
ডাঁটাশাক চাষের বিস্তাবরত বিিরণী 

ফসল : ডাঁটা শাক 

জাষতর নাম : িাবর ডাঁটা-১ 

জনবিয় নাম : লািণী 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ৫০-৬০ 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

কাণ্ড খাড়া হালকা বিগুনী রষের, নরম ও কম আঁশযুক্ত। পাতার বনষচর অাংশ গাঢ় বিগুনী এিাং উপষরর অাংশ গাঢ় সবুজ রষের। দ্রুত িধ ধনশীল 

জাত।  

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১৫০ - ১৬০ 

িবত শতক িীজতলা বেষক বতবরকৃত চারা বেষয় বরাপণকৃত জবমর পবরমান : ৮-১০ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর বেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : বিষল-ষোআঁশ, এষটল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর বমৌসুম : খবরফ- ১ 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

বচত্র-আোঢ় (মাচ ধ-জুলাই) 

ফসল বতালার সময় : 

িীজ বিানার ৪০-৪৫ বেষনর মষে 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, বসষেম্বর, ২০১৭। 

ফসল : ডাঁটা শাক 

জাষতর নাম : িাবর ডাঁটা-২ 

জনবিয় নাম : বনই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ৬০-৭০ 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

কাণ্ড খাড়া, বনষচর দুই তৃতীয়াাংশ হালকা বিগুনী এিাং পাতার উপষরর অাংশ গাঢ় সবুজ। দ্রুত িধ ধনশীল জাত। কাণ্ড নরম ও কম আঁশযুক্ত। 

পাতার উপষরর অাংশ হালকা রষের।  

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১২৫ - ১৪০ 

বহক্টর িবত ফলন (টন) : ৩০-৩২ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৮ - ১০ 

উপষযাগী ভূবমর বেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : বিষল-ষোআঁশ, এষটল-ষোআঁশ 



উৎপােষনর বমৌসুম : খবরফ- ১ 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

বচত্র-আোঢ় (মাচ ধ-জুলাই) 

ফসল বতালার সময় : 

িীজ বিানার ৪০-৪৫ বেষনর মষে 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, বসষেম্বর, ২০১৭। 

 

ফসল : ডাঁটা শাক 

পুবষ্ট্মান : 

িবত ১০০ গ্রাম খাদ্যপষযাগী ডাঁটাশাষক জলীয় অাংশ ৯২ শতাাংশ, খাদ্যশবক্ত- ২৩ বকষলাকযাষলাবর, আবমে- ২.৫ গ্রাম, চবি ধ- ০.৩ গ্রাম, 

বেতসার- ৪.০ গ্রাম, বিটাবমন এ- ২৯০০ আন্তজধাবতক একক, বিটাবমন বস- ৪৩ বমবলগ্রাম, ০.০৩ বমবলগ্রাম োয়াবমন, ০.১৬ বমবলগ্রাম 

বরষিাফ্লাবিন, ৮৫মাইষরাগ্রাম বফাষলট,  ২১৫ বমবলগ্রাম কযালবসয়াম, ৫০ বমবলগ্রাম ফসষফট, ২.৩ বমবলগ্রাম আয়রন, ২০ বমবলগ্রাম 

বসাবডয়াম ও ৬১১ বমবলগ্রাম পটাবশয়াম আষে। 

তষের উৎস : 

কৃবি তথ্য সাবভ িস (এআইএস), ২৬/১০/২০১৮। 

ফসল : ডাঁটা শাক 

িণ ধনা : ডাঁটা শাক চাষে িীজতলার িষয়াজন বনই। 

িীজ ও িীজতলার িকারষিে : 

ডাঁটা শাক চাষে িীজতলার িষয়াজন বনই। 

 

 

িাল িীজ বনি ধাচন : 

 দুটি জাষতর মষে ২০০ বম. দূরত্ব িজায় রাখুন। িীজ উৎপােষনর জন্য লাইন বেষক লাইন  ১৫  ইবি এিাং গাে বেষক গাষের দূরত্ব ৮-৯ 

ইবি। বরাগ-ষপাকা েমষনর জন্য িষয়াজনীয় িালাইনাশক িষয়াগ করুন। িীজ কাষলা রাং ধারন করষল সাংগ্রহ করুন। ফল  হাষতর তালুষত 

বনষয় ঘেষল সহষজ কাষলা িীজ বির হষয় এষল  িীজ সাংগ্রহ করুন। িীজ কাষলা রাং ধারন করষল সাংগ্রহ করা যাষি। 

িীজতলা িস্তুতকরণ : ডাঁটা শাক চাষে িীজতলার িষয়াজন বনই। 

 

 

িীজতলা পবরচচ ধা : ডাঁটা শাক চাষে িীজতলার িষয়াজন বনই। 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, বসষেম্বর, ২০১৭। 

ফসল : ডাঁটা শাক 

চােপদ্ধবত : 

জবম িাষলািাষি চাে বেষয় মাটি ঝুরঝুরা করষত হষি। বিবশ বিজা মাটিষত িীজ বিানা যাষি না। মাটির সাষে সার বমশাষনার পর ৩ বমটার 

চওড়া কষর বিড বতবর করষত হষি। দুই বিষডর মাষঝ ১২ ইবি চওড়া ও ৮ ইবি গিীর নালা রাখষত হষি। লাইষন িীজ বিানা িাষলা। একটি 

কাঠি বনষয় বিষড ১০ বেষক ১২ইবি পরপর ১ বেষক ১.৫ বসবিবমটার গিীর কষর লাইন িা োগ বটষন তার মষে ডাঁটার িীজ বুনষত হষি। 

