
                                                            চীনাবাদাম চাষের ববস্তাবরত বববরণী 

জাত পবরবচবত 

 

রবব মমৌসুষমর জাত 

জাষতর নাম : ববনা চীনাবাদাম-১ 

জনবিয় নাম : মনই 

উদ্ভাবনকারী িবতষ্ঠান : বাাংলাষদশ পরমাণু কৃবে গষবেণা ইনবিটিউট (ববনা) 

গড় জীবনকাল িায ়(বদন): ১৫০ 

ফলষনর গুণগত বববশষ্ট্য : বীষজর আকার বড়, বীষজর আবরণ সাদাষট। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বববশষ্ট্য : 

গাছ খাষটা আকৃবতর, পাতা গাঢ় সবুজ। 

উচ্চতা (ইবি) : ১২.৬ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১৫ - ১৬ 

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৩.৮ 

িবত শতক বীজতলায় বীষজর পবরমান : ৪৮০ - ৫০০ গ্রাম 

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/বপন করষত বীষজর পবরমান : ৪৮ - ৫০ মকবজ 

উপষযাগী মাটি : মবষল, মদাআঁশ, মবষল-মদাআঁশ 

উৎপাদষনর মমৌসুম : রবব 

বপষনর উপযুক্ত সময় : 

১৫ কাবতিক েষত ১৫ অগ্রোয়ণ (নষেম্বষরর ১ম মেষক মশে পয িন্ত) 

ফসল মতালার সময় : 

বপষনর ১৫০-১৬০ বদন। 

মরাগ িবতষরাধ ক্ষমতা : মবরচা 

তষের উৎস : 

 বাাংলাষদশ পরমানু গষবেণা ইনবিটিউট, ১৮/০১/২০১৮ 

 

জাষতর নাম : ববনা চীনাবাদাম-২ 

জনবিয় নাম : মনই 

উদ্ভাবনকারী িবতষ্ঠান : বাাংলাষদশ পরমাণু কৃবে গষবেণা ইনবিটিউট (ববনা) 

গড় জীবনকাল িায ়(বদন): ১৫০ 
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ফলষনর গুণগত বববশষ্ট্য : বীষজর আকার বড়, বীষজর আবরণ তামাষট। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বববশষ্ট্য : 

আগাম পাষক, মরাগবালাই সেনশীল। 

উচ্চতা (ইবি) : ১১.০২ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১২ - ১৩ 

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৩.২ 

িবত শতক বীজতলায় বীষজর পবরমান : ৪৮০ - ৫০০ গ্রাম 

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/বপন করষত বীষজর পবরমান : ৪৮ - ৫০ মকবজ 

উপষযাগী মাটি : মবষল, মদাআঁশ, মবষল-মদাআঁশ 

উৎপাদষনর মমৌসুম : রবব 

বপষনর উপযুক্ত সময় : 

১৫ কাবতিক েষত ১৫ অগ্রোয়ণ (নষেম্বষরর ১ম মেষক মশে পয িন্ত) 

ফসল মতালার সময় : 

বপষনর ১৫০-১৬০ বদন। 

মরাগ িবতষরাধ ক্ষমতা : মবরচা 

তষের উৎস : 

বাাংলাষদশ পরমানু গষবেণা ইনবিটিউট, ১৮/০১/২০১৮ 

 

জাষতর নাম : ববনা চীনাবাদাম-৩ 

জনবিয় নাম : মনই 

উদ্ভাবনকারী িবতষ্ঠান : বাাংলাষদশ পরমাণু কৃবে গষবেণা ইনবিটিউট (ববনা) 

গড় জীবনকাল িায ়(বদন): ১৫০ 

ফলষনর গুণগত বববশষ্ট্য : বীষজর আকার বড়, বীষজর আবরণ তামাষট। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বববশষ্ট্য : 

বড় বড় দানা। 

উচ্চতা (ইবি) : ১২.৫ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১২ - ১৩ 

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৩ 

িবত শতক বীজতলায় বীষজর পবরমান : ৫০০ - ৫২০ গ্রাম 
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িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/বপন করষত বীষজর পবরমান : ৫০ - ৫২ মকবজ 

উপষযাগী মাটি : মবষল, মদাআঁশ, মবষল-মদাআঁশ 

উৎপাদষনর মমৌসুম : রবব 

বপষনর উপযুক্ত সময় : 

১৫ কাবতিক েষত ১৫ অগ্রোয়ণ (নষেম্বষরর ১ম মেষক মশে পয িন্ত) 

ফসল মতালার সময় : 

বপষনর ১৫০-১৬০ বদন। 

মরাগ িবতষরাধ ক্ষমতা : মবরচা 

তষের উৎস : 

বাাংলাষদশ পরমানু গষবেণা ইনবিটিউট, ১৮/০১/২০১৮ 

 

জাষতর নাম : ববনা চীনাবাদাম-৪ 

জনবিয় নাম : মনই 

উদ্ভাবনকারী িবতষ্ঠান : বাাংলাষদশ পরমাণু কৃবে গষবেণা ইনবিটিউট (ববনা) 

গড় জীবনকাল িায ়(বদন): ১৪৫ 

ফলষনর গুণগত বববশষ্ট্য : দানার আকার মধ্যম, মগালাকার রাং োলকা বাদামী। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বববশষ্ট্য : 

গাছ খাড়া, িবত গাষছ ৬-৭ টি শাখা োষক, পাতার রাং োলকা সবুজ। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১৪ - ১৫ 

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৩.৫ 

িবত শতক বীজতলায় বীষজর পবরমান : ৪৮০ - ৫০০ গ্রাম 

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/বপন করষত বীষজর পবরমান : ৪৮ - ৫০ মকবজ 

উপষযাগী মাটি : মবষল, মদাআঁশ, মবষল-মদাআঁশ 

উৎপাদষনর মমৌসুম : রবব 

বপষনর উপযুক্ত সময় : 

১৫ কাবতিক েষত ১৫ অগ্রোয়ণ (নষেম্বষরর ১ম মেষক মশে পয িন্ত) 

ফসল মতালার সময় : 

বপষনর ১৪০-১৫০ বদন। 

মরাগ িবতষরাধ ক্ষমতা : মবরচা 

তষের উৎস : 
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বাাংলাষদশ পরমানু গষবেণা ইনবিটিউট, ১৮/০১/২০১৮ 

 

জাষতর নাম : ববনা চীনাবাদাম-৫ 

জনবিয় নাম : মনই 

উদ্ভাবনকারী িবতষ্ঠান : বাাংলাষদশ পরমাণু কৃবে গষবেণা ইনবিটিউট (ববনা) 

গড় জীবনকাল িায ়(বদন): ১৪৫ 

ফলষনর গুণগত বববশষ্ট্য : দানার আকার মধ্যম। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বববশষ্ট্য : 

গাছ খাষটা, ফুল মফাটা মেষক পবরপক্ক পয িন্ত ৮ বিএস/বমিঃ লবনাক্তটা সেয করষত পাষর। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১৩ - ১৪ 

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৩.৪ 

িবত শতক বীজতলায় বীষজর পবরমান : ৪৮০ - ৫০০ গ্রাম 

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/বপন করষত বীষজর পবরমান : ৪৮ - ৫০ মকবজ 

উপষযাগী মাটি : মবষল, মদাআঁশ, মবষল-মদাআঁশ 

উৎপাদষনর মমৌসুম : রবব 

বপষনর উপযুক্ত সময় : 

১৫ কাবতিক েষত ১৫ অগ্রোয়ণ (নষেম্বষরর ১ম মেষক মশে পয িন্ত) 

ফসল মতালার সময় : 

বপষনর ১৪০-১৫০ বদন। 

মরাগ িবতষরাধ ক্ষমতা : মবরচা 

তষের উৎস : 

বাাংলাষদশ পরমানু গষবেণা ইনবিটিউট, ১৮/০১/২০১৮ 

 

জাষতর নাম : ববনা চীনাবাদাম-৬ 

জনবিয় নাম : মনই 

উদ্ভাবনকারী িবতষ্ঠান : বাাংলাষদশ পরমাণু গষবেণা ইনবষ্ট্টিউট (ববনা) 

গড় জীবনকাল িায ়(বদন): ১৪৫ 

ফলষনর গুণগত বববশষ্ট্য : দানার আকার মধ্যম। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বববশষ্ট্য : 
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গাছ খাষটা, ফুল মফাটা মেষক পবরপক্ব পয িন্ত ৮ বিএস/বমবল লবনাক্তটা সেয করষত পাষর। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১১ - ১২ 

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ২.৯ 

িবত শতক বীজতলায় বীষজর পবরমান : ৪৮০ - ৫০০ গ্রাম 

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/বপন করষত বীষজর পবরমান : ৪৮ - ৫০ মকবজ 

উপষযাগী মাটি : মবষল, মদাআঁশ, মবষল-মদাআঁশ 

উৎপাদষনর মমৌসুম : রবব 

বপষনর উপযুক্ত সময় : 

১৫ কাবতিক েষত ১৫ অগ্রোয়ণ (নষেম্বষরর ১ম মেষক মশে পয িন্ত) 

ফসল মতালার সময় : 

বপষনর ১৪০-১৫০ বদন। 

মরাগ িবতষরাধ ক্ষমতা : মবরচা 

তষের উৎস : 

বাাংলাষদশ পরমানু গষবেণা ইনবিটিউট, ১৮/০১/২০১৮ 

 

জাষতর নাম : বাবর চীনাবাদাম-৫ 

জনবিয় নাম : মনই 

উদ্ভাবনকারী িবতষ্ঠান : বাাংলাষদশ কৃবে গষবেণা ইনবিটিউট (বাবর) 

গড় জীবনকাল িায ়(বদন): ১৪০ 

ফলষনর গুণগত বববশষ্ট্য : বীষজর আকার বড়। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বববশষ্ট্য : 

গাছ খাড়া ও গুচ্ছাকার, পাতার রাং োলকা সবুজ। বাদাষমর বশরা উপবশরা খুবই স্পষ্ট্। 

উচ্চতা (ইবি) : ১৫.৭৫ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১০ - ১২ 

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৪০ - ৪৫ 

িবত শতক বীজতলায় বীষজর পবরমান : ৪০০ - ৪২০ গ্রাম 

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/বপন করষত বীষজর পবরমান : ৪০ - ৪২ মকবজ 

উপষযাগী মাটি : মবষল, মদাআঁশ, মবষল-মদাআঁশ 

উৎপাদষনর মমৌসুম : রবব 

বপষনর উপযুক্ত সময় : 
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কাবতিক (মধ্য-অষক্টাবর মেষক মধ্য-নষেম্বর) 

ফসল মতালার সময় : 

বপষনর ১৩৫-১৪৫ বদন। 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতবই, বাাংলাষদশ কৃবে গষবেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, মসষেম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : বাবর চীনাবাদাম-৬ 

জনবিয় নাম : মনই 

উদ্ভাবনকারী িবতষ্ঠান : বাাংলাষদশ কৃবে গষবেণা ইনবিটিউট (বাবর) 

গড় জীবনকাল িায ়(বদন): ১৪৫ 

ফলষনর গুণগত বববশষ্ট্য : বচনাবাদাষমর উপবরোগ মসৃণ, পাতলা বশরা উপবশরা অস্পষ্ট্। বীষজর রাং োলকা বাদামী। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বববশষ্ট্য : 

গাছ খাড়া ও গুছাকৃবত, পাতার রাং সবুজ। 

উচ্চতা (ইবি) : ১৫.৭৫ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১০ - ১২ 

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৪০ - ৪৫ 

িবত শতক বীজতলায় বীষজর পবরমান : ৪০০ - ৪২০ গ্রাম 

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/বপন করষত বীষজর পবরমান : ৪০ - ৪২ মকবজ 

