
চাল কুমড়া চাষের বিস্তাবরত বিিরণী 

ফসল : চালকুমড়া 

জাষতর নাম : িাবর চালকুমড়া-১ 

জনবিয় নাম : ননই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (বিএআরআই) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১২০-১৪০ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : কবচ অিস্থায় যত নিবশ সাংগ্রহ করা যায় তত নিবশ ফল ধষর 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

উচ্চ তাপ ও অবত বৃবষ্ট্ সবহষ্ণু এিাং বৃবষ্ট্িিণ এলাকায় চাে করা যায়। পুরে ও স্ত্রী ফুল যথাক্রষম নরাপষণর ৪০-৪৫ বেন এিাং ৫৫-৬০ বেষনর 

মষে নফাষট সবুজ রাংষয়র ফষলর আকৃবত মাঝারী লম্বাকৃবতর। চালকুমড়া কবচ অিস্থায় যত নিবশ সাংগ্রহ করা যায় তত নিবশ ফল ধষর 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১১০ - ১৩০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ২.৫ - ৩ গ্রাম 

উৎপােষনর নমৌসুম : খবরফ- ১ 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

নফব্রু-ষম (ফাল্গুন নথষক আবিন) 

ফসল নতালার সময় : 

৭০-৭৫ বেন পর 

তষের উৎস : 

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

ফসল : চালকুমড়া 

জাষতর নাম : হীরা ৪৫১ এফ-১ 

জনবিয় নাম : ননই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : সুবিম সীড বলবমষটড 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ৫০-৫৫ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : আকে ষণীয় গাঢ় সবুজ রাংষয়র ফল। 

জাষতর ধরণ : হাইবিড 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

ফল গাঢ় সবুজ, ওজন ১-১.৫ নকবজ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১৭০ - ১৮০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ২.৫ - ৩ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : নোআঁশ, নিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর নমৌসুম : সারা িছর 



িপষনর উপযুক্ত সময় : 

সারা িছর 

ফসল নতালার সময় : 

৫০-৫৫ বেন পর 

তষের উৎস : 

সুিীম সীডস বল. এর কযাটালগ 

ফসল : চালকুমড়া 

জাষতর নাম : ইপসা চালকুমড়া-১ 

জনবিয় নাম : ননই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িঙ্গিন্ধু নশখ মুবজবুর রহমান কৃবে বিিবিদ্যালয ়

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ৫০-৬০ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : ফষলর আকার লম্বাষট 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

ফষলর আকার লম্বাষট এিাং িবতটির ওজন ৯০০-১২০০ গ্রাম। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১৪০ - ১৫০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ২.৫ - ৩ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : নোআঁশ 

উৎপােষনর নমৌসুম : খবরফ- ১ 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

মেফাল্গুন-মেআবিন 

ফসল নতালার সময় : 

৫০-৬০ বেন পর 

তষের উৎস : 

িঙ্গিন্ধু নশখ মুবজবুর রহমান কৃবে বিিবিদ্যালয ়

ফসল : চালকুমড়া 

জাষতর নাম : জুবপটার 

জনবিয় নাম : ননই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : লাল তীর 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ৫০-৫৫ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : ফল গাঢ় সবুজ 

জাষতর ধরণ : হাইবিড 

 



জাষতর বিবশষ্ট্য : 

ফল গাঢ় সবুজ, ১৮-২০ নসবম লম্বা, গড় ওজন ১.৫ নকবজ। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১৪০ - ১৫০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ২.৫ - ৩ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : নোআঁশ, নিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর নমৌসুম : খবরফ- ১ 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

মে মাঘ-মে ভাদ্র 

ফসল নতালার সময় : 

৫০-৫৫ বেন পর 

তষের উৎস : 

লাল তীর সীড এর কযাটালগ 

ফসল : চালকুমড়া 

পুবষ্ট্মান : 

িবত ১০০ গ্রাম চালকুমড়ায়  ৯৬.৫ গ্রাম জলীয় অাংশ,০.৩ গ্রাম খবনজ পোথ ষ, ০.৮ গ্রাম আঁশ, ১০ বকষলাকযালবর খাদ্য শবক্ত, ০.৪ গ্রাম 

আবমে, ১.০ গ্রাম চবি ষ, ১.৬ গ্রাম শকষরা, ৩০ বমগ্রা কযালবসয়াম, ০.৮ বমগ্রা নলৌহ, ১ বমগ্রা বভটাবমন-বস রষয়ষছ। 

তষের উৎস : 

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

ফসল : চালকুমড়া 

িণ ষনা : আষলা িাতাস স্বাভাবিকভাষি পাওয়া যায় এমন জায়গায় ২০-২৫ নসবম উঁচু নিড কষর বনষত হষি। নিষডর উপর ৪.০x৫.২ বম. 