লাইষন এমন িাষি িীজ বিানার পর হাত বেষয় োষগর দুপাষশর মাটি বটষন িীজ বেষক বেষত হষি। জবম শ ুঁকষনা িা মাটিষত রস কম োকষল 

িীজ বিানার পর ঝাঁঝবর বেষয় সাবর িরাির হালকা বসচ িা পাবন বেটিষয় বেষত হষি। এষত িীজ িাষলা গজাষি। জবম বজা এষন িীজ বিানা 

িাষলা।  

http://www.ais.gov.bd/


তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, বসষেম্বর, ২০১৭ 

ফসল : ডাঁটা শাক 

মৃবিকা : 

পাবন জষম না এমন  বিষল বোআঁশ- এঁষটল বোআঁশ। 

 

 

মৃবিকা পরীক্ষা গষিেণাগাষরর ঠিকানা : 

মৃবিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনবিটিউট বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

সার পবরবচবত : 

সার পবরবিবত সম্পতকি বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

 

 

বিজাল সার বচনার উপায় : 

ভভজাল সার শনাক্তকরণ সম্পতকি বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

ভভজাল সার ভিনার উপায় বভবিও  

 

 

ফসষলর সার সুপাবরশ : 

ফসষলর সার সুপাবরশ  ( বহেঃ িবত) : 

বজি/ বগাির সার ১০ টন, টিএসবপ ১০০ বকবজ, ইউবরয়া ১০০বকবজ এিাং এমওবপ ৭৫ বকবজ সার বশে চাষের সময় সমানিাষি বেটিষয় 

মাটিষত বমবশষয় বেন। িীজ বিানার ২০ বেন পর ইউবরয়া ১০০বকবজ এিাং িীজ বিানার ৪০ বেন পর ইউবরয়া ১০০বকবজ সার উপবর িষয়াগ 

করুন। টিএসবপ সাষরর  িেষল বডএবপ সার বেষল িবত বকবজ বডএবপ সাষরর জন্য  ৪০০ গ্রাম ইউবরয়া কম বেষিন। এলাকা িা মৃবিকাষিষে 

সাষরর পবরমাষণ  কম-ষিবশ করুন। 

  

ফসষলর সার সুপাবরশ  (শতক িবত) : 

বজি/ বগাির সার ৪০ বকবজ, টিএসবপ ৪০০ গ্রাম,  ইউবরয়া ৪০০ গ্রাম এিাং এমওবপ ৩০০ গ্রাম সার বশে চাষের সময় সমানিাষি বেটিষয় 

মাটিষত বমবশষয় বেন। িীজ বিানার ২০ বেন পর ইউবরয়া ৪০০ গ্রাম এিাং ৩০০ গ্রাম এমওবপ সার উপবর িষয়াগ করুন।  

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, বসষেম্বর, ২০১৭। 

সল : ডাঁটা শাক 

বসচ ব্যিস্থাপনা : 

শষ্ক বমৌসুষম এক সপ্তাহ পর পর বসচ বেষত হষি। নতুিা শাক খসখষস হষয় যাষি।  

বসচ ও বনকাশ পদ্ধবত : 

1 : জবমষত পাবন যাষত না জষম বস জন্য পাবন বির করার ব্যিস্থা রাখুন। পাবনর আপচয় বরাষধর জন্য বফতা পাইপ/ফুটপাম্প/ঝাঝবরর 

সাহাষে বসষচর ব্যিস্থা করুন । 

http://www.srdi.gov.bd/
http://aisekrishi.org/Pages/view/3
http://www.aisekrishi.org/Pages/view/1
https://www.youtube.com/watch?v=zg86ss_aW6c


 

লিণাক্ত এলাকায় বসচ িযুবক্ত : 

কলবস  বেষয় বিপ বসচ বেন ।কলবসর বনষচ বিল বমবশন বেষয় বোট বেদ্র কষর তাষত পাষটর আঁশ িষিশ করাষত হষি । কলবস মাোর 

মাঝখাষন এমন িাষি িসাষত হষি বযন বেদ্র ও আঁশ মাটির বনষচ োষক। কলবসর বেষদ্রর সাষে যুক্ত পাষটর আঁশ আষস্ত আষস্ত গাষের বগাঁড়ায় 

পাবন সরিরাহ করষি। মাো সিসময় বিজা োকষি ফষল লিনাক্ত পাবন উপষর উষে আসষিনা।  

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাত িই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, বসষেম্বর, ২০১৭। 

ফসল : ডাঁটা শাক 

আগাোর নাম : কাঁটানষট 

আগাো জন্মাষনার বমৌসুম : রবি, খবরফ 

িবতকাষরর উপায় : 

বসচ ও সার বেিার পর বজা আসা মাত্র আগাো িাোই। চারা গজাষনার ২০-২৫ বেন পর আগাো েমন করষত হষি। গাে খুি ঘন োকষল 

পাতলা কষর বেষত হষি। 

তষের উৎস : 

েবক্ষণািষলর উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা কাউবিল, নষিম্বর, ২০১৩। 

ফসল : ডাঁটা শাক 

িাাংলা মাষসর নাম : বিশাখ 

ইাংষরবজ মাষসর নাম : বম 

ফসল ফলষনর সময়কাল : রবি , খবরফ- ১ 

দুষয ধাষগর নাম : খরা 

দুষয ধাগ পূি ধিস্তুবত : 

