
ফেলন চাষের বিস্তাবরত বিিরণী 

েসল : ফেলন 

জাষতর নাম : িাবর ফেলন-১ 

জনবিয় নাম : ফিাস্তামী 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১২৫-১৩৫ 

জাষতর ধরণ : উেশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

িীজত্বষক ছাই রষের সাষে কালষচ োগ োষক। হাজার িীষজর ওজন ৯০ ফেষক ৯৫ গ্রাম। েলন ফহক্টর িবত ১.১ ফেষক ১.৪ টন। ডাল রান্না 

হওয়ার সময়কাল ১৭ ফেষক ২২ বমবনট। িীষজ আবমষের পবরমাণ ২৫ ফেষক ৩০%। 

শতক িবত েলন (ষকবজ) : ৪-৫ - 

িবত শতক িীজতলা ফেষক বতবরকৃত চারা বেষয় ফরাপণকৃত জবমর পবরমান : বছটিষয় ১২৫-১৩৫ গ্রাম, লাইষন ১০০-১২০ গ্র 

উপষযাগী ভূবমর ফেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : ফিষল-ষোআঁশ, এষটল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর ফমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

অগ্রহায়ণ (মধ্য নষেম্বর ফেষক মধ্য বডষসম্বর)  

েসল ফতালার সময় : 

মধ্য বচত্র ফেষক বচষত্রর ফশে সপ্তাহ (মাষচ ের ফশে ফেষক এবিষলর িেম) 

তষের উৎস : 

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

েসল : ফেলন 

জাষতর নাম : িাবর ফেলন-২ 

জনবিয় নাম : ফনই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১২০-১৩০ 

জাষতর ধরণ : উেশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

িীষজর উপষরর আিরণ ছাই রষের। হাজার িীষজর ওজন ১০০-১২০ গ্রাম। িধান বিবশষ্ট্য হল গাষছর ডগা ও পাতা সবুজ রষের হয়। গাছ 

সাধারণত খাড়া োষক তষি অতযবধক খাদ্য এিাং পাবন ফপষল লতাষনা হষয় যায়।  

শতক িবত েলন (ষকবজ) : ৪ - ৫ 

িবত শতক িীজতলা ফেষক বতবরকৃত চারা বেষয় ফরাপণকৃত জবমর পবরমান : বছটিষয় ১২৫-১৩৫ গ্রাম, লাইষন ১০০-১২০ গ্র 

উপষযাগী ভূবমর ফেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : ফিষল-ষোআঁশ, এষটল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর ফমৌসুম : রবি 



িপষনর উপযুক্ত সময় : 

অগ্রহায়ণ (মধ্য নষেম্বর ফেষক মধ্য বডষসম্বর)  

েসল ফতালার সময় : 

মধ্য বচত্র ফেষক বচষত্রর ফশে সপ্তাহ (মাষচ ের ফশে ফেষক এবিষলর িেম)। 

তষের উৎস : 

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

েসল : ফেলন 

পুবষ্ট্মান : 

ফেলষন িচুর পবরমাষন খাদ্য শবক্ত ও ফিাটিন আষছ।  

তষের উৎস : 

কৃবে তে সাবে েস, এআইএস, ২/১১/২০১৮।  

েসল : ফেলন 

িণ েনা : িীজতলার িষয়াজন ফনই। 

িীজ ও িীজতলার িকারষেে : 

িীজতলার িষয়াজন ফনই। 

 

 

োল িীজ বনি োচন : 

িীজতলার িষয়াজন ফনই। 

িীজতলা িস্তুতকরণ : িীজতলার িষয়াজন ফনই। 

 

 

িীজতলা পবরচচ ো : িীজতলার িষয়াজন ফনই। 

তষের উৎস : 

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

েসল : ফেলন 

চােপদ্ধবত : 

২/৩ িার চাে ও মই বেষয় জবম বতবর করষত হষি। িীজ বছটিষয় িপন করা যায়। তষি সাবরষত িপষনর ফেষত্র সাবরর দূরত্ব ১৫ ইবি রাখষত 

হষি। িীজ িপষনর ২৫-৩০ বেষনর মষধ্য একিার বনড়াবন বেষয় আগাছ েমন করষত অষি। অবতবৃবষ্ট্র েষল যাষত জলািদ্ধতা সৃবষ্ট্ না হষত 

পাষর ফসজন্য অবতবরক্ত পাবন ফির হওয়ার ব্যিস্থা রাখষত হষি।  

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, খন্ড-১, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, ফসষেম্বর, ২০১৭। 

েসল : ফেলন 

মৃবিকা : 

