
চিচিঙ্গা চাষের বিস্তাবরত বিিরণী 

ফসল : বচবচঙ্গা 

জাষতর নাম : িাবর বচবচঙ্গা-১ 

জনবিয় নাম : ননই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (বিএআরআই) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১৬০-১৭০ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : সারা নেষশ চাে করা যায়। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

সারা নেষশ চাে করা যায়। িবত গাষে ৬৫-৭০ টি বচবচঙ্গা ধষর এিাং গড় ওজন ১২০-১৩০ গ্রাম। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১০০ - ১২০ 

নেক্টর িবত ফলন (টন) : ২৫-৩০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ১২ - ১৫ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : নিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর নমৌসুম : খবরফ- ১ 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

নফব্রুয়াবর-জুন 

ফসল নতালার সময় : 

চারা গজাষনার ৬০-৭০ বেন পর বচবচঙ্গার গাে ফল বেষত থাষক। স্ত্রীফুষলর পরাগায়ষনর ১০-১৩ বেষনর মষে ফল খাওয়ার উপযুক্ত েয়। ফল 

আেরণ একিার শুরু েষল তা দুই আড়াই মাস পয যন্ত অব্যােত থাষক। 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ,নসষেম্বর, ২০১৭। 

ফসল : বচবচঙ্গা 

জাষতর নাম : সুরমা এফ-১ 

জনবিয় নাম : ননই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : লাল তীর 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১২০-১৪০ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : আকে যণীয় োলকা সবুজ রাংষয়র ফল এিাং ফষলর মষে সাো ন ারা কাটা োগ থাষক। 

জাষতর ধরণ : োইবি  

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

আকে যণীয় োলকা সবুজ রাংষয়র ফল এিাং ফষলর মষে সাো ন ারা কাটা োগ থাষক। লম্বা গষড় ৩০-৩৫ নসবম এিাং গড় ওজন ২৫০-৩০০ 

গ্রাম। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১০০ - ১২০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ১২ - ১৫ গ্রাম 



উৎপােষনর নমৌসুম : খবরফ- ১ 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

জানুয়ারী-ষসষেম্বর 

ফসল নতালার সময় : 

৪০-৪৫ বেষনর মষে 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ,নসষেম্বর, ২০১৭। 

ফসল : বচবচঙ্গা 

জাষতর নাম : বতস্তা 

জনবিয় নাম : ননই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : লাল তীর 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১২০-১৪০ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : ফল সবুজ ও সাো ন ারাকাঁটা যুক্ত এিাং আকে যণীয়। 

জাষতর ধরণ : োইবি  

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

উচ্চ ফলনশীল ও নরাগ সেনশীল জাত। িচুর ফল ধষর। ফল সবুজ ও সাো ন ারাকাঁটা যুক্ত এিাং আকে যণীয়। ৫০-৫৫ নসবম লম্বা এিাং গড় 

ওজন ২৫০-৩০০ গ্রাম। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৮০ - ১০০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ১২ - ১৫ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : নোআঁশ 

উৎপােষনর নমৌসুম : খবরফ- ১ 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

জানুয়ারী-ষসষেম্বর 

ফসল নতালার সময় : 

৪০-৪৫ বেষনর মষে 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ,নসষেম্বর, ২০১৭। 

ফসল : বচবচঙ্গা 

পুবষ্ট্মান : 

বচবচঙ্গা িাাংলাষেষশর সকষলর বনকট বিয় অন্যতম িধান গ্রীষ্মকালীন সিবজ। এর অষনক ঔেধী গুণ আষে। বচবচঙ্গার ১০০ ভাগ ভক্ষণষযাগ্য 

অাংষশ ৯৫ ভাগ পাবন, ৩.২-৩.৭ গ্রাম শকযরা, ০.৪-০.৭ গ্রাম আবমে, ৩৫-৪০ বমিঃগ্রািঃ কযালবসয়াম, ০.৫-০.৭ বমিঃগ্রািঃ নলৌে এিাং ৫-৮ 

বমিঃগ্রািঃ খাদ্যিাণ বস আষে। 

তষের উৎস : 

কৃবে  াইবর, কৃবে তে সাবভ যস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮। 

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


ফসল : বচবচঙ্গা 

িণ যনা : িীজতলার িষয়াজন ননই। 

িীজ ও িীজতলার িকারষভে : 

িীজতলার িষয়াজন ননই। 

ভাল িীজ বনি যাচন : 