বসচ নালা, বসচ যন্ত্র িস্তত রাখুন। 

দুষয ধাগকালীন/দুষয ধাগ পরিতী িস্তুবত : 

ঝন ধা/ ঝাঁঝবর বেষয় বসচ বেন। 

িস্তুবত : সাবরষত বুনুন, যাষত জবমষত বসষচর পাবন সমানিাষি জবমষত বেওয়া যায়। নালা বতবর কষর রাখুন। 

তষের উৎস : 

েবক্ষণািষলর উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা কাউবিল, নষিম্বর, ২০১৩। 

 কৃবে তে সাবি ধস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮। 

ফসল : ডাঁটা শাক 

িাাংলা মাষসর নাম : োিণ 

ইাংষরবজ মাষসর নাম : অগাি 

ফসল ফলষনর সময়কাল : সারা িের 

দুষয ধাষগর নাম : অবতবৃবষ্ট্ ও জলািদ্ধতা 

দুষয ধাগ পূি ধিস্তুবত : 

জবমর পাবন বির করার জন্য নালা বতবর ও বমরামত কষর রাখুন । 

http://www.ais.gov.bd/


দুষয ধাগকালীন/দুষয ধাগ পরিতী িস্তুবত : 

জবমর পাবন বির করার জন্য নালা বকষট বেন। 

িস্তুবত : পাবন বির কষর বেষত নালা বতবর ও বমরামত কষর রাখুন। 

তষের উৎস : 

েবক্ষণািষলর উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা কাউবিল, নষিম্বর, ২০১৩। 

কৃবি তথ্য সাবভ িস (এআইএস), ২৭/১০/২০১৮ 

ফসল : ডাঁটা শাক 

বপাকার নাম : জাি বপাকা 

বপাকা বচনার উপায় : খুি বোট সবুজাি সাো, নরম বেহ বিবশষ্ট্। 

ক্ষবতর ধরণ : পাতা, ফুল ও কবচ ফষলর রস চুষে খায়। তাোড়া এই বপাকা হলুে বমাজাইক িাইরাস বরাগ েড়ায়। 

আরমষণর পয ধায় : ফষলর িাড়ন্ত পয ধায় , ফুল 

ফসষলর বয অাংষশ আরমণ কষর : পাতা , ফল , ফুল 

বপাকার বযসি স্তর ক্ষবত কষর : পূণ ধ িয়স্ক , বনম্ফ 

ব্যিস্থাপনা : 

আরমণ বিবশ হষল ইবমডাষলাষরাবিড জাতীয় কীটনাশক (ষযমন এডমায়ার অেিা টিষডা ৭-১০ বমবলবলটার / ২মুখ) ১০ বলটার পাবনষত 

বমবশষয় িবত ৫ শতষক বে করষত হষি ১০ বেন পরপর ২/৩ িার। ঔেধ বে করায় সতকধতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশক ব্যিহাতর সতকিতা সম্পতকি বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

িালাইনাশক সম্পতকি বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

পূি ধ-িস্তুবত : 

পবরেন্ন চাোিাে করুন। বনয়বমত ফসল পয ধষিক্ষন করষত হষি।  

অন্যান্য : 

সািানযুক্ত পাবন বে করা যায় অেিা আধািাঙ্গা বনমিীষজর পাবন (১ বলটার পাবনষত ৫০ গ্রাম বনমিীজ বিষঙ্গ ১২ ঘিা বিবজষয় বরষখ 

বেঁষক বনষত হষি) আরান্ত গাষে ১০ বেন পর পর ৩ িার বে করষল বপাকা বনয়ন্ত্রন করা যায়। এোড়াও তামাষকর গুড়া (১০গ্রাম), সািাষনর 

গুড়া (৫গ্রাম) ও বনষমর পাতার রস িবত বলটার পাবনষত বমবশষয় ব্যিহার করা যায়।  

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, বসষেম্বর, ২০১৭। 

সমবিত িালাই ব্যিস্থাপনা ও বিবিন্ন ফসষলর ক্ষবতকারক বপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বিিাগ, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 

ফসল : ডাঁটা শাক 

বপাকার নাম : পাতা সুড়ঙ্গকারী বপাকা 

বপাকা বচনার উপায় : পূণ ধিয়স্ক বপাকা ৫-৬ বমবলবমটার লম্বা িাোবম রষের। কীড়ার মাো িাোবম এিাং বেহ হলুোি বেষক হালকা সবুজ 

রষের। 

ক্ষবতর ধরণ : খুষে কীড়া পাতার দুইপাষশর সবুজ অাংশ বখষয় বফষল। তাই পাতার উপর আঁকা িাঁকা বরখার মত োগ পষড় এিাং পাতা 

শবকষয় ঝষড় যায়। 

আরমষণর পয ধায় : িাড়ন্ত পয ধায়, ফষলর িাড়ন্ত পয ধায় 

ফসষলর বয অাংষশ আরমণ কষর : পাতা 

বপাকার বযসি স্তর ক্ষবত কষর : পূণ ধ িয়স্ক , বনম্ফ 
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ব্যিস্থাপনা : 

সাইপারষমবিন জাতীয় কীটনাশক (ষযমন-বরপকড ধ ১০ তরল অেিা  বসমবুশ ১০ তরল  ২০ বমবলবলটার / ৪ মুখ)  িবত ১০ বলটার 