উপষযাগী মাটি : মবষল, মদাআঁশ, মবষল-মদাআঁশ 

উৎপাদষনর মমৌসুম : রবব 

বপষনর উপযুক্ত সময় : 

কাবতিক-অগ্রোয়ণ (নষেম্বর-বিষসম্বর) 

ফসল মতালার সময় : 

বপষনর ১৪০-১৫০ বদন। 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতবই, বাাংলাষদশ কৃবে গষবেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, মসষেম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : বাবর চীনাবাদাম-৭ 

জনবিয় নাম : মনই 

উদ্ভাবনকারী িবতষ্ঠান : বাাংলাষদশ কৃবে গষবেণা ইনবিটিউট (বাবর) 



গড় জীবনকাল িায ়(বদন): ১৪৫ 

ফলষনর গুণগত বববশষ্ট্য : বীষজর আকার বড়। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বববশষ্ট্য : 

বাদাষমর মখাসা মসৃণ, বকছুটা সাদাষট ও নরম। বীষজর সুপ্ততা নাই। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১১ - ১২ 

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৪৫ - ৫০ 

িবত শতক বীজতলায় বীষজর পবরমান : ৪০০ - ৪২০ গ্রাম 

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/বপন করষত বীষজর পবরমান : ৪০ - ৪২ মকবজ 

উপষযাগী মাটি : মবষল, মদাআঁশ, মবষল-মদাআঁশ 

উৎপাদষনর মমৌসুম : রবব 

বপষনর উপযুক্ত সময় : 

কাবতিক-অগ্রোয়ণ (নষেম্বর-বিষসম্বর) 

ফসল মতালার সময় : 

বপষনর ১৪৫-১৫৫ বদন। 

মরাগ িবতষরাধ ক্ষমতা : মবরচা 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতবই, বাাংলাষদশ কৃবে গষবেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, মসষেম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : বাবর চীনাবাদাম-৮ 

জনবিয় নাম : মনই 

উদ্ভাবনকারী িবতষ্ঠান : বাাংলাষদশ কৃবে গষবেণা ইনবিটিউট (বাবর) 

গড় জীবনকাল িায ়(বদন): ১৪৫ 

ফলষনর গুণগত বববশষ্ট্য : বীষজর আকার বড়, বীষজর রাং োলকা লালষচ। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বববশষ্ট্য : 

বড় বড় দানা, মরাগবালাই সেনশীল। গাষছ মোকায় মোকায় বাদাম ধষর। 

উচ্চতা (ইবি) : ১৪ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১০ - ১২ 

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৪০ - ৫০ 

িবত শতক বীজতলায় বীষজর পবরমান : ৪০০ - ৪৫০ গ্রাম 



িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/বপন করষত বীষজর পবরমান : ৪০ - ৪৫ মকবজ 

উপষযাগী মাটি : মবষল, মদাআঁশ, মবষল-মদাআঁশ 

উৎপাদষনর মমৌসুম : রবব 

বপষনর উপযুক্ত সময় : 

কাবতিক-অগ্রোয়ণ (নষেম্বর-বিষসম্বর) 

ফসল মতালার সময় : 

বপষনর ১৪০-১৫০ বদন। 

মরাগ িবতষরাধ ক্ষমতা : মবরচা 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতবই, বাাংলাষদশ কৃবে গষবেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, মসষেম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : বাবর চীনাবাদাম-৯ 

জনবিয় নাম : মনই 

উদ্ভাবনকারী িবতষ্ঠান : বাাংলাষদশ কৃবে গষবেণা ইনবিটিউট (বাবর) 

গড় জীবনকাল িায ়(বদন): ১৪৫ 

ফলষনর গুণগত বববশষ্ট্য : বীষজর আকার মাঝারী, রাং োলকা বাদামী। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বববশষ্ট্য : 

গাছ খাড়া, িবত গাষছ ৬-৭টি শাখা োষক, পাতার রাং োলকা সবুজ। বাদাষমর মখাসা অমসৃণ ও বশরা উপবশরাগুষলা সুস্পষ্ট্। বাবর বচনাবাদাম-

৬ ও বাবর বচনাবাদাম-৭ জাত অষপক্ষা ৫-৭ বদন আষগ পবরপক্ব েয়। 

উচ্চতা (ইবি) : ১৫ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১০ - ১২ 

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৪০ - ৫০ 

িবত শতক বীজতলায় বীষজর পবরমান : ৩৮০ - ৪০০ গ্রাম 

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/বপন করষত বীষজর পবরমান : ৩৮ - ৪০ মকবজ 

উপষযাগী মাটি : মবষল, মদাআঁশ, মবষল-মদাআঁশ 

উৎপাদষনর মমৌসুম : রবব 

বপষনর উপযুক্ত সময় : 

কাবতিক-অগ্রোয়ণ (নষেম্বর-বিষসম্বর) 

ফসল মতালার সময় : 

বপষনর ১৪০-১৫০ বদন। 

তষের উৎস : 



কৃবে িযুবক্ত োতবই, বাাংলাষদশ কৃবে গষবেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, মসষেম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : বাবর চীনাবাদাম-১০ 

জনবিয় নাম : মনই 

উদ্ভাবনকারী িবতষ্ঠান : বাাংলাষদশ কৃবে গষবেণা ইনবিটিউট (বাবর) 

গড় জীবনকাল িায ়(বদন): ১৪৫ 

ফলষনর গুণগত বববশষ্ট্য : বীষজর আকার বড় এবাং রাং োলকা বাদামী। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বববশষ্ট্য : 

পাতার রাং োলকা সবুজ, উেয় মমৌসুষম ফলন োল মদয়। মবশ খরা সেনশীল। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৯ - ১০ 

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৩৫ - ৪০ 

িবত শতক বীজতলায় বীষজর পবরমান : ৪০০ - ৪৫০ গ্রাম 

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/বপন করষত বীষজর পবরমান : ৪০ - ৪৫ মকবজ 

উপষযাগী মাটি : মবষল, মদাআঁশ, মবষল-মদাআঁশ 

উৎপাদষনর মমৌসুম : রবব 

বপষনর উপযুক্ত সময় : 

কাবতিক-অগ্রোয়ণ (নষেম্বর-বিষসম্বর) 

ফসল মতালার সময় : 

বপষনর ১৪০-১৫০ বদন। 

মরাগ িবতষরাধ ক্ষমতা : মবরচা 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতবই, বাাংলাষদশ কৃবে গষবেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, মসষেম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : ঢাকা-১ 

জনবিয় নাম : মাইজচর বাদাম 

উদ্ভাবনকারী িবতষ্ঠান : বাাংলাষদশ কৃবে গষবেণা ইনবিটিউট (ববএআরআই) 

গড় জীবনকাল িায ়(বদন): ১৪৫ 

ফলষনর গুণগত বববশষ্ট্য : দানার আকার মধ্যম, মগালাকার এবাং রাং োলকা বাদামী। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বববশষ্ট্য : 



বতিমাষন জাতটি মরাগবালাই ও মপাকামাকড় দ্বারা মববশ আক্রান্ত েয়। ফষল চাোবাষদ জাতটি বনরুৎসাবেত করা েয়। 

উচ্চতা (ইবি) : ১৫.৭৫ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৭ - ৮ 

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ২৫ - ৩০ 

িবত শতক বীজতলায় বীষজর পবরমান : ৩৮০ - ৪০০ গ্রাম 

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/বপন করষত বীষজর পবরমান : ৩৮ - ৪০ মকবজ 

উপষযাগী মাটি : মবষল, মদাআঁশ, মবষল-মদাআঁশ 

উৎপাদষনর মমৌসুম : রবব 

বপষনর উপযুক্ত সময় : 

কাবতিক (মধ্য অষক্টাবর মেষক মধ্য নষেম্বর) 

ফসল মতালার সময় : 

বপষনর ১৪০-১৫০ বদন। 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতবই, বাাংলাষদশ কৃবে গষবেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, মসষেম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : বিবজ-২ 

জনবিয় নাম : বাসন্তী বাদাম 

উদ্ভাবনকারী িবতষ্ঠান : বাাংলাষদশ কৃবে গষবেণা ইনবিটিউট (ববএআরআই) 

গড় জীবনকাল িায ়(বদন): ১৫০ 

ফলষনর গুণগত বববশষ্ট্য : বীষজর আকার বড়, লম্বা এবাং রাং লালষচ বাদাবম। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বববশষ্ট্য : 

পাতার রাং গাঢ় সবুজ, এ জাষতর বীষজর সুপ্ততা োষক। তাই ফসল মতালার পূষব ি আগাম বন্যা বা বৃবষ্ট্ মপষলও বীজ জবমষত গজায় না। 

চরািষল ও মাঝারী উচু জবমষত এর ফলন োল েয়। 

উচ্চতা (ইবি) : ১৩.৭৫ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৮ - ৯ 

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৩০ - ৩২ 

িবত শতক বীজতলায় বীষজর পবরমান : ৪২০ - ৪৪০ গ্রাম 

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/বপন করষত বীষজর পবরমান : ৪২ - ৪৪ মকবজ 

উপষযাগী মাটি : মবষল, মদাআঁশ, মবষল-মদাআঁশ 

উৎপাদষনর মমৌসুম : রবব 

বপষনর উপযুক্ত সময় : 



মপৌে-ফাল্গুন (মধ্য জানুয়াবর মেষক মধ্য মাচ ি) 

ফসল মতালার সময় : 

বপষনর ১৫০-১৬০ বদন। 

মরাগ িবতষরাধ ক্ষমতা : বলফ স্পট / টিক্কা মরাগ 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতবই, বাাংলাষদশ কৃবে গষবেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, মসষেম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : এবসবস-১২ 

জনবিয় নাম : বঝঙ্গা বাদাম 

উদ্ভাবনকারী িবতষ্ঠান : বাাংলাষদশ কৃবে গষবেণা ইনবিটিউট (ববএআরআই) 

গড় জীবনকাল িায ়(বদন): ১৫০ 

ফলষনর গুণগত বববশষ্ট্য : বীষজর আকার মধ্যম, মচো এবাং রাং োলকা বাদামী। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বববশষ্ট্য : 

জাতটি মবশ খরা সেনশীল। 

উচ্চতা (ইবি) : ১৩ - ২০ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৯ - ১০ 

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৩৫ - ৪০ 

িবত শতক বীজতলায় বীষজর পবরমান : ৪২০ - ৪৪০ গ্রাম 

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/বপন করষত বীষজর পবরমান : ৪২ - ৪৪ মকবজ 

উপষযাগী মাটি : মবষল, মদাআঁশ, মবষল-মদাআঁশ 

উৎপাদষনর মমৌসুম : রবব 

বপষনর উপযুক্ত সময় : 

কাবতিক-অগ্রোয়ন  (মধ্য অষক্টাবর মেষক মধ্য বিষসম্বর) 

ফসল মতালার সময় : 

বপষনর ১৪৫-১৫৫ বদন। 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতবই, বাাংলাষদশ কৃবে গষবেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, মসষেম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : বিএম-১ 

জনবিয় নাম : বিদানা বাদাম 



উদ্ভাবনকারী িবতষ্ঠান : বাাংলাষদশ কৃবে গষবেণা ইনবিটিউট (ববএআরআই) 

গড় জীবনকাল িায ়(বদন): ১১০ 

ফলষনর গুণগত বববশষ্ট্য : বীষজর আকার মধ্যম, লম্বা এবাং গাঢ় লাল। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বববশষ্ট্য : 

পাতার রাং গাঢ় সবুজ, ৭-৮ টি শাখা োষক। গাছ খাষটা েওয়ায় ভুট্টা ও ইক্ষুর সাষে সােী ফসল বেষসষব চাোবাষদর উপষযাগী বীষজর সুপ্তকাল 

