
আদা চাষের বিস্তাবরত বিিরণী 

ফসষের জাত পবরবচবত 

জাষতর নাম : িাবর আদা-১ 

জনবিয় নাম : ননই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংোষদশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর)। 

গড় জীিনকাে িায ়(বদন): ৩০৫ 

ফেষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : িবত নগাছায় টিোষরর সাংখ্যা ১০-১২ টি। িবত নগাছায় কষের নজন ৪০০-৪৫০ গ্রাম। 

জাষতর ধরণ : আধুবনক 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

িচবেত জাষতর নচষয় ফেন নিবশ। স্থানীয় জাষতর মষতা এটি সহষজ সাংরক্ষণ করা যায়। 

শতক িবত ফেন (ষকবজ) : ৮০ - ১০০ 

নহক্টর িবত ফেন (টন) : ২০-২৫ 

উপষযাগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : নিষে, নদাআঁশ, নিষে-নদাআঁশ 

উৎপাদষনর নমৌসুম : খবরফ- ১ 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

বিশাখ-বজযষ্ঠ (এবিে- নম)  

ফসে নতাোর সময় : 

মাঘ-ফাল্গুন (বিষসম্বর-জানুয়াবর) 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, নসষেম্বর, ২০১৭। িাাংোষদশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর)। 

 

ফসষের পুবষ্ট্ মান 

পুবষ্ট্মান :১০০ গ্রাম আদায় রষয়ষছেঃ এনাবজি-৮০ কযােবর, কাষি িাহাইষেট-১৭ গ্রাম, ফযাট-০.৭৫ গ্রাম, পটাবশয়াম-৪১৫ বমবেগ্রাম, 

ফসফরাস-৩৪ বমবেগ্রাম, আবমে-২·৩%, নেতসার ১২·৩%, আঁশ ২·৪%, খবনজ পদার্ ি ১·২% এিাং পাবন ৮০·৮%। 

আদা মসো বহষসষি খানয়া ছাড়া ন নরাগ িবতষরাধক ক্ষমতা িাড়ায় । 

সবদ িকাবশ,আর্ িারাইটিস, মাইষগ্রন, িাষয়বরয়া, গ্যাস, কনবিষপশন, হাষট ির সমস্যা, িায়ষিটিস, হাই-নকাষেষিরষের মষতা বিবিধ নরাগ 

িবতষরাষধ আদার জুবি় ননই। 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, খন্ড-২, িাাংোষদশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, নসষেম্বর, ২০১৭। 

 

িীজ ন িীজতো 

িণ িনা : হােকা নদোঁ-আশ মাটিষত উপযুক্ত পবরমাণ বজি ন রাসায়বনক সার িষয়াগ কষর, ভাষোভাষি চাে ন মই বদষয় ঝুরঝুষর কষর 

মাটি সমান কষর জবম বতবর করুন। 



ভাে িীজ বনি িাচন :আদা উৎপাদন কারী  চাবে, কৃবে সম্প্রসারণ অবধদপ্তর (বিএই) এর িকল্প, িাাংোষদশ কৃবে গষিেণা ইবনবিটিউট 

(িাবর) এর  আঞ্চবেক নকন্দ্র নর্ষক সুস্থ অআঘাতিাপ্ত নয় এমন কে বনি িাচন করুন। 

িীজতো িস্তুতকরণ : িীজতো িস্তুবতর িষয়াজন ননই। তষি ২/৩ িার চাে ন মই বদষয় জবম বতবর করা যায়। 

িীজতো পবরচচ িা : িীজ িপষনর ২৫-৩০ বদষনর মষে একিার বনড়াবন বদষয় আগাছ দমন করষত অষি। সাবর নর্ষক সাবর ২০ ইবঞ্চ, 

কে নর্ষক কে ১০ ইবঞ্চ। িীজ আদা নরাপষনর সময় নখয়াে রাখষত হষি যাষত সি আদার অাংকুবরত মুখ একবদষক র্াষক। কারণ ৭৫-

