
প ুঁইশাক চাষের বিস্তাবরত বিিরণী 

ফসল : প ুঁইশাক 

জাষতর নাম : িাবর প ুঁইশাক-১ 

জনবিয় নাম : বচত্রা 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ৫০-৯০ 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

চারা অিস্থায় পষরা গাছ সবুজ রাংষয়র থাষক। িয়স িাড়ার সাষথ সাষথ কান্ড ও পাতার বশরা হালকা বিগুনী িষণ ের হয়। পাতা িড়, নরম ও 

সবুজ। অবধক শাখা-িশাখা যুক্ত, কান্ডটি বিশ বমাটা ও মাাংসল এিাং ঘন ঘন পাতা সাংগ্রহপষযাগী। 

শতক িবত ফলন (বকবজ) : ১৯০ - ২০০ 

িবত একর (১০০ শতষক) জবম বরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ৮ - ১০ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর বেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : বোআঁশ, বিষল-বোআঁশ 

উৎপােষনর বমৌসুম : খবরফ- ১ 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

বচত্র-ভাদ্র (মাচ ে-আগি)। 

ফসল বতালার সময় : 

িীজ বিানার ৩০-৩৫ বেষনর মষে। 

তষের উৎস : 

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

ফসল : প ুঁইশাক 

জাষতর নাম : িাবর প ুঁইশাক-১ 

জনবিয় নাম : বচত্রা 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ৫০-৯০ 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

চারা অিস্থায় পষরা গাছ সবুজ রাংষয়র থাষক। িয়স িাড়ার সাষথ সাষথ কান্ড ও পাতার বশরা হালকা বিগুনী িষণ ের হয়। পাতা িড়, নরম ও 

সবুজ। অবধক শাখা-িশাখা যুক্ত, কান্ডটি বিশ বমাটা ও মাাংসল এিাং ঘন ঘন পাতা সাংগ্রহপষযাগী। 

শতক িবত ফলন (বকবজ) : ১৯০ - ২০০ 

িবত একর (১০০ শতষক) জবম বরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ৮ - ১০ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর বেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : বোআঁশ, বিষল-বোআঁশ 

উৎপােষনর বমৌসুম : খবরফ- ১ 



িপষনর উপযুক্ত সময় : 

বচত্র-ভাদ্র (মাচ ে-আগি)। 

ফসল বতালার সময় : 

িীজ বিানার ৩০-৩৫ বেষনর মষে। 

তষের উৎস : 

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

ফসল : প ুঁইশাক 

পবষ্ট্মান : 

িবত ১০০ গ্রাম প ুঁইশাষক বিাটিন আষছ ২.২ গ্রাম, কাষি োহাইষেট আষছ ৪ গ্রাম, আযর়ন ১০ বম. গ্রাম, জলীয় অাংশ ৯২.০ গ্রাম, ১.৪ গ্রাম 

খবনজ,২৭ বকষলাকযাষলাবর খাদ্যশবক্ত, চবি ে ০.২ গ্রাম, ১৬৪বমগ্রা কযালবসয়াম, ৬৪ বমগ্রা বভটাবমন-বস, ১২৭৫০ মাইষরা গ্রাম কযাষরাটিন। 

তষের উৎস : 

কৃবি তথ্য সাবভ িস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮। 

ফসল : প ুঁইশাক 

িণ েনা : বিষে সাবর কষর ১০ বসবম দূষর দূষর িীজ প ুঁষত িা বছটিষয় চারা বতবর করা হয়। বফব্রুয়াবর বথষক মাষচ ে বিষে চারা বতবর করা হয়। 

িীজ এক রাত পাবনষত বভবজষয় বিানা হয়। চারা দুই সপ্তাহ হষল বসগুষলা মূল জবমষত লাগাষনা হয়। 

িীজ ও িীজতলার িকারষভে : 

িষযাজয নয়। 

 

 

ভাল িীজ বনি োচন : 

সুস্থ ও বরাগঅমুক্ত িীজ বনি োচন করষত হষি। 

িীজতলা িস্তুতকরণ : িষযাজয নয়। 

 

