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DIY বাটার�াই িফডার 
িথম: পরাগায়ন; েন�টভ �জািত, জীবন চ� 
বয়স: ৫-১২ বছর বয়সী 
��িতর সময়: ৫ িমিনট 
কায �কলােপর সময়: ৬০ িমিনট 

কায �কলােপর সারাংশ: 
�জাপিত আমােদর বা�ত�েক সমথ �ন কের এবং উ��েদর পরাগায়েন সাহায� কের! এই পাঠ�ট �জাপিতর পরাগায়ন 
���য়ােক েভেঙ েদয়, �জাপিতরা কীভােব উ��েদর মেধ� পরাগ �ানা�র কের তা পয �েব�ণ করেত িশ�াথ�েদর 
আম�ণ জানায়। িশ�াথ�রা �জাপিতেক তােদর বািড়েত েযেত উত্সািহত করার জন� এক�ট �জাপিত িফডার ৈতির 
করেব, অন� েয েকানও �জািতেক এ�ট আকষ �ণ করেত পাের তা পয �েব�ণ করেব। �জাপিতর পিরিচিতর জন�, 
আমােদর STEM Activity of the Week: Life of a Butterfly েদখুন। 

 
উে�শ�: 

• িশ�াথ�রা �জাপিত, েপাকামাকড় এবং অন�ান� �জািতর খাওয়ােনার কায �কলাপ পয �েব�ণ করেব এবং 
বণ �না করেব 

• িশ�াথ�রা পরাগায়নকারীেদর ��� এবং বা�তে� তােদর ভূিমকা বণ �না করেব 

 
পরী�ার উপকরণ: 

• কমলােলবুর ট�কেরা 
• পাইপ ি�নার (��নশীল রেঙর জন� েবেছ িনন যা �জাপিতেক আকষ �ণ করেত পাের, েযমন েগালাপী, 

লাল, হলুদ, কমলা এবং নীল) 
• ১�ট কােঠর িশক 
• েটপ বা আঠা  
• িছ� ৈতির করার য� 
• কািঁচ 
• ফুড কালািরং (ঐ��ক) 
• আপনার পুনব ��বহারেযাগ� িবন েথেক �াি�েকর কাপ (২৪ oz) বা �াি�েকর পা� (েযমন খািল িপনাট বাটার 

জার) 
• পােটর সুতা বা সুতা (ঐ��ক) 
• �� বা ত� লার বল 
• িস�/কৃ��ম ফুল বা কাটা কাগেজর পাপিড় 

 
 

সরল িসরাপ (িচিনর জল) উপকরণ: 

��ব�: এর জন� �া�বয়�েদর ত�াবধােনর �েয়াজন, আপিন যিদ সাধারণ িসরাপ ৈতির করেত না চান তেব আপিন 
সাধারণ িসরােপর েবাতল িকনেত পােরন  

• ১ েটিবল চামচ িচিন 
• ৯ েটিবল চামচ পািন 
• উপাদান িস� করার জন� সসপ�ান/পা� 

 

পাঠ প�িত: বাটার�াই িফডার এবং পরাগায়ন 

 
১- পটভূিম তথ�: পরাগায়ন 

https://hudsonriverpark.org/the-park/parks-river-project/environmental-education/stem-activity-of-the-week/life-of-a-butterfly-lesson/


STEM ACTIVITY OF THE WEEK  

2 
 

উ��েদর জীবনচ� পরাগায়েনর উপর িনভ�র কের কারণ এ�ট উ��দেক বীজ ৈতির করেত এবং �জনন চািলেয় 
েযেত েদয়। পরাগায়ন হল পরাগ শস� ফুেলর পু�ষ পীড়া েথেক �ী কলে� �ানা�িরত হওয়ার ���য়া। পরাগ হল 
ফুেলর পুংেকশর �ারা উত্পািদত �ু� দানা যা বীজেক িনিষ� কের। �থমত, এক�ট পরাগ দানা কলে�র উপর 
পেড়। ি�তীয়ত, েপাকা�ট ফুেলর মেধ� �েবশ কের এবং পরাগেরণুেত অ�া�ােরর আবরেণর িব�ে� �াশ কের। 
তৃতীয়ত, েপাকা ফুল েছেড় যাওয়ার সােথ সােথ িকছ�  পরাগ কলে�র উপর পড়েত পাের। চত� থ �ত, েপাকা ফুল েথেক 
ফুল পয �� এই ���য়া চািলেয় যায়। প�ম, উ��েদর িড�াশেয় এক�ট েছাট বীজ গঠন কের।  

