
আখ চাষের বিস্তাবরত তথ্য 

জাত পবরবচবত 

জাষতর নাম : ঈশ্বরদী ১-৫৩ 

জনবিয় নাম : ননই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট 

গড় জীিনকাল িায ়(বদন): ৩২০ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : বচবনর পবরমাণ ১২.১১%, উন্নতমাষনর গুড় বতবর হয়। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

চারা ন াজাসুবজ গজায়, পাতা ও আখ বচকন, নচাখ বচকন ও বিষকাণাকৃবতর অপুষ্পক, মধ্যম পবরপক্ক জাত। বিদ্যমান বচবনর পবরমাণ ১২.১১%। 

িন্যা ও জলািদ্ধতা  বহষ্ণু।বৃহত্তর পািনা, িগুড়া, ফবরদপুর, কুবষ্ট্য়া, জামালপুর ও রাজশাহী অঞ্চষলর জন্য চাষোপষযাগী। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৩৯২ - ৪৩৭ 

নহক্টর িবত ফলন (টন) : ৯৭-১০৮ আঁখ/ গুড় ৪.০০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ০ - ২ নকবজ, ২ নচাখ বিবশষ্ট্ 

উপষযাগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর বনচু জবম 

উপষযাগী মাটি : নদাআঁশ, এষটল-ষদাআঁশ 

উৎপাদষনর নমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত  ময় : 

নষেম্বর  

ফ ল নতালার  ময় : 

 অষক্টাির- নষেম্বর 

তষথ্যর উৎ  : 

িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট (বিএ আরআই), ২৩/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : ঈশ্বরদী ২-৫৪ 

জনবিয় নাম : ননই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট 

গড় জীিনকাল িায ়(বদন): ৩২০ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : বিদ্যমান বচবনর পবরমাণ ১২.১১%। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

চারা ন াজাসুবজ গজায়, পাতা ও আখ বচকন, অপুষ্পক, মধ্যম পবরপক্ক জাত।িয়স্ক আঁখ বচকন, িন্যা ও জলািদ্ধতা  বহষ্ণু। 
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শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৩৯২ - ৪৩৭ 

নহক্টর িবত ফলন (টন) : ৯৭-১০৮ আখ / গুড় ৪.০০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ০ - ২ নকবজ, ২ নচাখ বিবশষ্ট্ 

উপষযাগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : পবল-ষদাআঁশ, এষটল-ষদাআঁশ 

উৎপাদষনর নমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত  ময় : 

নষেম্বর 

ফ ল নতালার  ময় : 

অষক্টাির- নষেম্বর  

তষথ্যর উৎ  : 

িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট(বিএ আরআই), ২৩/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : লতাবর জিা-ব  

জনবিয় নাম : ননই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট 

গড় জীিনকাল িায ়(বদন): ৩২০ 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

আষখর বেতর একটু ফাপা আষে নচাখ অষেট, অপুষ্পক, িন্যা-জলািদ্ধতা  হনশীল, লিণাক্ত ও অন্যান্য এলাকার জন্য িষযায্য। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৩৯২ - ৪৩৭ 

নহক্টর িবত ফলন (টন) : ৯৭-১০৮ আখ / গুড় ৪.০০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ০ - ২ নকবজ, ২ নচাখ বিবশষ্ট্ 

উপষযাগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : পবল-ষদাআঁশ, এষটল-ষদাআঁশ 

উৎপাদষনর নমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত  ময় : 

নষেম্বর 

ফ ল নতালার  ময় : 

অষক্টাির-নষেম্বর 

তষথ্যর উৎ  : 

িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট (বিএ আরআই), ২৩/০২/২০১৮। 
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জাষতর নাম : ঈশ্বরদী ১৬ 

জনবিয় নাম : ননই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট 

গড় জীিনকাল িায ়(বদন): ৩২০ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : বচবনর ধারণ ক্ষমতা ১৪.৫৩%,উন্নতমাষনর গুড় বতবর হয়। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

আগাম জাত,আষখর নচাখ নোট,বিম্বাকৃবতর।পাতার নখাষল হুল আষে।আষখর রঙ  বুজ , বেতষর ফাপা ননই । িথষম লালপচা নরাগ িবতষরাধী 

বেল, পরিতীষত লালপচা নরাগ নিবশ হষল চাোিাদ রবহত করা হয়। বৃহত্তর বদনাজপুর, িগুড়া, রাংপুর ও রাজশাহী অঞ্চষলর জন্য চাষোপষযাগী। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৩৯২ - ৪৩৭ 

নহক্টর িবত ফলন (টন) : ৯৭-১০৮ আখ / গুড় ৪.০০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ০ - ২ নকবজ, ২ নচাখ বিবশষ্ট্ 

উপষযাগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : পবল-ষদাআঁশ, এষটল-ষদাআঁশ 

উৎপাদষনর নমৌসুম : রবি 

তষথ্যর উৎ  : 

িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট (বিএ আরআই), ২৩/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : ঈশ্বরদী ১৭ 

জনবিয় নাম : ননই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট 

গড় জীিনকাল িায ়(বদন): ৩২০ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : উন্নতমাষনর গুড় বতবর হয়, বচবনর ধারণ ক্ষমতা ১৪.৪৮%। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

পাতার নখাষল হুল আষে।আষখর রঙ  বুজ , বেতষর ফাপা ননই ।  িথষম লালপচা নরাগ িবতষরাধী বেল, পরিতীষত লালপচা নরাগ নিবশ হষল 

চাোিাদ রবহত করা হয়। বৃহত্তর বদনাজপুর, িগুড়া, রাংপুর ও রাজশাহী অঞ্চষলর জন্য চাষোপষযাগী। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৩৯২ - ৪৩৭ 

নহক্টর িবত ফলন (টন) : ৯৭-১০৮ আখ/ গুড় ৪.০০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ০ - ২ নকবজ, ২ নচাখ বিবশষ্ট্ 

উপষযাগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : পবল-ষদাআঁশ, এষটল-ষদাআঁশ 
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উৎপাদষনর নমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত  ময় : 

নষেম্বর 

ফ ল নতালার  ময় : 

অষক্টাির-নষেম্বর 

তষথ্যর উৎ  : 

িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট (বিএ আরআই), ২৩/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : ঈশ্বরদী ১৮ 

জনবিয় নাম : ননই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট 

গড় জীিনকাল িায ়(বদন): ৩২০ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : বচবনর ধারণ ক্ষমতা ১৩%। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

পাতা মাঝাবর চওড়া  এিাং হালকা  বুজ,আষখর নচাখ বিম্বাকৃবত ।বৃহত্তর বদনাজপুর, িগুড়া, রাংপুর ও রাজশাহী অঞ্চষলর জন্য চাষোপষযাগী। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৩৯২ - ৪৩৭ 

নহক্টর িবত ফলন (টন) : ৯৭-১০৮ আখ/ গুড় ৪.০০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ০ - ২ নকবজ, ২ নচাখ বিবশষ্ট্ 

উপষযাগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর বনচু জবম 

উপষযাগী মাটি : পবল-ষদাআঁশ, এষটল-ষদাআঁশ 

উৎপাদষনর নমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত  ময় : 

নষেম্বর  

ফ ল নতালার  ময় : 

অষক্টাির-নষেম্বর 

তষথ্যর উৎ  : 

িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট (বিএ আরআই), ২৩/০২/২০১৮। 

জাষতর নাম : ঈশ্বরদী ১৯ 

জনবিয় নাম : ননই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট 

গড় জীিনকাল িায ়(বদন): ৩২০ 
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ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : বচবনর ধারণক্ষমতা ১৩.৫৮%,মধ্যম মাষনর গুড় হয়। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

আষখর নচাখ নোট,বিম্বাকৃবত।পাতার নখাষলর মাঝামাবঝ জায়গায় হুল আষে। উচ্চ ফলনশীল জাত। রাজশাহী, পািনা, জামালপুর ও জয়পুরহাষটর 

জন্য উপষযাগী। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৩৯২ - ৪৩৭ 

নহক্টর িবত ফলন (টন) : ৯৭-১০৮ আখ/ গুড় ৪.০০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ০ - ২ নকবজ, ২ নচাখ বিবশষ্ট্ 

উপষযাগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর বনচু জবম 

উপষযাগী মাটি : পবল-ষদাআঁশ, এষটল-ষদাআঁশ 

উৎপাদষনর নমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত  ময় : 

নষেম্বর 

ফ ল নতালার  ময় : 

অষক্টাির-নষেম্বর 

তষথ্যর উৎ  : 

িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট (বিএ আরআই), ২৩/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : ঈশ্বরদী ২০ 

জনবিয় নাম : ননই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট 

গড় জীিনকাল িায ়(বদন): ৩২০ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : বচবনর পবরমাণঃ ১৩.৪৮%, মুবড় আষখর জন্য অতযন্ত োল। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

আষখর নচাখ িড়, বিষকাণাকৃবতর।খরা, িন্যা ও জলািদ্ধতা  বহষ্ণু। চর ও নীচু এলাকার জন্য উপষযাগীিন্যা  হনশীল, চমৎকার নরটুন ক্রপ, 

অপুষ্পক, মধ্যম পবরপক্ক। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৩৯২ - ৪৩৭ 

নহক্টর িবত ফলন (টন) : ৯৭-১০৮ আখ/ গুড় ৪.০০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ০ - ২ নকবজ, ২ নচাখ বিবশষ্ট্ 

উপষযাগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর বনচু জবম 

উপষযাগী মাটি : পবল-ষদাআঁশ, এষটল-ষদাআঁশ 
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উৎপাদষনর নমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত  ময় : 

নষেম্বর 

ফ ল নতালার  ময় : 

অষক্টাির-নষেম্বর 

তষথ্যর উৎ  : 

িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট (বিএ আরআই), ২৩/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : ঈশ্বরদী ২১ 

জনবিয় নাম : ননই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট 

গড় জীিনকাল িায ়(বদন): ৩২০ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : বচবনর ধারণ ক্ষমতা ১৪.৩৭%,উন্নতমাষনর গুড় হয়। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

নচাখ িড়, পাতার নখাষলর উপষরর অাংষশ িচুর হুল আষে।আগাম পবরপক্ক জাত।িন্যা  বহষ্ণু।বৃহত্তর পািনা, িগুড়া, রাংপুর ও রাজশাহী অঞ্চষলর 

জন্য চাষোপষযাগী। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৩৯২ - ৪৩৭ 

নহক্টর িবত ফলন (টন) : ৯৭-১০৮ আখ/ গুড় ৪.০০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ০ - ২ নকবজ, ২ নচাখ বিবশষ্ট্ 

উপষযাগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর বনচু জবম 

উপষযাগী মাটি : পবল-ষদাআঁশ, এষটল-ষদাআঁশ 

উৎপাদষনর নমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত  ময় : 

নষেম্বর  

ফ ল নতালার  ময় : 

অষক্টাির-নষেম্বর 

তষথ্যর উৎ  : 

িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট (বিএ আরআই), ২৩/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : ঈশ্বরদী ২২ 

জনবিয় নাম : ননই 
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উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট 

গড় জীিনকাল িায ়(বদন): ৩২০ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : বচবনর ধারণ ক্ষমতা ১১.৯৬%,উন্নতমাষনর গুড় হয়। 

জাষতর ধরণ : উন্নত জাত 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

নচাখ মধ্যম আকাষরর,ওষেট।বৃহত্তর রাজশাহী, পািনা, িগুড়া, কুবষ্ট্য়া ও জামালপুষরর জন্য উপষযাগী।  

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৩৯২ - ৪৩৭ 

নহক্টর িবত ফলন (টন) : ৯৭-১০৮ আখ/ গুড় ৪.০০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ০ - ২ নকবজ, ২ নচাখ বিবশষ্ট্ 

উপষযাগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : পবল-ষদাআঁশ, এষটল-ষদাআঁশ 

উৎপাদষনর নমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত  ময় : 

নষেম্বর 

ফ ল নতালার  ময় : 

অষক্টাির-নষেম্বর 

তষথ্যর উৎ  : 

িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট (বিএ আরআই), ২৩/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : ঈশ্বরদী ২৪ 

জনবিয় নাম : ননই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট 

গড় জীিনকাল িায ়(বদন): ৩২০ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : বচবনর ধারণ ক্ষমতা ১৪.১৫ %,বচবিষয় খাওয়ার উপষযাগী। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

নচাখ মধ্যম আকাষরর,ওষেট। পুষ্পক তষি মাষঝ মাষঝ ফুল নদখা যায়, আগাম জাত।বৃহত্তর রাজশাহী, পািনা, িগুড়ার জন্য উপষযাগী। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৩৯২ - ৪৩৭ 

নহক্টর িবত ফলন (টন) : ৯৭-১০৮ আখ/ গুড় ৪.০০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ০ - ২ নকবজ,২ নচাখ বিবশষ্ট্ 

উপষযাগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর বনচু জবম 

উপষযাগী মাটি : পবল-ষদাআঁশ, এষটল-ষদাআঁশ 
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উৎপাদষনর নমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত  ময় : 

নষেম্বর 

ফ ল নতালার  ময় : 

অষক্টাির-নষেম্বর 

তষথ্যর উৎ  : 

িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট (বিএ আরআই), ২৩/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : ঈশ্বরদী ২৫ 

জনবিয় নাম : ননই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট 

গড় জীিনকাল িায ়(বদন): ৩২০ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : বচবনর ধারণ ক্ষমতা ১৩.২০ %। বচবিষয় খাওয়ার উপষযাগী। 

জাষতর ধরণ : উন্নত জাত 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

নচাখ মধ্যম আকাষরর,ওষেট। পুষ্পক তষি মাষঝ মাষঝ ফুল নদখা যায়, আগাম জাত।বৃহত্তর রাজশাহী, পািনা, িগুড়ার জন্য উপষযাগী। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৩৯২ - ৪৩৭ 