 দুটি জাষতর মষে ২০০ বম. দূরত্ব িজায় রাখুন। িীজ উৎপােষনর জন্য লাইন নথষক লাইন  ১৫  ইবি এিাং গাে নথষক গাষের দূরত্ব ৮-৯ 

ইবি। নরাগ-ষপাকা েমষনর জন্য িষয়াজনীয় িালাইনাশক িষয়াগ করুন। 

িীজতলা িস্তুতকরণ : িীজতলার িষয়াজন ননই। 

িীজতলা পবরচচ যা : িীজতলার িষয়াজন ননই। 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, নসষেম্বর, ২০১৭। 

ফসল : বচবচঙ্গা 

চােপদ্ধবত : 

চাষের জন্য িথষম সম্পূণ য জবম ৪-৫ িার চাে ও মই বেষয় িস্তুত কষর বনষত েয় যাষত বশকড় সেষজই েড়াষত পাষর। জবম িড় েষল বনবে যষ্ট্ 

দূরষত্ব নালা নকষট লম্বায় কষয়ক ভাষগ ভাগ কষর বনষত েয়। 

তষের উৎস : 

কৃবে তে সাবভ যস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮। 

কৃবে িযুবক্ত োতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ ,নসষেম্বর,২০১৭। 

ফসল : বচবচঙ্গা 

মৃবিকা : 

সাধারণত  নলানা মাটি োড়া সি ধরষণর মাটিষত বচবচঙ্গা  েয় তষি  উঁচু, উি যর নোঁয়াশ মাটি উিম। 

মৃবিকা পরীক্ষা গষিেণাগাষরর ঠিকানা : 

মৃবিকা সম্পে উন্নয়ন ইনবিটিউট বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

সার পবরবচবত : 

সার পবরবচবত সম্পষকয বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

নভজাল সার নচনার উপায় : 

নভজাল সার শনাক্তকরণ সম্পষকয বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

নভজাল সার নচনার উপায় বভব ও 
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ফসষলর সার সুপাবরশ : 

সাষরর নাম শতক িবত সার 

কষম্পাি ৮০ নকবজ 

ইউবরয়া ৭০০ গ্রাম 

টিএসবপ ৭০০ গ্রাম 

পটাশ ৬০০ গ্রাম 

বজপসাম ৪০০ গ্রাম 

সার িষয়াগ পদ্ধবতিঃ  

২০ নকবজ নগাির, অষধ যক টিএসবপ ও ২০০ গ্রাম পটাশ, সমুেয় বজপসাম, েস্তা, নিারণ জবম বতবরর সময় মাটিষত িষয়াগ করষত েষি। 

অিবশষ্ট্ নগাির (মাো িবত ৫ নকবজ), টিএসবপ (মাো িবত ৩০ গ্রাম), ২০০ গ্রাম পটাশ (মাো িবত ২০ গ্রাম), সমুেয় ম্যাগষনবসয়াম (মাো 

িবত ৫ গ্রাম) চারা নরাপষণর ৭-১০ বেন পূষি য িষয়াগ করষত েষি। চারা নরাপষণর ১০-১৫ বেন পর ১ম িার ২০০ গ্রাম ইউবরয়া এিাং ২০০ গ্রাম 

পটাশ (মাো িবত ১৫ গ্রাম), ৩০-৩৫ বেন পর ২য় িার, ৫০-৫৫ বেন পর ৩য় িার ২০০ গ্রাম কষর ইউবরয়া (মাো িবত ১৫ গ্রাম) িষয়াগ 

করষত েষি। চারা নরাপষণর ৭০-৭৫ বেন পর ১০০ গ্রাম ইউবরয়া (মাো িবত ১৫ গ্রাম) িষয়াগ করষত েষি। 

মাোয় চারা নরাপষণর পূষি য সার নেয়ার পর পাবন বেষয় মাোর মাটি ভালভাষি বভবজষয় বেষত েষি। অতিঃপর মাটিষত নজা এষল ৭-১০ বেন 

পর চারা নরাপণ করষত েষি। 

অনলাইন সারসুপাবরশ সম্পষকয  বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট,৬ষ্ঠ সাংস্করণ,নসষেম্বর,২০১৭। 

ফসল : বচবচঙ্গা 

নসচ ও বনকাশ পদ্ধবত : 