৯০ বদন পর এক পাষশর মাটি সবরষয় বপোই (িপনকৃত আদা) সাংগ্রহ করা যায়। এষত ৬০-৭০% খরচ উষে আসষি। 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, খন্ড-২, িাাংোষদশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, নসষেম্বর, ২০১৭। 

 

িপন/ষরাপণ পদ্ধবত 

িণ িনা : ২/৩ িার চাে ন মই বদষয় জবম বতবর করষত হষি। 

চােপদ্ধবত : 

িীজ িপষনর ২৫-৩০ বদষনর মষে একিার বনড়াবন বদষয় আগাছ দমন করষত হষি। সাবর নর্ষক সাবর ২০ ইবঞ্চ, কে নর্ষক কে ১০ 

ইবঞ্চ। িীজ আদা নরাপষনর সময় নখয়াে রাখষত হষি যাষত সি আদার অাংকুবরত মুখ একবদষক র্াষক। কারণ ৭৫-৯০ বদন পর এক 

পাষশর মাটি সবরষয় বপোই (িপনকৃত আদা) সাংগ্রহ করা যায়। এষত ৬০-৭০% খরচ উষে আসষি। 

িীজ নশাধন সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

জবম নশাধন সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, খন্ড-২, িাাংোষদশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, নসষেম্বর, ২০১৭। 

 

মাটি ন সার ব্যিস্থাপনা 

মৃবিকা : 

পাবন জষম না এমন নদাআঁশ, নিষে নদাআঁশ মাটি। 

 

মৃবিকা পরীক্ষা গষিেণাগাষরর ঠিকানা : 

মৃবিকা সম্পদ উন্নযন় ইনবিটিউট বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

সার পবরবচবত : 

সার পবরবচবত বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

 

নভজাে সার নচনার উপায় : 

নভজাে সার শনাক্তকরণ সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

নভজাে সার নচনার উপায় বভবিন 

 

ফসষের সার সুপাবরশ : 

https://drive.google.com/open?id=13z6coSEx-hxOyrnzHxJR4rNQkgSkH1mJ
https://drive.google.com/open?id=1RkAalyDEaNQqkNZrIn5knFWuTSRJQ5z-
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


সাষরর নাম শতক িবত সার নহক্টর িবত সার 

কষম্পাি ২০-৪০ নকবজ ১০ টন 

ইউবরয়া ১.২ নকবজ ৩০০ নকবজ 

টিএসবপ ১.১ নকবজ ২৭০ নকবজ 

পটাশ ১ নকবজ ২৩০ নকবজ 

বজপসাম ৫০০ গ্রাম ১১০ নকবজ 

দস্তা ১০০ গ্রাম ২.৫ নকবজ। 

  

সম্পূণ ি নগাির এিাং টিএসবপ, বজপসাম, দস্তা এিাং অষধ িক এমনবপ (পটাশ) ন সকে সার নশে চাষের সময় িষয়াগ করষত হষি। 

অষধ িক ইউবরয়া ন িাকী পটাষশর অষধ িক ৫০ বদন পর িষয়াগ করষত হষি। অিবশষ্ট্ ইউবরয়া ন পটাশ ৮০ বদন ন ১০০ বদন পর সমান 

দুই বকবস্তষত উপবর িষয়াগ করষত হষি। 

অনোইন সার সুপাবরশ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, খন্ড-২, িাাংোষদশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, নসষেম্বর, ২০১৭। 

 

নসচ ব্যিস্থাপনা 

নসচ ন বনকাশ পদ্ধবত : 

আদা োগাষনার পর বৃবষ্ট্ হষে নসষচর িষয়াজন হয় না। তষি বৃবষ্ট্ না হষে ন মাটিষত রষসর অভাি র্াকষে নাোষত নসচ বদষত হষি 

এিাং ২-৩ ঘন্টা পর নাোর অবতবরক্ত পাবন নির কষর বদন। বৃবষ্ট্র পাবন নযন জমষত না পাষর নসজন্য পাবন বনকাষশর ব্যিস্থা রাখুন। 

