
বেগুন চাষের বেস্তাবরত বেেরণ 

বেগুন এর  জাষতর তথ্য  

জাষতর নাম : োবর বেগুন-১ 

জনবিয় নাম : উত্তরা 

উদ্ভােনকারী িবতষ্ঠান : োাংলাষেশ কৃবে গষেেণা ইনবিটিউট (োবর) 

গড় জীেনকাল িায় (বেন): ১৫০ 

ফলষনর গুণগত বেবশষ্ট্য : চযাপ্টা, হালকা হলষেষট 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বেবশষ্ট্য : গাছ খাষটা ও ছড়াষনা। গাষছ গষড় ৪০ -৪৫ টি ফল। আগাম জাত। পাতা ও শাথার রাং হালকা বেগুবন। 

লাইন বথষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৩০ 

চারা বথষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ২৮ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ২০০ - ২২০ 

বহক্টর িবত ফলন (টন) : ৫০-৫৫ 

িবত শতক েীজতলায় েীষজর পবরমান : ০.৪৫ গ্রাম - ০.৫০ গ্রাম 

িবত একর (১০০ শতষক) জবম বরাপণ/েপন করষত েীষজর পবরমান : ৪৫ - ৫০ 

উপষযাগী ভূবমর বেণী : মাঝাবর উচু , মাঝাবর বনচু জবম 

উপষযাগী মাটি : পবল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর বমৌসুম : রবে 

েপষনর উপযুক্ত সময় : মধ্য ভাদ্র- মধ্য কাবতিক ( বসষপ্টম্বর - অষক্টাের)   

ফসল বতালার সময় : চারা লাগাষনার ৬০-৬৫ বেন পর ফল বতালার উপষযাগী হয় এোং ৩-৪ মাস পয িন্ত ফল সাংগ্রহ করা যায় । 

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাতেই, োাংলাষেশ কৃবে গষেেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, বসষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : োবর বেগুন-২ 

জনবিয় নাম : তারাপুরী 

উদ্ভােনকারী িবতষ্ঠান : োাংলাষেশ কৃবে গষেেণা ইনবিটিউট (োবর) 

গড় জীেনকাল িায় (বেন): ১৩৫ 

ফলষনর গুণগত বেবশষ্ট্য : বচপ্টা, হালকা হলষেষট 

জাষতর ধরণ : হাইবিড 

জাষতর বেবশষ্ট্য : গাছ মাঝাবর আকাষরর। গাছ িবত ফল গষড়-৬৫-৭৫ টি। ফল গাঢ় বেগুবন, লম্বা বেলুনাকার। চামড়া পাতলা, শাঁস নরম। । 

িবত ফষলর ওজন িায় ১২৫-১৫০ গ্রাম। 

লাইন বথষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৩০ 

চারা বথষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ২৮ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ২০০ - ২২০ 

িবত শতক েীজতলায় েীষজর পবরমান : ০.৪৫ গ্রাম - ০.৫০ গ্রাম 



উপষযাগী ভূবমর বেণী : মাঝাবর উচু , মাঝাবর বনচু জবম 

উপষযাগী মাটি : বোআঁশ, বেষল-ষোআঁশ, পবল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর বমৌসুম : রবে 

েপষনর উপযুক্ত সময় : মধ্য ভাদ্র- মধ্য কাবতিক (ষসষপ্টম্বর -অষক্টাের)  

ফসল বতালার সময় : চারা লাগাষনার ৬০-৭০বেন পর ফল বতালার উপষযাগী হয় এোং ৩-৪ মাস পয িন্ত ফল সাংগ্রহ করা যায় । 

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাতেই, োাংলাষেশ কৃবে গষেেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, বসষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : োবর বেগুন-৪ 

জনবিয় নাম : কাজলা 

উদ্ভােনকারী িবতষ্ঠান : োাংলাষেশ কৃবে গষেেণা ইনবিটিউট (োবর) 

গড় জীেনকাল িায় (বেন): ১৮৫ 

ফলষনর গুণগত বেবশষ্ট্য : ফল মাঝাবর, লম্বা, রঙ কালষচ বেগুবন ও চকচষক 

জাষতর ধরণ : আধুবনক 

জাষতর বেবশষ্ট্য : মাঝাবর আকার, খাড়া, ছড়াষনা গাছ। গাছ িবত গষড় ৩০-৩৫ টি ফল ধষর । 

লাইন বথষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৩০ 

চারা বথষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ২৮ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১৮০ - ২২০ 

বহক্টর িবত ফলন (টন) : ৪৫-৫০ 

িবত শতক েীজতলায় েীষজর পবরমান : ০.৪৫ গ্রাম - ০.৫০ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর বেণী : মাঝাবর উচু , মাঝাবর বনচু জবম 

উপষযাগী মাটি : পবল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর বমৌসুম : রবে 

েপষনর উপযুক্ত সময় : মধ্য ভাদ্র- মধ্য কাবতিক (ষসষপ্টম্বর -অষক্টাের) 

ফসল বতালার সময় : চারা লাগাষনার ৬০-৬৫ বেন পর ফল বতালার উপষযাগী হয় এোং ৩-৪ মাস পয িন্ত ফল সাংগ্রহ করা যায় । 

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাতেই, োাংলাষেশ কৃবে গষেেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, বসষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

 

জাষতর নাম : োবর বেগুন-৫ 

জনবিয় নাম : নয়নতারা 

উদ্ভােনকারী িবতষ্ঠান : োাংলাষেশ কৃবে গষেেণা ইনবিটিউট (োবর) 

গড় জীেনকাল িায় (বেন): ১৮৫ 

ফলষনর গুণগত বেবশষ্ট্য : বচপ্টা, হালকা হলষেষট 

জাষতর ধরণ : আধুবনক 

জাষতর বেবশষ্ট্য :গাছ খাড়া আকাষরর।গাছ িবত গষড় ১৫-২০ টি ফল। 



লাইন বথষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৩০ 

চারা বথষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ২৮ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১৫০ - ২০০ 

িবত শতক েীজতলায় েীষজর পবরমান : ০.৪৫ - ০.৫০ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর বেণী : মাঝাবর উচু , মাঝাবর বনচু জবম 

উপষযাগী মাটি : পবল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর বমৌসুম : রবে 

েপষনর উপযুক্ত সময় : মধ্য ভাদ্র-মধ্য কাবতিক (ষসষপ্টম্বর -অষক্টাের)  

ফসল বতালার সময় : চারা লাগাষনার ৬০-৬৫ বেন পর ফল বতালার উপষযাগী হয় এোং ৩-৪ মাস পয িন্ত ফল সাংগ্রহ করা যায় । 

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাতেই, োাংলাষেশ কৃবে গষেেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, বসষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

 

জাষতর নাম : োবর বেগুন-৬ 

জনবিয় নাম : বনই 

উদ্ভােনকারী িবতষ্ঠান : োাংলাষেশ কৃবে গষেেণা ইনবিটিউট (োবর) 

গড় জীেনকাল িায় (বেন): ১৮৫ 

ফলষনর গুণগত বেবশষ্ট্য : বচপ্টা, হালকা হলষেষট 

জাষতর ধরণ : আধুবনক 

জাষতর বেবশষ্ট্য : গাছ মাঝাবর আকাষরর এোং বঝাপাষলা।গাছ িবত গড় ফল ১৫-১৭টি। 

লাইন বথষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৩০ 

চারা বথষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ২৮ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১৮০ – ২০০ 

িবত শতক েীজতলায় েীষজর পবরমান : ০.৪৫ গ্রাম - ০.৫০ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর বেণী : মাঝাবর উচু , মাঝাবর বনচু জবম 

উপষযাগী মাটি : বোআঁশ, বেষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর বমৌসুম : রবে 

েপষনর উপযুক্ত সময় : মধ্য ভাদ্র- মধ্য কাবতিক (ষসষপ্টম্বর -অষক্টাের)  

ফসল বতালার সময় : চারা লাগাষনার ৬০-৭০বেন পর ফল বতালার উপষযাগী হয় এোং ৩-৪ মাস পয িন্ত ফল সাংগ্রহ করা যায় । 

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাতেই, োাংলাষেশ কৃবে গষেেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, বসষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

 

 

জাষতর নাম : োবর বেগুন-৭ 

জনবিয় নাম : বনই 

উদ্ভােনকারী িবতষ্ঠান : োাংলাষেশ কৃবে গষেেণা ইনবিটিউট(োবর) 



গড় জীেনকাল িায় (বেন): ১৬০ 

ফলষনর গুণগত বেবশষ্ট্য : বচপ্টা, হালকা হলষেষট 

জাষতর ধরণ : আধুবনক 

জাষতর বেবশষ্ট্য : গাছ খাড়া আকাষরর।গাছ িবত গষড় ৩০-৩৫ টি ফল হয়। ফষলর আকার লম্বা, বচকন এোং রঙ চকচষক কাল বেগুবন।ফষলর 

গড় ওজন ৮০-৯০ গ্রাম 

লাইন বথষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৩০ 

চারা বথষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ২৪ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১৭০ - ১৮৫ 

বহক্টর িবত ফলন (টন) : ৪০-৪৫ 

িবত শতক েীজতলায় েীষজর পবরমান : ০.৪৫ গ্রাম - ০.৫০ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর বেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : পবল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর বমৌসুম : রবে 

েপষনর উপযুক্ত সময় : মধ্য ভাদ্র- মধ্য কাবতিক (ষসষপ্টম্বর -অষক্টাের)  

ফসল বতালার সময় : চারা লাগাষনার ৬০-৬৫ বেন পর ফল বতালার উপষযাগী হয় এোং ৩-৪ মাস পয িন্ত ফল সাংগ্রহ করা যায় । 

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাতেই, োাংলাষেশ কৃবে গষেেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, বসষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

 

জাষতর নাম : োবর বেগুন-৮ 

জনবিয় নাম : বনই 

উদ্ভােনকারী িবতষ্ঠান : োাংলাষেশ কৃবে গষেেণা ইনবিটিউট (োবর) 

গড় জীেনকাল িায় (বেন): ১৭৫ 

ফলষনর গুণগত বেবশষ্ট্য : ফষলর আকার লম্বা, নলাকার , উজ্জ্বল কালষচ বেগুবন । 

জাষতর ধরণ : আধুবনক 

জাষতর বেবশষ্ট্য : গাছ খাড়া আকাষরর।গাছ িবত গষড় ২০-২৫ টি ফল (গ্রীষ্মকালীন) ৩০-৩৫ টি ফল (শীতকালীন) । ফষলর গড় ওজন ১০০-

১১০ গ্রাম। 

লাইন বথষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৩০ 

চারা বথষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ২৮ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১৭০ - ১৮৫ 

বহক্টর িবত ফলন (টন) : ৪০-৪৫ 

িবত শতক েীজতলায় েীষজর পবরমান : ০.৪৫ গ্রাম - ০.৫০ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর বেণী : মাঝাবর উচু , মাঝাবর বনচু জবম , অবত বনচু জবম 

উপষযাগী মাটি : বেষল, বোআঁশ, বেষল-ষোআঁশ, পবল-ষোআঁশ, এষটল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর বমৌসুম : সারা েছর 

েপষনর উপযুক্ত সময় : মধ্য ভাদ্র- মধ্য কাবতিক (ষসষপ্টম্বর -অষক্টাের) / মধ্য মাঘ - বেশাখ ( বফেরুয়াবর- এবিল।) 



ফসল বতালার সময় : চারা লাগাষনার ৬০-৬৫ বেন পর ফল বতালার উপষযাবগ হয় এোং ৩-৪ মাস পয িন্ত ফল সাংগ্রহ করা যায় । 

বরাগ িবতষরাধ ্ষমমতা : ঢষলপড়া বরাগ 

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাতেই, োাংলাষেশ কৃবে গষেেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, বসষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

 

জাষতর নাম : োবর বেগুন-৯ 

জনবিয় নাম : বনই 

উদ্ভােনকারী িবতষ্ঠান : োাংলাষেশ কৃবে গষেেণা ইনবিটিউট (োবর) 

গড় জীেনকাল িায় (বেন): ১৬৫ 

ফলষনর গুণগত বেবশষ্ট্য : বডম্বাকার,উজ্জ্বল সবুজ রষঙর ফল, ফষলর বনষচর অাংষশ সাো বছট বছষট লম্বাষট োগ আষছ। 

জাষতর ধরণ : আধুবনক 

জাষতর বেবশষ্ট্য : তুলনামুলক খাষটা গাছ।গাছ িবত গষড় ৩০-৩৫ টি ফল। ফষলর গড় ওজন ১০০-১১০ গ্রাম। 

লাইন বথষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৩০ 

চারা বথষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ২৮ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১৮০ - ২০০ 