বচবচঙ্গা গ্রীষ্মকাষল চাে করা েয়। গ্রীষ্মকাষল মাষঝ মাষঝ বৃবষ্ট্ েয় িষল তখন সিসময় পাবন নসষচর িষয়াজন নাও েষত পাষর। বকন্তু 

নফব্রুয়াবরর নশে সময় নথষক নম মাস পয যন্ত খুি শুষ্ক আিোওয়া বিরাজ কষর। তখন অষনক সময় কারণ বৃবষ্ট্ই থাষক না। উক্ত সমষয় ৫-৬ 

বেন অন্তর বনয়বমত পাবন নসষচর িষয়াজন েয়। 

লিণাক্ত এলাকায় নসচ িযুবক্ত : 

কলবস  বেষয়  বিপ নসচ বেন। কলবসর বনষচ বিল নমবশন বেষয় নোট বেদ্র কষর তাষত পাষটর আঁশ িষিশ করাষত েষি । কলবস মাোর 

মাঝখাষন এমন ভাষি িসাষত েষি নযন বেদ্র ও আঁশ মাটির বনষচ থাষক। কলবসর বেষদ্রর সাষথ যুক্ত পাষটর আঁশ আষস্ত আষস্ত গাষের নগাঁড়ায় 

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

তষের উৎস : 

কৃবে তে সাবভ যস (এআইএস), ১৮/০২/২০১৮। 

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

ফসল : বচবচঙ্গা 

আগাোর নাম : শ্যামা 

আগাো জন্মাষনার নমৌসুম : খবরষফ নিবশ িাষড়। নম নথষক আগি মাষঝ ফুল নফাষট ও িীজ পবরপক্ক েয়। 

িবতকাষরর উপায় : 

নসচ ও সার নেিার পর নজা আসা মাত্র আগাো িাোই। 
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তষের উৎস : 

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

ফসল : বচবচঙ্গা 

আগাোর নাম : দুি যা 

আগাো জন্মাষনার নমৌসুম : খবরষফ নিবশ িাষড়। খরা সইষত পাষর। এবিল নথষক জুলাইষয়র মাষঝ ফুল নফাষট ও িীজ পবরপক্ক েয়। মাঝাবর 

নথষক উঁচু জবমসে িায় সিখাষন এর বিচরণ। 

িবতকাষরর উপায় : 

নসচ ও সার নেিার পর নজা আসা মাত্র আগাো িাোই। 

তষের উৎস : 

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

ফসল : বচবচঙ্গা 

আগাোর নাম : চাপড়া ঘাস 

আগাো জন্মাষনার নমৌসুম : বরষফ নিবশ িাষড়। নম নথষক জুলাইষয়র মাষঝ ফুল নফাষট ও িীজ পবরপক্ক েয়। 

িবতকাষরর উপায় : 

নসচ ও সার নেিার পর নজা আসা মাত্র আগাো িাোই। 

তষের উৎস : 

েবক্ষণািষলর উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা কাউবিল, নষভম্বর, ২০১ 

ফসল : বচবচঙ্গা 

িাাংলা মাষসর নাম : বচত্র 

ইাংষরবজ মাষসর নাম : এবিল 

ফসল ফলষনর সময়কাল : রবি , খবরফ- ১ , খবরফ-২ 

দুষয যাষগর নাম : খরা 

দুষয যাগ পূি যিস্তুবত : 

নসচ নালা, নসচ যন্ত্র  িস্তত রাখুন। 

দুষয যাগকালীন/দুষয যাগ পরিতী িস্তুবত : 

ঝন যা/ ঝাঁঝবর বেষয় নসচ বেন। 

িস্তুবত : লাইষন বুনুন, যাষত জবমষত নসষচর পাবন সমানভাষি নেওয়া যায়। নালা বতবর কষর রাখুন। 

তষের উৎস : 

জলিায়ু পবরিতযন ও কৃবে, কৃবেবিে নমািঃ নজরুল ইসলাম, কৃবেবিে  িঃ আবু ওয়ালী রাবগি োসান, ২০১৩। 

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

কৃবে তে সাবভ যস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮। 

ফসল : বচবচঙ্গা 

িাাংলা মাষসর নাম : ফাল্গুন 

ইাংষরবজ মাষসর নাম : জুন 

ফসল ফলষনর সময়কাল : রবি 
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দুষয যাষগর নাম : ঝড় বৃবষ্ট্ 

দুষয যাগ পূি যিস্তুবত : 

