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                    গম চাষের বিস্তাবরত তথ্য 

 

জাষতর নাম : বি এ ডবিউ-২৮ 

জনবিয় নাম : কাঞ্চন 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১১২ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : োনা সাো,োনা আকাষর িড় , হাজার োনার ওজন ৪৮-৫২ গ্রাম। 

জাষতর ধরণ : আধুবনক 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

গাষের বনশান পাতা খাড়া। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১৪ - ১৮ 

হহক্টর িবত ফলন (টন) : ৩.৫-৪.৬ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৫০০ গ্রাম - ৫২০ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর হেণী : মাঝাবর উচু , মাঝাবর বনচু জবম 

উপষযাগী মাটি : হোআঁশ, হিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর হমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

রবি(নষেম্বষরর ২য় সপ্তাহ হষত বডষসম্বষরর ১ম সপ্তাহ)। 

ফসল হতালার সময় : 

বচত্র মাষসর িথম সপ্তাহ হথষক মধ্য বচত্র। 

তষথ্যর উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাত িই, খন্ড -২ , িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, হসষেম্বর, ২০১৬। 

 

জাষতর নাম : বি এ ডবিউ-৩৮ 

জনবিয় নাম : অঘ্রাণী 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর)। 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১০৫ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : োনার রাং সাো, আকাষর মাঝাবর এিাং হাজার োনার ওজন ৩৮-৪২ গ্রাম। " 

জাষতর ধরণ : আধুবনক 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

হেরীষত িপষনর জন্য বিষশেোষি উপষযাগী। শীে হির হষত ৫৫-৬০ বেন সময় লাষগ। িবত শীষে ৫০-৫৫টি োনা পাতার হগাড়ায় হিগুবন 

অবরকল থাষক। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১৪ - ১৬ 

হহক্টর িবত ফলন (টন) : ৩.৫-৪.০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৫০০ গ্রাম - ৫১০ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর হেণী : মাঝাবর উচু , মাঝাবর বনচু জবম 

উপষযাগী মাটি : হোআঁশ, হিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর হমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

রবি(নষেম্বষরর ২য় সপ্তাহ হষত বডষসম্বষরর ১ম সপ্তাহ)। 

ফসল হতালার সময় : 

বচত্র মাষসর িথম সপ্তাহ হথষক মধ্য বচত্র। 

তষথ্যর উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাত িই, খন্ড-২, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, হসষেম্বর, ২০১৬। 

 

 জাষতর নাম : বি এ ডবিউ-৩৯ 

জনবিয় নাম : িরকত 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 
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গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১০৯ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : হাজার োনার ওজন ৪০-৪২ গ্রাম। 

জাষতর ধরণ : আধুবনক 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

োনার রাং সাো, আকাষর মাঝাবর। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১৩ - ১৫ 

হহক্টর িবত ফলন (টন) : ৩.৪-৩.৮ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৫০০ গ্রাম - ৫২০ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর হেণী : মাঝাবর উচু , মাঝাবর বনচু জবম 

উপষযাগী মাটি : হোআঁশ, হিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর হমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

রবি(নষেম্বষরর ২য় সপ্তাহ হষত বডষসম্বষরর ১ম সপ্তাহ)। 

ফসল হতালার সময় : 

বচত্র মাষসর িথম সপ্তাহ হথষক মধ্য বচত্র। 

হপাকামাকড় িবতষরাধ ক্ষমতা : গষমর বিাং িাগ হপাকা 

তষথ্যর উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাত িই, খন্ড-২, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, হসষেম্বর, ২০১৬।  

 

 জাষতর নাম : বি এ ডািবলউ-৪৩ 

জনবিয় নাম : আকির 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১০৮ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : োনা সাো, আকাষর মাঝাবর এিাং হাজার োনার ওজন ৩৭-৪২ গ্রাম। 

জাষতর ধরণ : আধুবনক 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

বৃহত্তর ময়মনবসাংহ, যষশার, কুবষ্ট্য়া ও খুলনা অঞ্চষলর জন্য উপষযাগী। শীে হির হষত ৫০-৫৫ বেন সময় লাষগ। িবত শীষে ৫০-৫৫টি োনা 

থাষক। পাতার হগাড়ায় সাো অবরকল থাষক। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১৪ - ১৮ 

হহক্টর িবত ফলন (টন) : ৩.৫-.৪.৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৫০০ গ্রাম - ৫২০ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর হেণী : মাঝাবর উচু , মাঝাবর বনচু জবম 

উপষযাগী মাটি : হোআঁশ, হিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর হমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

রবি(নষেম্বষরর ২য় সপ্তাহ হষত বডষসম্বষরর ১ম সপ্তাহ)। 

ফসল হতালার সময় : 

বচত্র মাষসর িথম সপ্তাহ হথষক মধ্য বচত্র। 

তষথ্যর উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাত িই, খন্ড-২, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, হসষেম্বর, ২০১৬।   

 

জাষতর নাম : বি এ ডবিউ-৪৫২ 

জনবিয় নাম : িবতো 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১০৭ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : োনার রাং সাো, চকচষক, আকার িড়, হাজার োনার ওজন-৪২- ৪৮ গ্রাম। 

জাষতর ধরণ : আধুবনক 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

শীে লম্বা, িবত শীষে োনার পবরমাণ ৩৫-৪৫টি। ৬০ - ৭০ বেষন শীে হির হয় । 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১৬ - ১৮ 
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হহক্টর িবত ফলন (টন) : ৩.৮-৪.৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৫০০ গ্রাম - ৫২০ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর হেণী : মাঝাবর উচু , মাঝাবর বনচু জবম 

উপষযাগী মাটি : হোআঁশ, হিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর হমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

রবি(নষেম্বষরর ২য় সপ্তাহ হষত বডষসম্বষরর ১ম সপ্তাহ)। 

ফসল হতালার সময় : 

বচত্র মাষসর িথম সপ্তাহ হথষক মধ্য বচত্র। 

তষথ্যর উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাত িই, খন্ড-২, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সঙ্গস্করন, হসষেম্বর, ২০১৬।  

 

জাষতর নাম : িাবর গম-১৯ 

জনবিয় নাম : হসৌরে 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১০৫ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : োনার রাং সাো, চকচষক, আকার িড়, হাজার োনার ওজন-৪০- ৪৫ গ্রাম। 

জাষতর ধরণ : আধুবনক 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

কাণ্ড হমাটা ও শক্ত, ঝড় বৃবষ্ট্ষত হহষল পষড় না। ৬০ - ৬৭ বেষন শীে হির হয় । বনশান পাতা চওড়া ও হহলাষনা, বনষচর বেষক হমাষমর মষতা 

পাতলা আিরণ থাষক । শীে লম্বা, িবত শীষে োনার পবরমাণ ৪২-৪৮টি।শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১৬ - ১৮ 

হহক্টর িবত ফলন (টন) : ৩.৫-.৪.৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৫০০ গ্রাম - ৫১০ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর হেণী : মাঝাবর উচু , মাঝাবর বনচু জবম 

উপষযাগী মাটি : হোআঁশ, হিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর হমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

রবি(নষেম্বষরর ২য় সপ্তাহ হষত বডষসম্বষরর ১ম সপ্তাহ)। 

ফসল হতালার সময় : 

বচত্র মাষসর িথম সপ্তাহ হথষক মধ্য বচত্র। 

তষথ্যর উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাত িই, খন্ড-২, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, হসষেম্বর, ২০১৬।   

 

জাষতর নাম : িাবর গম-২০ 

জনবিয় নাম : হগৌরি 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১০৮ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : োনার রাং সাো,চকচষক, আকার িড়, হাজার োনার ওজন-৪০- ৪৮ গ্রাম। 

জাষতর ধরণ : আধুবনক 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

তাপ সহনশীল হওয়ায় হেবরষত হিানা যায়। ৬০ - ৬৫ বেষন শীে হির হয় । বনশান পাতা খাড়া, সরু বকছুটা হমাড়াষনা।শীে লম্বা, আগার বেক 

