
ঝিঙা চাষের ঝিস্তাঝরত বিিরণী 

ফসল : বিঙা 

জাতের নাম : িাবর বিিংগা-১ 

জনবিয় নাম : ননই 

উদ্ভািনকারী িবেষ্ঠান : িািংলাতেশ কৃবি গতিিণা ইনবিটিউট (বিএআরআই) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১২০-১৪০ 

ফলতনর গুণগে বিবশষ্ট্য : আকি ষণীয় গাঢ় সবুজ রিংতয়র ফল। 

জাতের ধরণ : উফশী 

জাতের বিবশষ্ট্য : 

আকি ষণীয় গাঢ় সবুজ রিংতয়র ফল। লম্বা গতড় ২৭ নসবম, ওজন ১২৫ গ্রাম। 

শেক িবে ফলন (তকবজ) : ৪০ - ৬০ 

িবে শেক িীজেলায় িীতজর পবরমান : ১২ - ১৫ গ্রাম 

উপতযাগী ভূবমর নেণী : মািাবর উচু 

উপতযাগী মাটি : নিতল-তোআঁশ 

উৎপােতনর নমৌসুম : খবরফ- ১ 

িপতনর উপযুক্ত সময় : 

নফব্রুয়াবর-মার্ ষ (মাঘ-চর্ত্র) 

ফসল নোলার সময় : 

পরাগায়তনর ৮-১০ বেন পতরই ফল সিংগ্রতের উপযুক্ত সময়। 

েতের উৎস : 

কৃবি িযুবক্ত োেিই, িািংলাতেশ কৃবি গতিিণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সিংস্করণ,নসতেম্বর, ২০১৭। 

ফসল : বিঙা 

জাতের নাম : িাবর বিিংগা-২ 

জনবিয় নাম : ননই 

উদ্ভািনকারী িবেষ্ঠান : িািংলাতেশ কৃবি গতিিণা ইনবিটিউট (বিএআরআই) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১২০-১৪০ 

ফলতনর গুণগে বিবশষ্ট্য : আকি ষণীয় গাঢ় সবুজ রিংতয়র ফল। 

জাতের ধরণ : উফশী 

জাতের বিবশষ্ট্য : 

আকি ষণীয় গাঢ় সবুজ রিংতয়র ফল। লম্বা গতড় ২৭ নসবম, ওজন ১২৫ গ্রাম। 

শেক িবে ফলন (তকবজ) : ৪০ - ৬০ 

িবে শেক িীজেলায় িীতজর পবরমান : ১২ - ১৫ গ্রাম 

উপতযাগী ভূবমর নেণী : মািাবর উচু 

উপতযাগী মাটি : নিতল-তোআঁশ 



উৎপােতনর নমৌসুম : খবরফ- ১ 

িপতনর উপযুক্ত সময় : 

নফব্রুয়াবর-মার্ ষ (মাঘ-চর্ত্র) 

ফসল নোলার সময় : 

পরাগায়তনর ৮-১০ বেন পতরই ফল সিংগ্রতের উপযুক্ত সময়। 

েতের উৎস : 

কৃবি িযুবক্ত োেিই, িািংলাতেশ কৃবি গতিিণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সিংস্করণ,নসতেম্বর, ২০১৭। 

ফসল : বিঙা 

জাতের নাম : সামার সট ষ 

জনবিয় নাম : ননই 

উদ্ভািনকারী িবেষ্ঠান : সুবিম সীড বলবমতটড 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১০০-১১০ 

ফলতনর গুণগে বিবশষ্ট্য : গরম ও িি ষা সেনশীল। 

জাতের ধরণ : োইবিড 

জাতের বিবশষ্ট্য : 

বেিস বনরতপক্ষ জাে । গরম ও িি ষা সেনশীল। লম্বায় ২৪-২৮ নসবম। 

শেক িবে ফলন (তকবজ) : ১০০ - ১২০ 

িবে শেক িীজেলায় িীতজর পবরমান : ৪ - ৬ গ্রাম 

উৎপােতনর নমৌসুম : খবরফ- ১ 

িপতনর উপযুক্ত সময় : 

ফাল্গুন নেতক ভাদ্র (February-august) 

ফসল নোলার সময় : 

র্ারা নরাপতণর ৪০-৪৫ বেতনর মতে। 

েতের উৎস : 

সুবিম সীড বলবমতটড এর কযাটালগ 

ফসল : বিঙা 

জাতের নাম : শোব্দী 

জনবিয় নাম : ননই 

উদ্ভািনকারী িবেষ্ঠান : সুবিম সীড বলবমতটড 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১০০-১১০ 

ফলতনর গুণগে বিবশষ্ট্য : নখতে সুস্বাদু এিিং নমালাতয়ম। 

জাতের ধরণ : োইবিড 

জাতের বিবশষ্ট্য : 

োলকা সবুজ িতণ ষর এিিং আগাম জাতের। নখতে সুস্বাদু এিিং নমালাতয়ম। লম্বায় ৪৫-৫০ নসবম। 