বনষ্কাশন নালা িস্তত রাখুন। 

দুষয যাগকালীন/দুষয যাগ পরিতী িস্তুবত : 

তাড়াতাবড় অবতবরক্ত বৃবষ্ট্র  পাবন নির করার ব্যিস্থা করুন। 

িস্তুবত : লাইষন বুনুন, যাষত জবমষত নসষচর পাবন সমানভাষি নেওয়া যায়। নালা বতবর কষর রাখুন। 

তষের উৎস : 

জলিায়ু পবরিতযন ও কৃবে, কৃবেবিে নমািঃ নজরুল ইসলাম, কৃবেবিে  িঃ আবু ওয়ালী রাবগি োসান, ২০১৩। 

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

কৃবে তে সাবভ যস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮ 

ফসল : বচবচঙ্গা 

নপাকার নাম : নর  পামবকন বিটল 

নপাকার স্থানীয় নাম : : ননই 

নপাকা নচনার উপায় : লাল, নোট, ব ম্বাকার আকৃবতর। 

ক্ষবতর ধরণ : পাতা ঝাঝড়া কষর নফষল। আক্রমণ নিবশ েষল চারা গাষে আগা, ফুল ও কবচ ফল আক্রান্ত েয়। 

আক্রমষণর পয যায় : িাড়ন্ত পয যায়, পূণ য িয়স্ক 

ফসষলর নয অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা , কবচ পাতা , ফল , ফুল 

নপাকার নযসি স্তর ক্ষবত কষর : পূণ য িয়স্ক , কীড়া 

ব্যিস্থাপনা : 

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

বমবশষয় িবত ৫ শতষক ১০-১২ বেন পরপর ২/৩ িার নে করষত েষি। কীটনাশক নে করায় সতকযতা অিলম্বন করষত েষি। 

িালাইনাশক ব্যিোষর সতকযতা সম্পষকয বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশক সম্পষকয বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

পূি য-িস্তুবত : 

* নক্ষত পবরস্কার পরচ্ছন্ন রাখা । 

 

* গাষের পাতার বনচ বেক বেষয় োই বেটাষনা । 

 

* পরজীিী নিালতা সাংরক্ষণ করা । 

 

* বনয়বমত মাে পবরেশ যন কষর আক্রমষণর শুরুষতই ব্যিস্থা বনন । 

অন্যান্য : 

১ নকবজ নমেগবন িীজ কুঁবচ কষর ৫ বলটার পাবনষত ৪-৫ বেন বভবজষয় নেঁষক ২০ গ্রাম সািাষনর গ্যড়া ও ৫ গ্রাম নসাোগা বমবশষয় ২০ বমবনট 

ফুটিষয় শীতল কষর ৫ গুণ পাবনষত গুষল নে করুন। 

তষের উৎস : 

সমবিত িালাই ব্যিস্থাপনা ও বিবভন্ন ফসষলর ক্ষবতকারক নপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 
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ফসল : বচবচঙ্গা 

নপাকার নাম : সুড়ঙ্গকারী নপাকা 

নপাকার স্থানীয় নাম : : ননই 

নপাকা নচনার উপায় : লম্বাষট, কালষচ বকাংিা সাোষট 

ক্ষবতর ধরণ : নোট কীড়া পাতার সবুজ অাংশ সুড়ঙ্গ কষর নখষয় সুতার মষতা আঁকা িাঁকা নরখা োগ কষর নফষল। নিবশ েষল পাতা শুবকষয় 

মারা যায়। 

আক্রমষণর পয যায় : শীে অিস্থা, িাড়ন্ত পয যায়, চারা, ফষলর িাড়ন্ত পয যায় 

ফসষলর নয অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা , কবচ পাতা 

নপাকার নযসি স্তর ক্ষবত কষর : কীড়া 

ব্যিস্থাপনা : 

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

বমবশষয় িবত ৫ শতষক ১০-১২ বেন পরপর ২/৩ িার নে করষত েষি। কীটনাশক নে করায় সতকযতা অিলম্বন করষত েষি। 

িালাইনাশক ব্যিোষর সতকযতা সম্পষকয বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশক সম্পষকযবিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

পূি য-িস্তুবত : 

পবরেন্ন চাোিাে করুন। বনয়বমত ফসল পয যষিক্ষণ করুন। শুকনা োই বেটিষয় বেষত পাষরন। আষসপাষশ কমড়াজাতীয় ফসল/ষপােক গাে 