সরু। িবত শীষে োনার পবরমাণ ৪৫-৫০টি। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১৫ - ১৯ 

হহক্টর িবত ফলন (টন) : ৩.৬-৪.৮ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৫০০ গ্রাম - 

উপষযাগী ভূবমর হেণী : মাঝাবর উচু , মাঝাবর বনচু জবম 

উপষযাগী মাটি : হোআঁশ, হিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর হমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

রবি(নষেম্বষরর ২য় সপ্তাহ হষত বডষসম্বষরর ১ম সপ্তাহ)। 



4 
 

ফসল হতালার সময় : 

বচত্র মাষসর িথম সপ্তাহ হথষক মধ্য বচত্র। 

তষথ্যর উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাত িই, খন্ড-২, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, হসষেম্বর, ২০১৬।  

 

জাষতর নাম : িাবর গম-২১ 

জনবিয় নাম : শতাব্দী 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর)। 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১১২ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : োনার রাং সাো, চকচষক,আকার িড়, হাজার োনার ওজন-৪৬- ৪৮ গ্রাম। 

জাষতর ধরণ : আধুবনক 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

তাপ সহনশীল হওয়ায় হেবরষত হিানা যায়। ৬৫-৬৯ বেষন শীে হির হয় । পাকার সময় শীে হলুে হষলও বনশান পাতা ও শীষের বনষচর বেক 

সবুজ থাষক।বনশান পাতা আধা হহলাষনা। শীে লম্বা িবত শীষে োনার পবরমাণ ৪০-৪৫টি। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১৫ - ২০ 

হহক্টর িবত ফলন (টন) : ৩.৬-৫.০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৫০০ গ্রাম - ৫১০ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর হেণী : মাঝাবর উচু , মাঝাবর বনচু জবম 

উপষযাগী মাটি : হোআঁশ, হিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর হমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

রবি(নষেম্বষরর ২য় সপ্তাহ হষত বডষসম্বষরর ১ম সপ্তাহ)। 

ফসল হতালার সময় : 

বচত্র মাষসর িথম সপ্তাহ হথষক মধ্য বচত্র। 

তষথ্যর উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাত িই, খন্ড-২, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সঙ্গস্করন, হসষেম্বর, ২০১৬।  

 

জাষতর নাম : িাবর গম-২২ 

জনবিয় নাম : সুবফ 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর)। 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১০৯ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : োনার রাং সাো, চকচষক, আকার হোট । 

জাষতর ধরণ : আধুবনক 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

বচটা িবতষরাধী ও তাপ সহনশীল হওয়ায় হেবরষত হিানা যায়।পাওরুটি বতবরর উপষযাগী। শীে হির হয় ৫৮-৬২ বেষন।শীে লম্বা িবত শীষে 

োনার পবরমাণ ৫০-৫৫টি। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১৫ - ১৯ 

হহক্টর িবত ফলন (টন) : ৩.৬-৪.৮ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৫০০ গ্রাম - ৫২০ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর হেণী : মাঝাবর উচু , মাঝাবর বনচু জবম 

উপষযাগী মাটি : হোআঁশ, হিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর হমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

রবি(নষেম্বষরর ২য় সপ্তাহ হষত বডষসম্বষরর ১ম সপ্তাহ)। 

ফসল হতালার সময় : 

বচত্র মাষসর িথম সপ্তাহ হথষক মধ্য বচত্র। 

তষথ্যর উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাত িই, খন্ড-২, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, হসষেম্বর, ২০১৬।  

 

জাষতর নাম : িাবর গম-২৩ 
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জনবিয় নাম : বিজয় 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর)। 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১১০ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : োনার রাং সাো, চকচষক, আকার হোট । 

জাষতর ধরণ : আধুবনক 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

তাপ সহনশীল হওয়ায় হেবরষত হিানা যায়। শীে হির হয় ৬০-৬৫ বেষন।শীে লম্বা িবত শীষে োনার পবরমাণ ৩৫-৪০টি। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১৭ - ২০ 

হহক্টর িবত ফলন (টন) : ৪.৩-৫.০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৫০০ গ্রাম - ৫২০ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর হেণী : মাঝাবর উচু , মাঝাবর বনচু জবম 

উপষযাগী মাটি : হোআঁশ, হিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর হমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

রবি(নষেম্বষরর ২য় সপ্তাহ হষত বডষসম্বষরর ১ম সপ্তাহ)। 

ফসল হতালার সময় : 

বচত্র মাষসর িথম সপ্তাহ হথষক মধ্য বচত্র। 

তষথ্যর উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাত িই, খন্ড-২, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, হসষেম্বর, ২০১৬।  

 

জাষতর নাম : িাবর গম-২৪ 

জনবিয় নাম : িেীপ 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর)। 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১১০ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : োনার রাং সাো, চকচষক, আকার িড়। 

জাষতর ধরণ : আধুবনক 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

তাপ সহনশীল হওয়ায় হেবরষত হিানা যায়। শীে হির হয় ৬০-৬৫ বেষন। শীে বমঝারী িবত শীষে োনার পবরমাণ ৪৫-৫০টি 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১৪ - ২০ 

হহক্টর িবত ফলন (টন) : ৩.৫-৫.১ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৫০০ গ্রাম - ৫২০ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর হেণী : মাঝাবর উচু , মাঝাবর বনচু জবম 

উপষযাগী মাটি : হোআঁশ, হিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর হমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

রবি(নষেম্বষরর ২য় সপ্তাহ হষত বডষসম্বষরর ১ম সপ্তাহ)। 

ফসল হতালার সময় : 

বচত্র মাষসর িথম সপ্তাহ হথষক মধ্য বচত্র। 

তষথ্যর উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাত িই, খন্ড-২, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, হসষেম্বর, ২০১৬।  

 

ফসল : গম 

জাষতর নাম : িাবর গম-২৫ 

জনবিয় নাম : নাই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১১০ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : োনার রাং সাো, চকচষক, আকার িড়, হাজার োনার ওজন-৫৪- ৫৮ গ্রাম। 

জাষতর ধরণ : আধুবনক 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

তাপ সহনশীল হওয়ায় হেবরষত হিানা যায়। ৫৭-৬২ বেষন শীে হির হয়।শীে বমঝারী িবত শীষে োনার পবরমাণ ৪৫-৫০টি। 
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শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১৫ - ১৮ 

হহক্টর িবত ফলন (টন) : ৩.৬-৪.৬ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৫০০ গ্রাম - 

উপষযাগী ভূবমর হেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : হোআঁশ, হিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর হমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

রবি(নষেম্বষরর ২য় সপ্তাহ হষত বডষসম্বষরর ১ম সপ্তাহ)। 

ফসল হতালার সময় : 

বচত্র মাষসর িথম সপ্তাহ হথষক মধ্য বচত্র। 

হরাগ িবতষরাধ ক্ষমতা : পাতা ঝলসাষনা হরাগ /পাতার োগ হরাগ 

তষথ্যর উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাত িই, খন্ড-২, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, হসষেম্বর, ২০১৬।  

 

জাষতর নাম : িাবর গম-২৬ 

জনবিয় নাম : নাই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১০৮ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : োনার রাং সাো, চকচষক, আকার িড়, হাজার োনার ওজন-৪৮- ৫২ গ্রাম। 

জাষতর ধরণ : আধুবনক 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

তাপ সহনশীল হওয়ায় হেবরষত হিানা যায়। শীে হির হয় ৬০-৬৫ বেষন। শীে বমঝারী িবত শীষে োনার পবরমাণ ৪৫-৫০টি 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১৪ - ১৮ 

হহক্টর িবত ফলন (টন) : ৩.৫-.৪.৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৫০০ গ্রাম - ৫২০ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর হেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : হোআঁশ, হিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর হমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

রবি(নষেম্বষরর ২য় সপ্তাহ হষত বডষসম্বষরর ১ম সপ্তাহ)। 

ফসল হতালার সময় : 