নহক্টর িবত ফলন (টন) : ৯৭-১০৮ আখ/ গুড় ৪.০০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ০ - ২ নকবজ, ২ নচাখ বিবশষ্ট্ 

উপষযাগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : পবল-ষদাআঁশ, এষটল-ষদাআঁশ 

উৎপাদষনর নমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত  ময় : 

নষেম্বর 

ফ ল নতালার  ময় : 

অষক্টাির-নষেম্বর 

তষথ্যর উৎ  : 

িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট (বিএ আরআই), ২৩/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : ঈশ্বরদী ২৬ 

জনবিয় নাম : ননই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট 
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গড় জীিনকাল িায ়(বদন): ৩২০ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : বচবনর ধারণ ক্ষমতা ১৪.৭৪ %,বচবিষয় খাওয়ার উপষযাগী। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

নচাখ মধ্যম আকাষরর,চতুষকাণ আকৃবত। অপুষ্পক মধ্যম পবরপক্ক জাত। মধ্যম ফলনশীল ও মধ্যম পবরপক্ক জাত। বৃহত্তর রাজশাহী, পািনা, িগুড়া 

ও বদনাজপুষরর জন্য উপষযাগী। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৩৯২ - ৪৩৭ 

নহক্টর িবত ফলন (টন) : ৯৭-১০৮ আখ/ গুড় ৪.০০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ০ - ২ নকবজ, ২ নচাখ বিবশষ্ট্ 

উপষযাগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : পবল-ষদাআঁশ, এষটল-ষদাআঁশ 

উৎপাদষনর নমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত  ময় : 

নষেম্বর 

ফ ল নতালার  ময় : 

অষক্টাির-নষেম্বর 

তষথ্যর উৎ  : 

িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট (বিএ আরআই), ২৩/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : ঈশ্বরদী ২৭ 

জনবিয় নাম : ননই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট 

গড় জীিনকাল িায ়(বদন): ৩২০ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : উন্নতমাষনর গুড় হয়। বচবনর ধারণ ক্ষমতা ১৪.৭৪ %। বচবিষয় খাওয়ার উপষযাগী। 

জাষতর ধরণ : উন্নত জাত 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

নচাখ মধ্যম আকাষরর,ওষেট, পুষ্পক, আগাম পবরপক্ক জাত।মধ্যম ফলনশীল ও মধ্যম পবরপক্ক জাত। বৃহত্তর 

রাজশাহী, কুবষ্ট্য়া, রাংপুর, পািনা, িগুড়া, ময়মনব াংহ ও বদনাজপুষরর জন্য উপষযাগী। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৩৯২ - ৪৩৭ 

নহক্টর িবত ফলন (টন) : ৯৭-১০৮ আখ/ গুড় ৪.০০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ০ - ২ নকবজ, ২ নচাখ বিবশষ্ট্ 

উৎপাদষনর নমৌসুম : রবি 
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িপষনর উপযুক্ত  ময় : 

নষেম্বর 

ফ ল নতালার  ময় : 

অষক্টাির-নষেম্বর 

তষথ্যর উৎ  : 

িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট (বিএ আরআই), ২৩/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : ঈশ্বরদী ২৮ 

জনবিয় নাম : ননই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট 

গড় জীিনকাল িায ়(বদন): ৩২০ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : বচবনর ধারণ ক্ষমতা ১৪.৩১%,উন্নতমাষনর গুড় বতবর হয়। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

নচাখ মধ্যম আকাষরর,ওষেট, পুষ্পক, আগাম পবরপক্ক জাত, উচ্চ ফলনশীল ও লিণাক্ত এলাকার জন্য উপযুক্ত। বৃহত্তর 

রাজশাহী, কুবষ্ট্য়া, রাংপুর, পািনা, িগুড়া ও বদনাজপুষরর জন্য উপষযাগী। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৩৯২ - ৪৩৭ 

নহক্টর িবত ফলন (টন) : ৯৭-১০৮ আখ/ গুড় ৪.০০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ০ - ২ নকবজ, ২ নচাখ বিবশষ্ট্ 

উপষযাগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : পবল-ষদাআঁশ, এষটল-ষদাআঁশ 

উৎপাদষনর নমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত  ময় : 

নষেম্বর 

ফ ল নতালার  ময় : 

অষক্টাির-নষেম্বর 

তষথ্যর উৎ  : 

িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট (বিএ আরআই), ২৩/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : ঈশ্বরদী ২৯ 

জনবিয় নাম : ননই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট 
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গড় জীিনকাল িায ়(বদন): ৩২০ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : বচবনর ধারণক্ষমতা ১৪.২৯%,উন্নতমাষনর গুড় বতবর হয়। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

নচাখ নোট,ওষেট, গুষড়র গুণগত মান োল, পুষ্পক, আগাম, িন্যা  হনশীল। উন্নতমাষনর গুড় হয়। উচ্চফলনশীল ও িন্যা  বহষ্ণু।বৃহত্তর 

রাজশাহী, কুবষ্ট্য়া, রাংপুর, পািনা, িগুড়া, জয়পুরহাট ও বদনাজপুষরর জন্য উপষযাগী। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৩৯২ - ৪৩৭ 

নহক্টর িবত ফলন (টন) : ৯৭-১০৮ আখ/ গুড় ৪.০০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ০ - ২ নকবজ, ২ নচাখ বিবশষ্ট্ 

উপষযাগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : পবল-ষদাআঁশ, এষটল-ষদাআঁশ 

উৎপাদষনর নমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত  ময় : 

নষেম্বর 

ফ ল নতালার  ময় : 

অষক্টাির-নষেম্বর 

তষথ্যর উৎ  : 

িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট (বিএ আরআই), ২৩/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : ঈশ্বরদী ৩০ 

জনবিয় নাম : ননই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট 

গড় জীিনকাল িায ়(বদন): ৩২০ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : বচবনর ধারণক্ষমতা ১৪.৫৯%,উন্নতমাষনর গুড় বতবর হয়। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

নচাখ নোট, ওষেট, গুষড়র গুণগত মান োল, পুষ্পক, আগাম, িন্যা  হনশীল। উন্নতমাষনর গুড় হয়। উচ্চফলনশীল ও িন্যা  বহষ্ণু।বৃহত্তর 

রাজশাহী, কুবষ্ট্য়া, রাংপুর, পািনা, িগুড়া, জয়পুরহাট ও বদনাজপুষরর জন্য উপষযাগী। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৩৯২ - ৪৩৭ 

নহক্টর িবত ফলন (টন) : ৯৭-১০৮ আখ/ গুড় ৪.০০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ০ - ২ নকবজ, ২ নচাখ বিবশষ্ট্ 

উপষযাগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু 

http://www.bsri.gov.bd/


উপষযাগী মাটি : পবল-ষদাআঁশ, এষটল-ষদাআঁশ 

উৎপাদষনর নমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত  ময় : 

নষেম্বর 

ফ ল নতালার  ময় : 

অষক্টাির-নষেম্বর 

তষথ্যর উৎ  : 

িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট(বিএ আরআই), ২৩/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : ঈশ্বরদী ৩১ 

জনবিয় নাম : ননই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট 

গড় জীিনকাল িায ়(বদন): ৩২০ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : উন্নতমাষনর গুড় হয়, বচবনর ধারণক্ষমতা ১২.৯৪%। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

নচাখ মাঝাবর, কান্ড শক্ত, ফাঁপা ননই, নখাষল হুল আষে, পুষ্পক, মধ্যম পবরপক্ক। উচ্চফলনশীল ও িন্যা  বহষ্ণু।বৃহত্তর রাজশাহী, কুবষ্ট্য়া, রাংপুর, 

পািনা, ব ষলট, িবরশালর জন্য উপষযাগী। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৩৯২ - ৪৩৭ 

নহক্টর িবত ফলন (টন) : ৯৭-১০৮ আখ/ গুড় ৪.০০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ০ - ২ নকবজ, ২ নচাখ বিবশষ্ট্ 

উপষযাগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : পবল-ষদাআঁশ, এষটল-ষদাআঁশ 

উৎপাদষনর নমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত  ময় : 

নষেম্বর 

ফ ল নতালার  ময় : 

অষক্টাির-নষেম্বর 

তষথ্যর উৎ  : 

িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট (বিএ আরআই), ২৩/০২/২০১৮। 
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জাষতর নাম : ঈশ্বরদী ৩২ 

জনবিয় নাম : ননই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট 

গড় জীিনকাল িায ়(বদন): ৩২০ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : বচবনর পবরমাণঃ ১২.৬০%, উন্নতমাষনর গুড় হয়। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

আষখর নচাখ মাঝাবর ও বিম্বাকৃবতর, পাতা শুবকষয় নগষল ঝষর পষড় না, পুষ্পক, মধ্যম পবরপক্ক, উচ্চফলনশীল ও চরাঞ্চষলর জন্য োল।িন্যা ও 

খরা  হনশীল। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৩৯২ - ৪৩৭ 

নহক্টর িবত ফলন (টন) : ৯৭-১০৮ আখ/ গুড় ৪.০০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ০ - ২ নকবজ, ২ নচাখ বিবশষ্ট্ 

উপষযাগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : পবল-ষদাআঁশ, এষটল-ষদাআঁশ 

উৎপাদষনর নমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত  ময় : 

নষেম্বর 

ফ ল নতালার  ময় : 

অষক্টাির-নষেম্বর 

তষথ্যর উৎ  : 

িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট (বিএ আরআই), ২৩/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : ঈশ্বরদী ৩৩ 

জনবিয় নাম : ননই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট 

গড় জীিনকাল িায ়(বদন): ৩২০ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : বচবনর পবরমাণঃ ১৪.৫৫%, মুবড় আষখর জন্য োল। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

নচাখ নোট, নগালাকার, কান্ড শক্ত, বেতষর  রু পাইপ নদখা যায়, বৃহত্তর রাজশাহী, কুবষ্ট্য়া, রাংপুর, পািনা, গাজীপুর, ঠাকুরগাঁও, জয়পুরহাষটর জন্য 

উপষযাগী। িন্যা ও খরা  হনশীল।  

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৩৯২ - ৪৩৭ 
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নহক্টর িবত ফলন (টন) : ৯৭-১০৮ আখ/ গুড় ৪.০০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ০ - ২ নকবজ, ২ নচাখ বিবশষ্ট্ 

উপষযাগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : পবল-ষদাআঁশ, এষটল-ষদাআঁশ 

উৎপাদষনর নমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত  ময় : 

নষেম্বর 

ফ ল নতালার  ময় : 

অষক্টাির-নষেম্বর 

তষথ্যর উৎ  : 

িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট (বিএ আরআই), ২৩/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : ঈশ্বরদী ৩৪ 

জনবিয় নাম : ননই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট 

গড় জীিনকাল িায ়(বদন): ৩২০ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : বচবনর পবরমাণঃ ১২.৮৩%, মুবড় আষখর জন্য োল। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

আষখর নচাখ মাঝাবর বিষকাণাকৃবত, কদাবচৎ ফুল হয়। কান্ড শক্ত, বেতষর  রু পাইপ নদখা যায়। িন্যা ও খরা  হনশীল। বৃহত্তর রাজশাহী, কুবষ্ট্য়া, 

রাংপুর, পািনা, গাজীপুর, ঠাকুরগাঁও, জয়পুরহাষটর জন্য উপষযাগী। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৩৯২ - ৪৩৭ 

নহক্টর িবত ফলন (টন) : ৯৭-১০৮ আখ/ গুড় ৪.০০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ০ - ২ নকবজ, ২ নচাখ বিবশষ্ট্ 

উপষযাগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : পবল-ষদাআঁশ, এষটল-ষদাআঁশ 

উৎপাদষনর নমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত  ময় : 

নষেম্বর 

ফ ল নতালার  ময় : 

অষক্টাির-নষেম্বর 

তষথ্যর উৎ  : 
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িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট (বিএ আরআই), ২৩/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : ঈশ্বরদী ৩৫ 

জনবিয় নাম : ননই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট 

গড় জীিনকাল িায ়(বদন): ৩২০ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : বচবনর পবরমাণঃ ১৪.৬০%, গুড় োল হয়। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

আষখর নচাখ মাঝাবর ও নগালাকার। কান্ড মাঝাবর শক্ত, ফাঁপা ননই, পুষ্পক, আগাম,  বচবনর পবরমাণঃ ১৪.৬০%, িন্যা ও খরা  হনশীল, গুড় ও 

চর এলাকার উপষযাগী। বৃহত্তর রাজশাহী, কুবষ্ট্য়া, রাংপুর, পািনা, গাজীপুর, ঠাকুরগাওষয়র জন্য উপষযাগী। িন্যা ও খরা  হনশীল। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৩৯২ - ৪৩৭ 

নহক্টর িবত ফলন (টন) : ৯৭-১০৮ আখ/ গুড় ৪.০০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ০ - ২ নকবজ, ২ নচাখ বিবশষ্ট্ 

উপষযাগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : পবল-ষদাআঁশ, এষটল-ষদাআঁশ 

উৎপাদষনর নমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত  ময় : 

নষেম্বর 

ফ ল নতালার  ময় : 

অষক্টাির-নষেম্বর 

তষথ্যর উৎ  : 

িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট (বিএ আরআই), ২৩/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : ঈশ্বরদী ৩৬ 

জনবিয় নাম : ননই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : বচবনর ধারণক্ষমতা ১৪.৬০%,উন্নতমাষনর গুড় হয়। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

আষখর নচাখ মাঝাবর ও নগালাকার। উচ্চ ফলনশীল ও িন্যা-খরা  হনশীল। অপুষ্পক, আগাম, লালপচা নরাগ মধ্যম িবতষরাধী। চরাঞ্চষলর জন্য 

উপযুক্ত। িন্যা-খরা  হনশীল। 
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শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৩৯২ - ৪৩৭ 