 

িীজতলা পবরচচ ো : িষযাজয নয়। 

তষের উৎস : 

শাক সিবজ চাে,মৃত্যযঞ্জয় রায়, বফব্রুয়াবর ২০১৪, অবনন্দ্য িকাশ। 

ফসল : প ুঁইশাক 

মৃবিকা : 

পাবন জষম থাষক না এমন বোআঁশ ও বিষল বোআঁশ মাটি উিম। 

 

 

মৃবিকা পরীক্ষা গষিেণাগাষরর ঠিকানা : 

মৃবিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনবিটিউট বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

সার পবরবচবত : 

সার পবরবিবত সম্পতকি বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 
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বভজাল সার বচনার উপায় : 

ভভজাল সার শনাক্তকরণ সম্পতকি বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

 

 

ফসষলর সার সুপাবরশ : 

বজি/ বগাির সার ৬০ বকবজ, টিএসবপ ৪০০ গ্রাম, ইউবরয়া ৮০০ গ্রাম এিাং এমওবপ ৪০০ গ্রাম, সবরোর বখল ৫০০ গ্রাম। ইউবরয়া ছাড়া িাবক 

সি সার বশে চাষের সময় সমানভাষি বছটিষয় মাটিষত বমবশষয় বেন। ইউবরয়া ছাড়া িাবক সি উপকরণ জবম বতবরর সময় বেষত হষি। চারা 

িয়স ১০-১৫ বেন হষল ইউবরয়া সার িথম বকবস্ত, ৩০-৪০ বেন পর বিতীয় বকবস্ত এিাং িথমিার ফসল বতালার পর তৃতীয় বকবস্ত ইউবরয়া 

সার িষয়াগ করষত হষি। 

অনলাইন সারসুপাবরশ সম্পতকি বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

তষের উৎস : 

শাক সিবজ চাে, মৃত্যযঞ্জয় রায়, বফব্রুয়াবর ২০১৪, অবনন্দ্য িকাশ। 

ফসল : প ুঁইশাক 

বসচ ব্যিস্থাপনা : 

শুষ্ক বমৌসুষম এক সপ্তাহ পর পর বসচ বেষত হষি। নত্যিা শাক খসখষস হষয় যাষি। জবমষত পাবন বযন জষম না থাষক বসজন্য নালা বতবর 

রাখষত হষি। 

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। 

 

লিণাক্ত এলাকায় বসচ িযুবক্ত : 

কলবস বেষয় বেপ বসচ বেন। কলবসর বনষচ বেল বমবশন বেষয় বছাট বছদ্র কষর তাষত পাষটর আঁশ িষিশ করাষত হষি। কলবস মাোর 

মাঝখাষন এমন ভাষি িসাষত হষি বযন বছদ্র ও আঁশ মাটির বনষচ থাষক। কলবসর বছষদ্রর সাষথ যুক্ত পাষটর আঁশ আষস্ত আষস্ত গাষছর বগোঁড়ায় 

পাবন সরিরাহ করষি। মাো সিসময় বভজা থাকষি ফষল লিনাক্ত পাবন উপষর উষে আসষিনা। 

তষের উৎস : 

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

েবক্ষণাঞ্চষলর উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা কাউবিল, নষভম্বর, ২০১৩। 

ফসল : প ুঁইশাক 

আগাছার নাম : মুথা / ভাোইল 

আগাছা জন্মাষনার বমৌসুম : খবরষফ বিবশ িাষড়। জুন বথষক অষটািষরর মাষঝ ফুল বফাষট ও িীজ িাবি হয়। 

িবতকাষরর উপায় : 

জবম বনয়বমত জবম পয েষিক্ষণ করুন। জবম গভীরভাষি চাে করষত হষি। চারা গজাষনার ২০-২৫ বেন পর আগাছা েমন করষত হষি। গাছ খুি 