পাবনষত  বমবশষয় িবত ৫ শতষক বে করষত হষি।১০ বেন পরপর ২ িার বে করষত হষি। ঔেধ বে করায় সতকধতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশক ব্যিহাতর সতকিতা সম্পতকি বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

িালাইনাশক সম্পতকি বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

পূি ধ-িস্তুবত : 

আগাম িীজ িপন করুন। সুেম সার ব্যিহার করুন। সঠিক দুরষত্ব চারা বরাপন করুন।  

অন্যান্য : 

পাতায় বডম বেখষল তা তুষল ধ্বাংস করুন। বপাকা সষমত পাতাটি তুষল পাষয় মাবড়ষয় িা গষতধ চাপা বেষয় মারুন।  

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, বসষেম্বর, ২০১৭। 

সমবিত িালাই ব্যিস্থাপনা ও বিবিন্ন ফসষলর ক্ষবতকারক বপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বিিাগ, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 

ফসল : ডাঁটা শাক 

বপাকার নাম : পাতা বমাড়াষনা বপাকা 

বপাকা বচনার উপায় : ১০ বমবলবমটার (৪ ইবি) আকাষরর হালকা হলষে বেষক হালকা িাোবম পাখাযুক্ত মে। পাখাষমলা অিস্থায় ১৮-২৩ 

বমবলবমটার। উিয় পাখায় আড়াআবড় কাষলা বরখা আষে। 

ক্ষবতর ধরণ : কীড়া অিস্থায় পাতা বমাড়ায় এিাং সবুজ অাংশ খায়। এটি সাধারণত কবচ পাতাগুষলা আরমণ কষর োষক। 

আরমষণর পয ধায় : িাড়ন্ত পয ধায়, ফষলর িাড়ন্ত পয ধায় 

ফসষলর বয অাংষশ আরমণ কষর : পাতা 

বপাকার বযসি স্তর ক্ষবত কষর : কীড়া 

ব্যিস্থাপনা : 

 আরমণ বিবশ হষল  বফবনট্রবেয়ন জাতীয় কীটনাশক ( বযমন সুবমবেয়ন িা ফবলবেয়ন ২০ বমবলবলটার িবত ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয়) ১০ 

বেন পর পর ২-৩ িার িালিাষি বে করুন। ঔেধ বে করায় সতকধতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশক ব্যিহাতর সতকিতা সম্পতকি বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

িালাইনাশক সম্পতকি বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

পূি ধ-িস্তুবত : 

জবম পবরস্কার পরচ্ছন্ন রাখুন। ডাল পুষত পাবখ িসার ব্যিস্থা  ( বিঘা িবত ৮-১০ টি)করুন।  বনয়বমত মাে পবরেশ ধন কষর আরমষণর শরুষতই 

ব্যিস্থা বনন। 

অন্যান্য : 

আরন্ত পাতা সাংগ্রহ কষর ধ্বাংস করুন  

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, বসষেম্বর, ২০১৭। 

সমবিত িালাই ব্যিস্থাপনা ও বিবিন্ন ফসষলর ক্ষবতকারক বপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বিিাগ, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 

ফসল : ডাঁটা শাক 

বপাকার নাম : বলো বপাকা 
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বপাকা বচনার উপায় : এ বপাকার বডমগুষলা গাো কষর োষের টাইলষসর মত একটির উপর একটি সাজাষনা োষক। কীড়ার মাো লাল এিাং 

হালকা বেষক হলুোি সবুজ িষণ ধর। শরীষরর বপষের বেষক লম্বালবম্বিাষি সমান্তরাল বতনটি বডারা োগ োষক। শরীষরর উিয় পাষশ দুটি 

লম্বালবম্ব োগ োষক। 

ক্ষবতর ধরণ : এক সাষে অষনকগুষলা কীড়া কবপর িধ ধনশীল অাংশ বখষয় বফষল। ফষল কবপর মাো নষ্ট্ হয় এিাং খাওয়ার অনুপষযাগী হয়। 

পাতার সবুজ অাংশ বখষয় িড় হষত োষক। এিাষি খাওয়ার ফষল পাতা জাষলর মত হষয় যায়। পাতায় অষনক কীড়া বেখষত পাওয়া যায়। 

আরমষণর পয ধায় : িাড়ন্ত পয ধায় 

ফসষলর বয অাংষশ আরমণ কষর : পাতা 

বপাকার বযসি স্তর ক্ষবত কষর : কীড়া 

ব্যিস্থাপনা : 

সাইপারষমবিন জাতীয় কীটনাশক (ষযমন ওস্তাে ২০ বমবলবলটার অেিা ম্যাবজক অেিা কট ১০ বমবলবলটার) িবত ১০বলটার পাবনষত 

বমবশষয় িবত ৫ শতষক বে করষত হষি, ১০-১২ বেন পরপর ২/৩ িার। ঔেধ বে করায় সতকধতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশক ব্যিহাতর সতকিতা সম্পতকি বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

িালাইনাশক সম্পতকি বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

পূি ধ-িস্তুবত : 

আগাম িীজ িপন করুন, সুেম সার ব্যিহার করুন, সঠিক দুরষত্ব চারা বরাপন করুন, চারা লাগাষনার এক সপ্তাষহর মষেই জবমষত বফষরামন 

ফাঁে পাতুন। িড় কীড়া গুষলাষক ধষর ধষর বমষর বফলুন। 

ভসক্স ভেতরামন োঁদ সম্পতকি বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

অন্যান্য : 