বহক্টর িবত ফলন (টন) : ৪৫-৫০ 

িবত শতক েীজতলায় েীষজর পবরমান : ০.৪৫ গ্রাম - ০.৫০ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর বেণী : মাঝাবর উচু , মাঝাবর বনচু জবম 

উপষযাগী মাটি : বোআঁশ, বেষল-ষোআঁশ, পবল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর বমৌসুম : রবে 

েপষনর উপযুক্ত সময় : মধ্য ভাদ্র- মধ্য কাবতিক (ষসষপ্টম্বর -অষক্টাের) 

ফসল বতালার সময় : চারা লাগাষনার ৬০-৬৫ বেন পর ফল বতালার উপষযাবগ হয় এোং ৩-৪ মাস পয িন্ত ফল সাংগ্রহ করা যায় । 

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাতেই, োাংলাষেশ কৃবে গষেেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, বসষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : োবর বেগুন-১০ 

জনবিয় নাম : বনই 

উদ্ভােনকারী িবতষ্ঠান : োাংলাষেশ কৃবে গষেেণা ইনবিটিউট (োবর) 

গড় জীেনকাল িায় (বেন): ১৭৫ 

ফলষনর গুণগত বেবশষ্ট্য : লম্বা ,উজ্জ্বল বেগুবন রষঙর। 

জাষতর ধরণ : আধুবনক 

জাষতর বেবশষ্ট্য : গাছ মাঝাবর আকার, বঝাপাষলা। গড় ওজন ১০০ - ১১০ গ্রাম। 

লাইন বথষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৩০ 

চারা বথষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ২৮ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১৮০ - ২০০ 



বহক্টর িবত ফলন (টন) : ৪৫-৫০ 

িবত শতক েীজতলায় েীষজর পবরমান : ০.৪৫ গ্রাম - ০.৫০ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর বেণী : মাঝাবর উচু , মাঝাবর বনচু জবম 

উপষযাগী মাটি : বোআঁশ, বেষল-ষোআঁশ, পবল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর বমৌসুম : সারা েছর 

েপষনর উপযুক্ত সময় : মধ্য ভাদ্র- মধ্য কাবতিক (ষসষপ্টম্বর -অষক্টাের) /মধ্য মাঘ - বেশাখ ( বফেরুয়াবর-এবিল।) 

ফসল বতালার সময় : চারা লাগাষনার ৬০-৬৫ বেন পর ফল বতালার উপষযাগী হয় এোং ৩-৪ মাস পয িন্ত ফল সাংগ্রহ করা যায় । 

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাতেই, োাংলাষেশ কৃবে গষেেণা ইনবিটিউট, বসষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

  

জাষতর নাম : োবর বেটি বেগুন-১ 

জনবিয় নাম : বনই 

উদ্ভােনকারী িবতষ্ঠান : োাংলাষেশ কৃবে গষেেণা ইনবিটিউট (োবর) 

গড় জীেনকাল িায় (বেন): ১৬৫ 

ফলষনর গুণগত বেবশষ্ট্য : বচপ্টা, হালকা ধুসর হলুে 

জাষতর ধরণ : আধুবনক 

জাষতর বেবশষ্ট্য : গাছ খাট ও ছড়াষনা, পাতা ও শাখা হালকা বেগুবন। ফষলর চামড়া পাতলা, ফল বথাকায় বথাকায় ধষর 

লাইন বথষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৪২ 

চারা বথষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ২৮ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ২০০ - ২২০ 

বহক্টর িবত ফলন (টন) : ৫০-৫৫ 

িবত শতক েীজতলায় েীষজর পবরমান : .৪৫ গ্রাম - .৫০ গ্রাম 

িবত একর (১০০ শতষক) জবম বরাপণ/েপন করষত েীষজর পবরমান : ৪৫ - ৫০ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর বেণী : মাঝাবর উচু , মাঝাবর বনচু জবম 

উপষযাগী মাটি : পবল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর বমৌসুম : রবে 

েপষনর উপযুক্ত সময় : মধ্য ভাদ্র- মধ্য কাবতিক (ষসষপ্টম্বর - অষক্টাের)                    

ফসল বতালার সময় : চারা লাগাষনার ৬০-৬৫ বেন পর ফল বতালার উপষযাগী হয় এোং ৩-৪ মাস পয িন্ত ফল সাংগ্রহ করা যায় । 

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাতেই, োাংলাষেশ কৃবে গষেেণা ইনবিটিউট,  ৬ষ্ঠ সাংস্করন,  বসষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

 

জাষতর নাম : োবর বেটি বেগুন ২ 

জনবিয় নাম : বনই 

উদ্ভােনকারী িবতষ্ঠান : োাংলাষেশ কৃবে গষেেণা ইনবিটিউট (োবর ) 



গড় জীেনকাল িায় (বেন): ১৭৫ 

ফলষনর গুণগত বেবশষ্ট্য : বচপ্টা,হালকা ধুসর হলুে। 

জাষতর ধরণ : আধুবনক 

জাষতর বেবশষ্ট্য : গাছ মাঝাবর লম্বা, কালষচ বেগুবন, খাড়া। ফল বমাটা ও লম্বা, িবত গাষছ ফষলর সাংখ্যা ৪০-৪৫ টি , ফষলর গড় ওজন ১০০-

১২০ গ্রাম। 

লাইন বথষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৪৩ 

চারা বথষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ২৮ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১৮০ - ২০০ 

বহক্টর িবত ফলন (টন) : ৪৫-৫০ 

িবত শতক েীজতলায় েীষজর পবরমান : .৪৫ গ্রাম - .৫০ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর বেণী : মাঝাবর উচু , মাঝাবর বনচু জবম 

উপষযাগী মাটি : পবল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর বমৌসুম : রবে 

েীজ েপষনর সময়ঃ মধ্য ভাদ্র - মধ্য কাবতিক (ষসষপ্টম্বর -অষক্টাের)                    

ফসল বতালার সময় : চারা লাগাষনার ৬০-৬৫ বেন পর ফল বতালার উপষযাগী হয় এোং ৩-৪ মাস পয িন্ত ফল সাংগ্রহ করা যায়। 

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাতেই, োাংলাষেশ কৃবে গষেেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, বসষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

 

জাষতর নাম : োবর বেটি বেগুন-৩ 

জনবিয় নাম : বনই 

উদ্ভােনকারী িবতষ্ঠান : োাংলাষেশ কৃবে গষেেণা ইনবিটিউট (োবর) 

গড় জীেনকাল িায় (বেন): ১৭৫ 

ফলষনর গুণগত বেবশষ্ট্য : ফষলর আকার বগাল এোং রঙ কালষচ বেগুবন। 

জাষতর ধরণ : আধুবনক 

জাষতর বেবশষ্ট্য : গাছ খাড়া, গাছ িবত ফল সাংখ্যা ২৫-৩০ টি, গড় ওজন ১২০-১৩০ গ্রাম। এককভাষে ধষর, বোঁটার রঙ সবুজাভ োোবম। 

লাইন বথষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৪৪ 

চারা বথষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ২৮ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১৮০ - ২০০ 

বহক্টর িবত ফলন (টন) : ৪৫-৫০ 

িবত শতক েীজতলায় েীষজর পবরমান : ০.৪৫ গ্রাম - ০.৫০ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর বেণী : মাঝাবর উচু , মাঝাবর বনচু জবম 

উপষযাগী মাটি : পবল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর বমৌসুম : রবে 

েপষনর উপযুক্ত সময় : মধ্য ভাদ্র- মধ্য কাবতিক (ষসষপ্টম্বর -অষক্টাের)                    

ফসল বতালার সময় : চারা লাগাষনার ৬০-৬৫ বেন পর ফল বতালার উপষযাগী হয় এোং ৩-৪ মাস পয িন্ত ফল সাংগ্রহ করা যায় । 



তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাতেই, োাংলাষেশ কৃবে গষেেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, বসষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

 

জাষতর নাম : োবর বেটি বেগুন-৪ 

জনবিয় নাম : বনই 

উদ্ভােনকারী িবতষ্ঠান : োাংলাষেশ কৃবে গষেেণা ইনবিটিউট (োবর) 

গড় জীেনকাল িায় (বেন): ১৯০ 

ফলষনর গুণগত বেবশষ্ট্য : ফল বডমাকার এোং রঙ সবুজ। 

জাষতর ধরণ : আধুবনক 

জাষতর বেবশষ্ট্য : গাছ মাঝাবর, বঝাপাল ও সবুজ রঙ এর। এককভাষে ধষর, বোঁটার রঙ সবুজাভ োোবম। িবত গাষছ ২০ টা ফল ধষর । গড় 

ওজন ২০০-২৫০ গ্রাম 

লাইন বথষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৪৫ 

চারা বথষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ২৮ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১৮০ - ২০০ 

বহক্টর িবত ফলন (টন) : ৪৫-৫০ 

িবত শতক েীজতলায় েীষজর পবরমান : ০.৪৫ গ্রাম - ০.৫০ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর বেণী : মাঝাবর উচু , মাঝাবর বনচু জবম 

উপষযাগী মাটি : পবল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর বমৌসুম : রবে 

েপষনর উপযুক্ত সময় : মধ্য ভাদ্র- মধ্য কাবতিক (ষসষপ্টম্বর -অষক্টাের)                    

ফসল বতালার সময় : চারা লাগাষনার ৬০-৬৫ বেন পর ফল বতালার উপষযাগী হয় এোং ৩-৪ মাস পয িন্ত ফল সাংগ্রহ করা যায় । 

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাতেই, োাংলাষেশ কৃবে গষেেণা ইনবিটিউট, বসষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

 

জাষতর নাম : োবর হাইবিড বেগুন ৩ 

জনবিয় নাম : বনই 

উদ্ভােনকারী িবতষ্ঠান : োাংলাষেশ কৃবে গষেেণা ইনবিটিউট (োবর) 

গড় জীেনকাল িায় (বেন): ১৬৫ 

ফলষনর গুণগত বেবশষ্ট্য : িবত গাষছ গষড় ৫০-৫৫টি ফল ধষর। 

জাষতর ধরণ : হাইবিড 

জাষতর বেবশষ্ট্য : চযাপ্টা , হালকা হলষেষট 

লাইন বথষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৩০ 

চারা বথষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ২৮ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ২২০ - ২৫০ 

বহক্টর িবত ফলন (টন) : ৫৫-৬০ 



িবত শতক েীজতলায় েীষজর পবরমান : ০.৪৫ গ্রাম - ০.৫০ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর বেণী : মাঝাবর উচু , মাঝাবর বনচু জবম 

উপষযাগী মাটি : বেষল, বেষল-ষোআঁশ, পবল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর বমৌসুম : রবে 

েপষনর উপযুক্ত সময় : মধ্য ভাদ্র-মধ্য কাবতিক (ষসষপ্টম্বর -অষক্টাের) 

ফসল বতালার সময় : চারা লাগাষনার ৬০-৬৫ বেন পর ফল বতালার উপষযাগী হয় এোং ৩-৪ মাস পয িন্ত ফল সাংগ্রহ করা যায় । 

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাতেই, োাংলাষেশ কৃবে গষেেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, বসষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

 

জাষতর নাম : োবর হাইবিড বেগুন ৪ 

জনবিয় নাম : বনই 

উদ্ভােনকারী িবতষ্ঠান : োাংলাষেশ কৃবে গষেেণা ইনবিটিউট (োবর) 

গড় জীেনকাল িায় (বেন): ১৬৫ 

ফলষনর গুণগত বেবশষ্ট্য : চযাপ্টা , হালকা হলষেষট 

জাষতর ধরণ : হাইবিড 

জাষতর বেবশষ্ট্য : ফল বডম্বাকৃবতর, হালকা সবুজ রঙ।িবত গাষছ ফল গষড় ৫০-৬০ টি। ফষলর গড় ওজন ১০০-১১০ গ্রাম। 

লাইন বথষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৩০ 

চারা বথষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ২৮ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ২২০ - ২৪০ 

বহক্টর িবত ফলন (টন) : ৫৫-৬০ 

িবত শতক েীজতলায় েীষজর পবরমান : ০.৪৫ গ্রাম - ০.৫০ গ্রাম 

িবত একর (১০০ শতষক) জবম বরাপণ/েপন করষত েীষজর পবরমান : ৪৫ গ্রাম - ৫০ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর বেণী : মাঝাবর উচু , মাঝাবর বনচু জবম 

উপষযাগী মাটি : পবল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর বমৌসুম : রবে 

েপষনর উপযুক্ত সময় : মধ্য ভাদ্র- মধ্য কাবতিক (ষসষপ্টম্বর -অষক্টাের)  

ফসল বতালার সময় : চারা লাগাষনার ৬০-৬৫ বেন পর ফল বতালার উপষযাগী হয় এোং ৩-৪ মাস পয িন্ত ফল সাংগ্রহ করা যায় । 

