
                                                        পাট চাষে বিস্তাবিত বিিিণী  

জাত পবিবচবত  

জাষতি নাম : বিবি-৪৫ 

জনবিয় নাম : জজা-পাট 

উদ্ভািনকািী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ পাট গষিেণা ইনবিটিউট (বিষজআিআই) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৩৫-১৮০ 

ফলষনি গুণগত বিবশষ্ট্য : আঁশ িাো। 

জাষতি ধিণ : জেবশ 

জাষতি বিবশষ্ট্য : 

আঁশ িাো। আগাম িপন উপষযাগী। কান্ড িবুজ ও বিম্বাকৃবতি, জিাটাি উপবিভাষগ হালকা তামাষট িাং থাষক।  

উচ্চতা (ইবি) : ১৪০-১৬০ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১০ - ১১ 

জহক্টি িবত ফলন (টন) : ২.৫ টন 

িবত শতক িীজতলায় িীষজি পবিমান : ২৮ গ্রাম - ৩২ গ্রাম 

িবত একি (১০০ শতষক) জবম জিাপণ/িপন কিষত িীষজি পবিমান : ৭ জকবজ - ৮ জকবজ 

উপষযাগী ভূবমি জেণী : মাঝাবি বনচু জবম 

উপষযাগী মাটি : জোআঁশ, জিষল-ষোআঁশ, পবল-ষোআঁশ 

উৎপােষনি জমৌসুম : খবিফ- ১ 

িপষনি উপযুক্ত িময় : 

১৫ জফব্রুয়াবি - ১৫ এবিল  (৩ ফাল্গুন- ২ বিশাখ)। 

ফিল জতালাি িময় : 

িপষনি ১১৫-১২০ বেন পি। 

তষেি উৎি : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, জকনাফ ও জমস্তা (বিষজআিআই). িথম িকাশ, জুন-২০০৮। কৃবে িাষয়বি-২০১৫। 

িাাংলাষেশ পাট গষিেণা ইনবিটিউট (বিষজআিআই), ২৫-০১-২০১৮। 

 

জাষতি নাম : বিবভএল-১ 

জনবিয় নাম : িবুজ পাট 

উদ্ভািনকািী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ পাট গষিেণা ইনবিটিউট (বিষজআিআই) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১২০-১৩০ 

ফলষনি গুণগত বিবশষ্ট্য : িাো 

জাষতি ধিণ : জেবশ 
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জাষতি বিবশষ্ট্য : 

আঁশ িাো। কাণ্ড িবুজ এিাং পাতা িবুজ ও িশ শাফলাকৃবতি। িি শাবধক জনবিয় জাত ।   

উচ্চতা (ইবি) : ১৪০-১৬০ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৮ - ১১ 

জহক্টি িবত ফলন (টন) : ২-২.৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজি পবিমান : ২৮ গ্রাম - ৩২ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমি জেণী : মাঝাবি বনচু জবম 

উপষযাগী মাটি : জোআঁশ, জিষল-ষোআঁশ, পবল-ষোআঁশ 

উৎপােষনি জমৌসুম : খবিফ- ১ 

িপষনি উপযুক্ত িময় : 

৩০ মাচ শ - ৩০ এবিল    (১৫ বচত্র- ১৫ বিশাখ)। 

ফিল জতালাি িময় : 

িপষনি ১১৫-১২০ বেন পি। 

তষেি উৎি : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, জকনাফ ও জমস্তা (বিষজআিআই). িথম িকাশ, জুন-২০০৮। কৃবে িাষয়বি-২০১৫। 

িাাংলাষেশ পাট গষিেণা ইনবিটিউট (বিষজআিআই), ১২-০৫-২০১৭। 

 

জাষতি নাম : বিবভই-৩ 

জনবিয় নাম : আশু পাট 

উদ্ভািনকািী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ পাট গষিেণা ইনবিটিউট (বিষজআিআই) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১০৫-১১০ 

ফলষনি গুণগত বিবশষ্ট্য : িাো 

জাষতি ধিণ : জেবশ 

জাষতি বিবশষ্ট্য : 

আঁশ িাো। কাণ্ড িবুজ, পাতাি জিাটাি উপবিভাগ উজ্জ্বল তামাষট িাং। পবিণত িয়ষি গাষেি িাল তামাষট িাং ধািন কষি। পাতা হালকা িবুজ। 

উচ্চতা (ইবি) : ১২০-১৪০ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১০ - ১১ 

জহক্টি িবত ফলন (টন) : ২.০-২.৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজি পবিমান : ২৮ গ্রাম - ৩২ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমি জেণী : মাঝাবি বনচু জবম , অবত বনচু জবম 

উপষযাগী মাটি : জোআঁশ, জিষল-ষোআঁশ, পবল-ষোআঁশ 

উৎপােষনি জমৌসুম : খবিফ- ১ 
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িপষনি উপযুক্ত িময় : 

৩০ মাচ শ- ১৫ এবিল  (১৬ বচত্র- ১ বিশাখ)। 

ফিল জতালাি িময় : 

িপষনি ৯০-১০৫ বেন পি। 

তষেি উৎি : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, জকনাফ ও জমস্তা (বিষজআিআই). িথম িকাশ, জুন-২০০৮। কৃবে িাষয়বি-২০১৫। 

িাাংলাষেশ পাট গষিেণা ইনবিটিউট (বিষজআিআই), ২৫-০১-১৮। 

 

জাষতি নাম : বি-১৫৪-২ 

জনবিয় নাম : জনই 

উদ্ভািনকািী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ পাট গষিেণা ইনবিটিউট (বিষজআিআই) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১১০-১২০ 

ফলষনি গুণগত বিবশষ্ট্য : আঁশ িাো। 

জাষতি ধিণ : জেবশ 

জাষতি বিবশষ্ট্য : 

আঁশ িাো। গাষেি কাণ্ড ও পাতা ঘন িবুজ, পাতাি আকাি বিম্বাকৃবত। পবিণত িয়ষি কাষণ্ডি আগায় ও িাষল তামাষট িাং জেখা যায়।  

উচ্চতা (ইবি) : ১১৮-১৩৩ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৮ - ১০ 

জহক্টি িবত ফলন (টন) : ২.০০- ২.৫ টন 

িবত শতক িীজতলায় িীষজি পবিমান : ২৮ গ্রাম - ৩২ গ্রাম 

িবত শতক িীজতলা জথষক বতবিকৃত চািা বেষয় জিাপণকৃত জবমি পবিমান : 

উপষযাগী ভূবমি জেণী : মাঝাবি বনচু জবম 

উপষযাগী মাটি : জোআঁশ, জিষল-ষোআঁশ, পবল-ষোআঁশ 

উৎপােষনি জমৌসুম : খবিফ- ১ 

িপষনি উপযুক্ত িময় : 

৩০ মাচ শ- ১৫ এবিল (  ১৫ বচত্র- ১ বিশাখ )।  

ফিল জতালাি িময় : 

িপষনি ১১০-১২০ বেন পি। 

তষেি উৎি : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, জকনাফ ও জমস্তা (বিষজআিআই). িথম িকাশ, জুন-২০০৮। কৃবে িাষয়বি-২০১৫। 

িাাংলাষেশ পাট গষিেণা ইনবিটিউট (বিষজআিআই), ১৫-১২-২০১৭। 
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জাষতি নাম : ও-৯৮৯৭ 

জনবিয় নাম : ফাল্গুনী জতািা 

উদ্ভািনকািী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ পাট গষিেণা ইনবিটিউট (বিষজআিআই) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১২০-১৫০ 

ফলষনি গুণগত বিবশষ্ট্য : জিানালী 

জাষতি ধিণ : জতাো 

জাষতি বিবশষ্ট্য : 

আঁশ জিানালী।গাে িম্পূণ শ  িবুজ, আগাম িপন জযাগ্য, পাতা লম্বা, চওড়া িশ শাফলাকৃবতি, জগোঁড়াি বেক জথষক মাথাি বেক িরু হষয় থাষক। িীষজি 

িাং ধাতি ধূিি জথষক ধূিি। 

উচ্চতা (ইবি) : ১২০ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১২ - ১৪ 

জহক্টি িবত ফলন (টন) : ৩-৩.৫ টন 

িবত শতক িীজতলায় িীষজি পবিমান : ২৪ গ্রাম - ২৮ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমি জেণী : মাঝাবি বনচু জবম , অবত বনচু জবম 

উপষযাগী মাটি : জোআঁশ, জিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনি জমৌসুম : খবিফ- ১ 

িপষনি উপযুক্ত িময় : 

১৫ মাচ শ-৩০ এবিল (১ বচত্র- ১৫ বিশাখ)। 

ফিল জতালাি িময় : 

িপষনি ১২০ বেন পি। 

তষেি উৎি : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, জকনাফ ও জমস্তা (বিষজআিআই). িথম িকাশ, জুন-২০০৮। কৃবে িাষয়বি-২০১৫। 

িাাংলাষেশ পাট গষিেণা ইনবিটিউট (বিষজআিআই), ১৫-১২-২০১৭। 

 

জাষতি নাম : এটম পাট-৩৮ 

জনবিয় নাম : জনই 

উদ্ভািনকািী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ পিমাণু কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (বিনা) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৩০-১৩৫ 

ফলষনি গুণগত বিবশষ্ট্য : িাো আঁশ 

জাষতি ধিণ : জেবশ 

জাষতি বিবশষ্ট্য :আঁশ িাো। জলমগ্ন থাকাকাষল  গাষেি জগোঁড়াি বেষক অস্থাবনক মূল কম জিি হয়। কাণ্ড জিবি মজবুত থাকায় উহা ঝষড় জভষে 

যািাি িিণতা কম। জাতটি অন্য জাত উদ্ভািষন িহায়ক বহষিষি কাজ কষি। 
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উচ্চতা (ইবি) : ১১০-১২৭ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১০ - ১২ 

জহক্টি িবত ফলন (টন) : ২.৫- ৩.০০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজি পবিমান : ২৮ গ্রাম - ৩২ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমি জেণী : মাঝাবি বনচু জবম , অবত বনচু জবম 

উপষযাগী মাটি : জোআঁশ, জিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনি জমৌসুম : খবিফ- ১ 

িপষনি উপযুক্ত িময় : 

ফাল্গুন ৩য় িপ্তাহ হষত বচত্র মাষিি জশে পয শন্ত (মাচ শ-এবিল)। 

ফিল জতালাি িময় : 

িপষনি ১৩০-১৩৫ বেন পি। 

তষেি উৎি : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, জকনাফ ও জমস্তা (বিষজআিআই). িথম িকাশ, জুন-২০০৮। কৃবে িাষয়বি-২০১৫। 

িাাংলাষেশ পাট গষিেণা ইনবিটিউট (বিষজআিআই), ১৫-১২-২০১৭। 

 

জাষতি নাম : এইচবি-২ 

জনবিয় নাম : জনই 

উদ্ভািনকািী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ পাট গষিেণা ইনবিটিউট (বিষজআিআই) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৬০-১৭০ 

ফলষনি গুণগত বিবশষ্ট্য : আঁশ উজ্জ্বল। 

জাষতি ধিণ : জকনাফ 

জাষতি বিবশষ্ট্য : 

কান্ড িবুজ আগাি বেষক তামাষট লাল, কান্ড ও পাতায় জিাম আষে, ফল বিম্বাকৃবত, িীজ বতন জকাণাকৃবত ধূিি িষণ শি। পাতা িবুজ এিাং অখন্ড, 

পবিণত পাতাি বকনািায় তামাষট লাল জোপ থাষক।অবধক িাষয়ামাি িম্পূণ শ এিাং কাগষজি মন্ড বতিীি উপষযাগী। ফুষলি িঙ বিম িঙ এি জভতষি 

গাঢ় খষয়বি িঙ, উচ্চফলনশীল। 

উচ্চতা (ইবি) : ১২৫ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১৪ - ১৫ 

শতক িবত ফলন পাট খবড় (ষকবজ) : 

জহক্টি িবত ফলন (টন) : ৩.৩৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজি পবিমান : ২৮ গ্রাম - ৩২ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমি জেণী : মাঝাবি বনচু জবম , অবত বনচু জবম 

উপষযাগী মাটি : জোআঁশ, জিষল-ষোআঁশ 
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উৎপােষনি জমৌসুম : খবিফ- ১ 

িপষনি উপযুক্ত িময় : 

০১ বচত্র জথষক ১৫ বিশাখ িা মাচ শ জথষক এবিল  

ফিল জতালাি িময় : 

ভাদ্র জথষক আবিন িা অগাি জথষক জিষেম্বি  

তষেি উৎি : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, জকনাফ ও জমস্তা (বিষজআিআই). িথম িকাশ, জুন-২০০৮। কৃবে িাষয়বি-২০১৫। 

িাাংলাষেশ পাট গষিেণা ইনবিটিউট (বিষজআিআই), ১২-০২-২০১৮। 

 

জাষতি নাম : এইচবি-২৪ 

জনবিয় নাম : জনই 

উদ্ভািনকািী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ পাট গষিেণা ইনবিটিউট (বিষজআিআই) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৮০-২১০ 

ফলষনি গুণগত বিবশষ্ট্য : িাো আঁশ 

জাষতি ধিণ : জমস্তা 

জাষতি বিবশষ্ট্য : 

কান্ড গাঢ় কালষচ িবুজ,পূষি শ জিগুনী জোপ, কাষন্ডি গাষয় ঘন জিাম আষে। পাতা কিতলাকৃবত গাঢ় িবুজ, ফুল হাল্কা হলষে িষঙি জভতষি মাঝখাষন 

লালষচ খষয়বি িষঙি।ষমিত্মাি ফল বিম্বাকৃবত ও শীে শভাগ িরু। ফষলি িঙ লালষচ োগিহ হাল্কা িবুজ। িীজ বকিবন আকাষিি ও হাল্কা ঘষয়বি িঙ।  

উচ্চতা (ইবি) : ১২৩ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১১ - ১২ 

জহক্টি িবত ফলন (টন) : ২.৮৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজি পবিমান : ২৮ গ্রাম - ৩২ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমি জেণী : মাঝাবি উচু 

উপষযাগী মাটি : জোআঁশ, জিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনি জমৌসুম : খবিফ- ১ 

িপষনি উপযুক্ত িময় : 

০১ বচত্র জথষক ১৫ বিশাখ িা মাচ শ জথষক এবিল  

ফিল জতালাি িময় : 

ভাদ্র জথষক আবিন িা অগাি জথষক জিষেম্বি  

তষেি উৎি : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, জকনাফ ও জমস্তা (বিষজআিআই). িথম িকাশ, জুন-২০০৮। কৃবে িাষয়বি-২০১৫। 

িাাংলাষেশ পাট গষিেণা ইনবিটিউট (বিষজআিআই), ১২-০২-২০১৮। 
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জাষতি নাম : ও-৪ 

জনবিয় নাম : জনই 

উদ্ভািনকািী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ পাট গষিেণা ইনবিটিউট ( বি জজ আি আই) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১১০-১২০ 

ফলষনি গুণগত বিবশষ্ট্য : আঁশ জিানালী। 

জাষতি ধিণ : জতাো 

জাষতি বিবশষ্ট্য : 

আঁশ জিানালী। গাে িবুজ, পাতা িরু আকৃবত ও হালকা িবুজ, জেবিষত পবিপক ,িীষজি িাং নীলাভ িবুজ। 

উচ্চতা (ইবি) : ১৪০-১৬০ ইবি িা ৩৫০- ৪০০ জিবিবমটাি 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১০ - ১২ 

জহক্টি িবত ফলন (টন) : ২.৫- ৩.০০ টন 

িবত শতক িীজতলায় িীষজি পবিমান : ২৪ গ্রাম - ২৮ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমি জেণী : মাঝাবি উচু 

উপষযাগী মাটি : জোআঁশ, জিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনি জমৌসুম : খবিফ- ১ 

িপষনি উপযুক্ত িময় : 

 পুষিা বিশাখ মাি (১৫ এবিল - ১৫ জম)  

ফিল জতালাি িময় : 

িপষনি ১১০-১২০ বেন পি। 

তষেি উৎি : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, জকনাফ ও জমস্তা (বিষজআিআই). িথম িকাশ, জুন-২০০৮। কৃবে িাষয়বি-২০১৫। 

িাাংলাষেশ পাট গষিেণা ইনবিটিউট (বিষজআিআই), ১৫-১২-২০১৭। 

 

জাষতি নাম : ও এম-১ 

জনবিয় নাম : জনই 

উদ্ভািনকািী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ পাট গষিেণা ইনবিটিউট ( বি জজ আি আই) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১২০-১৩০ 

ফলষনি গুণগত বিবশষ্ট্য : আঁশ জিানালী 

জাষতি ধিণ : জতাো 

জাষতি বিবশষ্ট্য : 
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আঁশ জিানালী। গাে িবুজ, িল্প আষলাক িাংষিেনশীল ,আগাম িপনষযাগ্য, পাতাি আকাি িড় এিাং বিম্বাকৃবতি। পাতাি উপবিপৃষ্ঠ উজ্জ্বল চকচষক। 

িীষজি িাং গাড় খষয়িী। 

উচ্চতা (ইবি) : ১২০-১৪০ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১০ - ১২ 

জহক্টি িবত ফলন (টন) : ২.৫০-৩.০০ টন 

িবত শতক িীজতলায় িীষজি পবিমান : ২৮ গ্রাম - ৩২ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমি জেণী : মাঝাবি উচু 

উপষযাগী মাটি : জোআঁশ, জিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনি জমৌসুম : খবিফ- ১ 

িপষনি উপযুক্ত িময় : 

৮ মাচ শ - ৩০ এবিল (২৫ ফাল্গুন -৩০ বিশাখ)। 

ফিল জতালাি িময় : 

িপষনি ১২০ বেন পি। 

তষেি উৎি : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, জকনাফ ও জমস্তা (বিষজআিআই). িথম িকাশ, জুন-২০০৮। কৃবে িাষয়বি-২০১৫। 

িাাংলাষেশ পাট গষিেণা ইনবিটিউট (বিষজআিআই), ১৫-১২-২০১৭। 

 

জাষতি নাম : এইচবি- ৯৫ 

জনবিয় নাম : জনই 

উদ্ভািনকািী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ পাট গষিেণা ইনবিটিউট (বিষজআিআই) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৫০-১৬০ 

ফলষনি গুণগত বিবশষ্ট্য : আঁশ উজ্জ্বল। 

জাষতি ধিণ : জকনাফ 

জাষতি বিবশষ্ট্য : 

গাে আকে শণীয় িবুজ, পাতা উজ্জ্বল িবুজ ও কিতলাকৃবত। ফল বিম্বাকৃবত, কাষন্ড ও পাতায় হাল্কা জিাম আষে। ফুষলি িঙ বিম িষঙি, জভতষও হাল্কা 

হলুে। 

উচ্চতা (ইবি) : ১২৮ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১৪ - ১৫ 

জহক্টি িবত ফলন (টন) : ৩.৫০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজি পবিমান : ২৮ গ্রাম - ৩২ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমি জেণী : মাঝাবি উচু , মাঝাবি বনচু জবম , অবত বনচু জবম 

উপষযাগী মাটি : জোআঁশ, পবল-ষোআঁশ 
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উৎপােষনি জমৌসুম : খবিফ- ১ 

িপষনি উপযুক্ত িময় : 

১৬ বচত্র জথষক ৩০ বিশাখ িা এবিল জথষক জম  

ফিল জতালাি িময় : 

ভাদ্র জথষক আবিন িা জিষেম্বি জথষক অষক্টািি  

তষেি উৎি : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, জকনাফ ও জমস্তা (বিষজআিআই). িথম িকাশ, জুন-২০০৮। কৃবে িাষয়বি-২০১৫। 

িাাংলাষেশ পাট গষিেণা ইনবিটিউট (বিষজআিআই), ১২-০২-২০১৮। 

 

জাষতি নাম : বিনা জেবশ পাট-২ 

জনবিয় নাম : জনই 

উদ্ভািনকািী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ পিমাণু কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (বিনা) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৩০-১৩৫ 