শেক িবে ফলন (তকবজ) : ১৫০ - ১৬০ 

িবে শেক িীজেলায় িীতজর পবরমান : ৪ - ৬ গ্রাম 

উৎপােতনর নমৌসুম : খবরফ- ১ 

িপতনর উপযুক্ত সময় : 

ফাল্গুন নেতক ভাদ্র (February-august) 

ফসল নোলার সময় : 

র্ারা নরাপতণর ৪০-৪৫ বেতনর মতে। 

েতের উৎস : 

সুবিম সীড বলবমতটড এর কযাটালগ 

ফসল : বিঙা 

পুবষ্ট্মান : 

িবে ১০০ গ্রাম ভক্ষণতযাগ্য অিংতশর মতে রতয়তে ০.৫ গ্রাম নিাটিন, ৩৩.৬ মাইতরা গ্রাম বিটা-কযাতরাটিন, ৫ বমগ্রা বভটাবমন বস, ১৮ 

বমবলগ্রাম কযালবসয়াম এিিং ২৭ বমবলগ্রাম ফসফরাস। 

েতের উৎস : 

কৃবি ডাইবর, কৃবি েে সাবভ ষস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮। 

 ফসল : বিঙা 

িণ ষনা : িীজেলার িতয়াজন ননই। 

িীজ ও িীজেলার িকারতভে : 

িীজেলার িতয়াজন ননই। 

ভাল িীজ বনি ষার্ন : 

 দুটি জাতের মতে ২০০ বম. দূরত্ব িজায় রাখুন। িীজ উৎপােতনর জন্য লাইন নেতক লাইন  ১৫  ইবি এিিং গাে নেতক গাতের দূরত্ব ৮-৯ 

ইবি। নরাগ-তপাকা েমতনর জন্য িতয়াজনীয় িালাইনাশক িতয়াগ করুন। 

িীজেলা িস্তুেকরণ : িীজেলার িতয়াজন ননই। 

িীজেলা পবরর্র্ ষা : িীজেলার িতয়াজন ননই। 

েতের উৎস : 

কৃবি িযুবক্ত োেিই, িািংলাতেশ কৃবি গতিিণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সিংস্করণ, নসতেম্বর, ২০১৭। 

ফসল : বিঙা 

র্ািপদ্ধবে : 

বিঙ্গা র্াতি নসর্ ও বনকাতশর উত্তম সুবিধাযুক্ত এিিং পয ষাপ্ত সূয ষাতলাক িায় এমন জবম বনি ষার্ন করতে েতি। একই গাতের বশকড় বৃবদ্ধর জন্য 

জবম এিিং গেষ উত্তমরুতপ বেবর করতে েয়।  এ জন্য জবমতক িেতম ভাল ভাতি র্াি ও মই বেতয় এমনভাতি বেবর করতে েতি নযন জবমতে 

নকান িড় বিলা এিিং আগাো না োতক। নিতডর উচ্চো েতি ১৫-২০ নসবম। নিতডর িস্থ েতি ১.২ বমটার এিিং লম্বা জবমর বেঘয অনুসাতর 

সুবিধামে বনতে েতি। এভাতি পরপর নিড বেবর করতে েতি। এরূপ পাশাপাবশ দুইটি নিতডর মািখাতন ৬০ নসবম ব্যাতসর নসর্ ও বনকাশ 

নালা োকতি এিিং ফসল পবরর্য ষার সুবিধাতে ষ িবে দুতিড পর পর ৩০ নসবম িশস্ত নালা োকতি।  

েতের উৎস : 

কৃবি েে সাবভ ষস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮। 

 

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


ফসল : বিঙা 

মৃবত্তকা : 

সাধারণে  নলানা মাটি োড়া সি ধরতণর মাটিতে বিঙ্গা েয় েতি  উঁচু, উি ষর নেোঁয়াশ মাটি উত্তম। 

মৃবত্তকা পরীক্ষা গতিিণাগাতরর ঠিকানা : 

মৃবত্তকা সম্পে উন্নয়ন ইনবিটিউট বিস্তাবরে জানতে বিক করুন 

সার পবরবর্বে : 

সার পবরবর্বে সম্পতকষবিস্তাবরে জানতে বিক করুন 

নভজাল সার নর্নার উপায় : 

নভজাল সার শনাক্তকরণ সম্পতকষ বিস্তাবরে জানতে বিক করুন 

নভজাল সার নর্নার উপায় বভবডও 

ফসতলর সার সুপাবরশ : 

শেক িবে পর্া নগাির িা কতম্পাি ৮০  নকবজ, ইউবরয়া –৭০০ গ্রাম, টিএসবপ-  ৭০০ গ্রাম, 

পটাশ -৬০০ গ্রাম, নিারণ- ৪০ গ্রাম। েস্তা ৫০ গ্রাম, বজপসাম ৪০০ গ্রাম,  ম্যাগতনবসয়াম ৫০ গ্রাম ।   