নহক্টর িবত ফলন (টন) : ৯৭-১০৮ আখ/ গুড় ৪.০০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ০ - ২ নকবজ, ২ নচাখ বিবশষ্ট্ 

উপষযাগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : পবল-ষদাআঁশ, এষটল-ষদাআঁশ 

উৎপাদষনর নমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত  ময় : 

নষেম্বর 

ফ ল নতালার  ময় : 

অষক্টাির-নষেম্বর 

তষথ্যর উৎ  : 

িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট (বিএ আরআই), ২৩/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : ঈশ্বরদী ৩৭ 

জনবিয় নাম : ননই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট 

গড় জীিনকাল িায ়(বদন): ৩২০ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : বচবনর ধারণক্ষমতা ১৪.৪২%, উন্নতমাষনর গুড় হয়। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

আষখর নচাখ  নোট। কান্ড শক্ত, নেতষর ফাঁপা, অপুষ্পক, কদাবচৎ ফুল হয়, আগাম। িন্যা, খরা, জলািদ্ধতা  হনশীল। বৃহত্তর রাজশাহী, কুবষ্ট্য়া, 

রাংপুর, পািনা, গাজীপুর, ঠাকুরগাও ও বদনাজপুষরর জন্য উপষযাগী। চরাঞ্চষলর জন্য োল। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৩৯২ - ৪৩৭ 

নহক্টর িবত ফলন (টন) : ৯৭-১০৮ আখ/ গুড় ৪.০০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ০ - ২ নকবজ, ২ নচাখ বিবশষ্ট্ 

উপষযাগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : পবল-ষদাআঁশ 

উৎপাদষনর নমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত  ময় : 

নষেম্বর 

ফ ল নতালার  ময় : 

অষক্টাির-নষেম্বর 
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তষথ্যর উৎ  : 

িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট (বিএ আরআই), ২৩/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : ঈশ্বরদী ৩৮ 

জনবিয় নাম : ননই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট 

গড় জীিনকাল িায ়(বদন): ৩২০ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : বচবনর ধারণক্ষমতা ১৪.৪৮%, উন্নতমাষনর গুড় হয়। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

আষখর নচাখ নোট,অষেট। আগাম জাত, উন্নতমাষনর গুড় হয়। কান্ড শক্ত, নেতষর ফাঁপা, অপুষ্পক, আগাম। িন্যা, খরা, জলািদ্ধতা  হনশীল 

মাঝাবর। বৃহত্তর রাজশাহী, কুবষ্ট্য়া, রাংপুর, পািনা, গাজীপুর, ঠাকুরগাও ও বদনাজপুষরর জন্য উপষযাগী। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৩৯২ - ৪৩৭ 

নহক্টর িবত ফলন (টন) : ৯৭-১০৮ আখ/ গুড় ৪.০০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ০ - ২ নকবজ, ২ নচাখ বিবশষ্ট্ 

উপষযাগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : পবল-ষদাআঁশ, এষটল-ষদাআঁশ 

উৎপাদষনর নমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত  ময় : 

নষেম্বর 

ফ ল নতালার  ময় : 

অষক্টাির-নষেম্বর 

তষথ্যর উৎ  : 

িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট (বিএ আরআই), ২৩/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : ঈশ্বরদী ৩৯ 

জনবিয় নাম : ননই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট 

গড় জীিনকাল িায ়(বদন): ৩২০ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : বচবনর পবরমাণঃ ১৪.২৩%, উন্নতমাষনর গুড় হয়। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 
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আষখর নচাখ মধ্যম বিম্বাকৃবতর। কান্ড শক্ত, নেতষর ফাঁপা ননই, পুষ্পক, আগাম জাত। িন্যা, খরা, জলািদ্ধতা  হনশীল। চরাঞ্চষলর জন্য োল। 

বৃহত্তর রাজশাহী, কুবষ্ট্য়া, রাংপুর, পািনা, গাজীপুর, ঠাকুরগাও ও বদনাজপুষরর জন্য উপষযাগী। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৩৯২ - ৪৩৭ 

নহক্টর িবত ফলন (টন) : ৯৭-১০৮ আখ/ গুড় ৪.০০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ০ - ২ নকবজ, ২ নচাখ বিবশষ্ট্ 

উপষযাগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : পবল-ষদাআঁশ, এষটল-ষদাআঁশ 

উৎপাদষনর নমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত  ময় : 

নষেম্বর 

ফ ল নতালার  ময় : 

অষক্টাির-নষেম্বর 

তষথ্যর উৎ  : 

িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট (বিএ আরআই), ২৩/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : ঈশ্বরদী ৪০ 

জনবিয় নাম : ননই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট 

গড় জীিনকাল িায ়(বদন): ৩২০ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : বচবনর পবরমাণঃ ১৪.৮৬%, উন্নতমাষনর গুড় হয়। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

আষখর নচাখ মাধ্যম বিম্বাকৃ। মাঝাবর, মাষঝ মাষঝ ফুল আষ , লালপচা মধ্যম িকৃবতর। িন্যা, খরা, জলািদ্ধতা  হনশীল। চরাঞ্চষলর জন্য োল। 

বৃহত্তর রাজশাহী, কুবষ্ট্য়া, রাংপুর, পািনা, গাজীপুর, ঠাকুরগাও ও বদনাজপুষরর জন্য উপষযাগী। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৩৯২ - ৪৩৭ 

নহক্টর িবত ফলন (টন) : ৯৭-১০৮ আখ / গুড় ৪.০০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ০ - ২ নকবজ, ২ নচাখ বিবশষ্ট্ 

উপষযাগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : পবল-ষদাআঁশ, এষটল-ষদাআঁশ 

উৎপাদষনর নমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত  ময় : 

নষেম্বর 
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ফ ল নতালার  ময় : 

অষক্টাির-নষেম্বর 

তষথ্যর উৎ  : 

িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট (বিএ আরআই), ২৩/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বিএ আরআই আখ ৪১ 

জনবিয় নাম : অমৃত 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট 

গড় জীিনকাল িায ়(বদন): ৩২০ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : বচবিষয় খাওয়া, র  পান ও উন্নতমাষনরর গুড় উৎপাদন উপষযাগী। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

মাঝারী পরবপক্ক,বচবনর পবরমাণ ১২.১২%,খরা  হবষ্ণু। বৃহত্তর পািনা, গাজীপুর ও জামালপুষরর জন্য উপষযাগী। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৩৯২ - ৪৩৭ 

নহক্টর িবত ফলন (টন) : ১৩৮-১৪০ আখ /গুড় ৪.০০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ০ - ২ নকবজ/ ২ নচাখ বিবশষ্ট্ 

উপষযাগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর বনচু জবম , অবত বনচু জবম 

উপষযাগী মাটি : এষটল-ষদাআঁশ 

উৎপাদষনর নমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত  ময় : 

 নষেম্বর-বিষ ষম্বর 

ফ ল নতালার  ময় : 

 অষক্টাির- নষেম্বর 

তষথ্যর উৎ  : 

িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট (বিএ আরআই), ২৩/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বিএ আরআই আখ ৪২ 

জনবিয় নাম : রাংবিলা  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট 

গড় জীিনকাল িায ়(বদন): ৩২০ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : বচবনর পবরমাণ ১১.১১%, বচবিষয় খাওয়া ও র  পান উপষযাগী। 

জাষতর ধরণ : উফশী 
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জাষতর বিবশষ্ট্য : 

 উচ্চ ফলনশীল, আগাম পরবপক্ক, উন্নতমাষনর গুড় উৎপাদন উপষযাগী, খরা  হবষ্ণু। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৩৯২ - ৪৩৭ 

নহক্টর িবত ফলন (টন) : ১৬৮-১৭০ আখ/গুড় ৪.০০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ০ - ২ নকবজ/ ২ নচাখ বিবশষ্ট্ 

উপষযাগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর বনচু জবম , অবত বনচু জবম 

উপষযাগী মাটি : নিষল-ষদাআঁশ, এষটল-ষদাআঁশ 

উৎপাদষনর নমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত  ময় : 

নষেম্বর 

ফ ল নতালার  ময় : 

অষক্টাির-নষেম্বর 

তষথ্যর উৎ  : 

িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট (বিএ আরআই), ২৩/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : ঈশ্বরদী ৪৩ 

জনবিয় নাম : ননই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : বচবনর পবরমাণ ১৩.৭২%,মুবড় আষখর জন্য োল,ও গুড় উৎপাদন 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

আগাম পরবপক্ক, উন্নতমানষর গুড় উৎপাদন উপষযাগী,  িন্যা, খরা ও জলািদ্ধতা  হনশীল। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৩৯২ - ৪৩৭ 

নহক্টর িবত ফলন (টন) : ১১৬-১২০ আখ/গুড় ৪০০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ০ - ২ নকবজ/ ২ নচাখ বিবশষ্ট্ 

উপষযাগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর বনচু জবম , অবত বনচু জবম 

উপষযাগী মাটি : এষটল-ষদাআঁশ 

উৎপাদষনর নমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত  ময় : 

নষেম্বর 

ফ ল নতালার  ময় : 

অষক্টাির- নষেম্বর 
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তষথ্যর উৎ  : 

িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট (বিএ আরআই), ২৩/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বিএ আরআই আখ ৪৪ 

জনবিয় নাম : ননই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট 

গড় জীিনকাল িায ়(বদন): ৩২০ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : বচবনর পবরমাণ ১৩.৩৫%, উন্নতমানষর গুড় উৎপাদন। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

কম আঁশ ম্পন্ন জাত। উচ্চ ফলনশীল, আগাম পরবপক্ক, উিন্যা, খরা ও জলািদ্ধতা।বৃহত্তর রাজশাহী, কুবষ্ট্য়া, রাংপুর, পািনা, ঠাকুরগাও ও 

বদনাজপুষরর জন্য উপষযাগী। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৩৯২ - ৪৩৭ 

নহক্টর িবত ফলন (টন) : ১০২-১০৪ আখ/গুড় ৪.০০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ০ - ২ নকবজ/ ২ নচাখ বিবশষ্ট্ 

উপষযাগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর বনচু জবম 

উপষযাগী মাটি : পবল-ষদাআঁশ, এষটল-ষদাআঁশ 

উৎপাদষনর নমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত  ময় : 

নষেম্বর 

ফ ল নতালার  ময় : 

অষক্টাির- নষেম্বর 

তষথ্যর উৎ  : 

িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট (বিএ আরআই), ২৩/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বিএ আরআই আখ ৪৫ 

জনবিয় নাম : ননই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট 

গড় জীিনকাল িায ়(বদন): ৩২০ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : বচবনর পবরমাণ ১৩.৯৪%। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 
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লিণাক্ত, িন্যা, খরা, জলািদ্ধতা  হনশীল। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৩৯২ - ৪৩৭ 

নহক্টর িবত ফলন (টন) : ১০৫-১০৭/গুড় ৪.০০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ০ - ২ নকবজ/ ২ নচাখ বিবশষ্ট্ 

উপষযাগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর বনচু জবম , অবত বনচু জবম 

উপষযাগী মাটি : এষটল-ষদাআঁশ 

উৎপাদষনর নমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত  ময় : 

নষেম্বর 

ফ ল নতালার  ময় : 

অষক্টাির- নষেম্বর 

তষথ্যর উৎ  : 

িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট (বিএ আরআই), ২৩/০২/২০১৮। 

 

জাষতর নাম : বিএ আরআই আখ ৪৬ 

জনবিয় নাম : ননই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট 

গড় জীিনকাল িায ়(বদন): ৩২০ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : বচবনর পবরমাণ ১৩.০৩%, উন্নতমানষর গুড় উৎপাদন 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

খরা, িন্যা ও জলািদ্ধতা  বহষ্ণু। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৩৯২ - ৪৩৭ 

নহক্টর িবত ফলন (টন) : ১০২-১০৪ আখ /গুড় ৪.০০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ০ - ২ নকবজ/ ২ নচাখ বিবশষ্ট্ 

উপষযাগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর বনচু জবম , অবত বনচু জবম 

উপষযাগী মাটি : এষটল-ষদাআঁশ 

উৎপাদষনর নমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত  ময় : 

নষেম্বর 

ফ ল নতালার  ময় : 

অষক্টাির-নষেম্বর 
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তষথ্যর উৎ  : 

িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট (বিএ আরআই), ২৩/০২/২০১৮। 

 

ফ ষলর পুবষ্ট্ মান 

পুবষ্ট্মান : 

শরীষর নিাটিষনর মািা িাড়ায় ফষল বকিবনর স্বাস্থ্য োল রাষখ। আষখর রষ  পটাবশয়াম আষে যা হজষম  াহায্য কষর। তাোড়া অন্যান্য পুবষ্ট্গুণ 

নযমন , খবনজ পদাথ থ, আঁশ, খাদ্যশবক্ত, আবমে, কযালব য়াম, নলৌহ, কযাষরাটিন, বেটাবমন বি-২ ও শকথরা ইতযাবদ রষয়ষে ।  

তষথ্যর উৎ  : 

িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট (বিএ আরআই), ২৩/০২/২০১৮। 

 

িীজ ও িীজতলা 

িণ থনা : উঁচু ও মাঝারী উঁচু জবম, পাবন বনকাশষনর ব্যিস্থ্াযুক্ত নদা-আঁশ িা কাদা নদা-আঁশ মাটি ও  মতল ভুবম বনি থাচন করষত হষি। নযখাষন এক 

মাষ র নিবশ বৃবষ্ট্র পাবন িা িন্যার পাবন জষম থাষক এমন বনচু জবম, িাবল মাটি িা জলািদ্ধ মাটি বনি থাচন করা যাষি না। 

িীজ ও িীজতলার িকারষেদ : 

আখ দুই োষি চাে করা যায় । িচবলত পদ্ধবতষত এিাং নরাপা পদ্ধবতষত ।িচবলত পদ্ধবতষত   রা বর িীজখণ্ড মাষঠ িপন কষর আখ উৎপাদন 