নাই। 

উচ্চতা (ইবি) : ৪ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৮ - ৯ 

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৩০ - ৩২ 

িবত শতক বীজতলায় বীষজর পবরমান : ৪৪০ - ৪৬০ গ্রাম 

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/বপন করষত বীষজর পবরমান : ৪৪ - ৪৬ মকবজ 

উপষযাগী মাটি : মবষল, মদাআঁশ, মবষল-মদাআঁশ 

উৎপাদষনর মমৌসুম : রবব 

বপষনর উপযুক্ত সময় : 

কাবতিক (মধ্য অষক্টাবর মেষক মধ্য নষেম্বর) 

ফসল মতালার সময় : 

বপষনর ১০৫-১১৫ বদন। 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতবই, বাাংলাষদশ কৃবে গষবেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, মসষেম্বর, ২০১৭। 

 

 

খবরফ-১ মমৌসুষমর জাত 

জাষতর নাম : ববনা চীনাবাদাম-১ 

জনবিয় নাম : মনই 

উদ্ভাবনকারী িবতষ্ঠান : বাাংলাষদশ পরমাণু গষবেণা ইনবষ্ট্টিউট (ববনা) 

গড় জীবনকাল িায ়(বদন): ১৫০ 

ফলষনর গুণগত বববশষ্ট্য : বীষজর আকার বড়, বীষজর আবরণ সাদাষট। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বববশষ্ট্য : 

গাছ খাষটা আকৃবতর, পাতা গাঢ় সবুজ। 

উচ্চতা (ইবি) : ১২.৬ 



শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৯ - ১০ 

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ২.৪ 

িবত শতক বীজতলায় বীষজর পবরমান : ৪৮০ - ৫০০ গ্রাম 

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/বপন করষত বীষজর পবরমান : ৪৮ - ৫০ মকবজ 

উপষযাগী মাটি : মবষল, মদাআঁশ, মবষল-মদাআঁশ 

উৎপাদষনর মমৌসুম : খবরফ- ১ 

বপষনর উপযুক্ত সময় : 

১৫ মাঘ েষত ১৫ ফাল্গুন (ষফব্রুয়ারীর ১ম মেষক মশে পয িন্ত) 

ফসল মতালার সময় : 

বপষনর ১৫০-১৬০ বদন। 

মরাগ িবতষরাধ ক্ষমতা : মবরচা 

তষের উৎস : 

বাাংলাষদশ পরমানু গষবেণা ইনবিটিউট, ১৮/০১/২০১৮ 

 

জাষতর নাম : ববনা চীনাবাদাম-২ 

জনবিয় নাম : মনই 

উদ্ভাবনকারী িবতষ্ঠান : বাাংলাষদশ পরমাণু গষবেণা ইনবষ্ট্টিউট (ববনা) 

গড় জীবনকাল িায ়(বদন): ১৫০ 

ফলষনর গুণগত বববশষ্ট্য : বীষজর আকার বড়, বীষজর আবরণ তামাষট। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বববশষ্ট্য : 

আগাম পাষক, মরাগবালাই সেনশীল। 

উচ্চতা (ইবি) : ১১.০২ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৬ - ৭ 

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ১.৭ 

িবত শতক বীজতলায় বীষজর পবরমান : ৪৮০ - ৫০০ গ্রাম 

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/বপন করষত বীষজর পবরমান : ৪৮ - ৫০ মকবজ 

উপষযাগী মাটি : মবষল, মদাআঁশ, মবষল-মদাআঁশ 

উৎপাদষনর মমৌসুম : খবরফ- ১ 

বপষনর উপযুক্ত সময় : 

১৫ মাঘ েষত ১৫ ফাল্গুন (ষফব্রুয়ারীর ১ম মেষক মশে পয িন্ত) 

http://www.bina.gov.bd/


ফসল মতালার সময় : 

বপষনর ১৫০-১৬০ বদন। 

মরাগ িবতষরাধ ক্ষমতা : মবরচা 

তষের উৎস : 

বাাংলাষদশ পরমানু গষবেণা ইনবিটিউট, ১৮/০১/২০১৮ 

 

জাষতর নাম : ববনা চীনাবাদাম-৩ 

জনবিয় নাম : মনই 

উদ্ভাবনকারী িবতষ্ঠান : বাাংলাষদশ পরমাণু গষবেণা ইনবষ্ট্টিউট (ববনা) 

গড় জীবনকাল িায ়(বদন): ১৫০ 

ফলষনর গুণগত বববশষ্ট্য : বীষজর আকার বড়, বীষজর আবরণ তামাষট। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বববশষ্ট্য : 

বড় বড় দানা। 

উচ্চতা (ইবি) : ১২.৫ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৬ - ৭ 

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ১.৬ 

িবত শতক বীজতলায় বীষজর পবরমান : ৫০০ - ৫২০ গ্রাম 

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/বপন করষত বীষজর পবরমান : ৫০ - ৫২ মকবজ 

উপষযাগী মাটি : মবষল, মদাআঁশ, মবষল-মদাআঁশ 

উৎপাদষনর মমৌসুম : খবরফ- ১ 

বপষনর উপযুক্ত সময় : 

১৫ মাঘ েষত ১৫ ফাল্গুন (ষফব্রুয়ারীর ১ম মেষক মশে পয িন্ত) 

ফসল মতালার সময় : 

বপষনর ১৫০-১৬০ বদন। 

মরাগ িবতষরাধ ক্ষমতা : মবরচা 

তষের উৎস : 

বাাংলাষদশ পরমানু গষবেণা ইনবিটিউট, ১৮/০১/২০১৮ 

 

জাষতর নাম : ববনা চীনাবাদাম-৪ 

জনবিয় নাম : মনই 
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উদ্ভাবনকারী িবতষ্ঠান : বাাংলাষদশ পরমাণু গষবেণা ইনবষ্ট্টিউট (ববনা) 

গড় জীবনকাল িায ়(বদন): ১৪৫ 

ফলষনর গুণগত বববশষ্ট্য : দানার আকার মধ্যম, মগালাকার রাং োলকা বাদামী। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বববশষ্ট্য : 

গাছ খাড়া, িবত গাষছ ৬-৭ টি শাখা োষক, পাতার রাং োলকা সবুজ। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১০ - ১১ 

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ২.৬ 

িবত শতক বীজতলায় বীষজর পবরমান : ৪৮০ - ৫০০ গ্রাম 

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/বপন করষত বীষজর পবরমান : ৪৮ - ৫০ মকবজ 

উপষযাগী মাটি : মবষল, মদাআঁশ, মবষল-মদাআঁশ 

উৎপাদষনর মমৌসুম : খবরফ- ১ 

বপষনর উপযুক্ত সময় : 

১৫ মাঘ েষত ১৫ ফাল্গুন (ষফব্রুয়ারীর ১ম মেষক মশে পয িন্ত) 

ফসল মতালার সময় : 

বপষনর ১৪০-১৫০ বদন। 

মরাগ িবতষরাধ ক্ষমতা : মবরচা 

তষের উৎস : 

বাাংলাষদশ পরমানু গষবেণা ইনবিটিউট, ১৮/০১/২০১৮ 

 

জাষতর নাম : ববনা চীনাবাদাম-৫ 

জনবিয় নাম : মনই 

উদ্ভাবনকারী িবতষ্ঠান : বাাংলাষদশ পরমাণু গষবেণা ইনবষ্ট্টিউট (ববনা) 

গড় জীবনকাল িায ়(বদন): ১৪৫ 

ফলষনর গুণগত বববশষ্ট্য : দানার আকার মধ্যম। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বববশষ্ট্য : 

গাছ খাষটা, ফুল মফাটা মেষক পবরপক্ক পয িন্ত ৮ বিএস/বমিঃ লবনাক্তটা সেয করষত পাষর। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৯ - ১০ 

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ২.৩ 

িবত শতক বীজতলায় বীষজর পবরমান : ৪৮০ - ৫০০ গ্রাম 

http://www.bina.gov.bd/


িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/বপন করষত বীষজর পবরমান : ৪৮ - ৫০ মকবজ 

উপষযাগী মাটি : মবষল, মদাআঁশ, মবষল-মদাআঁশ 

উৎপাদষনর মমৌসুম : খবরফ- ১ 

বপষনর উপযুক্ত সময় : 

১৫ মাঘ েষত ১৫ ফাল্গুন (ষফব্রুয়ারীর ১ম মেষক মশে পয িন্ত) 

ফসল মতালার সময় : 

বপষনর ১৪০-১৫০ বদন। 

মরাগ িবতষরাধ ক্ষমতা : মবরচা 

তষের উৎস : 

বাাংলাষদশ পরমানু গষবেণা ইনবিটিউট, ১৮/০১/২০১৮ 

 

জাষতর নাম : ববনা চীনাবাদাম-৬ 

জনবিয় নাম : মনই 

উদ্ভাবনকারী িবতষ্ঠান : বাাংলাষদশ পরমাণু কৃবে গষবেণা ইনবিটিউট (ববনা) 

গড় জীবনকাল িায ়(বদন): ১৪৫ 

ফলষনর গুণগত বববশষ্ট্য : দানার আকার মধ্যম। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বববশষ্ট্য : 

গাছ খাষটা, ফুল মফাটা মেষক পবরপক্ব পয িন্ত ৮ বিএস/বমবল লবনাক্তটা সেয করষত পাষর। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৯ - ১০ 

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ২.৪ 

িবত শতক বীজতলায় বীষজর পবরমান : ৪৮০ - ৫০০ গ্রাম 

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/বপন করষত বীষজর পবরমান : ৪৮ - ৫০ মকবজ 

উপষযাগী মাটি : মবষল, মদাআঁশ, মবষল-মদাআঁশ 

উৎপাদষনর মমৌসুম : খবরফ- ১ 

বপষনর উপযুক্ত সময় : 

১৫ মাঘ েষত ১৫ ফাল্গুন (ষফব্রুয়ারীর ১ম মেষক মশে পয িন্ত) 

ফসল মতালার সময় : 

বপষনর ১৪০-১৫০ বদন। 

মরাগ িবতষরাধ ক্ষমতা : মবরচা 

তষের উৎস : 

http://www.bina.gov.bd/


বাাংলাষদশ পরমানু গষবেণা ইনবিটিউট, ১৮/০১/২০১৮ 

 

জাষতর নাম : বাবর চীনাবাদাম-৬ 

জনবিয় নাম : মনই 

উদ্ভাবনকারী িবতষ্ঠান : বাাংলাষদশ কৃবে গষবেণা ইনবিটিউট (বাবর) 

গড় জীবনকাল িায ়(বদন): ১৪৫ 

ফলষনর গুণগত বববশষ্ট্য : বচনাবাদাষমর উপবরোগ মসৃণ, পাতলা বশরা উপবশরা অস্পষ্ট্। বীষজর রাং োলকা বাদামী। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বববশষ্ট্য : 

গাছ খাড়া ও গুছাকৃবত, পাতার রাং সবুজ। 

উচ্চতা (ইবি) : ১৫.৭৫ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৮ - ১০ 

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৩৫ - ৪০ 

িবত শতক বীজতলায় বীষজর পবরমান : ৪০০ - ৪২০ গ্রাম 

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/বপন করষত বীষজর পবরমান : ৪০ - ৪২ মকবজ 

উপষযাগী মাটি : মবষল, মদাআঁশ, মবষল-মদাআঁশ 

উৎপাদষনর মমৌসুম : খবরফ- ১ 

বপষনর উপযুক্ত সময় : 

ফাল্গুন-বচি (মাচ ি-এবিল) 

ফসল মতালার সময় : 

বপষনর ১৪০-১৫০ বদন। 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতবই, বাাংলাষদশ কৃবে গষবেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, মসষেম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : বাবর চীনাবাদাম-৭ 