ফোআঁশ, ফিষল ফোআঁশ। 

 

 



মৃবিকা পরীো গষিেণাগাষরর ঠিকানা : 

মৃবিকা সম্পে উন্নয়ন ইনবিটিউট বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

 

সার পবরবচবত : 

সার পবরবিবি সম্পর্কে বিস্তাবরি জানর্ি বিক করুন 

 

 

ফেজাল সার ফচনার উপায় : 

ফেজাল সার শনাক্তকরণ সম্পষকে বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

ফেজাল সার ফচনার উপায় বেবডও 

 

 

েসষলর সার সুপাবরশ : 

িবত শতষক ৩৫ ফকবজ পচা ফগাষিার অেিা কষম্পাি সার, ইউবরয়া ১৪০ গ্রাম , বডএবপ ৩৫০ গ্রাম এিাং এমবপ ১৫০ গ্রাম িষয়াগ করষত হষি। 

িবত ফকবজ িীষজর জন্য ৯০ গ্রাম হাষর অনুষমাবেত অণুজীি সার িষয়াগ করষত হষি। অনুজীি সার বেষল ইউবরয়া সার ফেয়ার িষয়াজন ফনই। 

অনলাইন সার সুপাবরশ সম্পষকে বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

তষের উৎস : 

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

েসল : ফেলন 

ফসচ ও বনকাশ পদ্ধবত : 

1 : সাধারণত ফেলন চাোিাষের সময় ফসষচর িষয়াজন হয় না। বৃবষ্ট্র কারষন জবমষত পাবন ফিবশ জষম ফগষল নালা বতবর কষর তাড়াতাবড় 

পাবন সরাষনার ব্যিস্থা বনষত হষি। জবমষত ফগাড়া পচা অেিা অন্যান্য ছত্রাষকর আক্রমন হষল ফকানোষিই ফসচ ফেয়া যাষি নাহ, এমন 

অিস্থায় ফসচ বেষল ছত্রাক দ্রুত পুষরা জবমষত ছবড়ষয় পরষত পাষর। 

 

তষের উৎস : 

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

েসল : ফেলন 

আগাছার নাম : দুি ো 

আগাছা জন্মাষনার ফমৌসুম : খবরষে ফিবশ িাষড়। খরা সইষত পাষর। এবিল ফেষক জুলাইষয়র মাষঝ ফুল ফোষট ও িীজ িাবি হয়। মাঝাবর 

ফেষক উঁচু জবমসহ িায় সিখাষন আষকা িা ছায়াষত এর বিচরণ। 

িবতকাষরর উপায় : 

ফসচ ও সার ফেিার পর ফজা আসা মাত্র আগাছা িাছাই। চারা গজাষনার ২০-২৫ বেন পর আগাছা েমন করষত হষি। গাছ খুি ঘন োকষল 

পাতলা কষর বেষত হষি।  

তষের উৎস : 

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

েসল : ফেলন 

িাাংলা মাষসর নাম : োিণ 

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


ইাংষরবজ মাষসর নাম : অগাি 

েসল েলষনর সময়কাল : রবি 

দুষয োষগর নাম : অবত িে েণ 

দুষয োগকালীন/দুষয োগ পরিতী িস্তুবত : 

অবতবরক্ত পাবন ফির কষর বেন।  

িস্তুবত : বনয়বমত আিহাওয়া পয েষিেণ এিাং অবতবরক্ত পাবন ফির কষর ফেওয়ার জন্য জবমষত নালা রাখুন। 

তষের উৎস : 

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

েসল : ফেলন 

ফপাকার নাম : বিছা ফপাকা 

ফপাকা ফচনার উপায় : পূণ ে িয়স্ক মে মাঝাবর হালকা হলুে রষের ও পাখায় কাষলা োগ োষক। কীড়া ফেখষত কমলা রষের, ৬-৮ ইবি লম্বা। 

েবতর ধরণ : বডম ফেষক কীড়া ফির হষয় পাতায় একসাষে গাো কষর োষক এিাং সবুজ অাংশ ফখষয় পাতাষক জাষলর মষতা কষর ফেষল। 

কষয়কবেষনর মষধ্যই সারা ফেষত এই ফপাকা ছবড়ষয় পষড় এিাং িড় িড় বছদ্র কষর পাতা ফখষয় ফেষল। 

আক্রমষণর পয োয় : চারা, পূণ ে িয়স্ক 

েসষলর ফয অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা 

ফপাকার ফযসি স্তর েবত কষর : কীড়া 

ব্যিস্থাপনা : 