আকৃবতর ছাউবন বতবর করা নযষত পাষর। ছাউবনর বকনারা িরাির মাটি হষত ঘষরর উচ্চতা হষি ২৩ ইবি এিাং মাটি হষত ঘষরর উচ্চতা হষি 

২৩ ইবি এিাং মাটি হষত ঘষরর মেভাষগর উচ্চতা হষি ৬৬ ইবি। 

িীজ ও িীজতলার িকারষভে : 

িষযাজয নয়। 

ভাল িীজ বনি ষাচন : 

ফসল উৎপােন বৃবির মূল উপকরণই হষে উন্নতমাষনর িীজ। ভাষলা িীজ বিজাতমুক্ত, আগাছা িীজমুক্ত, নরাগ ও নপাকামাকড়মুক্ত, 

অপদ্রব্যমুক্ত, পবরপক্ব ও পুষ্ট্, সমআকার, চকচষক, সঠিক আদ্র ষতাযুক্ত (১২%), অাংকুষরােগম ক্ষমতা িা গজাষনার হার কমপষক্ষ ৮০% এিাং 

বিশুিতা হার কমপষক্ষ ৯৫-৯৯%। িতষমাষন িাজার নথষক প্যাষকট িীজ নকনা যায়। তষি িীষজর প্যাষকষট লাগাষনা ট্যাগ ও নলষিবলাং এ 

উবিবখত িীজ গজাষনার হার ও বিশুিতার হার নেষখ বকনষত হষি। িপষনর জন্য নরাগমুক্ত, পবরষ্কার, পবরপুষ্ট্ িীজ ব্যিহার বনবিত করষত 

হষি। কারণ ভাল িীজ মাষন সিল চারা। আর নরাগাক্রান্ত বচটা নথষক িীজতলায় সহষজই নরাগ ছড়ায়। তাই মানসম্পন্ন িীজ ব্যিহাষরর লষক্ষয 

ভালভাষি িীজ িাছাইষয়র জন্য বনম্নিবণ ষত পিবত অনুসরণ করষত হষি। 

িীজতলা িস্তুতকরণ : আষলা িাতাস স্বাভাবিকভাষি পাওয়া যায় এমন জায়গায় ২০-২৫ নসবম উঁচু নিড কষর বনষত হষি। নিষডর উপর 

৪.০x৫.২ বম. আকৃবতর ছাউবন বতবর করা নযষত পাষর । ছাউবনর বকনারা িরাির মাটি হষত ঘষরর উচ্চতা হষি ২৩ ইবি এিাং মাটি হষত 

ঘষরর উচ্চতা হষি ২৩ ইবি এিাং মাটি হষত ঘষরর মেভাষগর উচ্চতা হষি ৬৬ ইবি। 

িীজতলা পবরচচ ষা : চারা অিস্থায় অথ ষাৎ বৃবির িাথবমক পয ষাষয় কখনও কখনও নরড পাকবকন বিটল এর আক্রমন হষত পাষর। এটি েমষনর 

ব্যিস্থা বনষত হষি। 

 

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


তষের উৎস : 

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

ফসল : চালকুমড়া 

িণ ষনা : িীজ িপষনর জন্য ৩ x৪ ইবি িা এর নথষক বকছুটা িড় আকাষরর পবলব্যাগ ব্যিহার করা যায়। িথষম অষধ ষক মাটি ও অষধ ষক নগাির 

বমবশষয় মাটি বতবর কষর বনষত হষি। মাটিষত িীজ গজাষনার জন্য িষয়াজনীয় রস আষছ বকনা তা বনবিত কষর পবলব্যাষগ মাটি ভরাষত হষি। 

অতপর িবত ব্যাষগ ২টি কষর িীজ বুনষত হষি অথিা িবত মাোয় ৪-৫ টি িীজ বুনষত হষি। িীষজর আকাষরর বিগুন মাটির গভীষর িীজ পুষত 

বেষত হষি। মাো িবত দুটি সিল চারা রাখষত হষি।চারার িষয়াজনীয় পবরচয ষা বনবিত করষত হষি। চারার িষয়াজন অনুসাষর পাবন বেষত 

