
খেসারী চাষের বিস্তাবরত বিিরণী 

ফসল : খেসাবর 

জাষতর নাম : িাবর খেসারী-১ 

জনবিয় নাম : খনই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১২৫-১৩০ 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

গাছ গাঢ় সবুজ ও িচুর শাো-িশাো হষয় থাষক। স্থানীয় জাত অষেক্ষা ৪০% খিবশ ফলন খেয়। হাজার িীষজর ওজন ৪৮-৫২ গ্রাম।োউডারী 

বমলবডউ ও ডাউবন বমলবডউ খরাগ িবতষরাধী। 

শতক িবত ফলন (খকবজ) : ৪ - ৪.৪ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর েবরমান : বছটিষয় ১২৫-১৩৫ গ্রাম, লাইষন ১০০-১২০ গ্র - 

উেষযাগী ভূবমর খেণী : মাঝাবর উচু 

উেষযাগী মাটি : খোআঁশ, খিষল-খোআঁশ 

উৎোেষনর খমৌসুম : রবি 

িেষনর উেযুক্ত সময় : 

বরষল ফসষলর খক্ষষে আমন ধাষনর েবরেক্ককাল এিাং জবমর রষসর েবরমাষণর উের খেসারীর িীজ িেষনর সময় বনর্ ভর কষর। এষক্ষষে 

কাবতভক মাস খথষক মধ্য অগ্রহায়ণ েয ভন্ত িীজ িেন করষত হয়। একক ফসষলর জন্য মধ্য কাবতভক খথষক মধ্য অগ্রহায়ণ মাষস িীজ িেন করা 

উত্তম। 

ফসল খতালার সময় : 

ফাল্গুন (মধ্য খফব্রুয়ারী খথষক মধ্য মাচ ভ) মাষস ফসল সাংগ্রহ করা যায়।  

তষের উৎস : 

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

ফসল : খেসাবর 

জাষতর নাম : িাবর খেসারী-২ 

জনবিয় নাম : খনই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১২৫-১৩০ 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

ফুষলর রাং নীল। িীজ একটু িড়, হাজার িীষজর ওজন ৫০-৫৫ গ্রাম। িীজ হালকা ধূসর। আবমষের েবরমাণ ২৪-২৬%। 

শতক িবত ফলন (খকবজ) : ৪ - ৪.৪ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর েবরমান : লাইন কষর বুনষল: ১০০-১২০ গ্রাম। বছটিষয় বু - 

উেষযাগী ভূবমর খেণী : মাঝাবর উচু 

উেষযাগী মাটি : খোআঁশ, খিষল-খোআঁশ 



উৎোেষনর খমৌসুম : রবি 

িেষনর উেযুক্ত সময় : 

বরষল ফসষলর খক্ষষে আমন ধাষনর েবরেক্ককাল এিাং জবমর রষসর েবরমাষণর উের খেসারীর িীজ িেষনর সময় বনর্ ভর কষর। এষক্ষষে 

কাবতভক মাস খথষক মধ্য অগ্রহায়ণ েয ভন্ত িীজ িেন করষত হয়। একক ফসষলর জন্য মধ্য কাবতভক খথষক মধ্য অগ্রহায়ণ মাষস িীজ িেন করা 

উত্তম। 

ফসল খতালার সময় : 

ফাল্গুন (মধ্য খফব্রুয়ারী খথষক মধ্য মাচ ভ) মাষস ফসল সাংগ্রহ করা যায়।  

তষের উৎস : 

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

ফসল : খেসাবর 

জাষতর নাম : িাবর খেসারী-৩ 

জনবিয় নাম : খনই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১২০-১২৫ 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

হাজার িীষজর ওজন ৫৩-৫৮ গ্রাম। িবত গাষছ ফষলর সাংখ্যা ৩৫-৩৮ টি। আবমষের েবরমাণ ২৪-২৬%। ODAP এর েবরমাণ ০.০৪%। 

শতক িবত ফলন (খকবজ) : ৫ - ৫.৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর েবরমান : লাইন কষর বুনষল: ১০০-১২০ গ্রাম। বছটিষয় বু - 

উেষযাগী ভূবমর খেণী : মাঝাবর উচু 

উেষযাগী মাটি : খোআঁশ, খিষল-খোআঁশ 

উৎোেষনর খমৌসুম : রবি 

িেষনর উেযুক্ত সময় : 

বরষল ফসষলর খক্ষষে আমন ধাষনর েবরেক্ককাল এিাং জবমর রষসর েবরমাষণর উের খেসারীর িীজ িেষনর সময় বনর্ ভর কষর। এষক্ষষে 

কাবতভক মাস খথষক মধ্য অগ্রহায়ণ েয ভন্ত িীজ িেন করষত হয়। একক ফসষলর জন্য মধ্য কাবতভক খথষক মধ্য অগ্রহায়ণ মাষস িীজ িেন করা 

উত্তম। 

ফসল খতালার সময় : 

ফাল্গুন (মধ্য খফব্রুয়ারী খথষক মধ্য মাচ ভ) মাষস ফসল সাংগ্রহ করা যায়।  

তষের উৎস : 

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

ফসল : খেসাবর 

জাষতর নাম : বিনাষেসারী-১ 

জনবিয় নাম : খনই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ েরমানু কৃবে গষিেণা ইবনবিটিউট 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১১০-১১৫ 

জাষতর ধরণ : উফশী 



জাষতর বিবশষ্ট্য : 

“BOAA” িা বনউষরাটবিন বিে েবরমাষণ কম। 

শতক িবত ফলন (খকবজ) : ৫ - ৫.৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর েবরমান : লাইন কষর বুনষল: ১৬০-১৮০ গ্রাম। বছটিষয় বু - 