ফলষনি গুণগত বিবশষ্ট্য : িাো 

জাষতি ধিণ : জেবশ 

জাষতি বিবশষ্ট্য : 

আঁশ িাো ,আগাম জাত । কান্ড হালকা িবুজ। জলমগ্ন থাকা কাষল অস্থাবনক মূল জেবিষত জিি হয়। আষলাক অিাংষিেনশীল। 

উচ্চতা (ইবি) : ১২০-১৪০ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১২ - ১৩ 

জহক্টি িবত ফলন (টন) : ৩-৩.৩ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজি পবিমান : ২৮ গ্রাম - ৩২ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমি জেণী : মাঝাবি বনচু জবম 

উপষযাগী মাটি : জোআঁশ, জিষল-ষোআঁশ, পবল-ষোআঁশ 

উৎপােষনি জমৌসুম : খবিফ- ১ 

িপষনি উপযুক্ত িময় : 

ফাল্গুন জশে িপ্তাহ হষত বচত্র মাষিি জশে পয শন্ত (মাচ শ-এবিল)। 

ফিল জতালাি িময় : 

িপষনি ১৩০-১৩৫ বেন পি। 

তষেি উৎি : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, জকনাফ ও জমস্তা (বিষজআিআই). িথম িকাশ, জুন-২০০৮। কৃবে িাষয়বি-২০১৫। 

 

জাষতি নাম : বিষজআিআই জেশী পাট-৫ (বিষজবি-৭৩৭০) 
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জনবিয় নাম : জনই 

উদ্ভািনকািী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ পাট গষিেণা ইনবিটিউট (বিষজআিআই) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১১০-১২০ 

ফলষনি গুণগত বিবশষ্ট্য : িাো 

জাষতি ধিণ : জেবশ 

জাষতি বিবশষ্ট্য : 

আঁশ িাো। কাণ্ড িবুজ, পাতা ও জিাটাি উপবিভাগ হালকা তামাষট িষঙি। আগাম ফুল আষি না। িচুি িীজ উৎপােন কষি এিাং অন্যান্য জেবশ 

জাষতি জচষয় ১৫ বেন আষগ িপন কিা যায়।  

উচ্চতা (ইবি) : ১২০-১৪০ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১২ - ১৩ 

জহক্টি িবত ফলন (টন) : ২.৭৫-৩.২৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজি পবিমান : ২৮ গ্রাম - ৩২ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমি জেণী : মাঝাবি বনচু জবম , অবত বনচু জবম 

উপষযাগী মাটি : জোআঁশ, জিষল-ষোআঁশ, পবল-ষোআঁশ 

উৎপােষনি জমৌসুম : খবিফ- ১ 

িপষনি উপযুক্ত িময় : 

১৫ মাচ শ - ১৫ এবিল (১ বচত্র- ১ বিশাখ )।  

ফিল জতালাি িময় : 

িপষনি ১১০-১২০ বেন পি। 

তষেি উৎি : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, জকনাফ ও জমস্তা (বিষজআিআই). িথম িকাশ, জুন-২০০৮। কৃবে িাষয়বি-২০১৫। 

িাাংলাষেশ পাট গষিেণা ইনবিটিউট (বিষজআিআই), ২৫-০১-২০১৮। 

 

জাষতি নাম : বিষজআিআই জেশী পাট-৬ (বিষজবি-৮৩) 

জনবিয় নাম : জনই 

উদ্ভািনকািী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ পাট গষিেণা ইনবিটিউট (বিষজআিআই) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ৯৫-১০০ 

ফলষনি গুণগত বিবশষ্ট্য : িাো 

জাষতি ধিণ : জেবশ 

জাষতি বিবশষ্ট্য : 

আঁশ িাো। গাে িবুজ। আগাম, পাতাি ফলষকি বকনািা জেউ জখলাষনা। বতন ফিবল জবমি জন্য উপষযাগী।  

উচ্চতা (ইবি) : ১২০-১২৮ 
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শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১০ - ১১ 

জহক্টি িবত ফলন (টন) : ২.৫- ৩.০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজি পবিমান : ২৮ গ্রাম - ৩২ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমি জেণী : মাঝাবি বনচু জবম 

উপষযাগী মাটি : জোআঁশ, জিষল-ষোআঁশ, পবল-ষোআঁশ 

উৎপােষনি জমৌসুম : খবিফ- ১ 

িপষনি উপযুক্ত িময় : 

১৫ মাচ শ - ১৫ এবিল (১ বচত্র- ১ বিশাখ ) 

ফিল জতালাি িময় : 

িপষনি ৯০-৯৫ বেন পি। 

তষেি উৎি : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, জকনাফ ও জমস্তা (বিষজআিআই). িথম িকাশ, জুন-২০০৮। কৃবে িাষয়বি-২০১৫। 

িাাংলাষেশ পাট গষিেণা ইনবিটিউট (বিষজআিআই), ৭/১২/১৭  

 

জাষতি নাম : বিষজআিআই জেশী পাট-৭ ( বিষজবি-২১৪২) 

জনবিয় নাম : জনই 

উদ্ভািনকািী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ পাট গষিেণা ইনবিটিউট (বিষজআিআই) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১০০-১১০ 

ফলষনি গুণগত বিবশষ্ট্য : আঁশ িাো 

জাষতি ধিণ : জেবশ 

জাষতি বিবশষ্ট্য : 

গাে িবুজ, আঁশ উজ্জ্বল িাো। আগাম পাষক ও তাপ িহনশীল। িীষজি িাং নীল ।  

উচ্চতা (ইবি) : ১৪০-১৮৪ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১১ - ১২ 

জহক্টি িবত ফলন (টন) : ২.৫- ৩.০০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজি পবিমান : ২৮ গ্রাম - ৩২ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমি জেণী : মাঝাবি বনচু জবম 

উপষযাগী মাটি : জোআঁশ, জিষল-ষোআঁশ, পবল-ষোআঁশ 

উৎপােষনি জমৌসুম : খবিফ- ১ 

িপষনি উপযুক্ত িময় : 

১৫ মাচ শ - ১৫ এবিল (১ বচত্র- ১ বিশাখ )। 

ফিল জতালাি িময় : 
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িপষনি ১০০-১১০ বেন পি। 

তষেি উৎি : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, জকনাফ ও জমস্তা (বিষজআিআই). িথম িকাশ, জুন-২০০৮। কৃবে িাষয়বি-২০১৫। 

িাাংলাষেশ পাট গষিেণা ইনবিটিউট (বিষজআিআই), ১২-১১-২০১৭। 

 

জাষতি নাম : বিষজআিআই জেশী পাট-৮ ( বিষজবি-২১৯৭) 

জনবিয় নাম : জনই 

উদ্ভািনকািী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ পাট গষিেণা ইনবিটিউট ( বি জজ আি আই) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১১০-১১৫ 

ফলষনি গুণগত বিবশষ্ট্য : আঁশ ধিধষি িাো। 

জাষতি ধিণ : জেবশ 

জাষতি বিবশষ্ট্য : 

আঁশ ধিধষি িাো। দ্রুত িধ শনশীল, মৃদু লিণাক্ততা িবহষ্ণু ও জমাজাইক ভাইিাি িবতষিাধী। কান্ড হালকা লাল, পাতা লম্বা ও িল্লামকৃবত। পাতাি 

জিাটাি উপবিভাগ উজ্জ্বল তামাষট লাল এিাং বনম্নভাষগ জিাটা ও ফলষকি িাংষযাগ স্থষল আাংটিি মত গাঢ় লাল জগাল োগ আষে। 

উচ্চতা (ইবি) : ১২০-১৪০ ইবি িা ৩০০-৩৫০ জিবিবমটাি 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১২ - ১৩ 

জহক্টি িবত ফলন (টন) : ৩ টন 

িবত শতক িীজতলায় িীষজি পবিমান : ২৮ গ্রাম - ৩২ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমি জেণী : মাঝাবি উচু 

উপষযাগী মাটি : জোআঁশ, জিষল-ষোআঁশ, পবল-ষোআঁশ 

উৎপােষনি জমৌসুম : খবিফ- ১ 

িপষনি উপযুক্ত িময় : 

৩০ মাচ শ - ৩০ এবিল    (১৫ বচত্র- ১৫ বিশাখ)। 

ফিল জতালাি িময় : 

িপষনি ১১০-১১৫ বেন পি। 

তষেি উৎি : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, জকনাফ ও জমস্তা (বিষজআিআই). িথম িকাশ, জুন-২০০৮। কৃবে িাষয়বি-২০১৫। 

িাাংলাষেশ পাট গষিেণা ইনবিটিউট (বিষজআিআই), ১৫-১২-২০১৭। 

 

জাষতি নাম : বিষজআিআই জতাো পাট-৪(ও-৭২) 

জনবিয় নাম : জনই 

উদ্ভািনকািী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ পাট গষিেণা ইনবিটিউট (বিষজআিআই) 
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গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১২০-১৪০ 

ফলষনি গুণগত বিবশষ্ট্য : আঁশ জিানালী 

জাষতি ধিণ : জতাো 

জাষতি বিবশষ্ট্য : 

আঁশ জিানালী।গাে িম্পূণ শ িবুজ, দ্রুত িধ শনশীল, পাতা বিম্বাকৃবত ও হালকা িবুজ, িীষজি িাং নীলাভ িবুজ, আগাম িপনষযাগ্য। 

উচ্চতা (ইবি) : ১৫৭-১৭৭ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১০ - ১১ 

জহক্টি িবত ফলন (টন) : ২.৫- ৩.০০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজি পবিমান : ২৪ গ্রাম - ২৮ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমি জেণী : মাঝাবি উচু 

উপষযাগী মাটি : জোআঁশ, জিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনি জমৌসুম : খবিফ- ১ 

িপষনি উপযুক্ত িময় : 

১৫ মাচ শ - ৩০ এবিল িা ১ বচত্র- ১৫ বিশাখ। 

ফিল জতালাি িময় : 

িপষনি ১২০ বেন পি। 

তষেি উৎি : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, জকনাফ ও জমস্তা (বিষজআিআই). িথম িকাশ, জুন-২০০৮। কৃবে িাষয়বি-২০১৫। 

িাাংলাষেশ পাট গষিেণা ইনবিটিউট (বিষজআিআই), ১৫-১২-২০১৭। 

 

জাষতি নাম : বিষজআিআই জতাো পাট-৫ (ও-৭৯৫) 

জনবিয় নাম : লাল জতাো 

উদ্ভািনকািী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ পাট গষিেণা ইনবিটিউট ( বি জজ আি আই) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১২০ 

ফলষনি গুণগত বিবশষ্ট্য : আঁশ উজ্জ্বল জিানালী। 

জাষতি ধিণ : জতাো 

জাষতি বিবশষ্ট্য : 

আঁশ উজ্জ্বল জিানালী।গাে লম্বা,মসৃণ,দ্রুত িধ শনশীল,কাণ্ড লাল িা লালষচ, পত্র জিোঁটাি উপি অাংশ তামাষট লাল, উপপত্র স্পষ্ট্ লাল,পাতা লম্বা ও 

চওড়া,িীজ নীলাভ।  

উচ্চতা (ইবি) : ১২০-১৪০ ইবি িা ৩০০-৩৫০ জিবিবমটাি 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১০ - ১২ 

জহক্টি িবত ফলন (টন) : ২.৫- ৩.০০ টন 
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িবত শতক িীজতলায় িীষজি পবিমান : ২৪ গ্রাম - ২৮ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমি জেণী : মাঝাবি উচু 

উপষযাগী মাটি : জোআঁশ, জিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনি জমৌসুম : খবিফ- ১ 

িপষনি উপযুক্ত িময় : 

৩০ মাচ শ - ৩০ এবিল (১৫ বচত্র - ১৫ বিশাখ )। 

ফিল জতালাি িময় : 

িপষনি ১২০ বেন পি। 

তষেি উৎি : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, জকনাফ ও জমস্তা (বিষজআিআই). িথম িকাশ, জুন-২০০৮। কৃবে িাষয়বি-২০১৫। 

িাাংলাষেশ পাট গষিেণা ইনবিটিউট (বিষজআিআই), ১৫-১২-২০১৭। 

 

জাষতি নাম : বিষজআিআই জতাো পাট-৬ (ও-৩৮২০) 

জনবিয় নাম : জনই 

উদ্ভািনকািী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ পাট গষিেণা ইনবিটিউট ( বি জজ আি আই) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১২০-১৩০ 

ফলষনি গুণগত বিবশষ্ট্য : আঁশ উজ্জ্বল জিানালী। 

জাষতি ধিণ : জতাো 

জাষতি বিবশষ্ট্য : 

এ জাতটি আষলাক িাংষিেনশীল, আঁশ উজ্জ্বল জিানালী। গাে িবুজ,পাতা লম্বা ও িল্লমকৃবত। জেবিষত িপন উপষযাগী। দ্রুত িধ শনশীল ।  

উচ্চতা (ইবি) : ১২০-১৪০ ইবি িা ৩০০-৩৫০ জিবিবমটাি 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১২ - ১৪ 

জহক্টি িবত ফলন (টন) : ৩.০-৩.৫ টন 

িবত শতক িীজতলায় িীষজি পবিমান : ২৪ গ্রাম - ২৮ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমি জেণী : মাঝাবি উচু 

উপষযাগী মাটি : জোআঁশ, জিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনি জমৌসুম : খবিফ- ১ 

িপষনি উপযুক্ত িময় : 

৩০ মাচ শ- ১৫ জম (১৫ বচত্র- ১ বজযষ্ঠ)। 

ফিল জতালাি িময় : 

িপষনি ১২০ বেন পি। 

তষেি উৎি : 
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কৃবে িযুবক্ত হাতিই, জকনাফ ও জমস্তা (বিষজআিআই). িথম িকাশ, জুন-২০০৮। কৃবে িাষয়বি-২০১৫। 

িাাংলাষেশ পাট গষিেণা ইনবিটিউট (বিষজআিআই), ১৫-১২-২০১৭। 

 

জাষতি নাম : বিষজআিআই জকনাফ-৩ (িট জকনাফ) 

জনবিয় নাম : জনই 

উদ্ভািনকািী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ পাট গষিেণা ইনবিটিউট (বিষজআিআই) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৫০-১৬০ 

ফলষনি গুণগত বিবশষ্ট্য : িাো 

জাষতি ধিণ : জকনাফ 

জাষতি বিবশষ্ট্য : 

কান্ড িবুজ, কাষন্ডি আগাি বেষক অষনক উপপত্র থাষক এিাং আগাি বেকটা অষপক্ষাকৃত জমাটা, পবিণত িয়ষি সূষয শি আষলাষত কান্ড হাল্কা তামাষট 

িঙ ধািন কিষত পাষি। কান্ড, পাতা ও ফল অল্প কাটা ও জিাম আষে। পাতা অখন্ড, িট পাতাি মষতা। দ্রম্নত িধ শনশীল, েীঘ শ িপনকাল, জলািদ্ধতা 

িবহষ্ণু, অবধক ফলনশীল ও িাষয়ামাি িম্পূণ শ। ফুষলি িঙ হাল্কা বিম িষঙি মাঝখাষন গাঢ় খাষয়বি িঙ। ফল বিম্বাকৃবত, িীজ বতন জকানাকৃবত ধুিি 

িষণ শি। 

উচ্চতা (ইবি) : ১২০ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১৪ - ১৫ 

জহক্টি িবত ফলন (টন) : ৩.৬০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজি পবিমান : ২৮ গ্রাম - ৩২ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমি জেণী : মাঝাবি উচু , মাঝাবি বনচু জবম 

উপষযাগী মাটি : জোআঁশ, জিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনি জমৌসুম : খবিফ- ১ 

িপষনি উপযুক্ত িময় : 

০১ বচত্র জথষক ১৫ বিশাখ িা মাচ শ জথষক এবিল  

ফিল জতালাি িময় : 

ভাদ্র জথষক আবিন িা অগাি জথষক জিষেম্বি  

তষেি উৎি : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, জকনাফ ও জমস্তা (বিষজআিআই). িথম িকাশ, জুন-২০০৮। কৃবে িাষয়বি-২০১৫। 

িাাংলাষেশ পাট গষিেণা ইনবিটিউট (বিষজআিআই), ১৪-০২-২০১৮। 

 

পুবষ্ট্মান : 

পাট শাষকি পুবষ্ট্মান( ১০০ গ্রাম ওজষনি বভবিষত) 

শবক্ত ৭৩ (বকষলাকযালবি), আবমে ৩.৬ (গ্রাম), বলবপি ০.৬ (গ্রাম), কযালবিয়াম ২৯৮ (বমিঃ গ্রাম), জলৌহ ১১ (বমিঃ গ্রাম), কযাষিটিন ৬৪০০(বমিঃ 

গ্রাম), বভটাবমন বি ৬৪ ( বমিঃ গ্রাম)। 

http://www.bjri.gov.bd/
http://www.bjri.gov.bd/


তষেি উৎি : 

কৃবে িাইবি, কৃবে তে িাবভ শি, ২০১৭। 

িীজ ও িীজতলা  

িীজ ও িীজতলাি িকািষভে : 

িীষজি িকািষভেিঃ 

১। জমৌল িীজ ২। বভবি িীজ ৩। িতযাবয়ত িীজ ৪। মানষঘাবেত িীজ ৫। হাইবিি িীজ  

িীজতলাি িকািষভেিঃ 

১। শুকষনা িীজতলা ২। জভজা/কাোময় িীজতলা ৩। ভািমান িীজতলা ৪। োপগ িীজতলা  

ভাল িীজ বনি শাচন : 

১। উন্নত জাষতি জিাগ িালাই মুক্ত মান িম্পন্ন িীজ ব্যিহাি কিষত হষি। 

২। িীজ বিশুদ্ধ হষত হষি এিাং গজাষনাি ক্ষমতা ৮০% এি জিবশ থাকষত হষি। 

৩ । িিকাি অনুষমাবেত বিলািষেি জথষক িীজ িাংগ্রহ কিষত হষি। িাংগ্রষহি িময় িয় িবশে গ্রহণ কিষত হষি।  

৪। িাজাষিি জখালা িীজ জকনা যাষি না । 

িীজতলা িস্তুতকিণ : িীজ বেটিষয় িপন ও িীজ িপন যন্ত্র বেষয় িাবি কষি িপন কিা হয়।পাষটি জন্য আলাোভাষি িীজতলা িস্তুত কিষত হয়না। 

জিাষিা ধান কাটাি ২০-৩০ বেন আষগ ধাষনি জবমষত জজা অিস্খায ়অথ শাৎ মাটিষত িি থাকা অিস্খায় জিাষিা ধাষনি জবমষত পাট িীজ বুষন বেষত 

হয়। মাটিষত িষিি অভাি হষল একটা জিচ বেষয় বনষত হষি। বকছু বেষনি মষে পাটিীজ গজাষি। 

িীজতলা পবিচচ শা : জযষহতু িীজতলা বতবি কিষত হয়না। তাই িীজতলাি পবিচয শা িলষত িাড়বত জকান কাজও এষক্ষষত্র কিষত হয়না। 

তষেি উৎি : 

কৃবেতেিাবভ শি (এআইএি), ২০-০১-২০১৮। 

 

চােপদ্ধবত : 

উপযুক্ত আিহাওয়ািঃ 

পাট উষ্ণ ও আদ্র আিহাওয়াি ফিল। পাট উৎপােন জমৌসুষমি অনুকূল তাপমাত্রা ২৫-৩৫ বিবগ্র জিিঃ এিাং িাতাষিি আদ্রতা ৯০% । পাট িে শজীবি, 

বিিীজপত্রী উবদ্ভে। ১২৫-২০০জিিঃবমিঃ বৃবষ্ট্পাত পাট চাষেি জন্য অনুকূল। বৃবষ্ট্পাষতি মষে ৩০জিিঃবমিঃ ফিষলি িাথবমক অিস্থায় অথ শাৎ এবিল-