সার িতয়াগ পদ্ধবেিঃ  

২০ নকবজ নগাির, অতধ ষক টিএসবপ ও ২০০ গ্রাম পটাশ, সমুেয় বজপসাম, েস্তা, নিারণ জবম বেবরর সময় মাটিতে িতয়াগ করতে েতি। 

অিবশষ্ট্ নগাির (মাো িবে ৫ নকবজ), টিএসবপ (মাো িবে ৩০ গ্রাম), ২০০ গ্রাম পটাশ (মাো িবে ২০ গ্রাম), সমুেয় ম্যাগতনবসয়াম (মাো 

িবে ৫ গ্রাম) র্ারা নরাপতণর ৭-১০ বেন পূতি ষ িতয়াগ করতে েতি। র্ারা নরাপতণর ১০-১৫ বেন পর ১ম িার ২০০ গ্রাম ইউবরয়া এিিং ২০০ গ্রাম 

পটাশ (মাো িবে ১৫ গ্রাম), ৩০-৩৫ বেন পর ২য় িার, ৫০-৫৫ বেন পর ৩য় িার ২০০ গ্রাম কতর ইউবরয়া (মাো িবে ১৫ গ্রাম) িতয়াগ 

করতে েতি। র্ারা নরাপতণর ৭০-৭৫ বেন পর ১০০ গ্রাম ইউবরয়া (মাো িবে ১৫ গ্রাম) িতয়াগ করতে েতি। 

মাোয় র্ারা নরাপতণর পূতি ষ সার নেয়ার পর পাবন বেতয় মাোর মাটি ভালভাতি বভবজতয় বেতে েতি। অেিঃপর মাটিতে নজা এতল ৭-১০ বেন 

পর র্ারা নরাপণ করতে েতি। 

অনলাইন সারসুপাবরশ সম্পতকষ  বিস্তাবরে জানতে বিক করুন 

েতের উৎস : 

কৃবি িযুবক্ত োেিই, িািংলাতেশ কৃবি গতিিণা ইনবিটিউট,৬ষ্ঠ সিংস্করণ,নসতেম্বর,২০১৭। 

ফসল : বিঙা 

নসর্ ও বনকাশ পদ্ধবে : 

1 : বিিংগা গ্রীষ্মকাতল র্াি করা েয়। গ্রীষ্মকাতল মাতি মাতি বৃবষ্ট্ েয় িতল েখন সিসময় পাবন নসতর্র িতয়াজন নাও েতে পাতর। বকন্তু 

নফব্রুয়াবরর নশি সময় নেতক নম মাস পয ষন্ত খুি শুষ্ক আিোওয়া বিরাজ কতর। েখন অতনক সময় কারণ বৃবষ্ট্ই োতক না। উক্ত সমতয় ৫-৬ 

বেন অন্তর বনয়বমে পাবন নসতর্র িতয়াজন েয়।

 

লিণাক্ত এলাকায় নসর্ িযুবক্ত : 

কলবস  বেতয়  বিপ নসর্ বেন ।কলবসর বনতর্ বিল নমবশন বেতয় নোট বেদ্র কতর োতে পাতটর আঁশ িতিশ করাতে েতি । কলবস মাোর 

মািখাতন এমন ভাতি িসাতে েতি নযন বেদ্র ও আঁশ মাটির বনতর্ োতক । কলবসর বেতদ্রর সাতে যুক্ত পাতটর আঁশ আতস্ত আতস্ত গাতের নগোঁড়ায় 

পাবন সরিরাে করতি । মাো সিসময় বভজা োকতি ফতল লিনাক্ত পাবন উপতর উতে আসতিনা। 

েতের উৎস : 

কৃবি েে সাবভ ষস (এআইএস), ১৮/০২/২০১৮। 

েবক্ষণািতলর উপতযাগী কৃবি িযুবক্ত, িািংলাতেশ কৃবি গতিিণা কাউবিল, নতভম্বর, ২০১৩। 

 

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


ফসল : বিঙা 

আগাোর নাম : শ্যামা 

আগাো জন্মাতনার নমৌসুম : খবরতফ নিবশ িাতড়। নম নেতক আগি মাতি ফুল নফাতট ও িীজ পবরপক্ক েয়। 

িবেকাতরর উপায় : 

নসর্ ও সার নেিার পর নজা আসা মাত্র আগাো িাোই। 

েতের উৎস : 

েবক্ষণািতলর উপতযাগী কৃবি িযুবক্ত, িািংলাতেশ কৃবি গতিিণা কাউবিল, নতভম্বর, ২০১৩। 

ফসল : বিঙা 

আগাোর নাম : দুি ষা 

আগাো জন্মাতনার নমৌসুম : খবরতফ নিবশ িাতড়। খরা সইতে পাতর। এবিল নেতক জুলাইতয়র মাতি ফুল নফাতট ও িীজ পবরপক্ক েয়। মািাবর 

নেতক উঁচু জবমসে িায় সিখাতন এর বির্রণ। 

িবেকাতরর উপায় : 

নসর্ ও সার নেিার পর নজা আসা মাত্র আগাো িাোই। 

েতের উৎস : 