উেষযাগী ভূবমর খেণী : মাঝাবর উচু 

উেষযাগী মাটি : খোআঁশ, খিষল-খোআঁশ 

উৎোেষনর খমৌসুম : রবি 

িেষনর উেযুক্ত সময় : 

বরষল ফসষলর খক্ষষে আমন ধাষনর েবরেক্ককাল এিাং জবমর রষসর েবরমাষণর উের খেসারীর িীজ িেষনর সময় বনর্ ভর কষর। এষক্ষষে 

কাবতভক মাস খথষক মধ্য অগ্রহায়ণ েয ভন্ত িীজ িেন করষত হয়। একক ফসষলর জন্য মধ্য কাবতভক খথষক মধ্য অগ্রহায়ণ মাষস িীজ িেন করা 

উত্তম। 

ফসল খতালার সময় : 

ফাল্গুন (মধ্য খফব্রুয়ারী খথষক মধ্য মাচ ভ) মাষস ফসল সাংগ্রহ করা যায়।  

তষের উৎস : 

িাাংলাদেশ পরমানু গদিষণা ইনবিটিউট, ২০/৫/২০১৮ 

সল : খেসাবর 

পুবষ্ট্মান : 

িবত ১০০ গ্রাম খেসারীষত জলীয় অাংশ রষয়ষছ ১০ গ্রাম, েবনজ েোথ ভ এিাং আঁশ ২.৩ গ্রাম, োেশবক্ত ৩৪৫ বকষলাকযালবর , আবমে ২৮ গ্রাম, 

শকভরা ৫৬ গ্রাম, কযালবসয়াম ৯০ বমগ্রা। কযাষরাটিন ১২০ গ্রাম। 

তষের উৎস : 

কৃবে ডাইবর, কৃবে তে সাবর্ ভস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮। 

ফসল : খেসাবর 

িণ ভনা : িীজতলার িষয়াজন খনই। 

িীজ ও িীজতলার িকারষর্ে : 

িীজতলার িষয়াজন খনই। 

 

 

র্াল িীজ বনি ভাচন : 

দুটি জাষতর মষধ্য ২০০ বম. দূরত্ব িজায় রাখুন। িীজ উৎোেষনর জন্য লাইন খথষক লাইন  ১৫  ইবি এিাং গাছ খথষক গাষছর দূরত্ব ৮-৯ 

ইবি। খরাগ-ষোকা েমষনর জন্য িষয়াজনীয় িালাইনাশক িষয়াগ করুন। 

িীজতলা িস্তুতকরণ : িীজতলার িষয়াজন খনই। 

 

 

িীজতলা েবরচচ ভা : িীজতলার িষয়াজন খনই। 

তষের উৎস : 

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

ফসল : খেসাবর 

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


িণ ভনা : ২/৩ িার চাে ও মই বেষয় জবম বতবর করষত হষি। িীজ িেষনর ২৫-৩০ বেষনর মষধ্য একিার বনড়াবন বেষয় আগাছ েমন করষত 

অষি। অবতবৃবষ্ট্র ফষল যাষত জলািদ্ধতা সৃবষ্ট্ না হষত োষর খসজন্য অবতবরক্ত োবন খির হওয়ার ব্যিস্থা রােষত হষি। 

চােেদ্ধবত : 

বরষল ফসল বহষসষি চাে করষল আমন ধান কাটার িায় এক মাস পূষি ভ জবমষত েয ভাপ্ত রস থাকা অিস্থায় িীজ বছটিষয় িেন করষত হষি। 

একক ফসল বহষসষিও িীজ বছটিষয় িেন করা যায়। তষি সাবরষত িেষনর খক্ষষে সাবরর দূরত্ব ২০ ইবি রােষত হষি। 

তষের উৎস : 

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

ফসল : খেসাবর 

মৃবত্তকা : 

খোআঁশ, খিষল খোআঁশ। 

 

 

মৃবত্তকা েরীক্ষা গষিেণাগাষরর ঠিকানা : 

মৃবত্তকা সম্পে উন্নয়ন ইনবিটিউট বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

সার েবরবচবত : 

সার েবরবচবত সম্পষকভ বিস্তাবরত জানদত বিক করুন 

 

 

খর্জাল সার খচনার উোয় : 

খর্জাল সার শনাক্তকরণ সম্পষকভ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

 

খর্জাল সার খচনার উোয় বর্বডও 

 

 

 

ফসষলর সার সুোবরশ : 

িবত খহক্টষর, বজিসার ৫-৭ টন, ইউবরয়া- ৪০ খকবজ  

টিএসবে-৮০ খকবজ  

  

এমওবে- ৪০ খকবজ 

িবত শতষক ৩৫ খকবজ েচা খগাষিার অথিা কষম্পাি সার, ইউবরয়া ১৫০ গ্রাম , টিএসবে ৩৩০ গ্রাম এিাং এমবে ১৫০ গ্রাম িষয়াগ করষত 

হষি। িবত খকবজ িীষজর জন্য ৯০ গ্রাম হাষর অনুষমাবেত অণুজীি সার িষয়াগ করষত হষি। অনুজীি সার বেষল ইউবরয়া সার খেয়ার িষয়াজন 

খনই। 

অনলাইন সারসুোবরশ সম্পষকভ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

তষের উৎস : 

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

ফসল : খেসাবর 

 

 

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/


খসচ ব্যিস্থােনা : 

েবরফ খমৌসুষম িীজ িেষনর আষগ েরা হষল খসচ বেষয় জবমষত খজা আসার ের িীজ িেন করষত হষি।  জবম এষকিাষরই শুবকষয় খগষল 

হালকা খসচ বেষয় বনড়াবন বেন। 

খসচ ও বনকাশ েদ্ধবত : 

1 : সাধারণত খেসারী চাোিাষের সময় খসষচর িষয়াজন হয় না। বৃবষ্ট্র কারষন জবমষত োবন খিবশ জষম খগষল নালা বতবর কষর তাড়াতাবড় 