করার পদ্ধবতই িচবলত পদ্ধবত।  

 

 

োল িীজ বনি থাচন : 

িীজ আখ মুল জবমষত নরাপষণর আষগ ৪৭ ইবঞ্চ , ৩-১০বমটার লম্বা ও ৪-৫ ইবঞ্চ  উঁচু িীজ তলা বতবর করুন। িষয়াজষন ১টন বজি  ার বদন। 

িীজতলায় খন্ডগুবল পাশাপাবশ এিাং নচাখগুলু উপষরর বদষক রাখু্ন এিাং ১ ইবঞ্চ মাটি বদয় নেষক বদন।  

িীজতলা িস্তুতকরণ :  াধারণত বতন নচাখবিবশষ্ট্ ইক্ষুিীজ ব্যিহাষরর মাধ্যষম এ পদ্ধবতষত ইক্ষু চাে করা হয়। এ পদ্ধবতষত িায় ৩০-৪০% 

অাংকুষরাদগম হয়।ষরাপা পদ্ধবত (STP) (Spaced Transplanting) পদ্ধবতষত আখ চাে িচবলত পদ্ধবত নথষক নমৌবলকোষি বেন্ন। 

এ পদ্ধবতষত নরাপা ধাষনর মত বিবেন্ন পদ্ধবতষত চারা উৎপাদন কষর ন ই চারা মূল জবমষত বনবদ থষ্ট্ দূরষে নরাপণ করা হয়। 

 

িীজতলা পবরচচ থা : ইক্ষু চাষের জন্য ৮ ইবঞ্চ গেীর কষর জবম চাে বদষত হষি। নিবশ নেজা িা নিবশ শুকষনা নকান জবমই জবম বতবরর জন্য 

উপযুক্ত নয়। 

তষথ্যর উৎ  : 

িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট (বিএ আরআই), ২৩/০২/২০১৮। 

িপন/ষরাপণ পদ্ধবত 

িণ থনা : জবম চােঃ উঁচু ও মাঝারী উঁচু জবম, পাবন বনকাশষনর ব্যিস্থ্াযুক্ত নদা-আঁশ িা কাদা নদা-আঁশ মাটি ও  মতল ভুবম বনি থাচন করষত হষি। 

নযখাষন এক মাষ র নিবশ বৃবষ্ট্র পাবন িা িন্যার পাবন জষম থাষক এমন বনচু জবম, িাবল মাটি িা জলািদ্ধ মাটি বনি থাচন করা যাষি না। ইক্ষু চাষের 

জন্য ৮ ইবঞ্চ গেীর কষর জবম চাে বদষত হষি। নিবশ নেজা িা নিবশ শুকষনা নকান জবমই জবম বতবরর জন্য উপযুক্ত নয়। 

চােপদ্ধবত : 

িীজতলা িস্তুতকরণঃ 
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িীজ আখ  মুল জবমষত নরাপষণর আষগ  ৪৭ ইবঞ্চ , ৩-১০বমটার লম্বা ও ৪-৫ ইবঞ্চ  উঁচু িীজ তলা বতবর করুন। িষয়াজষন ১টন বজি  ার বদন। 

িীজতলায় খন্ডগুবল  পাশাপাবশ এিাং নচাখগুলু উপষরর বদষক রাখু্ন এিাং ১ ইবঞ্চ  মাটি বদয় নেষক বদন। আখ দুই োষি চাে করা যায়। িচবলত 

পদ্ধবতষত এিাং নরাপা পদ্ধবতষত। িচবলত পদ্ধবতষত   রা বর িীজখণ্ড মাষঠ িপন কষর আখ উৎপাদন করার পদ্ধবতই িচবলত পদ্ধবত।  াধারণত 

দুই নচাখবিবশষ্ট্ ইক্ষুিীজ ব্যিহাষরর মাধ্যষম এ পদ্ধবতষত ইক্ষু চাে করা হয়। এ পদ্ধবতষত িায় ৩০-৪০% অাংকুষরাদগম হয়।ষরাপা পদ্ধবত 

(STP) (Spaced Transplanting) পদ্ধবতষত আখ চাে িচবলত পদ্ধবত নথষক নমৌবলকোষি বেন্ন। এ পদ্ধবতষত নরাপা ধাষনর মত 

বিবেন্ন পদ্ধবতষত চারা উৎপাদন কষর ন ই চারা মূল জবমষত বনবদ থষ্ট্ দূরষে নরাপণ করা হয়। 

জবম নশাধন  ম্পষকথ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন  

িীজ নশাধন  ম্পষকথ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

তষথ্যর উৎ  : 

িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট (বিএ আরআই), ২৩/০২/২০১৮। 

 

মাটি ও  ার ব্যিস্থ্াপনা 

মৃবত্তকা : 

উচু-মাঝাবর বনচু পবল নদায়াঁশ-এঁষটল নদায়াঁশ মাটি । 

 

মৃবত্তকা পরীক্ষা গষিেণাগাষরর ঠিকানা : 

মৃবত্তকা  ম্পদ উন্নয়ন ইনবিটিউট বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

 ার পবরবচবত : 

 ার পবরবচবত বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

নেজাল  ার নচনার উপায় : 

নেজাল  ার শনাক্তকরণ  ম্পষকথ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

নেজাল  ার নচনার উপায় বেবিও 

ফ ষলর  ার সুপাবরশ : 

 াষরর নাম নহক্টর িবত  ার 

ইউবরয়া ২৪০-৩২৫ নকবজ 

টিএ বপ ১৫০-২৫০ নকবজ 

এমওবপ ২৩০-২৬০ নকবজ 

বজপ াম ১৪০-১৯৫ নকবজ 

বজঙ্ক  ালষফট ৭-১০ নকবজ। 

 কৃবে পবরষিশ অঞ্চল অনুযায়ী মাটির উি থরতা শবক্ত ও উৎপাদনশীলতা বিবেন্ন রকম হওয়ায়  াষরর মািায় বকছুটা তারতম্য হষত পাষর। নিষল 

ধরষনর মাটিষত নরাপার আষগ নরাপণ নালায় পুরা বিএবপ/ টিএ বপ, বজপ াম ও বজঙ্ক  ালষফট এিাং বতন োষগর এক োগ ইউবরয়া ও অষধ থক 

পবরমাণ এমওবপ িষয়াগ কষর মাটির  াষথ বমবশষয় বদন। িাবক  ইউবরয়া ও এমওবপ   মান দুই োষগ নরাপষণর ১২০-১৫০ বদষন এিাং এর ১ মা  

পর  াবরর ২ পাষশ িষয়াগ কষর ফ ষলর নগাড়ায় মাটি তুষল বদন। 

এঁষটল ধরষনর মাটিষত নরাপার আষগ নরাপণ নালায় পুরা বিএবপ/ টিএ বপ, বজপ াম ও বজঙ্ক  ালষফট িষয়াগ কষর মাটির  াষথ বমবশষয় 

বদন।  অষধ থক পবরমাণ  ইউবরয়া ও অষধ থক পবরমাণ এমওবপ নরাপষণর ২০-৩০ বদন পর চারার নগাড়ার চার পাষশ এিাং ১২০-১৫০ বদন পর  াবরর 

২ পাষশ িষয়াগ কষর ফ ষলর নগাড়ায় মাটি তুষল বদন। বিএবপ  ার ব্যিহার করষল িবত ১০ নকবজ বিএবপর জন্য ৪ নকবজ ইউবরয়া বদন। 

অনলাইন  ারসুপাবরশ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

 

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


তষথ্যর উৎ  : 

িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট (বিএ আরআই), ২৩/০২/২০১৮। 

ন চ ব্যিস্থ্াপনা 

ন চ ব্যিস্থ্াপনা : 

আষখর স্বাোবিক বৃবদ্ধ িজায় রাখার জন্য মাটিষত িষয়াজনীয় র  না থাকষল তা আষখর ফলষনর উপর বিরূপ িোি নফষল। ন  জন্য 

িষয়াজনমষতা ন চ িষয়াগ করা নযষত পাষর। আগাম আখ চাষের জন্য ৫ টি ন চ িষয়াগ কষর আষখর ফলন উষলস্নখষযাগ্য পবরমাষন বৃবদ্ধ করা 

যায়। এষক্ষষি আখ নরাপষণর ১-৭, ৩০-৩৫, ৬০-৬৫, ১২০-১২৫ এিাং ১৫০-১৫৫ বদন পর যথাক্রষম ২.০০, ৩.৫০, ৪.৩ এিাং ৫.৫০ ইবঞ্চ 

গেীরতায় ন চ িষয়াগ করষত হষি। তষি যষথষ্ট্ বৃবষ্ট্পাত হষল ঐ  ময় ন চ না বদষলও চলষি। 

ন চ ও বনকাশ পদ্ধবত : 

1 : বৃবষ্ট্ িা অবতবরক্ত ন ষচর পাবন জবমষত জমষত বদষিন না। এর পর নজা এষল নকাদাল/বনড়াবন বদষয় মাটির ওপষরর চটা নেষঙ বদন। 

তষথ্যর উৎ  : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষদশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ  াংস্করন, ন ষেম্বর, ২০১৭। 

আগাো ব্যিস্থ্াপনা 

আগাোর নাম : দুি থা 

আগাো জন্মাষনার নমৌসুম : খবরষফ নিবশ িাষড়। খরা  ইষত পাষর। এবিল নথষক জুলাইষয়র মাষঝ ফুল নফাষট ও িীজ িাবত্ত হয়। মাঝাবর নথষক 

উঁচু জবম হ িায়  িখাষন আষলা িা োয়াষত এর বিচরণ। 

আগাোর ধরন : িহুিে থজীিী ঘা জাতীয় িীরুৎ আগাো । 

িবতকাষরর উপায় : 

মাটির অগেীষর আগাোর বশকড়  বনড়াবন, নকাদাল, লাঙ্গল বদষয় ও হাতষড় তুষল শুবকষয় নমষর নফলুন। 

তষথ্যর উৎ  : 

দবক্ষণাঞ্চষলর উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাষদশ কৃবে গষিেণা কাউবিল, নষেম্বর, ২০১৩। 

 

আগাোর নাম : মুথা/োদাইল 

আগাো জন্মাষনার নমৌসুম : খবরষফ নিবশ িাষড়। জুন নথষক অষক্টািষরর মাষঝ ফুল নফাষট ও িীজ িাবত্ত হয়। 

আগাোর ধরন : িহুিে থজীিী ন জ/বিরুৎ জাতীয় আগাো। 

িবতকাষরর উপায় : 

বনয়বমত জবম পয থষিক্ষণ করুন। ন চ ও  ার নদিার পর নজা আ া মাি বনবড়ষয় আগাো িাোই। 

তষথ্যর উৎ  : 

দবক্ষণাঞ্চষলর উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাষদশ কৃবে গষিেণা কাউবিল, নষেম্বর, ২০১৩। 

আিহাওয়া ও দূষয থাগ ব্যিস্থ্াপনা 

িাাংলা মাষ র নাম : আোে ়

ইাংষরবজ মাষ র নাম : জুলাই 

ফ ল ফলষনর  ময়কাল : রবি 

দুষয থাষগর নাম : অবত বৃবষ্ট্ 

http://www.bsri.gov.bd/


দুষয থাগ পূি থিস্তুবত : 

পাবন নির করার জন্য নালা িস্তত রাখন। 

দুষয থাগকালীন/দুষয থাগ পরিতী িস্তুবত : 

তাড়াতাবড় অবতবরক্ত বৃবষ্ট্র পাবন নির করার ব্যিস্থ্া করুন। 

িস্তুবত : পাবন নির করার জন্য নালা িস্তত রাখন। 

তষথ্যর উৎ  : 

দবক্ষণাঞ্চষলর উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাষদশ কৃবে গষিেণা কাউবিল, নষেম্বর, ২০১৩। 

িাাংলা মাষ র নাম : ফাল্গুন 

ইাংষরবজ মাষ র নাম : নফব্রুয়ারী 

ফ ল ফলষনর  ময়কাল : রবি 

দুষয থাষগর নাম : ঝড় / বশলাবৃবষ্ট্ 

দুষয থাগ পূি থিস্তুবত : 

খ ুঁটি নমরামত কষর মজবুত কষর বনন। বনকাশন নালা িস্তত রাখন। 

দুষয থাগকালীন/দুষয থাগ পরিতী িস্তুবত : 

তাড়াতাবড় অবতবরক্ত বৃবষ্ট্র পাবন নির করার ব্যিস্থ্া করুন। নঘর নিড়া নমরামত কষর কষর বনন।  

িস্তুবত : তাড়াতাবড় অবতবরক্ত বৃবষ্ট্র পাবন নির করার ব্যিস্থ্া করুন। নঘর নিড়া নমরামত কষর কষর বনন। 

তষথ্যর উৎ  : 

দবক্ষণাঞ্চষলর উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাষদশ কৃবে গষিেণা কাউবিল, নষেম্বর, ২০১৩। 

নপাকামাকড় 

নপাকার নাম : আষখর নগাড়ার মাজরা নপাকা 

নপাকা নচনার উপায় : পূণ থ িয়স্ক স্ত্রী নপাকা এক ধরষণর মথ। পূণ থ িয়স্ক স্ত্রী নপাকার পাখার উপষর দুষটা কাষলা ফুটা আষে। পুরুে মষথর মাঝখাষন 

নফাটা স্পষ্ট্ নয় । 

ক্ষবতর ধরণ : িাথবমোষি গাষের ৩য়-৪থ থ পাতা উপর বদক নথষক শুকাষত থাষক। মাইজ পাতা মষর যায়। মরা মাইজ টানষল  হষজ উষঠ আষ  

না। পরিতীকাষল আক্রান্ত গাষের  ি পাতাগুষলা ক্রমশঃ হলুদ হষয় শুবকষয় যায়। 

আক্রমষণর পয থায় : িাড়ন্ত পয থায় 

ফ ষলর নয অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা 

নপাকার নয ি স্তর ক্ষবত কষর : কীড়া 

ব্যিস্থ্াপনা : 