েবক্ষণািতলর উপতযাগী কৃবি িযুবক্ত, িািংলাতেশ কৃবি গতিিণা কাউবিল, নতভম্বর, ২০১৩। 

ফসল : বিঙা 

আগাোর নাম : র্াপড়া ঘাস 

আগাো জন্মাতনার নমৌসুম : বরতফ নিবশ িাতড়। নম নেতক জুলাইতয়র মাতি ফুল নফাতট ও িীজ পবরপক্ক েয়। 

িবেকাতরর উপায় : 

নসর্ ও সার নেিার পর নজা আসা মাত্র আগাো িাোই। 

েতের উৎস : 

েবক্ষণািতলর উপতযাগী কৃবি িযুবক্ত, িািংলাতেশ কৃবি গতিিণা কাউবিল, নতভম্বর, ২০১৩। 

ফসল : বিঙা 

িািংলা মাতসর নাম : বর্ত্র 

ইিংতরবজ মাতসর নাম : এবিল 

ফসল ফলতনর সময়কাল : রবি 

দুতয ষাতগর নাম : খরা 

দুতয ষাগ পূি ষিস্তুবে : 

নসর্ নালা, নসর্ যন্ত্র  িস্তে রাখুন। 

দুতয ষাগকালীন/দুতয ষাগ পরিেী িস্তুবে : 

িন ষা/ িোঁিবর বেতয় নসর্ বেন। 

িস্তুবে : লাইতন বুনুন, যাতে জবমতে নসতর্র পাবন সমানভাতি নেওয়া যায়। নালা বেবর কতর রাখুন। 

েতের উৎস : 

জলিায়ু পবরিেষন ও কৃবি, কৃবিবিে নমািঃ নজরুল ইসলাম, কৃবিবিে ডিঃ আবু ওয়ালী রাবগি োসান, ২০১৩। 

েবক্ষণািতলর উপতযাগী কৃবি িযুবক্ত, িািংলাতেশ কৃবি গতিিণা কাউবিল, নতভম্বর, ২০১৩। 



কৃবি েে সাবভ ষস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮। 

ফসল : বিঙা 

িািংলা মাতসর নাম : ফাল্গুন 

ইিংতরবজ মাতসর নাম : জুন 

ফসল ফলতনর সময়কাল : রবি , খবরফ- ১ 

দুতয ষাতগর নাম : িড় বৃবষ্ট্ 

দুতয ষাগ পূি ষিস্তুবে : 

বনষ্কাশন নালা িস্তে রাখুন। 

দুতয ষাগকালীন/দুতয ষাগ পরিেী িস্তুবে : 

োড়াোবড় অবেবরক্ত বৃবষ্ট্র  পাবন নির করার ব্যিস্থা করুন। 

িস্তুবে : লাইতন বুনুন, যাতে জবমতে নসতর্র পাবন সমানভাতি নেওয়া যায়। নালা বেবর কতর রাখুন। 

েতের উৎস : 

জলিায়ু পবরিেষন ও কৃবি, কৃবিবিে নমািঃ নজরুল ইসলাম, কৃবিবিে ডিঃ আবু ওয়ালী রাবগি োসান, ২০১৩। 

েবক্ষণািতলর উপতযাগী কৃবি িযুবক্ত, িািংলাতেশ কৃবি গতিিণা কাউবিল, নতভম্বর, ২০১৩।  

কৃবি েে সাবভ ষস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮। 

ফসল : বিঙা 

নপাকার নাম : বিঙ্গার কোঁোতল নপাকা 

নপাকার স্থানীয় নাম : : ননই 

নপাকা নর্নার উপায় : নোট বডম্বাকার ও লালতর্ িা েলতে রতঙ্গর শক্ত আিরতণর নপাকা। কীড়া েলতে রতঙ্গর ও র্যাো, লম্বাতট। 

ক্ষবের ধরণ : পূণ ষ িয়স্ক বিটল ও গ্রাি উভতয়ই পাো খায়। আরন্ত পাো িোঁিরা কতর, পতর পাো শুবকতয় যায় এিিং িতর পাতড়। 

আরমতণর পয ষায় : িাড়ন্ত পয ষায় 

ফসতলর নয অিংতশ আরমণ কতর : পাো 

নপাকার নযসি স্তর ক্ষবে কতর : পূণ ষ িয়স্ক , কীড়া 

ব্যিস্থাপনা : 

আরমণ নিবশ েতল নফবনট্রবেয়ন জােীয় কীটনাশক ( নযমন সুবমবেয়ন িা ফবলবেয়ন ২০ বমবলবলটার িবে ১০ বলটার পাবনতে বমবশতয়) ১০ 

বেন পর পর ২-৩ িার ভালভাতি নে করুন। নে করার পর ১৫ বেতনর মতে নসই সিবজ খাতিন না িা বিবর করতিন না। 

িালাইনাশক ব্যিোতর সেকষো সম্পতকষ বিস্তাবরে জানতে বিক করুন 

িালাইনাশক সম্পতকষবিস্তাবরে জানতে বিক করুন 

পূি ষ-িস্তুবে : 