বপাকাসহ আরান্ত পাতা সাংগ্রহ কষর ধ্বাংশ করা িা পুষড় বফলা;তামাষকর গুড়া (১০গ্রাম),  সািাষনর গুড়া (৫গ্রাম) ও বনষমর পাতার বনয ধাস 

িবত বলটার পাবনষত বমবশষয় ব্যিহার করা; 

তষের উৎস : 

সমবিত িালাই ব্যিস্থাপনা ও বিবিন্ন ফসষলর ক্ষবতকারক বপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বিিাগ, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট। 

ফসষলর িালাই ব্যিস্থাপনা -ষমােঃ হাসানুর রহমান, বিতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী-২০১৩। 

ফসল : ডাঁটা শাক 

বপাকার নাম : বফ্ল বিটল বপাকা 

বপাকা বচনার উপায় : িায় ১.৬ (০.০৬ ইবি) বমবলবমটার লম্বা বডম্বাকার চকচষক নীলষচ সবুজ িা বঝবকবমবক কাষলা রষঙ্গর শক্ত পাখাযুক্ত 

বপাকা। । পুণ ধাঙ্গ বপাকা চারা গাষের পাতা লম্বালবম্ব িাষি কুঁষড় খায়। 

ক্ষবতর ধরণ : পূণ ধ িয়স্ক ও িাচ্চা উিয়ই ক্ষবত কষর । পূণ ধ িয়স্করা চারা গাষের বিবশ ক্ষবত কষর । এরা পাতা বোট বোট বেদ্র কষর খায় । 

আরান্ত পাতায় অসাংখ্য বেদ্র হয় । 

আরমষণর পয ধায় : িাড়ন্ত পয ধায়, চারা 

ফসষলর বয অাংষশ আরমণ কষর : পাতা 

বপাকার বযসি স্তর ক্ষবত কষর : পূণ ধ িয়স্ক , বনম্ফ 

ব্যিস্থাপনা : 

সাইপারষমবিন জাতীয় কীটনাশক (ষযমন-বরপকড ধ ১০ তরল অেিা  বসমবুশ ১০ তরল  ২০ বমবলবলটার / ৪ মুখ)  িবত ১০ বলটার 

পাবনষত  বমবশষয় িবত ৫ শতষক বে করষত হষি ১০ বেন পরপর ২ িার বে করষত হষি। ঔেধ বে করায় সতকধতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশক ব্যিহাতর সতকিতা সম্পতকি বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

িালাইনাশক সম্পতকি বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

পূি ধ-িস্তুবত : 
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পবরস্কার পবরচ্ছন্ন চাোিাে করুন। চারা গাে জাল বেষয় বেষক বেন। আগাম িীজ িপন করুন।  সুেম সার ব্যিহার করুন। সঠিক দুরষত্ব চারা 

বরাপন করুন।  

অন্যান্য : 

১ বকবজ বমহগবন িীজ কুঁবচ কষর ৫ বলটার  পাবনষত ৪-৫ বেন বিবজষয় বেঁষক ২০ গ্রাম সািাষনর গ্যড়া ও ৫ গ্রাম বসাহাগা  বমবশষয় ২০ বমবনট 

ফুটিষয় শীতল কষর ৫ গুণ পাবনষত গুষল বে করুন । 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, বসষেম্বর, ২০১৭। 

সমবিত িালাই ব্যিস্থাপনা ও বিবিন্ন ফসষলর ক্ষবতকারক বপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বিিাগ, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 

ফসল : ডাঁটা শাক 

বপাকার নাম : বঘাড়া বপাকা 

বপাকা বচনার উপায় : পাখা গাঢ় িাোবম রষঙ্গর। বডম বোট বগালাকার, বমষট সাো। কীড়া সবুজ তষি হালকা কাল হষত পাষর। বেষহ 

লম্বালবম্ব গাঢ় বডারাকাটা োগ আষে। শরীষরর বপেষনর তুলনায় সামষনর বেক অষপক্ষাকৃত সরু। 

ক্ষবতর ধরণ : পাতা বখষয় পাতায় বোট িড় বেদ্র কষর বফষল। এ বপাকা উপকাবর বপাকা িারা বনয়ন্ত্রষণ রাখা যায়। তাই বতমন ক্ষবত করষত 

পাষরনা। তষি এষের সাংখ্যা বিবশ বিষড় বগষল ক্ষবত সাধন করষত পাষর। 

আরমষণর পয ধায় : িাড়ন্ত পয ধায়, ফষলর িাড়ন্ত পয ধায় 

ফসষলর বয অাংষশ আরমণ কষর : পাতা , কবচ পাতা 

বপাকার বযসি স্তর ক্ষবত কষর : পূণ ধ িয়স্ক , কীড়া , বনম্ফ 

ব্যিস্থাপনা : 

অবত আক্রমণ না হতল রাসায়বনক ব্যিস্থা গ্রহতণর প্রতয়াজন ভনই। অবত আক্রমতণ সাইপারতমথবরন জাতীয়  িালাইনাশক (তযমনঃ কট িা 

ম্যাবজক ১০ বমবলবলটার প্রবত ১০ বলটার পাবনতত বমবশতয়) সকাতলর পতর সাঁতজর বদতক ১০ বদন পর পর ২-৩ িার ভে করুন। ঔিধ ভে 

করায় সতকিতা অিলম্বন করতত হতি। 

িালাইনাশক ব্যিহাতর সতকিতা সম্পতকি বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

িালাইনাশক সম্পতকিবিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

পূি ধ-িস্তুবত : 