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাতেই, োাংলাষেশ কৃবে গষেেণা ইনবিটিউট, বসষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : ইসলামপুরী 

জনবিয় নাম : ইসলামপুরী 

উদ্ভােনকারী িবতষ্ঠান : স্থানীয় 

গড় জীেনকাল িায় (বেন): ১৬৫ 

ফলষনর গুণগত বেবশষ্ট্য : বগালাকার , কবচ অেস্থায় গাঢ় বেগুবন। 



জাষতর ধরণ : স্থানীয় জাত 

জাষতর বেবশষ্ট্য : বোঁটায় কাঁটা নাই । িবত টি ফষলর ওজন২০০-৪০০গ্রাম। শাঁশ নরম, েীষজর পবরমাণ কম। 

লাইন বথষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৩১ 

চারা বথষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ২৮ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১২০ - ১৫০ 

বহক্টর িবত ফলন (টন) : ৩৫-৩৬ 

িবত শতক েীজতলায় েীষজর পবরমান : ০.৪৫ গ্রাম - ০.৫০ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর বেণী : মাঝাবর উচু , মাঝাবর বনচু জবম 

উপষযাগী মাটি : পবল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর বমৌসুম : রবে 

েপষনর উপযুক্ত সময় : ভাদ্র- অগ্রাহায়ণ (মধ্য আগষ্ট্- মধ্য বডষসম্বর)  

ফসল বতালার সময় : চারা লাগাষনার ৭০-৭৫  বেন পর ফল বতালার উপষযাগী হয় এোং ৩ মাস পয িন্ত ফল সাংগ্রহ করা যায় । 

তষথ্যর উৎস : েব্ষমণািষল উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, োাংলাষেশ কৃবে গষেেণা কাউবিল, নষভম্বর, ২০১৩ । 

 

 

জাষতর নাম : লাফফা 

জনবিয় নাম : লাফফা 

উদ্ভােনকারী িবতষ্ঠান : স্থানীয় 

গড় জীেনকাল িায় (বেন): ১৪৫ 

ফলষনর গুণগত বেবশষ্ট্য : বগালাকার, েড়, রঙ বেগুবন 

জাষতর ধরণ : স্থানীয় জাত 

জাষতর বেবশষ্ট্য : মাঝাবর ধরষনর , শাখা েহুল,পাতা বেগুবন সবুজ। িবত গাষছ ৮-১০ টি ফল ধষর 

লাইন বথষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৩৩ 

চারা বথষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ২৮ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১০০ - ১২০ 

বহক্টর িবত ফলন (টন) : ৩০-৩৫ 

িবত শতক েীজতলায় েীষজর পবরমান : ০.৪৫ গ্রাম - ০.৫০ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর বেণী : মাঝাবর উচু , মাঝাবর বনচু জবম 

উপষযাগী মাটি : পবল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর বমৌসুম : রবে 

েপষনর উপযুক্ত সময় : ভাদ্র- অগ্রাহায়ন (মধ্য আগষ্ট্- মধ্য বডষসম্বর)  

ফসল বতালার সময় : চারা লাগাষনার ৫৫-৬০ বেন পর ফল বতালার উপষযাগী হয় এোং ৩ মাস পয িন্ত ফল সাংগ্রহ করা যায় । 

তষথ্যর উৎস : েব্ষমণািষলর উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত,োাংলাষেশ কৃবে গষেেণা কাউবিল , নষভম্বর, ২০১৩ । 

 



জাষতর নাম : ঈশ্বরেী ১ 

জনবিয় নাম : ঈশ্বরেী ১ 

উদ্ভােনকারী িবতষ্ঠান : স্থানীয় 

গড় জীেনকাল িায় (বেন): ১৪৫ 

ফলষনর গুণগত বেবশষ্ট্য : ফল েড় ও বগালাকার রঙ সবুজ গাষয় হালকা বডারা আষছ। 

জাষতর ধরণ : স্থানীয় জাত 

জাষতর বেবশষ্ট্য : গাষছ কাটা আষছ ,পাতা খাষটা ও চওড়া। েীষজর পবরমাণ বেবশ।িবতটি ফষলর ওজন ১৫০-২৫০গ্রাম। 

লাইন বথষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৩০ 

চারা বথষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ২৮ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১২০ - ১৩০ 

বহক্টর িবত ফলন (টন) : ৩০-৩৫ 

িবত শতক েীজতলায় েীষজর পবরমান : ০.৪৫ - ০.৫০ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর বেণী : মাঝাবর উচু , মাঝাবর বনচু জবম 

উপষযাগী মাটি : পবল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর বমৌসুম : রবে 

েপষনর উপযুক্ত সময় : ভাদ্র- অগ্রাহায়ন (মধ্য আগষ্ট্ - মধ্য বডষসম্বর)  

ফসল বতালার সময় : চারা লাগাষনার ৭০-৭৫ বেন পর ফল বতালার উপষযাগী হয় এোং ৩ মাস পয িন্ত ফল সাংগ্রহ করা যায় । 

তষথ্যর উৎস : েব্ষমণািষলর উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত,োাংলাষেশ কৃবে গষেেণা কাউবিল , নষভম্বর, ২০১৩ । 

 

 

জাষতর নাম : নয়ন কাজল 

জনবিয় নাম : নয়ন কাজল 

উদ্ভােনকারী িবতষ্ঠান : স্থানীয় 

গড় জীেনকাল িায় (বেন): ১৬০ 

ফলষনর গুণগত বেবশষ্ট্য : ফল বেলুনাকার,হালকা সবুজ,বোঁটার কাষছ হালকা বেগুবন বচাষখর কাজষলর মষতা আঁচড় আষছ। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বেবশষ্ট্য : গাছ মাঝাবর উঁচু ও শাখা িশাখাযুক্ত। ফষলর ওজন ৩০০-৪০০গ্রাম 

লাইন বথষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৩৬ 

চারা বথষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ২৮ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১২০ - ১৩০ 

বহক্টর িবত ফলন (টন) : ৩০-৩৫ 

িবত শতক েীজতলায় েীষজর পবরমান : ০.৪৫ গ্রাম - ০.৫০ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর বেণী : মাঝাবর উচু , মাঝাবর বনচু জবম 

উপষযাগী মাটি : পবল-ষোআঁশ 



উৎপােষনর বমৌসুম : রবে 

েপষনর উপযুক্ত সময় : ভাদ্র-অগ্রাহায়ন (মধ্য আগষ্ট্- মধ্য বডষসম্বর) 

ফসল বতালার সময় :চারা লাগাষনার ৬০-৬৫ বেন পর ফল বতালার উপষযাগী হয় এোং ৩ মাস পয িন্ত ফল সাংগ্রহ করা যায় । 

তষথ্যর উৎস : েব্ষমণািষল উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত,োাংলাষেশ কৃবে গষেেণা কাউবিল , নষভম্বর, ২০১৩। 

 

জাষতর নাম : বশাংনাথ 

জনবিয় নাম : বশাংনাথ 

উদ্ভােনকারী িবতষ্ঠান : স্থানীয় 

গড় জীেনকাল িায় (বেন): ১৭০ 

ফলষনর গুণগত বেবশষ্ট্য : ফল সরু, বেগুনী রষঙর। 

জাষতর ধরণ : স্থানীয় জাত 

জাষতর বেবশষ্ট্য : বেশ উঁচু,শাখা িশাখা বেবশ, পাতা সরু ধরষনর। িবত গাষছ ফষলর সাংখ্যা ৩৫-৪০টি। ফষলর গড় ওজন ৭৫-১৫০ গ্রাম 

লাইন বথষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৩৮ 

চারা বথষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ২৮ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১২০ - ১৩০ 

বহক্টর িবত ফলন (টন) : ৩০-৩৫ 

িবত শতক েীজতলায় েীষজর পবরমান : ০.৪৫ গ্রাম - ০.৫০ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর বেণী : মাঝাবর উচু , মাঝাবর বনচু জবম 

উপষযাগী মাটি : পবল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর বমৌসুম : সারা েছর 

েপষনর উপযুক্ত সময় : সারা েছর 

ফসল বতালার সময় : চারা লাগাষনার ৬০-৬৫ বেন পর ফল বতালার উপষযাগী হয় এোং ৩-৪ মাস পয িন্ত ফল সাংগ্রহ করা যায় । 

তষথ্যর উৎস : েব্ষমণািষলর উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত,োাংলাষেশ কৃবে গষেেণা কাউবিল , নষভম্বর, ২০১৩ । 

 

 

জাষতর নাম : বডম বেগুন 

জনবিয় নাম : বডম বেগুন 

উদ্ভােনকারী িবতষ্ঠান : স্থানীয় 

গড় জীেনকাল িায় (বেন): ১৬৫ 

ফলষনর গুণগত বেবশষ্ট্য : ফল ধেধষে সাো,বডম্বাকার । 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বেবশষ্ট্য : গাছ মাঝাবর আকাষরর। ফষলর গড় ওজন ৪০-৬০ গ্রাম। 

লাইন বথষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ৩০ 

চারা বথষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ২৮ 



শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১২০ - ১৩০ 

বহক্টর িবত ফলন (টন) : ৩০-৩৫ 

িবত শতক েীজতলায় েীষজর পবরমান : ০.৪৫ গ্রাম - ০.৫০ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর বেণী : মাঝাবর উচু , মাঝাবর বনচু জবম 

উপষযাগী মাটি : পবল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর বমৌসুম : সারা েছর 

েপষনর উপযুক্ত সময় : সারা েছর 

ফসল বতালার সময় : চারা লাগাষনার ৬০-৬৫ বেন পর ফল বতালার উপষযাগী হয় এোং ৩-৪ মাস পয িন্ত ফল সাংগ্রহ করা যায় । 

তষথ্যর উৎস : েব্ষমণািষল উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত,োাংলাষেশ কৃবে গষেেণা কাউবিল , নষভম্বর, ২০১৩ । 

 

 

বেগুষনর পুবষ্ট্মাষনর তথ্য  

পুবষ্ট্মান : িবত ১০০ গ্রাম বেগুষন চবে ি ২.৯ গ্রাম , খবনজ পোথ ি ০.৮ গ্রাম, আঁশ ১৩ গ্রাম খাদ্যশবক্ত ৪২ বকষলাকযালবর, আবমে ১.৮ গ্রাম, 

কযালবসযা়ম ২৮ বমবলগ্রাম, আয়রন ০.৯ বমবলগ্রাম, কযাষরাটিন ৮৫০ মাইষরাগ্রাম, বভটাবমন বে-১ ০.১২ বমবলগ্রাম , বভটাবমন বে-২ 

০.০৮বমবলগ্রাম ও শকিরা ২২ গ্রাম ইতযাবে।   

তষথ্যর উৎস : কৃবে ডাইবর, কৃবে তথ্য সাবভ িস. ২০১৭। 

 

বেগুষনর েীজ ও েীজতলার তথ্য  

েণ িনা : িবত েীজ তলা ৩ বমটার(১১৮ ইবি) লম্বা এোং ১ বমটার( ৩৯.৩৭ ইবি) চওড়া এোং  ব েীজ তলার মাষঝ নালার গভীরতা ৩০ 

বস.বম(১২ ইবি)। 

েীজ ও েীজতলার িকারষভে : বেগুন চাষের জন্য িথষম েীজতলায় চারা কষর তা মূল জবমষত বরাপণ করষত হয়। েীজতলা এমন স্থাষন 

বতরী করষত হষে বযখাষন বৃবষ্ট্র পাবন োঁড়াষে না অথ িাৎ সুবনষ্কাবশত হষত হষে, সে িো আষলা-োতাস পায় অথ িাৎ ছায়ামুক্ত হষত হষে।ভাল  

েীজ বনে িাচন : িবত বহক্টর জবমষত বেগুন চাষের জন্য ২৫০-৩০০ গ্রাম েীষজর িষয়াজন হয়। ৩ বমত্ম১বম পবরমাষপর েীজ তলার জন্য ১৪-

১৬ গ্রাম েীজ লাষগ। তাহষল ২৫০-৩০০ গ্রাম েীষজর জন্য উষেবখত মাষপর ১৬-২০ টি েীজতলার িষয়াজন হষে। ১ গ্রাম বেগুন েীষজ িায় 

২০০-২৫০ টি েীজ থাষক এোং শতকরা ৭৫-৮০টি েীজ অঙ্কুবরত হয় 

েীজতলা িস্তুতকরণ : কষয়কটি চাে ও মই বেষয় মাটি ঝুরঝুষর কষর জবম বতবর করুন। েণ িনানুসাষর বেড বতবর করুন। িবত েীজ তলায় 

উে িরতা বভষে ৫-১০ বকবজ বগাের/ বজেসার এোং ৩০ গ্রাম টি এস বপ সার মাটির সাষথ বমশান। েীজ বোনার আষগ এক রাত বভবজষয় 