* নক্ষে পবরস্কার পরচ্ছন্ন রাখা । 

 

* গাতের পাোর বনর্ বেক বেতয় োই বেটাতনা । 

 

* পরজীিী নিালো সিংরক্ষণ করা । 

 

* বনয়বমে মাে পবরেশ ষন কতর আরমতণর শুরুতেই ব্যিস্থা বনন 

 

http://www.ais.gov.bd/
http://www.ais.gov.bd/
http://aisekrishi.org/Pages/view/5
http://pest2.bengalsols.com/


অন্যান্য : 

গাতের পাোর বনর্ বেক বেতয় োই বেটান। বডম ও কীড়া নষ্ট্ করা এিিং নপাকা সিংগ্রে কতর নমতর নফলুন। 

েতের উৎস : 

সমবিে িালাই ব্যিস্থাপনা ও বিবভন্ন ফসতলর ক্ষবেকারক নপাকামাকড় েমন, কীটেত্ত্ব বিভাগ, িািংলাতেশ কৃবি গতিিণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 

ফসল : বিঙা 

নপাকার নাম : সুড়ঙ্গকারী নপাকা 

নপাকার স্থানীয় নাম : : ননই 

নপাকা নর্নার উপায় : লম্বাতট, কালতর্ বকিংিা সাোতট 

ক্ষবের ধরণ : নোট কীড়া পাোর সবুজ অিংশ সুড়ঙ্গ কতর নখতয় সুোর মতো আঁকা িোঁকা নরখা োগ কতর নফতল। নিবশ েতল পাো শুবকতয় 

মারা যায়। 

আরমতণর পয ষায় : িাড়ন্ত পয ষায়, র্ারা 

ফসতলর নয অিংতশ আরমণ কতর : পাো 

নপাকার নযসি স্তর ক্ষবে কতর : কীড়া 

ব্যিস্থাপনা : 

 সাইপারতমেবরন জােীয় িালাইনাশক ( নযমন কট িা ম্যাবজক ১০ বমবল/ ১০ বলটার োতর পাবনতে বমবশতয়) সকাতলর পতর সোঁতজর বেতক 

নে করুন। 

িালাইনাশক ব্যিোতর সেকষো সম্পতকষ বিস্তাবরে জানতে বিক করুন 

িালাইনাশক সম্পতকষবিস্তাবরে জানতে বিক করুন 

পূি ষ-িস্তুবে : 

 পবরেন্ন র্ািািাে করুন। বনয়বমে ফসল পয ষতিক্ষণ করুন । নপাকার আগমন পয ষতিক্ষণ করুন। শুকনা  োই  বেটান। আতসপাতশ কুমড়া 

জােীয় ফসল/ নপািক গাে োকতল সেকষ নোন। 

অন্যান্য : 

আরান্ত পাো তুতল নষ্ট্ িা পুবড়তয় নফলুন। েলুে আোতলা ফোঁে িসান। 

েতের উৎস : 

সমবিে িালাই ব্যিস্থাপনা ও বিবভন্ন ফসতলর ক্ষবেকারক নপাকামাকড় েমন, কীটেত্ত্ব বিভাগ, িািংলাতেশ কৃবি গতিিণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 

ফসল : বিঙা 

নপাকার নাম : সাো মাবে 

নপাকার স্থানীয় নাম : : ননই 

নপাকা নর্নার উপায় : খুি নোট সাো, নরম নেে বিবশষ্ট্ 

ক্ষবের ধরণ : পাো, ফুল ও কবর্ ফতলর রস চুতি খায়।োোড়া এই নপাকা েলুে নমাজাইক ভাইরাস নরাগ েড়ায়। 

আরমতণর পয ষায় : িাড়ন্ত পয ষায়, ফতলর িাড়ন্ত পয ষায় 

ফসতলর নয অিংতশ আরমণ কতর : পাো , ফল , ফুল 

নপাকার নযসি স্তর ক্ষবে কতর : পূণ ষ িয়স্ক , বনম্ফ 
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ব্যিস্থাপনা : 

েলুে রিং এর আোতলা ফোঁে ব্যিোর করুন।আরমণ নিবশ েতল ইবমডাতিাতরাবিড জােীয় কীটনাশক (তযমন এডমায়ার অেিা টিতডা ৭-১০ 

বমবলবলটার / ২মুখ) ১০ বলটার পাবনতে বমবশতয় িবে ৫ শেতক নে করতে েতি ১০ বেন পরপর ২/৩ িার। ঔিধ নে করায় সেকষো 

অিলম্বন করতে েতি। 

িালাইনাশক ব্যিোতর সেকষো সম্পতকষ বিস্তাবরে জানতে বিক করুন 

িালাইনাশক সম্পতকষবিস্তাবরে জানতে বিক করুন 

পূি ষ-িস্তুবে : 

পবরেন্ন র্ািািাে করুন। বনয়বমে ফসল পয ষতিক্ষন করতে েতি। 

অন্যান্য : 