জবম পবরস্কার পরচ্ছন্ন রাখুন। জবমর আষশ পাষশ আগাো োকষল তা পবরস্কার কষর বফলুন। বনয়বমত মাে পবরেশ ধন কষর আরমষণর শরুষতই 

ব্যিস্থা বনন। 

তষের উৎস : 

সমবিত িালাই ব্যিস্থাপনা ও বিবিন্ন ফসষলর ক্ষবতকারক বপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বিিাগ, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 

ফসল : ডাঁটা শাক 

বরাষগর নাম : ডাটার েত্রাকজবনত েষলপড়া বরাগ 

বরাষগর কারণ : েত্রাক /ব্যাকষটবরয়া 

ক্ষবতর ধরণ : িেষম কবচ পাতা েষল পষড় িা বনষচর িয়স্ক পাতা বিিণ ধ হষয় যায়। িেম বেষক গাষের অাংশ বিষশে, কষয়ক বেন পষর পুষরা 

গাে েষল পষড়। আরান্ত কাষের বিতষরর অাংশ কাল িাোবম রে ধারন কষর, পাবন গ্রহষণ িাঁধা বেয়। গাষের বগাড়ার িায় ২ ইবি ডাল বকষট 

পাবনষত ৫-১০ বমবনট বিবজষয় রাখষল যবে কাটা অাংশ হষত বকান রস বির না হয় ,পাবনর রষের বকান পবরিতধন না হয় তাহষল েত্রাষকর 

আরমণ বুঝষত হষি। বির হষল ব্যাকষটবরয়ার আরমন। 

ফসষলর বয পয ধাষয় আরমণ কষর : চারা 

ফসষলর বয অাংষশ আরমণ কষর : কাণ্ড , পাতা 

ব্যিস্থাপনা : 
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েত্রাষকর আরমণ হষল ম্যানষকাষজি জাতীয় েত্রাকনাশক বযমন (বরষডাবমল বগাল্ড ২০ গ্রাম) অেিা কাি ধাবেজম জাতীয় েত্রাকনাশক বযমন 

(এইমষকাবজম ৫০;অেিা বগাল্ডাবজম ৫০০ ইবস ১০ বমবল /২ মুখ ) ১০ বল পাবনষত বমবশষয় ৭ বেন পরপর ৩ িার গাষের বগাড়ায় ও মাটিষত 

বে করুন। আরমণ বিাবশ হষল িেম বেষক িবত বলটার পাবনষত ২গ্রাম বরািরাল বমবশষয় বে করুন। েত্রাকনাশক বে করায় সতকধতা 

অিলম্বন করষত হষি। ব্যাষক্টবরয়ার আরমণ হষল বক্ষষতর মাটিষত বিঘা িবত ২ বকবজ হাষর বিবচাং পাউডার বেটাষত হষি। 

িালাইনাশক ব্যিহাতর সতকিতা সম্পতকি বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

িালাইনাশক সম্পতকি বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

পূি ধ-িস্তুবত : 

মাে পবরেশ ধন। চাষের আষগ িবত শতাাংষশ ১-২ বকবজ ডষলা চুন ব্যিহার করষত হষি। ফসল কাটার পর আরান্ত জবম ও তার আষশ-পাষশর 

জবমর নাড়া পুবড়ষয় বফলুন। 

অন্যান্য : 

আরান্ত গাে সাংগ্রহ কষর ধ্বাংস করুন।  

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাত িই,িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট,৬ষ্ঠ সাংস্করণ,ষসষেম্বর, ২০১৭। 

ফসল : ডাঁটা শাক 

বরাষগর নাম : ডাঁটা পাতার োগ বরাগ 

বরাষগর কারণ : এক ধরষনর েত্রাক 

ক্ষবতর ধরণ : এ বরাষগ পাতায় বিবশষ্ট্পূণ ধ োগ বেখা যায়। োষগর বকন্দ্র িাোবম িা সাোষট এিাং বকনারা কালষচ ও হলুে হষয় যায়। 

ফসষলর বয পয ধাষয় আরমণ কষর : িাড়ন্ত পয ধায় , ফষলর িাড়ন্ত পয ধায় 

ফসষলর বয অাংষশ আরমণ কষর : কাণ্ড , পাতা , ফল 

ব্যিস্থাপনা : 

বরাষগর আরমণ বিবশ হষল কাষি ধোবজম জাতীয় েত্রাকনাশক (ষযমন- বনাইন অেিা এইমষকাবজম ২০ গ্রাম) িবত ১০ বলটার পাবনষত 

বমবশষয় িবত ৫ শতষক  ১২-১৫ বেন পর পর ২-৩ িার িালিাষি বে করষত হষি।ঔেধ বে করায় সতকধতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশক ব্যিহাতর সতকিতা সম্পতকি বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

িালাইনাশক সম্পতকি বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

পূি ধ-িস্তুবত : 

বিানার আষগ িীজ বশাধন করুন। সুস্থ গাে বেষক িীজ সাংগ্রহ করুন। ফসল সাংগ্রষহর পর পবরতযাক্ত অাংশ ধ্বাংস করুন। 

িীজ ভশাধন সম্পতকি বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

অন্যান্য : 

আরান্ত গাে সাংগ্রহ কষর ধ্বাংস করুন। আরান্ত পাতা ও ডগা অপসারণ কষর মাটিষত পুষত বফলা িা পুবড়ষয় বফলুন।  