হষি। সািধান থাকষত হষি যাষত চারা গাষয় পাবন না পষড়। পবলব্যাষগর মাটি চটা িাধষল কা নভষঙ্গ বেষত হষি। কুমড়ার চারা গাষছ ‘’নরড 

পামবকন বিটল‘‘ নাষম এক ধরষনর লালষচ নপাকার ব্যাপক আক্রমন হয়। এটি েমষনর ব্যিস্থা বনষত হষি। চারার িয়স ১৬-১৭ বেন হষল তা 

মাষে িস্তুত গষতষ লাগাষত হষি। 

চােপিবত : 

চারাগুষলা নরাপষনর আষগর বেন বিকাষল পাবন বেষয় মাটি ভাষলাভাষি বভবজষয় বেষত হষি। পষরর বেন বিকাষল চারা নরাপন করষত হষি। 

মাোগুষলার মাটি ভাষলাভাষি ওলট-পালট কষর, এক নকাপ বেষয় চারা লাগাষনার জন্য জায়গা কষর বনষত হষি। চারার পবলব্যাষগর ভাঁজ 

িরাির নেড বেষয় নকষট পবলব্যাগ সবরষয় মাটির েলাসহ চারাটি বনবে ষষ্ট্ জায়গায় লাবগষয় চারপাষশ মাটি বেষয় ভরাট কষর বেষত হষি। চারা 

লাগাষনার পর গষতষ পাবন বেষত হষি। পবলব্যাগ সরাষনার সময় এিাং চারা নরাপষনর সময় সািধাষন থাকষত হষি যাষত মাটির েলা নভষঙ্গ 

চারার বশকড় ক্ষবতগ্রস্থ না হয়। নতুিা বশকষড়র ক্ষতস্থান বেষয় ঢষল পড়া নরাষগর জীিানু ঢুকষি এিাং বশকড় ক্ষবতগ্রস্থ হষল গাষছর বৃবি 

নেরীষত শুরু হষি। 

সরাসবর মাোয় িীজ িপষণর নক্ষষে মাোয় িষয়াজনীয় সার নেয়ার ৭-১০ বেন পর ৩-৪টি িীজ িপণ করষত হষি। গভীরতা হষি ১ ইবি। িীজ 

িপষণর ৪-৫ বেষনর মষেই গজাষি, ১০-১৫ বেন পর মাো িবত সুস্থ ২টি চারা নরষখ িাকীগুষলা তুষল নফলষত হষি। 

তষের উৎস : 

কৃবে তে সাবভ ষস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮। 

ফসল : চালকুমড়া 

মৃবিকা : 

িাাংলাষেষশর গরমকালটা চালকুমড়া চাষের জন্য নিবশ উপষযাগী। বজি পোথ ষ সমৃি নোঁআশ িা নিষল নোঁআশ মাটি লাউ চাষের জন্য উিম। 

মৃবিকা পরীক্ষা গষিেণাগাষরর ঠিকানা : 

মৃবিকা সম্পে উন্নয়ন ইনবিটিউট বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

সার পবরবচবত : 

সার পবরবচবত সম্পষকষ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

নভজাল সার নচনার উপায় : 

নভজাল সার শনাক্তকরণ সম্পষকষ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

নভজাল সার নচনার উপায় বভবডও 
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ফসষলর সার সুপাবরশ : 

সাষরর নাম শতকিবতসার 

কষম্পাি ৮০  নকবজ 

ইউবরয়া ৮০০ গ্রাম 

টিএসবপ ৭০০ গ্রাম 

পটাশ ৬০০ গ্রাম 

বজপসাম ৪০০ গ্রাম 

সার িষয়াগ পিবতিঃ  

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

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

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

পর চারা নরাপণ করষত হষি। 

অনলাইন সারসুপাবরশ সম্পষকষ  বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

তষের উৎস : 

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

ফসল : চালকুমড়া 

নসচ ও বনকাশ পিবত : 

জবমষত যখনই রষসর অভাি হষি তখনই নসচ বেষত হষি। চালকুমড়ার লতা নিশ রসাষলা ও নরম। তাই মাটি শুবকষয় নগষল গাছ বঝবমষয় 

পষড় এিাং কবচ ফল ও কুুঁবড় ঝষর যায়। শুষ্ক নমৌসুষম ৫-৬ বেন পর পর নসচ বেষত হষি। িবতিার নসষচর পর গাষছর নগাঁড়ার মাটি চটা নেঁষধ 