সািানযুক্ত পাবন নে করা যায় অেিা আধাভাঙ্গা বনমিীতজর পাবন (১ বলটার পাবনতে ৫০ গ্রাম বনমিীজ নভতঙ্গ ১২ ঘন্টা বভবজতয় নরতখ 

নেঁতক বনতে েতি) আরান্ত গাতে ১০ বেন পর পর ৩ িার নে করতল নপাকা বনয়ন্ত্রন করা যায়। এোড়াও োমাতকর গুড়া (১০গ্রাম), সািাতনর 

গুড়া (৫গ্রাম) ও বনতমর পাোর রস  িবে বলটার পাবনতে বমবশতয় ব্যিোর করা যায়। 

েতের উৎস : 

সমবিে িালাই ব্যিস্থাপনা ও বিবভন্ন ফসতলর ক্ষবেকারক নপাকামাকড় েমন, কীটেত্ত্ব বিভাগ, িািংলাতেশ কৃবি গতিিণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 

ফসল : বিঙা 

নপাকার নাম : ফতলর মাবে নপাকা 

নপাকার স্থানীয় নাম : : ননই 

নপাকা নর্নার উপায় : মািাবর সাইতজর 

ক্ষবের ধরণ : ১। স্ত্রী মাবে ফতলর সাধারণে বনতর্র বেতক র্ামড়া/তখাসা বেদ্র কতর বভেতর বডম পাতড় এিিং (ক) পাবনর মতো কি নিড় েয়, 

পতর শুবকতয় িা িাোবম আো েতয় জতম োতক।(খ) এখান নেতক জীিাণু বেতয় পর্ন শুরু েতল ধুসর / কাতলা োগ েবড়তয় পতড়। ( গ) কীড়ার 

কাতলা মল নেখা নযতে পাতর । (ঘ) ধীতর ধীতর ফল পর্তে োতক। (ঙ) কবর্ ফল লাল েতয় িতর পতড়। িাড়ন্ত ফল বিকৃবে আকার ধারণ কতর। 

আরমতণর পয ষায় : িাড়ন্ত পয ষায়, ফতলর িাড়ন্ত পয ষায় , ফুল 

ফসতলর নয অিংতশ আরমণ কতর : পাো , ফুল 

নপাকার নযসি স্তর ক্ষবে কতর : কীড়া 

ব্যিস্থাপনা : 

সাইপারতমবিন জােীয় কীটনাশক (তযমন ওস্তাে ২০ বমবলবলটার  অেিা ম্যাবজক অেিা কট ১০ বমবলবলটার) িবে ১০বলটার 

পাবনতে  বমবশতয় িবে ৫ শেতক নে করতে েতি ১০-১২ বেন পরপর ২/৩ িার। ঔিধ নে করায় সেকষো অিলম্বন করতে েতি। 

িালাইনাশক ব্যিোতর সেকষো সম্পতকষ বিস্তাবরে জানতে বিক করুন 

িালাইনাশক সম্পতকষবিস্তাবরে জানতে বিক করুন 

পূি ষ-িস্তুবে : 

পবরেন্ন র্ািািাে করুন । ভালভাতি জবম র্াি কতর নপাকার বডম, কীড়া সূয ষাতলাতক নষ্ট্ এিিং বিঁপ্ড়া ,খােক পাবখতের খািার সুু্তযাগ কতর 

বেন।  বনয়বমে ফসল পয ষতিক্ষণ এিিং স্ত্রী ফুল ফুটার আতগ নফতরাতমন ফোঁে/বিিতটাপ ব্যিোর করুন। 

অন্যান্য : 

নফতরাতমন ফোঁে (১০ শোিংতশ ৩টি োতর) /বিিতটাপ ব্যিোর করুন। ঠিক মতো আতে  বক না িা সময় মতো িেলতে বনয়বমে ফসল 

পয ষতিক্ষণ করুন। 

েতের উৎস : 

সমবিে িালাই ব্যিস্থাপনা ও বিবভন্ন ফসতলর ক্ষবেকারক নপাকামাকড় েমন, কীটেত্ত্ব বিভাগ, িািংলাতেশ কৃবি গতিিণা ইনবিটিউট, ২০১ 
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ফসল : বিঙা 

নরাতগর নাম : ডাঊবন বমলবডউ নরাগ 

নরাতগর স্থানীয় নাম : ননই 

নরাতগর কারণ : েত্রাক 

ক্ষবের ধরণ : িয়স্ক পাোয় এ নরাগ িেম নেখা যায়। আরান্ত পাোর গাতয় সাো িা েলতে নেতক িাোমী রতঙর োগ নেখা যায়। ধীতর ধীতর 

অন্যান্য পাোয় েবড়তয় পতড়। 

ফসতলর নয পয ষাতয় আরমণ কতর : িাড়ন্ত পয ষায় 

ফসতলর নয অিংতশ আরমণ কতর : পাো 

ব্যিস্থাপনা : 