থাকষল সতকয নোন। 

অন্যান্য : 

আক্রান্ত পাতা তুষল নষ্ট্ িা পুবড়ষয় নফলুন। েলুে আোষলা ফাঁে িসান। 

তষের উৎস : 

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

ফসল : বচবচঙ্গা 

নপাকার নাম : জাি নপাকা 

নপাকার স্থানীয় নাম : : ননই 

নপাকা নচনার উপায় : খুি নোট সাো, নরম নেে বিবশষ্ট্ 

ক্ষবতর ধরণ : পাতা, ফুল ও কবচ ফষলর রস চুষে খায়।তাোড়া এই নপাকা েলুে নমাজাইক ভাইরাস নরাগ েড়ায়। 

আক্রমষণর পয যায় : িাড়ন্ত পয যায়, ফষলর িাড়ন্ত পয যায় , ফুল 

ফসষলর নয অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা , ফল , ফুল 

নপাকার নযসি স্তর ক্ষবত কষর : পূণ য িয়স্ক , বনম্ফ 

ব্যিস্থাপনা : 

েলুে রাং এর আোষলা ফাঁে ব্যিোর করুন।আক্রমণ নিবশ েষল ইবম াষিাষরাবি  জাতীয় কীটনাশক (ষযমন এ মায়ার অথিা টিষ া ৭-১০ 

বমবলবলটার / ২মুখ) ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় িবত ৫ শতষক নে করষত েষি ১০ বেন পরপর ২/৩ িার। ঔেধ নে করায় সতকযতা 

অিলম্বন করষত েষি। 

িালাইনাশক ব্যিোষর সতকযতা সম্পষকয বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশক সম্পষকযবিস্তাবরত জানষত বিক করুন 
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পূি য-িস্তুবত : 

পবরেন্ন চাোিাে করুন। বনয়বমত ফসল পয যষিক্ষন করষত েষি। 

অন্যান্য : 

সািানযুক্ত পাবন নে করা যায় অথিা আধাভাঙ্গা বনমিীষজর পাবন (১ বলটার পাবনষত ৫০ গ্রাম বনমিীজ নভষঙ্গ ১২ ঘন্টা বভবজষয় নরষখ 

নেঁষক বনষত েষি) আক্রান্ত গাষে ১০ বেন পর পর ৩ িার নে করষল নপাকা বনয়ন্ত্রন করা যায়। এোড়াও তামাষকর গুড়া (১০গ্রাম), সািাষনর 

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

তষের উৎস : 

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

ফসল : বচবচঙ্গা 

নপাকার নাম : ফষলর মাবে নপাকা 

নপাকার স্থানীয় নাম : : ননই 

নপাকা নচনার উপায় : মাঝাবর সাইষজর 

ক্ষবতর ধরণ : ১। স্ত্রী মাবে ফষলর সাধারণত বনষচর বেষক চামড়া/ষখাসা বেদ্র কষর বভতষর ব ম পাষড় এিাং (ক) পাবনর মষতা কে নিড় েয়, 

পষর শুবকষয় িা িাোবম আো েষয় জষম থাষক।(খ) এখান নথষক জীিাণু বেষয় পচন শুরু েষল ধুসর / কাষলা োগ েবড়ষয় পষড়। ( গ) কীড়ার 

কাষলা মল নেখা নযষত পাষর । (ঘ) ধীষর ধীষর ফল পচষত থাষক। (ঙ) কবচ ফল লাল েষয় ঝষর পষড়। িাড়ন্ত ফল বিকৃবত আকার ধারণ কষর। 

আক্রমষণর পয যায় : চারা, ফষলর িাড়ন্ত পয যায় , ফুল 

ফসষলর নয অাংষশ আক্রমণ কষর : কবচ পাতা , ফল 

নপাকার নযসি স্তর ক্ষবত কষর : কীড়া 

ব্যিস্থাপনা : 

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

পাবনষত  বমবশষয় িবত ৫ শতষক নে করষত েষি ১০-১২ বেন পরপর ২/৩ িার। ঔেধ নে করায় সতকযতা অিলম্বন করষত েষি। 

িালাইনাশক ব্যিোষর সতকযতা সম্পষকয বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশক সম্পষকয বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

পূি য-িস্তুবত : 