বচত্র মাষসর িথম সপ্তাহ হথষক মধ্য বচত্র। 

হপাকামাকড় িবতষরাধ ক্ষমতা : কাণ্ড বেদ্রকারী মাজরা হপাকা 

হরাগ িবতষরাধ ক্ষমতা : পাতা ঝলসাষনা হরাগ /পাতার োগ হরাগ 

তষথ্যর উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাত িই, খন্ড-২, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, হসষেম্বর, ২০১৬।   

 

জাষতর নাম : িাবর গম-২৭ 

জনবিয় নাম : নাই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর)। 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১১০ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : োনার রাং সাো, চকচষক, আকার হোট , হাজার োনার ওজন ৩৫- ৪০ গ্রাম। 

জাষতর ধরণ : আধুবনক 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

বনশান পাতা বকছুটা সরু ও খাড়া। ৬০-৬৫ বেষন শীে হির হয় । শীে লম্বা, িবত শীষে োনার পবরমাণ ৪৫-৫০টি। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১৬ - ২২ 

হহক্টর িবত ফলন (টন) : ৪.০-৫.৪ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৫০০ গ্রাম - ৫২০ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর হেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : হোআঁশ, হিষল-ষোআঁশ 
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উৎপােষনর হমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

রবি(নষেম্বষরর ২য় সপ্তাহ হষত বডষসম্বষরর ১ম সপ্তাহ)। 

ফসল হতালার সময় : 

বচত্র মাষসর িথম সপ্তাহ হথষক মধ্য বচত্র। 

হরাগ িবতষরাধ ক্ষমতা : পাতার মবরচা হরাগ 

তষথ্যর উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাত িই, খন্ড-২, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, হসষেম্বর, ২০১৬।   

 

 

জাষতর নাম : িাবর গম-২৮ 

জনবিয় নাম : নাই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১০৯ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : োনার রাং সাো, চকচষক, আকার লম্বা, হাজার োনার ওজন-৪৩- ৪৮ গ্রাম। 

জাষতর ধরণ : আধুবনক 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

জীিন কাল কম ও তাপ সহনশীল হওয়ায় হেবরষত হিানা যায়। ৫৫-৬০ বেষন শীে হির হয় । শীে মাঝারী লম্বা, িবত শীষে োনার পবরমাণ 

৪৫-৫০টি। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১৬ - ২২ 

হহক্টর িবত ফলন (টন) : ৪.০-৫.৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৫০০ গ্রাম - ৫২০ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর হেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : হোআঁশ, হিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর হমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

রবি(নষেম্বষরর ২য় সপ্তাহ হষত বডষসম্বষরর ১ম সপ্তাহ) 

ফসল হতালার সময় : 

বচত্র মাষসর িথম সপ্তাহ হথষক মধ্য বচত্র। 

তষথ্যর উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাত িই, খন্ড-২, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, হসষেম্বর, ২০১৬।  

 

জাষতর নাম : িাবর গম-২৯ 

জনবিয় নাম : নাই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১১০ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : োনার রাং সাো, চকচষক, আকার মাঝারী, হাজার োনার ওজন ৪৪-৪৮ গ্রাম। 

জাষতর ধরণ : আধুবনক 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

জাতটি খাষটা হওয়ায় এিাং কাণ্ড শক্ত হওয়ায় সহষজ হহষল না। চারার কুবশ খাড়া থাষক। উপষরর কাষণ্ডর বগড়ায় মাঝারী পবরমাষণ হরাম 

থাষক।শীষে মাঝারী ঘন হমাষমর মষতা আিরণ থাষক । ৬০-৬৪ বেষন শীে হির হয় ।শীে লম্বা, িবত শীষে োনার পবরমাণ ৪৫-৫০। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১৬ - ২০ 

হহক্টর িবত ফলন (টন) : ৪.০-৫.০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৫০০ গ্রাম - ৫২০ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর হেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : হোআঁশ, হিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর হমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

রবি(নষেম্বষরর ২য় সপ্তাহ হষত বডষসম্বষরর ১ম সপ্তাহ) 

ফসল হতালার সময় : 
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বচত্র মাষসর িথম সপ্তাহ হথষক মধ্য বচত্র। 

হরাগ িবতষরাধ ক্ষমতা : পাতার মবরচা হরাগ 

তষথ্যর উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, খন্ড-২, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, হসষেম্বর, ২০১৬।  

 

জাষতর নাম : িাবর গম-৩০ 

জনবিয় নাম : নাই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১০০ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : োনার রাং সাো, চকচষক, আকার মাঝারী, হাজার োনার ওজন ৪৪-৪৮ গ্রাম। 

জাষতর ধরণ : আধুবনক 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

কুবশ বকছুটা হহলাষনা; বনশান পাতা চওড়া ও হহলাষনা এিাং এর হখাষল হমাষমর মষতা আিরণ থাষক। কাণ্ড ও শীষে হালকা হমাষমর মষতা 

আিরণ থাষক । জীিন কাল কম ও তাপ সহনশীল । ৫৭-৬২ বেষন শীে হির হয় । শীে লম্বা, িবত শীষে োনার পবরমাণ ৪৫-৫০টি। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১৮ - ২২ 

হহক্টর িবত ফলন (টন) : ৪.৫-৫.৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৫০০ গ্রাম - ৫২০ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর হেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : হোআঁশ, হিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর হমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

রবি(নষেম্বষরর ২য় সপ্তাহ হষত বডষসম্বষরর ১ম সপ্তাহ) 

ফসল হতালার সময় : 

বচত্র মাষসর িথম সপ্তাহ হথষক মধ্য বচত্র। 

হরাগ িবতষরাধ ক্ষমতা : পাতার মবরচা হরাগ 

তষথ্যর উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, খন্ড-২, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, হসষেম্বর, ২০১৬।  

 

জাষতর নাম : িাবর গম-৩২ 

জনবিয় নাম : হনই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর)। 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১০০ 

জাষতর ধরণ : আধুবনক 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

তাপ সহনশীল হওয়ায় হেবরষত হিানা যায়।  ৬৫-৬৯ বেষন শীে হির হয় । পাকার সময় শীে হলুে হষলও বনশান পাতা ও শীষের বনষচর 

বেক  সবুজ থাষক।বনশান পাতা আধা হহলাষনা। শীে লম্বা   িবত শীষে োনার পবরমাণ ৪০-৪৫টি। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১৮ - ২০ 

হহক্টর িবত ফলন (টন) : ৪.৬ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৫০০ গ্রাম - ৪৯০ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর হেণী : মাঝাবর বনচু জবম 

উপষযাগী মাটি : হোআঁশ, হিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর হমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

রবি(নষেম্বষরর ২য় সপ্তাহ হষত বডষসম্বষরর ১ম সপ্তাহ)। 

ফসল হতালার সময় : 

বচত্র মাষসর িথম সপ্তাহ হথষক মধ্য বচত্র। 

তষথ্যর উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, খন্ড-২, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, হসষেম্বর, ২০১৬।  

 

জাষতর নাম : িাবর গম-৩৩ 
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জনবিয় নাম : হনই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর)। 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ১১২ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : োনার রাং সাো, চকচষক এিাং আকাষর মাঝাবর, হাজার োনার ওজন ৪৫-৫২ গ্রাম। 

জাষতর ধরণ : আধুবনক 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

জাতটি  বজঙ্ক সমৃদ্ধ (৫০-৫৫ বজ বপ এস) এিাং কাণ্ড শক্ত হওয়ায় সহষজ হহষল  পষড় না। বনশাণ পাতা চওড়া। ৬০-৬৪ বেষন শীে হির হয়। 

শীে লম্বা, িবত শীষে োনার পবরমাণ ৪২-৪৭ টি। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১৬ - ২০ 

হহক্টর িবত ফলন (টন) : ৪.০-৫.০ 

িবত একর (১০০ শতষক) জবম হরাপণ/িপন করষত িীষজর পবরমান : ৫০০ গ্রাম - ৫০০ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর হেণী : মাঝাবর বনচু জবম 

উপষযাগী মাটি : হোআঁশ, হিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর হমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

রবি(নষেম্বষরর ২য় সপ্তাহ হষত বডষসম্বষরর ১ম সপ্তাহ)। 

ফসল হতালার সময় : 