ম্যানতকাতজি জােীয় েত্রাকনাশক ( নযমনিঃ বরতডাবমল নগাল্ড ১০ বলটার পাবনতে ২০ গ্রাম  বমবশতয় ১০-১২ বেন পর পর ২-৩ িার নে 

করতে নযতে পাতর। নে করার পর ১৫ বেতনর মতে সিবজ বিিাক্ত োকতি। ঔিধ নে করায় সেকষো অিলম্বন করতে েতি। 

িালাইনাশক ব্যিোতর সেকষো সম্পতকষ বিস্তাবরে জানতে বিক করুন 

িালাইনাশক সম্পতকষবিস্তাবরে জানতে বিক করুন 

পূি ষ-িস্তুবে : 

১. আগাম িীজ িপন করুন 

২. সুিম সার ব্যিোর করুন 

৩. নরাগ িবেতরাধী জাে নযমন: িাবর লাউ র্াি করুন 

অন্যান্য : 

আরান্ত গাতের পবরেযক্ত অিংশ সিংগ্রে কতর নষ্ট্ করা। 

েতের উৎস : 

ফসতলর িালাই ব্যিস্থাপনা,নমািঃ োসানুর রেমান, বিেীয় সিংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

ফসল : বিঙা 

নরাতগর নাম : নমাজাইক ভাইরাস নরাগ 

নরাতগর স্থানীয় নাম : ননই 

নরাতগর কারণ : ভাইরাস 

ক্ষবের ধরণ : র্ারা িা িাড়ন্ত গাতের পাোয় েলুে ও গাঢ় সবুজ নোপ নোপ নমাজাইক করা পাো নেখা নেয়। 

ফসতলর নয পয ষাতয় আরমণ কতর : র্ারা , ফতলর িাড়ন্ত পয ষায় 

ফসতলর নয অিংতশ আরমণ কতর : পাো , ফল 

ব্যিস্থাপনা : 

জবমতে সাো মাবে নেখা নগতল (িােক নপাকা) ইবমডাতিাতরাবিড জােীয়  কীটনাশক (তযমন এডমায়ার অেিা টিতডা ১০ বম.বল. ২ মুখ ) ১০ 

বলটার পাবনতে বমবশতয় িবে ৫ শেতক নে করতে েতি।  

 ঔিধ নে করায় সেকষো অিলম্বন করতে েতি। 

িালাইনাশক ব্যিোতর সেকষো সম্পতকষ বিস্তাবরে জানতে বিক করুন 

িালাইনাশক সম্পতকষবিস্তাবরে জানতে বিক করুন 

পূি ষ-িস্তুবে : 

 নরাগমুক্ত গাে নেতক িীজ সিংগ্রেসে জবম  বনবিড় পয ষতিক্ষণ কতর  জাি নপাকা ,নশািক  নপাকা ও নজবসড পাতশর জবম িা এ ফসতল আতস 

বক না ো নজতন ব্যিস্থা বনন। 
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অন্যান্য : 

 জবম  নেতক আরান্ত গাে তুতল নফলা/ডাল নকতট নেয়া 

েতের উৎস : 

ফসতলর িালাই ব্যিস্থাপনা,নমািঃ োসানুর রেমান, বিেীয় সিংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

ফসল : বিঙা 

ফসল নোলা : বিঙ্গার ফল পরাগায়তনর ৮-১০ বেন পর সিংগ্রতের উপতযাগী েয়। ফল মসৃণ ও উজ্জল নেখাতি। 

েতের উৎস : 

কৃবি েে সাবভ ষস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮। 

ফসল : বিঙা 

িীজ উৎপােন : 

িীজ উৎপােতনর জন্য জবমর সিগুতলা গাতের মতে গাতের সতেজো, ফলন ক্ষমো এিিং সুস্থো নেতখ কতয়কটি বনবে ষষ্ট্ গাে বনি ষার্ন কতর 

োতে বনয়বন্ত্রে পরাগায়ন করতে েতি। অে ষাৎ বনি ষাবর্ে গােগুতলার মতে একই গাতের পুরুি ফুল বেতয় একই গাতের স্ত্রী ফুল অেিা একই 

জাতের এক গাতে পুরুি ফুল বেতয় অন্য গাতের স্ত্রী ফুল পরাগায়ন করতে েতি। ফতলর নখাসা শুবকতয় যাতি এিিং শক্ত েতয় যাতি এমন 

অিস্থায় িীতজর জন্য ফল সিংগ্রে করতে েতি। পাকা ফল সিংগ্রতের পর বর্তর িীজ নির কতর পাবনতে ধুতয় শুকাতে েয়। 

িীজ সিংরক্ষণ: 

োন্ডা ও িাোস র্লার্ল করা  জায়গাতে ফল ঘিা িা র্াপ  খায়  না এমন ভাতি সিংরক্ষণ করুন।  িীজ নিবশবেন সিংরক্ষণ করতে র্াইতল 

বনতমর নেল বমবশতয় রাখতে পাতরন। বকছুবেন পর পর িীজ োলকা নরাতে শুবকতয় বনতিন। 

েতের উৎস : 