জম মাষিি মষে হষল ফলন বৃবদ্ধ পায়। চািা বৃবদ্ধ িাথবমক অিস্থায় অবতবিক্ত বৃবষ্ট্পাত পাষটি জন্য ক্ষবতকি, কািণ চািা অিস্থায় পাট েোঁড়াষনা 

পাবন িহয কিষত পাষি না। গাষেি বেবহক বৃবদ্ধি িমষয় একান্তিভাষি বৃবষ্ট্পাত পাষটি উচ্চ ফলষন িহায়ক। মাচ শ-ষম মাষি বশলাবৃবষ্ট্ হষল কবচ পাট 

গাে জভষে ফলন কষম যায়। 

িীজ হািিঃ    

পাষটি িীষজি অঙ্কুষিােগম ৯০-৯৫% হষল ভাল। পুিাতন িীজ ব্যিহাি কিা উবচত নয়। পুিাতন িীজ বনম্নমাষনি হয়।  

 

 

 

 

 

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


েকিঃ পাষটি িীষজি হাি   

পদ্ধবত 

পাষটি জাত ও িীজ হাি(ষকবজ/ একি) 

জেবশ পাট জতাো পাট 

িাবি পদ্ধবত ২.৪২-২.৮৩ ১.৬১-২.০২ 

বেটাষনা পদ্ধবত ৩.২৩-৪.০৪ ২.৪২- ৩.২৩  

 

বেটিষয় িপন অষপক্ষা িাবিষত বুনষল িীজ কম লাষগ। িাবিষত িপন কিষল পাষটি আঁষশি ফলন ও গুণগত মান বৃবদ্ধ পায়। িাবি পদ্ধবতষত চাে 

কিষল আন্তিঃপবিচচ শা ও িালাইনাশক িষয়াগ িহজ। 

িীজ জশাধনিঃ পাট ফিষল িধানত িীজিাবহত (Seed borne)  জিাগ হয়। জযমন- 

কাল পবি  (Black band), কাণ্ড পচা (Stem rot), এনথ্রাকষনাজ ( Anthracnose) 

 িীজ জশাধন কিষল এই জিাগিমূষহি আিমষনি কষম যায়। িীজ জশাধষনি জন্য বিস্তাবিত জানষত বনষচি বলাংষক বিক করুন  

িীজ জশাধন িম্পষকশ বিস্তাবিত জানষত বিক করুন 

জবম জশাধন িম্পষকশ বিস্তাবিত জানষত বিক করুন 

পাষটি িীজ িপনিঃ 

আমাষেি জেষশ িাধািণত বেটিষয় পাষটি িীজ িপন কিা হয়। এষক্ষষত্র জশে চাে জেওয়াি পি িীজ বেটিষয় এিাং মই বেষয় িীজ জেষক বেষত হষি। 

জবমষত িড় িড় জেলা থাকষল জিানাি পি পি মুগুি বেষয় তা জভষে বেষত হষি। িাবিষত িপষনি জক্ষষত্র জেবশ পাষটি িাবি জথষক িাবিি দূিত্ব ২০-

২৫জিবম এিাং জতাো পাষটি জন্য ২৫-৩০ জিবম। গাে জথষক গাষেি দূিত্ব উভয় পাষটি জক্ষষত্র ৫-৭জিবম। 

চািা পাতলাকিণিঃ 

জবমষত গাষেি িাংখ্যা জিবশ হষল চািা পাতলা কিা িষয়াজন। অবধক িাংখ্যক চািা গাষেি জন্য অবধক পবিমাণ খাদ্য ও পুবষ্ট্ি িষয়াজন হয়। গাষেি 

িাংখ্যা অবধক হষল চািা বলকবলষক হয়। িীজ িপষনি ৪০-৪৫ বেষনি মষে িাধািণত সুস্থ ও িিল গাে জিষখ দুি শল ও জপাকায় খাওয়া গাে উঠিষয় 

জফলষত হয়। িাবিষত িপন কিা হষল, িাবিি বভতি ৫-৮জিবমি মষে একটি কষি গাে জিষখ িাবক গাে উঠিষয় জফলষত হয়। গাষেি উচ্চতা ১০-২০ 

জিবম থাকাকালীন িমষয় ২ বকবস্তষত চািা পাতলা কিষত হষি। কািণ জিবশ পাতলা হষল গাষে শাখা িশাখা জষে, ঘন হষল গাে জতমবন জীণ শ শীণ শ 

হয়। উিম আঁশ পাওয়াি জন্য জকানটাই ভাল নয়। বিকাল জিলা মাটিিহ চািা শূন্যস্থাষন জিাপণ কিষত হয়। 

তষেি উৎি : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ িাংস্কিণ, জিষেম্বি,২০১৭। 

িাি  

মৃবিকা : 

জোআঁশ, জিষল জোআঁশ। 

 

 

মৃবিকা পিীক্ষা গষিেণাগাষিি ঠিকানা : 

মৃবিকা িম্পে উন্নয়ন ইনবিটিউট বিস্তাবিত জানষত বিক করুন 

https://drive.google.com/open?id=13z6coSEx-hxOyrnzHxJR4rNQkgSkH1mJ
https://drive.google.com/open?id=1RkAalyDEaNQqkNZrIn5knFWuTSRJQ5z-
http://www.srdi.gov.bd/


মাটিি পুবষ্ট্ উপাোন : বজি ও অজজি িাি বজি িািিঃ জগািি, আিজশনা ও িবুজ িাি এিাং জেঁষচািাি (ভাবম শ কমষপাি ) িাি ব্যিহাি কিা হয়। 

শতকিা ৫ ভাগ বজি উপাোন থাকাি কথা বকন্তু মাটিষত ০.৫ জথষক ১ শতাাংশ বজি বিদ্যমান। মুখ্য উপাোনিঃ কাি শন, হাইষরাষজন, অবিষজন, 

নাইষরাষজন, ফিফিাি, পটাবশয়াম, কযালবিয়াম,িালফাি ও ম্যাগষনবিয়াম । জগৌণ উপাোনিঃ কপাি, মবলষিাবিনাম, আয়িন, জিাবিন, বিবলকন, 

জকািাল্ট, েস্তা ও জিািন। 

িাি পবিবচবত : 

িাি পবিবচবত বিস্তাবিত জানষত বিক করুন 

 

জভজাল িাি জচনাি উপায় : 

জভজাল িাি শনাক্তকিণ িম্পষকশ বিস্তাবিত জানষত বিক করুন 

 

ফিষলি িাি সুপাবিশ : 

িাষিি নাম িাষিি পবিমাণ (ষকবজ/একি) 

বজি িাি ২-৪ টন 

ইউবিয়া ৬৮-১০১ জকবজ 

টি এি বপ ৪০-৬০জকবজ 

এম বপ ৪০-৪৮জকবজ 

বজপিাম ২০-৩২ জকবজ 

েস্তা ১.৬-২.৮০জকবজ 

অনুষমাবেত িষলাচুন (অম্ল মাটিি জন্য) ১৬১-২৮৩জকবজ 

 

 িািিষয়াষগিপদ্ধবতিঃ 

ইউবিয়া িাষে িাবক িি িাি জবম বতবিি িময় মাটিষত বমবশষয় বেন। িপষনি বেন ইউবিয়া ৮ ভাষগি ১ ভাগ এিাং ৬ িপ্তাহ পষি িাবক ইউবিয়া 

িষয়াগ কিষিন।  

ফিষলি িাি সুপাবিশ (জাত বভবিক) (ষকবজ/ষহক্টি) জেয়া হল  

জাষতি নাম 

  

                           িাষিি পবিমাপ      

ইউবিয়া টি এি বপ এম বপ বজপিাম বজাংক 

বি ১৫৪, বিবভএল-১,বিবভই-

৩, বিবি-৪৫, ও-৪ 

১৬৬ জকবজ ২৫ জকবজ ৩০ জকবজ ৪৫ জকবজ ১১ জকবজ 

ও-৯৮৯৭ ২০০ জকবজ ৫০ জকবজ ৬০ জকবজ ৬০ জকবজ ১১ জকবজ 

ওএম-১ ১৭৬ জকবজ ৫০ জকবজ ৪০ জকবজ ৯৫ জকবজ ১১ জকবজ 

বিষজআিআই জেবশ পাট-৫ ১১০ জকবজ ২৫ জকবজ ৪০ জকবজ     

বিষজআিআই  জেবশ পাট-৬ 

(বিষজবি-৮৩) 

২২০ জকবজ ৫০ জকবজ ৪০ জকবজ     

বিষজআিআই জেবশ পাট-৭ ২২০ জকবজ ৫০ জকবজ ৪০ জকবজ     

বিষজআিআই জেবশ পাট-৮ ১৬৬ জকবজ ২৫ জকবজ ৩০ জকবজ ৪৫ জকবজ ১১ জকবজ 

ও-৭২ ১৬৭ জকবজ ৫০ জকবজ ৮০ জকবজ ১০০ জকবজ   

বিনা পাট- ২, এটম পাট- ৩৮ ১০০-২০০ জকবজ ৭০-৯০ জকবজ ৮০-১২০ জকবজ ৫০-৬০ জকবজ   

  

 

https://drive.google.com/open?id=1gR790YRQov5sKrNPR5RB_90jp3Nj6ptd
https://drive.google.com/open?id=17AJ4Rop7x7UDu1bfNoVjYSiOSe5M8him


িািিষয়াষগিপদ্ধবতিঃ 

ইউবিয়া িাষে িাবক িি িাি জবম বতবিি িময় মাটিষত বমবশষয় বেন। িপষনি বেন ইউবিয়া ৮ ভাষগি ১ ভাগ এিাং ৬ িপ্তাহ পষি িাবক ইউবিয়া 

িষয়াগ কিষিন।  

অনলাইন িাি সুপাবিশ বিস্তাবিত জানষত বিক করুন 

তষেি উৎি : 

িাাংলাষেশ পাট গষিেণা ইনবিটিউট (বিষজআিআই), ১৮-০১-২০১৮। 

কৃবে তে িাবভ শি (এআইএি), ১৮-০১-২০১৮। 

জিচ ব্যিস্থাপনা  

িণ শনা : জবমষত িষয়াজন মত জিচ বেষত হষি। আিাি অবতবিক্ত জিচ বেষল েষল পড়া জিাগ জেখা বেষত পাষি। অবতবিক্ত বৃবষ্ট্ি ফষল যাষত জলািদ্ধতা 

সৃবষ্ট্ না হয় জি জন্য সুষ্ট্ পাবন বনষ্কাশষনি ব্যিস্থা কিষত হষি। 

জিচ ব্যিস্থাপনা : 

এ ফিষল িাধািণত জিষচি িষয়াজন হয় না। তষি িীজ িপষনি আষগ অবতমাত্রায় খিা হষল হালকা জিচ বেষয় জজা এষন িীজ িপন কিা যায়। 

চািা  গজাষনাি পি ৩-৪ পাতা হষল যবে অবতমাত্রায় খিা জেখা জেয় িষয়াজষন িম্পূিক জিচ জেয়া জযষত পাষি।  

জিচ ও বনকাশ পদ্ধবত : 

1: শবক্তচাবলত জিচ যন্ত্র বেষয় জিচ জেয়া জযষত পাষি। জতাো পাট জলািব্ধতা িহয কিষত পাষি না বিধায়, জবমষত নালা জিষখ অবতবিক্ত পাবন 

তািাতাবড় জিি কিষত হষি। 

 

লিণাক্ত এলাকায় জিচ িযুবক্ত : 

উপকূলীয় জয িি এলাকায় জবমষত িি থাষক না জি িি জবমষত িীজ িপষনি আষগ জিচ বেষয় িীজ িপন কিষত হষি। জবমি পাষশ জলাধাি (বমবন 

পুকুি) বতবি কষি বৃবষ্ট্ি পাবন জবমষয় জিচ বেষত হষি। 

তষেি উৎি : 

িাাংলাষেশ পাট গষিেণা ইনবিটিউট (বিষজআিআই) ১২-০১-২০১৮, কৃবেকথা- আবিন-১৪২১ িাংখ্যা। 

আগাো 

আগাোি নাম : ফুিকা জিগুন 

আগাো জোষনাি জমৌসুম : খবিফ 

আগাোি ধিন : একিে শজীিী 

িবতকাষিি উপায় : 

AvMvQv `g‡bi Rb¨ exR ec‡bi 15-20 w`‡b 1 evi Ges 40-45 w`‡b 1 evi wbovbx †`Iqv nq I cvZjv Kiv nq| GQvov 70-90 w`‡b 

GKevi UvbvevQ I KvUvevQ †`Iqv †h‡Z cv‡i| GB ev‡Qi gva¨‡g c Övß cvU †d‡j bv w`‡q cPv‡j fvj gv‡bi Avk cvIqv hvq| Pviv 

Ae¯’vq wbovbx w`‡q Zz‡j wb‡j GB AvMvQv †Zgb Qov‡Z cv‡i bv| kl¨ ch©vq Abymib K‡iI AvMvQv `gb Kiv hvq| †hgbt Avjy Pv‡li 

ci cvU Pvl Ki‡j AvMvPv `gb LiP bvB ej‡jB P‡j| 

ivmvqwbK `gb e¨e ’̄vt exR ec‡bi c~‡e© hw` Rwg cwZZ _v‡K Zvn‡j ec‡bi AšÍZ 25-30 w`b c~‡e©Rwg‡Z GKevi Pvl w`‡q MøvB‡dv‡mU 

†¯úª Ki‡j mg Í̄ MvQ Ges AvMvQv g‡i hv‡e| †¯úª Kivi 25-30 w`b ci cvU exR ecb Ki‡j AvMvQvi Dc`ªe Kg nq| 

তষেি উৎি : 

http://www.frs-bd.com/
http://www.bjri.gov.bd/
http://www.ais.gov.bd/
http://www.bjri.gov.bd/


েবক্ষণািষলি উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা কাউবিল, নষভম্বি, ২০১৩। 

আগাোি নাম : শাকনষট 

আগাো জোষনাি জমৌসুম : িবি ও খবিফ 

আগাোি ধিন : একিে শজীিী 

িবতকাষিি উপায় : 

AvMvQv `g‡bi Rb¨ exR ec‡bi 15-20 w`‡b 1 evi Ges 40-45 w`‡b 1 evi wbovbx †`Iqv nq I cvZjv Kiv nq| GQvov 70-90 w`‡b 

GKevi UvbvevQ I KvUvevQ †`Iqv †h‡Z cv‡i| GB ev‡Qi gva¨‡g c Övß cvU †d‡j bv w`‡q cPv‡j fvj gv‡bi Avk cvIqv hvq|GB AvMvQv 

wbqš¿b Kiv wKQzUv Kómva¨|b Z‡e Pviv Ae¯’vq wbovbx w`‡q Zz‡j wb‡j GB AvMvQv †Zgb Qov‡Z cv‡i bv| kl¨ ch©vq Abymib K‡iI 

AvMvQv `gb Kiv hvq| †hgbt Avjy Pv‡li ci cvU Pvl Ki‡j AvMvPv `gb LiP bvB ej‡jB P‡j| 

ivmvqwbK `gb e¨e ’̄vt exR ec‡bi c~‡e© hw` Rwg cwZZ _v‡K Zvn‡j ec‡bi AšÍZ 25-30 w`b c~‡e©Rwg‡Z GKevi Pvl w`‡q MøvB‡dv‡mU 

†¯úª Ki‡j mg Í̄ MvQ Ges AvMvQv g‡i hv‡e| †¯úª Kivi 25-30 w`b ci cvU exR ecb Ki‡j AvMvQvi Dc`ªe Kg nq| 

তষেি উৎি : 

েবক্ষণািষলি উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা কাউবিল, নষভম্বি, ২০১৩। 

আগাোি নাম : কোঁটানষট 

আগাো জোষনাি জমৌসুম : খবিফ 

আগাোি ধিন : একিে শজীিী 

িবতকাষিি উপায় : 

AvMvQv `g‡bi Rb¨ exR ec‡bi 15-20 w`‡b 1 evi Ges 40-45 w`‡b 1 evi wbovbx †`Iqv nq I cvZjv Kiv nq| GQvov 70-90 w`‡b 

GKevi UvbvevQ I KvUvevQ †`Iqv †h‡Z cv‡i| GB ev‡Qi gva¨‡g c Övß cvU †d‡j bv w`‡q cPv‡j fvj gv‡bi Avk cvIqv hvq|Pviv Ae¯’vq 

wbovbx w`‡q Zz‡j wb‡j GB AvMvQv †Zgb Qov‡Z cv‡i bv|kl¨ ch©vq Abymib K‡iI AvMvQv `gb Kiv hvq| †hgbt Avjy Pv‡li ci cvU 

Pvl Ki‡j AvMvPv `gb LiP bvB ej‡jB P‡j| 

ivmvqwbK `gb e¨e ’̄vt exR ec‡bi c~‡e© hw` Rwg cwZZ _v‡K Zvn‡j ec‡bi AšÍZ 25-30 w`b c~‡e©Rwg‡Z GKevi Pvl w`‡q MøvB‡dv‡mU 

†¯úª Ki‡j mg Í̄ MvQ Ges AvMvQv g‡i hv‡e| †¯úª Kivi 25-30 w`b ci cvU exR ecb Ki‡j AvMvQvi Dc`ªe Kg nq| 

তষেি উৎি : 

েবক্ষণািষলি উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা কাউবিল, নষভম্বি, ২০১৩। 

আগাোি নাম : জোট েবধয়া 

আগাো জোষনাি জমৌসুম : খবিফ 

আগাোি ধিন : একিে শজীিী 

িবতকাষিি উপায় : 

AvMvQv `g‡bi Rb¨ exR ec‡bi 15-20 w`‡b 1 evi Ges 40-45 w`‡b 1 evi wbovbx †`Iqv nq I cvZjv Kiv nq| GQvov 70-90 w`‡b 

GKevi UvbvevQ I KvUvevQ †`Iqv †h‡Z cv‡i| GB ev‡Qi gva¨‡g c Övß cvU †d‡j bv w`‡q cPv‡j fvj gv‡bi Avk cvIqv hvq|kl¨ ch©vq 

Abymib K‡iI AvMvQv `gb Kiv hvq| †hgbt Avjy Pv‡li ci cvU Pvl Ki‡j AvMvPv `gb LiP bvB ej‡jB P‡j| 

ivmvqwbK `gb e¨e ’̄vt exR ec‡bi c~‡e© hw` Rwg cwZZ _v‡K Zvn‡j ec‡bi AšÍZ 25-30 w`b c~‡e©Rwg‡Z GKevi Pvl w`‡q MøvB‡dv‡mU 

†¯úª Ki‡j mg Í̄ MvQ Ges AvMvQv g‡i hv‡e| †¯úª Kivi 25-30 w`b ci cvU exR ecb Ki‡j AvMvQvi Dc`ªe Kg nq| 

তষেি উৎি : 

েবক্ষণািষলি উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা কাউবিল, নষভম্বি, ২০১৩। 



আগাোি নাম : িড় েবধয়া 

আগাো জোষনাি জমৌসুম : িবি ও খবিফ 

আগাোি ধিন : একিে শজীিী 

িবতকাষিি উপায় : 

AvMvQv `g‡bi Rb¨ exR ec‡bi 15-20 w`‡b 1 evi Ges 40-45 w`‡b 1 evi wbovbx †`Iqv nq I cvZjv Kiv nq| GQvov 70-90 w`‡b 

GKevi UvbvevQ I KvUvevQ †`Iqv †h‡Z cv‡i| GB ev‡Qi gva¨‡g c Övß cvU †d‡j bv w`‡q cPv‡j fvj gv‡bi Avk cvIqv hvq| wbovbx 

w`‡q GKevi Zz‡j wb‡j GB AvMvQv †Zgb Qov‡Z cv‡i bv|kl¨ ch©vq Abymib K‡iI AvMvQv `gb Kiv hvq| †hgbt Avjy Pv‡li ci cvU 