থাষয়াবমষথাক্সাম(২০%)+ নিারাবনবলষিাল (২০%) জাতীয় কীটনাশক (ষযমনঃ বেরতাষকা ১.৫ গ্রাম ) অথিা কারটাপ জাতীয় কীটনাশক 

(ষযমনঃ কারটাপ িা  ানটাপ ২৪ গ্রাম) ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় ১০ বদন পর পর ২-৩ িার নে করুন।ঔেধ নে করায়  তকথতা অিলম্বন 

করষত হষি। 

িালাইনাশক ব্যিহাষরর  তকথতা  ম্পষকথ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বেবজট করুন 

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


পূি থ-িস্তুবত : 

গেীরোষি জবম চাে করুন । ফ ল চক্র অনু রণ করা িা একই জবমষত পরপর আখ চাে না করুন । অবধক আক্রান্ত এলাকায় মুবড় আখ চাে 

স্থ্বগত রাখন । 

তষথ্যর উৎ  : 

ফ ষলর িালাই ব্যিস্থ্াপনা, নমাঃ হা ানুর রহমান, বিতীয়  াংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট (বিএ আরআই), ২৩/০২/২০১৮। 

নপাকার নাম : আষখর িগার মাজরা 

নপাকা নচনার উপায় : পূণ থ িয়স্ক স্ত্রী নপাকা এক ধরষণর মথ। পূণ থ িয়স্ক স্ত্রী নপাকার পাখার উপষর দুষটা কাষলা ফুটা আষে। 

ক্ষবতর ধরণ : আষখর মাইজ মষর যায়। মরা মাইজ টানষলই  হষজ উষঠ আষ  এিাং দূগ থন্ধ েড়ায়। গাষের নগাড়ায় কীড়া নোকার বেদ্র বচহ এিাং 

বিষ্ঠা িভৃবত নদখা যায়। 

আক্রমষণর পয থায় : িাড়ন্ত পয থায় 

ফ ষলর নয অাংষশ আক্রমণ কষর : কাষন্ডর নগাঁড়ায় 

নপাকার নয ি স্তর ক্ষবত কষর : কীড়া 

ব্যিস্থ্াপনা : 

থাষয়াবমষথাক্সাম(২০%)+ নিারাবনবলষিাল (২০%) জাতীয় কীটনাশক (ষযমনঃ বেরতাষকা ১.৫ গ্রাম ) অথিা কারটাপ জাতীয় কীটনাশক 

(ষযমনঃ কারটাপ িা  ানটাপ ২৪ গ্রাম)  ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় ১০ বদন পর পর ২-৩ িার নে করুন।  ঔেধ নে করায়  তকথতা অিলম্বন 

করষত হষি। 

িালাইনাশক ব্যিহাষরর  তকথতা  ম্পষকথ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বেবজট করুন 

পূি থ-িস্তুবত : 

আষখর মাইজ মষর যায়। মরা মাইজ টানষলই  হষজ উষঠ আষ  এিাং দূগ থন্ধ েড়ায়। গাষের নগাড়ায় কীড়া নোকার বেদ্র বচহ এিাং বিষ্ঠা িভৃবত নদখা 

যায়। 

তষথ্যর উৎ  : 

ফ ষলর িালাই ব্যিস্থ্াপনা, নমাঃ হা ানুর রহমান, বিতীয়  াংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট (বিএ আরআই), ২৩/০২/২০১৮। 

নপাকার নাম : আষখর কাষন্ডর মাজরা নপাকা 

নপাকা নচনার উপায় : পূণ থ িয়স্ক স্ত্রী নপাকা এক ধরষণর মথ। পূণ থ িয়স্ক স্ত্রী নপাকার পাখার উপষর দুষটা কাষলা ফুটা আষে। পুরুে মষথর মাঝখাষন 

নফাটা স্পষ্ট্ নয় । 

ক্ষবতর ধরণ : আষখর মাইজ মষর যায়। মরা মাইজ টানষলই  হষজ উষঠ আষ  এিাং দূগ থন্ধ েড়ায়। গাষের নগাড়ায় কীড়া নোকার বেদ্র বচহ এিাং 

বিষ্ঠা িভৃবত নদখা যায়। 

আক্রমষণর পয থায় : িাড়ন্ত পয থায় 

ফ ষলর নয অাংষশ আক্রমণ কষর : কাণ্ড , পাতা 

নপাকার নয ি স্তর ক্ষবত কষর : কীড়া 

 

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


ব্যিস্থ্াপনা : 

থাষয়াবমষথাক্সাম(২০%)+ নিারাবনবলষিাল (২০%) জাতীয় কীটনাশক (ষযমনঃ বেরতাষকা ১.৫ গ্রাম) অথিা কারটাপ জাতীয় কীটনাশক 

(ষযমনঃ কারটাপ িা  ানটাপ ২৪ গ্রাম) ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় ১০ বদন পর পর ২-৩ িার নে করুন। ঔেধ নে করায়  তকথতা অিলম্বন 

করষত হষি। 

িালাইনাশক ব্যিহাষরর  তকথতা  ম্পষকথ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বেবজট করুন 

পূি থ-িস্তুবত : 

গেীরোষি জবম চাে করুন। একই জবমষত পরপর আখ চাে করিস্ন না। আগাম চাে অনু রণ করুন। গষমর জবমর পাষশ িা গষমর  ষঙ্গ চাে 

পবরহার করুন। 

তষথ্যর উৎ  : 

ফ ষলর িালাই ব্যিস্থ্াপনা, নমাঃ হা ানুর রহমান, বিতীয়  াংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট (বিএ আরআই), ২৩/০২/২০১৮। 

নপাকার নাম : আষখর জািষপাকা িা এবফি 

নপাকা নচনার উপায় : এরা হালকা নথষক গাঢ়  বুজ, নীলষচ, নিগুবন, কাষলা রষঙ্গর হষয় থাষক। নপেষনর বদষক নপষটর ২ পাষশ ২টি বচকণ নাবলকা 

থাষক। কাষরা কাষরা পাখা থাষক। এরা বিম িা িাচ্চা নদয়। গাষের নরম ও কবচ অাংষশ দলষিষধ নথষক র  চুষে খায়। 

ক্ষবতর ধরণ : এরা পাতা ও কাষন্ডর র  চুষ  খায়। এর আক্রমন নিবশ হষল শুটি নমাল্ড েক্রাষকর আক্রমন ঘষট এিাং গাে মষর যায়। গাষে বিঁপড়ার 

উপবস্থ্বত নদখা যায় । 

আক্রমষণর পয থায় : িাড়ন্ত পয থায় 

ফ ষলর নয অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা , কবচ পাতা 

নপাকার নয ি স্তর ক্ষবত কষর : পূণ থ িয়স্ক , কীড়া 

ব্যিস্থ্াপনা : 

আক্রমণ নিবশ হষল ইবমিাষিাষরাবিি জাতীয় কীটনাশক (ষযমন এিমায়ার অথিা টিষিা ৭-১০ বমবলবলটার / ২মুখ) ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় 

িবত ৫ শতষক নে করষত হষি ১০ বদন পরপর ২/৩ িার। ঔেধ নে করায়  তকথতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশক ব্যিহাষরর  তকথতা  ম্পষকথ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বেবজট করুন 

পূি থ-িস্তুবত : 

আগাম আখ চাে করুন। উন্নত জাষতর আখ িপন করুন । জবম বনয়বমত পবরদশ থণ করুন। 

অন্যান্য : 

 ািানযুক্ত পাবন নে করা যায় অথিা আধাোঙ্গা বনমিীষজর পাবন (১ বলটার পাবনষত ৫০ গ্রাম বনমিীজ নেষঙ্গ ১২ ঘন্টা বেবজষয় নরষখ নেঁষক 

বনষত হষি) আক্রান্ত গাষে ১০ বদন পর পর ৩ িার নে করষল নপাকা বনয়ন্ত্রন করা যায়। এোড়াও তামাষকর গুড়া (১০গ্রাম),  ািাষনর গুড়া (৫গ্রাম) 

ও বনষমর পাতার র   িবত বলটার পাবনষত বমবশষয় ব্যিহার করা যায়।  

তষথ্যর উৎ  : 

ফ ষলর িালাই ব্যিস্থ্াপনা, নমাঃ হা ানুর রহমান, বিতীয়  াংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট (বিএ আরআই), ২৩/০২/২০১৮। 

 

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


নপাকার নাম : আষখর োতরা নপাকা 

নপাকা নচনার উপায় :  াদা িষণ থর এিাং নমাম জাতীয় পাউিার িারা আবৃত থাষক। 

ক্ষবতর ধরণ : এরা বিগ পাতার নেতষর ও িাইষর র  চুষ  খায়। এর আক্রমন নিবশ হষল পাতা হলষদ হষয় যায় এিাং পষর মষর যায়। গাষে  াদা 

পাউিাবর আস্তরণ পষড়। 

আক্রমষণর পয থায় : িাড়ন্ত পয থায় 

ফ ষলর নয অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা , কবচ পাতা 

নপাকার নয ি স্তর ক্ষবত কষর : পূণ থ িয়স্ক , বনম্ফ 

ব্যিস্থ্াপনা : 

আক্রমণ নিবশ হষল ইবমিাষিাষরাবিি জাতীয় কীটনাশক (ষযমন এিমায়ার অথিা টিষিা ৭-১০ বমবলবলটার /২মুখ) ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় 

িবত ৫ শতষক নে করষত হষি ১০ বদন পরপর ২/৩ িার। ঔেধ নে করায়  তকথতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশক ব্যিহাষরর  তকথতা  ম্পষকথ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বেবজট করুন 

পূি থ-িস্তুবত : 

নপাকা মুক্ত িীজ বদষয় আখ চাে করুন। মুবড় আখ চাে করষিন না। গষমর জবমর পাষশ িা গষমর  ষঙ্গ চাে পবরহার করুন । জবম বনয়বমত 

পবরদশ থণ করুন। 

অন্যান্য : 

 ািানযুক্ত পাবন নে করা যায় অথিা আধাোঙ্গা বনমিীষজর পাবন (১ বলটার পাবনষত ৫০ গ্রাম বনমিীজ নেষঙ্গ ১২ ঘন্টা বেবজষয় নরষখ নেঁষক 

বনষত হষি) আক্রান্ত গাষে ১০ বদন পর পর ৩ িার নে করষল নপাকা বনয়ন্ত্রন করা যায়। এোড়াও তামাষকর গুড়া (১০গ্রাম),  ািাষনর গুড়া (৫গ্রাম) 

ও বনষমর পাতার র   িবত বলটার পাবনষত বমবশষয় ব্যিহার করা যায়।  

তষথ্যর উৎ  : 

ফ ষলর িালাই ব্যিস্থ্াপনা, নমাঃ হা ানুর রহমান, বিতীয়  াংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট (বিএ আরআই), ২৩/০২/২০১৮। 

নপাকার নাম : আষখর বিপ  নপাকা 

নপাকা নচনার উপায় : নরম, কাষলা নপাকা। মাথার উকুষনর মত। িাচ্চা অনুরূপ,  াদাষট। 

ক্ষবতর ধরণ : আক্রান্ত গাষের পাতাগুষলাষত মুবড়ষয় নযষত নদখা যায়। নমাড়াষনা পাতার নেতষর নথষক বিপ  পাতার র  চুষে খায়। ফষল পাতা 

শুবকষয় যায়। 

আক্রমষণর পয থায় : পূণ থ িয়স্ক 

ফ ষলর নয অাংষশ আক্রমণ কষর : িগা , কবচ পাতা 

নপাকার নয ি স্তর ক্ষবত কষর : পূণ থ িয়স্ক , বনম্ফ 

ব্যিস্থ্াপনা : 

আক্রমণ নিবশ হষল ইবমিাষিাষরাবিি জাতীয় কীটনাশক(ষযমন এিমায়ার অথিা টিষিা ৭-১০ বমবলবলটার /২মুখ) ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় 

িবত ৫ শতষক নে করষত হষি ১০ বদন পরপর ২/৩ িার। ঔেধ নে করায়  তকথতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশক ব্যিহাষরর  তকথতা  ম্পষকথ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বেবজট করুন 

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


পূি থ-িস্তুবত : 

জবম বনয়বমত পবরদশ থণ করুন। 

অন্যান্য : 

 ািানযুক্ত পাবন নে করা যায় অথিা আধাোঙ্গা বনমিীষজর পাবন (১ বলটার পাবনষত ৫০ গ্রাম বনমিীজ নেষঙ্গ ১২ ঘন্টা বেবজষয় নরষখ নেঁষক 

বনষত হষি)আক্রান্ত গাষে ১০ বদন পর পর ৩ িার নে করষল নপাকা বনয়ন্ত্রন করা যায়। এোড়াও তামাষকর গুড়া (১০গ্রাম),  ািাষনর গুড়া (৫গ্রাম) 

ও বনষমর পাতার র   িবত বলটার পাবনষত বমবশষয় ব্যিহার করা যায়। 

তষথ্যর উৎ  : 

ফ ষলর িালাই ব্যিস্থ্াপনা, নমাঃ হা ানুর রহমান, বিতীয়  াংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট (বিএ আরআই), ২৩/০২/২০১৮। 

নপাকার নাম : আষখর উঁইষপাকা 

নপাকা নচনার উপায় : নপাকা  াদা, শরীর নরম, মাথা লাল এিাং কাঁবচর মত দুটি দাঁত আষে। 

ক্ষবতর ধরণ : নরাপনকৃত িীজ খন্ড নখষয় নফলায় গাে গজাষত পাষড় না। আখ দাঁড়াষনা অিস্থ্ায়ও এরা আষখর মূল বশকড় ও কান্ড নখষয় ক্ষবত কষর 