োবন সরাষনার ব্যিস্থা বনষত হষি। জবমষত খগাড়া েচা অথিা অন্যান্য ছোষকর আক্রমন হষল খকানর্াষিই খসচ খেয়া যাষি নাহ, এমন 

অিস্থায় খসচ বেষল ছোক দ্রুত পুষরা জবমষত ছবড়ষয় েরষত োষর। 

 

লিণাক্ত এলাকায় খসচ িযুবক্ত : 

সাধারণত খেসারী চাোিাষের সময় খসষচর িষয়াজন হয় না। বৃবষ্ট্র কারষন জবমষত োবন খিবশ জষম খগষল নালা বতবর কষর তাড়াতাবড় োবন 

সরাষনার ব্যিস্থা বনষত হষি। জবমষত খগাড়া েচা অথিা অন্যান্য ছোষকর আক্রমন হষল খকানর্াষিই খসচ খেয়া যাষি নাহ, এমন অিস্থায় খসচ 

বেষল ছোক দ্রুত পুষরা জবমষত ছবড়ষয় েরষত োষর। 

তষের উৎস : 

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

ফসল : খেসাবর 

আগাছার নাম : কাঁটানষট 

আগাছা জন্মাষনার খমৌসুম : রবি, েবরফ 

িবতকাষরর উোয় : 

খসচ ও সার খেিার ের খজা আসা মাে আগাছা  িাছাই ।চারা গজাষনার ২০-২৫ বেন ের আগাছা েমন করষত হষি। গাছ খুি ঘন থাকষল 

োতলা কষর বেষত হষি। 

তষের উৎস : 

আগাছা ও িীজ- এম এ গাফফার ও অন্যান্য, খফব্রুয়াবর,১৯৮৮। 

েবক্ষণািষলর উেষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা কাউবিল, নষর্ম্বর, ২০১৩। 

ফসল : খেসাবর 

আগাছার নাম : চােড়া ঘাস 

আগাছা জন্মাষনার খমৌসুম : েবরষফ খিবশ িাষড় । খম খথষক জুলাইষয়র মাষঝ ফুল খফাষট ও িীজ িাবত্ত হয়। 

িবতকাষরর উোয় : 

খসচ ও সার খেিার ের খজা আসা মাে আগাছা  িাছাই ।চারা গজাষনার ২০-২৫ বেন ের আগাছা েমন করষত হষি। গাছ খুি ঘন থাকষল 

োতলা কষর বেষত হষি। 

তষের উৎস : 

আগাছা ও িীজ- এম এ গাফফার ও অন্যান্য, খফব্রুয়াবর,১৯৮৮। 

েবক্ষণািষলর উেষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা কাউবিল, নষর্ম্বর, ২০১৩। 

ফসল : খেসাবর 

আগাছার নাম : দুি ভা 

আগাছা জন্মাষনার খমৌসুম : েবরষফ খিবশ িাষড় । েরা সইষত োষর । এবিল খথষক জুলাইষয়র মাষঝ ফুল খফাষট ও িীজ িাবত্ত হয় ।মাঝাবর 

খথষক উঁচু জবমসহ িায় সিোষন আষকা িা ছায়াষত এর বিচরণ। 



িবতকাষরর উোয় : 

খসচ ও সার খেিার ের খজা আসা মাে আগাছা  িাছাই ।চারা গজাষনার ২০-২৫ বেন ের আগাছা েমন করষত হষি। গাছ খুি ঘন থাকষল 

োতলা কষর বেষত হষি। 

তষের উৎস : 

আগাছা ও িীজ- এম এ গাফফার ও অন্যান্য, খফব্রুয়াবর,১৯৮৮। 

েবক্ষণািষলর উেষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা কাউবিল, নষর্ম্বর, ২০১৩। 

ফসল : খেসাবর 

আগাছার নাম : মুথা / র্াোইল 

আগাছা জন্মাষনার খমৌসুম : েবরষফ খিবশ িাষড় ।জুন খথষক অষক্টািষরর মাষঝ ফুল খফাষট ও িীজ িাবত্ত হয়। 

িবতকাষরর উোয় : 

জবম  বনয়বমত জবম েয ভষিক্ষণ করুন । জবম গর্ীরর্াষি চাে করষত হষি।চারা গজাষনার ২০-২৫ বেন ের আগাছা েমন করষত হষি। গাছ 

খুি ঘন থাকষল োতলা কষর বেষত হষি।  

তষের উৎস : 

আগাছা ও িীজ- এম এ গাফফার ও অন্যান্য, খফব্রুয়াবর,১৯৮৮। 

েবক্ষণািষলর উেষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা কাউবিল, নষর্ম্বর, ২০১৩। 

ফসল : খেসাবর 

িাাংলা মাষসর নাম : আোঢ ়

ইাংষরবজ মাষসর নাম : জুন 

ফসল ফলষনর সময়কাল : েবরফ- ১ , েবরফ-২ 

দুষয ভাষগর নাম : অবত িে ভণ 

দুষয ভাগকালীন/দুষয ভাগ েরিতী িস্তুবত : 

অবতবরক্ত োবন খির কষর বেন। 

িস্তুবত : বনয়বমত আিহাওয়া েয ভষিক্ষণ এিাং অবতবরক্ত োবন খির কষর খেওয়ার জন্য জবমষত নালা রাখুন। 

তষের উৎস : 

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

ফসল : খেসাবর 

খোকার নাম : বিছা খোকা 

খোকার স্থানীয় নাম : : খনই 

খোকা খচনার উোয় : পূণ ভ িয়স্ক মথ মাঝাবর হালকা হলুে রষের ও োোয় কাষলা োগ থাষক।কীড়া খেেষত কমলা রষের, ৬-৮ ইবি লম্বা। 