Pvl Ki‡j AvMvPv `gb LiP bvB ej‡jB P‡j| 

ivmvqwbK `gb e¨e ’̄vt exR ec‡bi c~‡e© hw` Rwg cwZZ _v‡K Zvn‡j ec‡bi AšÍZ 25-30 w`b c~‡e©Rwg‡Z GKevi Pvl w`‡q MøvB‡dv‡mU 

†¯úª Ki‡j mg Í̄ MvQ Ges AvMvQv g‡i hv‡e| †¯úª Kivi 25-30 w`b ci cvU exR ecb Ki‡j AvMvQvi Dc`ªe Kg nq| 

তষেি উৎি : 

েবক্ষণািষলি উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা কাউবিল, নষভম্বি, ২০১৩। 

আগাোি নাম : বশয়াল জলজা 

আগাো জোষনাি জমৌসুম : খবিফ 

আগাোি ধিন : একিে শজীিী 

িবতকাষিি উপায় : 

AvMvQv `g‡bi Rb¨ exR ec‡bi 15-20 w`‡b 1 evi Ges 40-45 w`‡b 1 evi wbovbx †`Iqv nq I cvZjv Kiv nq| GQvov 70-90 w`‡b 

GKevi UvbvevQ I KvUvevQ †`Iqv †h‡Z cv‡i| GB ev‡Qi gva¨‡g cÖvß cvU †d‡j bv w`‡q cPv‡j fvj gv‡bi Avk cvIqv hvq| kl¨ ch©vq 

Abymib K‡iI AvMvQv `gb Kiv hvq| †hgbt Avjy Pv‡li ci cvU Pvl Ki‡j AvMvPv `gb LiP bvB ej‡jB P‡j| 

ivmvqwbK `gb e¨e ’̄vt exR ec‡bi c~‡e© hw` Rwg cwZZ _v‡K Zvn‡j ec‡bi AšÍZ 25-30 w`b c~‡e©Rwg‡Z GKevi Pvl w`‡q MøvB‡dv‡mU 

†¯úª Ki‡j mg Í̄ MvQ Ges AvMvQv g‡i hv‡e| †¯úª Kivi 25-30 w`b ci cvU exR ecb Ki‡j AvMvQvi Dc ª̀e Kg nq| GZ mgq bv 

_vK‡j exR ec‡bi 10-12 w`b ci Rwg‡Z †Rv Ae ’̄v _vK‡j 500 wjUvi cvwb‡Z 650 wgwj wjUvi/‡n±i nv‡i জফষনািাষিাপ-বপ-

ইথাইল ‡¯úª K‡i AvMvQv wKq`vsk `gb Kiv hvq|  

তষেি উৎি : 

েবক্ষণািষলি উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা কাউবিল, নষভম্বি, ২০১৩। 

আগাোি নাম : বগটলা ঘাি 

আগাো জোষনাি জমৌসুম : খবিফ 

আগাোি ধিন : একিে শজীিী 

িবতকাষিি উপায় : 

AvMvQv `g‡bi Rb¨ exR ec‡bi 15-20 w`‡b 1 evi Ges 40-45 w`‡b 1 evi wbovbx †`Iqv nq I cvZjv Kiv nq| GQvov 70-90 w`‡b 

GKevi UvbvevQ I KvUvevQ †`Iqv †h‡Z cv‡i| GB ev‡Qi gva¨‡g c Övß cvU †d‡j bv w`‡q cPv‡j fvj gv‡bi Avk cvIqv hvq|kl¨ ch©vq 

Abymib K‡iI AvMvQv `gb Kiv hvq| †hgbt Avjy Pv‡li ci cvU Pvl Ki‡j AvMvPv `gb LiP bvB ej‡jB P‡j| 

ivmvqwbK `gb e¨e ’̄vt exR ec‡bi c~‡e© hw` Rwg cwZZ _v‡K Zvn‡j ec‡bi AšÍZ 25-30 w`b c~‡e©Rwg‡Z GKevi Pvl w`‡q MøvB‡dv‡mU 

†¯úª Ki‡j mg Í̄ MvQ Ges AvMvQv g‡i hv‡e| †¯úª Kivi 25-30 w`b ci cvU exR ecb Ki‡j AvMvQvi Dc ª̀e Kg nq| GZ mgq bv 

_vK‡j exR ec‡bi 10-12 w`b ci Rwg‡Z †Rv Ae ’̄v _vK‡j 500 wjUvi cvwb‡Z 650 wgwj wjUvi/‡n±i nv‡i জফষনািাষিাপ-বপ-

ইথাইল, কুইজাষলাফপ- বপ-ইথাইল ‡¯úª K‡i AvMvQv wKq`vsk `gb Kiv hvq|  

তষেি উৎি : 



েবক্ষণািষলি উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা কাউবিল, নষভম্বি, ২০১৩। 

আগাোি নাম : আঙ্গুবল ঘাে 

আগাো জোষনাি জমৌসুম : খবিফ 

আগাোি ধিন : িে শজীিী 

িবতকাষিি উপায় : 

AvMvQv `g‡bi Rb¨ exR ec‡bi 15-20 w`‡b 1 evi Ges 40-45 w`‡b 1 evi wbovbx †`Iqv nq I cvZjv Kiv nq| GQvov 70-90 w`‡b 

GKevi UvbvevQ I KvUvevQ †`Iqv †h‡Z cv‡i| GB ev‡Qi gva¨‡g c Övß cvU †d‡j bv w`‡q cPv‡j fvj gv‡bi Avk cvIqv hvq|kl¨ ch©vq 

Abymib K‡iI AvMvQv `gb Kiv hvq| †hgbt Avjy Pv‡li ci cvU Pvl Ki‡j AvMvPv `gb LiP bvB ej‡jB P‡j| 

ivmvqwbK `gb e¨e ’̄vt exR ec‡bi c~‡e© hw` Rwg cwZZ _v‡K Zvn‡j ec‡bi AšÍZ 25-30 w`b c~‡e©Rwg‡Z GKevi Pvl w`‡q MøvB‡dv‡mU 

†¯úª Ki‡j mg Í̄ MvQ Ges AvMvQv g‡i hv‡e| †¯úª Kivi 25-30 w`b ci cvU exR ecb Ki‡j AvMvQvi Dc ª̀e Kg nq| GZ mgq bv 

_vK‡j exR ec‡bi 10-12 w`b ci Rwg‡Z †Rv Ae ’̄v _vK‡j 500 wjUvi cvwb‡Z 650 wgwj wjUvi/‡n±i nv‡i জফষনািাষিাপ-বপ-

ইথাইল, কুইজাষলাফপ- বপ-ইথাইল ‡¯úª K‡i AvMvQv `gb Kiv hvq|  

তষেি উৎি : 

েবক্ষণািষলি উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা কাউবিল, নষভম্বি, ২০১৩। 

আগাোি নাম : ভাোইল িা মুথা 

আগাো জোষনাি জমৌসুম : িবি ও খবিফ 

আগাোি ধিন : িহুিেী 

িবতকাষিি উপায় : 

AvMvQv `g‡bi Rb¨ exR ec‡bi 15-20 w`‡b 1 evi Ges 40-45 w`‡b 1 evi wbovbx †`Iqv nq I cvZjv Kiv nq| GQvov 70-90 w`‡b 

GKevi UvbvevQ I KvUvevQ †`Iqv †h‡Z cv‡i| GB ev‡Qi gva¨‡g c Övß cvU †d‡j bv w`‡q cPv‡j fvj gv‡bi Avk cvIqv hvq|kl¨ ch©vq 

Abymib K‡iI AvMvQv `gb Kiv hvq| †hgbt Avjy Pv‡li ci cvU Pvl Ki‡j AvMvPv `gb LiP bvB ej‡jB P‡j| 

ivmvqwbK `gb e¨e ’̄vt exR ec‡bi c~‡e© hw` Rwg cwZZ _v‡K Zvn‡j ec‡bi AšÍZ 25-30 w`b c~‡e©Rwg‡Z GKevi Pvl w`‡q MøvB‡dv‡mU 

†¯úª Ki‡j mg Í̄ MvQ Ges AvMvQv g‡i hv‡e| †¯úª Kivi 25-30 w`b ci cvU exR ecb Ki‡j AvMvQvi Dc ª̀e Kg nq| GZ mgq bv 

_vK‡j exR ec‡bi 10-12 w`b ci Rwg‡Z †Rv Ae ’̄v _vK‡j 500 wjUvi cvwb‡Z 200 M Övg/‡n±i nv‡i ইষথাবি িালফুিান িবিউবজ ‡¯úª 

K‡i AvMvQv `gb Kiv hvq|   

 তষেি উৎি : 

েবক্ষণািষলি উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা কাউবিল, নষভম্বি, ২০১৩। 

আগাোি নাম : কানাইনালা 

আগাো জোষনাি জমৌসুম : িবি, খবিফ 

আগাোি ধিন : িহুিে শজীিী 

িবতকাষিি উপায় : 

িীজ িপষনি ১৫-২০ বেষনি মষে ১ম বনড়াবন এিাং ৩৫-৪০ বেন পি ২য় বনড়াবন জেয়া । জবমষত আগাোি পবিমাণ জিবশ হষল ৩য় বনড়াবন জেয়া । 

িষয়াজষন আঁচড়া জেয়া  জযষত পাষি ।  ফিল পয শায় অনুিিণ  কষিও আগাো বনয়ন্ত্রণ কিা যায়।  

তষেি উৎি : 

েবক্ষণািষলি উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা কাউবিল, নষভম্বি, ২০১৩। 

আগাোি নাম : হলষে মুথা 



আগাো জোষনাি জমৌসুম : খবিফ 

আগাোি ধিন : একিে শজীিী 

িবতকাষিি উপায় : 

িীজ িপষনি ১৫-২০ বেষনি মষে ১ম বনড়াবন এিাং ৩৫-৪০ বেন পি ২য় বনড়াবন জেয়া । জবমষত আগাোি পবিমাণ জিবশ হষল ৩য় বনড়াবন জেয়া । 

িষয়াজষন আঁচড়া জেয়া  জযষত পাষি ।  ফিল পয শায় অনুিিণ  কষিও আগাো বনয়ন্ত্রণ কিা যায়। 

তষেি উৎি : 

েবক্ষণািষলি উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা কাউবিল, নষভম্বি, ২০১৩। 

আগাোি নাম : কাকপায়া ঘাি 

আগাো জোষনাি জমৌসুম : খবিফ 

আগাোি ধিন : একিে শজীিী 

িবতকাষিি উপায় : 

AvMvQv `g‡bi Rb¨ exR ec‡bi 15-20 w`‡b 1 evi Ges 40-45 w`‡b 1 evi wbovbx †`Iqv nq I cvZjv Kiv nq| GQvov 70-90 w`‡b 

GKevi UvbvevQ I KvUvevQ †`Iqv †h‡Z cv‡i| GB ev‡Qi gva¨‡g c Övß cvU †d‡j bv w`‡q cPv‡j fvj gv‡bi Avk cvIqv hvq|kl¨ ch©vq 

Abymib K‡iI AvMvQv `gb Kiv hvq| †hgbt Avjy Pv‡li ci cvU Pvl Ki‡j AvMvPv `gb LiP bvB ej‡jB P‡j| 

ivmvqwbK `gb e¨e ’̄vt exR ec‡bi c~‡e© hw` Rwg cwZZ _v‡K Zvn‡j ec‡bi AšÍZ 25-30 w`b c~‡e©Rwg‡Z GKevi Pvl w`‡q MøvB‡dv‡mU 

†¯úª Ki‡j mg Í̄ MvQ Ges AvMvQv g‡i hv‡e| †¯úª Kivi 25-30 w`b ci cvU exR ecb Ki‡j AvMvQvi Dc ª̀e Kg nq| GZ mgq bv 

_vK‡j exR ec‡bi 10-12 w`b ci Rwg‡Z †Rv Ae ’̄v _vK‡j 500 wjUvi cvwb‡Z 650 wgwj wjUvi/‡n±i nv‡i জফষনািাষিাপ-বপ-

ইথাইল, কুইজাষলাফপ-বপ-ইথাইল ‡¯úª K‡i AvMvQv wKq`vsk `gb Kiv hvq|  

তষেি উৎি : 

েবক্ষণািষলি উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা কাউবিল, নষভম্বি, ২০১৩। 

আগাোি নাম : ক্ষুষে শ্যামা 

আগাো জোষনাি জমৌসুম : খবিফ 

আগাোি ধিন : একিে শজীিী 

িবতকাষিি উপায় : 

AvMvQv `g‡bi Rb¨ exR ec‡bi 15-20 w`‡b 1 evi Ges 40-45 w`‡b 1 evi wbovbx †`Iqv nq I cvZjv Kiv nq| GQvov 70-90 w`‡b 

GKevi UvbvevQ I KvUvevQ †`Iqv †h‡Z cv‡i| GB ev‡Qi gva¨‡g c Övß cvU †d‡j bv w`‡q cPv‡j fvj gv‡bi Avk cvIqv hvq|kl¨ ch©vq 

Abymib K‡iI AvMvQv `gb Kiv hvq| †hgbt Avjy Pv‡li ci cvU Pvl Ki‡j AvMvPv `gb LiP bvB ej‡jB P‡j| 

ivmvqwbK `gb e¨e ’̄vt exR ec‡bi c~‡e© hw` Rwg cwZZ _v‡K Zvn‡j ec‡bi AšÍZ 25-30 w`b c~‡e©Rwg‡Z GKevi Pvl w`‡q MøvB‡dv‡mU 

†¯úª Ki‡j mg Í̄ MvQ Ges AvMvQv g‡i hv‡e| †¯úª Kivi 25-30 w`b ci cvU exR ecb Ki‡j AvMvQvi Dc ª̀e Kg nq| GZ mgq bv 

_vK‡j exR ec‡bi 10-12 w`b ci Rwg‡Z †Rv Ae ’̄v _vK‡j 500 wjUvi cvwb‡Z 650 wgwj wjUvi/‡n±i nv‡i জফষনািাষিাপ-বপ-

ইথাইল, কুইজাষলাফপ-বপ-ইথাইল ‡¯úª K‡i AvMvQv `gb Kiv hvq|  

তষেি উৎি : 

েবক্ষণািষলি উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা কাউবিল, নষভম্বি, ২০১৩। 

আগাোি নাম : চাপড়া 

আগাো জোষনাি জমৌসুম : িবি, খবিফ 

আগাোি ধিন : িহুিে শজীিী 



িবতকাষিি উপায় : 

AvMvQv `g‡bi Rb¨ exR ec‡bi 15-20 w`‡b 1 evi Ges 40-45 w`‡b 1 evi wbovbx †`Iqv nq I cvZjv Kiv nq| GQvov 70-90 w`‡b 

GKevi UvbvevQ I KvUvevQ †`Iqv †h‡Z cv‡i| GB ev‡Qi gva¨‡g c Övß cvU †d‡j bv w`‡q cPv‡j fvj gv‡bi Avk cvIqv hvq|kl¨ ch©vq 

Abymib K‡iI AvMvQv `gb Kiv hvq| †hgbt Avjy Pv‡li ci cvU Pvl Ki‡j AvMvPv `gb LiP bvB ej‡jB P‡j| 

ivmvqwbK `gb e¨e ’̄vt exR ec‡bi c~‡e© hw` Rwg cwZZ _v‡K Zvn‡j ec‡bi AšÍZ 25-30 w`b c~‡e©Rwg‡Z GKevi Pvl w`‡q MøvB‡dv‡mU 

†¯úª Ki‡j mg Í̄ MvQ Ges AvMvQv g‡i hv‡e| †¯úª Kivi 25-30 w`b ci cvU exR ecb Ki‡j AvMvQvi Dc ª̀e Kg nq| GZ mgq bv 

_vK‡j exR ec‡bi 10-12 w`b ci Rwg‡Z †Rv Ae ’̄v _vK‡j 500 wjUvi cvwb‡Z 650 wgwj wjUvi/‡n±i nv‡i জফষনািাষিাপ-বপ-

ইথাইল, কুইজাষলাফপ-বপ-ইথাইল ‡¯úª K‡i AvMvQv wKq`vsk `gb Kiv hvq|  

তষেি উৎি : 

েবক্ষণািষলি উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা কাউবিল, নষভম্বি, ২০১৩। 

আগাোি নাম : গইচা 

আগাো জোষনাি জমৌসুম : খবিফ 

আগাোি ধিন : িহুিে শজীিী 

িবতকাষিি উপায় : 

AvMvQv `g‡bi Rb¨ exR ec‡bi 15-20 w`‡b 1 evi Ges 40-45 w`‡b 1 evi wbovbx †`Iqv nq I cvZjv Kiv nq| GQvov 70-90 w`‡b 

GKevi UvbvevQ I KvUvevQ †`Iqv †h‡Z cv‡i| GB ev‡Qi gva¨‡g cÖvß cvU †d‡j bv w`‡q cPv‡j fvj gv‡bi Avk cvIqv hvq| kl¨ ch©vq 

Abymib K‡iI AvMvQv `gb Kiv hvq| †hgbt Avjy Pv‡li ci cvU Pvl Ki‡j AvMvPv `gb LiP bvB ej‡jB P‡j| 

ivmvqwbK `gb e¨e ’̄vt exR ec‡bi c~‡e© hw` Rwg cwZZ _v‡K Zvn‡j ec‡bi AšÍZ 25-30 w`b c~‡e©Rwg‡Z GKevi Pvl w`‡q MøvB‡dv‡mU 

†¯úª Ki‡j mg Í̄ MvQ Ges AvMvQv g‡i hv‡e| †¯úª Kivi 25-30 w`b ci cvU exR ecb Ki‡j AvMvQvi Dc ª̀e Kg nq| GZ mgq bv 

_vK‡j exR ec‡bi 10-12 w`b ci Rwg‡Z †Rv Ae ’̄v _vK‡j 500 wjUvi cvwb‡Z 650 wgwj wjUvi/‡n±i nv‡i জফষনািাষিাপ-বপ-

ইথাইল, কুইজাষলাফপ-বপ-ইথাইল ‡¯úª K‡i AvMvQv wKq`vsk `gb Kiv hvq|  

তষেি উৎি : 

েবক্ষণািষলি উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা কাউবিল, নষভম্বি, ২০১৩। 

আগাোি নাম : দূি শাঘাি 

আগাো জোষনাি জমৌসুম : িবি, খবিফ 

আগাোি ধিন : িহুিে শজীিী 

িবতকাষিি উপায় : 

AvMvQv `g‡bi Rb¨ exR ec‡bi 15-20 w`‡b 1 evi Ges 40-45 w`‡b 1 evi wbovbx †`Iqv nq I cvZjv Kiv nq| GQvov 70-90 w`‡b 

GKevi UvbvevQ I KvUvevQ †`Iqv †h‡Z cv‡i| GB ev‡Qi gva¨‡g c Övß cvU †d‡j bv w`‡q cPv‡j fvj gv‡bi Avk cvIqv hvq|kl¨ ch©vq 

Abymib K‡iI AvMvQv `gb Kiv hvq| †hgbt Avjy Pv‡li ci cvU Pvl Ki‡j AvMvPv `gb LiP bvB ej‡jB P‡j| 

ivmvqwbK `gb e¨e ’̄vt exR ec‡bi c~‡e© hw` Rwg cwZZ _v‡K Zvn‡j ec‡bi AšÍZ 25-30 w`b c~‡e©Rwg‡Z GKevi Pvl w`‡q MøvB‡dv‡mU 

†¯úª Ki‡j mg Í̄ MvQ Ges AvMvQv g‡i hv‡e| †¯úª Kivi 25-30 w`b ci cvU exR ecb Ki‡j AvMvQvi Dc ª̀e Kg nq| GZ mgq bv 

_vK‡j exR ec‡bi 10-12 w`b ci Rwg‡Z †Rv Ae ’̄v _vK‡j 500 wjUvi cvwb‡Z 650 wgwj wjUvi/‡n±i nv‡i জফষনািাষিাপ-বপ-

ইথাইল, কুইজাষলাফপ-বপ-ইথাইল ‡¯úª K‡i AvMvQv wKq`vsk `gb Kiv hvq|  

তষেি উৎি : 

েবক্ষণািষলি উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা কাউবিল, নষভম্বি, ২০১৩। 

 



আিহাওয়া ও দুষয শাগ  

িাাংলা মাষিি নাম : বচত্র 

ইাংষিবজ মাষিি নাম : মাচ শ 

ফিল ফলষনি িময়কাল : খবিফ- ১ , খবিফ-২ 

দুষয শাষগি নাম : খিা 

দুষয শাগ পূি শিস্তুবত : 

কৃবে আিহাওয়াি তে জপষত বিক করুন 

দুষয শাগকালীন/দুষয শাগ পিিতী িস্তুবত : 

খিা জেখা বেষল জবমষত িষয়াজনীয় জিষচি ব্যিস্থা কিা। 

দুষয শাগ পূি শিাতশা : খিা জেখা বেষল িম্পূিক জিচ বেন। 

িস্তুবত : দুষয শাগকাষল তাড়াতাবড় পাট জকষট জফলা এিাং পিিতী ফিষলি আিাষেি ব্যিস্থা জনয়া। 

তষেি উৎি : 

েবক্ষণািষলি উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা কাউবিল, নষভম্বি, ২০১৩। 

 

জপাকা  

জপাকাি নাম : জচষল জপাকা 

জপাকাি স্থানীয় নাম : : জনই 

জপাকা জচনাি উপায় : পূণ শিয়স্ক জপাকা ধূিি কাল িষঙি উইবভল। লম্বায় িায় ২ বম.বম.। িািা গাষয় িাো সূক্ষ্ম কাটা আষে। এ জপাকাি িম্মুষখ জোট 

িোঁকা শু ুঁড় আষে। অগ্রিক্ষ লম্বা চওড়ায় িমান এিাং বপেষনি বেক জগালাকৃবতি। িদ্যজাত কীড়া (গ্রাি) িাো িষঙি এষেি জকান পা জনই জেখষত “c” 

এি মত িোঁকা পুণ শাজ্ঞ কীড়াি েীঘ শ ৩ বম.বম. এিাং িস্থ ১ বম.বম. 