নগষল চটা নভষে বেষত হষি। বৃবষ্ট্র পর অবতবরক্ত পাবন নির কষর বেষত হষি।

লিণাক্ত এলাকায় নসচ িযুবক্ত : 

কলবস  বেষয়  বিপ নসচ বেন। কলবসর বনষচ বিল নমবশন বেষয় নছাট বছদ্র কষর তাষত পাষটর আঁশ িষিশ করাষত হষি। কলবস মাোর 

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

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

তষের উৎস : 

েবক্ষণািষলর উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা কাউবিল, নষভম্বর, ২০১৩; শাক সিবজ চাে, মৃতুযঞ্জয় রায়, নফব্রুয়াবর ২০১৪, 

অবনন্দ্য িকাশ। 

ফসল : চালকুমড়া 

আগাছার নাম : শ্যামা 

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

িবতকাষরর উপায় : 

নসচ ও সার নেিার পর নজা আসা মাে আগাছা িাছাই। 

তষের উৎস : 

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

http://www.frs-bd.com/


ফসল : চালকুমড়া 

আগাছার নাম : দুি ষা 

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

নথষক উঁচু জবমসহ িায় সিখাষন এর বিচরণ। 

িবতকাষরর উপায় : 

নসচ ও সার নেিার পর নজা আসা মাে আগাছা িাছাই। 

তষের উৎস : 

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

ফসল : চালকুমড়া 

আগাছার নাম : চাপড়া ঘাস 

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

িবতকাষরর উপায় : 

নসচ ও সার নেিার পর নজা আসা মাে আগাছা িাছাই। 

তষের উৎস : 

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

ফসল : চালকুমড়া 

িাাংলা মাষসর নাম : বচে 

ইাংষরবজ মাষসর নাম : এবিল 

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

দুষয ষাষগর নাম : খরা 

দুষয ষাগ পূি ষিস্তুবত : 

নসচ নালা, নসচ যন্ত্র  িস্তত রাখুন। 

দুষয ষাগকালীন/দুষয ষাগ পরিতী িস্তুবত : 

ঝন ষা/ ঝাঁঝবর বেষয় নসচ বেন। 

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

তষের উৎস : 

জলিায়ু পবরিতষন ও কৃবে, কৃবেবিে নমািঃ নজরুল ইসলাম, কৃবেবিে ডিঃ আবু ওয়ালী রাবগি হাসান, ২০১৩। 

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

কৃবে তে সাবভ ষস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮। 

ফসল : চালকুমড়া 

িাাংলা মাষসর নাম : ফাল্গুন 

ইাংষরবজ মাষসর নাম : জুন 

ফসল ফলষনর সময়কাল : রবি , খবরফ- ১ 

দুষয ষাষগর নাম : ঝড় বৃবষ্ট্ 
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দুষয ষাগ পূি ষিস্তুবত : 

বনষ্কাশন নালা িস্তত রাখুন। 

দুষয ষাগকালীন/দুষয ষাগ 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 পবরিতষন ও কৃবে, কৃবেবিে নমািঃ নজরুল ইসলাম, কৃবেবিে ডিঃ আবু ওয়ালী রাবগি হাসান, ২০১৩। 

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

কৃবে তে সাবভ ষস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮। 

ফসল : চালকুমড়া 

নপাকার নাম : চাল কুমড়ার নস্কায়াশ িাগ নপাকা 

নপাকার স্থানীয় নাম : : ননই 

নপাকা নচনার উপায় : ধূসর রষের নছাট নপাকা 

ক্ষবতর ধরণ : এরা ডগা ও পাতার রস চুষে খায় ফষল গাছ দুি ষল হষয় পষড়। 

আক্রমষণর পয ষায় : পূণ ষ িয়স্ক 

ফসষলর নয অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা , ডগা 

নপাকার নযসি স্তর ক্ষবত কষর : পূণ ষ িয়স্ক 

ব্যিস্থাপনা : 

ইবমডাষিাষরাবিড জাতীয় কীটনাশক (ষযমন এডমায়ার অথিা টিষডা ৭-১০ বমবলবলটার / ২মুখ) ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় িবত ৫ শতষক 

নে করষত হষি ১০ বেন পরপর ২/৩ িার। 

িালাইনাশক ব্যিহাষর সতকষতা সম্পষকষ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশক সম্পষকষবিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

পূি ষ-িস্তুবত : 

১. আগাম িীজ িপন করা 

২. সুেম সার ব্যিহার করা 

৩. বনয়বমত নক্ষত পবরেশ ষন করা। 

অন্যান্য : 