রাখুন।লাইষন েীজ বুনষল লাইষনর দূরত্ব২ ইবি রাখুন, ১ ইবি গভীষর আঙ্গুল ো কাঠি বেষয় সাবর করুন এোং ২-৩ দূষর দূষর েীজ বুনুন । 

এোং েীজ বঢষক মাটি হালকা কষর বচষপ বেন । 

েীজতলা পবরচচ িা : েীজ বোনার পর ছালার চট ো ধাষনর খড় বেবছষয় ৭২ ঘন্টা বঢষক রাখুন। েীজ গজাষনা তরাবনত করষত ঝাঝরা বেষয় 

পাবন বেন। অেহাওয়া অবত শীতল হষল পবলবথন বেষয় েীজতলা বঢষক সকাষল খুষল বেন। বৃবষ্ট্ ও  বপুষরর তাপ বথষক র্ষমার জন্য চাটাই 

বেষয় ছায়ার ব্যেস্থা করুন। েীজতলার চাবরপাষশ ছাই বছটিষয় বেন এষত বিঁপড়া ও অন্যান্য বপাকার আরমন বথষক বনরাপে থাকষে। 

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাতেই, োাংলাষেশ কৃবে গষেেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, বসষপ্টম্বর, ২০১৭। 

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

 

 বেগুন এর  চােপদ্ধবতর তথ্য  

েণ িনা : কষয়কটি চাে ও মই বেষয় মাটি ঝুরঝুষর কষর জবম বতবর করুন। 

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


চােপদ্ধবত : িবত েীজ তলা ৩ বমটার(১১৮ ইবি) লম্বা এোং ১ বমটার( ৩৯.৩৭ ইবি) চওড়া এোং   ব েীজ তলার মাষঝ নালার গভীরতা ৩০ 

বস.বম(১২ ইবি)।িবত েীজ তলায়  উে িরতা বভষে ৫-১০ বকবজ  বগাের/ বজেসার এোং ৩০ গ্রাম টি এস বপ সার মাটির সাষথ বমশান।  েীজ 

বোনার আষগ এক রাত বভবজষয় রাখুন।লাইষন  েীজ বুনষল লাইষনর  দূরত্ব২  ইবি  রাখুন, ১ ইবি  গভীষর আঙ্গুল ো কাঠি বেষয় সাবর 

করুন  এোং ২-৩ দূষর দূষর েীজ বুনুন । এোং েীজ বঢষক মাটি হালকা কষর বচষপ বেন ।  

জবম বশাধন সম্পষকি বেস্তাবরত জানষত বিক করুন 

েীজ বশাধন সম্পষকি বেস্তাবরত জানষত বিক করুন 

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাতেই, োাংলাষেশ কৃবে গষেেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, বসষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

 

বেগুষনর সার এোং মাটি ব্যেসস্থাপনার তথ্য  

মৃবত্তকা : সে ধরষনর মাটি উপষযাগী। তষে েে িাকাষল পাবন জষম না এমন উঁচু জবম বনে িাচন করুন। 

মৃবত্তকা পরী্ষমা গষেেণাগাষরর ঠিকানা : মৃবত্তকা সম্পে উন্নয়ন ইনবিটিউট বেস্তাবরত  জানষত  বিক  করুন 

সার পবরবচবত : সার পবরবচবত বেস্তাবরত জানষত বিক করুন 

বভজাল সার বচনার উপায় : 

বভজাল সার শনাক্তকরণ সম্পষকি বেস্তাবরত জানষত বিক করুন 

বভজাল সার বচনার উপায় বভবডও 

ফসষলর সার সুপাবরশ : 

সাষরর নাম শতক িবত সার 

বগাের ৪০ বকবজ 

ইউবরয়া ১ বকবজ 

টিএসবপ ৭০০ গ্রাম 

এম ও বপ ৭০০গ্রাম 

বজপসাম ৪০০গ্রাম 

বোরন ৫০গ্রাম 

 েস্তা ৪০ গ্রাম 

 

 সমুেয় বগাের, টিএসবপ, বজপসাম, েস্তা, বোরণ এোং ২১০ গ্রাম পটাশ বশে চাষের সময় মাটিষত িষয়াগ করষত হষে। চারা বরাপষণর পর 

১০-১৫ বেন িথমোর,ফল ধরা শুরু হষল বিতীয় োর এোং ফল আহরষণর মাঝামাবঝ সমষয় তৃতীয় োর ৪০০ গ্রাম কষর ইউবরয়া এোং ২০০ 

গ্রাম কষর পটাশ িষয়াগ করষত হষে। 

অনলাইন সার সুপাবরশ বেস্তাবরত  জানষত  বিক  করুন  

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাতেই, োাংলাষেশ কৃবে গষেেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, বসষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

বেগুষনর বসষচর তথ্য  

বসচ ব্যেস্থাপনা : চারা বরাপষণর ৩-৪ বেন পর পয িন্ত হালকা বসচ এোং পরেতীষত িবত বকবস্ত সার বেয়ার পর বসচ বেষত হয় ।    বেষডর 

 ব’পাষম নালা বেষয় জবমষত বসচ বেয়া সুবেধাজনক। নালায় বসষচর পাবন বেবশ্ষমণ ধষর রাখা যাষে না, গাষছর বগাড়া পয িন্ত মাটি বভষজ বগষল 

নালার পাবন বছষড় বেষত হষে। িবত বসষচর পর মাটির উপবরভাষগর চটা বভষে বেষত হষে যাষত োতাস চলাচষলর সুবেধা হয় ।  খবরফ 

বমৌসুষম জবমষত পাবন যাষত না জষম বসজন্য পাবন বনষ্কাশষনর জন্য জবমর চারপাষশ নালা রাখষত হষে। 

বসচ ও বনকাশ পদ্ধবত : জবমষত পাবন যাষত না জষম বস জন্য পাবন বের করার ব্যেস্থা রাখুন। পাবনর আপচয় বরাষধর জন্য বফতা 

পাইপ/ফুটপাম্প/ঝাঝবরর সাহাষে বসষচর ব্যেস্থা করুন । 

তষথ্যর উৎস : েব্ষমণািষলর উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, োাংলাষেশ কৃবে গষেেণা কাউবিল, নষভম্বর, ২০১৩। 

https://drive.google.com/open?id=1RkAalyDEaNQqkNZrIn5knFWuTSRJQ5z-
https://drive.google.com/open?id=13z6coSEx-hxOyrnzHxJR4rNQkgSkH1mJ
http://www.srdi.gov.bd/
https://drive.google.com/open?id=1gR790YRQov5sKrNPR5RB_90jp3Nj6ptd
https://drive.google.com/open?id=17AJ4Rop7x7UDu1bfNoVjYSiOSe5M8him
https://www.youtube.com/watch?v=zg86ss_aW6c
http://www.frs-bd.com/


বেগুষনর এর আগাছার তথ্য  

আগাছার নাম : েথুয়া 

আগাছা জন্মাষনার বমৌসুম : অক্টাের - বডষসম্বর মাষস বেখা বয়। বফেরুয়াবর মাষস েীজ হয়, মাচ ি-এবিষল েীজ । রবে ও খবরফ। 

িবতকাষরর উপায় : ফসল বোনার ৩০-৩৫ বেষন বনড়াবন বেন। আগাছার পবরমাণ বেবশ হষল এর ১০-১৫ বেষনর মাষঝ আর একোর বনড়াবন 

বেন।জবম ভালভাষে বনড়াবন বেন ।জবম ভালভাষে বনড়াবন বেষয় ধােক, মূল কন্দ  োছাই করুন।েীঘ ি বেন জবমষত পাবন থাকষল  গাছ মারা 

যায়। 

তষথ্যর উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতেই, োাংলাষেশ কৃবে গষেেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, বসষপ্টম্বর, ২০১৭। 

কৃবে তথ্য সাবভ িস (এআইএস),১২ /০২/২০১৮  

 

আগাছার নাম : মুথা /ভাোইল  

আগাছা জন্মাষনার বমৌসুম : রবে ও খবরফ। জুন - অক্টাের মাষস ফুল উৎপােন ও েীজ পাষক। 

িবতকাষরর উপায় : ফসল বোনার/ চারা বরাপষনর ৩০-৩৫ বেষন বনড়াবন বেন। আগাছার পবরমাণ বেবশ হষল এর ১০-১৫ বেন পর আষরক 

োর বনড়াবন বেন।জবম ভালভাষে বনড়াবন বেষয় ধােক,মূল বশকড় োছাই করুন। 

তষথ্যর উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতেই, োাংলাষেশ কৃবে গষেেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, বসষপ্টম্বর, ২০১৭। 

কৃবে তথ্য সাবভ িস (এআইএস),১২ /০২/২০১৮  

 

আগাছার নাম :  বে িা 

আগাছা জন্মাষনার বমৌসুম : রবে ও খবরফ।এবিল - জুলাই মাষস ফুল উৎপােন ও েীজ পাষক। 

িবতকাষরর উপায় : ফসল বোনার/ বরাপষনর ৩০-৩৫ বেষন বনড়াবন বেন। আগাছার  পবরমাণ বেবশ হষল এর ১০-১৫ বেন পর  আষরকোর 

বনড়াবন বেষয় বশকড় সবরষয় বফবসক।জবম ভালভাষে বনড়াবন বেষয় ধােক, মূল কন্দ  োছাই করুন।েীঘ ি বেন জবমষত পাবন থাকষল গাছ মারা 

যায়। 

তষথ্যর উৎস : েব্ষমণািষলর উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, োাংলাষেশ কৃবে গষেেণা কাউবিল, নষভম্বর, ২০১৩। 

 

 

বেগুষনর আেহাওয়া এোং  বষয িাগ এর তথ্য   

োাংলা মাষসর নাম : বজযষ্ঠ 

ইাংষরবজ মাষসর নাম : বম 

 বষয িাষগর নাম : েন্যা 

 বষয িাগ পূে িিস্তুবত : 

জবম েন্যার আশঙ্কামুক্ত রাথুন। 

কৃবে আেহাওয়ার তথ্য বপষত বিক করুন 

 বষয িাগকালীন/ বষয িাগ পরেতী িস্তুবত : পাবন যাষত জবম বথষক সষর যায় তার ব্যেস্থা করুন। বজা  বুষঝ গাষছর বগাড়ার মাটি আলগা কষর 

বেন। গাছ বহষল পষড় বগষল বসাজা কষর বেন।  

িস্তুবত : েন্যার আশঙ্কামুক্ত জবমষত আেে করুন। ফল পবরপক্ক হষল তা তুষল বফলুন। 

http://www.ais.gov.bd/
http://www.ais.gov.bd/
http://www.ais.gov.bd/site/page/e94d22c6-e29d-48c4-a012-4463dccd3b80/%E0%A6%95%E0%A7%83%E0%A6%B7%E0%A6%BF-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE


তষথ্যর উৎস : েব্ষমণািষলর উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, োাংলাষেশ কৃবে গষেেণা কাউবিল, নষভম্বর, ২০১৩। 

কৃবে তথ্য সাবভ িস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮  

 

োাংলা মাষসর নাম : বচত্র 

ইাংষরবজ মাষসর নাম : এবিল 

 বষয িাষগর নাম : খরা 

 বষয িাগ পূে িিস্তুবত : 

বসচ যন্ত্র বজাগার করুন, সাবরর বথষক মাটি গাষছর বগাড়ায় বেষয় বসচ নালা বতবর করুন। ফল পবরপক্ক হষল তা তুষল বফলুন। 

কৃবে আেহাওয়ার তথ্য বপষত বিক করুন 

 বষয িাগকালীন/ বষয িাগ পরেতী িস্তুবত : মাটি ও ফসষলর অেস্থা  বুষঝ বসচ বেন।  

িস্তুবত : বসষচর পাবনর উৎস জানুন, বসচ যন্ত্র বজাগার করুন । ঝরনা বসচ যন্ত্র উত্তম। 

তষথ্যর উৎস : 

েব্ষমণািষলর উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, োাংলাষেশ কৃবে গষেেণা কাউবিল, নষভম্বর, ২০১৩। 

কৃবে তথ্য সাবভ িস (এআইএস),১২ /০২/২০১৮  

 

োাংলা মাষসর নাম : বচত্র 

ইাংষরবজ মাষসর নাম : এবিল 

 বষয িাষগর নাম : বশলা বৃবষ্ট্ 

 বষয িাগ পূে িিস্তুবত : 

সাবরর বথষক মাটি গাষছর বগাড়ায় বেষয় বসচ নালা বতবর করুন।  েড় গাছ খু ুঁটি বেষয় খাড়া রাখুন। 