ক্ষবতি ধিণ : পাষটি চািা যখন ১২-১৫ জিবমিঃ লম্বা হয় তখন এ জপাকাি আিমন হয়। চািা অিস্থায় এিা আলবপষনি মত সূক্ষ্ম বেদ্র কষি পাতা 

খায় ।স্ত্রী জপাকা শু ুঁড় িািা গাষেি িগা ও বগষট বেদ্র কষি বিম পাষড়। বিম ফুষট কীড়া জিি হয়। এিা কাণ্ড বেদ্র কষি কাষণ্ডি বভষতষি চষল যায় এিাং 

কাষণ্ডি োল ও অন্যান্য কলা (টিসুয) জখষয় কাষণ্ডি বভতি মজ্জাষত িষিশ কষি িড় হষত থাষক। আিান্ত স্থান হষত এক িকাি আঠাষলা পোথ শ জিি 

হয় এিাং কীড়াি মষলি িাষথ বমষশ শক্ত বিঁষটি সৃবষ্ট্ কষি। পাট পচাষনাি িময় বিঁট পষচ না। জকান জকান িময় ফল ও জপাকা িািা আিান্ত হয়। 

ইহা মুখ্য মাকড় বহিাষি বচবিত । 

ক্ষবতি লক্ষণ : পাষটি চািা যখন ১২-১৫ জিবমিঃ লম্বা হয় তখন এ জপাকাি আিমন হয়। চািা অিস্থায় এিা আলবপষনি মত সূক্ষ্ম বেদ্র কষি পাতা 

খায় ।স্ত্রী জপাকা শু ুঁড় িািা গাষেি িগা ও বগষট বেদ্র কষি বিম পাষড়। বিম ফুষট কীড়া জিি হয়। এিা কাণ্ড বেদ্র কষি কাষণ্ডি বভতষি চষল যায় এিাং 

কাষণ্ডি োল ও অন্যান্য কলা (টিসুয) জখষয় কাষণ্ডি বভতি মজ্জাষত িষিশ কষি িড় হষত থাষক। আিান্ত স্থান হষত এক িকাি আঠাষলা পোথ শ জিি 

হয় এিাং কীড়াি মষলি িাষথ বমষশ শক্ত বিঁষটি সৃবষ্ট্ কষি। পাট পচাষনাি িময় বিঁট পষচ না। জকান জকান িময় ফল ও জপাকা িািা আিান্ত হয়। 

ইহা মুখ্য মাকড় বহিাষি বচবিত । 

আিমষণি পয শায় : চািা 

ফিষলি জয অাংষশ আিমণ কষি : কাণ্ড 

জপাকাি জযিি স্তি ক্ষবত কষি : পূণ শ িয়স্ক , কীড়া 

ব্যিস্থাপনা : 

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


আিান্ত গাে িাংগ্রহ কষি পুষত জফলা, জক্ষত পবিস্কাি িাখা, আিমন জিশী হষল িালাইনাশক ব্যিহাি কিষত হষি। কাি শাবিল জাতীয় কীটনাশক 

(ষযমন: জিবভন ৩০ গ্রাম ১০ বলটাি পাবনষত বমবশষয়) অথিা িায়াবজনন জাতীয় কীটনাশক (ষযমন: িাবি শয়ন ৬০ ইবি ৩০ বমবলবলটাি িবত ১০ 

বলটাি পাবনষত বমবশষয়) জে কিষত হষি । ঔেধ জে কিায় িতকশতা অিলম্বন কিষত হষি। 

িালাইনাশষকি বিস্তাবিত তষেি জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাষিি িতকশতা িম্পষকশ বিস্তাবিত জানষত বিক করুন 

  

 পূি শ-িস্তুবত : 

পাট জক্ষষতি আষশ পাষশ িনওকড়া গাে ও অন্যান্য আগাো থাকষল তা পবিষ্কাি িাখষত হষি । 

অন্যান্য : 

আিান্ত গাে িাংগ্রহ কষি পুষত জফলুন এিাং জক্ষত পবিস্কাি িাখুন 

তষেি উৎি : 

ফিষলি িালাই িািস্থাপনা, জমািঃ হািানুি িহমান, ২য় িাংস্কাি, ২০১৩। পাট, জকনাফ ও জমস্তাি ক্ষবতকািক জপাকামাকড় ও বনয়ন্ত্রন, কামরুজ্জামান 

ও িবফকুল ইিলাম, ২০১২। 

জপাকাি নাম : জঘাড়া জপাকা 

জপাকাি স্থানীয় নাম : : েটকা জপাকা 

জপাকা জচনাি উপায় : বিম জথষক শূককীট জিি হওয়াি পিপি এষেি িাং জথষক বঘষয় এিাং িমশ িবুজ হয় পুণ শতািাপ্ত কীড়া িায় ১.৫ ইবি ও 

গাষয়ি িাং িবুজ। পূণ শিয়স্ক জপাকা হালকা িাোবম িষঙি মথ। িামষনি পাখাি জফোঁটা ও আঁকািোঁকা কাল োগ আষে। পুরুে মষথি শুে জপকটিষনট 

ও স্ত্রী মষথি শুে সুত্রাকাি ধিষনি। 

ক্ষবতি ধিণ : বিম ফুষট কীড়া জিি হওয়াি পি পিই এিা পাট গাষেি কবচ িগা ও পাতা আিমন কষি। িথম অিস্থায় পাতা বেদ্র কষি খায় এিাং 

িড় হষত থাকষল পুষিা পাতা জখষয় জফষল। জকান জকান িময় কবচ িগা জখষয় জফষল এিাং িািাংিাি কবচ িগাষক আিমন কিাি ফষল গাষেি আগা 

নষ্ট্ হষয় যায় এিাং শাখা- িশাখা জিি হয়। এষত পাষটি ফলন ও আঁষশি গুনগত মান কষম যায় । ইহা মুখ্য জপাকা বহিাষি বচবিত । 

েমন ব্যিস্থা : 

আিমষণি পয শায় : িাড়ন্ত পয শায়, চািা 

ফিষলি জয অাংষশ আিমণ কষি : পাতা , িগা 

জপাকাি জযিি স্তি ক্ষবত কষি : বনম্ফ 

ব্যিস্থাপনা : 

আিমষনি মাত্রা জিশী হষল িালাইনাশক ব্যিহাি কিা জযষত পাষি জহয়াবজনন িা িায়াবজনন জাতীয় কীটনাশক (ষযমন: িাবি শয়ন ৬০ ইবি ৩০ 

বমবলবলটাি িবত ১০ বলটাি পাবনষত বমবশষয়) অথিা িাইপািষমবথ্রন জাতীয় কীটনাশক (ষযমন: বিপকি শ ১০ ইবি িা ওস্তাে ২০ বমবলবলটাি িবত 

১০ বলটাি পাবনষত বমবশষয় অথিা বিমবুশ ১০ ইবি ৫ বমবলবলটাি িবত ১০ বলটাি পাবনষত বমবশষয়) ১০ বেন পিপি ২-৩ িাি জে করুন।ঔেধ 

জে কিায় িতকশতা অিলম্বন কিষত হষি। 

িালাইনাশষকি বিস্তাবিত তষেি জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাষিি িতকশতা িম্পষকশ বিস্তাবিত জানষত বিক করুন 

পূি শ-িস্তুবত : 

শাবলক িা ময়না পাবখ জঘাড়া জপাকা জখষত পেন্দ কষি। পাট জক্ষষত গাষেি িাল পু ুঁষত পাবখ িিাি সুষযাগ কিষল এিা জপাকা জখষয় জপাকাি িাংখ্যা 

কবমষয় জফষল। 

অন্যান্য : 

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


জকষিাবিন জমশাষনা েবড় গাষেি উপি বেষয় জটষন বেষল জপাকাি আিমণ কষম যায় । 

তষেি উৎি : 

ফিষলি িালাই িািস্থাপনা, জমািঃ হািানুি িহমান, ২য় িাংস্কাি, ২০১৩। পাট, জকনাফ ও জমস্তাি ক্ষবতকািক জপাকামাকড় ও বনয়ন্ত্রন, কামরুজ্জামান 

ও িবফকুল ইিলাম, ২০১২। 

জপাকাি নাম : কাষলা বিো জপাকা 

জপাকাি স্থানীয় নাম : : জনই 

জপাকা জচনাি উপায় : পূণ শ িয়স্ক মষথি িঙ কাষলা পাখা ধূিি িাোমী িষঙি পাখাি উপি কাষলা জফাটা আষে। বপেষনি পাখা জজাড়া কমলা িষঙি। 

মষথি পাখাি উপষিি বশিা ও বকনািা িিািি অষনকগুষলা জোট জোট কাষলা জফাটা আষে এিাং জফাটাগুষলা একষত্র বমষশ জমাটা কাষলা োষগি সৃবষ্ট্ 

কষি। এ মষথি কীড়া িাথবমক অিস্থায় িাং িবুজ, িষমই িাোমী ও পষি কাষলা িষঙি হয়। এষেি শিীি ঘন শুে িািা আবৃত থাষক। পুনাে কীড়া 

লম্বায় ৪জিবমিঃ। 

ক্ষবতি ধিণ : জুন মাষিি িথম হষত জুলাই মাি পয শন্ত আিমষনি িময় । িাথবমক অিস্থায় কীড়া পাতাি িবুজ অাংশ খায় এিাং িষমই িড় হষত 

থাষক পষি পাতা খায় ও গাষেি বৃবদ্ধ িবতহত কষি। এ জপাকা গাষেি জগৌণ জপাকা বহষিষি বচবিত। 

আিমষণি পয শায় : িাড়ন্ত পয শায় 

জপাকামাকড় জীিনকাল : কীড়া 

ফিষলি জয অাংষশ আিমণ কষি : পাতা 

জপাকাি জযিি স্তি ক্ষবত কষি : কীড়া 

ব্যিস্থাপনা : 

বিষমি গাোিহ পাতা এিাং েলিদ্ধ কীড়া িহ পাতা িাংগ্রহ কষি পা িািা জচষপ জমষি জফলা অথিা গতশকষি মাটিষত পু ুঁষত জফলা। পাষটি বিো জপাকা 

েমষনি জন্য জহয়াবজনন িা িায়াবজনন ৬০% ইবি, নূভািন ৪০% ইবি, ইকালাি ২৫% ইবি ১.৫ বমবল ঔেধ ১ বলটাি পাবনষত িা ১৮ বমবল ঔেধ 

১২ বলটাি পাবনষত বমবশষয় অথিা বিপকি শ ১০% িা বিমবুশ ১০% ইবি অথিা কািাষত ১.৫ ইবি ৬ বমবল ঔেধ ১২ বলটাি পাবনষত বমবশষয় জে 

কিষত হষি । 

িালাইনাশষকি বিস্তাবিত তষেি জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাষিি িতকশতা িম্পষকশ বিস্তাবিত জানষত বিক করুন 

পূি শ-িস্তুবত : 

কাষলা বিোষপাকা তৃতীয় জখালি িেলাষনা পয শন্ত েলিদ্ধ অিস্থা থাষক । তখন জপাকািহ পাতাগুবল তুষল পুবড়ষয় জফষল িা জকষিাবিন বমবেত পাবনষত 

ডুষি জমষি জফলা যায় । 

তষেি উৎি : 

ফিষলি িালাই িািস্থাপনা, জমািঃ হািানুি িহমান, ২য় িাংস্কাি, ২০১৩। পাট, জকনাফ ও জমস্তাি ক্ষবতকািক জপাকামাকড় ও বনয়ন্ত্রন, কামরুজ্জামান 

ও িবফকুল ইিলাম, ২০১২। 

জপাকাি নাম : কাতবি জপাকা 

জপাকাি স্থানীয় নাম : : জনই 

জপাকা জচনাি উপায় : পূণ শিয়স্ক জপাকা একটি জোট মথ। িামষনি িানাি উপষি কাষলা জফাটা আষে। বকন্তু বপেষনি িানা িাো।িথম অিস্থায় এই 

মষথি কীড়াি িঙ িবুজ এিাং মাথা কাষলা হয়। পূণ শিয়স্ক কীড়াি িাং িবুজ অথিা জগালাবপ িাোমী। এষেি গাষয় শুে থাষক না, লম্বায় এিা ১ইবি 

িা ২.৫ জিবম। 

ক্ষবতি ধিণ : অল্প িয়স্ক কীড়া কুুঁবড় পাতাি জভতি লুবকষয় থাষক িষলিহষজই জচাষখ পষড় না। আিান্ত চািা গাষেি কবচ পাতাি উপি জপাকাি 

মষলি জোট জোট কাষলা িষঙি িবড় এিাং িগাি ঝোঁজিা কবচ পাতা জেষখ এষেি আিমণ িহষজই জচনা যায়। পূণ শিয়স্ক কীড়া গাষেি মাথাি িি 

পাতাই জখষয় জফষল এিাং গাষেি িগা পাতাশুন্য কষি জফষল। এষত গাে দুি শল হষয় পষড় ও গাষেি উচ্চতা কষম যায়। ফষল ফলন কষম যায়। এ 
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জপাকাি আিমষণ একষি ১.৫ হষত ২ মন পয শন্ত পাষটি ফলন কম হয়। এ জপাকা পাষটি জগৌণ বহষিষি বচবিত। জম জথষক জুন মাষি এষেি আিমণ 

জেখা যায়। খিাি িময় এষেি আিমণ বৃবদ্ধ পায়। 

আিমষণি পয শায় : িাড়ন্ত পয শায়, চািা 

জপাকামাকড় জীিনকাল : কীড়া 

ফিষলি জয অাংষশ আিমণ কষি : কাণ্ড , পাতা , কবচ পাতা 

জপাকাি জযিি স্তি ক্ষবত কষি : কীড়া , বনম্ফ 

ব্যিস্থাপনা : 

আিান্ত পাতা কীট িহ িাংগ্রহ কষি নষ্ট্ কিষত হষি,জক্ষষত িাল পালা পুষত জপাকা খােক পাবখ িিাি ব্যিস্থা কিা,আিমণ জিবশ হষল িায়াবজনন 

১.৫ বমবল/বলটাি পাবনি িাষথ বমবশষয় জে কিা।অথিা কুইনালফি ২০ ইবি, িনুলাি ২০ ইবি িা জিািপাইবিফি গ্রুষপি জযষকান কীটনাশক ২ 

বমবল/বলটাি পাবনষত বমবশষয় জে কিষত হষি । 

িালাইনাশষকি বিস্তাবিত তষেি জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাষিি িতকশতা িম্পষকশ বিস্তাবিত জানষত বিক করুন 

পূি শ-িস্তুবত : 

আিমণ িিণ এলাকায় জেবিষত পাট িীজ িপন কষি আিমণ িবতষিাধ কিা।পাট জক্ষষত গাষেি িাল পু ুঁষত পাবখ িিাি সুষযাগ কিষল এিা জপাকা 

জখষয় জপাকাি িাংখ্যা কবমষয় জফষল। 

তষেি উৎি : 

ফিষলি িালাই িািস্থাপনা, জমািঃ হািানুি িহমান, ২য় িাংস্কাি, ২০১৩। পাট, জকনাফ ও জমস্তাি ক্ষবতকািক জপাকামাকড় ও বনয়ন্ত্রন, কামরুজ্জামান 

ও িবফকুল ইিলাম, ২০১২। 

জপাকাি নাম : লাল মাকড় 

জপাকাি স্থানীয় নাম : : জনই 

জপাকা জচনাি উপায় : লাল মাকড় িাধািণত িয়স্ক এিাং নািী পাট িীজ ফিষল আিমণ কষি থাষক। পূন শাজ্ঞ স্ত্রী মাকড় খুিই ক্ষুদ্র লাল িষঙি তষি 

খাবল জচাষখ এষেিষক গাষেি পাতাি উষল্টাবেষক জেখষত পাওয়া যায়। এিা বিম্বাকৃবত ও লম্বায় ০.৪৮ বম বম। পুরুে মাকড় পীতাভ লাল, লম্বায় 

০.৩২ বম বম। পাতাি উষল্টাবেষক লাল মাকড় সূক্ষ্ম জাল বতবি কষি। 

ক্ষবতি ধিণ : জুলাই হষত আগি মাি পয শন্ত আিমষনি িময় ।িথষম এিা পবিপক্ক পাতাি উষল্টাবেষক িষি িি চুষি খায়, ফষল পাতা হলষে িাং 

ধািণ কষি। এিা গাষেি বনষচি বেষকি পাতা জখষত জখষত উপষিি বেষক উষঠ এিাং আিমণ ব্যাপক হষল এিা গাষেি কবচ পাতাি িিও জখষয় 

জফষল। ফষল গাষেি িি পাতা হলুে িষণ শি হষয় যায় এিাং পাতা ঝষি পষড়। লাল মাকড় পাষটি জন্য জগৌণ ক্ষবতকািক বহষিষি পবিবচত। 

আিমষণি পয শায় : চািা, পূণ শ িয়স্ক, িি 

জপাকামাকড় জীিনকাল : পূণ শ িয়স্ক, বনম্ফ 

ফিষলি জয অাংষশ আিমণ কষি : িি 

জপাকাি জযিি স্তি ক্ষবত কষি : পূণ শ িয়স্ক , বনম্ফ 

ব্যিস্থাপনা : 

মাকষড়ি আিমন জিবশ হষল িালফাি জাতীয় জয জকান মাকড়নাশক যথা িালফাি, িালষফাটি, িালষফি ৮০ িাবিউবপ িবত ১ বলটাি পাবনষত 

৩-৪ গ্রাম ভালভাষি বমবশষয় আিান্ত পাট গাষে ২বেন পি পি িমস্ত গাে ভালভাষি বভবজষয় জে কিষত হষি । 