ক্ষবতর ধরণ : বডম খথষক কীড়া খির হষয় োতায় একসাষথ গাো কষর থাষক এিাং সবুজ অাংশ খেষয় োতাষক জাষলর মষতা কষর খফষল । 

কষয়কবেষনর মষধ্যই সারা খক্ষষত এই খোকা ছবড়ষয় েষড় এিাং িড় িড় বছদ্র কষর োতা খেষয় খফষল। 

আক্রমষণর েয ভায় : িাড়ন্ত েয ভায়, চারা, পূণ ভ িয়স্ক 

ফসষলর খয অাংষশ আক্রমণ কষর : োতা 

খোকার খযসি স্তর ক্ষবত কষর : পূণ ভ িয়স্ক , কীড়া , বনম্ফ 

 



ব্যিস্থােনা : 

বিম থেদক সদ্য থির হওয়া কীড়াসহ পাতাটি সাংগ্রহ কদর থপাকা থমদর থেলদত হদি। কীড়া িড় হদয় সারা জবমদত ছবড়দয় পদড়।  আক্রমণ 

থিবশ হদল এমাদমক্টীন থিনদজাদয়ট জাতীয় কীটনাশক ( থেমন থরাদিইম ১০ গ্রাম) অেিা সাইপারদমবিন জাতীয় কীটনাশক (দেমন-বরপকি ড 

১০ তরল অেিা  বসমবুশ ১০ তরল  ২০ বমবলবলটার / ৪ মুখ)  রবত ১০ বলটার পাবনদত  বমবশদয় রবত ৫ শতদক থে করদত হদি ১০ বেন 

পরপর ২ িার থে করদত হদি। ঔষধ থে করায় সতকডতা অিলম্বন করদত হদি। 

িালাইনাশক ব্যিহাদর সতকডতা সম্পদকড বিস্তাবরত জানদত বিক করুন 

িালাইনাশক সম্পদকড বিস্তাবরত জানদত বিক করুন 

পূি ভ-িস্তুবত : 

চারা গজাষনার ের জবমষত িাঁষশর কবি িা ডালোলা পু ুঁষত খোকা খেষকা োবের িসার সুষযাগ কষর বেষল এরা পূণ ভিয়স্ক মথ খেষয় এষের 

সাংখ্যা কবমষয় খফষল। 

অন্যান্য : 

মাষের চাবরবেষক নালা বতবর কষর তারমষধ্য খকষরাবসন োবন বমবশষয় খরষে এষের চলাচষল িাধা খেয়া যায়। আক্রমণ খিবশ হষল বনকটস্থ 

কৃবে সম্প্রসারণ কম ভকতভার সাষথ খযাগাষযাগ করুন। 

তষের উৎস : 

সমবিত িালাই ব্যিস্থােনা ও বিবর্ন্ন ফসষলর ক্ষবতকারক খোকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বির্াগ, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 

ফসল : খেসাবর 

খোকার নাম : সাো মাবছ খোকা 

খোকার স্থানীয় নাম : : খনই 

খোকা খচনার উোয় : খুি খছাট হলুোর্ সাো, নরম খেহ বিবশষ্ট্ 

ক্ষবতর ধরণ : গাষছর রস চুষে োওয়ার ফষল গাছ শুবকষয় যায় । এই খোকা এক ধরষণর রস ছবড়ষয় খেয়, খযোষন বিবর্ন্ন ছোক আক্রমণ 

কষর । ফষল দূর খথষক আক্রান্ত গাছষক বনষস্তজ ও কাষলা খেোয়। গাষছর বৃবদ্ধ খুিই কম হয়। তাছাড়া এই খোকা মুগ ও মাসকলাইষয় হলুে 

খমাজাইক র্াইরাস খরাগ ছড়ায়। 

আক্রমষণর েয ভায় : চারা, পূণ ভ িয়স্ক 

ফসষলর খয অাংষশ আক্রমণ কষর : োতা , ফল 

খোকার খযসি স্তর ক্ষবত কষর : পূণ ভ িয়স্ক , বনম্ফ 

ব্যিস্থােনা : 

বডম খথষক সদ্য খির হওয়া কীড়াসহ োতাটি সাংগ্রহ কষর খোকা খমষর খফলষত হষি। কীড়া িড় হষয় সারা জবমষত ছবড়ষয় েষড়।  আক্রমণ 

খিবশ হষল এমাষমক্টীন খিনষজাষয়ট জাতীয় কীটনাশক ( খযমন খিাষিইম ১০ গ্রাম) অথিা সাইোরষমবিন জাতীয় কীটনাশক (খযমন-বরেকড ভ 

১০ তরল অথিা  বসমবুশ ১০ তরল  ২০ বমবলবলটার / ৪ মুে)  িবত ১০ বলটার োবনষত  বমবশষয় িবত ৫ শতষক খে করষত হষি ১০ বেন 

েরের ২ িার খে করষত হষি। ঔেধ খে করায় সতকভতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশক ব্যিহাদর সতকডতা সম্পদকড বিস্তাবরত জানদত বিক করুন 

িালাইনাশক সম্পদকড বিস্তাবরত জানদত বিক করুন 

পূি ভ-িস্তুবত : 

আষগর ফসষলর নাড়া িা অিবশষ্ট্ অাংশ র্ালর্াষি ধ্বাংস করা । আগাছা, মরা োতা ও আিজভনা েবরষ্কার করষত হষি। বনয়বমত জবম 

েয ভষিক্ষন করষত হষি। 

অন্যান্য : 

সািানযুক্ত োবন খে করা যায় অথিা আধার্াঙ্গা বনমিীষজর োবন (১ বলটার োবনষত ৫০ গ্রাম বনমিীজ খর্ষঙ্গ ১২ ঘন্টা বর্বজষয় খরষে 