বচত্র মাষসর িথম সপ্তাহ হথষক মধ্য বচত্র। 

তষথ্যর উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, খন্ড-২, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, হসষেম্বর, ২০১৬।  

 

পুবষ্ট্মান : 

িবত ১০০ গ্রাম গষমর আটায় পাওয়া যাষি ৩৬৪ বকষলা কযালবর, হসাবডয়াম ২ বমবলগ্রাম, পটাবসয়াম ১০৭ বমবলগ্রাম, খাদ্যআঁশ ২.৭ গ্রাম, 

হিাটিন ১০ গ্রাম। 

তষথ্যর উৎস : 

কৃবে ডাইবর, কৃবে তথ্য সাবে িস, ২০১৭। 

 

িীজ ও িীজতলার তথ্য 

িণ িনা : িীজ সাবরষত এিাং বেটিষয় হিানা যায়। তষি সাবরষত িীজ িপন করা উত্তম। সাবরষত িপষনর জন্য জবম বতরীর পর লাঙ্গল বেষয় সরু 

নালা বতরী কষর ৮ ইবঞ্চ দূরষের সাবরষত ১.৫-২.০ হসবম(০.৫ - ০.৮ ইবঞ্চ)। গেীষর িীজ িপন করষত হষি। আমন ধান কাটার পর জবমষত 

‘হজা’ আসষল পাওয়ার টিলারচাবলত িীজ িপন যষের সাহাষে একচাষে সাবরষত িীজ িপন করা যায়। 

োল িীজ বনি িাচন : 

োল িীজ তরতাজা /উজ্জ্বল, এর গজাষনার হার  ও ফলন হিবশ । পাষত্রর সি িীজ পবরষ্কার, পবরচ্ছন্ন, স্বাোবিক ও  একই আকার-িকাষরর 

হষত হষি। বচটা  ও আগাোর মাত্রা,  হরাগ, হপাকা ও অন্য িীষজর বমশাল মুক্ত, নগণ্য  িা খুিই কম হষি । এষত আিাে খরচ কষম, তষি  ফলন 

িাষড় । হলুে ট্যাগ/ষলষেষল বিশ্বস্থ  ব্যবক্ত িা িবতষ্ঠাষনর এিাং সাো/ নীল ট্যাগ/ষলষেষল সরকাষরর তোিধাষন উৎপাবেত ও পরীবক্ষত হষত 

হষি।  

িীজতলা িস্তুতকরণ : িীজ সাবরষত এিাং বেটিষয় হিানা যায়। তষি সাবরষত িীজ িপন করা উত্তম। সাবরষত িপষনর জন্য জবম বতরীর পর 

লাঙ্গল বেষয় সরু নালা বতরী কষর ৮ ইবঞ্চ দূরষের সাবরষত ১.৫-২.০ হসবম(০.৫ - ০.৮ ইবঞ্চ)। গেীষর িীজ িপন করষত হষি। আমন ধান 

কাটার পর জবমষত ‘হজা’ আসষল পাওয়ার টিলারচাবলত িীজ িপন যষের সাহাষে একচাষে সাবরষত িীজ িপন করা যায়। 

 

 

িীজতলা পবরচচ িা : নাই 

তষথ্যর উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাত িই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইবনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, হসষেম্বর, ২০১৪। 

 

চােপদ্ধবত : 

োল িীজ বনি িাচনঃ 

িীজ তরতাজা /উজ্জ্বল, এর গজাষনার হার  ও ফলন হিবশ । পাষত্রর সি িীজ পবরষ্কাবর পবরচ্ছন্ন, স্বাোবিক ও  একই আকার-িকাষরর। বচটা  ও 

আগাোর মাত্রা,  হরাগ, হপাকা ও অন্য িীষজর বমশাল মুক্ত, নগণ্য  িা খুিই কম । এষত আিাে খরচ কষম, তষি  ফলন িাষড় । হলুে 

ট্যাগ/ষলষেষল বিশ্বস্থ  ব্যবক্ত িা িবতষ্ঠাষনর এিাং সাো/ নীল ট্যাগ/ষলষেষল সরকাষরর তোিধাষন উৎপাবেত ও পরীবক্ষত । 
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িপন পদ্ধবতঃ 

িীজ সাবরষত এিাং বেটিষয় হিানা যায়। তষি সাবরষত িীজ িপন করা উত্তম। সাবরষত িপষনর জন্য জবম বতরীর পর লাঙ্গল বেষয় সরু নালা 

বতরী কষর ৮ ইবঞ্চ দূরষের সাবরষত ১.৫-২.০ হসবম(০.৫  - ০.৮ ইবঞ্চ)  . গেীষর িীজ িপন করষত হষি। আমন ধান কাটার পর জবমষত ‘হজা’ 

আসষল পাওয়ার টিলারচাবলত িীজ িপন যষের সাহাষে একচাষে সাবরষত িীজ িপন করা যায়। 

জবম হশাধন সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িীজ হশাধন সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

  

তষথ্যর উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাত িই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, হসষেম্বর, ২০১৪। 

মৃবত্তকা : 

পাবন জষম না এমন হালকা হিষল হোআঁশ হথষক হোআঁশ মাটি। 

মৃবত্তকা পরীক্ষা গষিেণাগাষরর ঠিকানা : 

মৃবত্তকাসম্পেউন্নযন়ইনবিটিউটবিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

সার পবরবচবত : 

সার পবরবচবত বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

হেজাল সার হচনার উপায় : 

হেজাল সার শনাক্তকরণ সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

ফসষলর সার সুপাবরশ : 

  

সাষরর নাম                                                               পবরমাণ )হকবজ /

হহক্টর( 

ইউবরয়া                                      ১৫০ -১৭৫ 

টিএসবপ/ বডএবপ                                       ১২৫-১৩৮ 

এমওবপ                                                                                                                              ৭৫-১০০ 

বজপসাম                                           ১০০-১১২ 

িবরক এবসডঃ                                               ৫-৬ 

  

সাষরর নাম                                                               পবরমাণ)গ্রাম/ শতক( 

ইউবরয়া                                      ৭৩০-৮৯০ 

টিএসবপ/ বডএবপ                                      ৫৭০-৭৩০ 

এমওবপ                                                                                                                             ১৬০-২০০ 

বজপসাম                                           ৪৫০-৫০০ 

িবরক এবসডঃ                                               ২০ 

 

অনলাইনসারসুপাবরশবিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

https://drive.google.com/open?id=1RkAalyDEaNQqkNZrIn5knFWuTSRJQ5z-
https://drive.google.com/open?id=13z6coSEx-hxOyrnzHxJR4rNQkgSkH1mJ
http://www.srdi.gov.bd/
https://drive.google.com/open?id=1gR790YRQov5sKrNPR5RB_90jp3Nj6ptd
https://drive.google.com/open?id=17AJ4Rop7x7UDu1bfNoVjYSiOSe5M8him
http://www.frs-bd.com/
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হগাির/কষম্পাষ্ট্ শতক িবত ৩০-৪০ হকবজ িষয়াগ করষত হষি । বজি সার িীজ িপষনর ৭-১০ বেন পূষি ি মাটির সাষথ বমবশষয় হেয়া। পবরমাণমত 

এ সার বেষল বতন োষগর ইউবরয়া সার কম লাগষি। অন্যান্য সার হসচসহ চাষের হক্ষষত্র বনধ িাবরত ইউবরয়া সাষরর দুই তৃতীয়াাংশ এিাং সম্পূণ ি 

টিএসবপ, এমওবপ ও বজপসাম হশে চাষের পূষি ি িষয়াগ কষর মাটির সাষথ বমবশষয় বেষত হষি। িাকী এক তৃতীয়াাংশ ইউবরয়া িথম হসষচর 

সময় উপবর িষয়াগ করষত হষি। হসচোড়া চাষের হক্ষষত্র সম্পূণ ি সার অথ িাৎ ইউবরয়া, টিএসবপ, এমওবপ ও বজপসাম হশে চাষের সময় জবমষত 