 

অেনক েপাকামাকেড়র সাহােয� পরাগায়ন ঘটেত পাের, তেব বাতাস বা বৃ��র সাহােয�ও। বাতাস বা বৃ�� ফুল েথেক 
ফুেল পরাগ বহন করেত পাের, তেব আবহাওয়া সব �দা পিরবিত�ত হেব। েযেহত�  বাতাস বা বৃ�� পরাগায়েনর িনভ�রেযাগ� 
উৎস নয়, তাই পরাগায়েনর জন� এবং এক�ট ভারসাম�পূণ � বা�ত� বজায় রাখার জন� কীটপতে�র পরাগায়ন 
অপিরহায �। �জাপিতর পরাগায়ন �� হয় যখন �জাপিতরা ফুল েথেক ফুেল যাওয়ার সময় তােদর শরীের পরাগ 
সং�হ কের। �জাপিতরা দীঘ � দরূে� �মণ করার �বণতা এইভােব বড় ফুেলর িবছানা এলাকায় ফুেলর গােছর সমান 
অংেশর পয �া� কভােরজ িন��ত কের।  

�জাপিত আমােদর বা�তে�র এক�ট ���পূণ � অংশ কারণ তারা �কৃিতর অেনক পরাগায়নকারী। �জাপিত�িল 
সবেচেয় সাধারণ পরাগায়নকারীেদর মেধ� এক�ট, তারপের েমৗমািছ, ওয়াপস, মথ, িবটল এবং আরও অেনক িকছ�  
রেয়েছ। �জাপিতরা সাধারণত �� ফুল�িল পিরদশ �ন কের েয�িল সমতল হয় কারণ তারা এক�ট ল�া��ং প�াড 
সরবরাহ কের যা সহজ অমৃত অনুস�ােনর অনুমিত েদয়। অমৃত হল এক�ট িচিন-সমৃ� তরল যা গাছপালা 
(�াথিমকভােব ফুল) �ারা িনঃসৃত হয় যা েশষ পয �� ফুেলর পরাগায়নকারী �জাপিত এবং অন�ান� েপাকামাকড়েক 
আকষ �ণ কের। �জাপিতর গে�র অনুভূিত দুব �ল, তেব তােদর এক�ট জ�টল রেঙর দৃ�� রেয়েছ যা তােদর লাল 
বণ �ালীেত অিতেব�নী বা রং েদখেত েদয়। এই কারেণই �জাপিতরা সাধারণত উ�ল রেঙর (লাল, কমলা, হলুদ) 
�� ফুল েদখেত যায়।  

২- ফুেলর অ�ানাটিম: 

ফুল িবিভ� অংশ িবিভ� ধরেনর গ�ঠত হয়. িকছ�  ফুেলর সম� পু�ষ অংশ, সম� �ী অংশ বা উভয় অংেশর সংিম�ণ 
থাকেত পাের!  

পু�ষ অংশ: �ােমন হল এক�ট ফুেলর পু�ষ অংেশর মূল সূচক। এ�ট দু�ট অংশ িনেয় গ�ঠত: 

• অ�া�ার পরাগ ৈতির কের (পু�ষ গ�ােমট) যা সাধারণত হলুদ রেঙর হয় 
• িফলােম� অ�া�ারেক ধের রােখ 

মিহলা অংশ: িপ��ল এক�ট ফুেলর এক�ট মিহলা অংেশর এক�ট মূল সূচক। এ�ট িতন�ট অংশ িনেয় গ�ঠত: 

• ��গমা পরাগ দানা ধের 
• �াইল ��গমা েক ধের রােখ 



STEM ACTIVITY OF THE WEEK  

3 
 

• ওিভউল (িডম বা মিহলা গ�ােমট) 
• ওভািরেত িড�াণু থােক 

অন�ান� অংশ যা এক�ট ফুেলর গঠন ৈতির কের: 

• েপটাল হল ফুেলর র�ঙন অংশ যা পরাগায়নকারীেদর আকষ �ণ কের 
• েসপাল হল িবেশষািয়ত সবুজ পাপিড়র মেতা পাতা যা েখালা না হওয়া কঁুিড়�িলেক র�া কের 
• িরেসে�কাল ফুেলর অ��িল উ��েদর অে� (ে�ম) সংযু� থােক 
• েপডা�ল বা ফুেলর কা� 

 

 