কৃবে আেহাওয়ার তথ্য বপষত বিক করুন 

 বষয িাগকালীন/ বষয িাগ পরেতী িস্তুবত :পাবন যাষত জবম বথষক সষর যায় তার ব্যেস্থা করুন। বজা  বুষঝ গাষছর বগাড়ার মাটি আলগা কষর বেন। 

গাছ বহষল পষড় বগষল বসাজা কষর বেন।  

িস্তুবত : ফল পবরপক্ক হষল তা তুষল বফলুন। 

তষথ্যর উৎস : েব্ষমণািষলর উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, োাংলাষেশ কৃবে গষেেণা কাউবিল, নষভম্বর, ২০১৩। 

 

  

বেগুন এর বপাকার তথ্য  

বপাকার নাম : সাো মাবছ 

বপাকা বচনার উপায় : খুে বছাট হলুোভ সাো, নরম বেহ বেবশষ্ট্ 

্ষমবতর ধরণ : গাষছর রস চুষে খাওয়ার ফষল গাছ শুবকষয় যায় । এই বপাকা এক ধরষণর রস ছবড়ষয় বেয়, বযখাষন বেবভন্ন ছত্রাক আরমণ 

কষর । ফষল দূর বথষক আরান্ত গাছষক বনষস্তজ ও কাষলা বেখায়। 

আরমষণর পয িায় : চারা, পূণ ি েয়স্ক 

ফসষলর বয অাংষশ আরমণ কষর : সম্পূণ ি গাছ 

http://www.ais.gov.bd/
http://www.ais.gov.bd/site/page/e94d22c6-e29d-48c4-a012-4463dccd3b80/%E0%A6%95%E0%A7%83%E0%A6%B7%E0%A6%BF-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE
http://www.ais.gov.bd/
http://www.ais.gov.bd/site/page/e94d22c6-e29d-48c4-a012-4463dccd3b80/%E0%A6%95%E0%A7%83%E0%A6%B7%E0%A6%BF-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE


বপাকার বযসে স্তর ্ষমবত কষর : পূণ ি েয়স্ক , কীড়া 

ব্যেস্থাপনা : আরমণ বেবশ হষল ইবমডাষিাষরাবিড জাতীয় কীটনাশক (ষযমন এডমায়ার অথো টিষডা ৭-১০ বমবলবলটার / ২মুখ) ১০ বলটার 

পাবনষত বমবশষয় িবত ৫ শতষক বে করষত হষে ১০ বেন পরপর ২/৩ োর। ঔেধ বে করায় সতকিতা অেলম্বন করষত হষে। 

োলাইনাশক ব্যেহাষরর সতকিতা সম্পষকি বেস্তাবরত জানষত বিক করুন 

োলাইনাশষকর বেস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

পূে ি-িস্তুবত : আষগর ফসষলর নাড়া ো অেবশষ্ট্ অাংশ ভালভাষে ধ্বাংস করা । আগাছা, মরা পাতা ও আেজিনা পবরষ্কার করষত হষে। বনয়বমত 

জবম পয িষে্ষমন করষত হষে। 

অন্যান্য : সাোনযুক্ত পাবন বে করা যায় অথো আধাভাো বনমেীষজর পাবন (১ বলটার পাবনষত ৫০ গ্রাম বনমেীজ বভষে ১২ ঘন্টা বভবজষয় 

বরষখ বেঁষক বনষত হষে) আরান্ত গাষছ ১০ বেন পর পর ৩ োর বে করষল বপাকা বনয়ন্ত্রন করা যায়। এছাড়াও তামাষকর গুড়া (১০গ্রাম), 

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

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাতেই, োাংলাষেশ কৃবে গষেেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, বসষপ্টম্বর, ২০১৭। সমবিত োলাই ব্যেস্থাপনা ও 

বেবভন্ন ফসষলর ্ষমবতকারক বপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত বেভাগ, োাংলাষেশ কৃবে গষেেণা ইনবিটিউট   

 

বপাকার নাম : খুষে লাল মাকড় 

বপাকা বচনার উপায় : খুষে লাল রষঙর মাকড় পাতার বনষচ েলেদ্ধ ভাষে থাষক। প্পাতায় খুে বছাট সাো সাো োগ বেখা যায় । 

্ষমবতর ধরণ : পাতার রস চুষে খায় তাই পাতা বেন্দু বেন্দু হলুষে োষগর মত হষয় পষর সাোষট হষয় যায়।অবত ক্ষুদ্র মাকড় পাতার উষটা 

বেষক বেখা বেয়।কখনও কখনও এরা এক যায়গায় ঘনভাষে জড় হয়। 

েমন ব্যেস্থা : সুেম সার ব্যেহার করুন।সঠিক  বরষত্ব চারা বরাপন করুন।ষ্ষমত পবরস্কার পরচ্ছন্ন রাখুন ।জবমষত পবরবমত পবরমাষন বজেসার 

িষয়াগ করুন। পাবন বে করুন ো ঝরনা বসচ িোন করুন। 

আরমষণর পয িায় : চারা, পূণ ি েয়স্ক, সে, ফষলর োড়ন্ত পয িায় 

ফসষলর বয অাংষশ আরমণ কষর : পাতা , কবচ পাতা 

বপাকার বযসে স্তর ্ষমবত কষর : সে , পূণ ি েয়স্ক 

ব্যেস্থাপনা : আরমণ বেবশ হষল সালফার জাতীয় কীটনাশক (ষযমন কুমুলাস বডএফ ো রষনাবভট ৮০ ডবিউবজ ো বথওবভট ৮০ ডবিউবজ ো 

সালষফালাক ৮০ ডবিউবজ, ম্যাকসালফার ৮০ ডবিউবজ ো সালষফটক্স ৮০ ডবিউবজ ২৫ গ্রাম )অথো এোষমবক্টন জাতীয় (ভাটি িষমক ২০ 

গ্রাম) ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় ভালভাষে বে করষত হষে। ঔেধ বে করায় সতকিতা অেলম্বন করষত হষে। 

োলাইনাশক ব্যেহাষরর সতকিতা সম্পষকি বেস্তাবরত জানষত বিক করুন 

োলাইনাশষকর বেস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

পূে ি-িস্তুবত : সুেম সার ব্যেহার করুন। সঠিক  বরষত্ব চারা বরাপন করুন। ব্ষমত পবরস্কার পরচ্ছন্ন রাখুন। জবমষত পবরবমত পবরমাষন বজেসার 

িষয়াগ করুন। পাবন বে করুন ো ঝরনা বসচ িোন করুন। 

অন্যান্য : ১ বলটার পাবনষত ৫০ গ্রাম আধাভাো বনমেীজ ১২ ঘন্টা বভবজষয় বরষখ, বেঁষক আরান্ত গাষছ ১০ বেন পর পর ৩ োর বে করষল 

এই বপাকা বনয়ন্ত্রন করা যায়। অথো বনষমর পাতা ো ফল বেষট বেঁষক রস ৫-৬ গুন পাবনষত বমবশষয় বে করুন 

তষথ্যর উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতেই, োাংলাষেশ কৃবে গষেেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, বসষপ্টম্বর, ২০১৭। সমবিত োলাই ব্যেস্থাপনা ও বেবভন্ন ফসষলর 

্ষমবতকারক বপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত বেভাগ, োাংলাষেশ কৃবে গষেেণা ইনবিটিউট। 

কৃবে তথ্য সাবভ িস (এআইএস),১২/০২/২০১৮ 

 

বপাকার নাম : জাে বপাকা 

বপাকা বচনার উপায় : পূণ িাে বপাকা এোং োচ্চা উভয় ই বেখষত বছাট আকৃবতর, নরম, োোবম অথো োোবম কাল রষঙর । েলেদ্ধ ভাষে 

থাষক। বেষহর বপছষন উভয় বেষক একষজাড়া কাষলা নল আষছ। 

https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
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্ষমবতর ধরণ :  পূণ িাে বপাকা এোং োচ্চা গাষছর পাতা, কবচ কাণ্ড, ফুল ও ফষলর কুুঁবড়, বোটা এোং ফষলর কবচ অাংষশর রস চুষে খায়, ফষল 

গাছ  বে িল ও হলুে হষয় যায়, পাতা কুচষক যায় । ফুল ও ফল অেস্থায় আরমন হষল ফুষলর কুুঁবড় ঝাষর পষড় । আরমষনর মাত্রা বেবশ হষল 

কবচ ডগা মারা যায়। 

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

বপাকামাকড় জীেনকাল : পূণ ি েয়স্ক, কীড়া  

ফসষলর বয অাংষশ আরমণ কষর : কাণ্ড , পাতা , কবচ পাতা , ফুল 

বপাকার বযসে স্তর ্ষমবত কষর : লাভ িা , বফজ -১ , কীড়া 

ব্যেস্থাপনা : আরমণ বেবশ হষল ইবমডাষিাষরাবিড জাতীয় কীটনাশক (ষযমন এডমায়ার অথো টিষডা ৭-১০ বমবলবলটার / ২মুখ) ১০ বলটার 

পাবনষত বমবশষয় িবত ৫ শতষক বে করষত হষে ১০ বেন পরপর ২/৩ োর। ঔেধ বে করায় সতকিতা অেলম্বন করষত হষে। 

োলাইনাশক ব্যেহাষরর সতকিতা সম্পষকি বেস্তাবরত জানষত বিক করুন 

োলাইনাশষকর বেস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

পূে ি -িস্তুবত :  আষগর ফসষলর নাড়া ো অেবশষ্ট্ অাংশ ভালভাষে ধ্বাংস করা । আগাছা, মরা পাতা ও আেজিনা পবরষ্কার করষত হষে। বনয়বমত 

জবম পয িষে্ষমন করষত হষে। 

অন্যান্য : সাোনযুক্ত পাবন বে করা যায় অথো আধাভাো বনমেীষজর পাবন (১ বলটার পাবনষত ৫০ গ্রাম বনমেীজ বভষে ১২ ঘন্টা বভবজষয় 

বরষখ বেঁষক বনষত হষে) আরান্ত গাষছ ১০ বেন পর পর ৩ োর বে করষল বপাকা বনয়ন্ত্রন করা যায়। এছাড়াও তামাষকর গুড়া (১০গ্রাম), 

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

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাতেই, োাংলাষেশ কৃবে গষেেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ,বসষপ্টম্বর, ২০১৭। সমবিত োলাই ব্যেস্থাপনা ও 

বেবভন্ন ফসষলর ্ষমবতকারক বপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত বেভাগ, োাংলাষেশ কৃবে গষেেণা ইনবিটিউট। 

 

বপাকার নাম : পাতা বমাড়াষনা বপাকা 

বপাকা বচনার উপায় : োোবম রাংষয়র একধরষনর মথ । 

্ষমবতর ধরণ : বডম বথষক কীড়া বের হষয় লালা বেষয় কবচ পাতা লম্বা লবম্ব ভাষে মুবড়ষয় বফষল । পাতা খুলষল বভতষর কীড়া পাওয়া যায়। 

মুড়াষনা পাতা শুবকষয় ঝষর পষড় । 

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

বপাকামাকড় জীেনকাল : কীড়া 

ফসষলর বয অাংষশ আরমণ কষর : পাতা , কবচ পাতা 

বপাকার বযসে স্তর ্ষমবত কষর : কীড়া 

ব্যেস্থাপনা : আরমণ বেবশ হষল থায়াবমথক্সাম+ষিাথায়ারাবনবলিল জাতীয় কীটনাশক (ষযমন ভবলউম বেবক্স ৫ বমবলবলটার অথো ১মুখ ) 

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

বমবশষয় িবত ৫ শতষক বে করষত হষে ১০-১২ বেন পরপর ২/৩ োর। ঔেধ বে করায় সতকিতা অেলম্বন করষত হষে। 

োলাইনাশক ব্যেহাষরর সতকিতা সম্পষকি বেস্তাবরত জানষত বিক করুন 

োলাইনাশষকর বেস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

পূে ি-িস্তুবত : পবরচ্ছন্ন চাোোে।জবম পয িষে্ষমণ।োলাইনাশক ব্যেহাষরর পুষে ি  পবরপক্ক ফল সাংগ্রহ করুন এোং কীটনাশক ব্যেহাষরর এক 

সপ্তাষহর আষগ ফল সাংগ্রহ অথো োজারজাত করন বথষক বেরত থাকুন । 

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাতেই, োাংলাষেশ কৃবে গষেেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, বসষপ্টম্বর, ২০১৭। সমবিত োলাই 

ব্যেস্থাপনা ও বেবভন্ন ফসষলর ্ষমবতকারক বপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত বেভাগ, োাংলাষেশ কৃবে গষেেণা ইনবিটিউট। 

 