পবরেন্ন চাোিাে করুন । ভালভাষি জবম চাে কষর নপাকার ব ম, কীড়া সূয যাষলাষক নষ্ট্ এিাং বিঁপ্ড়া ,খােক পাবখষের খািার সুু্ষযাগ কষর 

বেন।  বনয়বমত ফসল পয যষিক্ষণ এিাং স্ত্রী ফুল ফুটার আষগ নফষরাষমন ফাঁে/বিেষটাপ ব্যিোর করুন। 

নসক্স নফষরামন ফাঁে সম্পষকয বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

বিেষটাপ সম্পষকয বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

অন্যান্য : 

নফষরাষমন ফাঁে (১০ শতাাংষশ ৩টি োষর) /বিেষটাপ ব্যিোর করুন। ঠিক মষতা আষে  বক না িা সময় মষতা িেলষত বনয়বমত ফসল 

পয যষিক্ষণ করুন। 

নসক্স নফষরামন ফাঁে সম্পষকয বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

বিেষটাপ সম্পষকয বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

তষের উৎস : 

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

ফসল : বচবচঙ্গা 

নরাষগর নাম :  াঊবন বমলব উ নরাগ 
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নরাষগর স্থানীয় নাম : ননই 

নরাষগর কারণ : েত্রাক 

ক্ষবতর ধরণ : িয়স্ক পাতায় এ নরাগ িথম নেখা যায়। আক্রান্ত পাতার গাষয় সাো িা েলষে নথষক িাোমী রষঙর োগ নেখা যায়। ধীষর ধীষর 

অন্যান্য পাতায় েবড়ষয় পষড়। 

ফসষলর নয পয যাষয় আক্রমণ কষর : িাড়ন্ত পয যায় 

ফসষলর নয অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা 

ব্যিস্থাপনা : 

ম্যানষকাষজি জাতীয় েত্রাকনাশক ( নযমনিঃ বরষ াবমল নগাল্ড ১০ বলটার পাবনষত ২০ গ্রাম  বমবশষয় ১০-১২ বেন পর পর ২-৩ িার নে 

করষত নযষত পাষর। নে করার পর ১৫ বেষনর মষে সিবজ বিোক্ত থাকষি। ঔেধ নে করায় সতকযতা অিলম্বন করষত েষি। 

িালাইনাশক ব্যিোষর সতকযতা সম্পষকয বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশক সম্পষকযবিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

পূি য-িস্তুবত : 

১. আগাম িীজ িপন করুন 

২. সুেম সার ব্যিোর করুন 

৩. নরাগ িবতষরাধী জাত নযমন: িাবর লাউ চাে করুন 

অন্যান্য : 

আক্রান্ত গাষের পবরতযক্ত অাংশ সাংগ্রে কষর নষ্ট্ করা । 

তষের উৎস : 

ফসষলর িালাই ব্যিস্থাপনা,নমািঃ োসানুর রেমান, বিতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

ফসল : বচবচঙ্গা 

নরাষগর নাম : পাতায় োগ নরাগ 

নরাষগর স্থানীয় নাম : ননই 

নরাষগর কারণ : েত্রাক 

ক্ষবতর ধরণ : আক্রান্ত পাতায় গাষয় েলষে নথষক িাোমী রাংষগর নোট নোট োগ নেখা যায়। ধীষর ধীষর একাবধক োগ একবত্রত েষয় িড় োগ 

েয় এিাং পাতায় েবড়ষয় পষড়। 

ফসষলর নয পয যাষয় আক্রমণ কষর : শীে অিস্থা 

ফসষলর নয অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা , কবচ পাতা 

ব্যিস্থাপনা : 

কপার অবক্সষিারাই  জাতীয় েত্রাকনাশক ( নযমনিঃ ব লাইট ২০ গ্রাম) ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় ১০-১২ বেন পর পর ২-৩ িার নে 

করষত নযষত পাষর। নে করার পর ১৫ বেষনর মষে সিবজ বিোক্ত থাকষি। ঔেধ নে করায় সতকযতা অিলম্বন করষত েষি। 

িালাইনাশক ব্যিোষর সতকযতা সম্পষকয বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশক সম্পষকয বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

পূি য-িস্তুবত : 

১. আগাম িীজ িপন করা 

২. সুেম সার ব্যিোর করা 

৩. নরাগ িবতষরাধী জাত চাে করা 

৪. বিকল্প নপােক নযমন: আগাো পবরস্কার রাখা 

৫. আক্রান্ত গাে নথষক িীজ সাংগ্রে না করা। 
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তষের উৎস : 