বডম ফেষক সদ্য ফির হওয়া কীড়াসহ পাতাটি সাংগ্রহ কষর ফপাকা ফমষর ফেলষত হষি। কীড়া িড় হষয় সারা জবমষত ছবড়ষয় পষড়।  আক্রমণ 

ফিবশ হষল এমাষমক্টীন ফিনষজাষয়ট জাতীয় কীটনাশক ( ফযমন ফিাষিইম ১০ গ্রাম) অেিা সাইপারষমবিন জাতীয় কীটনাশক (ষযমন-বরপকড ে 

১০ তরল অেিা  বসমবুশ ১০ তরল  ২০ বমবলবলটার / ৪ মুখ)  িবত ১০ বলটার পাবনষত  বমবশষয় িবত ৫ শতষক ফে করষত হষি ১০ বেন 

পরপর ২ িার ফে করষত হষি। ঔেধ ফে করায় সতকেতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশক ব্যিহার্র সিকেিা সম্পর্কে বিস্তাবরি জানর্ি বিক করুন 

িালাইনাশক সম্পর্কে বিস্তাবরি জানর্ি বিক করুন 

পূি ে-িস্তুবত : 

চারা গজাষনার পর জবমষত িাঁষশর কবি িা ডালপালা পু ুঁষত ফপাকা ফখষকা পাবখর িসার সুষযাগ কষর বেষল এরা পূণ েিয়স্ক মে ফখষয় এষের 

সাংখ্যা কবমষয় ফেষল।   

অন্যান্য : 

মাষের চাবরবেষক নালা বতবর কষর তারমষধ্য ফকষরাবসন পাবন বমবশষয় ফরষখ এষের চলাচষল িাধা ফেয়া যায়।  

তষের উৎস : 

সমবিত িালাই ব্যিস্থাপনা ও বিবেন্ন েসষলর েবতকারক ফপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বিোগ, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 

েসল : ফেলন 

ফপাকার নাম : েল বছদ্রকারী ফপাকা 

ফপাকা ফচনার উপায় : কীড়া সাধারণত গাষছর ডগায় এিাং েষল োষক। এিাং ১-১.৫ ইবি িড় মে। 

েবতর ধরণ : িেম বেষক গাষছর কবচ ডগা ফখষয় ফেষল, েল আসষল েষলর ফেতর ঢুষক িীজ ফখষয় ফেষল। 

আক্রমষণর পয োয় : িাড়ন্ত পয োয়, েষলর িাড়ন্ত পয োয় 

েসষলর ফয অাংষশ আক্রমণ কষর : ডগা , েল 
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ফপাকার ফযসি স্তর েবত কষর : কীড়া 

ব্যিস্থাপনা : 

আক্রমণ ফিবশ হষল োয়াবমেক্সাম+ষিাোয়ারাবনবলিল জাতীয় কীটনাশক (ষযমন েবলউম ফেবক্স ৫ বমবলবলটার  অেিা ১মুখ ) অেিা 

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

পাবনষত  বমবশষয় িবত ৫ শতষক ফে করষত হষি ১০-১২ বেন পরপর ২/৩ িার। ঔেধ ফে করায় সতকেতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশক ব্যিহার্র সিকেিা সম্পর্কে বিস্তাবরি জানর্ি বিক করুন 

িালাইনাশক সম্পর্কে বিস্তাবরি জানর্ি বিক করুন 

পূি ে-িস্তুবত : 

 জবমষত িাঁষশর কবি িা ডালপালা পু ুঁষত বেষত হষি যাষত পাবখ এষস ফপাকা ফখষত পাষর। 

অন্যান্য : 

১ বলটার পাবনষত ৫০ গ্রাম আধাোঙ্গা বনমিীজ ১২ ঘন্টা বেবজষয় ফরষখ,  ফেঁষক আক্রান্ত গাষছ ১০ বেন পর পর ৩ িার ফে করষল এই ফপাকা 

বনয়ন্ত্রন করা যায়। 

তষের উৎস : 

সমবিত িালাই ব্যিস্থাপনা ও বিবেন্ন েসষলর েবতকারক ফপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বিোগ, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 

েসল : ফেলন 

ফরাষগর নাম : হলষে ফমাজাইক োইরাস 

ফরাষগর কারণ : োইরাস 

েবতর ধরণ : আক্রান্ত পাতার উপর হলষে-সবুজ ফছাপ ফছাপ োগ পষড়। সাধারণত কবচ পাতা িেষম আক্রান্ত হয়। আক্রমন ফিবশ হষল পুষরা 

পাতা হলুে হষয় ঝষর ফযষত পাষর। 

েসষলর ফয পয োষয় আক্রমণ কষর : চারা , পূণ ে িয়স্ক 

েসষলর ফয অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা 

ব্যিস্থাপনা : 