েিণাক্ত এোকায় নসচ িযুবক্ত : 

খরার সম্ভািনা র্াকষে গাষছর নগোঁড়ায় পাবন বনবিত করুন। 

তষের উৎস : 

িাাংোষদষশর উপকূেীয় অঞ্চষে েিনাক্ততা পবরবস্থবত ন ব্যিস্থাপনা কো নকৌশে, কৃবে সম্প্রসারণ অবধদপ্তর। 

আগাছা ব্যিস্থাপনা 

আগাছার নাম : শ্যামা 

আগাছা জন্মাষনার নমৌসুম : খবরফ 

আগাছার ধরন : খবরষফ নিবশ িাষড়। নম নর্ষক আগি মাষঝ ফুে নফাষট ন িীজ পবরপক্ক হয় । 

িবতকাষরর উপায় : 

নসচ ন সার নদিার পর নজা আসা মাত্র আগাছা িাছাই। 

তষের উৎস : 

দবক্ষণাঞ্চষের উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংোষদশ কৃবে গষিেণা কাউবিে, নষভম্বর, ২০১৩। 

আগাছার নাম : মুর্া / ভাদাইে 

আগাছা জন্মাষনার নমৌসুম : খবরফ 

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


আগাছার ধরন : খবরষফ নিবশ িাষড়। জুন নর্ষক অষক্টািষরর মাষঝ ফুে নফাষট ন িীজ পবরপক্ক হয়। 

িবতকাষরর উপায় : 

নসচ ন সার নদিার পর নজা আসা মাত্র আগাছা দমন করুন। চারা গজাষনার ২০-২৫ বদন পর আগাছা দমন করষত হষি। গাছ খুি ঘন 

র্াকষে পাতো কষর বদষত হষি। 

তষের উৎস : 

দবক্ষণাঞ্চষের উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংোষদশ কৃবে গষিেণা কাউবিে, নষভম্বর, ২০১৩। 

 

আিহানয়া ন দূষয িাগ ব্যিস্থাপনা 

িাাংো মাষসর নাম : আোঢ ়

ইাংষরবজ মাষসর নাম : জুন 

ফসে ফেষনর সময়কাে : খবরফ- ১ 

দুষয িাষগর নাম : অবতবৃবষ্ট্ ন জোিদ্ধতা 

দুষয িাগ পূি িিস্তুবত : 

জবমর পাবন নির করার জন্য নাো বতবর ন নমরামত কষর রাখুন। 

দুষয িাগকােীন/দুষয িাগ পরিতী িস্তুবত : 

জবমর পাবন নির করার জন্য নাো নকষট বদন। 

দুষয িাগ পূি িিাতিা : বিবভন্ন বমবিয়ায় আিহানয়া িাতিা শুষন। 

িস্তুবত : পাবন নির কষর নদয়ার জন্য নাো বতবর ন নমরামত কষর রাখুন। 

তষের উৎস : 

জেিায়ু পবরিতিন ন কৃবে-কৃবেবিদ নমােঃ নজরুে ইসোম, কৃবেবিদ িেঃ আবু নয়ােী রাবগি হাসান। দবক্ষণাঞ্চষের উপষযাগী কৃবে 

িযুবক্ত, িাাংোষদশ কৃবে গষিেণা কাউবিে, নষভম্বর, ২০১৩। 

 

ফসষের নপাকামাকড় 

নপাকার নাম : আদার কান্ড বছদ্রকাবর নপাকা 

নপাকা নচনার উপায় : এক ধরষণর মর্ 

ক্ষবতর ধরণ : বিম নর্ষক নির হনয়ার পর সদ্যজাত কীড়া আদার গাছ বছদ্র কষর নভতষর ঢুষক এিাং গাষছর মাষঝর অাংশ খায়। আক্রান্ত 