জনবিয় নাম : মনই 

উদ্ভাবনকারী িবতষ্ঠান : বাাংলাষদশ কৃবে গষবেণা ইনবিটিউট (বাবর) 

গড় জীবনকাল িায ়(বদন): ১৪৫ 

ফলষনর গুণগত বববশষ্ট্য : বীষজর আকার বড়। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বববশষ্ট্য : 

http://www.bina.gov.bd/


বাদাষমর মখাসা মসৃণ, বকছুটা সাদাষট ও নরম। বীষজর সুপ্ততা নাই। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৭ - ৮ 

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৩০ - ৩৫ 

িবত শতক বীজতলায় বীষজর পবরমান : ৪০০ - ৪২০ গ্রাম 

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/বপন করষত বীষজর পবরমান : ৪০ - ৪২ মকবজ 

উপষযাগী মাটি : মবষল, মদাআঁশ, মবষল-মদাআঁশ 

উৎপাদষনর মমৌসুম : খবরফ- ১ 

বপষনর উপযুক্ত সময় : 

ফাল্গুন-বচি (মাচ ি-এবিল) 

ফসল মতালার সময় : 

বপষনর ১৪৫-১৫৫ বদন। 

মরাগ িবতষরাধ ক্ষমতা : মবরচা 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতবই, বাাংলাষদশ কৃবে গষবেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, মসষেম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : বাবর চীনাবাদাম-৮ 

জনবিয় নাম : মনই 

উদ্ভাবনকারী িবতষ্ঠান : বাাংলাষদশ কৃবে গষবেণা ইনবিটিউট (বাবর) 

গড় জীবনকাল িায ়(বদন): ১৪৫ 

ফলষনর গুণগত বববশষ্ট্য : বীষজর আকার বড়, বীষজর রাং োলকা লালষচ। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বববশষ্ট্য : 

বড় বড় দানা, মরাগবালাই সেনশীল। গাষছ মোকায় মোকায় বাদাম ধষর। 

উচ্চতা (ইবি) : ১৪ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১০ - ১২ 

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৪০ - ৫০ 

িবত শতক বীজতলায় বীষজর পবরমান : ৪০০ - ৪৫০ গ্রাম 

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/বপন করষত বীষজর পবরমান : ৪০ - ৪৫ মকবজ 

উপষযাগী মাটি : মবষল, মদাআঁশ, মবষল-মদাআঁশ 

উৎপাদষনর মমৌসুম : খবরফ- ১ 

বপষনর উপযুক্ত সময় : 



ফাল্গুন-বচি (মাচ ি-এবিল) 

ফসল মতালার সময় : 

বপষনর ১৪০-১৫০ বদন। 

মরাগ িবতষরাধ ক্ষমতা : মবরচা 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতবই, বাাংলাষদশ কৃবে গষবেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, মসষেম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : বাবর চীনাবাদাম-৯ 

জনবিয় নাম : মনই 

উদ্ভাবনকারী িবতষ্ঠান : বাাংলাষদশ কৃবে গষবেণা ইনবিটিউট (বাবর) 

গড় জীবনকাল িায ়(বদন): ১৪৫ 

ফলষনর গুণগত বববশষ্ট্য : বীষজর আকার মাঝারী, রাং োলকা বাদামী। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বববশষ্ট্য : 

গাছ খাড়া, িবত গাষছ ৬-৭টি শাখা োষক, পাতার রাং োলকা সবুজ। বাদাষমর মখাসা অমসৃণ ও বশরা উপবশরাগুষলা সুস্পষ্ট্। বাবর বচনাবাদাম-

৬ ও বাবর বচনাবাদাম-৭ জাত অষপক্ষা ৫-৭ বদন আষগ পবরপক্ব েয়। 

উচ্চতা (ইবি) : ১৫ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১০ - ১২ 

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৪০ - ৫০ 

িবত শতক বীজতলায় বীষজর পবরমান : ৩৮০ - ৪০০ গ্রাম 

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/বপন করষত বীষজর পবরমান : ৩৮ - ৪০ মকবজ 

উৎপাদষনর মমৌসুম : খবরফ- ১ 

বপষনর উপযুক্ত সময় : 

ফাল্গুন-বচি (মাচ ি-এবিল) 

ফসল মতালার সময় : 

বপষনর ১৪০-১৫০ বদন। 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতবই, বাাংলাষদশ কৃবে গষবেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, মসষেম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : বাবর চীনাবাদাম-১০ 

জনবিয় নাম : মনই 

উদ্ভাবনকারী িবতষ্ঠান : বাাংলাষদশ কৃবে গষবেণা ইনবিটিউট (বাবর) 



গড় জীবনকাল িায ়(বদন): ১৪৫ 

ফলষনর গুণগত বববশষ্ট্য : বীষজর আকার বড় এবাং রাং োলকা বাদামী। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বববশষ্ট্য : 

পাতার রাং োলকা সবুজ, উেয় মমৌসুষম ফলন োল মদয়। মবশ খরা সেনশীল। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৯ - ১০ 

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৩৫ - ৪০ 

িবত শতক বীজতলায় বীষজর পবরমান : ৪০০ - ৪৫০ গ্রাম 

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/বপন করষত বীষজর পবরমান : ৪০ - ৪৫ মকবজ 

উপষযাগী মাটি : মবষল, মদাআঁশ, মবষল-মদাআঁশ 

উৎপাদষনর মমৌসুম : খবরফ- ১ 

বপষনর উপযুক্ত সময় : 

ফাল্গুন-বচি (মাচ ি-এবিল) 

ফসল মতালার সময় : 

বপষনর ১৪০-১৫০ বদন। 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতবই, বাাংলাষদশ কৃবে গষবেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, মসষেম্বর, ২০১৭। 

 

 

 

 

খবরফ-২ মমৌসুষমর জাত 

জাষতর নাম : ববনা চীনাবাদাম-১ 

জনবিয় নাম : মনই 

উদ্ভাবনকারী িবতষ্ঠান : বাাংলাষদশ পরমাণু গষবেণা ইনবষ্ট্টিউট (ববনা) 

গড় জীবনকাল িায ়(বদন): ১৫০ 

ফলষনর গুণগত বববশষ্ট্য : বীষজর আকার বড়, বীষজর আবরণ সাদাষট। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বববশষ্ট্য : 

গাছ খাষটা আকৃবতর, পাতা গাঢ় সবুজ। 

উচ্চতা (ইবি) : ১২.৬ 



শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৯ - ১০ 

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ২.৪ 

িবত শতক বীজতলায় বীষজর পবরমান : ৪৮০ - ৫০০ গ্রাম 

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/বপন করষত বীষজর পবরমান : ৪৮ - ৫০ মকবজ 

উপষযাগী মাটি : মবষল, মদাআঁশ, মবষল-মদাআঁশ 

উৎপাদষনর মমৌসুম : খবরফ-২ 

বপষনর উপযুক্ত সময় : 

১লা োদ্র েষত ১৫ োদ্র (আগষির মাঝামাবঝ মেষক মশে পয িন্ত) 

ফসল মতালার সময় : 

বপষনর ১৫০-১৬০ বদন। 

মরাগ িবতষরাধ ক্ষমতা : মবরচা 

তষের উৎস : 

বাাংলাষদশ পরমানু গষবেণা ইনবিটিউট, ১৮/০১/২০১৮ 

 

জাষতর নাম : ববনা চীনাবাদাম-২ 

জনবিয় নাম : মনই 

উদ্ভাবনকারী িবতষ্ঠান : বাাংলাষদশ পরমাণু গষবেণা ইনবষ্ট্টিউট (ববনা) 

গড় জীবনকাল িায ়(বদন): ১৫০ 

ফলষনর গুণগত বববশষ্ট্য : বীষজর আকার বড়, বীষজর আবরণ তামাষট। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বববশষ্ট্য : 

আগাম পাষক, মরাগবালাই সেনশীল। 

উচ্চতা (ইবি) : ১১.০২ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৬ - ৭ 

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ১.৭ 

িবত শতক বীজতলায় বীষজর পবরমান : ৪৮০ - ৫০০ গ্রাম 

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/বপন করষত বীষজর পবরমান : ৪৮ - ৫০ মকবজ 

উপষযাগী মাটি : মবষল, মদাআঁশ, মবষল-মদাআঁশ 

উৎপাদষনর মমৌসুম : খবরফ-২ 

বপষনর উপযুক্ত সময় : 

১লা োদ্র েষত ১৫ োদ্র (আগষির মাঝামাবঝ মেষক মশে পয িন্ত) 
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ফসল মতালার সময় : 

বপষনর ১৫০-১৬০ বদন। 

মরাগ িবতষরাধ ক্ষমতা : মবরচা 

তষের উৎস : 

বাাংলাষদশ পরমানু গষবেণা ইনবিটিউট, ১৮/০১/২০১৮ 

 

জাষতর নাম : ববনা চীনাবাদাম-৩ 

জনবিয় নাম : মনই 

উদ্ভাবনকারী িবতষ্ঠান : বাাংলাষদশ পরমাণু গষবেণা ইনবষ্ট্টিউট (ববনা) 

গড় জীবনকাল িায ়(বদন): ১৫০ 

ফলষনর গুণগত বববশষ্ট্য : বীষজর আকার বড়, বীষজর আবরণ তামাষট। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বববশষ্ট্য : 

বড় বড় দানা। 

উচ্চতা (ইবি) : ১২.৫ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৬ - ৭ 

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ১.৬ 

িবত শতক বীজতলায় বীষজর পবরমান : ৫০০ - ৫২০ গ্রাম 

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/বপন করষত বীষজর পবরমান : ৫০ - ৫২ মকবজ 

উপষযাগী মাটি : মবষল, মদাআঁশ, মবষল-মদাআঁশ 

উৎপাদষনর মমৌসুম : খবরফ-২ 

বপষনর উপযুক্ত সময় : 

১লা োদ্র েষত ১৫ই োদ্র (আগষির মাঝামাবঝ মেষক মশে পয িন্ত)  

ফসল মতালার সময় : 

বপষনর ১৫০-১৬০ বদন। 

মরাগ িবতষরাধ ক্ষমতা : মবরচা 

তষের উৎস : 

বাাংলাষদশ পরমানু গষবেণা ইনবিটিউট, ১৮/০১/২০১৮ 

 

জাষতর নাম : ববনা চীনাবাদাম-৪ 

জনবিয় নাম : মনই 
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উদ্ভাবনকারী িবতষ্ঠান : বাাংলাষদশ পরমাণু গষবেণা ইনবষ্ট্টিউট (ববনা) 

গড় জীবনকাল িায ়(বদন): ১৪৫ 

ফলষনর গুণগত বববশষ্ট্য : দানার আকার মধ্যম, মগালাকার রাং োলকা বাদামী। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বববশষ্ট্য : 

গাছ খাড়া, িবত গাষছ ৬-৭ টি শাখা োষক, পাতার রাং োলকা সবুজ। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১০ - ১১ 

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ২.৬ 

িবত শতক বীজতলায় বীষজর পবরমান : ৪৮০ - ৫০০ গ্রাম 

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/বপন করষত বীষজর পবরমান : ৪৮ - ৫০ মকবজ 

উপষযাগী মাটি : মবষল, মদাআঁশ, মবষল-মদাআঁশ 

উৎপাদষনর মমৌসুম : খবরফ-২ 

বপষনর উপযুক্ত সময় : 

১লা োদ্র েষত ১৫ োদ্র (আগষির মাঝামাবঝ মেষক মশে পয িন্ত)  

ফসল মতালার সময় : 

বপষনর ১৪০-১৫০ বদন। 

মরাগ িবতষরাধ ক্ষমতা : মবরচা 

তষের উৎস : 