খেঁষক বনষত হষি) আক্রান্ত গাষছ ১০ বেন ের ের ৩ িার খে করষল খোকা বনয়ন্ত্রন করা যায়। এছাড়াও তামাষকর গুড়া (১০গ্রাম), সািাষনর 

গুড়া (৫গ্রাম) ও বনষমর োতার রস  িবত বলটার োবনষত বমবশষয় ব্যিহার করা যায়। 
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তষের উৎস : 

সমবিত িালাই ব্যিস্থােনা ও বিবর্ন্ন ফসষলর ক্ষবতকারক খোকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বির্াগ, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 

ফসল : খেসাবর 

খোকার নাম : জাি খোকা 

খোকার স্থানীয় নাম : : খনই 

খোকা খচনার উোয় : খুি খছাট সবুজার্ সাো, নরম খেহ বিবশষ্ট্ 

ক্ষবতর ধরণ : োতা, ফুল ও কবচ ফষলর রস চুষে োয়।তাছাড়া এই খোকা হলুে খমাজাইক র্াইরাস খরাগ ছড়ায়। 

আক্রমষণর েয ভায় : িাড়ন্ত েয ভায়, ফষলর িাড়ন্ত েয ভায় 

ফসষলর খয অাংষশ আক্রমণ কষর : োতা , কবচ োতা , ফল , ফুল 

খোকার খযসি স্তর ক্ষবত কষর : পূণ ভ িয়স্ক , বনম্ফ 

ব্যিস্থােনা : 

আক্রমণ খিবশ হষল ইবমডাষিাষরাবিড জাতীয় কীটনাশক (খযমন এডমায়ার অথিা টিষডা ৭-১০ বমবলবলটার / ২মুে) ১০ বলটার োবনষত 

বমবশষয় িবত ৫ শতষক খে করষত হষি ১০ বেন েরের ২/৩ িার। ঔেধ খে করায় সতকভতা অিলম্বন করষত হষি। 

পূি ভ-িস্তুবত : 

আষগর ফসষলর নাড়া িা অিবশষ্ট্ অাংশ র্ালর্াষি ধ্বাংস করা । আগাছা, মরা োতা ও আিজভনা েবরষ্কার করষত হষি। বনয়বমত জবম 

েয ভষিক্ষন করষত হষি। 

অন্যান্য : 

সািানযুক্ত োবন খে করা যায় অথিা আধার্াঙ্গা বনমিীষজর োবন (১ বলটার োবনষত ৫০ গ্রাম বনমিীজ খর্ষঙ্গ ১২ ঘন্টা বর্বজষয় খরষে 

খেঁষক বনষত হষি) আক্রান্ত গাষছ ১০ বেন ের ের ৩ িার খে করষল খোকা বনয়ন্ত্রন করা যায়। এছাড়াও তামাষকর গুড়া (১০গ্রাম), সািাষনর 

গুড়া (৫গ্রাম) ও বনষমর োতার রস  িবত বলটার োবনষত বমবশষয় ব্যিহার করা যায়। 

িালাইনাশক ব্যিহাদর সতকডতা সম্পদকড বিস্তাবরত জানদত বিক করুন 

িালাইনাশক সম্পদকড বিস্তাবরত জানদত বিক করুন 

তষের উৎস : 

সমবিত িালাই ব্যিস্থােনা ও বিবর্ন্ন ফসষলর ক্ষবতকারক খোকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বির্াগ, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 

ফসল : খেসাবর 

খোকার নাম : ফল বছদ্রকারী খোকা 

খোকার স্থানীয় নাম : : খনই 

খোকা খচনার উোয় : কীড়া সাধারণত গাষছর ডগায় এিাং ফষল থাষক। এিাং ১-১.৫ ইবি িড় মথ। 

ক্ষবতর ধরণ : িথম বেষক গাষছর কবচ ডগা খেষয় খফষল, ফল আসষল ফষলর খর্তর ঢুষক িীজ খেষয় খফষল। 

আক্রমষণর েয ভায় : িাড়ন্ত েয ভায়, ফষলর িাড়ন্ত েয ভায় 

ফসষলর খয অাংষশ আক্রমণ কষর : ডগা , ফল 

খোকার খযসি স্তর ক্ষবত কষর : কীড়া 

ব্যিস্থােনা : 

আক্রমণ খিবশ হষল থায়াবমথিাম+খিাথায়ারাবনবলিল জাতীয় কীটনাশক (খযমন র্বলউম খেবি ৫ বমবলবলটার  অথিা ১মুে ) অথিা 

সাইোরষমবিন জাতীয় কীটনাশক (খযমন ওস্তাে ২০ বমবলবলটার  অথিা ম্যাবজক অথিা কট ১০ বমবলবলটার) িবত ১০বলটার 

োবনষত  বমবশষয় িবত ৫ শতষক খে করষত হষি ১০-১২ বেন েরের ২/৩ িার। ঔেধ খে করায় সতকভতা অিলম্বন করষত হষি। 
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িালাইনাশক ব্যিহাদর সতকডতা সম্পদকড বিস্তাবরত জানদত বিক করুন 

িালাইনাশক সম্পদকড বিস্তাবরত জানদত বিক করুন 

পূি ভ-িস্তুবত : 

জবমষত িাঁষশর কবি িা ডালোলা পু ুঁষত বেষত হষি যাষত োবে এষস খোকা খেষত োষর। 

অন্যান্য : 

১ বলটার োবনষত ৫০ গ্রাম আধার্াঙ্গা বনমিীজ ১২ ঘন্টা বর্বজষয় খরষে, খেঁষক আক্রান্ত গাষছ ১০ বেন ের ের ৩ িার খে করষল এই খোকা 

বনয়ন্ত্রন করা যায়। 

তষের উৎস : 