ফসষলর িালাই ব্যিস্থাপনা,নমািঃ োসানুর রেমান, বিতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

ফসল : বচবচঙ্গা 

নরাষগর নাম : বচবচঙ্গার পাতা কুঁকড়াষনা নরাগ 

নরাষগর স্থানীয় নাম : ননই 

নরাষগর কারণ : ভাইরাস 

ক্ষবতর ধরণ : এ নরাগ েষল পাতা কুঁকষড় যায় এিাং পাতা আকাষর নোট েষয় যায়। পাতা েলষেষট নেখা যায়। িয়স্ক পাতা শক্ত ও মচমষচ েয় 

এিাং গাে খাষটা েষয় যায়। 

ফসষলর নয পয যাষয় আক্রমণ কষর : িাড়ন্ত পয যায় 

ফসষলর নয অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা 

ব্যিস্থাপনা : 

িােক নপাকা েমষনর জন্য ইবম াষিাষরাবি  জাতীয়  কীটনাশক (ষযমন এ মায়ার অথিা টিষ া ১০ বম.বল. ২ মুখ ) ১০ বলটার পাবনষত 

বমবশষয় িবত ৫ শতষক নে করষত েষি।  

 ঔেধ নে করায় সতকযতা অিলম্বন করষত েষি। 

িালাইনাশক ব্যিোষর সতকযতা সম্পষকয বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশক সম্পষকযবিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

পূি য-িস্তুবত : 

১. আগাো পবরস্কার করুন 

২. নরাগমুক্ত িীজ ব্যিোর করুন; 

৩. নেশী জাষতর বচবচঙ্গা চাে করা নযষত পাষর; 

৪. শস্য পয যায় অনুসরণ করা। 

অন্যান্য : 

জবম  নথষক আক্রান্ত গাে তুষল নফলা/ াল নকষট নেয়া 

তষের উৎস : 

ফসষলর িালাই ব্যিস্থাপনা,নমািঃ োসানুর রেমান, বিতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

ফসল : বচবচঙ্গা 

ফসল নতালা : চারা গজাষনার ৬০-৭০ বেন পর বচবচঙ্গার গাে ফল বেষত থাষক। স্ত্রীফুষলর পরাগায়ষনর ১০-১৩ বেষনর মষে ফল খাওয়ার 

উপযুক্ত েয়। ফল আেরণ একিার শুরু েষল তা দুই আড়াই মাস পয যন্ত অব্যােত থাষক। 

তষের উৎস : 

কৃবে তে সাবভ যস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮। 

ফসল : বচবচঙ্গা 

িীজ উৎপােন : 

িীজ উৎপােষনর জন্য জবমর সিগুষলা গাষের মষে গাষের সষতজতা, ফলন ক্ষমতা এিাং সুস্থতা নেষখ কষয়কটি বনবে যষ্ট্ গাে বনি যাচন কষর 

তাষত বনয়বন্ত্রত পরাগায়ন করষত েষি। অথ যাৎ বনি যাবচত গােগুষলার মষে একই গাষের পুরুে ফুল বেষয় একই গাষের স্ত্রী ফুল অথিা একই 

জাষতর এক গাষে পুরুে ফুল বেষয় অন্য গাষের স্ত্রী ফুল পরাগায়ন করষত েষি। ফষলর নখাসা শুবকষয় যাষি এিাং শক্ত েষয় যাষি এমন 

অিস্থায় িীষজর জন্য ফল সাংগ্রে করষত েষি। পাকা ফল সাংগ্রষের পর বচষর িীজ নির কষর পাবনষত ধুষয় শুকাষত েয়। 
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িীজ সাংরক্ষণ: 

োন্ডা ও িাতাস চলাচল করা জায়গাষত ফল ঘো িা চাপ খায় না এমন ভাষি সাংরক্ষণ করুন।  িীজ নিবশবেন সাংরক্ষণ করষত চাইষল বনষমর 

নতল বমবশষয় রাখষত পাষরন। বকছুবেন পর পর িীজ োলকা নরাষে শুবকষয় বনষিন। 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, নসষেম্বর, ২০১৭। 