জবমষত সাো মাবছ ফেখা ফগষল (িাহক ফপাকা) ইবমডাষিাষরাবিড গ্রুষপর কীটনাশক (ষযমন এডমায়ার অেিা টিষডা ১০ বম.বল. ২ মুখ ) ১০ 

বলটার পাবনষত বমবশষয় িবত ৫ শতষক ফে করষত হষি। সকাল ফিলা গাষছ ছাই বছটিষয় বেষল এই ফপাকা গাছ ফেষক পষড় যাষি৷ ঔেধ ফে 

করায় সতকেতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশক ব্যিহার্র সিকেিা সম্পর্কে বিস্তাবরি জানর্ি বিক করুন 

িালাইনাশক সম্পর্কে বিস্তাবরি জানর্ি বিক করুন 

পূি ে-িস্তুবত : 

িতযাবয়ত  িীজ  ব্যিহার। বনয়বমত জবম পবরেরশন। আক্রান্ত গাছ িাছাই কাষল ফরাগাক্রান্ত গাষছর ফকান অাংশ যাষত োল গাষছর সাংস্পষশ 

না আসষত পাষর তা ফখয়াল রাখা। 

অন্যান্য : 

ফরাগ ফেখা ফেয়ার সাষে সাষেই আক্রান্ত গাছ তুষল পুবড়ষয় ফেলষত হষি অেিা মাটিষত পুষত ফেলষত হষি। আক্রান্ত িীজ ও িাতাষসর মাধ্যষম 

এ ফরাগ ছবড়ষয় পষড়। সাো মাবছ এ ফরাষগর িাহক বহষসষি কাজ কষর। আধাোঙ্গা বনমিীষজর পাবন (১ বলটার পাবনষত ৫০ গ্রাম বনমিীজ 

ফেষঙ্গ ১২ ঘন্টা বেবজষয় ফরষখ ফেঁষক বনষত হষি) আক্রান্ত গাষছ ১০ বেন পর পর ৩ িার ফে করষল ফপাকা বনয়ন্ত্রন করা যায়। এছাড়াও 

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 সাংস্করণ, ফসষেম্বর, ২০১৭। 

েসল : ফেলন 
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ফরাষগর নাম : পাতার োগ ফরাগ 

ফরাষগর কারণ : ছত্রাক 

েবতর ধরণ : পাতায় ফছাট ফছাট লালষচ িাোবম িষণ ের ফগালাকৃবত হষত বডম্বাকৃবতর োগ পষড়। আক্রান্ত পাতার উপর বছদ্র হষয় যায়। 

আক্রমষণর মাত্রা ফিবশ হষল সম্পূণ ে পাতা ঝলষস যায়। 

েসষলর ফয পয োষয় আক্রমণ কষর : চারা , পূণ ে িয়স্ক 

েসষলর ফয অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা 

ব্যিস্থাপনা : 

ফরাষগর আক্রমণ ফিবশ হষল কাষি েন্ডাবজম জাতীয় ছত্রাকনাশক (ষযমন- এইমষকাবজম ২০ গ্রাম) িবত ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় িবত ৫ 

শতষক ১২-১৫ বেন পর পর ২-৩ িার োলোষি ফে করষত হষি। ঔেধ ফে করায় সতকেতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশক ব্যিহার্র সিকেিা সম্পর্কে বিস্তাবরি জানর্ি বিক করুন 

িালাইনাশক সম্পর্কে বিস্তাবরি জানর্ি বিক করুন 

পূি ে-িস্তুবত : 

আষগর েসষলর নাড়া িা অিবশষ্ট্ অাংশ োলোষি ধ্বাংস করষত হষি। 

অন্যান্য : 

ফরাগ িবতষরাধী জাত ব্যিহার করা।  

তষের উৎস : 

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

েসল : ফেলন 

েসল ফতালা : ফমৌসুম ও জাতষেষে পবরপক্ক হষল দ্রুত েসল সাংগ্রহ করষত হষি। 

েসল সাংরেষণর পূষি ে : 

পাকা েল োষলাোষি শুবকষয় বনষয় িাছাইকষর পবরষ্কার িস্তায় সাংরেণ করষত হষি।  

তষের উৎস : 

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

েসল : ফেলন 

িীজ সাংরেণ: 

িায়ুষরাধী পাষত্র িীজ রাখা উবচত। িীজ রাখার জন্য প্লাবিষকর ড্রাম উিম তষি িায়ুষরাধী মাটি িা টিষনর পাষত্র রাখা যায়। মাটির মটকা িা 