সমবিত িালাই ব্যিস্থােনা ও বিবর্ন্ন ফসষলর ক্ষবতকারক খোকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বির্াগ, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 

ফসল : খেসাবর 

খরাষগর নাম : খগাড়া েচা খরাগ 

খরাষগর কারণ : ছোক 

ক্ষবতর ধরণ : আক্রান্ত গাছ হলুে রে ধারণ কষর, গাষছর খগাড়ার েচন লাষগ, বশকড় নষ্ট্ হষয় যায়। েষর গাছ ঢষল েষর শুবকষয় যায়। 

ফসষলর খয েয ভাষয় আক্রমণ কষর : িাড়ন্ত েয ভায় , চারা 

ফসষলর খয অাংষশ আক্রমণ কষর : খগাঁড়া 

ব্যিস্থােনা : 

খরাষগর আক্রমণ খিবশ হষল কাষি ভন্ডাবজম জাতীয় ছোকনাশক (খযমন-এইমষকাবজম ২০ গ্রাম)  িবত ১০ বলটার োবনষত বমবশষয় িবত ৫ 

শতষক  ১২-১৫ বেন ের ের ২-৩ িার র্ালর্াষি খে করষত হষি। ঔেধ খে করায় সতকভতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশক ব্যিহাদর সতকডতা সম্পদকড বিস্তাবরত জানদত বিক করুন 

িালাইনাশক সম্পদকড বিস্তাবরত জানদত বিক করুন 

পূি ভ-িস্তুবত : 

আষগর ফসষলর অিবশষ্ট্াংশ পুবড়ষয় খফলুন। মাটি খশাধন করুন। জবমষত োবন বনকাষের ব্যিস্থা রােষত হষি। 

িীজতলা িা জবম থশাধন সম্পদকড বিস্তাবরত জানদত বিক করুন 

তষের উৎস : 

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

ফসষলর িালাই ব্যিস্থােনা, খমাোঃ হাসানুর রহমান, বিতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

ফসল : খেসাবর 

খরাষগর নাম : হলষে খমাজাইক র্াইরাস 

খরাষগর কারণ : র্াইরাস 

ক্ষবতর ধরণ : আক্রান্ত োতার উের হলষে-সবুজ খছাে খছাে োগ েষড়। সাধারণত কবচ োতা িথষম আক্রান্ত হয়। আক্রমন খিবশ হষল পুষরা 

োতা হলুে হষয় ঝষর খযষত োষর। 

ফসষলর খয েয ভাষয় আক্রমণ কষর : চারা , পূণ ভ িয়স্ক 

ফসষলর খয অাংষশ আক্রমণ কষর : োতা 

ব্যিস্থােনা : 

জবমষত সাো মাবছ খেো খগষল (িাহক খোকা) ইবমডাষিাষরাবিড গ্রুষের কীটনাশক (খযমন এডমায়ার অথিা টিষডা ১০ বম.বল. ২ মুে ) ১০ 

বলটার োবনষত বমবশষয় িবত ৫ শতষক খে করষত হষি। 
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সকাল খিলা গাষছ ছাই বছটিষয় বেষল এই খোকা গাছ খথষক েষড় যাষি৷ ঔেধ খে করায় সতকভতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশক ব্যিহাদর সতকডতা সম্পদকড বিস্তাবরত জানদত বিক করুন 

িালাইনাশক সম্পদকড বিস্তাবরত জানদত বিক করুন 

পূি ভ-িস্তুবত : 

িতযাবয়ত িীজ  ব্যিহার। বনয়বমত জবম েবরেরশন। আক্রান্ত গাছ িাছাই কাষল খরাগাক্রান্ত গাষছর খকান অাংশ যাষত র্াল গাষছর সাংস্পষশ না 

আসষত োষর তা খেয়াল রাো। 

অন্যান্য : 

খরাগ খেো খেয়ার সাষথ সাষথই আক্রান্ত গাছ তুষল পুবড়ষয় খফলষত হষি অথিা মাটিষত পুষত খফলষত হষি। আক্রান্ত িীজ ও িাতাষসর মাধ্যষম 

এ খরাগ ছবড়ষয় েষড়। সাো মাবছ এ খরাষগর িাহক বহষসষি কাজ কষর। আধার্াঙ্গা বনমিীষজর োবন (১ বলটার োবনষত ৫০ গ্রাম বনমিীজ 

খর্ষঙ্গ ১২ ঘন্টা বর্বজষয় খরষে খেঁষক বনষত হষি) আক্রান্ত গাষছ ১০ বেন ের ের ৩ িার খে করষল খোকা বনয়ন্ত্রন করা যায়। এছাড়াও 

তামাষকর গুড়া (১০গ্রাম), সািাষনর গুড়া (৫গ্রাম) ও বনষমর োতার রস িবত বলটার োবনষত বমবশষয় ব্যিহার করা যায়। 

তষের উৎস : 

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

ফসষলর িালাই ব্যিস্থােনা, খমাোঃ হাসানুর রহমান, বিতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

ফসল : খেসাবর 

খরাষগর নাম : োউডাবর বমলবডউ 

খরাষগর কারণ : ছোক 

ক্ষবতর ধরণ : এ খরাষগ োতার উেষর োউডাষরর মত আিরণ েষড়। সাধারণত শুকষনা খমৌসুষম এ খরাষগর িষকাে খিবশ খেো যায়। 

ফসষলর খয েয ভাষয় আক্রমণ কষর : চারা , পূণ ভ িয়স্ক 

ফসষলর খয অাংষশ আক্রমণ কষর : োতা 

ব্যিস্থােনা : 

খরাষগর আক্রমণ খিবশ হষল খটবুষকানাজল+ট্রাইেবিস্ট্রবিন জাতীয় ছোকনাশক (খযমনোঃ ৫ গ্রাম নাটিষর্া) অথিা খিাবেষকানাজল জাতীয় 