বাাংলাষদশ পরমানু গষবেণা ইনবিটিউট, ১৮/০১/২০১৮ 

 

জাষতর নাম : ববনা চীনাবাদাম-৫ 

জনবিয় নাম : মনই 

উদ্ভাবনকারী িবতষ্ঠান : বাাংলাষদশ পরমাণু গষবেণা ইনবষ্ট্টিউট (ববনা) 

গড় জীবনকাল িায ়(বদন): ১৪৫ 

ফলষনর গুণগত বববশষ্ট্য : দানার আকার মধ্যম। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বববশষ্ট্য : 

গাছ খাষটা, ফুল মফাটা মেষক পবরপক্ক পয িন্ত ৮ বিএস/বমিঃ লবনাক্তটা সেয করষত পাষর। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৯ - ১০ 

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ২.৩ 

িবত শতক বীজতলায় বীষজর পবরমান : ৪৮০ - ৫০০ গ্রাম 
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িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/বপন করষত বীষজর পবরমান : ৪৮ - ৫০ মকবজ 

উপষযাগী মাটি : মবষল, মদাআঁশ, মবষল-মদাআঁশ 

উৎপাদষনর মমৌসুম : খবরফ-২ 

বপষনর উপযুক্ত সময় : 

১লা োদ্র েষত ১৫ োদ্র (আগষির মাঝামাবঝ মেষক মশে পয িন্ত) 

ফসল মতালার সময় : 

বপষনর ১৪০-১৫০ বদন। 

মরাগ িবতষরাধ ক্ষমতা : মবরচা 

তষের উৎস : 

বাাংলাষদশ পরমানু গষবেণা ইনবিটিউট, ১৮/০১/২০১৮ 

 

জাষতর নাম : ববনা চীনাবাদাম-৬ 

জনবিয় নাম : মনই 

উদ্ভাবনকারী িবতষ্ঠান : বাাংলাষদশ পরমাণু গষবেণা ইনবষ্ট্টিউট (ববনা) 

গড় জীবনকাল িায ়(বদন): ১৪৫ 

ফলষনর গুণগত বববশষ্ট্য : দানার আকার মধ্যম। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বববশষ্ট্য : 

গাছ খাষটা, ফুল মফাটা মেষক পবরপক্ব পয িন্ত ৮ বিএস/বমবল লবনাক্তটা সেয করষত পাষর। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৯ - ১০ 

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ২.৪ 

িবত শতক বীজতলায় বীষজর পবরমান : ৪৮০ - ৫০০ গ্রাম 

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/বপন করষত বীষজর পবরমান : ৪৮ - ৫০ মকবজ 

উপষযাগী মাটি : মবষল, মদাআঁশ, মবষল-মদাআঁশ 

উৎপাদষনর মমৌসুম : খবরফ-২ 

বপষনর উপযুক্ত সময় : 

১লা োদ্র েষত ১৫ োদ্র (আগষির মাঝামাবঝ মেষক মশে পয িন্ত) 

ফসল মতালার সময় : 

বপষনর ১৪০-১৫০ বদন। 

মরাগ িবতষরাধ ক্ষমতা : মবরচা 

তষের উৎস : 
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বাাংলাষদশ পরমানু গষবেণা ইনবিটিউট, ১৮/০১/২০১৮ 

 

জাষতর নাম : বাবর চীনাবাদাম-৬ 

জনবিয় নাম : মনই 

উদ্ভাবনকারী িবতষ্ঠান : বাাংলাষদশ কৃবে গষবেণা ইনবিটিউট (বাবর) 

গড় জীবনকাল িায ়(বদন): ১৪৫ 

ফলষনর গুণগত বববশষ্ট্য : বচনাবাদাষমর উপবরোগ মসৃণ, পাতলা বশরা উপবশরা অস্পষ্ট্। বীষজর রাং োলকা বাদামী। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বববশষ্ট্য : 

গাছ খাড়া ও গুছাকৃবত, পাতার রাং সবুজ। 

উচ্চতা (ইবি) : ১৫.৭৫ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৮ - ১০ 

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৩৫ - ৪০ 

িবত শতক বীজতলায় বীষজর পবরমান : ৪০০ - ৪২০ গ্রাম 

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/বপন করষত বীষজর পবরমান : ৪০ - ৪২ মকবজ 

উৎপাদষনর মমৌসুম : খবরফ-২ 

বপষনর উপযুক্ত সময় : 

শ্রাবণ-োদ্র (জুলাই-আগষ্ট্) 

ফসল মতালার সময় : 

বপষনর ১৪০-১৫০ বদন। 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতবই, বাাংলাষদশ কৃবে গষবেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, মসষেম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : বাবর চীনাবাদাম-৭ 

জনবিয় নাম : মনই 

উদ্ভাবনকারী িবতষ্ঠান : বাাংলাষদশ কৃবে গষবেণা ইনবিটিউট (বাবর) 

গড় জীবনকাল িায ়(বদন): ১৪৫ 

ফলষনর গুণগত বববশষ্ট্য : বীষজর আকার বড়। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বববশষ্ট্য : 

বাদাষমর মখাসা মসৃণ, বকছুটা সাদাষট ও নরম। বীষজর সুপ্ততা নাই। 
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শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৭ - ৮ 

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৩০ - ৩৫ 

িবত শতক বীজতলায় বীষজর পবরমান : ৪০০ - ৪২০ গ্রাম 

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/বপন করষত বীষজর পবরমান : ৪০ - ৪২ মকবজ 

উপষযাগী মাটি : মবষল, মদাআঁশ, মবষল-মদাআঁশ 

উৎপাদষনর মমৌসুম : খবরফ-২ 

বপষনর উপযুক্ত সময় : 

শ্রাবণ-োদ্র (জুলাই-আগষ্ট্) 

ফসল মতালার সময় : 

বপষনর ১৪৫-১৫৫ বদন। 

মরাগ িবতষরাধ ক্ষমতা : মবরচা 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতবই, বাাংলাষদশ কৃবে গষবেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, মসষেম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : বাবর চীনাবাদাম-৮ 

জনবিয় নাম : মনই 

উদ্ভাবনকারী িবতষ্ঠান : বাাংলাষদশ কৃবে গষবেণা ইনবিটিউট (বাবর) 

গড় জীবনকাল িায ়(বদন): ১৪৫ 

ফলষনর গুণগত বববশষ্ট্য : বীষজর আকার বড়, বীষজর রাং োলকা লালষচ। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বববশষ্ট্য : 

বড় বড় দানা, মরাগবালাই সেনশীল। গাষছ মোকায় মোকায় বাদাম ধষর। 

উচ্চতা (ইবি) : ১৪ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১০ - ১২ 

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৪০ - ৫০ 

িবত শতক বীজতলায় বীষজর পবরমান : ৪০০ - ৪৫০ গ্রাম 

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/বপন করষত বীষজর পবরমান : ৪০ - ৪৫ মকবজ 

উপষযাগী মাটি : মবষল, মদাআঁশ, মবষল-মদাআঁশ 

উৎপাদষনর মমৌসুম : খবরফ-২ 

বপষনর উপযুক্ত সময় : 

শ্রাবণ-োদ্র (জুলাই-আগষ্ট্) 



ফসল মতালার সময় : 

বপষনর ১৪০-১৫০ বদন। 

মরাগ িবতষরাধ ক্ষমতা : মবরচা 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতবই, বাাংলাষদশ কৃবে গষবেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, মসষেম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : বাবর চীনাবাদাম-৯ 

জনবিয় নাম : মনই 

উদ্ভাবনকারী িবতষ্ঠান : বাাংলাষদশ কৃবে গষবেণা ইনবিটিউট (বাবর) 

গড় জীবনকাল িায ়(বদন): ১৪৫ 

ফলষনর গুণগত বববশষ্ট্য : বীষজর আকার মাঝারী, রাং োলকা বাদামী। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বববশষ্ট্য : 

গাছ খাড়া, িবত গাষছ ৬-৭টি শাখা োষক, পাতার রাং োলকা সবুজ। বাদাষমর মখাসা অমসৃণ ও বশরা উপবশরাগুষলা সুস্পষ্ট্। বাবর বচনাবাদাম-

৬ ও বাবর বচনাবাদাম-৭ জাত অষপক্ষা ৫-৭ বদন আষগ পবরপক্ব েয়।  

উচ্চতা (ইবি) : ১৫ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১০ - ১২ 

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৪০ - ৫০ 

িবত শতক বীজতলায় বীষজর পবরমান : ৩৮০ - ৪০০ গ্রাম 

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/বপন করষত বীষজর পবরমান : ৩৮ - ৪০ মকবজ 

উপষযাগী মাটি : মবষল, মদাআঁশ, মবষল-মদাআঁশ 

উৎপাদষনর মমৌসুম : খবরফ-২ 

বপষনর উপযুক্ত সময় : 

শ্রাবণ-োদ্র (জুলাই-আগষ্ট্) 

ফসল মতালার সময় : 

বপষনর ১৪০-১৫০ বদন। 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতবই, বাাংলাষদশ কৃবে গষবেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, মসষেম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : বাবর চীনাবাদাম-১০ 

জনবিয় নাম : মনই 

উদ্ভাবনকারী িবতষ্ঠান : বাাংলাষদশ কৃবে গষবেণা ইনবিটিউট (বাবর) 



গড় জীবনকাল িায ়(বদন): ১৪৫ 

ফলষনর গুণগত বববশষ্ট্য : বীষজর আকার বড় এবাং রাং োলকা বাদামী। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বববশষ্ট্য : 

পাতার রাং োলকা সবুজ, উেয় মমৌসুষম ফলন োল মদয়। মবশ খরা সেনশীল। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৯ - ১০ 

মেক্টর িবত ফলন (টন) : ৩৫ - ৪০ 

িবত শতক বীজতলায় বীষজর পবরমান : ৪০০ - ৪৫০ গ্রাম 

িবত একর (১০০ শতষক) জবম মরাপণ/বপন করষত বীষজর পবরমান : ৪০ - ৪৫ মকবজ 

উপষযাগী মাটি : মবষল, মদাআঁশ, মবষল-মদাআঁশ 

উৎপাদষনর মমৌসুম : খবরফ-২ 

বপষনর উপযুক্ত সময় : 

শ্রাবণ-োদ্র (জুলাই-আগষ্ট্) 

ফসল মতালার সময় : 

বপষনর ১৪০-১৫০ বদন। 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতবই, বাাংলাষদশ কৃবে গষবেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, মসষেম্বর, ২০১৭। 

 

 

 

ফসলের পুষ্টিমান 

িবত ১০০ গ্রাম খাদ্যপষযাগী চীনাবাদাষম খাদ্যশবক্ত- ০.৫৬৭ বকষলাকযাষলাবর, আবমে- ২৫.৮ গ্রাম, শকিরা- ১৬.১৩ গ্রাম, কযালবসয়াম- ৯ 

বমবলগ্রাম, মলৌে- ২৫ বমবলগ্রাম, মসাবিয়াম- ১৮ বমবলগ্রাম, পটাবশয়াম- ৭০৫ বমবলগ্রাম রষয়ষছ। চীনাবাদাষম কযাষরাটিন ও বেটাবমন ই 

ববদ্যমান। 

তষের উৎস : 

কৃবে িাইবর, কৃবে তে সাবে িস. ২০১৭। 

 

বীজ ও বীজতো 

বণ িনািঃ বীজ বছটিষয় বপন ও বীজ বপন যন্ত্র বদষয় সাবর কষর বপন করা েয়। চীনাবাদাষমর জন্য বীজতলার িষয়াজন েয় না। 

বীজ ও বীজতলার িকারষেদ : 

বীষজর িকারষেদ- 

১। মমৌল বীজ   



২। বেবি বীজ   

৩। িতযাবয়ত বীজ   

৪। মানষঘাবেত বীজ   

৫। োইবিি বীজ  

 