কলষস িীজ রাখষল গাষয় দু’িার আলকাতরার িষলপ বেষয় শুবকষয় বনষত হষি। আদ্র েতা ফরাধক ফমাটা পবলবেষনও িীজ মজুে করা ফযষত 

পাষর। ফরাষে শুকাষনা িীজ োন্ডা কষর পাষত্র েরষত হষি। পুষরা পাত্রটি িীজ বেষয় েষর রাখষত হষি। যবে িীষজ পাত্র না েষর তাহষল িীষজর 

উপর কাগজ বিবছষয় তার উপর শুকষনা িাবল বেষয় পাত্র পবরপূণ ে করষত হষি। পাষত্রর মুখ োলোষি িন্ধ করষত হষি ফযন িাতাস ঢুকষত না 

পাষর। এিার এমন জায়গায় রাখষত হষি ফযন পাষত্রর তলা মাটির সাংস্পষশ ে না আষস। টন িবত ৩.২৫ ফকবজ বনম, বনবশন্দা িা বিেকাটাবল 

পাতার গুুঁড়া বমবশষয় ফপালাজাত করষল ফপাকার আক্রমণ হয় না। িীষজর ফেষত্র ন্যাপোবলন িল ব্যিহার করা যায় তষি অিশ্যই িীজ 

প্লাবিক ড্রাষম সাংরেণ করষত হষি। িবত ১০০ ফকবজ িীষজর িস্তার মষধ্য একটি অযালুবমবনয়াম েসোইড  জাতীয় ট্যািষলট ফযমন 

েসটবক্সন ট্যািষলট বেষয় িস্তার মুখ িন্ধ কষর ফরষখ বেষল ফপাকার আক্রমণ ফেষক অষনকবেন রো পাওয়া যায়। ফিবশ বেষনর জন্য 

সাংরেষনর ফেষত্র মাষঝ মাষঝ িীজ ফরাষে শুবকষয় বনষত হষি। 

তষের উৎস : 

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

েসল : ফেলন 

িীজিাবপ্ত স্থান : 
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িাাংলাষেশ কৃবে উন্নয়ন কষপ োষরশন (বিএবডবস) িীজ বিক্রয়ষকষের তে ফপষত বিক করুন 

সার ও িালাইনাশক িাবপ্তস্থান : 

সার বডলাষরর তে ফপষত বিক করুন 

বনকটস্থ িাজাষরর অনুষমাবেত িালাইনাশক বিষক্রতার বনকট হষত িালাইনাশষকর ফময়াে যাচাই কষর িালাইনাশক বকনুন।  

তষের উৎস : 

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

যষন্ত্রর নাম : লাঙ্গল 

েসল : ফেলন 

যষন্ত্রর ধরন : অন্যান্য 

যষন্ত্রর পবরচালনা পদ্ধবত : 

কাবয়ক, পশু েম। 

যষন্ত্রর েমতা : হস্ত চাবলত/ কাবয়ক 

যষন্ত্রর উপকাবরতা : 

কম জবম জবম সহষজ চােষযাগ্য। সাবর টানায় সুবিধা জনক। 

যষন্ত্রর বিবশষ্ট্য : 

সহষজ িহন ফযাগ্য ও অে ে সােয়ী। 

রেণাষিেণ : ব্যিহাষরর পর মাটি ও পাবন ফেষক পবরষ্কার কষর রাখুন। 

তষের উৎস : 

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

োম েষগট, ঢাকা-১২১৫, জানুয়াবর , ২০১৮। 

েসল : ফেলন 

িণ েনা : বনকটতম স্থানীয় িাজাষর িাজারজাত করার সুষযাগ ফনয়া ফযষত পাষর। 

িোগত েসল পবরিহন ব্যিস্থা : 

েবমক, ফনৌকা, ফেলাগাবড়, বরক্সা, েযান। 

আধুবনক েসল পবরিহন ব্যিস্থা : 

ট্রবল, ট্রাক, কািাড ে েযান। 

িোগত িাজারজাত করণ : 

স্থানীয় িাজাষর, িস্তায়, টুকবড়, ধামা ফোঙ্গায়। 

আধুবনক পদ্ধবতষত িাজারজাত করণ : 

পবল ব্যাগ/ টিনজাত/ িস্তায় ফগ্রবডাং কষর প্যাষকটজাত কষর। 

তষের উৎস : 

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

 

http://www.badc.gov.bd/site/page/bc18d3b6-d248-41df-8688-3e471990f24d/%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%9C-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A6%BC-%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0
http://www.badc.gov.bd/