িালাইনাশষকি বিস্তাবিত তষেি জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাষিি িতকশতা িম্পষকশ বিস্তাবিত জানষত বিক করুন 
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পূি শ-িস্তুবত : 

জনই 

তষেি উৎি : 

ফিষলি িালাই িািস্থাপনা, জমািঃ হািানুি িহমান, ২য় িাংস্কাি, ২০১৩। পাট, জকনাফ ও জমস্তাি ক্ষবতকািক জপাকামাকড় ও বনয়ন্ত্রন, কামরুজ্জামান 

ও িবফকুল ইিলাম, ২০১২। 

জপাকাি নাম : কাটুই িা জলো জপাকা 

জপাকাি স্থানীয় নাম : : জনই 

জপাকা জচনাি উপায় : পূণ শিয়স্ক জপাকা একটি গাঢ় িাোমী িষঙি মথ। িামষনি পাখনা লম্বা, কম িিস্থ, গাঢ় িাোমী িষঙি, িষতযকটি পাখনায় 

বতনটি কাষলা োপ এিাং কষয়কটি িাো অিম োগ িষয়ষে। বপেষনি পাখনা ধূিি িাোষট।পূণ শিয়স্ক কীড়া ১.৫ ইবি িা ৩.৮ জিবম লম্বা এিাং কালষচ 

িবুজ িষঙি। এষেি বপষঠ কালষচ িাোমী ও হলুে িষঙি োগ আষে। এষেি গাষয় শুে থাষক না এিাং জেষহি পাষশ দুই িাবি িাো জফাটা আষে। 

ক্ষবতি ধিণ : বিশাখ মাষিি মাঝামাবঝ হষত বজযষ্ঠ মাি পয শন্ত এই জপাকাি আিমণ জেখা যায় । কাটুই িা জলো জপাকা শূককীট অিস্থায় পাট 

গাষেি ক্ষবত কষি। জপাকা চািা গাষেি কবচ পাতা আিমণ কষি পষি িগা জকষট জফষল। গাষেি উচ্চতা ১২০-১৫০ জিবম িা ৩-৪ বমিঃ হওয়া পয শন্ত 

এই আিমণ চলষত থাষক। িথষম শূককীটগুবল গাষেি কবচ পাতা বেদ্র কষি খায়। িড় হওয়াি িাষথ িাষথ িম্পূণ শ পাতা জখষত থাষক। এই জপাকা 

িাধািণত বেষন মাটিি বনষচ থাষক এিাং িাষত পাট গােষক আিমণ কষি। খাওয়াি পি এই জপাকা আিাি মাটিষত চষল যায়। এই জপাকা মাষঠি 

িায় ৮৫% পাট ফিল নষ্ট্ কষি। ইহা জগৌণ জপাকা বহিাষি বচবিত । 

আিমষণি পয শায় : চািা 

জপাকামাকড় জীিনকাল : লাভ শা, কীড়া, বনম্ফ 

ফিষলি জয অাংষশ আিমণ কষি : পাতা , িগা , কবচ পাতা 

জপাকাি জযিি স্তি ক্ষবত কষি : কীড়া , বনম্ফ 

ব্যিস্থাপনা : 

আিান্ত জক্ষষত জিচ বেষয় ২/১ বেন পাবন ধষি িাখষত হষি, আিমন জিশী হষল অনুষমাবেত কীটনাশক বনবেষ্ট্ মাত্রায় ব্যিহাি কিষত হষি।এমন 

ভাষি জে কিষত হষি যাষত গাে ও মাটি ভাল ভাষি বভষজ যায় । কীটনাশক কুইনালফি ২০ ইবি, িনুলাি ২০ ইবি িা জিািপাইবিফি গ্রুষপি 

জযষকান কীটনাশক ২ বমবল/বলটাি পাবনষত বমবশষয় জে কিষত হষি । 

িালাইনাশষকি বিস্তাবিত তষেি জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাষিি িতকশতা িম্পষকশ বিস্তাবিত জানষত বিক করুন 

পূি শ-িস্তুবত : 

শাবলক িা ময়না পাবখ জলো জপাকা জখষত পেন্দ কষি। পাট জক্ষষত গাষেি িাল পু ুঁষত পাবখ িিাি সুষযাগ কিষল এিা জপাকা জখষয় জপাকাি িাংখ্যা 

কবমষয় জফষল। 

তষেি উৎি : 

ফিষলি িালাই িািস্থাপনা, জমািঃ হািানুি িহমান, ২য় িাংস্কাি, ২০১৩। পাট, জকনাফ ও জমস্তাি ক্ষবতকািক জপাকামাকড় ও বনয়ন্ত্রন, কামরুজ্জামান 

ও িবফকুল ইিলাম, ২০১২। 

জপাকাি নাম : হলুে মাকড় 

জপাকাি স্থানীয় নাম : : জনই 

জপাকা জচনাি উপায় : পূণ শ িয়স্ক মাকড় আকাষি খুিই ক্ষুদ্র (০.১৭ বম বম ও ০.০৯ বম বম চওড়া) এিাং অণুিীক্ষণ যন্ত্র োড়া খাবল জচাষখ এষেি জেখা 

যায় না। স্ত্রী মাকড় িথষম িাো থাষক। পষি আষস্ত আষস্ত হলুে িষণ শি হয়। এই জন্য এষেি জক িাো মাকড়ও িলা হয়। স্ত্রী মাকড় বিম্বাকৃবত এিাং 

শিীষিি উপষি মাঝখাষন লম্বালবম্ব একটা িাো োগ আষে। এষেি চািষজাড়া পা আষে। পুরুে মাকষড়ি শিীি মাঝখাষন চওড়া এিাং বপেন বেষক 

িরু। িাধািণত এিা বপেন বেক উচু কষি িাষখ। 

http://pest2.bengalsols.com/
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ক্ষবতি ধিণ : এবিল হষত জিষেম্বি মাি পয শন্ত পাট গাষে আিমণ কষি । ইহা মুখ্য মাকড় বহিাষি বচবিত । হলুে মাকড় আগাি কবচ পাতাি বনষচি 

বেষক থাষক এিাং আিমণ কষি । কবচ পাতাি িি চুষে খায়। এষত পাতা কুকষড় যায় এিাং তামাষট িাং ধািন কষি । জশে পয শন্ত আিান্ত পাতা পষি 

যায় । আিমণ জিশী হষল পাতা ঝষি পষড়, গাষেি িগা নষ্ট্ হষয় যায় । ফষল গাষেি বৃবদ্ধ কষম যায় ও পষড় শাখা-িশাখা জিি হয় । হলুে মাকষড়ি 

আিমণ গাষেি বৃবদ্ধ ১৫-১৬ জিবম পয শন্ত কষম জযষত পাষি । 

আিমষণি পয শায় : পূণ শ িয়স্ক 

জপাকামাকড় জীিনকাল : পূণ শ িয়স্ক, বনম্ফ 

ফিষলি জয অাংষশ আিমণ কষি : কাণ্ড , পাতা 

জপাকাি জযিি স্তি ক্ষবত কষি : পূণ শ িয়স্ক , বনম্ফ 

ব্যিস্থাপনা : 

১ঃিঃ২০ অনুপাষত অথ শাৎ ১০০ গ্রাম কাচা বনমপাতা িাটা ২ বলটাি পাবনষত বমবশষয় অথিা ২ বমবল বনম জতল ১ বলটাি িািান বমবেত পাবনি িাষথ 

বমবশষয় গাষেি উষল্টা বেষক বেটাষল ভাষলা ফল পাওয়া যায় । পাষটি হলুে মাকড় েমষনি জন্য িালফাি গ্রুষপি িালাইনাশক জযমন (িালষফি ৮০ 

িবিউবপ, িালফটি ৮০ িবিউবপ, ম্যাক িালফাি ৮০ িবিউবপ, িনবভট ৮০ িবিউবজ) িবত বলটাি পাবনষত ১.৫ গ্রাম বমবশষয় জে কিষত হষি। 

িালাইনাশষকি বিস্তাবিত তষেি জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাষিি িতকশতা িম্পষকশ বিস্তাবিত জানষত বিক করুন 

পূি শ-িস্তুবত : 

পাট জক্ষষতি আশপাশ পবিষ্কাি ও আগাো মুক্ত িাখষত হষি । 

তষেি উৎি : 

ফিষলি িালাই িািস্থাপনা, জমািঃ হািানুি িহমান, ২য় িাংস্কাি, ২০১৩। পাট, জকনাফ ও জমস্তাি ক্ষবতকািক জপাকামাকড় ও বনয়ন্ত্রন, কামরুজ্জামান 

ও িবফকুল ইিলাম, ২০১২। 

জপাকাি নাম : উড়চুাংগা 

জপাকাি স্থানীয় নাম : : জনই 

জপাকা জচনাি উপায় : পূণ শিয়স্ক জপাকা ৫ জিবমিঃ পয শন্ত লম্বা কাষলা িাোবম িষঙি, মাথা িামষনি বেষক চযাো, জচাখগুষলা িড়, লম্বা শুে বিবশষ্ট্ 

যাহা িহুখষণ্ড বিভক্ত, জপেষনি পা জজাড়া জিশ জমাটা ও লম্বা এিাং পাষয় িাবি িাবি কাটা আষে। 

ক্ষবতি ধিণ : বচষত্রি মাঝামাবঝ জথষক বজযষষ্ঠি িথম িপ্তাহ পয শন্ত( এবিষলি ১ম িপ্তাহ জথষক জম মাষিি জশে) আিমণ কষি । পাষটি চািা এ 

জপাকা িািা ক্ষবতগ্রস্ত হয়। এিা বেষনি জিলা গষতশ লুবকষয় থাষক এিাং িন্ধাি পি গতশ হষত জিি হষয় চািা গাষেি জগোঁড়াি অাংশ খায় ও জগাড়া জকষট 

জেয়। এ জপাকাি আিমষণি ফষল জক্ষষতি মাষঝ মাষঝ মিা গাে জেখা যায়। অনাবৃবষ্ট্ি িময় এষেি আিমন জিষড় যায় এিাং বৃবষ্ট্পাষতি পি এষেি 

আিমন কষম যায়। ইহা মুখ্য জপাকা বহিাষি বচবিত । 

আিমষণি পয শায় : চািা 

জপাকামাকড় জীিনকাল : িি 

ফিষলি জয অাংষশ আিমণ কষি : বশকড় , কাষন্ডি জগোঁড়ায় 

জপাকাি জযিি স্তি ক্ষবত কষি : পূণ শ িয়স্ক , বনম্ফ 

ব্যিস্থাপনা : 

আিান্ত জবমষত জিচ জেয়া, বিেষটাপ ব্যািহাি কিা, আিমষনি মাত্রা জিশী হষল িাি শিান ২০ ইবি ১.৫ বমবল/ বলটাি, িাষয়বিন ৪০ িবিউ বপ 

২বমবল/বলটাি িা অলবরন ৪০ ইবি ১.৫ বমবল/বলটাি পাবনষত বমবশষয় জহক্টষি ২.৫-৩ বলটাি জে কিা জযষত পাষি। 

িালাইনাশষকি বিস্তাবিত তষেি জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাষিি িতকশতা িম্পষকশ বিস্তাবিত জানষত বিক করুন 
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পূি শ-িস্তুবত : 

উড়চুাংগা আিমষনি িম্ভিনা থাকষল িাধািন পবিমাষণি জচষয় বকছু জিবশ( ২০% হাষি) পবিমাষণ িীজ িপন করুন। 

অন্যান্য : 

বনকটস্থ জলাশয় জথষক পাবন এষন আিান্ত জবম ডুবিষয় বেষত হষি 

তষেি উৎি : 

ফিষলি িালাই িািস্থাপনা, জমািঃ হািানুি িহমান, ২য় িাংস্কাি, ২০১৩। পাট, জকনাফ ও জমস্তাি ক্ষবতকািক জপাকামাকড় ও বনয়ন্ত্রন, কামরুজ্জামান 

ও িবফকুল ইিলাম, ২০১২। 

জপাকাি নাম : বিো জপাকা/ শুষয়া জপাকা 

জপাকাি স্থানীয় নাম : : জনই 

জপাকা জচনাি উপায় : পূণ শিয়স্ক জপাকা একটি মাঝািী আকাষিি হালকা িাোমী িাং এি মথ। এষেি পাখায় কাষলা জফোঁটা আষে। স্ত্রী মথ পাষটি 

পাতাি উষল্টা বেষক গুচ্ছকাষি বিম পাষড়। িথষম বিষমি িঙ িবুজ িমশিঃ িাোবম ও পষি কাষলা িঙ ধািণ কষি। িাচ্চা কীড়া হালকা িবুজ িা 

হলুে িষণ শি হয় এিাং পূণ শিয়স্ক কীড়া কমলা িা গাঢ় হলুে িষঙি হয়। লম্বায় ৪-৫জিবমিঃ ও চওড়া ০.৮ জিবমিঃ । 

ক্ষবতি ধিণ : বিম ফুষট িাচ্চা জিি হিাি পি জথষক এিা পাতাি বনষচ থাষক ও পাতাি িবুজ অাংশ জখষয় পে শাি মষতা কষি জফষল। েলিদ্ধভাষি ৬-

৭ বেন থাকাি পি এিা গাষেি িি পাতায় েবড়ষয় পষড় ও িবুজ অাংশ জখষয় জফষল। এ অিস্থায় আিান্ত পাতা অষনক দূি জথষক িহষজই জচনা যায়। 

িড় হিাি িাষথ িাষথ এিা িািা মাষঠ েবড়ষয় পষড় এিাং পুষিা পাতা জখষয় ফিষলি ব্যাপক ক্ষবত কষি। আিমণ জিবশ হষল এিা কবচ িগা পয শন্ত 

জখষয় গােষক পাতাশূন্য িা িাটািাি কষি জফষল ।ফষল গাষেি বৃবদ্ধ কষম যায় ও আঁষশি ফলন কম হয়।এ জপাকা পাষটি মুখ্য জপাকা বহষিষি বচবিত 

আিমষণি পয শায় : চািা, পূণ শ িয়স্ক 

জপাকামাকড় জীিনকাল : লাভ শা, কীড়া 

ফিষলি জয অাংষশ আিমণ কষি : পাতা 

জপাকাি জযিি স্তি ক্ষবত কষি : লাভ শা , কীড়া 

ব্যিস্থাপনা : 

বিষমি গাোিহ পাতা এিাং েলিদ্ধ কীড়া িহ পাতা িাংগ্রহ কষি পা িািা জচষপ জমষি জফলা অথিা গতশকষি মাটিষত পু ুঁষত জফলা। পাষটি বিো জপাকা 

েমষনি জন্য জহয়াবজনন িা িায়াবজনন ৬০% ইবি, নূভািন ৪০% ইবি, ইকালাি ২৫% ইবি ১.৫ বমবল ঔেধ ১ বলটাি পাবনষত িা ১৮ বমবল ঔেধ 

১২ বলটাি পাবনষত বমবশষয় অথিা বিপকি শ ১০% িা বিমবুশ ১০% ইবি অথিা কািাষত ১.৫ ইবি ৬ বমবল ঔেধ ১২ বলটাি পাবনষত বমবশষয় জে 

কিষত হষি । 

িালাইনাশষকি বিস্তাবিত তষেি জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাষিি িতকশতা িম্পষকশ বিস্তাবিত জানষত বিক করুন 

পূি শ-িস্তুবত : 

পাট জক্ষষতি আষশ পাষশ আগাো থাকষল তা পবিষ্কাি করুন । 

অন্যান্য : 

পাট কাটাি পি গভীিভাষি চাে কিষল পুিলীগুষলা উপষি উষঠ আষি এিাং িাকৃবতক শত্রু িািা ধ্বাংি হয়। 

তষেি উৎি : 

ফিষলি িালাই িািস্থাপনা, জমািঃ হািানুি িহমান, ২য় িাংস্কাি, ২০১৩। পাট, জকনাফ ও জমস্তাি ক্ষবতকািক জপাকামাকড় ও বনয়ন্ত্রন, কামরুজ্জামান 

ও িবফকুল ইিলাম, ২০১২। 

জিাগ  
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জিাষগি নাম : পাতায় িাো গুুঁড়া পড়া জিাগ 

জিাষগি স্থানীয় নাম : জনই 

জিাষগি কািণ : েত্রাক 

ক্ষবতি লক্ষণ : 

ক্ষবতি ধিণ : পাতাি উপি জগালাকাি ও িাো পাউিাষিি মত অিাংখ্য জিাষগি জীিাণু জেখা যায়। গাষেি পাতা িাো গুড়ায় জেষক যায়। জিাষগ 

আিান্ত পাতা কষয়ক বেষনি মষে িাোমী িাং ধািণ কষি। পাতাি িাংখ্যা কষম যায় এিাং পাতাি আকৃবত জোট হয়। কখনও জিাষগি জীিাণু পাতা 

জথষক কাষণ্ড ও ফুষল েবড়ষয় যায় এিাং গাে হলুে ও দুি শল হষয় পষড়। অষনক জক্ষষত্র গাষেি পাতা শুবকষয় যায় ও গাে মািা যায়। আিান্ত গাষেি 

ফল অকাষল জপষক যায়। আঁষশি মান খািাপ হষয় যায়। জেবশ পাষট এ জিাষগি আিমষণি তীিতা জিবশ। 

ফিষলি জয পয শাষয় আিমণ কষি : পূণ শ িয়স্ক , ফষলি িাড়ন্ত পয শায় 

ফিষলি জয অাংষশ আিমণ কষি : পাতা 

ব্যিস্থাপনা : 

জিাষগি আিমন জেখাি িাষথ িাষথ িালফাি জাতীয় িালাইনাশক (ষযমনিঃ বথষয়াবভট ৩৫ গ্রাম িবত ১০ বলটাি পাবনি িাষথ বমবশষয়) িমস্ত গাষে 

ভাষলাভাষি বভবজষয় ১০ বেন পিপি অন্তত ২িাি জে করুন । 

িালাইনাশষকি বিস্তাবিত তষেি জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাষিি িতকশতা িম্পষকশ বিস্তাবিত জানষত বিক করুন 

পূি শ-িস্তুবত : 

আিান্ত গাষেি পাতা িাংগ্রহ কষি পুষড় জফলা।ষিাগমুক্ত গাে হষত িীজ িাংগ্রহ কিা।সুেম মাত্রায় িািায়বনক িাি ব্যিহাি এিাং জিাগ িবতষিাধ 

জাষতি চাে কিা। 

তষেি উৎি : 

  

জকনাফ, জমস্তা ও পাষটি জিাগিালাই এিাং ব্যিস্থাপনা, ২০০৩, জমািঃ মাহবুবুি ইিলাম। 

 িাাংলাষেশ পাট গষিেণা ইনবিটিউট (বিষজআিআই), ১২-০১-২০১৮। 

জিাষগি নাম : জগোঁড়া পচা 

জিাষগি স্থানীয় নাম : জনই 

জিাষগি কািণ : েত্রাক 

ক্ষবতি ধিণ : জভজা তুলাি মত এক ধিষনি োতা গাষেি জগাড়াি চাি পাষশ জিষড় ওষঠ। িষমই িবিো িীষজি মত েত্রাষকি িহু োনাি সৃবষ্ট্ হয় । 

গাে জগাড়া জথষক উপষিি বেষক িাোবম িঙ ধািন কষি । অিষশষে জগাড়া পষচ গাে মাটিষত জেষল পষড় যায়। 

ফিষলি জয পয শাষয় আিমণ কষি : িি 

ফিষলি জয অাংষশ আিমণ কষি : কাষন্ডি জগোঁড়ায় 

ব্যিস্থাপনা : 

িীজ িপষনি আষগ জন্য বভটাষভি ২০০ (০.৪%) / িষভি-২০০(০.৪%) ৪ গ্রাম েত্রাক নাশক িবত জকবজ িীষজি িাষথ ভাল ভাষি বমবশষয় ব্যিহাি 