িষয়াগ করষত হষি। 

তষথ্যর উৎস  :  

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, খন্ড -২ , িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সঙ্গস্করন, হসষেম্বর, ২০১৪।  

গম এর হসষচর তথ্য 

িণ িনা : মাটির িকার হেষে ২/৩ টি হসচ বেষত হয়। িথম হসচ চারার বতন পাতার সময় (িপষনর ১৭ হথষক ২১ বেন পষর ি, বিতীয় হসচ গষমর 

শীে হির হওয়ার সময় (িপষনর ৫৫ হথষক ৬০ বেন পর) এিাং ত্ তীয় হসচ োনা সময় (িপষনর ৭৫-৮০ বেন পর )বেষত হষি। 

হসচ ব্যিস্থাপনা : 

মাটির  িকার হেষে ২/৩ টি হসচ বেষত হয়। িথম হসচ চারার বতন পাতার সময় (িপষনর ১৭ হথষক ২১ বেন পষর ি, বিতীয় হসচ গষমর শীে 

হির হওয়ার  সময় (িপষনর ৫৫ হথষক ৬০ বেন পর) এিাং ত্ তীয় হসচ োনা  সময় (িপষনর ৭৫-৮০ বেন পর )বেষত হষি। 

হসচ ও বনকাশ পদ্ধবত : 

 নালা ও প্লািন হসচ ব্যিস্থা 

 

তষথ্যর উৎস : 

কৃেষকর বডবজটাল ঠিকানা ওষয়িসাইট , ৩১/১২/১৭। 

আগাোর নাম : বগচা/ গইচা 

আগাো জন্মাষনার হমৌসুম : খবরষফ হিবশ িাষড় । হম হথষক জুলাইষয়র মাষঝ ফুল হফাষট ও িীজ িাবত্ত হয় । 

িবতকাষরর উপায় : 

হসচ ও সার হেিার পর হজা আসা মাত্র আগাো  িাোই। 

তষথ্যর উৎস : 

েবক্ষণাঞ্চষলর উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা কাউবিল, নষেম্বর, ২০১৩। 

আগাোর নাম : চাপড়া ঘাস 

আগাো জন্মাষনার হমৌসুম : খবরষফ হিবশ িাষড়। খরা সইষত পাষর। এবিল হথষক জুলাইষয়র মাষঝ ফুল হফাষট ও িীজ িাবত্ত হয়।মাঝাবর হথষক 

উঁচু জবমসহ িায় সিখাষন আষকা িা োয়াষত এর বিচরণ। 

িবতকাষরর উপায় : 

হসচ ও সার হেিার পর হজা আসা মাত্র আগাো  িাোই। 

তষথ্যর উৎস : 

েবক্ষণাঞ্চষলর উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা কাউবিল, নষেম্বর, ২০১৩। 

আগাোর নাম : দুি িা 

আগাো জন্মাষনার হমৌসুম : খবরষফ হিবশ িাষড় ।ষম হথষক আগি মাষঝ ফুল হফাষট ও িীজ িাবত্ত হয় । 

িবতকাষরর উপায় : 

হসচ ও সার হেিার পর হজা আসা মাত্র আগাো িাোই। 
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তষথ্যর উৎস : 

েবক্ষণাঞ্চষলর উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা কাউবিল, নষেম্বর, ২০১৩। 

আগাোর নাম : মুথা / োোইল 

আগাো জন্মাষনার হমৌসুম : খবরষফ হিবশ িাষড়।জুন হথষক অষক্টািষরর মাষঝ ফুল হফাষট ও িীজ উৎপবত্ত হয়। 

িবতকাষরর উপায় : 

হসচ ও সার হেিার পর হজা আসা মাত্র আগাো েমন করুন। চারা গজাষনার ২০-২৫ বেন পর আগাো েমন করষত হষি। গাে খুি ঘন থাকষল 

পাতলা কষর বেষত হষি। ৪০ বেন আগাো মুক্ত রাখুন। 

তষথ্যর উৎস : 

েবক্ষণাঞ্চষলর উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা কাউবিল, নষেম্বর, ২০১৩। 

আিহাওয়া ও দুষয িাগ 

িাাংলা মাষসর নাম : বচত্র 

ইাংষরবজ মাষসর নাম : মাচ ি 

দুষয িাষগর নাম : তাপ িিাহ 

দুষয িাগ পূি িিস্তুবত : 

আগাম ও তাপ সহনশীল জাত িপন করুন। 

কৃবে আিহাওয়ার তথ্য হপষত বিক করুন 

দুষয িাগকালীন/দুষয িাগ পরিতী িস্তুবত : 

হেবড় না কষর পবরপক্ক গম হকষট বনন। পরিতী ফসষলর িস্তুবত বনন। 

িস্তুবত : আগাম ও তাপ সবহষ্ণু জাত হিানার জন্য বনি িাচন করুন। 

তষথ্যর উৎস : 

জলিায়ু পবরিতিন ও কৃবে - কৃবেবিে হমাঃ নজরুল ইসলাম, কৃবেবিে ডঃ আবু ওয়ালী রাবগি হাসান । এিাং েবক্ষণাঞ্চষলর উপষযাগী কৃবে 

িযুবক্ত- বি এ আর বস। 

িাাংলা মাষসর নাম : ফাল্গুন 

ইাংষরবজ মাষসর নাম : হফব্রুয়ারী 

দুষয িাষগর নাম : ঝড় বৃবষ্ট্/ বশলা বৃবষ্ট্ 

দুষয িাগ পূি িিস্তুবত : 

বনষ্কাশন নালা  িস্তত রাখুন।মাড়াইষয়র উপযুক্ত হষল হেবর না কষর তাড়াতাবড় ফসল হকষট বনন। 

কৃবে আিহাওয়ার তথ্য হপষত বিক করুন 

দুষয িাগকালীন/দুষয িাগ পরিতী িস্তুবত : 

তাড়াতাবড় অবতবরক্ত বৃবষ্ট্র পাবন হির করার ব্যিস্থা বনন।পরিতী ফসষলর িস্তুবত বনন। 

িস্তুবত : সাবরষত বুনুন, যাষত জবমর অবতবরক্ত বৃবষ্ট্র পাবন হির করার নালা রাখষত পাষরন। মাড়াইষয়র উপযুক্ত হষল হেবড় না কষর হরৌষদ্রাজ্জ্বল 

বেষন সকাষলর বেষক হকষট বনন। 

তষথ্যর উৎস : 

http://live.mpower-social.com/aesa/Disasters/filter/language:bn?crop=190
http://www.ais.gov.bd/site/page/e94d22c6-e29d-48c4-a012-4463dccd3b80/%E0%A6%95%E0%A7%83%E0%A6%B7%E0%A6%BF-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE
http://www.ais.gov.bd/site/page/e94d22c6-e29d-48c4-a012-4463dccd3b80/%E0%A6%95%E0%A7%83%E0%A6%B7%E0%A6%BF-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE
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জলিায়ু পবরিতিন ও কৃবে - কৃবেবিে হমাঃ নজরুল ইসলাম, কৃবেবিে ডঃ আবু ওয়ালী রাবগি হাসান । এিাং েবক্ষণাঞ্চষলর উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত 

- বি এ আর বস । 

 

গম এর হপাকার তথ্য 

হপাকার নাম : গষমর বিাং িাগ হপাকা 

হপাকা হচনার উপায় : িাোবম রষের হচো আকৃবতর হপাকা 

ক্ষবতর ধরণ : দুধ আসা অিস্থায় ক্ষবত হিশী কষর । ফষল গষমর গাষয় োগ হয় ও গম বচটা হয়। 

আক্রমষণর পয িায় : কুবশ 

ফসষলর হয অাংষশ আক্রমণ কষর : ফুল 

হপাকার হযসি স্তর ক্ষবত কষর : পূণ ি িয়স্ক , বনম্ফ 

ব্যিস্থাপনা : 