বপাকার নাম : বজযবসড/ বশােক বপাকা/ বহাপার/ শ্যামা বপাকা 

https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
http://pest2.bengalsols.com/
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বপাকা বচনার উপায় : হালকা সবুজ রাংষয়র ফবড়াং জাতীয় বপাকা, পাখার বপছষন কাল োগ আষছ। োচ্চা ও সবুজ ধরষনর। 

্ষমবতর ধরণ : কবচ পাতার রস চুষে খাওয়ায় পাতা কুকষড় বনষচর বেষক বেষক আষস, পাতা বেেন ি হষয় তামাষট রাং ধারণ কষর ,পষর মারা 

যায়। 

যাবন্ত্রক উপাষয় েমন : বজবসড েমাষনার জন্য আঠাষলা হলুে ফাঁে ব্যেহার করুন । 

আরমষণর পয িায় : চারা, ফষলর োড়ন্ত পয িায় 

বপাকামাকড় জীেনকাল : লাভ িা, পূণ ি েয়স্ক 

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

বপাকার বযসে স্তর ্ষমবত কষর : পূণ ি েয়স্ক 

ব্যেস্থাপনা : আরমণ বেবশ হষল ইবমডাষিাষরাবিড জাতীয় কীটনাশক (ষযমন এডমায়ার অথো টিষডা ৭-১০ বমবলবলটার / ২মুখ) অথো 

কারোরাইল জাতীয় কীটনাশক (ষযমন বসবভন ২০ গ্রাম) ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় িবত ৫ শতষক বে করষত হষে ১০ বেন পরপর ২/৩ 

োর। ঔষোধ পাতার বনষচর বেষক বযখাষন বপাকা থাষক বসখাষন বে করষত হষে। ঔেধ বে করায় সতকিতা অেলম্বন করষত হষে। 

োলাইনাশক ব্যেহাষরর সতকিতা সম্পষকি বেস্তাবরত জানষত বিক করুন 

োলাইনাশষকর বেস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

পূে ি-িস্তুবত : জবম পয িষে্ষমণ। বেগুষনর জবমর কাছা কাবছ বেগুন, টষমষটা, বেঁড়শজাতীয় ফসল থাকষল এই বপাকার আরমান সম্পষকি সতিক 

থাকুন। বপাকা লাগার িাথবমক অেস্থায় কীড়া পাতা সহ নষ্ট্ কষর বফলুন। 

অন্যান্য : পাঁচ গ্রাম পরবমাণ গুড়া সাোন িবত লটিার পাবনষত বমবশষয় পাতার বনষচর বেষক বে করুন। অথো আধাভাো বনমেীষজর পাবন 

(১ বলটার পাবনষত ৫০ গ্রাম বনমেীজ বভষে ১২ ঘন্টা বভবজষয় বরষখ বেঁষক বনষত হষে) আরান্ত গাষছ ১০ বেন পর পর ৩ োর বে করষল 

বপাকা বনয়ন্ত্রন করা যায়। 

তষথ্যর উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতেই, োাংলাষেশ কৃবে গষেেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, বসষপ্টম্বর, ২০১৭। সমবিত োলাই ব্যেস্থাপনা ও বেবভন্ন 

ফসষলর ্ষমবতকারক বপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত বেভাগ, োাংলাষেশ কৃবে গষেেণা ইনবিটিউট। 

 

বপাকার নাম : বেগুষনর কাঁটাষল/কাঁঠাষল বপাকা/ইবপষলকনা বেটল 

বপাকা বচনার উপায় : েয়স্ক বপাকা বডম্বাকৃবতর , হালকা বথষক গাঢ় লাল, ৬-৭ বমবল লম্বা বপাকা, উপষরর পাখনায় কষয়ক বজাড়া োগ থাষক। 

কীড়ার গাষয়র রাং হলুে, চযাপ্টা, গাষয় কাঁটা থাষক । বেখষত আষনকটা কাঁঠাষলর মষতা 

্ষমবতর ধরণ : েলেদ্ধভাষে আরমন কষর। আরান্ত পাতার সবুজ আাংশ বখষয় জাবলকার মত ঝাঁঝরা কষর বফষল। 

েমন ব্যেস্থা : কাে িাবরল জাতীয় কীটনাশক (ষসবভন 20 গ্রাম ) ৫ শতক জবমর জন্য ১০ বল. পাবনষত বমবশষয় ভালভাষে বে করষত হষে । 

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

বপাকামাকড় জীেনকাল : পূণ ি েয়স্ক, কীড়া 

ফসষলর বয অাংষশ আরমণ কষর : কাণ্ড , পাতা , বশকড় 

বপাকার বযসে স্তর ্ষমবত কষর : কীড়া 

ব্যেস্থাপনা : শতকরা ১০ ভাগ পাতা বপাকা িারা আরান্ত হষল িবত বলটার পাবনষত বডবনটল/বিেন-১বমঃবলঃ োসুবমবথয়ন-

২বমঃবলঃ ো বসবভন ২গ্রাম বমবশষয় বে করা।ঔেধ বে করায় সতকিতা অেলম্বন করষত হষে। 

োলাইনাশক ব্যেহাষরর সতকিতা সম্পষকি বেস্তাবরত জানষত বিক করুন 

োলাইনাশষকর বেস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

পূে ি -িস্তুবত :  পবরচ্ছন্ন চাোোে । জবম পয িষে্ষমণ। পাতার বনষচ হলুে রষঙর বডষমর গাো সাংগ্রহ কষর বমষর বফলুন। 

অন্যান্য : পাতার বনষচ কীড়া / েয়স্ক বপাকাসাংগ্রহ কষর নষ্ট্ করুন। বনষমর পাতা ো ফল বেষট বেঁষক রস ৫-৬ গুন পাবনষত বমবশষয় বে 

করুন। 

https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
http://pest2.bengalsols.com/


তষথ্যর উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতেই, োাংলাষেশ কৃবে গষেেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, বসষপ্টম্বর, ২০১৭। সমবিত োলাই ব্যেস্থাপনা ও বেবভন্ন ফসষলর 

্ষমবতকারক বপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত বেভাগ, োাংলাষেশ কৃবে গষেেণা ইনবিটিউট। 

 

বপাকার নাম : কাটুই বপাকা 

বপাকার স্থানীয় নাম : কাটুই বপাকা 

বপাকা বচনার উপায় : বছাট আকাষরর মথ ,হালকা োোবম রাং এর  বই বজাড়া পাখা যুক্ত, বনশাচর। বভতষরর পাখাষত ধুসর বশরা/ জাবলকা 

বেখা যায়। কীড়ার রাং বেগুনী বথষক োোবম বেগুনী। 

্ষমবতর ধরণ : রাষত চারার বগাড়া বকষট বফষল 

্ষমবতর ল্ষমণ : কীড়া অেস্থায় এই বপাকা বেষনর বেলা মাটির ফাটষল ো গষতি লুবকষয় থাষক। রাষতর বেলা বের হষয় চারা গাষছর বগাড়ায় 

মাটি েরাের বকষট বেয়। বেষচ থাকার জন্য যা খায় তার বচষয় বেবশ বকষট নষ্ট্ কষর। তীি আরমষণ ব্ষমত িায় চারা শূন্য হষয় পষড়। 

েমন ব্যেস্থা : সকাল বেলায় বকষট বেয়া চারার আষশপাষশর মাটি খুষড় কীড়া সাংগ্রহ কষর বমষর বফলুন। আরমণ বেখা বগষল বসচ বেন,এোং 

ব্ষমষতর মাটি আলগা কষর বেন। 

আরমষণর পয িায় : চারা, ফষলর োড়ন্ত পয িায় 

বপাকামাকড় জীেনকাল : কীড়া 

ফসষলর বয অাংষশ আরমণ কষর : বশকড় , কাষের বগাঁড়ায় 

বপাকার বযসে স্তর ্ষমবত কষর : কীড়া 

ব্যেস্থাপনা : আরমণ বেবশ হষল কারটাপ জাতীয় কীটনাশক ( বকয়ার ৫০ এসবপ অথো সানটাপ ৫০ এসবপ ২০ বমবল / ৪ মূখ ) অথো 

ল্যামডা-সাইহযাষলাবিন জাতীয় কীটনাশক ( কযারাষট ২.৫ ইবস অথো ফাইটার প্লাস ২.৫ ইবস ১৫ বমবল / ৩ মূখ ) ১০ বলটার িবত ৫ শতষক 

বে করষত হষে ১০ বেন পরপর ২/৩ োর। ঔেধ বে করায় সতকিতা অেলম্বন করষত হষে। 

োলাইনাশক ব্যেহাষরর সতকিতা সম্পষকি বেস্তাবরত জানষত বিক করুন 

োলাইনাশষকর বেস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

পূে ি -িস্তুবত :  জবম গভীর ভাষে চাে বেষত হষে এোং বরাষে শুবকষয় বনষল ভাল হয়। জবম আগাছা মুক্ত রাখষত হষে। বনয়বমত জবম পয িষে্ষমন 

করষত হষে। 

অন্যান্য : সকাল বেলায় বকষট বেয়া চারার আষশপাষশর মাটি খুষড় কীড়া সাংগ্রহ কষর বমষর বফলুন। জবম পবরষ্কার কষর আেজিনা এক 

জায়গায় সারারাত স্তুপ কষর রাখষল বপাকা বসখাষন এষস জমা হষে, পষরর বেন সকাষল বপাকা সহ আেজিনা পুষড় বফলষত হষে। বসচ বেন, 

এোং ব্ষমষতর মাটি আলগা কষর বেন। 

তষথ্যর উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতেই, োাংলাষেশ কৃবে গষেেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, বসষপ্টম্বর, ২০১৭। সমবিত োলাই ব্যেস্থাপনা ও বেবভন্ন ফসষলর 

্ষমবতকারক বপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত বেভাগ, োাংলাষেশ কৃবে গষেেণা ইনবিটিউট। 

 

বপাকার নাম : ডগা ও ফল বছদ্রকারী বপাকা 

বপাকা বচনার উপায় : বছাট আকাষরর মথ , ৮-১২ বম বম লম্বা সাো রাং এর  বই বজাড়া পাখাষত বছট বছট োোবম োগ থাষক, স্ত্রী মথ একটু 

েড় 

্ষমবতর ধরণ : ডগা ও ফল বছদ্র কষর কুষড় খায়। আরান্ত ডগা ঢষল পষড় শুবকষয় যায় । ফষল আরমন হষল তা খাওয়ার অনুপষযাগী হষয় যায়।  

যাবন্ত্রক উপাষয় েমন : অন্তত সপ্তাষহ কষয়কোর আরান্ত ডগা ও ফল বথষক বপাকা সাংগ্রহ কষর তা নষ্ট্ করুন। কীটনাশষকর েেষল আষলার 

ফাঁে ব্যেহার করুন। বনবেষ্ট্ বসক্স বফষরামন ফাঁে ব্যেহার করুন। বনষমর পাতা ো ফল বেষট বেঁষক বনয িাস ৫-৬ গুন পাবনষত বমবশষয় বে 

করুন । আষলাক ফাঁে সম্পষকি বেস্তাবরত জানষত বিক করুন বসক্স বফষরামন ফাঁে বেস্তাবরত জানষত বিক করুন 

আরমষণর পয িায় : চারা, ফষলর োড়ন্ত পয িায় 

https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
http://pest2.bengalsols.com/


বপাকামাকড় জীেনকাল : কীড়া 

ফসষলর বয অাংষশ আরমণ কষর : ডগা , ফল 

বপাকার বযসে স্তর ্ষমবত কষর : কীড়া 

ব্যেস্থাপনা : আরমণ বেবশ হষল থায়াবমথক্সাম+ষিাথায়ারাবনবলিল জাতীয় কীটনাশক (ষযমন ভবলউম বেবক্স ৫ বমবলবলটার অথো ১মুখ ) 

অথো সাইপারষমবিন জাতীয় কীটনাশক (ষযমন ওস্তাে ২০ বমবলবলটার ৪ মুখ অথো ম্যাবজক অথো কট ১০ বমবলবলটার ২ মুখ ) িবত 

১০বলটার পাবনষত বমবশষয় িবত ৫ শতষক বে করষত হষে ১০-১২ বেন পরপর ২/৩ োর। ঔেধ বে করায় সতকিতা অেলম্বন করষত হষে। 

োলাইনাশক ব্যেহাষরর সতকিতা সম্পষকি বেস্তাবরত জানষত বিক করুন 

োলাইনাশষকর বেস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

পূে ি-িস্তুবত : 

জবম গভীর ভাষে চাে এোং আগাছামুক্ত রাখষত হষে। পুরষনা ডালপালা থাকষল তা পুবড়ষয় বফলষত হষে। সেল চারা বরাপন করষত হষে। 