এিাং গাে মষর যায়। 

আক্রমষণর পয থায় : িাড়ন্ত পয থায়,  ি 

ফ ষলর নয অাংষশ আক্রমণ কষর : কাণ্ড , বশকড় , কাষন্ডর নগাঁড়ায় , িীজ 

নপাকার নয ি স্তর ক্ষবত কষর : পূণ থ িয়স্ক 

ব্যিস্থ্াপনা : 

বফষিাবনল জাতীয় কীটনাশক (বরষজন্ট ৩ বজ.আর @ ১.৩৩ নকবজ/বিঘা) িষয়াগ করষত হষি। ঔেধ নে করায়  তকথতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশক ব্যিহাষরর  তকথতা  ম্পষকথ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বেবজট করুন 

পূি থ-িস্তুবত : 

আগাম আখ চাে করুন। উন্নত জাষতর আখ িপন করুন । জবম বনয়বমত পবরদশ থণ করুন। 

অন্যান্য : 

রাণী হ উঁইষপাকার দল ধ্বাং  করুন। আঁকাবঁকা পদ্ধবতষত ন ট নরাপন করুন। মাটির হাবড়ষত পাট কাঠি, বধঞ্চা খাদ্য ফাঁদ  নরষখ জবমষত পু ুঁষত 

নরষখ পষর তুষল উঁইষপাকাগুষলা নমষর নফলুন। ন চ বদষয় কষয়কবদন পাবন ধষর রাখন । 

তষথ্যর উৎ  : 

ফ ষলর িালাই ব্যিস্থ্াপনা, নমাঃ হা ানুর রহমান, বিতীয়  াংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট (বিএ আরআই), ২৩/০২/২০১৮। 

নপাকার নাম : আষখর পাতা নখষকা উইবেল নপাকা 

নপাকা নচনার উপায় : লম্বা, ধু র িাদাবম রঙ, মুষখর  ামষন লম্বা শুড় নদষখ নচনা যায়। িাচ্চার রঙ ময়লা  বুজ। 

ক্ষবতর ধরণ : এরা বিগ পাতার নমাড়াষন অাংষশ নখষক কবচ পাতা খায়। এর আক্রমণ নিবশ হষল পাতায় নোট নোট এিষরা নথিষরা নগাল নগাল দাগ 

নদখা যায় । 

আক্রমষণর পয থায় : ফষলর িাড়ন্ত পয থায় 

ফ ষলর নয অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা , কবচ পাতা 

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


নপাকার নয ি স্তর ক্ষবত কষর : কীড়া 

ব্যিস্থ্াপনা : 

জবম নথষক আগাো ও নঝাপঝাড় অপ ারণ করুন। আখ কাটার পর অিবশষ্ট্াাংশ পুবড়ষয় নফলুন। 

িালাইনাশক ব্যিহাষরর  তকথতা  ম্পষকথ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বেবজট করুন 

পূি থ-িস্তুবত : 

আধুবনক ও িালাই  হনশীল জাত চাে করুন। ফ ল চক্র অনু রণ করা িা একই জবমষত পরপর আখ চাে করষিন না। জবম বনয়বমত পবরদশ থণ 

করুন। 

তষথ্যর উৎ  : 

ফ ষলর িালাই ব্যিস্থ্াপনা, নমাঃ হা ানুর রহমান, বিতীয়  াংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট (বিএ আরআই), ২৩/০২/২০১৮। 

নপাকার নাম : আষখর কাষলা পাতা ফবড়াং 

নপাকা নচনার উপায় : পূণ থ িয়স্ক নপাকা ৩-৫ বমবল লম্বা হয়, উজ্জ্বল কাষলা রষঙর নপাকা। 

ক্ষবতর ধরণ : এরা বিগ পাতার নমাড়ষকর নেতষর ও িাইষর র  চুষ  খায়। এর আক্রমণ নিবশ হষল পাতায় কালষচ িাদামী দাগ নদখা যায় । গাষে 

বিঁপড়ার উপবস্থ্বত নদখা যায় । 

আক্রমষণর পয থায় : িাড়ন্ত পয থায় 

ফ ষলর নয অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা , কবচ পাতা 

নপাকার নয ি স্তর ক্ষবত কষর : পূণ থ িয়স্ক , বনম্ফ 

ব্যিস্থ্াপনা : 

আইষ াষিাকাি থ জাতীয় কীটনাশক (ষযমনঃ বমপব ন িা  পব ন ৩০ গ্রাম) ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় ১০ বদন পর পর ২-৩ িার বিকাষল নে 

করুন। ।ঔেধ নে করায়  তকথতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশক ব্যিহাষরর  তকথতা  ম্পষকথ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বেবজট করুন 

পূি থ-িস্তুবত : 

আধুবনক জাষতর আখ চাে করুন। মুবড় আখ চাে করষিন না। জবম বনয়বমত পবরদশ থণ করুন। 

অন্যান্য : 

আক্রান্ত গাষের উপবরোগ নপাকাষ হ নকষট অপ ারণ করুন ।আক্রান্ত গাষের  পাতার নগাড়ায় লুবকষয় থাকা বনম্ফ ও পূণ থিয়স্ক নপাকা ন খাষন হাত 

বদষয় নচষপ ধষর নপাকা মারুন 

তষথ্যর উৎ  : 

ফ ষলর িালাই ব্যিস্থ্াপনা, নমাঃ হা ানুর রহমান, বিতীয়  াংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট (বিএ আরআই), ২৩/০২/২০১৮। 

নপাকার নাম : আষখর নস্কল (আঁশ) নপাকা 

নপাকা নচনার উপায় : ২-৩ বম.বম. বিম্বাকৃবতর িাদাবম নথষক ধূ র রষঙর নপাকা িাচ্চা হ দলষিষধ গাষের িাষল শক্ত কষর নলষগ থাষক। নখাল  

আঁষশর মষতা। 

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


ক্ষবতর ধরণ : এর আক্রমন নিবশ হষল গাে মষর যায়। পুষরা গাষে কাষলা আস্তরণ পষড়। 

আক্রমষণর পয থায় : িাড়ন্ত পয থায় 

ফ ষলর নয অাংষশ আক্রমণ কষর : কাণ্ড , পাতা 

নপাকার নয ি স্তর ক্ষবত কষর : পূণ থ িয়স্ক , বনম্ফ 

ব্যিস্থ্াপনা : 

আক্রান্ত গাষের িয়স্ক পাতা অপ ারণ করুন । আখ কাটার পর অিবশষ্ট্াাংশ পুবড়ষয় নফরুন। 

িালাইনাশক ব্যিহাষরর  তকথতা  ম্পষকথ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বেবজট করুন 

পূি থ-িস্তুবত : 

আঁশ নপাকামুক্ত িীজ বদষয় আখ চাে করুন। মুবড় আখ চাে করষিন না।আধুবনক জাষতর আখ চাে করুন। জবম বনয়বমতপবরদশ থণ করুন। 

তষথ্যর উৎ  : 

ফ ষলর িালাই ব্যিস্থ্াপনা, নমাঃ হা ানুর রহমান, বিতীয়  াংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট (বিএ আরআই), ২৩/০২/২০১৮। 

নপাকার নাম : আষখর পাতা নখষকা নলদা নপাকা 

নপাকা নচনার উপায় : পূণ থ িয়স্ক মষথর পাখার বিস্তৃত ১ ইবঞ্চ। পূণ থ িয়স্ক মথ গাষের বনষচ গুচ্ছাকাষর বিম পাষর। বিম গুবল নরশবম নলাম িারা 

আবৃত। 

ক্ষবতর ধরণ : কীড়া ও পূণ থিয়স্ক উেয়ই আষখরপাতায় পাশ নথষক নখষত থাষক। 

আক্রমষণর পয থায় : িাড়ন্ত পয থায় 

ফ ষলর নয অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা , কবচ পাতা 

নপাকার নয ি স্তর ক্ষবত কষর : পূণ থ িয়স্ক , কীড়া 

ব্যিস্থ্াপনা : 

কাি থাবরল জাতীয় কীটনাশক (ষযমন বেটাবিল ২৭ গ্রাম ) অথিা   াইপারষমবিন জাতীয় কীটনাশক (ষযমন-বরপকি থ ১০ তরল অথিা  ব মবুশ ১০ 

তরল  ২০ বমবলবলটার / ৪ মুখ)  িবত ১০ বলটার পাবনষত  বমবশষয় িবত ৫ শতষক ১০ বদন পরপর ২ িার নে করষত হষি। ঔেধ নে করায় 

 তকথতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশক ব্যিহাষরর  তকথতা  ম্পষকথ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বেবজট করুন 

পূি থ-িস্তুবত : 

আধুবনক জাষতর আখ চাে করুন। মুবড় আখ চাে করষিন না। আগাম আখ চাে করুন। জবম বনয়বমত পবরদশ থণ করুন । 

অন্যান্য : 

আষলার ফাঁষদর  াহাষয্য পূন থিয়স্ক মথ ধষর নমষর নমষর নফলুন।আক্রন্ত জবম ন চ বদষয় ডুবিষয় বদন। পাবখর খাওয়ার জন্য িালপালা পু ুঁষত বদন। 

তষথ্যর উৎ  : 

ফ ষলর িালাই ব্যিস্থ্াপনা, নমাঃ হা ানুর রহমান, বিতীয়  াংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট (বিএ আরআই), ২৩/০২/২০১৮। 

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


নপাকার নাম : আষখর ঘা ফবড়াং 

নপাকা নচনার উপায় : পূণ থ িয়স্ক নপাকা ১-২ ইবঞ্চ লম্বা  বুজ হয়, বপেষনর পা লম্বা িষল এরা লাবফষয় চষল। 

ক্ষবতর ধরণ : বনম্ফ ও পূণ থিয়স্ক উেয়ই আষখর পাতা নখষয় ক্ষবত  াধন কষর। 

আক্রমষণর পয থায় : িাড়ন্ত পয থায় 

ফ ষলর নয অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা 

নপাকার নয ি স্তর ক্ষবত কষর : পূণ থ িয়স্ক , বনম্ফ 

ব্যিস্থ্াপনা : 

শতকরা ২৫ োগ পাতার ক্ষবত হষল কাি থাবরল জাতীয় কীটনাশক (ষযমন বেটাবিল ২৭ গ্রাম ) িবত ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় ৫ শতক জবম 

হাষর িষয়াগ করুন। নাইষরা ৫০৫ ইব  ৩ বল/ নহক্টর। 

িালাইনাশক ব্যিহাষরর  তকথতা  ম্পষকথ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বেবজট করুন 

পূি থ-িস্তুবত : 

জবম বনয়বমত পবরদশ থণ করুন। পবরদশ থণ করুন । আগাম আখ চাে করুন। উন্নত জাষতর আখ.িপন করুন। 

অন্যান্য : 

আষলার ফাঁষদর  াহাষয্য পূন থিয়স্ক নপাকা ধষর নমষর নফলুন। 

তষথ্যর উৎ  : 

ফ ষলর িালাই ব্যিস্থ্াপনা, নমাঃ হা ানুর রহমান, বিতীয়  াংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট (বিএ আরআই), ২৩/০২/২০১৮। 

নরাগ 

নরাষগর নাম : আষখর নখাল পচা নরাগ 

নরাষগর কারণ : েিাক 

ক্ষবতর ধরণ : আষখর বনষচর পাতায় কালষচ লাল নথষক লাল রষঙ্গর দাগ নদখা যায়। পরিতীষত পাতার বনষচ পচন শুরু হয়, এিাং টান বদষল উষঠ 

আষ । নখাষলর বনষচ েিাষকর কাল গুটি গুটি অাংশ নদখষত পাওয়া যায়। 

ফ ষলর নয পয থাষয় আক্রমণ কষর : িাড়ন্ত পয থায় 

ফ ষলর নয অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা 

ব্যিস্থ্াপনা : 

নটবুষকানাজল+রাইফ্লবক্সস্ট্রবিন জাতীয় েিাকনাশক (ষযমন ৫ গ্রাম নাটিষো) ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় িবত ৫ শতষক ১০-১২ বদন পর পর ২-৩ 

িার নে করষত হষি। ঔেধ নে করায়  তকথতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশক ব্যিহাষরর  তকথতা  ম্পষকথ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বেবজট করুন 

পূি থ-িস্তুবত : 

আনূষমাবদত িীজ ব্যিহার করুন।আগাম চাে অনু রণ করুন।ষরাগাক্রান্ত জবমষত মুবড় আষখর চাে িন্ধ করুন। 

তষথ্যর উৎ  : 

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


ফ ষলর িালাই ব্যিস্থ্াপনা, নমাঃ হা ানুর রহমান, বিতীয়  াংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

িাাংলাষদশসুগারক্রপগষিেণাইনবিটিউট (বিএ আরআই), ২৩/০২/২০১৮। 

নরাষগর নাম : আষখর বরাং দাগ নরাগ 

নরাষগর কারণ : েিাক 

ক্ষবতর ধরণ : এটি েিাকজবনত নরাগ। এ নরাগ হষল আষখর পাতায় অ াংখ্য দাগ নদখা নদয়। দাষগর মাঝখানটা খষড়র ন্যায় বকন্তু বকনারা িাদাবম 

রাংষয়র হয়। 

ফ ষলর নয পয থাষয় আক্রমণ কষর : িাড়ন্ত পয থায় 

ফ ষলর নয অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা 

ব্যিস্থ্াপনা : 

কপার অবক্সষিাষরাইি জাতীয়  েিাকনাশক নযমন (বিলাইট অথিা নগাল্ডটন ২০ গ্রাম) ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় োলোষি নে করষিন। ঔেধ 

নে করায়  তকথতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশক ব্যিহাষরর  তকথতা  ম্পষকথ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বেবজট করুন 

পূি থ-িস্তুবত : 

নরাগমুক্ত আনূষমাবদত িীজ ব্যিহার করুন। অনুষমাবদত নরাগ িবতষরাধ ক্ষমতা ম্পন্ন জাষতর চাে করুন। 

তষথ্যর উৎ  : 