কাি িাবরল জাতীয় কীটনাশক( হযমন: হসবেন ৮৫ ডবিউবপ ২৭ গ্রাম) অথিা ডাইবমষথাষয়ট জাতীয় কীটনাশক হযমন ( হরাগর অথিা টাফগর 

২০ বমবল) ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় হে করুন ।ঔেধ হে করায় সতকিতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশক ব্যিহাষরর সতকিতা সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বেবজট করুন 

পূি ি-িস্তুবত : 

অবত বিলষম্ব িা অবত অবগ্রম গম চাে করষিন না; হক্ষত আগাো মুক্ত রাখুন; বনয়বমত মাঠ পবরেশ িন কষর আক্রমষণর শুরুষতই ব্যিস্থা বনন। 

তষথ্যর উৎস : 

সমবিত িালাই ব্যিস্থাপনা ও বিবেন্ন ফসষলর ক্ষবতকারক হপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত বিোগ, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট। 

হপাকার নাম : কাণ্ড বেদ্রকারী মাজরা হপাকা 

হপাকা হচনার উপায় : হগালাপী রষের কীট 

ক্ষবতর ধরণ : এ হপাকা গষমর কুবশ / মাইজ হকষট হেয় । আক্রান্ত কুবশ হলুে হষত থাষক এিাং এক সময় মারা যায় । 

আক্রমষণর পয িায় : কুবশ 

ফসষলর হয অাংষশ আক্রমণ কষর : কাষন্ডর হগোঁড়ায় 

হপাকার হযসি স্তর ক্ষবত কষর : কীড়া 

ব্যিস্থাপনা : 

শতকরা ৫ টি মরা শীে পাওয়া হগষল অনুষমাবেত থাষয়াবমষথাক্সাম(২০%)+ হিারাবনবলষিাল (২০%) জাতীয় কীটনাশক (ষযমনঃ বেরতাষকা 

১.৫ গ্রাম ) অথিা কারটাপ জাতীয় কীটনাশক (ষযমনঃ কারটাপ িা সানটাপ ২৪ গ্রাম ) ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় অথিা বফিবনল জাতীয় 

কীটনাশক (ষযমনঃ বরষজন্ট িা গুবল ১০-১৫ বমবল) ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় ১০ বেন পর পর ২-৩ িার হে করুন। ঔেধ হে করায় 

সতকিতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশক ব্যিহাষরর সতকিতা সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বেবজট করুন 

পূি ি-িস্তুবত : 

চারা হরাপষনর পর হক্ষষত কবঞ্চ িা ডাল পুষত বেষত হষি। 

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

বডষমর গাো সাংগ্রহ কষর নষ্ট্ করুন। আষলাক ফোঁষের সাহাষে হপাকা মথ সাংগ্রহ কষর েমন করুন। হাত জাল বেষয় হপাকা েমন করুন। আমন 

ধান কাটার পর চাে বেষয় নাড়া মাটিষত বমবশষয় িা পুবড়ষয় হফলুন। 

আষলাক ফোঁে সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

তষথ্যর উৎস : 

সমবিত িালাই ব্যিস্থাপনা ও বিবেন্ন ফসষলর ক্ষবতকারক হপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত বিোগ, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট। 

হপাকার নাম : জাি হপাকা 

হপাকা হচনার উপায় : খুি হোট সবুজাে সাো, নরম হেহ বিবশষ্ট্ 

ক্ষবতর ধরণ : এ হপাকা পাতা, গাে ও কবচ োনার রস চুষে খায়। এর আক্রমন হিবশ হষল শুটি হমাল্ড েক্রাষকর আক্রমন ঘষট এিাং গাে মষর 

যায় । 

আক্রমষণর পয িায় : িাড়ন্ত পয িায়, ফষলর িাড়ন্ত পয িায় 

ফসষলর হয অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা , ফল 

হপাকার হযসি স্তর ক্ষবত কষর : পূণ ি িয়স্ক , বনম্ফ 

ব্যিস্থাপনা : 

আক্রমণ হিবশ হষল ইবমডাষিাষরাবিড জাতীয় কীটনাশক (ষযমন এডমায়ার অথিা টিষডা ৭-১০ বমবলবলটার / ২মুখ) ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় 

িবত ৫ শতষক হে করষত হষি ১০ বেন পরপর ২/৩ িার। ঔেধ হে করায় সতকিতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশক ব্যিহাষরর সতকিতা সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বেবজট করুন 

পূি ি-িস্তুবত : 

আগাম গম িপন করুন। উন্নত জাষতর গম িপন করুন। বিলষম্ব গম িপন করষিন না। 

অন্যান্য : 

সািানযুক্ত পাবন হে করা যায় অথিা আধাোঙ্গা বনমিীষজর পাবন (১ বলটার পাবনষত ৫০ গ্রাম বনমিীজ হেষঙ্গ ১২ ঘন্টা বেবজষয় হরষখ হেঁষক 

বনষত হষি) আক্রান্ত গাষে ১০ বেন পর পর ৩ িার হে করষল হপাকা বনয়েন করা যায়। এোড়াও তামাষকর গুড়া (১০গ্রাম), সািাষনর গুড়া 

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

তষথ্যর উৎস : 

সমবিত িালাই ব্যিস্থাপনা ও বিবেন্ন ফসষলর ক্ষবতকারক হপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত বিোগ, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট। 

 

গম এর হরাষগর তথ্য 

হরাষগর নাম : গষমর িাি হরাগ 

হরাষগর কারণ : েত্রাক 

ক্ষবতর ধরণ : িীষজর আক্রান্ত স্থাষন কাষলা োগ পষড় এিাং আক্রান্ত স্থাষনর উপষরর অাংশ শাডা হষয় যায়। শীষের হগাড়ায় আক্রমন হষল শীে 

শুবকষয় সাো হষয় যায়। আক্রান্ত শীষের োনা অপুষ্ট্ হয় এিাং কুচবকষয় যায়। 

ফসষলর হয পয িাষয় আক্রমণ কষর : শীে অিস্থা , িাড়ন্ত পয িায় 

ফসষলর হয অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা 

https://drive.google.com/open?id=1Bc0N4zL0srQb4D66luy-ts-hyFz_YM4Q
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
http://pest2.bengalsols.com/
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ব্যিস্থাপনা : 

কাষি িন্ডাবজম জাতীয় েত্রাকনাশক (ষযমনঃ িেযাস্ক-২০০/বেট্যাোক্স-২০০ ইতযাবে ১০ গ্রাম  িবত ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয়) ১০ বেন পরপর 

২-৩ িার হশে বিষকষল হে করুন।  ঔেধ হে করায় সতকিতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বেবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাষরর সতকিতা সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

পূি ি-িস্তুবত : 

গষমর হক্ষত ও আইল আগাো মুক্ত রাখষত হষি। 

তষথ্যর উৎস : 

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

হরাষগর নাম : হগাড়া পচা হরাগ 

হরাষগর কারণ : হস্কষলষরাবশয়াম রলফবস েত্রাক 

ক্ষবতর ধরণ : মাটির সমতষল হগাড়ায় হলষে োগ হেখা যায়, পষর তা গাড় িাোবম হষয় আক্রান্ত জায়গার চার পাশ বঘষর হফষল। পষর পাতা 

শুবকষয় মারা যায়। জীিাণু মাটি িা ফসষলর পবর তযাক্ত অাংষশ অষন বেন হেঁষচ থাষক।বৃবষ্ট্ িা হসষচর পাবনর মাধ্যষম জবম হথষক আষরক 

জবমষত েড়াষত পাষর। 

ফসষলর হয পয িাষয় আক্রমণ কষর : িাড়ন্ত পয িায় 

ফসষলর হয অাংষশ আক্রমণ কষর : কাষন্ডর হগোঁড়ায় 

ব্যিস্থাপনা : 

কাষি িন্ডাবজম জাতীয় েত্রাকনাশক (ষযমনঃ ব্যাবেবিন/ হনাইন ইতযাবে ১০ গ্রাম িবত ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয়) ১০ বেন পরপর ২-৩ িার 