গাছ হলুদ হষয় যায়। পরিতীকাষে মাইজ পাতা শুবকষয় যায়। 

আক্রমষণর পয িায় : িাড়ন্ত পয িায় 

ফসষের নয অাংষশ আক্রমণ কষর : কাণ্ড 

নপাকার নযসি স্তর ক্ষবত কষর : কীড়া 

ব্যিস্থাপনা : 

নিবশ আক্রান্ত এোকায় আক্রমষণর শুরুষত ম্যাোবর্য়ন জাতীয় কীটনাশক (ষযমন: ফাইফানন ২৫ ইবস িা বকেবর্য়ন ৫৭ ইবস ২০ বমবে 

)িবত ১০ বেটার পাবনষত বমবশষয় ১০ বদন পর পর ২-৩ িার ভােভাষি নে করুন। নে করার পর ১৫ বদষনর মষে নসই ফসে 

উোষিন না। ঔেধ নে করায় সতকিতা অিেম্বন করষত হষি। 

িাোইনাশষকর বিস্তাবরত তষের জন্য বভবজট করুন 

http://pest2.bengalsols.com/


িাোইনাশক ব্যিহাষরর সতকিতা সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

পূি ি-িস্তুবত : 

পবরচ্ছন্ন চাোিাদ। নরাগমুক্ত কে িপন করুন। আদা োগাষনার পরই বপোই তুেষিন না। জবম পয িষিক্ষণ করুন। 

অন্যান্য : 

আক্রান্ত গাছ সাংগ্রহ এিাং ধ্বাংস কষর নফলুন। 

তষের উৎস : 

সমবিত িাোই ব্যিস্থাপনা ন বিবভন্ন ফসষের ক্ষবতকারক নপাকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, িাাংোষদশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 

 

ফসষের নরাগ 

নরাষগর নাম : আদার কেপচা নরাগ 

নরাষগর কারণ : বপবর্য়াম এফাবনিারষমটাম ছত্রাক 

ক্ষবতর ধরণ : আদা পষচ যায়, গাছ হলুদ নর্ষক োেষচ হষয় মারা যায়। 

ফসষের নয পয িাষয় আক্রমণ কষর : িাড়ন্ত পয িায় , চারা 

ফসষের নয অাংষশ আক্রমণ কষর : কাণ্ড 

ব্যিস্থাপনা : 

সােফার জাতীয় ছত্রাকনাশক (ষযমনেঃ কুমুোস ৪০ গ্রাম িা নগইষভট ২০ গ্রাম িা মষনাবভট ২০ গ্রাম) অর্িা কাষি িন্ডাবজম জাতীয় 

ছত্রাকনাশক (ষযমনেঃ এমকবজম ২০ গ্রাম) িবত ১০ বেটার পাবনষত বমবশষয় ১০ বদন পরপর ২-৩ িার নশে বিষকষে নে করুন। নে 

করার পর ১৫ বদষনর মষে নসই সিবজ খাষিন না িা বিবক্র করষিন না। ঔেধ নে করায় সতকিতা অিেম্বন করষত হষি। 

িাোইনাশষকর বিস্তাবরত তষের জন্য বভবজট করুন 

িাোইনাশক ব্যিহাষরর সতকিতা সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

পূি ি-িস্তুবত : 

নরাগমুক্ত িপন করুন। নরাগমুক্ত গাছ নর্ষক কে সাংগ্রহ করুন। কোঁচা নগাির পাবনষত গুষে কে নশাধন কষর ছায়ায় শুবকষয় ব্যিহার 

করুন। 

অন্যান্য : 

আক্রান্ত গাছ সাংগ্রহ কষর ধ্বাংশ করা িা পুবড়ষয় নফলুন। আক্রান্ত গাষছর পবরতযক্ত অাংশ সাংগ্রহ কষর নষ্ট্ করুন। ট্রাইষকািারমা বভবরবি 

৩০ গ্রাম /৫০০ গ্রাম হাষর নগািষরর সাষর্ বমবশষয় মাটিষত িষয়াগ করুন। ফসে সাংগ্রষহর পর পুরাতন গাছ ন আিজিনা আগুষন পুবড়ষয় 