কৃবি িযুবক্ত োেিই, িািংলাতেশ কৃবি গতিিণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সিংস্করণ, নসতেম্বর, ২০১৭। 

কৃবি েে সাবভ ষস (এআইএস), ২৭/১০/২০১৮। 

শাক সিবজ র্াি,মৃতুযঞ্জয় রায়, নফব্রুয়াবর ২০১৪, অবনন্দ্য িকাশ। 

িসেিাবড়র আতশ-পাতশ সিবজ ও ফতলর র্াি,নমািঃ জাবমউল ইসলাম, মার্ ষ, ২০০৭।  

ফসল : বিঙা 

িীজিাবপ্ত স্থান : 

১। বিএবডবস ও সরকাবর অনুতমাবেে সকল িীজ বডলার। 

২। বিশ্বস্ত িীজ উৎপােনকারী র্ািী। 

িািংলাতেশ কৃবি উন্নয়ন কতপ ষাতরশন (বিএবডবস) িীজ বিরয়তকতের েে নপতে বিক করুন 

সার ও িালাইনাশক িাবপ্তস্থান : 

বনকটস্থ িাজাতরর অনুতমাবেে িালাইনাশক বিতরোর বনকট েতে িালাইনাশতকর নময়াে যার্াই কতর িালাইনাশক বকনুন।  

সার বডলাতরর েে নপতে বিক করুন 

েতের উৎস : 

কৃবি িযুবক্ত োেিই, িািংলাতেশ কৃবি গতিিণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সিংস্করণ, নসতেম্বর, ২০১৭। 

যতন্ত্রর নাম : নকাোল 

ফসল : বিঙা 

যতন্ত্রর ধরন : অন্যান্য 

যতন্ত্রর পবরর্ালনা পদ্ধবে : 
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েস্ত র্াবলে 

যতন্ত্রর ক্ষমো : কাবয়ক েম 

যতন্ত্রর উপকাবরো : 

আইল েোঁটা, নসর্ ও বনকাশ নালা  বেবর। কম জবমর জন্য ফসল নোলা ও পবরর্য ষায় ব্যিোর েয়। 

যতন্ত্রর বিবশষ্ট্য : 

সােয়ী মূল্য, সেজ িাপ্য ও সেতজ িেন নযাগ্য। 

রক্ষণাতিক্ষণ : ব্যিোতরর পর মাটি ও পাবন নেতক পবরষ্কার কতর রাখুন। 

েতের উৎস : 

খামার যাবন্ত্রকীকরন এর মােতম ফসল উৎপােন বৃবদ্ধ িকল্প- ২য় পয ষায় (২য় সিংতশাবধে), কৃবি সম্প্রসারণ অবধেপ্তর (বড এ ই), খামারিাড়ী, 

ফাম ষতগট, িাকা-১২১৫, জানুয়াবর ,২০১৮ 

যতন্ত্রর নাম : মই 

ফসল : বিঙা 

যতন্ত্রর ধরন : অন্যান্য 

যতন্ত্রর পবরর্ালনা পদ্ধবে : 

কাবয়ক েম 

যতন্ত্রর ক্ষমো : কাবয়ক েম 

যতন্ত্রর উপকাবরো : 

জবম র্াতি ব্যিোর করা েয়। 

যতন্ত্রর বিবশষ্ট্য : 

সােয়ী মূল্য, সেজ িাপ্য ও সেতজ িেন নযাগ্য। 

রক্ষণাতিক্ষণ : ব্যিোতরর পর মাটি ও পাবন নেতক পবরষ্কার কতর রাখুন। 

েতের উৎস : 

খামার যাবন্ত্রকীকরন এর মােতম ফসল উৎপােন বৃবদ্ধ িকল্প- ২য় পয ষায় (২য় সিংতশাবধে), কৃবি সম্প্রসারণ অবধেপ্তর (বড এ ই), খামারিাড়ী, 

ফাম ষতগট, িাকা-১২১৫, জানুয়াবর ,২০১৮। 

ফসল : বিঙা 

িোগে ফসল পবরিেন ব্যিস্থা : 

িোঁতশর ঝুবড়তে কতর মাোয়, ভাতর কতর কোঁতধ, বরক্সায়, ননৌকায় কতর। 

আধুবনক ফসল পবরিেন ব্যিস্থা : 

ভযান,ট্রবল, বপকাপ ট্রাক,লি, শীোেপ কাভাড ষ ভযান,কাতগ ষা বিমাতন। 

িোগে িাজারজাে করণ : 

িোঁতশর ঝুবড়তে কতর মাোয়, ভাতর কতর কোঁতধ, বরক্সায়, ননৌকায় কতর স্থানীয় োট িাজাতর। 

আধুবনক পদ্ধবেতে িাজারজাে করণ : 

 নগ্রবডিং/ িাোতয়র পতর প্যাতকটজাে কতর। 

েতের উৎস : 

কৃবি িযুবক্ত োেিই, িািংলাতেশ কৃবি গতিিণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সিংস্করণ,নসতেম্বর, ২০১৭। 