হশে বিষকষল হে করুন। ঔেধ হে করায় সতকিতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশক ব্যিহাষরর সতকিতা সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

 িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বেবজট করুন 

পূি ি-িস্তুবত : 

িীজষশাধন কষর িীজ িপন করুন। নাড়া পুবড়ষয় হফলুন। হরাগ িবতষরাধী জাত হযমন আকির, অঘ্রণী, িবতো, হসৌরে, হগৌরি িভৃবত জাষতর 

আিাে করুন। 

িীজ হশাধন সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

জবম সিসময় পবরবমত আদ্র ি রাখুন । 

তষথ্যর উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাত িই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইবনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সঙ্গস্করন, হসষেম্বর, ২০১৭।  

হরাষগর নাম : গষমর আলগা ঝুল হরাগ 

হরাষগর কারণ : আিীষলষগা বিটিবস েত্রাক 

ক্ষবতর ধরণ : এ হরাষগর আক্রমষণ গষমর শীষে কাষলা িষণ ির িচুর পবরমাষণ পাউডাষরর মত িস্তু হেখা যায়। আক্রমণ হিবশ হষল গষমর 

োনাগুষলা ঝষড় যায় এিাং শীেটি গমশুন্য েষন্ড পবরনত হয়। 

ফসষলর হয পয িাষয় আক্রমণ কষর : শীে অিস্থা 

ফসষলর হয অাংষশ আক্রমণ কষর : ফুল , িীজ 

http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=13z6coSEx-hxOyrnzHxJR4rNQkgSkH1mJ
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ব্যিস্থাপনা : 

কাষি িন্ডাবজম জাতীয় েত্রাকনাশক (ষযমনঃ ব্যাবেবিন/ হনাইন ইতযাবে ১০ গ্রাম িবত ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয়) ১০ বেন পরপর ২-৩ িার 

হশে বিষকষল হে করুন। ঔেধ হে করায় সতকিতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশক ব্যিহাষরর সতকিতা সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বেবজট করুন 

পূি ি-িস্তুবত : 

হরাগমুক্ত জবম হষত িীজ সাংগ্রহ করুন। িীজষশাধন করুন। ফসষলর পবরতযক্ত অাংশ সাংগ্রহ কষর পুবড়ষয় হফলুন। 

জবম হশাধন সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

আক্রান্ত গাে সাংগ্রহ কষর বংসাংস করুন। আক্রান্ত পাতা অপসারণ কষর মাটিষত পুষত হফলুন িা পুবড়ষয় হফলুন। 

তষথ্যর উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইবনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সঙ্গস্করন, হসষেম্বর, ২০১৭।  

 

হরাষগর নাম : পাতার মবরচা হরাগ 

হরাষগর কারণ : পাবক্সবনয়া বরকবন্ডটা েত্রাক 

ক্ষবতর ধরণ : িথষম নীষচর পাতাষত হোট হোট হগালাকার হলুোে োগ পষড়। পরিতীষত োগ সমূহ মবরচার মত িাোমী িা কালষচ রাং এ 

পবরনত হয়। হরাষগর লক্ষণ িথষম বনষচর পাতায় হেখা হেয় এিাং ধীষর ধীষর সি পাতা ও কাষন্ড হেখা হেয়। 

ফসষলর হয পয িাষয় আক্রমণ কষর : িাড়ন্ত পয িায় 

ফসষলর হয অাংষশ আক্রমণ কষর : কাণ্ড , পাতা 

ব্যিস্থাপনা : 

হিাবপষকানাজল জাতীয় েত্রাকনাশক (ষযমনঃ টিল্ট ২৫০ ইবস অথিা িাউড ২৫ ইবস অথিা অথিা হপাষটন্ট ২৫০ ইবস অথিা ২০ বমবলবলটার) 

িবত ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় ১০ বেন পরপর ২-৩ িার হশে বিষকষল ফসষল হে করুন ।ঔেধ হে করায় সতকিতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশক ব্যিহাষরর সতকিতা সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বেবজট করুন 

পূি ি-িস্তুবত : 

হরাগমুক্ত জবম হষত িীজ সাংগ্রহ করুন। িীজষশাধন করুন। ফসষলর পবরতযক্ত অাংশ সাংগ্রহ কষর পুবড়ষয় হফলুন। বিলষম্ব গম িপন করষিন না। 

জবম হশাধন সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

অন্যান্য : 

আক্রান্ত গাে সাংগ্রহ কষর বংসাংস করুন। আক্রান্ত পাতা অপসারণ কষর মাটিষত পুষত হফলুন িা পুবড়ষয় হফলুন। 

  

তষথ্যর উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, খন্ড-২, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, হসষেম্বর, ২০১৬। 

 

হরাষগর নাম : পাতা ঝলসাষনা হরাগ /পাতার োগ হরাগ 

https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=1RkAalyDEaNQqkNZrIn5knFWuTSRJQ5z-
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=1RkAalyDEaNQqkNZrIn5knFWuTSRJQ5z-
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হরাষগর কারণ : েত্রাক 

ক্ষবতর ধরণ : গাে মাটির উপষর আসষল িথষম বনষচর পাতায় হোট হোট িাোবম বডষমর আকার োগ পষড়। পষর োগ গুবল আকাষর িাড়ষত 

থাষক এিাং পাতা ঝলষস যায়। 

ফসষলর হয পয িাষয় আক্রমণ কষর : িাড়ন্ত পয িায় 

ফসষলর হয অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা 

ব্যিস্থাপনা : 

কপার অবক্সষিারাইড জাতীয় েত্রাকনাশক (ষযমনঃ কুিাবেট ১০ গ্রাম িা চযাবম্পয়ন ৭৭ ডবিউবপ ২০ গ্রাম ) িবত ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় 

অথিা হিাবপষকানাজল জাতীয় েত্রাকনাশক (ষযমনঃ টিল্ট ২৫০ ইবস অথিা িাউড ২৫ ইবস অথিা হপাষটন্ট ২৫০ ইবস @ ২০ বমবলবলটার) 

িবত ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় ১০ বেন পরপর ২-৩ িার হশে বিষকষল ফসষল হে করুন ।ঔেধ হে করায় সতকিতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশক ব্যিহাষরর সতকিতা সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বেবজট করুন 

পূি ি-িস্তুবত : 

হরাগ সহনশীল জাত িাবর গম- ২৪, িাবর গম-২৫,িাবর গম-২৬, িাবর গম-৩০ ব্যিহার করুন; 

 িীজ হশাধন করুন। 

িীজ হশাধন সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

অন্যান্য : 

আক্রান্ত গাে সাংগ্রহ কষর বংসাংস করুন। আক্রান্ত পাতা অপসারণ কষর মাটিষত পুষত হফলুন িা পুবড়ষয় হফলুন। 

তষথ্যর উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, খন্ড-২, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, হসষেম্বর, ২০১৬।  

 

 

গম এর ফসল হতালা এিাং সাংরক্ষষণর তথ্য 

ফসল হতালা : বচত্র মাষসর িথম সপ্তাহ হথষক মধ্য বচত্র। জবমর ফসষলর হসানালী রাং ধারন করষল তখন একটি শীে হাষত বনষয় দুহাত বেষয় 

ঘসা বেষল যবে শীে হথষক োনা সহষজ হির হষয় আষস এিাং ফুুঁ বেষল হখাসাগুষলা উষড় যায় অথিা োনাগুষলা বপষঠ উপর বৃদ্ধাঙ্গুষলর হনাখ 

বেষয় হজাষড় আঁচড় কাটষল যবে হকান োগ না পষড় তখন হিাঝষত হষি ফসল কোঁটার উপযুক্ত সময় হষয়ষে । 

ফসল সাংরক্ষষণর পূষি ি : 

মাড়াই, ঝারাই, িাোই ও শুকাষনা। ১.৭৫-২.৫ বমবলবমটার ফোঁকা চালুবন বেষয় িাোই  কষর বনন। 

িবক্রয়াজাতকরণ : 