১. নক্ষষত রাষতর নিলা আোযুক্ত নিাড ষ স্থাপন করা এিাং সকাল নিলা নপাকা নমষর নফলা। 

২. নপাকার বডম নেখষল তা ধ্বাংশ করা। 

৩. ৫০ গ্রাম সািাষনর গুড়া ১০ বলটার পাবনষত গুষল পাতার বনষচ সপ্তাষহ ২/৩ িার ভাল কষর নে করা। 

তষের উৎস : 

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

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

ফসল : চালকুমড়া 

নপাকার নাম : সুড়ঙ্গকারী নপাকা 
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নপাকার স্থানীয় নাম : : ননই 

নপাকা নচনার উপায় : লম্বাষট, কালষচ বকাংিা সাোষট 

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

মারা যায়। 

আক্রমষণর পয ষায় : চারা 

ফসষলর নয অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা 

নপাকার নযসি স্তর ক্ষবত কষর : কীড়া 

ব্যিস্থাপনা : 

 সাইপারষমথবরন জাতীয় িালাইনাশক ( নযমন কট িা ম্যাবজক ১০ বমবল/ ১০ বলটার হাষর পাবনষত বমবশষয়) সকাষলর পষর সাঁষজর বেষক 

নে করুন। নের পুষি ষ খািারষযাগ্য লতা ও ফল নপষড় বনন। নে করার পর ১৫ বেষনর মষে সিবজ বিোক্ত থাকষি। 

িালাইনাশক ব্যিহাষর সতকষতা সম্পষকষ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশক সম্পষকষবিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

পূি ষ-িস্তুবত : 

পবরছন্ন চাোিাে করুন। বনয়বমত ফসল পয ষষিক্ষণ করুন। নপাকার আগমন  পয ষষিক্ষণ করুন। শুকনা ছাই  বছটান। আষসপাষশ কুমড়াজাতীয় 

ফসল/ষপােক গাছ থাকষল সতকষ নহান। 

অন্যান্য : 

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

হলুে ফাঁে সম্পষকষ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

তষের উৎস : 

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

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

ফসল : চালকুমড়া 

নপাকার নাম : সাো মাবছ নপাকা 

নপাকার স্থানীয় নাম : : ননই 

নপাকা নচনার উপায় : খুি নছাট সবুজাভ সাো, নরম নেহ বিবশষ্ট্ 

ক্ষবতর ধরণ : পাতা, ফুল ও কবচ ফষলর রস চুষে খায়।তাছাড়া এই নপাকা হলুে নমাজাইক ভাইরাস নরাগ ছড়ায়। 

আক্রমষণর পয ষায় : পূণ ষ িয়স্ক 

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

নপাকার নযসি স্তর ক্ষবত কষর : কীড়া , বনম্ফ 

ব্যিস্থাপনা : 

সাো রাং এর আোষলা ফাে ব্যিহার করুন।আক্রমণ নিবশ হষল ইবমডাষিাষরাবিড জাতীয় কীটনাশক (ষযমন এডমায়ার অথিা টিষডা ৭-১০ 

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

অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশক ব্যিহাষর সতকষতা সম্পষকষ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশক সম্পষকষবিস্তাবরত জানষত বিক করুন 
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পূি ষ-িস্তুবত : 

 পবরছন্ন চাোিাে করুন। বনয়বমত ফসল পয ষষিক্ষন করষত হষি। 

অন্যান্য : 

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

নেঁষক বনষত হষি) আক্রান্ত গাষছ ১০ বেন পর পর ৩ িার নে করষল নপাকা বনয়ন্ত্রন করা যায়। এছাড়াও তামাষকর গুড়া (১০গ্রাম), সািাষনর 

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

তষের উৎস : 

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

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

ফসল : চালকুমড়া 

নপাকার নাম : নরড পামবকন বিটল/ লাল বিটল 

নপাকার স্থানীয় নাম : : ননই 

নপাকা নচনার উপায় : লাল, নছাট, বডম্বাকার আকৃবতর 

ক্ষবতর ধরণ : পাতা ঝাঝড়া কষর নফষল। আক্রমণ নিবশ হষল চারা গাষছর আগা, ফুল ও কবচ ফল আক্রান্ত হয়। 

