সংসৃ্কসি সহসাস্ট্রব প্রস্তুি। েক মাদাি পযাস্ট্রনি এক ববািল 30-40 েস্ট্রসযি ববািল বা সপসপবযাগগুসল
গুণস্ট্রি যস্ট্রথষ্ট।



2. MULTIPLICATION OF SPAWN FROM STOCK / MASTER CULTURE ববািল / বযাগগুসল একই
বকৌেল দ্বািা প্রস্তুি প্রেুি পসিমাস্ট্রণ অ্নযানয েস্ট্রসযি বযাগ / ববািলগুসল বটাকা বদওযাি র্জনয বযবহৃি হয এবং িলস্বরূপ
বাসণজর্জযক পযান। একটট মাোি কালোি ববািল / বযাগ বথস্ট্রক সার্ািণি কস্ট্রযকটট বমসসযাসলযাল প্রসলপ্ত েসয একটট
লাসমনাস্ট্রিি প্রবাস্ট্রহি এইেসপএ (উচ্চ দক্ষিা পাটটধকুস্ট্রলট এযাি) সিল্টািগুসলি সামস্ট্রন 30 - 40 েস্ট্রসযি বযাস্ট্রগ প্রস্ট্রবে
কিাস্ট্রব এবং িািপস্ট্রি 25 ± 1 স সগ্র বসসন্টস্ট্রগ্রস্ট্র একটট ঘস্ট্রি আবদ্ধ কিা হয এইভাস্ট্রব প্রস্তুি বাসণজর্জযক পযানটট বীর্জ
সহসাস্ট্রব কস্ট্রম্পাে সবছানাগুসল ইস্ট্রনাকুস্ট্রলট কিাি র্জনয বযবহৃি হয।

• Preparation of mushroom bed -- পতি যপ্র়াতিতিন বয়াগ পদ্ধতিটি ম়ািরুম CULTURE ি জনয যবব 
যনওয়া হবযত ি। স়াবিবিটস (ধ়াবনি খড়, যজ ়াি ক়াণ্ড এবং আবখি আবজি ন়া) যকবট 2-3 ইতি বেবঘিযি
টুকবি়া টুকবি়া টুকবি়া কবি যকবট জবি 8 ঘি়া তভতজবয যিবখ ধ়াবনি খড় যেবক প়াতন যিবি যেওয়া হি,
ধ়াবনি খড় যেবক প়াতন যবি কবি যেওয়া হয



• https://rafiusa.org/growinginnovation/infrastructure-for-mushroom-
production/

• https://www.researchgate.net/publication/8691204_Modern_aspect
s_of_mushroom_culture_technology

• http://nrcmushroom.org/Bull_PSM.pdf

• http://www.agrimoon.com/wp-content/uploads/Mashroom-
culture.pdf
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