ফ ষলর িালাই ব্যিস্থ্াপনা, নমাঃ হা ানুর রহমান, বিতীয়  াংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট (বিএ আরআই), ২৩/০২/২০১৮। 

নরাষগর নাম : আষখর পাতার নরি স্পট 

নরাষগর কারণ : েিাক 

ক্ষবতর ধরণ : এটি েিাকজবনত নরাগ। এ নরাগ হষল আষখর পাতায় মাষঝ মাষঝ রষক্তর নফাটার মত লাল দাগ নদখা নদয়। দাষগর মাঝখানটা 

কাষলা হয় । 

ফ ষলর নয পয থাষয় আক্রমণ কষর : িাড়ন্ত পয থায় 

ফ ষলর নয অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা 

ব্যিস্থ্াপনা : 

কপার অবক্সষিাষরাইি জাতীয়  েিাকনাশক নযমন (বিলাইট অথিা নগাল্ডটন ২০ গ্রাম) ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় োলোষি নে করষিন। ঔেধ 

নে করায়  তকথতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশক ব্যিহাষরর  তকথতা  ম্পষকথ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বেবজট করুন 

পূি থ-িস্তুবত : 

নরাগমুক্ত আনূষমাবদত িীজ ব্যিহার করুন। নরাগাক্রান্ত জবমষত মুবড় আখ চাে িন্ধ করুন। অনুষমাবদত নরাগ িবতষরাধ ক্ষমতা ম্পন্ন জাষতর চাে 

করুন। 

তষথ্যর উৎ  : 

ফ ষলর িালাই ব্যিস্থ্াপনা, নমাঃ হা ানুর রহমান, বিতীয়  াংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

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


িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট (বিএ আরআই), ২৩/০২/২০১৮। 

নরাষগর নাম : আষখর চক্ষু দাগ নরাগ 

নরাষগর কারণ : েিাক 

ক্ষবতর ধরণ : এটি েিাকজবনত নরাগ। এ নরাগ হষল আষখর পাতায় লম্বাষট লালষচ িা িাদামী দাগ নদখা নদয়। দাষগর মাঝখানটা লালষচ িা 

িাদামী বকন্তু বকনারা খষড়র ন্যায় রষঙ্গর হয়। 

ফ ষলর নয পয থাষয় আক্রমণ কষর : িাড়ন্ত পয থায় 

ফ ষলর নয অাংষশ আক্রমণ কষর : ফল 

ব্যিস্থ্াপনা : 

কপার অবক্সষিাষরাইি জাতীয়  েিাকনাশক নযমন (বিলাইট অথিা নগাল্ডটন ২০ গ্রাম) ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় োলোষি নে করষিন। ঔেধ 

নে করায়  তকথতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশক ব্যিহাষরর  তকথতা  ম্পষকথ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বেবজট করুন 

পূি থ-িস্তুবত : 

নরাগমুক্ত আনূষমাবদত িীজ ব্যিহার করুন। নরাগ িবতষরাধ জাষতর চাে করুন। 

তষথ্যর উৎ  : 

ফ ষলর িালাই ব্যিস্থ্াপনা, নমাঃ হা ানুর রহমান, বিতীয়  াংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট (বিএ আরআই), ২৩/০২/২০১৮। 

নরাষগর নাম : আষখর  াদা পাতা নরাগ 

নরাষগর কারণ : মাইষকাপ্লাজমা 

ক্ষবতর ধরণ : আক্রান্ত গাষের পাতা  াদা হষয় যায়। অষনক  ময় অঙ্কুষরাদগম এর পষরই কবচ পাতা  াদা রাং ধারন কষর। আক্রান্ত গাষের কুবশ 

হয় িয়স্ক গাষের িগার মধ্যস্থ্ পাতাও  াদা হয়। আক্রান্ত গাষের গড়ন নোট হয়। ঝাড়-বৃবদ্ধ খি কম এিাং অবধক কুবশ হয়। িয়স্ক আষখর নচাখ 

গুষলা ফুষট যায় এিাং  ম্পূণ থ  াদা িা  বুজ  াদা বমশাল পাশ্বথ কুবশ নির হয়। ফলন মারাত্মক োষি কষম যায়। 

ফ ষলর নয পয থাষয় আক্রমণ কষর : িাড়ন্ত পয থায় 

ফ ষলর নয অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা 

ব্যিস্থ্াপনা : 

আক্রান্ত গাে জবম নথষক বশকড়  হ  তুষল নফলুন। 

িালাইনাশক ব্যিহাষরর  তকথতা  ম্পষকথ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বেবজট করুন 

পূি থ-িস্তুবত : 

নরাগমুক্ত আনূষমাবদত িীজ ব্যিহার করষত হষি করুন। আগাম চাে অনু রণ করুন। ৫৪ ন ঃ তাপমািায় আদ্র থ গরম িাতাষ  ৪ ঘন্টাকাল িীজ 

নশাধন করুন। আখ কাটার পর পবরতযক্ত অাংশ ঐ জবমষতই পুবড়ষয় নফলুন। নরাগাক্রান্ত জবমষত মুবড় ইক্ষুর চাে িন্ধ করুন। িবত বলটার পাবনষত ১ 

গ্রাম হাষর ব্যাবেবিন িা ননাইন নামক েিাক নাশক বমবশষয় নরাপষনর আষগ ৩০ বমবনট ধষর িীজ নশাধন কষর বনন। 

তষথ্যর উৎ  : 

ফ ষলর িালাই ব্যিস্থ্াপনা, নমাঃ হা ানুর রহমান, বিতীয়  াংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

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


িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট (বিএ আরআই), ২৩/০২/২০১৮। 

নরাষগর নাম : আষখর কাষলা শীে নরাগ 

নরাষগর কারণ : েিাক 

ক্ষবতর ধরণ : আষখর িয়  ৩/৪ মা  নথষকই এ নরাগ নদখা নদয়। আক্রান্ত গাষের মাথা কাল চাবুষকর মত বচকন লম্বা একটা শীে নির হয়। 

আক্রান্ত গাে  াধারণতঃ িাষড় না। কান্ড নপবিষলর মত বচকন ও শক্ত হয় এিাং িাড়ষত পাষর না। 

ফ ষলর নয পয থাষয় আক্রমণ কষর : িাড়ন্ত পয থায় 

ফ ষলর নয অাংষশ আক্রমণ কষর : কাণ্ড 

ব্যিস্থ্াপনা : 

আক্রান্ত গাে জবম নথষক বশকড়  হ তুষল নফলুন। আখ কাটার পর নমাথা হ  মস্ত মরা মাতা পুবড়ষয় নফলষত হষি ও িখর নরাদ্র িারা আক্রান্ত 

জবমর মাটি শুকাষনার ব্যিস্থ্া বনন ।  

িালাইনাশক ব্যিহাষরর  তকথতা  ম্পষকথ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বেবজট করুন 

তষথ্যর উৎ  : 

ফ ষলর িালাই ব্যিস্থ্াপনা, নমাঃ হা ানুর রহমান, বিতীয়  াংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট (বিএ আরআই), ২৩/০২/২০১৮। 

নরাষগর নাম : আষখর সুটিষমাল্ড নরাগ 

নরাষগর কারণ : েিাক 

ক্ষবতর ধরণ : এ নরাষগর আক্রমষণ পাতায় ও কাষন্ড কাল ময়লা জষম। বমবলিাগ িা  াদা মাবের আক্রমণ এ নরাগ নিষক আষন । 

ফ ষলর নয পয থাষয় আক্রমণ কষর : ফষলর িাড়ন্ত পয থায় 

ফ ষলর নয অাংষশ আক্রমণ কষর : কাণ্ড , পাতা 

ব্যিস্থ্াপনা : 

নিাবপষকানাজল জাতীয় েিাকনাশক (ষযমন টিল্ট ৫ বমবল/ ১ মুখ) ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় িবত ৫ শতষক  ১০-১২ বদন পর পর ২-৩ িার 

নে করষত হষি ।ঔেধ নে করায়  তকথতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশক ব্যিহাষরর  তকথতা  ম্পষকথ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বেবজট করুন 

তষথ্যর উৎ  : 

ফ ষলর িালাই ব্যিস্থ্াপনা, নমাঃ হা ানুর রহমান, বিতীয়  াংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট (বিএ আরআই), ২৩/০২/২০১৮। 

নরাষগর নাম : আষখর পাইনআষপল নরাগ 

নরাষগর কারণ : েিাক 

ক্ষবতর ধরণ : জবমষত আখ নরাপষনর পর তা গজায়না িরাং পষচ যায়। গজাষলও তা টিষকনা চারা মষর যায়। নরাপন করা আখ কাটষল আনারষ র 

মত গন্ধ পাওয়া যায়। 

ফ ষলর নয পয থাষয় আক্রমণ কষর : শুরুষত 

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


ফ ষলর নয অাংষশ আক্রমণ কষর : িীজ 

ব্যিস্থ্াপনা : 

আক্রান্ত গাে জবম নথষক বশকড়  ষমত তুষল নফলুন। আখ কাটার পর নমাথা ষমত  মস্ত মরা মাতা পুবড়ষয় নফলষত হষি ও িখর নরাষগর তাষপ 

আক্রান্ত জবমর মাটি শুকাষনার ব্যিস্থ্া বনন।  

িালাইনাশক ব্যিহাষরর  তকথতা  ম্পষকথ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বেবজট করুন 

পূি থ-িস্তুবত : 

নরাগমুক্ত আনূষমাবদত িীজ ব্যিহার ব্যিহার করুন। আগাম চাে অনু রণ করুন।*িবত বলটার পাবনষত ১ গ্রাম হাষর ব্যাবেবিন িা ননাইন নামক 

েিাক নাশক বমবশষয় নরাপষনর আষগ ৩০ বমবনট ধষর িীজ নশাধন কষর বনন। নরাগ িবতষরাধ ক্ষমতা ম্পন্ন জাষতর চাে করুন। অবত নেজা িা 

অবত শুকনা জবমষত ও ঠান্ডা আিহাওয়ায় আখ নরাপন করষিন না । 

তষথ্যর উৎ  : 

ফ ষলর িালাই ব্যিস্থ্াপনা, নমাঃ হা ানুর রহমান, বিতীয়  াংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট (বিএ আরআই), ২৩/০২/২০১৮। 

নরাষগর নাম : আষখর উইল্ট নরাগ 

নরাষগর কারণ : ব্যাষক্টবরয়া 

ক্ষবতর ধরণ : আষখর িয়  যখন ৮-৯ মা  হষল এ নরাষগর আক্রমণ নদখা যায়। আক্রান্তর গাষের পাতা ননবতষয় পষড় এিাং উপর নথষক শুকাষত 

থাষক। আক্রান্ত আখ লম্বালবম্বোষি বচড়ষল কাষন্ডর মধ্যোষগ বগরার বনকষট গাঢ় লাল রাং নদখা যায়। লাল পচা নরাষগর মতই উইল্ট নরাষগ আক্রান্ত 

আষখর বিঁষটর অাংষশ ইষটর ন্যায় লাল হয় বকন্তু নোপ  াদা আড়াআবড় দাগ নদখা যায় না। 

ফ ষলর নয পয থাষয় আক্রমণ কষর : পূণ থ িয়স্ক 

ফ ষলর নয অাংষশ আক্রমণ কষর : কাষন্ডর নগাঁড়ায় 

ব্যিস্থ্াপনা : 

আক্রান্ত গাে জবম নথষক বশকড় হ  তুষল নফলুন। আখ কাটার পর নমাথা ষমত  মস্ত মরা মাতা পুবড়ষয় নফলষত হষি ও িখর নরাদ্র িারা আক্রান্ত 

জবমর মাটি শুকাষনার ব্যিস্থ্া বনন ।  

িালাইনাশক ব্যিহাষরর  তকথতা  ম্পষকথ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বেবজট করুন 

পূি থ-িস্তুবত : 

নরাগমুক্ত আনূষমাবদত িীজ ব্যিহার করুন। আগাম চাে অনু রণ করুন। ৫৪ ন ঃ তাপমািায় আদ্র থ গরম িাতাষ  ৪ ঘন্টাকাল িীজ নশাধন কষর 

লাগান । আখ কাটার পর পবরতযক্ত অাংশ ঐ জবমষতই পুবড়ষয় নফলুন। নরাগাক্রান্ত জবমষত মুবড় আখ  চাে িন্ধ রাখন। িবত বলটার পাবনষত ১ গ্রাম 

হাষর ব্যাবেবিন িা ননাইন নামক েিাক নাশক বমবশষয় নরাপষনর আষগ ৩০ বমবনট ধষর িীজ নশাধন করুন। 

তষথ্যর উৎ  : 

ফ ষলর িালাই ব্যিস্থ্াপনা, নমাঃ হা ানুর রহমান, বিতীয়  াংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট (বিএ আরআই), ২৩/০২/২০১৮। 

নরাষগর নাম : আষখর লাল পচা নরাগ 

নরাষগর কারণ : েিাক 

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


ক্ষবতর ধরণ : পাতার মধ্যবশরায় লাল দাষগর সৃবষ্ট্ হয় এ অিস্থ্ায় এষক মধ্যবশরার লাল পচা িা নরি রট িষল। পিফলষক নোপ লাল দাগ নদখা 

যায় তখন নরি রট িলা হয়। আক্রান্ত ইক্ষু লম্বালবম্ব বচড়ষল কাষন্ডর অেযন্তষর লম্বালবম্ব লাল দাগ নদখা যায় এিাং দাষগর মাষঝ মাষঝ 

আড়াআবড়োষি  াদা দাগ দৃশ্যমান হয়। আক্রান্ত গাে নথষক এক ধরষনর মষদর গন্ধ নির হয়। 

ফ ষলর নয পয থাষয় আক্রমণ কষর : িাড়ন্ত পয থায় 

ফ ষলর নয অাংষশ আক্রমণ কষর : কাণ্ড , পাতা 

ব্যিস্থ্াপনা : 