আক্রমষণর পয ষায় : চারা, পূণ ষ িয়স্ক, ফষলর িাড়ন্ত পয ষায় , ফুল 

ফসষলর নয অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা , ফল 

নপাকার নযসি স্তর ক্ষবত কষর : পূণ ষ িয়স্ক 

ব্যিস্থাপনা : 

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

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

িালাইনাশক ব্যিহাষর সতকষতা সম্পষকষ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশক সম্পষকষ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

পূি ষ-িস্তুবত : 

 পবরছন্ন চাোিাে করুন ।  বনয়বমত ফসল পয ষষিক্ষণ করুন । নপাকার আগমন  পয ষষিক্ষণ করুন । শুকনা  ছাই  বছটান । আষসপাষশ 

কুমড়াজাতীয় ফসল/ নপােক গাছ থাকষল সতকষ নহান। 

অন্যান্য : 

১ নকবজ নমহগবন িীজ কুুঁবচ কষর ৫ বলটার  পাবনষত ৪-৫ বেন বভবজষয় নেঁষক ২০ গ্রাম সািাষনর গ্যড়া ও ৫ গ্রাম নসাহাগা  বমবশষয় ২০ বমবনট 

ফুটিষয় শীতল কষর ৫ গুণ পাবনষত গুষল নে করুন। 

তষের উৎস : 

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

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

সল : চালকুমড়া 

নপাকার নাম : ফষলর মাবছ নপাকা 

নপাকার স্থানীয় নাম : : ননই 

নপাকা নচনার উপায় : মাঝাবর সাইষজর 

http://aisekrishi.org/Pages/view/5
http://pest2.bengalsols.com/


ক্ষবতর ধরণ : ১। স্ত্রী মাবছ ফষলর সাধারণত বনষচর বেষক চামড়া/ষখাসা বছদ্র কষর বভতষর বডম পাষড় এিাং (ক) পাবনর মষতা কে নিড় হয়, 

পষর শুবকষয় িা িাোবম আো হষয় জষম থাষক।(খ) এখান নথষক জীিাণু বেষয় পচন শুরু হষল ধুসর / কাষলা োগ ছবড়ষয় পষড়। ( গ) কীড়ার 

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

আক্রমষণর পয ষায় : িাড়ন্ত পয ষায়, চারা, ফুল 

ফসষলর নয অাংষশ আক্রমণ কষর : কবচ পাতা , ফুল 

নপাকার নযসি স্তর ক্ষবত কষর : লাভ ষা , কীড়া 

ব্যিস্থাপনা : 

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

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

িালাইনাশক ব্যিহাষর সতকষতা সম্পষকষ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশক সম্পষকষবিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

পূি ষ-িস্তুবত : 

পবরছন্ন চাোিাে করুন । ভালভাষি জবম চাে কষর নপাকার বডম, কীড়া সূয ষাষলাষক নষ্ট্ এিাং বিঁপ্ড়া ,খােক পাবখষের খািার সুু্ষযাগ কষর 

বেন।  বনয়বমত ফসল পয ষষিক্ষণ এিাং স্ত্রী ফুল ফুটার আষগ নফষরাষমন ফাঁে/বিেষটাপ ব্যিহার করুন। 

নসক্স নফষরামন ফাঁে সম্পষকষ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

বিেষটাপ সম্পষকষ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

অন্যান্য : 

নফষরাষমন ফাঁে (১০ শতাাংষশ ৩টি হাষর) /বিেষটাপ ব্যিহার করুন। ঠিক মষতা আষছ  বক না িা সময় মষতা িেলষত বনয়বমত ফসল 

পয ষষিক্ষণ করুন। 

নসক্স নফষরামন ফাঁে সম্পষকষ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

বিেষটাপ সম্পষকষ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

তষের উৎস : 

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

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

ফসল : চালকুমড়া 

নরাষগর নাম : বলফ কাল ষ 

নরাষগর স্থানীয় নাম : ননই 

নরাষগর কারণ : ভাইরাস 

ক্ষবতর ধরণ : এটি একটি ভাইরাস জবনত নরাগ। সাো মাবছ িারা ভাইরাস ছড়ায় । আক্রান্ত গাছ খি ষাকৃবত হয় । পাতার গাষয় নটউষয়র মত 

ভাষজর সৃবষ্ট্ হয়, কুুঁচষক যায় । িয়স্ক পাতা পুরু ও মচমষচ হষয় যায় । অবতবরক্ত শাখা িশাখা নির হয় ও ফুল ফল ধারণ ক্ষমতা হাবরষয় 