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, বসষেম্বর, ২০১৭। 

ফসষলর িালাই ব্যিস্থাপনা, বমােঃ হাসানুর রহমান, বিতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী, ২০১৩। 

ফসল : ডাঁটা শাক 

বরাষগর নাম : সাো মবরচা বরাগ 

বরাষগর কারণ : েত্রাক 

ক্ষবতর ধরণ : পাতায় মবরচার মত োগ বেখা যায়। 
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ফসষলর বয পয ধাষয় আরমণ কষর : িাড়ন্ত পয ধায় 

ফসষলর বয অাংষশ আরমণ কষর : পাতা 

ব্যিস্থাপনা : 

িবপষকানাজল জাতীয় িালাইনাশক (ষযমন: টিল্ট ২৫০ ইবস ৫ বমবলবলটার িবত ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয়) ১০ বেন পরপর ৩ িার বশে 

বিষকষল বে করষত হষি।  িালাইনাশক বেটাষনার পর ১৫ বেন ফল বতালা োষক বিরত োকন। 

িালাইনাশক ব্যিহাতর সতকিতা সম্পতকি বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

িালাইনাশক সম্পতকি বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

পূি ধ-িস্তুবত : 

গাম িীজ িপন করষত পাষরন। সুেম সার ব্যিহার করুন। বরাগ িবতষরাধী জাত চাে করুন। আরান্ত গাে বেষক িীজ সাংগ্রহ করষিন না।  

অন্যান্য : 

আরান্ত ফল,পাতা ও ডগা অপসারণ করুন।  

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, বসষেম্বর, ২০১৭। 

ফসষলর িালাই ব্যিস্থাপনা, বমােঃ হাসানুর রহমান, বিতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী, ২০১৩। 

ফসল : ডাঁটা শাক 

বরাষগর নাম : বগাড়া পচা বরাগ 

বরাষগর কারণ : েত্রাক 

ক্ষবতর ধরণ : আরান্ত গাে হলুে রে ধারণ কষর,গাষের বগাড়ার পচন লাষগ, বশকড় নষ্ট্ হষয় যায়। পষর গাে েষল পষর শবকষয় যায়।। 

ফসষলর বয পয ধাষয় আরমণ কষর : িাড়ন্ত পয ধায় , চারা 

ফসষলর বয অাংষশ আরমণ কষর : কাষের বগাঁড়ায় 

ব্যিস্থাপনা : 

বরাষগর আরমণ বিবশ হষল কাষি ধোবজম জাতীয় েত্রাকনাশক (ষযমন- বনাইন অেিা এইমষকাবজম ২০ গ্রাম) িবত ১০ বলটার পাবনষত 

বমবশষয় িবত ৫ শতষক ১২-১৫ বেন পর পর ২-৩ িার িালিাষি বে করষত হষি। কীটনাশক বে করায় সতকধতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশক ব্যিহাতর সতকিতা সম্পতকি বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

িালাইনাশক সম্পতকি বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

  

পূি ধ-িস্তুবত : 

আষগর ফসষলর অিবশষ্ট্াংশ পুবড়ষয় বফলুন। মাটি বশাধন করুন। জবমষত পাবন বনকাষের ব্যিস্থা রাখষত হষি। 

িীজতলা িা জবম ভশাধন সম্পতকি বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, বসষেম্বর, ২০১৭। 

ফসষলর িালাই ব্যিস্থাপনা, বমােঃ হাসানুর রহমান, বিতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী, ২০১৩। 

ফসল : ডাঁটা শাক 

বরাষগর নাম : এনিাকষনাজ 

বরাষগর কারণ : েত্রাক 
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ক্ষবতর ধরণ : পাতায় বগালাকার োগ বেখা যায়। কয়াশায় পাতার পচন লক্ষ করা যায়। 

ফসষলর বয পয ধাষয় আরমণ কষর : িাড়ন্ত পয ধায় , চারা 

ফসষলর বয অাংষশ আরমণ কষর : পাতা , ফল 

ব্যিস্থাপনা : 

বরাষগর আরমণ বিবশ হষল কাষি ধোবজম জাতীয় েত্রাকনাশক (ষযমন- বনাইন অেিা এইমষকাবজম ২০ গ্রাম) িবত ১০ বলটার পাবনষত 

বমবশষয় িবত ৫ শতষক ১২-১৫ বেন পর পর ২-৩ িার িালিাষি বে করষত হষি।ঔেধ বে করায় সতকধতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশক ব্যিহাতর সতকিতা সম্পতকি বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

িালাইনাশক সম্পতকি বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

পূি ধ-িস্তুবত : 

বরাগমুক্ত গাে বেষক িীজ সাংগ্রহ করুন। বনবিড় পয ধষিক্ষণ জরুরী। পবরচ্ছন্ন চাোিাে করুন,সুেম সার ব্যিহার করুন।  

অন্যান্য : 

আরান্ত গাে উঠিষয় বফলুন। 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, বসষেম্বর, ২০১৭। 

ফসষলর িালাই ব্যিস্থাপনা, বমােঃ হাসানুর রহমান, বিতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী, ২০১৩। 

ফসল : ডাঁটা শাক 

ফসল বতালা : ফুল আসার আষগ ডাঁটার মাঝামাবঝ হাত বেষয় চাপ বেষল যবে মটাৎ কষর বিষে যায় তাহষল বুঝষত হষি শাক বিপনষনর 

উপষযাগী হষয়ষে। 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, বসষেম্বর, ২০১৭। 

ফসল : ডাঁটা শাক 

িীজ উৎপােন : 