ছোকনাশক (খযমন টিল্ট ৫ বমবল/ ১ মুে) ১০ বলটার োবনষত বমবশষয় িবত ৫ শতষক  ১০-১২ বেন ের ের ২-৩ িার খে করষত হষি। 

ঔেধ খে করায় সতকভতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশক ব্যিহাদর সতকডতা সম্পদকড বিস্তাবরত জানদত বিক করুন 

িালাইনাশক সম্পদকড বিস্তাবরত জানদত বিক করুন 

পূি ভ-িস্তুবত : 

আষগর ফসষলর নাড়া িা অিবশষ্ট্ অাংশ র্ালর্াষি ধ্বাংস করষত হষি। সম্ভি হষল আষগর ফসষলর অিবশষ্ট্াংশ পুবড়ষয় খফলুন। মাটি খশাধন 

করুন। জবম খশাধষনর জন্য কাষি ভন্ডাবজম জাতীয় ছোকনাশক ব্যিহার করষত হষি। 

িীজতলা িা জবম থশাধন সম্পদকড বিস্তাবরত জানদত বিক করুন 

অন্যান্য : 

খরাগ িবতষরাধী জাত ব্যিহার করা। আগাম িীজিেন করা। 

তষের উৎস : 

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

ফসষলর িালাই ব্যিস্থােনা, খমাোঃ হাসানুর রহমান, বিতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

ফসল : খেসাবর 

খরাষগর নাম : োতার োগ খরাগ 

http://aisekrishi.org/Pages/view/5
http://pest2.bengalsols.com/
http://aisekrishi.org/Pages/view/5
http://pest2.bengalsols.com/
http://aisekrishi.org/Pages/view/9


খরাষগর কারণ : ছোক 

ক্ষবতর ধরণ : োতায় খছাট খছাট লালষচ িাোবম িষণ ভর খগালাকৃবত হষত বডম্বাকৃবতর োগ েষড়। আক্রান্ত োতার উের বছদ্র হষয় যায়। 

আক্রমষণর মাো খিবশ হষল সম্পূণ ভ োতা ঝলষস যায়। 

ফসষলর খয েয ভাষয় আক্রমণ কষর : চারা , পূণ ভ িয়স্ক 

ফসষলর খয অাংষশ আক্রমণ কষর : োতা 

ব্যিস্থােনা : 

খরাষগর আক্রমণ খিবশ হষল কাষি ভন্ডাবজম জাতীয় ছোকনাশক (খযমন- এইমষকাবজম ২০ গ্রাম) িবত ১০ বলটার োবনষত বমবশষয় িবত ৫ 

শতষক  ১২-১৫ বেন ের ের ২-৩ িার র্ালর্াষি খে করষত হষি। ঔেধ খে করায় সতকভতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশক ব্যিহাদর সতকডতা সম্পদকড বিস্তাবরত জানদত বিক করুন 

িালাইনাশক সম্পদকড বিস্তাবরত জানদত বিক করুন 

পূি ভ-িস্তুবত : 

আষগর ফসষলর নাড়া িা অিবশষ্ট্ অাংশ র্ালর্াষি ধ্বাংস করষত হষি। 

অন্যান্য : 

খরাগ িবতষরাধী জাত ব্যিহার করা।  

তষের উৎস : 

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

ফসষলর িালাই ব্যিস্থােনা, খমাোঃ হাসানুর রহমান, বিতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

ফসল : খেসাবর 

ফসল খতালা : খমৌসুম ও জাতষর্ষে েবরেক্ক হষল দ্রুত ফসল সাংগ্রহ করষত হষি। 

ফসল সাংরক্ষষণর পূষি ভ : 

 োকা ফল র্াষলার্াষি শুবকষয় বনষয় িাছাইকষর েবরষ্কার িস্তায় সাংরক্ষণ করষত হষি। 

িবক্রয়াজাতকরণ : 

ডষলর গূড়া অথিা খিসন বতবর করষত চাইষল, েবরেক্ব িীজ র্ালর্াষি শুবকষয় স্থানীয় বমষল গুুঁড়া কষর অযালুবমবনয়াম ফষয়ষল প্যাষকট 

করষত হষি। 

তষের উৎস : 

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

ফসল : খেসাবর 

িীজ সাংরক্ষণ: 

িায়ুষরাধী োষে িীজ রাো উবচত। িীজ রাোর জন্য প্লাবিষকর ড্রাম উত্তম তষি িায়ুষরাধী মাটি িা টিষনর োষে রাো যায়। মাটির মটকা িা 

কলষস িীজ রােষল গাষয় দু’িার আলকাতরার িষলে বেষয় শুবকষয় বনষত হষি। আদ্র ভতা খরাধক খমাটা েবলবথষনও িীজ মজুে করা খযষত 

োষর। খরাষে শুকাষনা িীজ োন্ডা কষর োষে র্রষত হষি। পুষরা োেটি িীজ বেষয় র্ষর রােষত হষি। যবে িীষজ োে না র্ষর তাহষল িীষজর 

উের কাগজ বিবছষয় তার উের শুকষনা িাবল বেষয় োে েবরপূণ ভ করষত হষি। োষের মুে র্ালর্াষি িন্ধ করষত হষি খযন িাতাস ঢুকষত না 

োষর। এিার এমন জায়গায় রােষত হষি খযন োষের তলা মাটির সাংস্পষশ ভ না আষস। টন িবত ৩.২৫ খকবজ বনম, বনবশন্দা িা বিেকাটাবল 

োতার গুুঁড়া বমবশষয় খোলাজাত করষল খোকার আক্রমণ হয় না। িীষজর খক্ষষে ন্যােথাবলন িল ব্যিহার করা যায় তষি অিশ্যই িীজ 