সহনশীল জাত (ষযমন, োবর বেটি বেগুন -১,২,৩,৪ ইতযাবে) চাে করষত হষে।  

অন্যান্য : অন্তত সপ্তাষহ কষয়কোর আরান্ত ডগা ও ফল বথষক বপাকা সাংগ্রহ কষর তা নষ্ট্ করুন। আষলার ফাঁে অথো বনবেষ্ট্ বসক্স বফষরামন 

ফাঁে ব্যেহার করুন। ১ বলটার পাবনষত ৫০ গ্রাম আধাভাো বনমেীজ ১২ ঘন্টা বভবজষয় বরষখ, বেঁষক আরান্ত গাষছ ১০ বেন পর পর ৩ োর 

বে করষল এই বপাকা বনয়ন্ত্রন করা যায়। 

তষথ্যর উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতেই, োাংলাষেশ কৃবে গষেেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, বসষপ্টম্বর, ২০১৭। সমবিত োলাই ব্যেস্থাপনা ও বেবভন্ন ফসষলর 

্ষমবতকারক বপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত বেভাগ, োাংলাষেশ কৃবে গষেেণা ইনবিটিউট। 

 

বেগুষনর বরাষগর তথ্য 

বরাষগর নাম : ফল বফষট যাওয়া সমস্যা 

বরাষগর কারণ : শরীরবৃত্তীয় কারণ 

্ষমবতর ধরণ : তাপমাত্রার দ্রত পবরেতিন, অবত পাবন ঘাটবতর পর হঠাৎ বসচ বেওয়া ো গাষছর শরীরবৃত্তীয় কারষণ কখনও কখনও বেগুন ও 

বেগুন গাছ বফষট যায়। এষত বেগুন খাোষরর অষযাগ্য হষয় পষড়। 

ফসষলর বয পয িাষয় আরমণ কষর : োড়ন্ত পয িায় 

ফসষলর বয অাংষশ আরমণ কষর : ফল , সম্পূণ ি গাছ 

পূে ি-িস্তুবত : ১.আগাম েীজ েপন করা ২.বনয়বমত জবমর আদ্রতা পরী্ষমা কষর বসচ বেন। ৩.খরার সময় হঠাৎ জবমষত বসচ িষয়াগ করষেন 

না ৪.সুেম সার ব্যেহার করা ৫.সঠিক  বরষত্ব চারা বরাপন করা 

তষথ্যর উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতেই, োাংলাষেশ কৃবে গষেেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, বসষপ্টম্বর, ২০১৭। 

  

বরাষগর নাম : বকাবনষফরা িাইট 

বরাষগর কারণ : ছত্রাক 

্ষমবতর ধরণ : এ বরাষগ আরান্ত হষল িথষম পাতায় পাবন বভজা ্ষমত বেখা যায়। পষর পাতার আগা পুষড় যায়, ফল িঁষচ যায় এোং ফল,কাে 

ও শাখা কাল রাং ধারণ কষর এোং ছত্রাষকর কাল মাথাযুক্ত সাো সাো েবধ িত অাংশ বেখা যায় । 

ফসষলর বয পয িাষয় আরমণ কষর : োড়ন্ত পয িায় 

ফসষলর বয অাংষশ আরমণ কষর : পাতা , ফল 

ব্যেস্থাপনা : বিাবপষকানাজল জাতীয় ছত্রাকনাশক (ষযমন টিট ৫ বমবল/ ১ মুখ) ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় িবত ৫ শতষক ১০-১২ বেন পর 

পর ২-৩ োর বে করষত হষে ।ঔেধ বে করায় সতকিতা অেলম্বন করষত হষে। 

https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
http://pest2.bengalsols.com/


োলাইনাশক ব্যেহাষরর সতকিতা সম্পষকি বেস্তাবরত জানষত বিক করুন 

োলাইনাশষকর বেস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

পূে ি -িস্তুবত :  সুেম সার ব্যেহার করা।কৃবে যন্ত্রপাবত ব্যেহাষরর আষগ ও পষর জীনানুমুক্ত রাখা 

তষথ্যর উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতেই, োাংলাষেশ কৃবে গষেেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, বসষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

বরাষগর নাম : পাউডারী বমলবডউ 

বরাষগর কারণ : ছত্রাক 

্ষমবতর ধরণ : এ বরাগ হষল পাতা ও গাষছর গাষয় সাো পাউডাষরর মত োগ বেখা যায়, যা ধীষর ধীষর সমস্ত পাতায় ছবড়ষয় পষড় । আরান্ত 

বেশী হষল পাতা হলুে ো কাষলা হষয় মারা যায় । 

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

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

ব্যেস্থাপনা :সালফার জাতীয় ছত্রাকনাশক (ষযমন কুমুলাস বডএফ ো রষনাবভট ৮০ ডবিউবজ ো বথওবভট ৮০ ডবিউবজ ো সালষফালাক ৮০ 

ডবিউবজ, ম্যাকসালফার ৮০ ডবিউবজ ো সালষফটক্স ৮০ ডবিউবজ ২৫ গ্রাম )অথো এোষমবক্টন জাতীয় (ভাটি িষমক ২০ গ্রাম) ১০ বলটার 

পাবনষত বমবশষয় ভালভাষে বে করষত হষে। ঔেধ বে করায় সতকিতা অেলম্বন করষত হষে। 

োলাইনাশক ব্যেহাষরর সতকিতা সম্পষকি বেস্তাবরত জানষত বিক করুন 

োলাইনাশষকর বেস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

পূে ি-িস্তুবত : আগাম েীজ েপন করা।সুেম সার ব্যেহার করা।জবম পবরেশ িন।ষরাগমুক্ত েীজ ব্যেহার। 

অন্যান্য : আরান্ত গাছ সাংগ্রহ কষর ধ্বাংস করা । 

তষথ্যর উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতেই, োাংলাষেশ কৃবে গষেেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, বসষপ্টম্বর, ২০১৭। 

কৃবে তথ্য সাবভ িস (এআইএস),১২/০২/২০১৮ 

 

বরাষগর নাম : বমাজাইক বরাগ 

বরাষগর কারণ : বমাজাইক ভাইরাস 

্ষমবতর ধরণ : এর বরাগ হষল গাষছ হলুে ও গাঢ় সবুজ বছাপ বছাপ বমাজাইক করা পাতা বেখা বেয় এোং পাতা কুুঁকষড় যায়। 

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

ফসষলর বয অাংষশ আরমণ কষর : পাতা , কবচ পাতা 

ব্যেস্থাপনা : জাে বপাকা এ বরাষগর োহক, তাই এষের েমষনর জন্য ইবমডাষিাষরাবিড জাতীয় কীটনাশক (ষযমন এডমায়ার অথো টিষডা ৭-

১০ বমবলবলটার / ২মুখ) ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় িবত ৫ শতষক বে করষত হষে ১০ বেন পরপর ২/৩ োর। ঔেধ বে করায় সতকিতা 

অেলম্বন করষত হষে। 

োলাইনাশক ব্যেহাষরর সতকিতা সম্পষকি বেস্তাবরত জানষত বিক করুন 

োলাইনাশষকর বেস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

পূে ি-িস্তুবত : বরাগমুক্ত গাছ বথষক েীজ সাংগ্রহ করা । ব্ষমত বথষক আরান্ত গাছ তুষল পুষত বফলা/ পুষড় বেয়া 

অন্যান্য : আরান্ত গাছ সাংগ্রহ কষর ধ্বাংস করা । 

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাতেই, োাংলাষেশ কৃবে গষেেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, বসষপ্টম্বর, ২০১৭। 

https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
http://pest2.bengalsols.com/
http://www.ais.gov.bd/
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
http://pest2.bengalsols.com/


 

 

বরাষগর নাম : পাতা ও ফষলর োগ বরাগ 

বরাষগর কারণ : ছত্রাক 

্ষমবতর ধরণ : পাতায় োোবম োগ পষড় । এ োগ পষর সে পাতা ও ফষল ছবড়ষয় পষড়। বেবশ আরমষন পাতা ও ফল ঝষর পষড়। 

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

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

ব্যেস্থাপনা : বরাষগর আরমণ বেবশ হষল কাষে িোবজম জাতীয় ছত্রাকনাশক (ষযমন- বনাইন অথো এইমষকাবজম ২০ গ্রাম) িবত ১০ বলটার 

পাবনষত বমবশষয় িবত ৫ শতষক ১২-১৫ বেন পর পর ২-৩ োর ভালভাষে বে করষত হষে।ঔেধ বে করায় সতকিতা অেলম্বন করষত হষে। 

োলাইনাশক ব্যেহাষরর সতকিতা সম্পষকি বেস্তাবরত জানষত বিক করুন 

োলাইনাশষকর বেস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

পূে ি-িস্তুবত : জবম পবরেশ িন। বরাগমুক্ত েীজ ব্যেহার।িবত বকবজ েীষজ ২ গ্রাম হাষর বনাইন বেষয় েীজ বশাধন । 

তষথ্যর উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতেই, োাংলাষেশ কৃবে গষেেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, বসষপ্টম্বর, ২০১৭। 

কৃবে তথ্য সাবভ িস (এআইএস),১২/০২/২০১৮ 

 

 

বরাষগর নাম : গুচ্ছ পাতা/ খুষে পাতা / বছাট পাতা বরাগ 

বরাষগর কারণ : মাইষকা প্লাজমা 

্ষমবতর ধরণ : বেগুষনর ক্ষুষে পাতা বরাগ হষল গাষছ তুলবস পাতার মত অসাংখ্য বছাট বছাট পাতা বেখা বেয়। 

ফসষলর বয পয িাষয় আরমণ কষর : োড়ন্ত পয িায় 

ফসষলর বয অাংষশ আরমণ কষর : পাতা 

ব্যেস্থাপনা : জাে বপাকা ও জযাবসড এ বরাষগর োহক, তাই এষের েমষনর জন্য ইবমডাষিাষরাবিড জাতীয় কীটনাশক (ষযমন এডমায়ার 

অথো টিষডা ৭-১০ বমবলবলটার / ২মুখ) ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় িবত ৫ শতষক বে করষত হষে ১০ বেন পরপর ২/৩ োর। ঔেধ বে 

করায় সতকিতা অেলম্বন করষত হষে।  

োলাইনাশক ব্যেহাষরর সতকিতা সম্পষকি বেস্তাবরত জানষত বিক করুন 

োলাইনাশষকর বেস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

পূে ি -িস্তুবত :  পবরচ্ছন্ন চাোোে ও আরান্ত গাছ ও আগাছা তুষল বেনষ্ট্ করুন। জবম পয িষে্ষমণ করুন। আরান্ত গাছ তুষল পুবড়ষয়  /মাটিষত 

পু ুঁষত বফলষত হষে। 

তষথ্যর উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতেই, োাংলাষেশ কৃবে গষেেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, বসষপ্টম্বর, ২০১৭। 

কৃবে তথ্য সাবভ িস (এআইএস),১২/০২/২০১৮ 

 

 

বরাষগর নাম : ঢষলপড়া বরাগ 

https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
http://pest2.bengalsols.com/
http://www.ais.gov.bd/
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
http://pest2.bengalsols.com/
http://www.ais.gov.bd/


বরাষগর কারণ : ছত্রাক,ব্যাষক্টবরয়া 

্ষমবতর ধরণ : কাষের মাটি েরাের বগাড়া পানষস োগ বেখা বেয় পষড় তা গাঢ রঙ ধারণ কষর। আষস্ত আষস্ত সম্পূণ ি গাছ ঢষল পষড় ও বশষে 

মারা যায়। আরান্ত গাষছর বগাড়ার িায় ২ ইবি ডাল বকষট পাবনষত ৫-১০ বমবনট বভবজষয় রাখষল ব্যাকষটবরয়া হষত সাো কষের মত তরল 

পোথ ি (ব্যাষক্টবরয়াল উজ) বেবরষয় আষস, যাষত পাবনর রাং সাো হষয় যায়।আরান্ত গাছ সকাষল সুস্থ বেখাষলও বেষকষল ঢষল পষড়৷ 

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

ফসষলর বয অাংষশ আরমণ কষর : কাষের বগাঁড়ায় 

ব্যেস্থাপনা : ছত্রাষকর আরমণ হষল ম্যানষকাষজে জাতীয় ছত্রাকনাশক বযমন(বরষডাবমল বগাল্ড ২০ গ্রাম ) অথো কাে িাবেজম জাতীয় 

ছত্রানাশক বযমন (এমষকাবজম ৫০ ; অথো বগাল্ডাবজম ৫০০ ইবস ১০ বমবল / ২ মুখ ) ১০ বল পাবনষত বমবশষয় ৭ বেন পরপর ৩ োর গাষছর 