ঘন থাকষল পাতলা কষর বেষত হষি। 

তষের উৎস : ফসল : প ুঁইশাক 

িাাংলা মাষসর নাম : আোঢ ়

ইাংষরবজ মাষসর নাম : জুন 

ফসল ফলষনর সময়কাল : খবরফ- ১ 

http://www.aisekrishi.org/Pages/view/1
http://www.frs-bd.com/


দুষয োষগর নাম : বৃবষ্ট্ ও জলাদ্ধতা 

দুষয োগ পূি েিস্তুবত : 

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

দুষয োগকালীন/দুষয োগ পরিতী িস্তুবত : 

জবমর পাবন বির করার জন্য নালা বকষট বেন। 

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

তষের উৎস : 

জলিায়ু পবরিতেন ও কৃবে, কৃবেবিে বমাোঃ নজরুল ইসলাম, কৃবেবিে েোঃ আবু ওয়ালী রাবগি হাসান, ২০১৩। 

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

ফসল : প ুঁইশাক 

বপাকার নাম : পাতা সুড়ঙ্গকারী বপাকা 

বপাকার স্থানীয় নাম : : বনই 

বপাকা বচনার উপায় : পূণ েিয়স্ক বপাকা ৫-৬ বমবলবমটার লম্বা িাোবম রষের। রীড়ার মাথা িাোবম এিাং বেহ হলুোভ বথষক হালকা সবুজ 

রষের। 

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

শুবকষয় ঝষড় যায়। 

আরমষণর পয োয় : িাড়ন্ত পয োয়, ফষলর িাড়ন্ত পয োয় 

ফসষলর বয অাংষশ আরমণ কষর : পাতা , েগা , কবচ পাতা 

বপাকার বযসি স্তর ক্ষবত কষর : পূণ ে িয়স্ক , কীড়া 

ব্যিস্থাপনা : 

সাইপারষমবিন জাতীয় কীটনাশক (ষযমন-বরপকে ে ১০ তরল অথিা  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। িালাইনাশক বে করায় সতকেতা অিলম্বন 

করষত হষি। 

িালাইনাশক সম্পতকিবিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাতর সতকিতা সম্পতকি বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

পূি ে-িস্তুবত : 

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

অন্যান্য : 

পাতায় বেম বেখষল তা ত্যষল ধ্বাংস করুন। বপাকা সষমত পাতাটি ত্যষল পাষয় মাবড়ষয় িা গষতে চাপা বেষয় মারুন। 

তষের উৎস : 

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

ফসল : প ুঁইশাক 

বপাকার নাম : বি বিটল বপাকা 

বপাকার স্থানীয় নাম : : বনই 

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

বপাকা। পণ োঙ্গ বপাকা চারা গাষছর পাতা লম্বালবম্ব ভাষি কুঁষড় খায়। 
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ক্ষবতর ধরণ : পূণ ে িয়স্ক ও িাচ্চা উভয়ই ক্ষবত কষর। পূণ ে িয়স্করা চারা গাষছর বিবশ ক্ষবত কষর। এরা পাতা বছাট বছাট বছদ্র কষর খায়। 

আরান্ত পাতায় অসাংখ্য বছদ্র হয়। 

আরমষণর পয োয় : পূণ ে িয়স্ক, ফষলর িাড়ন্ত পয োয় 

ফসষলর বয অাংষশ আরমণ কষর : পাতা 

বপাকার বযসি স্তর ক্ষবত কষর : পূণ ে িয়স্ক , কীড়া 

ব্যিস্থাপনা : 

সাইপারষমবিন জাতীয় কীটনাশক (ষযমন-বরপকে ে ১০ তরল অথিা  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। িালাইনাশক বে করায় সতকেতা অিলম্বন 

করষত হষি। 

 িালাইনাশক সম্পতকিবিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাতর সতকিতা সম্পতকি বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

পূি ে-িস্তুবত : 

পবরস্কার পবরচ্ছন্ন চাোিাে করুন। চারা গাছ জাল বেষয় বঢষক বেন। আগাম িীজ িপন করুন।  সুেম সার ব্যিহার করুন। সঠিক দুরষে চারা 