কিষত হষি অথিা িসুন িাটা ১২৫ গ্রাম িবত জকবজ িীষজি িাষথ ভাল ভাষি বমবশষয় জিাষে শু ুঁকাষত হষি। িপষনি আষগ িীজ জশাধষনি ফষল জিাষগি 

িষকাপ অষনক কষম যায়। জশাধন কিা িম্ভি না হষল িপষনি আষগ িীজ জিাষে ভালভাষি শু ুঁকাষত হষি। এ জিাষগি িবতকাষিি জন্য জবম পবিষ্কাি 

পবিচ্ছন্ন এিাং আিজশনা মুক্ত িাখষত হষি।সুেম মাত্রায় িাি ব্যিহাি কিষত হষি। জবমষত পাবন বনষ্কাশষনি উপযুক্ত ব্যিস্থা কিষত হষি। েত্রাক 

নাশক িাইষথন এম-৪৫ িবত ১০ বলটাি পাবনষত ২০গ্রাম বমবশষয় গাষেি জগোঁড়ায় পিপি ২/৩ বেন িষয়াগ কিষল জিাষগি ব্যাপকতা কষম যায়। 

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


জিাগ েমষনি জন্য গাে জথষক জক্ষষতি যািতীয় ঝিাপাতা ও আিজশনা পুবড়ষয় জফলষত হষি।অল্প িাংখ্যক গাষে জিাগ হষল গাষেি জগোঁড়ায় চািবেষক 

িাইষথন এম-৪৫ অথিা অন্য েত্রাকনাশক বিিন কষি জিাগ বনয়ন্ত্রন কিষত হষি। 

িালাইনাশষকি বিস্তাবিত তষেি জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাষিি িতকশতা িম্পষকশ বিস্তাবিত জানষত বিক করুন 

পূি শ-িস্তুবত : 

সুস্থ ও নীষিাগ গাে জথষক িীজ িাংগ্রহ কিা। 

তষেি উৎি : 

জকনাফ, জমস্তা ও পাষটি জিাগিালাই এিাং ব্যিস্থাপনা, ২০০৩, জমািঃ মাহবুবুি ইিলাম। 

িাাংলাষেশপাটগষিেণাইনবিটিউট (বিষজআিআই), ১২-০১-২০১৮। 

জিাষগি নাম : শুকষনা ক্ষতষিাগ িা এনথ্রাকনজ 

জিাষগি স্থানীয় নাম : জনই 

জিাষগি কািণ : েত্রাক 

ক্ষবতি ধিণ : এ জিাষগ চািাগাে আিান্ত হষল কাষণ্ড ও পাতায় িাোবম িষঙি োগ জেখা যায়। িয়স্ক গাষে কাষণ্ডি উপি কাষলা ক্ষত বচি জেখা যায়। 

অষনক িময় একাবধক োগ একবত্রত হষয় িড় িকষমি ক্ষষতি সৃবষ্ট্ কষি এিাং কালিষম তা বৃবদ্ধ জপষয় কাণ্ড জক বঘষি জফষল। অষনক জায়গায় 

আিান্ত োল জফষট যায় এিাং বভতষিি আঁশ ফাটষলি মে বেষয় জোিড়াি মত জিবিষয় আষি এিাং শুবকষয় শক্ত হষয় যায় । এ জিাষগ কাষন্ড বগষটি 

সৃবষ্ট্ হওয়ায় ঐ স্থান িহষজ পষচ না । আঁশ কাষলা োগ বিবশষ্ট্ ও বগটযুক্ত হয়। ফষল আঁষশি মান খািাপ হওয়ায় মুল্য কষম যায় । 

ফিষলি জয পয শাষয় আিমণ কষি : চািা , পূণ শ িয়স্ক 

ফিষলি জয অাংষশ আিমণ কষি : কাণ্ড 

ব্যিস্থাপনা : 

জিাগমুক্ত ও সুস্থ গাে জথষক িীজ িাংগ্রহ কিষল জিাগািমষণি িম্ভিনা থাষক না। িপষনি পূষি শ পাট িীজ েত্রাক নাশক িািা জশাধন কষি বনষত হষি। 

িীজ জশাধষনি জন্য বভটাষভি ২০০ (০.৪%) / িষভি-২০০(০.৪%) ৪ গ্রাম েত্রাক নাশক িবত জকবজ িীষজি িাষথ ভাল ভাষি বমবশষয় ব্যিহাি 

কিষত হষি অথিা িসুন িাটা ১২৫ গ্রাম িবত জকবজ িীষজি িাষথ ভাল ভাষি বমবশষয় জিাষে শু ুঁকাষত হষি। িপষনি আষগ িীজ জশাধষনি ফষল জিাষগি 

িষকাপ অষনক কষম যায়। জশাধন কিা িম্ভি না হষল িপষনি আষগ িীজ জিাষে ভালভাষি শু ুঁকাষত হষি। পাষটি বশকড়,আিজশনা ও পবিতযক্ত অাংশ 

একবত্রত কষি পুবড়ষয় জফলষল জিাষগি উৎি কষম যায়। ফষল জিাগ িাংিমন হ্রাি পায়। পয শায়িষম ধান অথিা অন্য ফিল চাে কিষল জিাগ িাংিমণ 

হষত পাষি না। অবতবিক্ত ইউবিয়া িাি িজশন ও পটাশ িাি িষয়াগ কিষল জিাগ িাংিমণ কম হয়। যখনই জিাষগি িষকাপ জেখা বেষি তখনই েত্রাক 

নাশক ঔেধ বেটাষনাি ব্যিস্থা কিষত হষি। িথষম জিাগািান্ত গাে তুষল পুবড়ষয় জফলষত হষি। পষি আিমণ জিবশ জেখা বেষল িাইষথন এম-৪৫ 

অথিা ম্যানাি এম-৪৫ অথিা এনষিাবফল এম-৪৫ িবত ১০ বলটাি পাবনষত ২০ গ্রাম ঔেধ বমবশষয় গাষেি জগোঁড়াি মাটিষত ২/৩ বেন পি পি জে 

জমবশষনি িাহাষে ২/৩ বেন বেটিষয় এ জিাষগি আিমণ কমাষনা িম্ভি। জিাগ িবতষিাধী জাষতি িীজ ব্যিহাি কষি জিাগ বনয়ন্ত্রণ কিা যায়। 

িালাইনাশষকি বিস্তাবিত তষেি জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাষিি িতকশতা িম্পষকশ বিস্তাবিত জানষত বিক করুন 

পূি শ-িস্তুবত : 

সুস্থ,িিল ও নীষিাগ গাে হষত িীজ িাংগ্রহ করুন।িীজ িপষনি আষগ েত্রাক নাশক িািা িীজ জশাধন কিা।জবম আগাো মুক্ত িাখা ও ফিল কাটাি 

পি জগোঁড়া,বশকড় অন্যান্য আিজশনা পুষড় জফলা। জবম হষত পাবন বনকাষশি ভাল ব্যিস্থা কিা। 

তষেি উৎি : 

জকনাফ, জমস্তা ও পাষটি জিাগিালাই এিাং ব্যিস্থাপনা, ২০০৩, জমািঃ মাহবুবুি ইিলাম। 

জিাষগি নাম : পাতাি হলষে বেটা ও পাতাি জমাজাইক জিাগ 

জিাষগি স্থানীয় নাম : জনই 

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


জিাষগি কািণ : ভাইিাি 

ক্ষবতি ধিণ : এ জিাষগ পাষটি পাতায় অিমান হলষে বেটা োগ পষড়। পাষটি এ জিাগটি পাষটি জীিনচষি জয জকান িময় হষত পাষি। পাট গাে িড় 

হিাি িাষথ িাষথ পাট গাষেি পাতায় িবুজ িাং হাবিষয় হলষে িবুজ বেটা োগ পষড়, আিান্ত গাষেি বৃবদ্ধ কষম যায় এিাং আঁষশি পবিমাণ শতকিা 

১৫-২০ ভাগ পয শন্ত কষম জযষত পাষি। িাো মাবে আিান্ত গাষেি িি জখষয় সুস্থ গাষেি পাষটি িি খাওয়াি িময় এ জিাগ েড়ায়। 

ফিষলি জয পয শাষয় আিমণ কষি : িাড়ন্ত পয শায় 

ফিষলি জয অাংষশ আিমণ কষি : পাতা 

ব্যিস্থাপনা : 

জবমষত আিান্ত চািা জেখা মাত্র তা তুষল জফলষত হষি। জকান িষমই হলষে িবুজ বেটা পড়া আিান্ত গাে জবমষত িাখা যাষি না। সুস্থ গাষেি জন্য 

মাষঝ মাষঝ পাট জক্ষষত িায়াবজনন িা জহবমবথ্রন িবত ১০ বলটাি পাবনষত ১৫ বমবলিঃ পবিমাণ ঔেধ বমেণ বতবি কষি ৩০-৪০ বেন িয়ষিি গাষে ৭ 

বেন পি পি ২-৩ িাি বেটাষনা উবচত। পাট গাষেি মাঝামাবঝ িয়ষিি িাড়ন্তকাষল যবে এ জিাষগ ব্যাপকভাষি জেখা জেয় তা হষল ঐ জক্ষষতি পাট 

গাে জকষট আঁশ িাংগ্রহ কিষত হষি। আিান্ত গাে জথষক িীজ িাংগ্রহ কিা এষকিাষিই বনবেদ্ধ। আিান্ত গাষেি িীজ িাংগ্রহ কষি িপন কিষল পিিতী 

িেি ব্যাপক ভাষি এ জিাগ জেখা জেষি। িাো মাবে িািা বিতীয় পয শাষয়ি আিমষণি বিস্তাি জিাধকষল্প িায়াবজনন-৬০ইবি/ জহবজনন-৬০ ইবি/ 

বিটানন-৬০ ইবি/ জনাকনন-৬০ইবি এি জয জকান একটি কীটনাশক ১০বলটাি পাবনষত ১৫বমবলিঃ হাষি বমবশষয় ১৫বেন পি পি ২-৩ িাি জে কিষত 

হষি। 

িালাইনাশষকি বিস্তাবিত তষেি জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাষিি িতকশতা িম্পষকশ বিস্তাবিত জানষত বিক করুন 

পূি শ-িস্তুবত : 

সুস্থ ও নীষিাগ গাে জথষক িীজ িাংগ্রহ কিা।ষিাগ িবতষিাধ জাষতি চাে কিা। 

তষেি উৎি : 

জকনাফ, জমস্তা ও পাষটি জিাগিালাই এিাং ব্যিস্থাপনা, ২০০৩, জমািঃ মাহবুবুি ইিলাম। 

িাাংলাষেশপাটগষিেণাইনবিটিউট (বিষজআিআই), ১৪-০১-২০১৮। 

জিাষগি নাম : আগা শুবকষয় যাওয়া জিাগ 

জিাষগি স্থানীয় নাম : জনই 

জিাষগি কািণ : েত্রাক 

ক্ষবতি ধিণ : মূলত জতাো পাট ও জকনাষফ জিাগ জেখা যায়। খিাি পি ঝষড় িা অন্য জকান কািষণ গাষে আঘাত লাগষল এ জিাগ জিবশ হষত পাষি। 

এ জিাষগ আিান্ত অাংশ িাোমী িাং ধািণ কষি এিাং পাষটি আগা জথষক বনষচি বেষক শুকাষত আিম্ভ কষি। ফুল আিাি পি িচিাচি এ জিাগ জেখা 

জেয়। 

ফিষলি জয পয শাষয় আিমণ কষি : িাড়ন্ত পয শায় 

ফিষলি জয অাংষশ আিমণ কষি : আগা , িগা , কবচ পাতা 

ব্যিস্থাপনা : 

িীজ িপষনি আষগ জন্য বভটাষভি ২০০ (০.৪%) / িষভি-২০০(০.৪%) ৪ গ্রাম েত্রাক নাশক িবত জকবজ িীষজি িাষথ ভাল ভাষি বমবশষয় ব্যিহাি 

কিষত হষি অথিা িসুন িাটা ১২৫ গ্রাম িবত জকবজ িীষজি িাষথ ভাল ভাষি বমবশষয় জিাষে শু ুঁকাষত হষি।ষিাগ জেখা জেিাি িাষথ িাষথ িাইষথন 

এম-৪৫ নামক েত্রাকনাশক ঔেধ িবত ১০ বলটাি পাবনষত ১০ গ্রাম বমবশষয় ২/৩ বেন পিপি অন্তত ২/৩ িাি গাষে জে কিষত হষি।পয শায়িষম 

ধান িা অন্যান্য ফিল চাে কিষল জিাগ িাংিামণ কম হয়। 

িালাইনাশষকি বিস্তাবিত তষেি জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাষিি িতকশতা িম্পষকশ বিস্তাবিত জানষত বিক করুন 

  

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


পূি শ-িস্তুবত : 

জিাগমুক্ত গাে হষত িীজ িাংগ্রহ কিষত হষি।আিান্ত পাট গাষেি বশকড়,আিজশনা ও পবিতযক্ত অাংশ পুবড়ষয় জফলষত হষি।িীজ িপষনি আষগ েত্রাক 

নাশক িািা িীজ জশাধন কষি বনষত হষি। 

তষেি উৎি : 

জকনাফ, জমস্তা ও পাষটি জিাগিালাই এিাং ব্যিস্থাপনা, ২০০৩, জমািঃ মাহবুবুি ইিলাম। 

িাাংলাষেশপাটগষিেণাইনবিটিউট (বিষজআিআই), ১৪-০১-২০১৮। 

জিাষগি নাম : বশকড় বগট 

জিাষগি স্থানীয় নাম : জনই 

জিাষগি কািণ : কৃবম িা জনমাষটাি 

ক্ষবতি ধিণ : এ জিাষগ আিান্ত গাষেি পাতা বফষক হষয় যায় ও গাষেি বৃবদ্ধ কষম যায়। আিান্ত গাষেি বশকষড় জোট িড় অষনক বগট জেখা যায়। 

এিি বিঁষটি িিালন নালীি মষে অিাংখ্য কৃবম থাষক। কৃবমগুষলা বশকষড়ি িি িিালন নালীি মষে শুড় ঢুবকষয় স্থায়ী ভাষি আিমণ কষি।ফষল 

বশকড় পষচ যায় এিাং আিান্ত গাে মািা যায়। 

ফিষলি জয পয শাষয় আিমণ কষি : চািা , পূণ শ িয়স্ক 

ফিষলি জয অাংষশ আিমণ কষি : বশকড় 

ব্যিস্থাপনা : 

জয িি পাষটি জবমষত এ জিাগ জেখা জেয়, পিিতীষত িবি জমৌসুষম ঐ িি জবমষত িবিো, গম, যি, ভুিা, বচনা ইতযাবেি এিাং খবিষফ ধান, কাউন, 

শন, জজায়াি ইতযাবে িপন কিা হষল বনমাষটাি কমষত থাষক। িািায়বনক ঔেধ ফুিািান-৫ বজ, ৪০ জকবজ িবত জহক্টষি িষয়াগ কষি বনড়ানী এিাং 

চূড়ান্ত ভাষি গাে পাতলা কষি বেষত হষি। িম্ভি হষল জবম পবতত িা পয শায়িষম জমস্তাি চাে কিা জযষত পাষি। িপষনি বকছু বেন আষগ চাে কষি 

জবম জিাষে জফষল িাখষত হষি। পাট জক্ষত আগাো মুক্ত িাখষত হষি কািণ কৃবম জিশ কষয়ক িকাি আগাোি বশকষড় অিস্থান কিষত পাষি। শক্ত 

ও বভজা মাটিষত কৃবম জিবশ বেন িোঁচষত পাষি না। জি জন্য িম্ভি হষল আিান্ত পাট জক্ষত কমপষক্ষ ১০ বেন পাবন আটষক িাখষত পািষল অষনক 

কৃবম মািা যায়। 

িালাইনাশষকি বিস্তাবিত তষেি জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাষিি িতকশতা িম্পষকশ বিস্তাবিত জানষত বিক করুন 

পূি শ-িস্তুবত : 

পাট চাষেি পূষি শ জবমি আগাো বনমূ শল কিা।কািন আগাো কৃবমি আিািস্থল।মাটিষত জিবশ পবিমান বখল িাি জেওয়া।এষত কৃবমি আিমণ কষম। 

তষেি উৎি : 

জকনাফ, জমস্তা ও পাষটি জিাগিালাই এিাং ব্যিস্থাপনা, ২০০৩, জমািঃ মাহবুবুি ইিলাম। 

িাাংলাষেশ পাট গষিেণা ইনবিটিউট (বিষজআিআই), ১৪-০১-২০১৮। 

জিাষগি নাম : বশকড় পচা িা েষল পড়া 

জিাষগি স্থানীয় নাম : জনই 

জিাষগি কািণ : েত্রাক 

ক্ষবতি ধিণ : জোট ও িড় উভয় িকাি গােই এই জিাগ জেখা যায়। আিান্ত গাষেি িগা েষল পষড়। মাটিি িাংলগ্ন গাষেি জগোঁড়ায় িাোবম অথিা 

কাষলা িষঙি োগ পষড়। এই োগ িমশ উপষিি বেষক িড় হয় এিাং আিান্ত অাংষশি জকাষে পচন ধষি । িিষশষে িম্পূণ শ গােটাই েষল পষড় এিাং 

শুবকষয় মািা যায়। 

ফিষলি জয পয শাষয় আিমণ কষি : চািা , পূণ শ িয়স্ক 

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


ফিষলি জয অাংষশ আিমণ কষি : বশকড় 

ব্যিস্থাপনা : 

জবম আগাো মুক্ত িাখষত হষি। পাট কাটাি পি জবমি আগাো, আিজশনা একবত্রত কষি পুবড়ষয় জফলষত হষি। নীষিাগ পাট গাে জথষক িীজ িাংগ্রহ 

কিষত হষি। গাষেি ৭০% ফল পাকষলই িীজ জকষট জফলা উবচত। জেবি কিষল েত্রাক িাংিবমত হওয়াি িম্ভিনা থাষক। আিান্ত জবমষত ২-৩ িেি 

জতাো পাষটি আিাে না কষি জেবশ পাষটি আিাে কিা জযষত পাষি। েষল পড়া িা বশকড় পচা কিল জথষক িক্ষা পাওয়াি জন্য িধান উপায় হল 

িীজ জশাধন। িীজ িপষনি আষগ জন্য বভটাষভি ২০০ (০.৪%) / িষভি-২০০(০.৪%) ৪ গ্রাম েত্রাক নাশক িবত জকবজ িীষজি িাষথ ভাল ভাষি 

বমবশষয় ব্যিহাি কিষত হষি অথিা িসুন িাটা ১২৫ গ্রাম িবত জকবজ িীষজি িাষথ ভাল ভাষি বমবশষয় জিাষে শু ুঁকাষত হষি। িপষনি আষগ িীজ 

জশাধষনি ফষল জিাষগি িষকাপ অষনক কষম যায়। জশাধন কিা িম্ভি না হষল িপষনি আষগ িীজ জিাষে ভালভাষি শু ুঁকাষত হষি। জবমষত চািা অিস্থা 

জথষক শুরু কষি ফিল কতশন পয শন্ত যখনই জিাষগি িষকাপ জেখা বেষি তখনই েত্রাক নাশক বেটাষনাি ব্যিস্থা কিষত হষি। িথষম জিাগািান্ত গাে 

উপষড় জফলষত হষি। িবত ১০ বলটাি পাবনষত ২০ গ্রাম িাইষথন এম-৪৫ অথিা ম্যানাি-৪৫ গুষল ৩-৪ বেন অন্তি ২-৩ িাি কষি জবমষত বেটাষত 

হষি। গাষেি িয়ি অনুিাষি একি িবত ৩৫০-৪৫০ বলটাি ঔেধ বমশাষনা পাবন বেটাষনা জযষত পাষি। জবমষত িি শো পাবন বনষ্কাশষনি ব্যিস্থা কিষত 