প্লাবিক ড্রাষম সাংরক্ষণ করষত হষি। িবত ১০০ খকবজ িীষজর িস্তার মষধ্য একটি অযালুবমবনয়াম ফস্ফাইড জাতীয় ট্যািষলট খযমন ফসটবিন 

ট্যািষলট বেষয় িস্তার মুে িন্ধ কষর খরষে বেষল খোকার আক্রমণ খথষক অষনকবেন রক্ষা োওয়া যায়। খিবশ বেষনর জন্য সাংরক্ষষনর খক্ষষে 

মাষঝ মাষঝ িীজ খরাষে শুবকষয় বনষত হষি। 
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তষের উৎস : 

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

ফসল : খেসাবর 

িীজিাবপ্ত স্থান : 

সরকাবর অণুষমাবেত সকল িীজ বডলার ২। বিশ্বস্ত িীজ উৎোেনকারী চােী। 

িাাংলাষেশ কৃবে উন্নয়ন কষে ভাষরশন (বিএবডবস) িীজ বিক্রয়ষকষের তে খেষত বিক করুন 

  

সার ও িালাইনাশক িাবপ্তস্থান : 

বিএবডবস ও সরকার অনুষমাবেত সার ও িালাইনাশক বডলার 

সার বডলাষরর তে খেষত বিক করুন 

তষের উৎস : 

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

যষন্ত্রর নাম : িাবর খসালার োম্প 

ফসল : খেসাবর 

যষন্ত্রর ধরন : অন্যান্য 

যষন্ত্রর েবরচালনা েদ্ধবত : 

হস্ত চাবলত 

যষন্ত্রর ক্ষমতা : োবন বনগ ভমন ক্ষমতা িবত বমবনষট ১৪০ বলটার। 

যষন্ত্রর উেকাবরতা : 

কৃবেষত খসৌর োম্প খসচ েদ্ধবত বডষজল চাবলত খসচ োষম্পর বিকল্প, দূেণমুক্ত ও েবরষিশিান্ধি। িাাংলাষেষশ ১৭.৫ লক্ষ খসচ যন্ত্র রষয়ষছ 

যার মষধ্য শতকরা ৮৫ র্াগ বডষজল চাবলত। িবত িছর বডষজষলর োম খিষড়ই চলষছ, খসই বহষসষি িাবর খসালার োম্প বডষজল চাবলত 

োষম্পর বিকল্প হষত োষর। 

যষন্ত্রর বিবশষ্ট্য : 

১। িাবর উদ্ভাবিত খসবিবফউগাল টাইে খসৌর োম্প ভূ-পৃষ্ঠস্থ োবন খসষচর জন্য উেষযাগী। ২। এই োম্প িারা ২০ ফুট গর্ীরতা খথষকও োবন 

খতালা যায়। ৩। এই োম্প চালনায় বতল ও জ্বালাবন লাষগ না। ৫। এই োম্প ৯০০ ওয়াট খসালার প্যাষনল িারা চালনা করা হয়। ৬। এ 

োষম্প খকান ব্যাটাবর লাষগ না। 

রক্ষণাষিক্ষণ : ব্যিহাষরর ের মাটি ও োবন খথষক েবরষ্কার কষর রাখুন। 

তষের উৎস : 

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

োমার যাবন্ত্রকীকরন এর মাধ্যষম ফসল উৎোেন বৃবদ্ধ িকল্প- ২য় েয ভায় (২য় সাংষশাবধত), কৃবে সম্প্রসারণ অবধেপ্তর (বড এ ই), োমারিাড়ী, 

ফাম ভষগট, ঢাকা-১২১৫, জানুয়াবর , ২০১৮। 

যষন্ত্রর নাম : লাঙ্গল 

ফসল : খেসাবর 

যষন্ত্রর ধরন : অন্যান্য 

যষন্ত্রর েবরচালনা েদ্ধবত : 

কাবয়ক, েশু েম 

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/


যষন্ত্রর ক্ষমতা : হস্ত চাবলত/ কাবয়ক 

যষন্ত্রর উেকাবরতা : 

কম জবম জবম সহষজ চােষযাগ্য। সাবর টানায় সুবিধা জনক। 

যষন্ত্রর বিবশষ্ট্য : 

সহষজ িহন খযাগ্য ও অথ ভ সােয়ী। 

রক্ষণাষিক্ষণ : ব্যিহাষরর ের মাটি ও োবন খথষক েবরষ্কার কষর রাখুন। 

তষের উৎস : 

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

োমার যাবন্ত্রকীকরন এর মাধ্যষম ফসল উৎোেন বৃবদ্ধ িকল্প- ২য় েয ভায় (২য় সাংষশাবধত), কৃবে সম্প্রসারণ অবধেপ্তর (বড এ ই), োমারিাড়ী, 

ফাম ভষগট, ঢাকা-১২১৫, জানুয়াবর , ২০১৮। 

ফসল : খেসাবর 

িণ ভনা : বনকটতম স্থানীয় িাজাষর িাজারজাত করার সুষযাগ খনয়া খযষত োষর 

িথাগত ফসল েবরিহন ব্যিস্থা : 

েবমক/ খনৌকা/ খেলাগাবড়/ বরিা/ র্যান 

আধুবনক ফসল েবরিহন ব্যিস্থা : 

ট্রবল, ট্রাক , কািাড ভ র্যান 

িথাগত িাজারজাত করণ : 

স্থানীয় িাজাষর/ িস্তায় টুকবড়/ ধামা খোঙ্গায় 

আধুবনক েদ্ধবতষত িাজারজাত করণ : 

 েবল ব্যাগ/ টিনজাত/ িস্তায় খগ্রবডাং কষর প্যাষকটজাত কষর। 

তষের উৎস : 

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

 