বরাপন করুন। 

অন্যান্য : 

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

ফুটিষয় শীতল কষর ৫ গুণ পাবনষত গুষল বে করুন। 

তষের উৎস : 

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

ফসল : প ুঁইশাক 

বরাষগর নাম : পাতার োগ বরাগ 

বরাষগর কারণ : এক ধরষনর ছত্রাক 

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

ফসষলর বয পয োষয় আরমণ কষর : িাড়ন্ত পয োয় , ফষলর িাড়ন্ত পয োয় 

ফসষলর বয অাংষশ আরমণ কষর : পাতা 

ব্যিস্থাপনা : 

বরাষগর আরমণ বিবশ হষল কাষি েন্ডাবজম জাতীয় ছত্রাকনাশক (ষযমন- বনাইন অথিা এইমষকাবজম ২০ গ্রাম) িবত ১০ বলটার পাবনষত 

বমবশষয় িবত ৫ শতষক  ১২-১৫ বেন পর পর ২-৩ িার ভালভাষি বে করষত হষি। িালাইনাশক বে করায় সতকেতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশক সম্পতকিবিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাতর সতকিতা সম্পতকি বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

পূি ে-িস্তুবত : 

বিানার আষগ িীজ বশাধন করুন। সুস্থ গাছ বথষক িীজ সাংগ্রহ করুন। ফসল সাংগ্রষহর পর পবরতযাক্ত অাংশ ধ্বাংস করুন। 

অন্যান্য : 

আরান্ত গাছ সাংগ্রহ কষর ধ্বাংস করুন। আরান্ত পাতা ও েগা অপসারণ কষর মাটিষত পষত বফলা িা পবড়ষয় বফলুন। 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, বসষেম্বর, ২০১৭। 
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ফসল : প ুঁইশাক 

বরাষগর নাম : বগাড়া পচা বরাগ 

বরাষগর কারণ : ছত্রাক 

ক্ষবতর ধরণ : ছত্রাষকর আরমষণ পইশাষকর চারার বগাড়া পঁষচ যায়। চারা গজাষনার পর মাটির কাষছর অাংষশ কাষন্ড িাোবম রষঙ্গর পাবন 

বভজা োগ পষড়। চারা মষর যায়। 

ফসষলর বয পয োষয় আরমণ কষর : িাড়ন্ত পয োয় , চারা 

ফসষলর বয অাংষশ আরমণ কষর : কাণ্ড , বশকড় 

ব্যিস্থাপনা : 

বরাষগর আরমণ বিবশ হষল কাষি েন্ডাবজম জাতীয় ছত্রাকনাশক (ষযমন- বনাইন অথিা এইমষকাবজম ২০ গ্রাম) িবত ১০ বলটার পাবনষত 

বমবশষয় িবত ৫ শতষক ১২-১৫ বেন পর পর ২-৩ িার ভালভাষি বে করষত হষি। িালাইনাশক বে করায় সতকেতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশক সম্পতকিবিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাতর সতকিতা সম্পতকি বিস্তাবরত জানতত বিক করুন 

পূি ে-িস্তুবত : 

বরাগমুক্ত গাছ বথষক িীজ সাংগ্রহ করুন। বনবিড় পয েষিক্ষণ জরুরী। পবরচ্ছন্ন চাোিাে করুন, সুেম সার ব্যিহার করুন। 

অন্যান্য : 

আরান্ত গাছ উঠিষয় বফলুন। 

তষের উৎস : 

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

ফসল : প ুঁইশাক 

ফসল বতালা : প ুঁই গাষছর েগা মাষঝ মাষঝ বকষট বেষত হয়। এষত শাক ও খাওয়া হয় আিার গাষছ নত্যন েগা ও বির হয়। একিার চারা 

লাবগষয় এক বমৌসুষম ৮-১০ িার প ুঁইশাক সাংগ্রহ করা যায়। 

তষের উৎস : 