 

োল বীজ বনব িাচন : 

১। উন্নত জাষতর  মরাগ বালাই মুক্ত মান সম্পন্ন বীজ ব্যবোর করষত েষব। 

২। বীজ ববশুদ্ধ েষত েষব এবাং গজাষনার ক্ষমতা ৮০% এর মববশ োকষত েষব। 

৩। সরকার অনুষমাবদত বিলারষদর মেষক বীজ সাংগ্রে করষত েষব। সাংগ্রষের সময় ক্রয় রবশদ গ্রেণ করষত েষব।   

৪। বাজাষরর মখালা বীজ মকনা যাষব না ।         

বীজতলা িস্তুতকরণ : িেষম বনব িাবচত বীজতলার জবম কষয়কটি চাে ও মই বদষয় মাটি ঝুরঝরা করষত েষব। অতিঃপর উষেবখত বীজতলা 

৫-১০ মকবজ পচা মগাবর োলোষব মাটিষত বমবশষয় বীজতলা িস্তুত করষত েষব। বীজ বপষনর পূষব ি বীজ বেবজষয় বনষত েষব। জবমর উিবরতা 

মেষদ ৫-১০ মকবজ সার ব্যবোর করষত েষব। 

 

 

বীজতলা পবরচচ িা : ১। বীজ বপষনর পর ছালার চট বা ধাষনর খড় বববছষয় ৭২ ঘন্টা বীজতলা মঢষক রাখষত েষব এবাং বীজ গজাষনা তরাবিত 

করার জন্য ঝাঝরা বদষয় পাবন বদষত েষব। ২। অবতবরক্ত ঠান্ডা েষল রাষত বীজতলা পবলবেন বদষয় মিষক রাখষত েষব এবাং সকাষল খুষল 

বদষত েষব। ৩। তাপমািা মবশী েষল চাটাই বদষয় ছায়ার ব্যবস্থা করষত েষব। 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতবই, বাাংলাষদশ কৃবে গষবেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, মসষেম্বর, ২০১৭। 

 

বপন / ররাপনপদ্ধষ্টত 

বণ িনা : বচনাবাদাম চাষের জন্য জবমষত বতন মেষক চারটি চাে ও মই বদষয় মাটি ঝুরঝুষর কষর বতবর করষত েষব। মক্ষষতর চারপাষশ নালার 

ব্যবস্থা করষল পষর মসচ ও পাবন বনকাষশর সুববধা েয়। 

চােপদ্ধবত : 

বীজ সাবরষত বুনষল সাবরর দূরত্ব ১২ ইবি এবাং িবত সাবরষত গাষছর দূরত্ব ৬ ইবি রাখষত েষব। বিদানা বাদাম (বিএম-১) জাষতর মক্ষষি 

সাবরর দূরত্ব ১০ ইবি এবাং সাবরষত গাষছর দূরত্ব ৪ ইবি রাখা িষয়াজন। বীজ ১-১.৫ ইবি মাটির বনষচ বপন করষত েষব। 

জবম মশাধন সম্পষকি ববস্তাবরত জানষত বিক করুন 

বীজ মশাধন সম্পষকি ববস্তাবরত জানষত বিক করুন 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতবই, বাাংলাষদশ কৃবে গষবেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, মসষেম্বর, ২০১৭। 

 

মাটি ও সার ব্যবস্থাপনা 

মৃবিকা পরীক্ষা গষবেণাগাষরর ঠিকানা : 

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


মাটির ধরন এবাং মাটি পরীক্ষার জন্য মৃবিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনবিটিউট এর সোয়তা বনষত েষব। 

মৃবিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনবিটিউট ববস্তাবরত জানষত বিক করুন 

সার পবরবচবত : 

সার পবরবচবত ববস্তাবরত জানষত বিক করুন 

 

 

মেজাল সার মচনার উপায় : 

মেজাল সার শনাক্তকরণ সম্পষকি ববস্তাবরত জানষত বিক করুন 

মেজাল সার মচনার উপায় বেবিও 

 

 

ফসষলর সার সুপাবরশ : 

সাষরর নাম শতক িবত সার মেক্টর িবত সার 

ইউবরয়া ৮০০ গ্রাম - ১.২ মকবজ ২০-৩০ মকবজ 

টিএসবপ ৬০০ গ্রাম  ১৫০-১৭০ মকবজ 

এমওবপ ৩০০-৩৫০ গ্রাম ৮০-৯০ মকবজ 

বজপসাম ৬৫০-৭০০ গ্রাম ১৬০-১৮০ মকবজ 

দস্তা ২০০ গ্রাম ৪-৫ মকবজ 

ববরক এবসি ৪০০ গ্রাম ৯-১১ মকবজ 

 

অষধ িক ইউবরয়া ও সমুদয় টিএসবপ ও পটাশ সার মশে চাষের সময় িষয়াগ করষত েষব। বাকী অষধ িক ইউবরয়া সার বপষনর ৪০-৪৫ বদন পর 

গাষছ ফুল আসার সময় িষয়াগ করষত েষব। তষব িবত মকবজ বীষজ ৭০ গ্রাম অণুজীব সার (শতক িবত) ব্যবোর করা মযষত পাষর। অণুজীব 

সার ব্যবোর করষল সাধরণত ইউবরয়া সার ব্যবোর করষত েয় না। 

অনলাইন সার সুপাবরশ ববস্তাবরত জানষত বিক করুন 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতবই, বাাংলাষদশ কৃবে গষবেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, মসষেম্বর, ২০১৭। 

 

রসচ ব্যবস্থাপনা 

বণ িনা : জবমষত িষয়াজন মত মসচ বদষত েষব। আবার অবতবরক্ত মসচ বদষল ঢষল পড়া মরাগ মদখা বদষত পাষর। অবতবরক্ত বৃবষ্ট্র ফষল যাষত 

জলাবদ্ধতা সৃবষ্ট্ না েয় মস জন্য সুষ্ঠ পাবন বনষ্কাশষনর ব্যবস্থা করষত েষব। 

মসচ ব্যবস্থাপনা : 

রবব মমৌসুষম উঁচু জবমষত মাটির রস তাড়াতাবড় শুবকষয় যায় ববধায় মাটির রস বুষঝ ১-২ টি মসচ বদষত েষব। খবরফ মমৌসুষম ফসষলর অবস্থা 

বুষঝ িষয়াজষন ১টি মসচ মদয়া মযষত পাষর।  

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/


মসচ ও বনকাশ পদ্ধবত : 

1 : বীজ উৎপাদষনর মক্ষষি খবরফ মমৌসুষম বৃবষ্ট্পাত েয় ববধায় পাবন বনষ্কাশষনর সুববধা রাখষত েষব। 

 

লবণাক্ত এলাকায় মসচ িযুবক্ত : 

বমবন পুকুর খনন কষর বৃবষ্ট্র পাবন সাংরক্ষণ কষর মসষচর ব্যবস্থা করষত েষব।  জবমষত বনড়াবন বদষয় আগাছা মুক্ত কষর খড়কুষটা ও 

কচুবরপানা বববছষয় রস সাংরক্ষণ করুন।  

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতবই, বাাংলাষদশ কৃবে গষবেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, মসষেম্বর, ২০১৭। 

 

আগাছা ব্যবস্থাপনা 

আগাছার নাম : কাঁটানষট 

আগাছা জন্মাষনার মমৌসুম : রবব, খবরফ 

িবতকাষরর উপায় : 

মসচ ও সার মদবার পর মজা আসা মাি আগাছা বাছাই করষত েষব। চারা গজাষনার ২০-২৫ বদন পর আগাছা দমন করষত েষব। গাছ খুব ঘন 

োকষল পাতলা কষর বদষত েষব।  

তষের উৎস : 

দবক্ষণািষলর উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, বাাংলাষদশ কৃবে গষবেণা কাউবিল, নষেম্বর, ২০১৩। 

 

আগাছার নাম : বথুয়া 

আগাছা জন্মাষনার মমৌসুম : খবরষফ মববশ বাষড়। জুন মেষক অষক্টাবষরর মাষঝ ফুল মফাষট ও বীজ বাবি েয়। 

িবতকাষরর উপায় : 

জবম বনয়বমত জবম পয িষবক্ষণ করুন। জবম গেীরোষব চাে করষত েষব। চারা গজাষনার ২০-২৫ বদন পর আগাছা দমন করষত েষব। গাছ খুব 

ঘন োকষল পাতলা কষর বদষত েষব।  

  

তষের উৎস : 

দবক্ষণািষলর উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, বাাংলাষদশ কৃবে গষবেণা কাউবিল, নষেম্বর, ২০১৩। 

 

আবহাওয়া ও দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা 

বাাংলা মাষসর নাম : শ্রাবণ 

ইাংষরবজ মাষসর নাম : জুলাই 

ফসল ফলষনর সময়কাল : খবরফ- ১ 

দুষয িাষগর নাম : খবরষফ অবতবৃবষ্ট্ 



দুষয িাগ পূব িিস্তুবত : 

বনষ্কাশন নালা িস্তবত রাখা। 

কৃবে আবোওয়ার তে মপষত বিক করুন 

দুষয িাগকালীন/দুষয িাগ পরবতী িস্তুবত : 

তাড়াতাবড় অবতবরক্ত বৃবষ্ট্র পাবন মবর করার ব্যবস্থা করুন। 

িস্তুবত : লাইষন বুনুন, যাষত জবমর অবতবরক্ত বৃবষ্ট্র পাবন মবর করার নালা রাখা যায়। জবমর অবতবরক্ত বৃবষ্ট্র পাবন মবর করা ব্যবস্থা রাখুন। 

তষের উৎস : 

দবক্ষণািষলর উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, বাাংলাষদশ কৃবে গষবেণা কাউবিল, নষেম্বর, ২০১৩। 

 

রপাকামাকড় 

মপাকার নাম : জাব মপাকা 

মপাকা মচনার উপায় : খুব মছাট সবুজাে সাদা, নরম মদে বববশষ্ট্। 

ক্ষবতর ধরণ : পাতা, ফুল ও কবচ ফষলর রস চুষে খায়। তাছাড়া এই মপাকা েলুদ মমাজাইক োইরাস মরাগ ছড়ায়। 

আক্রমষণর পয িায় : পূণ ি বয়স্ক 

ফসষলর ময অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা , ফল , ফুল 

মপাকার মযসব স্তর ক্ষবত কষর : পূণ ি বয়স্ক , বনম্ফ 

ব্যবস্থাপনা : 

আক্রমণ মববশ েষল ইবমিাষিাষরাবিি জাতীয় কীটনাশক (ষযমন: এিমায়ার অেবা টিষিা ৭-১০ বমবলবলটার / ২মুখ) ১০ বলটার পাবনষত 

বমবশষয় িবত ৫ শতষক মে করষত েষব ১০ বদন পরপর ২/৩ বার। ঔেধ মে করায় সতকিতা অবলম্বন করষত েষব। 

বালাইনাশক ব্যবোষরর সতকিতা সম্পষকি ববস্তাবরত জানষত বিক করুন 

বালাইনাশষকর ববস্তাবরত তষের জন্য বেবজট করুন 

অন্যান্য : 

সাবানযুক্ত পাবন মে করা যায় অেবা আধাোঙ্গা বনমবীষজর পাবন (১ বলটার পাবনষত ৫০ গ্রাম বনমবীজ মেষঙ্গ ১২ ঘন্টা বেবজষয় মরষখ 

মেঁষক বনষত েষব) আক্রান্ত গাষছ ১০ বদন পর পর ৩ বার মে করষল মপাকা বনয়ন্ত্রন করা যায়। এছাড়াও তামাষকর গুড়া (১০গ্রাম), সাবাষনর 