বদন। আক্রান্ত গাষছর পবরতযক্ত অাংশ সাংগ্রহ কষর নষ্ট্ করুন। 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংোষদশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, নসষেম্বর, ২০১৭। ফসষের িাোই ব্যিস্থাপনা নমােঃ হাসানুর 

রহমান, বিতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

 

ফসে সাংগ্রহ ন সাংরক্ষণ 

ফসে নতাো : আদা নরাপষনর ৯-১০ মাস পর পাতা শুবকষয় নগষে সাংগ্রহ করষত হয়। সাধারণত বিষসম্বর-জানুয়াবর মাষস নকাদাে 

বদষয় মাটি আোদা কষর আদা উষিােন করুন। 

সাংরক্ষণ : আদা উোষনার পর িড় আকাষরর িীজ কে ছায়াযুক্ত স্থাষন িা ঘষরর নমষঝষত িা মাটির বনষচ গতি কষর গষতির বনষচ িাবের 

৫ নসবম/২ ইবঞ্চ পুরু স্তর কষর তার উপর আদা রাখার পর িাবে বদষয় নঢষক বদন। পষর খড় বিবছষয় বদষয় নঢষক বদন। এষত আদার 

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


গুনাগুন এিাং নজন ভাে র্াষক। গষতি সাংরক্ষণ করার পূষি ি িীজ আদা ০.১% কুইনােফস এিাং ০.৩ % িায়াষর্ন এম-৪৫ এর দ্রিষণ 

নশাধন করুন। উক্ত দ্রিণ নর্ষক উঠিষয় কে ছায়ায় শুবকষয় বনন। গষতির নদনয়াষের চাবরবদষক নগািষরর বতরী নপি বদষয় িষেপ বদষয় 

শুবকষয় আদা রাখুন। আদার িবত স্তষরর উপর ২ নসবম.( ০.৭৮ ইবঞ্চ ) পুরু শুকষনা িাবে িা করাষতর গুড়া বদষয় নঢষক বদন। িায়ু 

চোচষের জন্য গষতির উপবরভাষগ ন পাষশ পয িাপ্ত পবরমাণ ফোঁকা জায়গা রাখুন। 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, খন্ড-২, িাাংোষদশ কৃবে গষিেণা ইবনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, নসষেম্বর, ২০১৭। 

 

িীজ উৎপাদন ন সাংরক্ষণ 

িীজ সাংরক্ষণ: 

আদা উোষনার পর িড় আকাষরর িীজ কে ছায়াযুক্ত স্থাষন িা ঘষরর নমষঝষত িা মাটির বনষচ গতি কষর গষতির বনষচ িাবের ৫ নসবম/২ 

ইবঞ্চ পুরু স্তর কষর তার উপর আদা রাখার পর িাবে বদষয় নঢষক বদন। পষর খড় বিবছষয় বদষয় নঢষক বদন। এষত আদার গুনাগুন এিাং 

নজন ভাে র্াষক। 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, খন্ড-২, িাাংোষদশ কৃবে গষিেণা ইবনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, নসষেম্বর, ২০১৭। 

 

কৃবে উপকরণ 

িীজিাবপ্ত স্থান : 

আদা উৎপাদন কারী চাবে, কৃবে সম্প্রসারণ অবধদপ্তর (বিএই) এর িকল্প, িাাংোষদশ কৃবে গষিেণা ইবনবিটিউট (িাবর) এর আঞ্চবেক 

নকন্দ্র। 

 িাাংোষদশ কৃবে উন্নয়ন কষপ িাষরশন (বিএবিবস) িীজ বিক্রয়ষকষন্দ্রর তে নপষত বিক করুন 

সার ন িাোইনাশক িাবপ্তস্থান : 

িাাংোষদশ িীজ উন্নয়ন কষপ িাষরশন (বিএবিবস) এর সার বিক্রয় নকন্দ্র। সরকার অনুষমাবদত সার বিোর। নগাির/ বজি সার িাবপ্ত 