শাক সিবজ চাে, মৃত্যযঞ্জয় রায়, বফব্রুয়াবর ২০১৪, অবনন্দ্য িকাশ। 

ফসল : প ুঁইশাক 

িীজ উৎপােন : 

ভাদ্র-আবিন মাষস বিষের উপষর ৩০*১৫ বসবম দূষর িীজ িা চারা বরাপন করষত হয়।েগা বিবশ লতাষনা উবচৎ নয়। অগ্রহায়ণ মাষস গাষছর 

ফুল ও ফল ধষর এিাং ফাল্গুন বচত্র মাষস িীজ পাষক। মাচা কষরও িীজ জন্মাষনা যায়। 

িীজ সাংরক্ষণ: 

িীজ কষয়ক বেন বরাষে শুবকষয় ৮% আদ্র েতায় এষন প্লাবিক/টিষনর বকৌটা/োম, পবলব্যাগ িভৃবত িায়ুষরাধী পাষত্র িীজ পূণ ে কষর িায়ুষরাধী 

মুখ আঁটষক সাংরক্ষণ করুন। িীজপাত্র অপূণ ে থাকষল িা  পাষত্রর মুখ ভালভাষি না আঁটকাষল িীষজর গজাষনার হার কষম যাষি।িীজ পাত্র 

বচহ্ন/ষলষিল বেষয় ঘষরর বভটিষত না বরষখ শুকনা ও োন্ডা স্থাষন মাচায় রাখুন। 

তষের উৎস : 

শাক-সিবজ চাে, কৃবেবিে বমাহাম্মে মারুফ, কৃবেবিে বমাহাম্মে মঞ্জুর বহাষসন, জুন, ২০১৫। 

ফসল : প ুঁইশাক 

িীজিাবপ্ত স্থান : 

১। সরকাবর অণুষমাবেত সকল িীজ বেলার। 

২। বিিস্ত িীজ উৎপােনকারী চােী। 
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সার ও িালাইনাশক িাবপ্তস্থান : 

বিএবেবস ও সরকার অনুষমাবেত সার ও িালাইনাশক বেলার। 

তষের উৎস : 

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

যষের নাম : মই 

ফসল : প ুঁইশাক 

যষের ধরন : অন্যান্য 

যষের পবরচালনা পদ্ধবত : 

কাবয়ক েম 

যষের ক্ষমতা : কাবয়ক েম 

যষের উপকাবরতা : 

জবম চাষে ব্যিহার করা হয়। 

যষের বিবশষ্ট্য : 

সােয়ী মূল্য, সহজ িাপ্য ও সহষজ িহন বযাগ্য। 

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

তষের উৎস : 

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

ফাম েষগট, ঢাকা-১২১৫, জানুয়াবর ,২০১৮। 

যষের নাম : বকাোল 

ফসল : প ুঁইশাক 

যষের ধরন : অন্যান্য 

যষের পবরচালনা পদ্ধবত : 

হস্ত চাবলত 

যষের ক্ষমতা : কাবয়ক েম 

যষের উপকাবরতা : 

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

যষের বিবশষ্ট্য : 

সােয়ী মূল্য, সহজ িাপ্য ও সহষজ িহন বযাগ্য। 

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

তষের উৎস : 

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

ফাম েষগট, ঢাকা-১২১৫, জানুয়াবর ,২০১৮। 

ফসল : প ুঁইশাক 

িথাগত ফসল পবরিহন ব্যিস্থা : 

মাথায়, ঝুবরষত িা বেলাগাবড়ষত কষর। 



আধুবনক ফসল পবরিহন ব্যিস্থা : 

বরক্সা, ভযান, বমবন ট্রাক। 

িথাগত িাজারজাত করণ : 

আটি বেঁষধ স্থানীয় হাটিাজাষর। 

আধুবনক পদ্ধবতষত িাজারজাত করণ : 

বিবভন্ন আকাষরষর মুবথ বেঁষধ/প্লাবিক কষেইনাষর বোকাষন, শবপাং মষল। 

তষের উৎস : 

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

 