হষি। 

িালাইনাশষকি বিস্তাবিত তষেি জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাষিি িতকশতা িম্পষকশ বিস্তাবিত জানষত বিক করুন 

পূি শ-িস্তুবত : 

সুস্থ,িিল ও নীষিাগ গাে হষত িীজ িাংগ্রহ করুন।িীজ িপষনি আষগ েত্রাক নাশক িািা িীজ জশাধন কিা।জবম আগাো মুক্ত িাখা ও ফিল কাটাি 

পি জগোঁড়া,বশকড় অন্যান্য আিজশনা পুষড় জফলা। জবম হষত পাবন বনকাষশি ভাল ব্যিস্থা কিা। 

তষেি উৎি : 

জকনাফ, জমস্তা ও পাষটি জিাগিালাই এিাং ব্যিস্থাপনা, ২০০৩, জমািঃ মাহবুবুি ইিলাম। 

িাাংলাষেশ পাট গষিেণা ইনবিটিউট (বিষজআিআই), ১৬-০১-২০১৮ 

জিাষগি নাম : কাণ্ডপচা 

জিাষগি স্থানীয় নাম : জনই 

জিাষগি কািণ : েত্রাক 

ক্ষবতি ধিণ : িীজ অঙ্কুষিােগষমি িময় চািা গাষেি িীজপ্ত্রাি কাষণ্ড ও িীজষপ্ত্র গাঢ় িাোবম িষঙি োগ পষড়। এই োগ িষম িড় হষয় িম্পূণ শ 

িীজষক পবচষয় জফষল। এি ফষল মাটি হষত িীজ গজাষনাি পূষি শই গাে মষি যায়। আিাি কখনও মাটিি উপষি আিাি পি িীজ গবজষয় পষচ যায়। 

অষনক িময় অঙ্কুবিত িীজ হষত উৎপন্ন চািাগাে বকছুটা িড় হওয়াি পি গিম আিহাওয়ায় চািা গাষেি কাণ্ড দুি শল হষয় পষড় এিাং আিান্ত গাে 

ভাষে জনবতষয় পষড়। িড় চািাগাষে িথষম পাতাি ফলক আিান্ত হয়। এি পি পাতা হষত জিাগ জিোঁটায় েবড়ষয় পষি। আিান্ত পাতাি ফলক দুি শল 

হইয়া অষনক িময় েষল কাষণ্ডি গাষয় জলষগ যায়। এি ফষল োগ িমশ িাকষল বৃবদ্ধ পায়, পষি িাকল পষচ যায়। িাকষলি এই পচষনি ফষল অষনক 

িময় গাে মািা যায়। 

ফিষলি জয পয শাষয় আিমণ কষি : চািা , পূণ শ িয়স্ক 

ফিষলি জয অাংষশ আিমণ কষি : কাণ্ড 

ব্যিস্থাপনা : 

পাষটি কাণ্ডপচা জিাগ বনয়ন্ত্রষনি জন্য জিাগ মুক্ত গাে জথষক সুস্থ িীজ িাংগ্রহ কিষত হষি। িপষনি পূষি শ পাট িীজ েত্রাক নাশক িািা জশাধন কষি 

বনষত হষি। িীজ জশাধষনি জন্য বভটাষভি ২০০ (০.৪%)/ জিাষভি-২০০ (০.৪%) ৪গ্রাম েত্রাক নাশক িবত জকবজ িীষজ ব্যিহাি কিষত অথিা 

িসুন িাটা ১২৫গ্রাম/ষকবজ িীজ এি িাষথ বমবশষয় ব্যিহাষি যষথষ্ট্ সুফল জেয়। িপষনি আষগ িীজ জশাধষনি ফষল জিাষগি িষকাপ অষনক কষম 

যায়। জশাধন কিা িম্ভি না হষল িপষনি আষগ িীজ ভালভাষি শুকাষত হষি। পয শায়িষম ধান িা অন্যান্য ফিল চাে কিষল জিাগ িাংিামক হষত 

পাষি না। পাষটি বশকড়, আিজশনা ও পবিতযক্ত অাংশ একবত্রত কষি পুবড়ষয় জফলষল জিাষগি উৎি কষম যায়। ফষল জিাগ িাংিামণ হ্রাি পায়। 

আিমন জিশী হষল িাইষথন এম-৪৫ অথিা ম্যানাি এম-৪৫ অথিা এনষিাবফল এম-৪৫ িবত বলটাি পাবনষত ২০ গ্রাম ঔেধ বমবশষয় গাষেি জগোঁড়াি 

মাটিষত ২/৩ বেন পি পি জে জমবশষনি িাহাা্ষে বেটিষয় এ জিাষগি আিমন কমাষনা িম্ভি। 

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


িালাইনাশষকি বিস্তাবিত তষেি জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাষিি িতকশতা িম্পষকশ বিস্তাবিত জানষত বিক করুন 

পূি শ-িস্তুবত : 

সুস্থ,িিল ও নীষিাগ গাে হষত িীজ িাংগ্রহ করুন।িীজ িপষনি আষগ েত্রাক নাশক িািা িীজ জশাধন কিা।ফিল কাটাি পি জগোঁড়া,বশকড় অন্যান্য 

আিজশনা পুষড় জফলা। জবম হষত পাবন বনকাষশি ভাল ব্যিস্থা কিা। 

তষেি উৎি : 

জকনাফ, জমস্তা ও পাষটি জিাগিালাই এিাং ব্যিস্থাপনা, ২০০৩, জমািঃ মাহবুবুি ইিলাম। 

িাাংলাষেশ পাট গষিেণা ইনবিটিউট (বিষজআিআই), ১৬-০১-২০১৮। 

জিাষগি নাম : কাষলাপবি 

জিাষগি স্থানীয় নাম : জনই 

জিাষগি কািণ : েত্রাক 

ক্ষবতি ধিণ : িথষম আিান্ত গাষেি জগোঁড়াি বেষক মাটি হষত বকছু উপষি িাোবম িষঙি োগ পড়ষত জেখা যায়। িমশ এই োগ কালষচ িঙ ধািণ 

কষি। োগ বৃবদ্ধি িাষথ িাষথ এটা কাণ্ডষক বঘষি জফষল। এ জন্য এই জিাগষক কাষলাপবি জিাগ িষল। এই জিষ্ট্নী ধীষি ধীষি উপষিি বেষক উঠষত 

থাষক। একাবধক কাষলাপবি গাষেি কাষণ্ড জেখা বেষত পাষি। আিান্ত গাে বনষস্তজ হষয় যায় এিাং পাতা ঝষি পষড়। অষনক িময় গাষেি কাণ্ড এতই 

দুি শল হয় জয িাতাষি জভষে যায়। পাতা বিহীন মৃত কাণ্ডগুষলাি গাষয় হাত বেষয় ঘো বেষল হাত কাষলা হষয় যায়। 

ফিষলি জয পয শাষয় আিমণ কষি : পূণ শ িয়স্ক 

ফিষলি জয অাংষশ আিমণ কষি : কাণ্ড 

ব্যিস্থাপনা : 

পাষটি কাষলাপবি জিাগ বনয়ন্ত্রষনি জন্য জিাগ মুক্ত গাে জথষক সুস্থ িীজ িাংগ্রহ কিষত হষি। িপষনি পূষি শ পাট িীজ েত্রাক নাশক িািা জশাধন কষি 

বনষত হষি। িীজ জশাধষনি জন্য বভটাষভি ২০০ (০.৪%)/ জিাষভি-২০০ (০.৪%) ৪গ্রাম েত্রাক নাশক িবত জকবজ িীষজ ব্যিহাি কিষত অথিা 

িসুন িাটা ১২৫গ্রাম/ষকবজ িীজ এি িাষথ বমবশষয় ব্যিহাষি যষথষ্ট্ সুফল জেয়। িপষনি আষগ িীজ জশাধষনি ফষল জিাষগি িষকাপ অষনক কষম 

যায়। জশাধন কিা িম্ভি না হষল িপষনি আষগ িীজ ভালভাষি শুকাষত হষি। পয শায়িষম ধান িা অন্যান্য ফিল চাে কিষল জিাগ িাংিামক হষত 

পাষি না। পাষটি বশকড়, আিজশনা ও পবিতযক্ত অাংশ একবত্রত কষি পুবড়ষয় জফলষল জিাষগি উৎি কষম যায়। ফষল জিাগ িাংিামণ হ্রাি পায়। 

আিমন জিশী হষল িাইষথন এম-৪৫ অথিা ম্যানাি এম-৪৫ অথিা এনষিাবফল এম-৪৫ িবত বলটাি পাবনষত ২০ গ্রাম ঔেধ বমবশষয় গাষেি জগোঁড়াি 

মাটিষত ২/৩ বেন পি পি জে জমবশষনি িাহাা্ষে বেটিষয় এ জিাষগি আিমন কমাষনা িম্ভি। 

িালাইনাশষকি বিস্তাবিত তষেি জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাষিি িতকশতা িম্পষকশ বিস্তাবিত জানষত বিক করুন 

পূি শ-িস্তুবত : 

সুস্থ,িিল ও নীষিাগ গাে হষত িীজ িাংগ্রহ করুন।িীজ িপষনি আষগ েত্রাক নাশক িািা িীজ জশাধন কিা।ফিল কাটাি পি জগোঁড়া,বশকড় অন্যান্য 

আিজশনা পুষড় জফলা। জবম হষত পাবন বনকাষশি ভাল ব্যিস্থা কিা। 

তষেি উৎি : 

জকনাফ, জমস্তা ও পাষটি জিাগিালাই এিাং ব্যিস্থাপনা, ২০০৩, জমািঃ মাহবুবুি ইিলাম। 

িাাংলাষেশ পাট গষিেণা ইনবিটিউট (বিষজআিআই), ১৬-০১-২০১৮। 

জতালা এিাং িাংিক্ষষণি তে 

ফিল জতালা : জবম পবিেশ শন কষি পাট কাটাি িঠিক িময় যাচাই করুণ। আঁষশি জন্য িপষনি ১০০ -১২০ বেষনি মষে ফিল িাংগ্রহ ভাল। ফুল 

জফাটাি িময় পাট কাটা হষল আঁষশি মান খুিই ভাল হয়। ফল ধিাি িময় কাটষল িীজ জিবশ হষলও আঁষশি মান ও পবিমাণ ভাষলা থাষক না। 

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


ফিল িাংিক্ষষণি পূষি শ : 

১-১.৫ জকবজ আশঁ মুঠি (বগিা) জিষধ জিাষে শুকাষত হষি। 

িবিয়াজাতকিণ : 

পাট কাটাি পি পাতা ঝিাষনাি জন্য কাটা পাটগুষলা আটি জেঁষধ ৩-৪ বেন জবমষত গাো কষি িাখষত হষি ।১৫-২২ জিবম/৬-৯ ইবি ব্যাষিি আটি 

িাধষত হষি। পাট পচাষনাি জন্য মৃদু জরাতযুক্ত পবিষ্কাি পাবনষত জাগ বেষত হষি। পাট তাড়াতাবড় পচাষনা এিাং আঁষশি িাং উজ্জ্বল হওয়াি জন্য 

১০০টি কোঁচা পাষটি আটি জন্য১জকবজ ইউবিয়া িাি জাষগ বেটিষয় বেষত হষি। ১০-১২ বেন পি জাগ হষত   ৫-১০ টি পাট জিি কষি পচন পবিক্ষা 

করুন । যবে জেষখন  জয  পাট হষত আঁশ জিি হষয় যায়   বুঝষত হষি পাট পচন িম্পন্ন হষয়ষে । পাট হষত আশঁ  েড়াষনাি পি ভাষলাভাষি ধুষয় আটি 

জেঁষধ জিাদ্রযুক্ত স্থাষন িোঁষশি আড় িাবনষয় পাট শুকাষনা হয়। িীষজি জন্য গাে হষত ফল িাংগ্রষহি পি ২ বেন উজ্জ্বল জিাষে শুবকষয় লাঠি বেষয় 

বপটিষয় িীজ জিি কিষত হষি। িীষজি  আদ্র শতা  পাষটি জিলায় ১০% এিাং জতাো পাষটি জিলায় ৮% িাখষত হষি। পাবনি স্বল্পতা থাকষল বিিন 

জিটিাং পদ্ধবত ব্যিহাি কিা যায়। এষত উন্নতমাষনি আঁশ পাওয়া যায়।  

িাংিক্ষণ : আশঁ জিাষে শুবকষয় ঠাণ্ডা কষি মাচা িা গুোষম িাখষত হষি । 

তষেি উৎি : 

িাাংলাষেশ পাট গষিেণা ইনবিটিউট (বিষজআিআই), ১৯-০২-২০১৮। 

িীজ উৎপােন এিাং িাংিক্ষষণি তে 

িীজ উৎপােন : 

িনাতন পদ্ধবত - ১। জবম ও মাটি বনি শাচন, ২।জাত বনি শাচন, ৩।জবম বতবি,৪। পৃথকীকিন দূিত্ব,৫। িীজ িপন,৬। িীজ ফিষলি পবিচয শা, ক) জবমষত 

জিচ জেওয়া খ) আঁচড়া জেওয়া গ) আগাো েমন ঘ) চািা পাতলাকিন উ) জিাবগাং (িীজাত িাোইকিন) চ) িালাইেমন ব্যিস্থা জ) িময় মত িীজ 

কতশন ঝ) িীজ িাংগ্রহ ২) আধুবনক পদ্ধবতষত পাট িীজ উৎপােনিঃ জবম বতবিিঃিাষিি মাত্রািঃ (জহক্টি িবত) ৭-১২ টন পচা জগািি, ইউবিয়া ৫০-৮০ 

জকবজ, টিএিবপ ৪০-৫০জকবজ, এমওবপ ২০-২৫ জকবজ িষয়াগ কিষত হষি। কাণ্ড ও িগা বনি শাচনিঃ গাষেি িয়ি ১০০-১২০ বেন হষল ৮জথষক ১০ 

ইবি লম্বা িগা জকষট ঐ বেনই ৬ ইবি দূষি দূষি িাবি কষি  ২ইবি গভীষি ৪৫ বিবগ্র জকাষণ জহলাষনা অিস্থায় কে শমাক্ত জবমষত জিাপণ কিষত হষি। 

যথািীবত পবিচয শা জযমন জিাবগাং, িালাই েমন, কতশন, মাড়াই, ঝাড়াই ইতযাবে কাজ িম্পন্ন কিষত হষি। 

িীজ িাংিক্ষণ: 

পাট িীজ িাংিক্ষষণি ধাপ বতনটি ১। িীজ িাংগ্রষহি পি তা দ্রুত জিাষে শুবকষয় িীষজি আদ্রতা জেবশ পাট িীষজি জক্ষষত্র ৮-১০% এিাং জতাো পাট 

িীষজি জক্ষষত্র ৬-৮% এ িাখষত হষি। ২। িীজ িাংিক্ষষণি পূষি শ জহামাই (০.৩%), থাষয়াষিনিাজল (০.৬%) েত্রাক নাশক িািা িীজ জশাধন কিষত 

হষি। ৩। জশাধন কৃত িীজ জলমুফইষয়ল িা িায়ু জিাধক টিষনি পাষত্র িাধািণ তাপমাত্রায় িাংিক্ষণ কিষত হষি। এোড়াও িসুষনি জপি িািা িীজ 

জশাধন কিা যায়। প্লাবিষকি  িায়ু জিাধক টিন এিাং িীষজি পবিমান জিবশ হষল রাষম িাংিক্ষণ কিষত হষি।    

তষেি উৎি : 

িাাংলাষেশ পাট গষিেণা ইনবিটিউট (বিষজআিআই), ১৯-০২-১৮। 

কৃবে উপকিণ 

িীজিাবপ্ত স্থান : 

১। িাাংলাষেশ কৃবে উন্নযন় কষপ শাষিশন ২। িিকাবি অণুষমাবেত িকল িীজ বিলাি ৩। বিিস্ত িীজ ব্যিিায়ী 

 িাাংলাষেশ কৃবে উন্নয়ন কষপ শাষিশন (বিএবিবি) িীজ বিিয়ষকষেি তে জপষত বিক করুন 

 

িাি ও িালাইনাশক িাবপ্তস্থান : 

িাাংলাষেশ কৃবে উন্নযন় কষপ শাষিশন ও িিকাি অনুষমাবেত িাি ও িালাইনাশক বিলাি। 

িাি বিলাষিি তে জপষত বিক করুন 

 তষেি উৎি : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, খন্ড-২, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ িাংস্কিণ, জিষেম্বি, ২০১৭। 

http://www.bjri.gov.bd/
http://www.bjri.gov.bd/
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/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


িাাংলাষেশ পাট গষিেণা ইনবিটিউট (বিষজআিআই), ১২-০১-১৮। 

িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট ১২-০১-১৮। 

খামাি যন্ত্রপাবতি তে 

যষন্ত্রি নাম : িাবি জিালাি পাম্প 

জন্ত্রি ধিন : জিচ 

যষন্ত্রি ক্ষমতা : গড় পাবন বনগ শমন ক্ষমতা িবত বমবনষট ১৪০ বলটাি। 

যষন্ত্রি উপকাবিতা : 

কৃবেষত জিৌি পাম্প জিচ পদ্ধবত বিষজল চাবলত জিচ পাষম্পি বিকল্প, দূেণমুক্ত ও পবিষিশিান্ধি। িাাংলাষেষশ ১৭.৫ লক্ষ জিচ যন্ত্র িষয়ষে যাি মষে 

শতকিা ৮৫ ভাগ বিষজল চাবলত। িবত িেি বিষজষলি োম জিষড়ই চলষে, জিই বহষিষি িাবি জিালাি পাম্প বিষজল চাবলত পাষম্পি বিকল্প হষত 

পাষি। 

যষন্ত্রি বিবশষ্ট্য : 

১। িাবি উদ্ভাবিত জিবিবফউগাল টাইপ জিৌি পাম্প ভূ-পৃষ্ঠস্থ পাবন জিষচি জন্য উপষযাগী। ২। এই পাম্প িািা ২০ ফুট গভীিতা জথষকও পাবন জতালা 

যায়। ৩। এই পাম্প চালনায় বতল ও জ্বালাবন লাষগ না। ৫।এই পাম্প ৯০০ ওয়াট জিালাি প্যাষনল িািা চালনা কিা হয়। ৬। এ পাষম্প জকান ব্যাটাবি 

লাষগ না। 

তষেি উৎি : 

খামাি যাবন্ত্রকীকিন এি মােষম ফিল উৎপােন বৃবদ্ধ িকল্প- ২য় পয শায় (২য় িাংষশাবধত), কৃবে িম্প্রিািণ অবধেপ্তি (বিএই), খামািিাড়ী, ফাম শষগট, 

োকা-১২১৫। জানুয়াবি , ২০১৮। 

িাজািজাত কিষণি তে 

িথাগত ফিল পবিিহন ব্যিস্থা : 

েবমক, জনৌকা, জঠলাগাবড় ও গরুি গাবড় 

আধুবনক ফিল পবিিহন ব্যিস্থা : 

 রবল, রাক, কাভাি শ ভযান 

িথাগত িাজািজাত কিণ : 

েবড়, বশকা, পাষপাে, পাটখবড়, জিড়া, পাষনি িিজ ও িান্নাি কাষজ ব্যিহাি কিা হয়। 

আধুবনক পদ্ধবতষত িাজািজাত কিণ : 

চট, োলাি িস্তা, ব্যাগ,শতিবি, কাষপ শট, পে শাি কাপড়, জিাফাি কাপড়, শবপাং ব্যাগ, জায়নামাজ এিাং িবুজ পাট কাগজ কল ও পাটখবড় হাি শষিাি শ 

বতবিষত ব্যিহৃত হয়। 

ফিল িাজািজাতকিষনি বিস্তাবিত তে জপষত বিক করুন   

তষেি উৎি : 

িাাংলাষেশ পাট গষিেণা ইনবিটিউট (বিষজআিআই), ১৯-০২-২০১৮ 
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