দুটি জাষতর মষে ২০০ বম. দূরত্ব িজায় রাখুন। িীজ উৎপােষনর জন্য লাইন বেষক লাইন ১৫ ইবি এিাং গাে বেষক গাষের দূরত্ব ৮-৯ ইবি; 

বরাগ-ষপাকা েমষনর জন্য িষয়াজনীয় িালাইনাশক িষয়াগ করুন িীজ কাষলা রাং ধারন করষল সাংগ্রহ করুন। ফল হাষতর তালুষত বনষয় 

ঘেষল সহষজ কাষলা িীজ বির হষয় এষল  িীজ সাংগ্রহ করুন।  িীজ কাষলা রাং ধারন করষল সাংগ্রহ করা যাষি।  

িীজ সাংরক্ষণ: 

িীজ কষয়ক বেন বরাষে শবকষয় ৮% আদ্র ধতায় এষন প্লাবিক/টিষনর বকৌটা/ িাম, পবলব্যাগ িভৃবত িায়ুষরাধী পাষত্র িীজ পূণ ধ কষর মুখ আঁটষক 

সাংরক্ষণ করুন। িীজপাত্র অপূণ ধ োকষল িা পাষত্রর মুখ িালিাষি না আঁটকাষল িীষজর গজাষনার হার কষম যাষি। িীজ পাত্র বচহ্ন/ষলষিল 

বেষয় ঘষরর বিটিষত না বরষখ শকনা ও োো স্থাষন মাচায় রাখুন।   

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, বসষেম্বর, ২০১৭। 

কৃবে তে সাবি ধস (এআইএস), ২৭/১০/২০১৮ 

ফসল : ডাঁটা শাক 

িীজিাবপ্ত স্থান : 

িাাংলাতদশ কৃবি উন্নয়ন কতপ িাতরশন (বিএবিবস) িীজ বিক্রয়তকতের তথ্য ভপতত বিক করুন 

সার ও িালাইনাশক িাবপ্তস্থান : 

বনকটস্থ িাজাতরর অনুতমাবদত িালাইনাশক বিতক্রতার বনকট হতত িালাইনাশতকর ভময়াদ যািাই কতর িালাইনাশক বকনুন।  
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সার বডলাষরর তে বপষত বলক করুন 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, বসষেম্বর, ২০১৭। 

যষন্ত্রর নাম : মই 

ফসল : ডাঁটা শাক 

যষন্ত্রর ধরন : অন্যান্য 

যষন্ত্রর পবরচালনা পদ্ধবত : 

কাবয়ক েম 

যষন্ত্রর ক্ষমতা : কাবয়ক েম 

যষন্ত্রর উপকাবরতা : 

জবম চাষে ব্যিহার করা হয়। 

যষন্ত্রর বিবশষ্ট্য : 

সােয়ী মূল্য, সহজ িাপ্য ও সহষজ িহন বযাগ্য। 

রক্ষণাষিক্ষণ : ব্যিহাষরর পর মাটি ও পাবন বেষক পবরষ্কার কষর রাখুন। 

তষের উৎস : 

খামার যাবন্ত্রকীকরন এর মােষম ফসল উৎপােন বৃবদ্ধ িকল্প- ২য় পয ধায় (২য় সাংষশাবধত), কৃবে সম্প্রসারণ অবধেপ্তর (বড এ ই), খামারিাড়ী, 

ফাম ধষগট, োকা-১২১৫, জানুয়াবর ,২০১৮। 

যষন্ত্রর নাম : বকাোল 

ফসল : ডাঁটা শাক 

যষন্ত্রর ধরন : অন্যান্য 

যষন্ত্রর পবরচালনা পদ্ধবত : 

হস্ত চাবলত 

যষন্ত্রর ক্ষমতা : কাবয়ক েম 

যষন্ত্রর উপকাবরতা : 

আইল োঁটা, বসচ ও বনকাশ নালা  বতবর। কম জবমর জন্য ফসল বতালা ও পবরচয ধায় ব্যিহার হয়। 

যষন্ত্রর বিবশষ্ট্য : 

সােয়ী মূল্য, সহজ িাপ্য ও সহষজ িহন বযাগ্য। 

রক্ষণাষিক্ষণ : ব্যিহাষরর পর মাটি ও পাবন বেষক পবরষ্কার কষর রাখুন। 

তষের উৎস : 

খামার যাবন্ত্রকীকরন এর মােষম ফসল উৎপােন বৃবদ্ধ িকল্প- ২য় পয ধায় (২য় সাংষশাবধত), কৃবে সম্প্রসারণ অবধেপ্তর (বড এ ই), খামারিাড়ী, 

ফাম ধষগট, োকা-১২১৫, জানুয়াবর ,২০১৮। 

ফসল : ডাঁটা শাক 

িোগত ফসল পবরিহন ব্যিস্থা : 

মাোয়, ঝুবরষত িা বেলাগাবড়ষত কষর।  

আধুবনক ফসল পবরিহন ব্যিস্থা : 

http://www.badc.gov.bd/


বরক্সা, িযান, বমবন ট্রাক। 

িোগত িাজারজাত করণ : 

আটি বেঁষধ স্থানীয় হাটিাজাষর।  

আধুবনক পদ্ধবতষত িাজারজাত করণ : 

বিবিন্ন আকাষরর মুবে বেঁষধ/ প্লাবিক কষিইনাষর বোকাষন, শবপাং মষল।  

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, বসষেম্বর, ২০১৭। 

 

 