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

  

তষের উৎস : 

সমবিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বববেন্ন ফসষলর ক্ষবতকারক মপাকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব ববোগ, বাাংলাষদশ কৃবে গষবেণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 

 

মপাকার নাম : উঁইষপাকা 

মপাকা মচনার উপায় : মপাকা সাদা, শরীর নরম, মাো লাল এবাং কাঁবচর মত দুটি দাঁত আষছ। 

ক্ষবতর ধরণ : এরা দলবব্ধ েষয় গাষছর িধান বশকড় মকষট মদয় ও বশকষড়র বেতষর গতি সৃবষ্ট্ কষর। মাটির বনষচ বাদাষমর মখাসা বছদ্র কষর 

বীজ খায়। 

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


আক্রমষণর পয িায় : বীজ 

ফসষলর ময অাংষশ আক্রমণ কষর : বীজ 

মপাকার মযসব স্তর ক্ষবত কষর : পূণ ি বয়স্ক 

ব্যবস্থাপনা : 

অবত আক্রমষণ মিারপাইবরফস গ্রুষপর কীটনাশক মযমন: িাস িবান ৫ বমবল./ বল. োষর পাবনষত বমবশষয় কাষন্ড ও মগাড়ার মাটিষত মে করুন। 

ঔেধ মে করায় সতকিতা অবলম্বন করষত েষব। 

বালাইনাশক ব্যবোষরর সতকিতা সম্পষকি ববস্তাবরত জানষত বিক করুন 

বালাইনাশষকর ববস্তাবরত তষের জন্য বেবজট করুন 

  

অন্যান্য : 

পাবনর সাষে মকষরাবসন বমবশষয় মসচ বদষল উইষপাকা জবম তযাগ কষর। পাট কাঠির ফাঁদ বতবর কষর এ মপাকা দমন করা যায়। মাটির পাষি 

পাষটর কাঠি েবতি কষর পু ুঁষত রাখষল তাষত উইষপাকা লাষগ। তারপর ঐ কাঠি েবতি পাি তুষল উইষপাকা মারষত েষব।  

  

তষের উৎস : 

সমবিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বববেন্ন ফসষলর ক্ষবতকারক মপাকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব ববোগ, বাাংলাষদশ কৃবে গষবেণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 

 

মপাকার নাম : বিঁপড়া 

মপাকা মচনার উপায় : এরা খুবই মছাট কাষলা ও লাল উেয় রষের েষয় োষক। 

ক্ষবতর ধরণ : জবমষত বাদাম লাগাষনার পর পষরই বিঁপড়া আক্রমণ কষর মরাবপত বাদাষমর দানা সব মখষয় মফষল। 

আক্রমষণর পয িায় : বাড়ন্ত পয িায়, চারা 

মপাকামাকড় জীবনকাল : পূণ ি বয়স্ক 

ফসষলর ময অাংষশ আক্রমণ কষর : ফল , বশকড় 

মপাকার মযসব স্তর ক্ষবত কষর : পূণ ি বয়স্ক 

ব্যবস্থাপনা : 

বীজ বপষনর পর ছাই অেবা মসবোং িাি জবমর চারবদষক বছটিষয় মদয়া। 

তষের উৎস : 

সমবিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বববেন্ন ফসষলর ক্ষবতকারক মপাকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব ববোগ, বাাংলাষদশ কৃবে গষবেণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 

 

মপাকার নাম : জযাবসি / পাতা মশােক মপাকা 

মপাকা মচনার উপায় : ক্ষুদ্র সবুজ মপাকা। এষদর মদে লম্বা। রাং বাদামী সবুজ বষণ ির েষয় োষক। এরা পাতার বনষচর পৃষষ্ঠ োষক। 

ক্ষবতর ধরণ : কবচ পাতার নীষচর বদক মেষক রস চুষস খায় ও এক িকার ববোক্ত পদাে ি বনিঃসৃত কষর। এর ফষল পাতার অগ্রোগ বাদামী বণ ি 

ধারণ কষর। আক্রান্ত পাতা কুকষচ যায়। ফষল বৃবদ্ধ ব্যােত েয়, ফুল ও ফল ধারণ বাধাগ্রস্ত েয়। 

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


আক্রমষণর পয িায় : সব 

ফসষলর ময অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা 

মপাকার মযসব স্তর ক্ষবত কষর : সব , পূণ ি বয়স্ক 

ব্যবস্থাপনা : 

আক্রমণ মববশ েষল ইবমিাষিাষরাবিি জাতীয় কীটনাশক (ষযমনিঃ এিমায়ার অেবা টিষিা ৭-১০ বমবলবলটার / ২মুখ) ১০ বলটার পাবনষত 

বমবশষয় িবত ৫ শতষক মে করষত েষব ১০ বদন পরপর ২/৩ বার। ঔেধ মে করায় সতকিতা অবলম্বন করষত েষব। 

বালাইনাশক ব্যবোষরর সতকিতা সম্পষকি ববস্তাবরত জানষত বিক করুন 

বালাইনাশষকর ববস্তাবরত তষের জন্য বেবজট করুন 

  

পূব ি-িস্তুবত : 

বাবর চীনাবাদাম-৫, বাবর চীনাবাদাম-৭ ও বাবর চীনাবাদাম-৮ জাত চাে করষল মপাকার আক্রমণ শতকরা ২০-৩০ োগ কম েয়। তাই এই 

জাতগুবল চাে করুন। 

অন্যান্য : 

৫০ গ্রাম বনম বীজ মেষঙ্গ ১ বলটার পাবনষত ১২ ঘণ্টা বেবজষয় ২-৩ গ্রাম বিটারষজন্ট বা গুুঁষড়া সাবান বমবশষয় মছষক ১৫ বদন অন্তর ৩ বার 

বছটিষয় মপাকা দমন করুন। 

তষের উৎস : 

সমবিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বববেন্ন ফসষলর ক্ষবতকারক মপাকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব ববোগ, বাাংলাষদশ কৃবে গষবেণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 

 

 

ররাগ 

মরাষগর নাম : বলফ স্পট / টিক্কা মরাগ 

মরাষগর কারণ : ছিাক 

ক্ষবতর লক্ষণ : মরাষগর আক্রমষণর ফষল পাতার উপষর বাদামী রষের দাষগর সৃবষ্ট্ েয়। দাগ আকাষর বড় েষত োষক এবাং পাতার উপষর 

ছবড়ষয় পষড়। গাছ মদবরষত আক্রান্ত েষল পাতার বনষচ দাগ মদখা যায়। এষক্ষষি দাগ গাঢ় বাদামী েষত কালষচ বষণ ির েয়। পাতার বাবক 

অাংষশর সবুজ রাং মবলন েষয় যায় এবাং চূড়ান্ত পয িাষয় গাষছর উপষরর কষয়কটি কবচ পাতা ছাড়া বয়স্ক পাতাগুষলা ধীষর ধীষর ঝষর পষড়। 

ক্ষবতর ধরণ : দাগগুবল নানা আকাষরর েয় এবাং পাতার উপর এষলাষমষলা দাগ ছবড়ষয় পষড়। মাষঝ মাষঝ দুই বা তষতাবধক দাগ একষি 

বমবলত েষয় বড় দাষগর সৃবষ্ট্ কষর। 

ফসষলর ময পয িাষয় আক্রমণ কষর : বাড়ন্ত পয িায় 

ফসষলর ময অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা 

ব্যবস্থাপনা : 

মরাষগর আক্রমণ মববশ েষল মেক্সাষকানাজল জাতীয় ছিাকনাশক (ষযমনিঃ কনটাফ ১০ বমবলবলটার) অেবা কাষব িন্ডাবজম জাতীয় ছিাকনাশক 

(ষযমনিঃ মনাইন অেবা এইমষকাবজম ২০ গ্রাম) িবত ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় িবত ৫ শতষক ১২-১৫ বদন পর পর ২-৩ বার োলোষব 

মে করষত েষব। ঔেধ মে করায় সতকিতা অবলম্বন করষত েষব।  

বালাইনাশক ব্যবোষরর সতকিতা সম্পষকি ববস্তাবরত জানষত বিক করুন 

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


বালাইনাশষকর ববস্তাবরত তষের জন্য বেবজট করুন 

পূব ি-িস্তুবত : 

সুস্থ, সবল ও মরাগমুক্ত গাছ েষত বীজ সাংগ্রে করুন। 

অন্যান্য : 

ফসবল জবমর পবরতযক্ত অাংষশর মাধ্যষম এই মরাগ পষরর বছষর ছড়ায়। তাই মমৌসুষমর মশষে আক্রান্ত গাষছর যাবতীয় অাংশ সমূে সতকিতার 

সাষে সাংগ্রে কষর পুবড়ষয় বা গতি কষর পু ুঁষত মফলষত েষব। 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতবই, বাাংলাষদশ কৃবে গষবেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, মসষেম্বর, ২০১৭। 

 

মরাষগর নাম : মবরচা 

মরাষগর কারণ : ছিাক 

ক্ষবতর লক্ষণ : এ মরাষগর িােবমক অবস্থায় পাতার বনষচর বপষঠ মবরচা পড়ায় ন্যায় সামান্য উঁচু ববন্দুর মত দাগ মদখা যায়। দাগ ধীষর ধীষর 

বড় েষত োষক। আক্রমষণর মািা মবষড় যাবার সাষে সাষে পাতার উপষরর বপষঠও এ দাগ মদখা যায়। ফসল মববশ আক্রান্ত েষল ফলন অষনক 

কষম যায়। 

ক্ষবতর ধরণ : বয়স্ক গাষছই এ মরাষগর আক্রমণ মববশ েয়। পাতার বনষচর বদষে্ িেষম মবরচা পড়ার ন্যায় সামান্য উচু ববন্দুর মত দাগ মদখা 

যায়। আক্রমণ মববশ েষল পাতার উপষরর বপষঠ এ মরাগ মদখা যায়। 

ফসষলর ময পয িাষয় আক্রমণ কষর : বাড়ন্ত পয িায় , চারা 

ফসষলর ময অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা 

ব্যবস্থাপনা : 

মিাবপষকানাজল জাতীয় ছিাকনাশক (ষযমনিঃ টিল্ট ৫ বমবল/ ১ মুখ) ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় িবত ৫ শতষক ১০-১২ বদন পর পর ২-৩ 

বার মে করষত েষব। ঔেধ মে করায় সতকিতা অবলম্বন করষত েষব। 

বালাইনাশক ব্যবোষরর সতকিতা সম্পষকি ববস্তাবরত জানষত বিক করুন 

বালাইনাশষকর ববস্তাবরত তষের জন্য বেবজট করুন 

পূব ি-িস্তুবত : 

আষগর ফসষলর নাড়া বা অববশষ্ট্ অাংশ োলোষব ধ্বাংস করষত েষব। 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতবই, বাাংলাষদশ কৃবে গষবেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, মসষেম্বর, ২০১৭। ফসষলর বালাই ব্যবস্থাপনা, মমািঃ োসানুর 

রেমান, জানুয়াবর ২০১৩। 

 

 

ফসে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ 

ফসল মতালা : বচনাবাদাম গাষছর শতকরা ৮০-৯০ োগ বাদাম যখন সম্পূণ ি পবরপক্ব েয় তখন বাদাষমর মখাসার বশরা উপবশরা গুষলা 

স্পষ্ট্োষব মদখা মদয় এবাং গাষছর পাতাগুষলা েলুদ রাং ধারণ কষর বনষচর পাতা ঝষর পষর তখন ফসল মতালার উপযুক্ত সময়। বাদাষমর 

মখাসা োঙ্গার পর মখাসার বেতষর কালষচ দাগ এবাং বীষজর উপষরর পাতলা আবরণ বা মখাসা বাদামী বা লালষচ বা মবগুনী রাং (জাত মেষদ) 