নফষল। 

ফসষলর নয পয ষাষয় আক্রমণ কষর : িাড়ন্ত পয ষায় , চারা 

ফসষলর নয অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা 

ব্যিস্থাপনা : 

জবমষত সাো মাবছ নেখা নগষল (িাহক নপাকা) ইবমডাষিাষরাবিড জাতীয়  কীটনাশক (ষযমন এডমায়ার অথিা টিষডা ১০ বম.বল. ২ মুখ ) ১০ 

বলটার পাবনষত বমবশষয় িবত ৫ শতষক নে করষত হষি। 

িালাইনাশক ব্যিহাষর সতকষতা সম্পষকষ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 
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িালাইনাশক সম্পষকষবিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

পূি ষ-িস্তুবত : 

১. আগাছা পবরস্কার করুন 

২. নরাগমুক্ত িীজ ব্যিহার করুন 

অন্যান্য : 

জবম  নথষক আক্রান্ত গাছ তুষল নফলা/ডাল নকষট নেয়া 

তষের উৎস : 

ফসষলর িালাই ব্যিস্থাপনা,নমািঃ হাসানুর রহমান, বিতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসষেম্বর, ২০১৭। 

ফসল : চালকুমড়া 

নরাষগর নাম : গাবম নিম োইট নরাগ 

নরাষগর স্থানীয় নাম : ননই 

নরাষগর কারণ : ছোক 

ক্ষবতর ধরণ : এ নরাগ হষল পাতায় পাবন নভজা োগ নেখা যায়। ব্যাপক আক্রমষন পাতা পষচ যায়। কান্ড নফষট লালষচ আো নির হয়। 

ফসষলর নয পয ষাষয় আক্রমণ কষর : িাড়ন্ত পয ষায় 

ফসষলর নয অাংষশ আক্রমণ কষর : কাষন্ডর নগাঁড়ায় 

ব্যিস্থাপনা : 

ম্যানষকাষজি + নমটালবক্সল জাতীয় ছোকনাশক ( নযমনিঃ বরষডাবমল নগাল্ড ১০ বলটার পাবনষত ২০ গ্রাম  বমবশষয় ১০-১২ বেন পর পর ২-৩ 

িার নে করষত নযষত পাষর। 

িালাইনাশক ব্যিহাষর সতকষতা সম্পষকষ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশক সম্পষকষ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

পূি ষ-িস্তুবত : 

 নরাগমুক্ত িীজ িা চারা ব্যিহার করা 

অন্যান্য : 

আক্রান্ত গাষছর পবরতযক্ত অাংশ সাংগ্রহ কষর নষ্ট্ করা। 

তষের উৎস : 

ফসষলর িালাই ব্যিস্থাপনা,নমািঃ হাসানুর রহমান, বিতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসষেম্বর, ২০১৭। 

ফসল : চালকুমড়া 

নরাষগর নাম : ডাঊবন বমলবডউ নরাগ 

নরাষগর স্থানীয় নাম : ননই 

নরাষগর কারণ : ছোক 

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

অন্যান্য পাতায় ছবড়ষয় পষড় । 

ফসষলর নয পয ষাষয় আক্রমণ কষর : িাড়ন্ত পয ষায় 

ফসষলর নয অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা , কবচ পাতা 
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ব্যিস্থাপনা : 

ম্যানষকাষজি+ষমটাষলাবক্সল জাতীয় ছোকনাশক ( নযমনিঃ বরষডাবমল নগাল্ড ১০ বলটার পাবনষত ২০ গ্রাম  বমবশষয় ১০-১২ বেন পর পর ২-৩ 

িার নে করষত নযষত পাষর। 

িালাইনাশক ব্যিহাষর সতকষতা সম্পষকষ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশক সম্পষকষবিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

পূি ষ-িস্তুবত : 

১. আগাম িীজ িপন করুন 

২. সুেম সার ব্যিহার করুন 

৩. নরাগ িবতষরাধী জাত চাে করুন 

অন্যান্য : 

আক্রান্ত গাষছর পবরতযক্ত অাংশ সাংগ্রহ কষর নষ্ট্ করা। 

তষের উৎস : 

ফসষলর িালাই ব্যিস্থাপনা,নমািঃ হাসানুর রহমান, বিতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসষেম্বর, ২০১৭। 

ফসল : চালকুমড়া 

ফসল নতালা : কাঁচা ও পাকা উভয় অিস্থায় সাংগ্রহ করা যায়। িীজ লাগাষনার ৭০-৭৫ বেন পর নথষকই চালকুমড়া নতালা শুরু করা যায়। 