কৃবে তে সাবভ যস (এআইএস), ২৭/১০/২০১৮। 

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

িসতিাবড়র আষশ-পাষশ সিবজ ও ফষলর চাে,নমািঃ জাবমউল ইসলাম, মাচ য, ২০০৭।  

ফসল : বচবচঙ্গা 

িীজিাবি স্থান : 

১। বিএব বস ও সরকাবর অনুষমাবেত সকল িীজ ব লার। 

২। বিশ্বস্ত িীজ উৎপােনকারী চােী। 

িাাংলাষেশ কৃবে উন্নয়ন কষপ যাষরশন (বিএব বস) িীজ বিক্রয়ষকষের তে নপষত বিক করুন 

সার ও িালাইনাশক িাবিস্থান : 

বনকটস্থ িাজাষরর অনুষমাবেত িালাইনাশক বিষক্রতার বনকট েষত িালাইনাশষকর নময়াে যাচাই কষর িালাইনাশক বকনুন।  

সার ব লাষরর তে নপষত বিক করুন 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, নসষেম্বর, ২০১৭। 

যষন্ত্রর নাম : নকাোল 

ফসল : বচবচঙ্গা 

যষন্ত্রর ধরন : অন্যান্য 

যষন্ত্রর পবরচালনা পদ্ধবত : 

েস্ত চাবলত 

যষন্ত্রর ক্ষমতা : কাবয়ক েম 

যষন্ত্রর উপকাবরতা : 

আইল োঁটা, নসচ ও বনকাশ নালা  বতবর। কম জবমর জন্য ফসল নতালা ও পবরচয যায় ব্যিোর েয়। 

যষন্ত্রর বিবশষ্ট্য : 

সােয়ী মূল্য, সেজ িাপ্য ও সেষজ িেন নযাগ্য। 

রক্ষণাষিক্ষণ : ব্যিোষরর পর মাটি ও পাবন নথষক পবরষ্কার কষর রাখুন। 

তষের উৎস : 

খামার যাবন্ত্রকীকরন এর মােষম ফসল উৎপােন বৃবদ্ধ িকল্প- ২য় পয যায় (২য় সাংষশাবধত), কৃবে সম্প্রসারণ অবধেির (ব  এ ই), খামারিাড়ী, 

ফাম যষগট, ঢাকা-১২১৫, জানুয়াবর ,২০১৮। 

যষন্ত্রর নাম : মই 

ফসল : বচবচঙ্গা 

যষন্ত্রর ধরন : অন্যান্য 

http://www.ais.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/


যষন্ত্রর পবরচালনা পদ্ধবত : 

কাবয়ক েম 

যষন্ত্রর ক্ষমতা : কাবয়ক েম 

যষন্ত্রর উপকাবরতা : 

জবম চাষে ব্যিোর করা েয়। 

যষন্ত্রর বিবশষ্ট্য : 

সােয়ী মূল্য, সেজ িাপ্য ও সেষজ িেন নযাগ্য। 

রক্ষণাষিক্ষণ : ব্যিোষরর পর মাটি ও পাবন নথষক পবরষ্কার কষর রাখুন। 

তষের উৎস : 

খামার যাবন্ত্রকীকরন এর মােষম ফসল উৎপােন বৃবদ্ধ িকল্প- ২য় পয যায় (২য় সাংষশাবধত), কৃবে সম্প্রসারণ অবধেির (ব  এ ই), খামারিাড়ী, 

ফাম যষগট, ঢাকা-১২১৫, জানুয়াবর ,২০১৮। 

ফসল : বচবচঙ্গা 

িথাগত ফসল পবরিেন ব্যিস্থা : 

িাঁষশর ঝুবড়ষত কষর মাথায়, ভাষর কষর কাঁষধ, বরক্সায়, ননৌকায় কষর। 

আধুবনক ফসল পবরিেন ব্যিস্থা : 

ভযান,ট্রবল, বপকাপ ট্রাক,লি, শীতাতপ কাভা য ভযান,কাষগ যা বিমাষন। 

িথাগত িাজারজাত করণ : 

িাঁষশর ঝুবড়ষত কষর মাথায়, ভাষর কষর কাঁষধ, বরক্সায়, ননৌকায় কষর স্থানীয় োট িাজাষর। 

আধুবনক পদ্ধবতষত িাজারজাত করণ : 

 নগ্রব াং/ িাোষয়র পষর প্যাষকটজাত কষর। 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ,নসষেম্বর, ২০১৭। 

 