৩- DIY বাটার�াই িফডার 

িশ�েকর ��ব�: আমােদর পরাগায়নকারীেদর ভূিমকা েবাঝার জন�, আমরা এক�ট বাটার�াই িফডার ৈতির করেত 
যা�� এবং আমরা েয িবিভ� �জািতেক আকষ �ণ করেত পাির তা পয �েব�ণ করেত যা��। অনু�হ কের েনাট িনন 
এবং আপনার �জাপিত িফডার েকান কীটপত�/েছাট �াণীেদর আকষ �ণ করেব েস স�েক� পয �েব�ণ ক�ন।  

সরল িসরাপ (িচিনর পািন) িনেদ�শাবলী: 

িনরাপ�া ��ব�: আপনার িচিনর পািন ৈতির করেত �া�বয়�েদর ত�াবধান �েয়াজন 

1. �া�বয়�েদর ত�াবধােন, এক�ট েছাট সসপ�ােন ৯ অংশ (৯ েটিবল চামচ) জল এবং ১ অংশ (১ েটিবল 
চামচ) িচিন এক��ত ক�ন এবং এক�ট ফু�টেয় ত� লুন।  

2. িচিন স�ূণ ��েপ �বীভূত না হওয়া পয �� ২ েথেক ৩ িমিনেটর জন� ফুটেত িদন। 
3. একজন �া�বয়�েক িদেয় তাপ েথেক প�ান�ট সিরেয় েফলুন এবং িসরাপ�টেক পুেরাপুির ঠা�া হেত িদন। 
4. খন আপিন িসরাপ�ট ঠা�া হওয়ার জন� অেপ�া করেছন, তখন এক�ট ি�র বাটার�াই িফডার বা ঝুল� 

বাটার�াই িফডার ��ত করেত িনেদ�শাবলী অনুসরণ ক�ন। (িনেচ েদখুন) 

ি�র বাটার�াই িফডার িনেদ�শাবলী: 
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1. আপনার �াি�েকর কাপ বা �াি�েকর জার পির�ার ক�ন এবং িন��ত ক�ন েয পাে�র চারপােশ 
েকানও েমাড়ােনা েনই। 

2. �� বা ত� লার বল স�ূণ ��েপ স�াচ� েরেটড না হওয়া পয �� ঠা�া করা সাধারণ িসরাপ (বা েদাকান েথেক 
েকনা সাধারণ িসরাপ) এক েটিবল চামচ েযাগ ক�ন। (এক�ট েছাট পিরমাণ সংর�ণ িন��ত ক�ন!) 

3. ঐ��ক ধাপ: �� বা ত� লার বল�িলেক �জাপিতর কােছ আরও আকষ �ণীয় করেত সাহায� করার জন� 
কেয়ক েফাটঁা খাবােরর রঙ েযাগ ক�ন। 

4. �াি�েকর কাপ বা পাে�র নীেচ স�াচ� েরেটড ��/ত� লার বল েযাগ ক�ন। 
5. কমলার ট�কেরােত সংরি�ত পিরমাণ সরল িসরাপ েঢেল িদন। 
6. কােঠর �ু�য়ােরর ডগায় কমলার ট�কেরা�ট ধা�া িদন এবং এ�ট �াি�েকর কাপ বা পাে� রাখুন। 
7. কাগেজর পাপিড়েত িকছ�  কৃ��ম ফুল বা েটপ/আঠা িদেয় আপনার �াি�েকর কাপ বা পাে� পূণ � ক�ন। 
8. বাটার�াই িফডার�ট বাইের রাখুন: এক�ট বাগােন, এক�ট ফুেলর পাে�, আপনার জানালার বাইের বা ফায়ার 

এে�েপ। 
9. �িত ৩-৪ িদন কমলার ট�করা পিরবত�ন ক�ন। 
10. আপনার �জাপিত িফডার কী কীটপত�/�াণী আকষ �ণ করেছ তা ল�� ক�ন! 