বগাড়ায় ও মাটিষত বে করুন । ঔেধ বে করায় সতকিতা অেলম্বন করষত হষে। 

োলাইনাশক ব্যেহাষরর সতকিতা সম্পষকি বেস্তাবরত জানষত বিক করুন 

োলাইনাশষকর বেস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

পূে ি-িস্তুবত : বরাগমুক্ত েীজ ব্যেহার করা। মাটি ও েীজ বশাধন। পবরচ্ছন্ন চাোোে। েন বেগুষনর সাষথ বজাড় কলমকষর চারা বরাপন করুন । 

চারা লাগাষনার আষগ িবত বলটার পাবনষত ৩ গ্রাম কাষে িোবজম গ্রুষপর ছত্রাকনাশক বযমন: বনাইন অথো ৪ গ্রাম িাইষকাডারমা বভবরবড 

বমবশষয় ১৫-২০ বমবনট ধষর চারা বশাধন কষর বনন। 

অন্যান্য : ব্যাষক্টবরয়ার আরমণ হষল ব্ষমষতর মাটিষত বেঘািবত ২ বকবজ হাষর বিবচাং পাউডার বছটাষত হষে। 

তষথ্যর উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতেই, োাংলাষেশ কৃবে গষেেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, বসষপ্টম্বর, ২০১৭। 

কৃবে তথ্য সাবভ িস (এআইএস),১২ /০২/২০১৮   

 

 

বরাষগর নাম : কাে ও ফল পচা বরাগ 

বরাষগর কারণ : ছত্রাক 

্ষমবতর ধরণ : চারা গাষছর কাষের বগাড়ার বেষক োোবম ্ষমত বেখা যায় ও গাছ েড় হষল ফষলর গাষয় হালকা োোবম ্ষমত বেখা যায়। 

িথষম মাটি েরাের গাষছর বগাড়ায় িথষম সবুজাভ জলেসা োগ বেখা যায়। এই োগ কােষক বঘষর বফষল। এরপর গাছ বনবতষয় পষড় ও গাছ 

মারা যায়। ফলন্ত গাষছ আরমণ হষল ফল িঁষচ যায়। 

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

ফসষলর বয অাংষশ আরমণ কষর : কাণ্ড , ফল 

ব্যেস্থাপনা : বরাষগর আরমণ বেবশ হষল কাষে িোবজম জাতীয় ছত্রাকনাশক (ষযমন- বনাইন অথো এইমষকাবজম ২০ গ্রাম) অথো 

বিাবপষকানাজল জাতীয় ছত্রাকনাশক (ষযমন টিট ৫ বমবল/ ১ মুখ) ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় িবত ৫ শতষক ১০-১২ বেন পর পর ২-৩ োর 

বে করষত হষে ।ঔেধ বে করায় সতকিতা অেলম্বন করষত হষে। 

োলাইনাশক ব্যেহাষরর সতকিতা সম্পষকি বেস্তাবরত জানষত বিক করুন 

োলাইনাশষকর বেস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

পূে ি-িস্তুবত : বসচ /বৃবষ্ট্র পর গাষছর বগাড়ার মাটি আলগা কষর বেন। আরান্ত ফল ও গাছ বগাড়ার মাটিসহ তুষল পুবড়ষয় ো অনত্র বেনষ্ট্ কষর 

বফলুন। ফসল সাংগ্রষহর পর সমস্থ গাছ ও জবম পুবড়ষয় বরাষগর জীোণু নষ্ট্ করুন। 

তষথ্যর উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাত েই,োাংলাষেশ কৃবে গষেেণা ইনবিটিউট,৬ষ্ঠ সাংস্করণ,বসষপ্টম্বর, ২০১৭। 

কৃবে তথ্য সাবভ িস (এআইএস),১২/০২/২০১৮ 

  

https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
http://pest2.bengalsols.com/
http://www.ais.gov.bd/
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
http://pest2.bengalsols.com/
http://www.ais.gov.bd/


 

বেগুন এর ফসল বতালা এোং সাংর্ষমষণর তথ্য  

ফসল বতালা : সাধারণত ফুল বফাটার ১ মাস পষর ফল বতালার অেস্থায় আষস। চারা লাগাষনার  বই বথষক আড়াই মাস পষর ফসল বতালার 

সময় হয়। িবত সপ্তাষহ গাছ বথষক  ব আঙ্গুষল বেগুষন চাপ বেষল যবে েষস যায় চাপ তুষল বনষল বেগুষনর ত্বক আষগর অেস্তায় বফষর আষস এ 

সময় ধারাল ছুবরর সহায়তায় বেগুষনর বোঁটা বকষট ফসল বতালা হয়। চাপ বেষল বেগুন নরম মষন হয় বকন্তু আঙ্গুষলর চাপ আষগর অেস্থায় 

বফষর না আষস তাহষল তা এখষনা বপাক্ত ো বতালার অেস্থায় আষসবন। 

ফসল সাংর্ষমষণর পূষে ি : বছাট, বভন্ন আকাষরর ফল / বপাকা ো বরাগারান্ত ফল আলাো কষর বনন। বেশী ফল সাংগ্রহ করষত হষল একটি 

ছায়াযুক্ত স্থাষন পবরষ্কার বেবছষয় তাষত িাথবমক আকাষর সাংগ্রহ করষত হষে ।   

িবরয়াজাতকরণ : চষটর েস্তায়,  োঁষশর ঝুবড়, ো প্লাবষ্ট্ষকর কনষটইনাষর ফসল রাখুন । প্লাবিষকর কষন্টইনার সেষচষয় বেবশ উত্তম ।  বেবশ 

বরাে  ো চাপ বযন না লাষগ বস বেষক ল্ষময রাখুন । 

সাংর্ষমণ : বেবশ তাপ /ষরাে না লাষগ এোং োয়ু চলাচল কষর এমন স্থাষন ো কনষটইনাষর ফসল সাংর্ষমণ করুন। মাষঝ মাষঝ চষটর েস্তার 

উপষর হালকা পাবন বে করুন। কষয়ক বেষনর জন্য সাংর্ষমণ করষল বহমাগাষর রাখা উত্তম। 

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাতেই, োাংলাষেশ কৃবে গষেেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, বসষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

 

বেগুষনর েীজ উৎপােন এোং সাংর্ষমষণর তথ্য  

েীজ উৎপােন : জবম বথষক বনধ িাবরত জাষতর োলাই মুক্ত , সেল ও সষতজ  গাছ বনে িাচন কষর ফুল বফাটার আষগ  কাগষজর/ পবলবথন ব্যাগ 

বেষয় তা বঢষক বেন। যাষত পর পরাগায়ণ না ঘষট। ো অন্যান্য  জাষতর বেগুন বথষক ৪০০ বমটার দূষর থাষক তার ব্যেস্থা বনন। েীষজর জন্য 

ফলটি পুরা বপষক বগষল তা  যখন স্বাভাবেক রঙ হাবরষয় োোবম ো হলুে রঙ ধারন কষর এোং ফষলর  বখাসা শক্ত হষয় আষস তখন তা গাছ 

বথষক তুলুন। ফল গাছ পাকা না হষল েীজ অপুষ্ট্ হষত পাষর।  সাংগৃহীক ফল কষয়ক বেন রাখার পর বকছু শাঁসসহ  বখাসা বকষট োে বেন। 

োবক মাাংশাল  অাংশসহ েীজ ২৪-৩৬ ঘন্টা পাবনষত বভবজষয় রাখুন। এর পর কাটা ও বভজাষনা ফল হষত েীজ হাত বেষয় বচষপ শাঁস বথষক 

আলাো কষর, পবরষ্কার কষর বধুষয় বনন।এ সমষয় হালকা ও অপুষ্ট্ েীজ বেষছ োে বেন। পষর পবষ্কার ও পুষ্ট্ েীজগুবল যথা শীঘ্র িথষম হালকা 

বরাষে পষর  বকছুটা িখর বরাষে  শুবকষয় আদ্র িতা ৮% এ নাবমষয় আনুন।টিন ো পাকা বমষঝষত েীজ না শুকাষয় বত্রপল, কাগজ ো কাপড় 

ব্যেহার করুন। 

েীজ সাংর্ষমণ: েীজ শুবকষয় ঠাো কষর, েীষজর পবরমাষনর  উপর বনভ ির কষর পবলবথন ব্যাষগ ভষর টিন ো  োয়ুষরাবধ পাষত্র  ভষর রাখুন।  

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাত েই, োাংলাষেশ কৃবে গষেেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, বসষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

 

বেগুষনর কৃবে উপকরণ  

েীজিাবপ্ত স্থান : োাংলাষেশ কৃবে উন্নয়ন কষপ িাষরশন (বেএবডবস) েীজ বেরয়ষকষের তথ্য বপষত বিক করুন 

সার ও োলাইনাশক িাবপ্তস্থান : 

সার বডলাষরর তথ্য বপষত বিক করুন 

বনকটস্থ োজাষরর অনুষমাবেত োলাইনাশক বেষরতার বনকট হষত োলাইনাশষকর বময়াে যাচাই কষর োলাইনাশক বকনুন। 

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাতেই, োাংলাষেশ কৃবে গষেেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, বসষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

  

বেগুষনর  খামার যন্ত্রপাবত 

যষন্ত্রর নাম : বকাোল 

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/


ফসল : বেগুন 

যষন্ত্রর ধরন : অন্যান্য 

যষন্ত্রর পবরচালনা পদ্ধবত : হস্ত চাবলত 

যষন্ত্রর ্ষমমতা : কাবয়ক েম 

যষন্ত্রর উপকাবরতা : আইল ছাঁটা, বসচ ও বনকাশ নালা  বতবর। কম জবমর জন্য ফসল বতালা ও পবরচয িায় ব্যেহার হয়। 

যষন্ত্রর বেবশষ্ট্য : সােয়ী মূল্য, সহজ িাপ্য ও সহষজ েহন বযাগ্য। 

র্ষমণাষে্ষমণ : ব্যেহাষরর পর মাটি ও পাবন বথষক পবরষ্কার কষর রাখুন। 

তষথ্যর উৎস : খামার যাবন্ত্রকীকরন এর মাধ্যষম ফসল উৎপােন বৃবদ্ধ িকল্প- ২য় পয িায় (২য় সাংষশাবধত), কৃবে সম্প্রসারণ অবধেপ্তর (বড এ 

ই), খামারোড়ী, ফাম িষগট, ঢাকা-১২১৫। জানুয়াবর ,২০১৮। 

 

যষন্ত্রর নাম : মই 

ফসল : বেগুন 

যষন্ত্রর ধরন : অন্যান্য 

যষন্ত্রর পবরচালনা পদ্ধবত : কাবয়ক েম 

যষন্ত্রর ্ষমমতা : কাবয়ক েম 

যষন্ত্রর উপকাবরতা : জবম চাষে ব্যেহার করা হয়। 

যষন্ত্রর বেবশষ্ট্য : সােয়ী মূল্য, সহজ িাপ্য ও সহষজ েহন বযাগ্য। 

র্ষমণাষে্ষমণ : ব্যেহাষরর পর মাটি ও পাবন বথষক পবরষ্কার কষর রাখুন। 

তষথ্যর উৎস : খামার যাবন্ত্রকীকরন এর মাধ্যষম ফসল উৎপােন বৃবদ্ধ িকল্প- ২য় পয িায় (২য় সাংষশাবধত), কৃবে সম্প্রসারণ অবধেপ্তর (বড এ 

ই), খামারোড়ী, ফাম িষগট, ঢাকা-১২১৫। জানুয়াবর ,২০১৮। 

 

 

বেগুষনর োজারজাতকরষণর তথ্য  

ফসল : বেগুন 

িথাগত ফসল পবরেহন ব্যেস্থা : 

স্থানীয়ভাষে চষটর েস্তা, ঝুবড়ষত কষর, বঠলা গাবড় এোং  বরক্সা ভযাষন পবরেহন করুন ।  

আধুবনক ফসল পবরেহন ব্যেস্থা : 

চষটর েস্তা,  ঝুবড়,  কষরাষগষটড  েক্স, প্লাবষ্ট্ক কনষটইনাষরর মাধ্যষম বপকআপ, িাক, কাভিাড ভযাষন পবরেহণ  করুন । 

িথাগত োজারজাত করণ : 

স্থানীয় োজাষর খুচরা/ পাইকাবড়   বেরয়। 

আধুবনক পদ্ধবতষত োজারজাত করণ : 

িবকয়াজাত কষর আড়ৎোষরর মাধ্যষম বহমযুক্ত কাভ িাড ভযাষন দূরেতী োজার, সুপার মাষকিট, ও বেষেষশ বেপণন করুন।  

ফসল োজারজাতকরষনর বেস্তাবরত তথ্য বপষত বিক করুন 

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাতেই, োাংলাষেশ কৃবে গষেেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, বসষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

http://www.dam.gov.bd/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