গম োল কষর শুকাষনার পর ঠাণ্ডা কষর  চষটর িস্তায়/ড্রাষম েড়র সাংরক্ষষণর জন্য িস্তুত রাখুন। 

সাংরক্ষণ : পবল ব্যাষগ েষর চষটর িস্তায়/ষকষরাবসন/বিস্কুষটর টিন, ধাতি িা প্লাবিষকর ড্রাম, পবলবথন ব্যাগ ইতযাবে গমিীজ সাংরক্ষষণর জন্য 

উত্তম। িীজ সাংরক্ষষণর পাত্রটি পবরষ্কার, শুকষনা, িায়ুষরাধী ও বেদ্রমুক্ত হষত হষি। িীজ বেষয় পাত্র েবতি করষত হষি যাষত পাষত্রর বেতষর ফোঁকা 

জায়গা রাখষিন না ।পাত্র েবতি না হষল কাপড় িা কাগষজর বিবেষয় শুকষনা পবরষ্কার িালু েষর ফোঁকা জায়গা পূণ ি কষর োলোষি ঢাকনা 

আটবকষয় মাচা িা কাষঠর পাটাতষনর উপর রাখুন। 

তষথ্যর উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই -১, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট,  ,গম গষিেণা হকন্দ্র, বেনাজপুর , েবক্ষণ অঞ্চষলর উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত। 

https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=13z6coSEx-hxOyrnzHxJR4rNQkgSkH1mJ
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গম এর িীজ উৎপােন এিাং সাংরক্ষষণর তথ্য 

িীজ উৎপােন : 

সুস্থ ও হরাগ মুক্ত গাে হথষক িীজ সাংগ্রহ করষত হষি। 

িীজ সাংরক্ষণ: 

মাড়াই, ঝারাই কষর ১.৭৫-২.৫ বমবম ফোঁকা চালুবন বেষয় িাোই  কষর বনন। গম ৩-৪ বেন োল কর হনষড়ষচষড়   হরাষে শুকাষনার পর 

কষয়কটি  িীজেোঁষত  কামড়  বেষল  কট শষব্দ  োাংষল তা  ১২%  আদ্র িতায়  আষে ধষর হনয়া যায়, যা  হগালাজাষতর  উপযুক্ত । ঠাণ্ডা কষর  চষটর 

িস্তায়/ড্রাষম েড়র সাংরক্ষষণর জন্য িস্তুত রাখুন । পবল ব্যাষগ েষর চষটর িস্তায়/ষকষরাবসন/বিস্কুষটর টিন, ধাতি িা প্লাবিষকর ড্রাম, পবলবথন 

ব্যাগ ইতযাবে গমিীজ সাংরক্ষষণর জন্য উত্তম। িীজ সাংরক্ষষণর পাত্রটি পবরষ্কার, শুকষনা, িায়ুষরাধী ও বেদ্রমুক্ত হষত হষি। িীজ  বেষয়  পাত্র 

েবতি করষত হষি যাষত পাষত্রর বেতষর ফোঁকা জায়গা  রাখষিন না ।পাত্র েবতি না হষল কাপড় িা  কাগষজর বিবেষয় শুকষনা পবরষ্কার  িালু েষর 

ফোঁকা জায়গা পূণ ি কষর োলোষি ঢাকনা আটবকষয় মাচা িা কাষঠর পাটাতষনর উপর রাখুন। 

তষথ্যর উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, হসষেম্বর, ২০১৪। 

 

গম এর কৃবে উপকরণ 

িীজিাবপ্ত স্থান : 

িীজ উৎপােন কারী  চাবে, বডএই র িকল্প, বিএবডবস  ও হকাম্পানীর  িীজ বডলারএর হোকান।  বি এ আর আই  এর  আঞ্চবলক হকন্দ্র। 

িাাংলাষেশ কৃবে উন্নয়ন কষপ িাষরশন (বিএবডবস) িীজ বিক্রয়ষকষন্দ্রর তথ্য হপষত বিক করুন 

সার ও িালাইনাশক িাবপ্তস্থান : 

 বিএবডবস এর সার  বিক্রয় হকন্দ্র। সরকার অনুষমাবেত সার বডলার।  হগাির/ বজি সার িাবপ্ত সাষপষক্ষ।  িালাইনাশক  স্থানীয় িাজাষর পাওয়া 

যায়। 

সার বডলার এর বিস্তাবরত তথ্য হপষত বিক করুন 

  

তষথ্যর উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাত িই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইবনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, হসষেম্বর, ২০১৪। 

গম এর খামার যেপাবতর তথ্য 

 

 

যষের নাম : হিড প্লানটার 

যষের ধরন : অন্যান্য 

যষের পবরচালনা পদ্ধবত : 

যষের উপকাবরতা : 

হিড এ ফসল চাে করষল হসচ খরচ ও সময় ২৫% কম হয় এিাং এষক্ষষত্র েষমরও সােয় হয়। 

এ যষের সাহাষে ঘণ্টায় ২৫-২৭% জবমষত িীজ িপন করা যায়। 

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
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যষের বিবশষ্ট্য : 

যেটি বেষয় ১-২ চাষে  হিড বতবর ,সার িষয়াগ ও িীজ িপষনর কাজ একই সষঙ্গ করা যায়। 

যেটি িারা বনয়বেতোষি গম, ভুট্টা, পাট, ধান, হতলিীজ, মুগ, বতল, ডাল শস্য, সিবজ িীজ িপন করা যায় । 

স্থায়ী হিড এ অিবশষ্ট্াাংশ হরষখ শূন্য চাষে িীজ িপন করা যায়। 

  

রক্ষণাষিক্ষণ : ব্যিহাষরর পর মাটি ও পাবন ধুষয় মুষে পবরষ্কার কষর রাখুন। 

তষথ্যর উৎস : 

খামার যাবেকীকরন এর মাধ্যষম ফসল উৎপােন বৃবদ্ধ িকল্প- ২য় পয িায় (২য় সাংষশাবধত), কৃবে সম্প্রসারণ অবধেপ্তর (বড এ ই), খামারিাড়ী, 

ফাম িষগট, ঢাকা-১২১৫। জানুয়াবর , ২০১৮। 

যষের নাম : বসডার 

যষের ধরন : অন্যান্য 

যষের পবরচালনা পদ্ধবত : 

যেটি পাওয়ার টিলার িারা চাবলত হয়। 

যষের ক্ষমতা : কায িক্ষমতা ঘণ্টায় ৩০-৩৫ শতাাংশ । 

যষের উপকাবরতা : 

যেটি িারা বনয়বেতোষি গম, ভুট্টা, পাট, ধান, হতলিীজ, মুগ, বতল, ডাল শস্য, সিবজ িীজ িপন করা যায় । 

রক্ষণাষিক্ষণ : ব্যিহাষরর পর মাটি ও পাবন ধুষয় মুষে পবরষ্কার কষর রাখুন। 

তষথ্যর উৎস : 

খামার যাবেকীকরন এর মাধ্যষম ফসল উৎপােন বৃবদ্ধ িকল্প- ২য় পয িায় (২য় সাংষশাবধত), কৃবে সম্প্রসারণ অবধেপ্তর (বড এ ই), খামারিাড়ী, 

ফাম িষগট, ঢাকা-১২১৫। জানুয়াবর , ২০১৮। 

 

গম এর িাজারজাত করষণর তথ্য 

িথাগত ফসল পবরিহন ব্যিস্থা : 

মাথায়, িোঁষশর োষড় কষর কোঁষধ কষর পবরিহণ। 

আধুবনক ফসল পবরিহন ব্যিস্থা : 

েযান গাবড়,  িবল, িাক,  কাোড ি েযান। 

িথাগত িাজারজাত করণ : 

চষটর িস্তায়, মাটিরমটকায়, ড্রাষম। 

আধুবনক পদ্ধবতষত িাজারজাত করণ : 

আটা অথিা ময়ো কষর। পবল -প্যষকট িাজার জাত কষর। 

ফসল িাজারজাতকরষনর বিস্তাবরত তথ্য হপষত বিক করুন 

তষথ্যর উৎস : 

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

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