 

ঝুল� বাটার�াই িফডার িনেদ�শাবলী: 

1. আপনার �াি�েকর কাপ পির�ার ক�ন এবং িন��ত ক�ন েয ক�ােনর চারপােশ েকানও র �ািপং েনই। 
2. �া�বয়�েদর ত�াবধােন, �াি�েকর কােপর উপেরর �াে� দু�ট েছাট গত� (সরাসির এেক অপেরর জেুড়) 

ৈতির করেত সাবধােন এক�ট কািঁচ বা েহাল পা�ার ব�বহার ক�ন। যিদ �াি�েকর পা� ব�বহার করা হয় 
তেব এর পিরবেত� এক�ট েহাল পা�ার ব�বহার করার পরামশ � েদওয়া হয়। (আপনার কাপ ভা�া েথেক 
সাবধান!) 
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3. পােটর সুতা/সুতার দু�ট ট�কেরা (অথবা আপিন েয েকানও উপাদান িদেয় আপনার িফডার ঝুিলেয় রাখেত 
চান) �িত�ট ১৬-২০ ই�� ৈদেঘ �� কাট�ন। 
4. এক�ট িছ� িদেয় সুতা/সুতার ট�কেরা ে�ড ক�ন এবং উপেরর উভয় �া� েবঁেধ িদন। অন� গেত�র জন� এ�ট 
পুনরাবৃি� ক�ন। এ�ট এক�ট লুপ ৈতির করেব যা �াি�েকর কাপ বা ধারক�টেক ঝুলেত েদয়। 
5. �� বা ত� লার বল স�ূণ ��েপ স�াচ� েরেটড না হওয়া পয �� ঠা�া করা সাধারণ িসরাপ (বা েদাকান েথেক 
েকনা সাধারণ িসরাপ) এক েটিবল চামচ েযাগ ক�ন। (এক�ট েছাট পিরমাণ সংর�ণ িন��ত ক�ন!) 
6. �াি�েকর কাপ বা পাে�র নীেচ স�াচ� েরেটড ��/ত� লার বল েযাগ ক�ন। 
7. কমলার ট�কেরােত সংরি�ত পিরমাণ সরল িসরাপ েঢেল িদন। 
8. কােঠর �ু�য়ােরর ডগায় কমলার ট�কেরা�ট ধা�া িদন এবং এ�ট �াি�েকর কাপ বা পাে� রাখুন। 
9. আপনার �াি�েকর কাপ বা পাে� িকছ�  কৃ��ম ফুল িদেয় পূণ � ক�ন। 
10. এক�ট বাগােন, এক�ট গােছর ডােল, এক�ট ফুেলর পাে� বা আপনার জানালার বাইের �জাপিতর িফডার 
ঝুিলেয় িদন। ফুেলর েচেয় �ায় ৬ ছয় ই�� উঁচ� েত বা গােছর ডাল েথেক ৩ ফুট নীেচ রাখেল এ�ট সবেচেয় ভাল কাজ 
করেব। 
11. �িত ৩-৪ িদন কমলার ট�করা পিরবত�ন ক�ন। 
12. আপনার �জাপিত িফডার কী কীটপত�/�াণী আকষ �ণ করেছ তা ল�� ক�ন! 

 

 

 
৪- েপা�-এ�েপিরেম� র �াপ আপ এবং ��  
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এখন ��টেয় িনেত এবং আপিন কতটা িশেখেছন তা পরী�া করেত, অনু�হ কের িন�িলিখত �ে�র উ�র িদেত 
আপনার পয �েব�ণ�িল ব�বহার ক�ন: 

1. েকন আমরা এক�ট কমলা �াইস এবং সাধারণ িসরাপ (িচিনর জল) ব�বহার কেরিছ? (�জাপিতরা িক খায় 
AKA অমৃত িক?) 

2. �জাপিত িফডার আপনার পয �েব�েণর উপর িভি� কের, এ�ট েকান �াণী/পত� আকষ �ণ কেরিছল? �িত�ট 
�জািতর কয়�ট এ�ট আকষ �ণ কেরিছল? 

3. আপিন িক �কৃিতেত পরাগায়নকারীর ��� ব�াখ�া করেত পােরন? 
 

এই পরী�া চলাকালীন, আমরা এক�ট �জাপিত িফডার ৈতির কেরিছ এবং িবিভ� েপাকামাকড় এবং েছাট �াণীেদর 
আমরা আকষ �ণ করেত স�ম হেয়িছ তা পয �েব�ণ কেরিছ। �জাপিত এবং অন�ান� েপাকামাকড় ���পূণ � 
পরাগায়নকারী যা অেনক উ��েদর জীবনচে� সহায়তা কের। আমরা আশা কির এই কায �কলাপ�ট আপনােক 
�জাপিত এবং পরাগায়ন ���য়া স�েক� জানেত এবং হাডসন নদীর মেতা �াকৃিতক স�দ র�া চািলেয় েযেত 
সাহায� কেরেছ!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