নরাগাক্রান্ত গাে নদখা নগষল তুষল মাটিষত পু ুঁষত অথিা পুবড়ষয় নফলুন। জবমষত পাবন নির হওয়ার সু-ব্যিস্থ্া করুন ।  

িালাইনাশক ব্যিহাষরর  তকথতা  ম্পষকথ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বেবজট করুন 

পূি থ-িস্তুবত : 

৫৪
০ 
ন . তাপমািায় ৪ ঘণ্টা গরম িাতাষ  নশাধন করা। নরাগমুক্ত িীজ ব্যিহার করুন।আগাম চাে অনু রণ করুন। আখ কাটার পর পবরতযক্ত অাংশ 

ঐ জবমষতই পুবড়ষয় নফলুন। নরাগাক্রান্ত জবমষত মুবড় আখ চাে িন্ধ রাখন । কাষি থনিাবজম গ্রুষপর েিাকনাশক বদষয় িীজ নশাধন করা। 

তষথ্যর উৎ  : 

ফ ষলর িালাই ব্যিস্থ্াপনা, নমাঃ হা ানুর রহমান, বিতীয়  াংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট (বিএ আরআই), ২৩/০২/২০১৮। 

ফ ল  াংগ্রহ ও  াংরক্ষণ 

ফ ল নতালা :  াধারণত আখ নরাপষণর  ময় উপর কতথন বনে থর। আবশ্বন-ফাল্গুন/ বচি মাষ র মাঝামাবঝষত আখ কাটুন। বচবিষয় খাওয়া আষখর 

নক্ষষি নষেম্বর/বিষ মম্বর মাষ  কতথন করষত হয়। 

ফ ল  াংরক্ষষণর পূষি থ : 

যত দূর  ম্ভি মাটি িরাির ধারাষলা হাসুয়া বদষয় আখ নকষট বশকড়, নচাখ পাতা নকষট আঁটি িাঁধুন। 

িবক্রয়াজাতকরণ : 

বমষল বচবন মাড়াই কষর র  জ্বাল বদষয় গুড় বহব ষি িবক্রয়াজাত ক্রুন। স্থ্ানীয়োষি র  কষর িা বচবিষয় খাওয়া হয়। 

 াংরক্ষণ : আঁটি নবঁষধ িা িবক্রয়াজাত কষর  াংরক্ষণ করুণ। 

তষথ্যর উৎ  : 

িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট (বিএ আরআই), ২৩/০২/২০১৮। 

িীজ উৎপাদন ও  াংরক্ষণ 

িীজ উৎপাদন : 

পবলব্যাগ পদ্ধবতঃ 

৮-১০ মা  িয়ষ র নরাগিালাইমুক্ত   াংগ্রষহর ৪-৫  প্তাহ আষগ শষতক ৪০০ গ্রাম ইউবরয়া গাষের নগাড়ার চার পাষশ বমবশষয় বদন।  নগাড়া 

বশকড়যুক্ত বতন োষগর একাাংশ িাদ বদন। ধারাষলা হাসুয়া বদষয় ২ িা ৩টি নচাষখর কন্ড কষর কাষত িীজ খন্ড বতবর কষর বনন। পবল ব্যাষগ চারা 

বতবরষত এক নচাখ বদষয় িীজ খন্ড কষর  বিঁষট উপষরর বদষক ১.৫ ন বম ও বনষচর বদষক ৩.০০ ন বম নরষখ  িীজ খন্ড ধারাষলা  অস্র বদষয় কাটুন। 

 ময় ও ব্যিধান অনু াষর ১১৬.৭-৫৫.৫ হাজার খন্ড /১.২-২.১ টন  পবল ব্যাষগ উৎপাবদত চারা ৪০-৬০ বদষন ৪-৫ টি পাতা গজাষল খন্ড নরাপন 

করুন। নরাপষণ নদবর হষল বনষচর পাতা নকষট বদন। িষয়াজষন ন চ বদন।  

 

 

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


িীজতলা পদ্ধবতঃ 

িীজখন্ডগুষলা িীজতলায় এমনোষি স্থ্াপন করষত হষি যাষত নচাখগুষলা পাশাপাবশ থাষক এিাং িীজখষন্ডর মাষঝ ১ ন বম. (০.৪ ইবঞ্চ) পবরমাণ 

ফাঁকা থাষক।িীজখন্ডগুষলা মাটির  ামান্য বনষচ (১ ন বম) নরষখ খড় বদষয় হালকা োষি নেষক বদষত হষি। মাষঝ মাষঝ হালকা ন চ বদন।িীজতলায় 

৪ হষত ৫ পাতা বিবশষ্ট্ হষল চারা জবমষত নরাপণ করা নযষত পাষর। মূলজবমষত ১৫২২ ন বম( ৬-৯ ইবঞ্চ) গেীর নালায় চারা লাবগষয় তাষত ৩৪ 

ন বম পুরু কষর (১.৫ ইবঞ্চ) মাটি বদষয় নেষক বদষত বদন। চারা নিবশ বদন িীজতলায় রাখষত হষল চারার পাতা নেঁষট বদন। 

 মপবরমাণ মাটি ও নগাির  ার (৫×৪) ইবঞ্চ মাষপর পবলব্যাষগর অষধ থক েষর িীজখণ্ডটি এমনোষি স্থ্াপন করষত হষি নযন িীজখষণ্ডর মাথা 

পবলব্যাষগর উপবরোগ হষত অধ থ ইবঞ্চ নীষচ থাষক। পবলব্যাষগর চারা হষয় নগষল নরাষদ রাখষত হষি। নহক্টর িবত ২৫,০০০ চারার িষয়াজন হষি। 

িীজ  াংরক্ষণ: 

 ামবয়ক োষি োয়ায় িীজতলায়  াবর কষর িীজ নরষখ খড়কুটা বদষয় নেষক রাখন। 

তষথ্যর উৎ  : 

িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট (বিএ আরআই), ২৩/০২/২০১৮ 

কৃবে উপকরণ 

িীজিাবপ্ত স্থ্ান : 

িতযাবয়ত িীজ প্লট হষত িীজ  াংগ্রহ করষত হষি। 

১।  রকাবর অণুষমাবদত  কল িীজ বিলার ২। বিশ্বস্ত িীজ উৎপাদনকারী চােী। 

িাাংলাষদশ কৃবে উন্নয়ন কষপ থাষরশন (বিএবিব ) িীজ বিক্রয়ষকষের তথ্য নপষত বিক করুন 

  

 ার ও িালাইনাশক িাবপ্তস্থ্ান : 

বিএবিব  ও  রকার অনুষমাবদত  ার ও িালাইনাশক বিলার। 

 ার বিলার এর বিস্তাবরত তথ্য নপষত বিক করুন 

তষথ্যর উৎ  : 

িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট (বিএ আরআই), ২৩/০২/২০১৮। 

খামার যন্ত্রপাবত 

যষন্ত্রর নাম : পাওয়ার টিলার/হাই বেি নরাটাবর টিলার 

যষন্ত্রর ধরন : অন্যান্য 

যষন্ত্রর পবরচালনা পদ্ধবত : 

বিষজল চাবলত। 

যষন্ত্রর ক্ষমতা : িচলবত পাওয়ার টিলার নযখাষন ৫-৬টি চাষের িষয়াজন হয়, হাই বস্পি নরাটাবর টিলার বদষয় ন খাষন ১-২টি চাে যষথষ্ট্। এটি 

একটি উন্নত মাষনর শুকনা জবম চােষর যন্ত্র। ১২ অশ্ব শবক্ত  ম্পন্ন। 

যষন্ত্রর উপকাবরতা : 

িবত ঘন্টায় ০.১ নহক্টষর (২৪ শতাাংশ) জবম চাে করষত পার। িচবলত  টিলাষরর তুলনায় ৫০%  ময় ও অথ থ  ােয় হয়।  

যষন্ত্রর বিবশষ্ট্য : 

যন্ত্রষর নরাটাবর নেি শ্যাফট উচ্চ গবতষত  ঘুষর  বিধায় জবমর  নেলা  খি নোট হয় ও মাটি োল গুুঁড়া িা বমবহ হয়। 

http://www.bsri.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
http://www.bsri.gov.bd/


রক্ষণাষিক্ষণ : ব্যিহারষর পর মাটি ও কাদাপাবন পবরস্কার কষর রাখন। িষয়াজষন অেবি নমকাবনক বদষয় যন্ত্র পরি থতী কাজষর জন্য নমরামত কষর 

বনন। 

তষথ্যর উৎ  : 

খামার যাবন্ত্রকীকরন এর মাধ্যষম ফ ল উৎপাদন বৃবদ্ধ িকল্প- ২য় পয থায় (২য়  াংষশাবধত), কৃবে  ম্প্র ারণ অবধদপ্তর (বি এ ই), খামারিাড়ী, 

ফাম থষগট, োকা-১২১৫। জানুয়ার ব , ২০১৮। 

যষন্ত্রর নাম : লাঙ্গল 

যষন্ত্রর ধরন : অন্যান্য 

যষন্ত্রর পবরচালনা পদ্ধবত : 

কাবয়ক েম ও পশু। 

যষন্ত্রর ক্ষমতা : হস্ত চাবলত/ কাবয়ক েম 

যষন্ত্রর উপকাবরতা : 

কম জবম জমেনষযাগ   হষজ িহনষযাগ্য।  াবর টানায় সুবিধা জনক। 

যষন্ত্রর বিবশষ্ট্য : 

 হষজ িহন নযাগ্য ও অথ থ  ােয়ী। 

রক্ষণাষিক্ষণ : ব্যিহারষর পর মাটি ও কাদাপাবন পবরস্কার কষর রাখন। 

তষথ্যর উৎ  : 

খামার যাবন্ত্রকীকরন এর মাধ্যষম ফ ল উৎপাদন বৃবদ্ধ িকল্প- ২য় পয থায় (২য়  াংষশাবধত), কৃবে  ম্প্র ারণ অবধদপ্তর (বি এ ই), খামারিাড়ী, 

ফাম থষগট, োকা-১২১৫। জানুয়ার ব ,২০১৮। 

যষন্ত্রর নাম : ন চ যন্ত্র/এলএল বপ/এ  টি িিবলও/বোংকষ চযন্ত্রলার 

যষন্ত্রর ধরন : ন চ 

যষন্ত্রর পবরচালনা পদ্ধবত : 

বিষজল চাবলত 

যষন্ত্রর ক্ষমতা : অশ্ব শবক্ত ১-২। 

যষন্ত্রর উপকাবরতা : 

েম  ােয়ী। কম জবমর জন্য। 

যষন্ত্রর বিবশষ্ট্য : 

পবরচালনা   হজ। 

রক্ষণাষিক্ষণ : ব্যিহাষরর পর পবরকার কষর রাখন। িষয়াজষন অবেি নমকাবনক বদষয় যন্ত্র পরিতী কাষজর জন্য নমরামত কষর বনন। 

তষথ্যর উৎ  : 

খামার যাবন্ত্রকীকরন এর মাধ্যষম ফ ল উৎপাদন বৃবদ্ধ িকল্প- ২য় পয থায় (২য়  াংষশাবধত), কৃবে  ম্প্র ারণ অবধদপ্তর (বি এ ই), খামারিাড়ী, 

ফাম থষগট, োকা-১২১৫। জানুয়ার ব ,২০১৮। 

যষন্ত্রর নাম : নকাদাল 

যষন্ত্রর ধরন : অন্যান্য 



যষন্ত্রর পবরচালনা পদ্ধবত : 

হস্ত চাবলত/ কাবয়ক েম 

যষন্ত্রর ক্ষমতা : হস্ত চাবলত/ কাবয়ক েম 

যষন্ত্রর উপকাবরতা : 

গাষের নগাড়ায় মাটি নতালা/ আইল োঁটা, ন চ ও বনকাশ নালা  বতবর। কম জবমর জন্য ফ ল নতালা ও পবরচয থা ব্যিহার হয়। 

যষন্ত্রর বিবশষ্ট্য : 

  ােয়ী মূল্য,  হজ িাপ্য ও  হষজ িহন নযাগ্য। 

রক্ষণাষিক্ষণ : ব্যিহাষরর পর মাটি ও পাবন নথষক পবরকার কষর রাখন। 

তষথ্যর উৎ  : 

খামার যাবন্ত্রকীকরন এর মাধ্যষম ফ ল উৎপাদন বৃবদ্ধ িকল্প- ২য় পয থায় (২য়  াংষশাবধত), কৃবে  ম্প্র ারণ অবধদপ্তর (বি এ ই), খামারিাড়ী, 

ফাম থষগট, োকা-১২১৫। জানুয়ার ব ,২০১৮। 

ফ ল িাজারজাতকরণ 

িথাগত ফ ল পবরিহন ব্যিস্থ্া : 

 মাথায় কষর/ নঠলাগাবড়/ ননৌকা 

আধুবনক ফ ল পবরিহন ব্যিস্থ্া : 

 রবল নেন গাবড়, রাক, নরষলর ওয়াগন। 

িথাগত িাজারজাত করণ : 

বচবিষয় খািার আখ আঁটি নবঁষধ স্থ্ানীয় িাজার/র  কষর নমাকাষম এিাং বচবনর আখ চুবক্তিদ্ধ চাবে  রা বর বমষল / বিক্রয় নকষে িাজারজাত কষর। 

আধুবনক পদ্ধবতষত িাজারজাত করণ : 

গুড় আড়ষত/ হাটিাজাষর হাঁবড়/ মটকা/ টিষনর পাষি;এিাং বচবন চষট,পবল ব্যাষগ, নানা আকাষরর পাষি িাজারজাত কষর। 

ফ ল িাজারজাতকরষনর বিস্তাবরত তথ্য নপষত বিক করুন 

তষথ্যর উৎ  : 

িাাংলাষদশ সুগারক্রপ গষিেণা ইনবিটিউট (বিএ আরআই), ২৩/০২/২০১৮। 
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