ফষলর গাষয় শু ুঁয়া থাকা অিস্থায় ফল নতালা হয়। চাল কুমড়ার গাষয় যত নিবশ শু ুঁয়া থাকষি নসই ফল তত নিবশ কবচ ও সুস্বাদু হয়। 

তষের উৎস : 

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

ফসল : চালকুমড়া 

িীজ উৎপােন : 

নরাগ মুক্ত গাছ নথষক িীজ ফসল সাংগ্রহ করষত হষি। পাকা ফল সাংগ্রষহর পর বচষর িীজ নির কষর পাবনষত ধুষয় শুকাষত হয়। 

িী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 হালকা নরাষে শুবকষয় বনষিন। 

তষের উৎস : 

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

কৃবে তে সাবভ ষস (এআইএস), ২৭/১০/২০১৮। 

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

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

ফসল : চালকুমড়া 

িীজিাবপ্ত স্থান : 

১। বিএবডবস ও সরকাবর অনুষমাবেত সকল িীজ বডলার। 

২। বিিস্ত িীজ উৎপােনকারী চােী। 

িাাংলাষেশ কৃবে উন্নয়ন কষপ ষাষরশন (বিএবডবস) িীজ বিক্রয়ষকষের তে নপষত বিক করুন 

সার ও িালাইনাশক িাবপ্তস্থান : 

বনকটস্থ িাজাষরর অনুষমাবেত িালাইনাশক বিষক্রতার বনকট হষত িালাইনাশষকর নময়াে যাচাই কষর িালাইনাশক বকনুন।  
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সার বডলাষরর তে নপষত বিক করুন 

তষের উৎস : 

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

যষন্ত্রর নাম : নকাোল 

ফসল : চালকুমড়া 

যষন্ত্রর ধরন : অন্যান্য 

যষন্ত্রর পবরচালনা পিবত : 

হস্ত চাবলত 

যষন্ত্রর ক্ষমতা : কাবয়ক েম 

যষন্ত্রর উপকাবরতা : 

আইল ছাঁটা, নসচ ও বনকাশ নালা  বতবর। কম জবমর জন্য ফসল নতালা ও পবরচয ষায় ব্যিহার হয়। 

যষন্ত্রর বিবশষ্ট্য : 

সােয়ী মূল্য, সহজ িাপ্য ও সহষজ িহন নযাগ্য। 

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

তষের উৎস : 

খামার যাবন্ত্রকীকরন এর মােষম ফসল উৎপােন বৃবি িকল্প- ২য় পয ষায় (২য় সাংষশাবধত), কৃবে সম্প্রসারণ অবধেপ্তর (বড এ ই), খামারিাড়ী, 

ফাম ষষগট, ঢাকা-১২১৫, জানুয়াবর ,২০১৮। 

যষন্ত্রর নাম : মই 

ফসল : চালকুমড়া 

যষন্ত্রর ধরন : অন্যান্য 

যষন্ত্রর পবরচালনা পিবত : 

কাবয়ক েম 

যষন্ত্রর ক্ষমতা : কাবয়ক েম 

যষন্ত্রর উপকাবরতা : 

জবম চাষে ব্যিহার করা হয়। 

যষন্ত্রর বিবশষ্ট্য : 

সােয়ী মূল্য, সহজ িাপ্য ও সহষজ িহন নযাগ্য। 

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

তষের উৎস : 

খামার যাবন্ত্রকীকরন এর মােষম ফসল উৎপােন বৃবি িকল্প- ২য় পয ষায় (২য় সাংষশাবধত), কৃবে সম্প্রসারণ অবধেপ্তর (বড এ ই), খামারিাড়ী, 

ফাম ষষগট, ঢাকা-১২১৫, জানুয়াবর ,২০১৮। 

 

ফসল : চালকুমড়া 

িথাগত ফসল পবরিহন ব্যিস্থা : 

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

http://www.badc.gov.bd/


আধুবনক ফসল পবরিহন ব্যিস্থা : 

ভযান,ট্রবল, বপকাপ ট্রাক,লি, শীতাতপ কাভাড ষ ভযান,কাষগ ষা বিমাষন। 

িথাগত িাজারজাত করণ : 

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

আধুবনক পিবতষত িাজারজাত করণ : 

 নগ্রবডাং/ িাছাষয়র পষর প্যাষকটজাত কষর। 

তষের উৎস : 

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

 