সাষপষক্ষ। িাোইনাশক স্থানীয় িাজাষর পানয়া যায়। 

সার বিোর এর বিস্তাবরত তে নপষত বিক করুন 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, খন্ড-২, িাাংোষদশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, নসষেম্বর, ২০১৭। 

 

খামার যন্ত্রপাবত 

যষন্ত্রর নাম : খুরবপ/ বনড়াবন /কোঁবচ 

যষন্ত্রর ধরন : অন্যান্য 

যষন্ত্রর পবরচােনা পদ্ধবত : 

হস্ত চাবেত/ কাবয়ক 

যষন্ত্রর ক্ষমতা : হস্ত চাবেত/ কাবয়ক েম 

যষন্ত্রর উপকাবরতা : 

 আগাছা িাছাই। ফসে নতাো ন পবরচয িা।  

যষন্ত্রর বিবশষ্ট্য : 

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


সােয়ী মূল্য, সহজ িাপ্য ন  সহষজ িহন নযগ্য 

রক্ষণাষিক্ষণ : ব্যিহাষরর পর মাটি ন পাবন নর্ষক পবরষ্কার কষর রাখুন। 

তষের উৎস : 

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

যষন্ত্রর নাম : বসঞ্চন যন্ত্র 

যষন্ত্রর ধরন : অন্যান্য 

যষন্ত্রর পবরচােনা পদ্ধবত : 

হস্ত চাবেত/ কাবয়ক 

যষন্ত্রর ক্ষমতা : হস্ত চাবেত/ কাবয়ক েম 

যষন্ত্রর উপকাবরতা : 

 িাোইনাশক বছটাষনা  

যষন্ত্রর বিবশষ্ট্য : 

সােয়ী মূল্য, সহজ িাপ্য ন  সহষজ িহন নযগ্য 

রক্ষণাষিক্ষণ : ব্যিহাষরর পর মাটি ন পাবন নর্ষক পবরষ্কার কষর রাখুন। 

তষের উৎস : 

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

যষন্ত্রর নাম : নছাট নসচযন্ত্র /ঝোঁঝবর/ কেবস 

যষন্ত্রর ধরন : নসচ 

যষন্ত্রর পবরচােনা পদ্ধবত : 

হস্ত চাবেত/ কাবয়ক েম 

যষন্ত্রর ক্ষমতা : হস্ত চাবেত 

যষন্ত্রর উপকাবরতা : 

নসচ কাষজ োষগ। 

যষন্ত্রর বিবশষ্ট্য : 

সহষজ িহন নযগ্য 

রক্ষণাষিক্ষণ : ব্যিহাষরর পর মাটি ন পাবন নর্ষক পবরষ্কার কষর রাখুন। 

তষের উৎস : 

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

 

িাজারজাতকরণ 

ির্াগত ফসে পবরিহন ব্যিস্থা : 

ভযান গাবড়, ট্রবে, ট্রাক, কাভাি ি ভযান। 

আধুবনক ফসে পবরিহন ব্যিস্থা : 



িোঁষশর খোঁচায়; উপষর চষটর ঢাকনা বদষয় ঝুবড়র সাষর্ নসোই কষর; চষটর  িস্তায়।  

ির্াগত িাজারজাত করণ : 

িোঁষশর ঝুবড়ষত কষর মার্ায়, ভাষর কষর কোঁষধ, বরক্সায়, ননৌকায় কষর স্থানীয় হাট িাজাষর 

আধুবনক পদ্ধবতষত িাজারজাত করণ : 

নগ্রবিাং/ িাছাইষয়র পষর প্যাষকটজাত কষর। 

ফসে িাজারজাতকরষনর বিস্তাবরত তে নপষত বিক করুন 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, খন্ড-২, িাাংোষদশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, নসষেম্বর, ২০১৭ 

 

 

http://www.dam.gov.bd/