ধারণ করষলই ফসল কাটার উপযুক্ত সময়। 

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


ফসল সাংরক্ষষণর পূষব ি : 

ফসল কাটার পর গাছ মেষক মখাসাসে ছাড়াষনা বাদাম উজ্জ্বল মরাষদ বদবনক ৭-৮ ঘণ্টা কষর ৫-৬ বদন মরাষদ শুকাষত েষব।  

িবক্রয়াজাতকরণ : 

গাছ মেষক োত দ্বারা বাদাষমর মখাসা ছাড়াষনার পর শুবকষয় পবলবেন আচ্ছাবদত ছালার ব্যাষগ, চষটর বস্তা, মাটির কলবস, বাঁষশর বতবর ডুবল 

ইতযাবদষত েষর সাংরক্ষষণর জন্য বতবর রাখষত েষব। 

সাংরক্ষণ : বাদাম বীজ পবলবেন আচ্ছাবদত চষটর ব্যাগ, মাটির কলবস, মকষরাবসন ইতযাবদ পাষি েষর বস্তাগুষলা কাষঠর বা বাঁষশর বতবর 

মাচায় মরষখ বদষত েষব। 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতবই, বাাংলাষদশ কৃবে গষবেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, মসষেম্বর, ২০১৭। 

 

বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ 

বীজ উৎপাদন : 

মযষেতু বীষজর সুপ্ততাকাল খুব কম তাই পরবতী মমৌসুষম ফসল আবাষদর জন্য খবরফ মমৌসুষম উচু এবাং ঢালু জবমষত চীনাবাদাষমর চাে 

করষত েষব। বপষনর পূষব ি সাংরবক্ষত বীষজর গজাষনার ক্ষমতা পরীক্ষা কষর বনষত েষব। 

বীজ সাংরক্ষণ: 

বাদাম বীজ সাংগ্রষের জন্য পবলবেন আচ্ছাবদত বা বসনষেটিক ব্যাগ, মাটির কলবস বা মটকা,মকষরাবসন টিন বা ড্রাম, বাঁষশর বতবর বা ডুবল বা 

ঝুবড় ইতযাবদষত েষর বীজ সাংরক্ষণ করষত েষব। তষব মাটির পাি ও বাঁষশর ডুবলষত বীজ সাংরক্ষষণর পূষব ি কাদামাটি ও মগাবর বদষয় মলষপ 

বনষত েষব, যাষত বাতাষসর আদ্রতা পাষির বেতর ঢুকষত না পাষর। পষর বীজসে পািগুষলা কাষঠর বা বাঁষশর বতবর মাচায় মরষখ সাংরক্ষণ 

করষত েষব। বে িা মমৌসুষম (আোঢ়-োদ্র) িবত মাষস একবার পবরষ্কার মরাষদ ৩-৪ ঘণ্টা শুবকষয় ঠাণ্ডা কষর পুনরায় বীজ সাংরক্ষণ করষত েষব। 

ঠাণ্ডা ঘর (ষকাল্ড রুম) মযখাষন তাপমািা ১৮-২০ বিবগ্র মসিঃ এবাং বাতাষসর আদ্রতা ৪০-৪৫% মসখাষন ৮-১০% বীষজর আদ্রতায় ১ বৎসর 

পয িন্ত বীজ সাংরক্ষণ করা যায়।  

  

তষের উৎস : 

বাাংলাষদশ পরমানু গষবেণা ইনবিটিউট, ১৮/০১/২০১৮ 

 

কৃবে উপকরণ 

 

বীজপ্রাষ্টি স্থান : 

১। ষ্টবএষ্টিষ্টস ও সরকাষ্টর অনুলমাষ্টদত সকে বীজ ষ্টিোর। 

২। ষ্টবশ্বস্ত বীজ উৎপাদনকারী চাষী। 

বাাংলাষদশ কৃবে উন্নয়ন কষপ িাষরশন (ববএবিবস) বীজ ববক্রয়ষকষের তে মপষত বিক করুন 

সার ও বাোইনাশক প্রাষ্টিস্থান : 

ষ্টনকটস্থ বাজালরর অনুলমাষ্টদত বাোইনাশক ষ্টবলেতার ষ্টনকট হলত বাোইনাশলকর রময়াদ ্াচাই কলর বাোইনাশক ষ্টকনুন। 

সার বিলার এর ববস্তাবরত তে মপষত বিক করুন 

তলের উৎস : 

বাাংলাষদশ কৃবে উন্নয়ন কষপ িাষরশন (ববএবিবস), ১৬/০২/২০১৮। 

http://www.bina.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.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


 

খামার ্ন্ত্রপাষ্টত 

্লন্ত্রর নাম : মই 

্লন্ত্রর ধরন : অন্যান্য 

্লন্ত্রর পষ্টরচােনা পদ্ধষ্টত : 

পশু চাষ্টেত 

্লন্ত্রর ক্ষমতা : কাষ্টয়ক শ্রম 

্লন্ত্রর উপকাষ্টরতা : 

জষ্টম চালষ ব্যবহার করা হয়। 

্লন্ত্রর ববষ্টশিয : 

সাশ্রয়ী মূল্য, সহজ প্রাপ্য ও সহলজ বহন র্াগ্য। 

রক্ষণালবক্ষণ : ব্যবহালরর পর মাটি ও পাষ্টন রেলক পষ্টরষ্কার কলর রাখুন। 

তলের উৎস : 

খামার ্াষ্টন্ত্রকীকরন এর মাধ্যলম ফসে উৎপাদন বৃষ্টদ্ধ প্রকল্প- ২য় প্ যায় (২য় সংলশাষ্টধত), কৃষ্টষ সম্প্রসারণ অষ্টধদির (ষ্টি এ ই), খামারবাড়ী, 

ফাম যলগট, ঢাকা-১২১৫। জানুয়াষ্টর , ২০১৮। 

 

্লন্ত্রর নাম : রকাদাে 

্রন্ত্রর ধরন : অন্যান্য 

্লন্ত্রর পষ্টরচােনা পদ্ধষ্টত : 

হস্ত চাষ্টেত 

্লন্ত্রর ক্ষমতা : কাষ্টয়ক শ্রম 

্লন্ত্রর উপকাষ্টরতা : 

আইে ছাঁটা, রসচ ও ষ্টনকাশ নাো  বতষ্টর। কম জষ্টমর জন্য ফসে রতাো ও পষ্টরচ্ যায় ব্যবহার হয়। 

্লন্ত্রর ববষ্টশিয : 

সাশ্রয়ী মূল্য, সহজ প্রাপ্য ও সহলজ বহন র্াগ্য। 

রক্ষণালবক্ষণ : ব্যবহালরর পর মাটি ও পাষ্টন রেলক পষ্টরষ্কার কলর রাখুন। 

তলের উৎস : 

খামার ্াষ্টন্ত্রকীকরন এর মাধ্যলম ফসে উৎপাদন বৃষ্টদ্ধ প্রকল্প- ২য় প্ যায় (২য় সংলশাষ্টধত), কৃষ্টষ সম্প্রসারণ অষ্টধদির (ষ্টি এ ই), খামারবাড়ী, 

ফাম যলগট, ঢাকা-১২১৫। জানুয়াষ্টর , ২০১৮। 

 

যষন্ত্রর নাম : বাবর শবক্তচাবলত বাদাম মাড়াই যন্ত্র 

যষন্ত্রর ধরন : অন্যান্য 



যষন্ত্রর পবরচালনা পদ্ধবত : 

যন্ত্রটি চালাষনার জন্য একটি পবরষ্কার ও সমতল স্থান বনব িাচন করুন। বাদাম মাড়াই করার আষগ োল কষর শুবকষয় বনন, কারণ ঠিকমত 

শু ুঁকাষনা না েষল মাড়াই ক্ষমতা কষম যায় ও োঙ্গা দানার পবরমাণ মবষড় যায় ববদুযবতক তাষরর সাোষে ববদুযবতক লাইষন মমাটরষক 

সাংষযাগ বদন। সুইচ অন করষল অধ ি বৃিাকার রাবার প্যাি নড়াচাড়া কষর, ফযান মঘাষর ও চালুনীষত ঝাকুবনর সৃবষ্ট্ েয়। যষন্ত্রর বনষচ পবরষ্কার 

দানা সাংগ্রষের জন্য একটি পাি ও অন্য একটি পাি চালুবনর সামষন স্থাপন করুন। এ অবস্থায় ঝুবড়ষত কষর বাদাম েপাষরর মষধ্য বদন। 

এরপর পবরষ্কার বাদাম বনষচর পাষি জমা েষত শুরু করষব। চালনীর সামষনর পাষি জমা েওয়া অমাড়াইকৃত বাদাম েপাষর ঢালুন। 

যষন্ত্রর ক্ষমতা : ১। মাড়াই ক্ষমতা ১২০-১৫০ মকবজ/ঘণ্টা ২। দানার োঙ্গার োর ১-২% ৩। ঝাড়াই ক্ষমতা ১০০% ৪। বাছাই ক্ষমতা ৯৫% 

৫। যষন্ত্রর ওজন ৭৫ মকবজ। 

যষন্ত্রর উপকাবরতা : 

বাাংলাষদষশর চরািষল বাদাষমর চাে ক্রষমই বৃবদ্ধ পাষচ্ছ। ববস্তৃত এলাকায় বপষনর জন্য িষয়াজনীয় বাদাষমর মখাসা ছাড়াষত ও মাঝারী 

ধরষনর কনষফকশনাবরর জন্য েস্তচাবলত বাদাম মাড়াই যন্ত্র যষেষ্ট্ নয়। বাবর শবক্তচাবলত বাদাম মাড়াই যন্ত্র দ্বারা এই সমস্যার সেষজই 

সমাধান করা যায়। 

যষন্ত্রর বববশষ্ট্য : 

১। এ যন্ত্রটির বনম িাণ মকৌশল সেজ ২। যন্ত্রটি চালনার জন্য একজন মলাকই যষেষ্ট্ ৩। যন্ত্রটি স্থানীয় িষকৌশল কারখানায় বতবর করা যায়। 

বাছাইকৃত বাদাষমর(১০ বমবম এর মচষয় মববশ ব্যাস) দ্বারা উচ্চ ক্ষমতার ফলাফল পাওয়া যায় ৪। এ যন্ত্র দ্বারা মাড়াইকৃত বাদাম বীজ বেষসষব 

ব্যবোর করা যায় ৫। যন্ত্রটি একই সাষে মাড়াই ও ঝাড়াইষয়র সাষে সাষে মাড়াইকৃত বাদাম মেষক অমাড়াইকৃত আলাদা কষর মদয় ৬। মাি 

০.৫ অশ্বশবক্তর ববদ্যবতক মমাটর দ্বারা চালান সম্ভব। 

রক্ষণাষবক্ষণ : যন্ত্রটি িবতবার ব্যবোষরর আষগ ও পষর অবশ্যই োলোষব পবরষ্কার কষর বনষত েষব। 

তষের উৎস : 

খামার যাবন্ত্রকীকরন এর মাধ্যষম ফসল উৎপাদন বৃবদ্ধ িকল্প- ২য় পয িায় (২য় সাংষশাবধত), কৃবে সম্প্রসারণ অবধদপ্তর (বি এ ই), খামারবাড়ী, 

ফাম িষগট, ঢাকা-১২১৫। জানুয়াবর ,২০১৮। 

 

 

ফসে বাজারজাতকরণ 

িোগত ফসল পবরবেন ব্যবস্থা : 

মাোয় কষর, বাঁষশর োষড় কষর কাঁষধ বনষয়। 

আধুবনক ফসল পবরবেন ব্যবস্থা : 

েযান গাবড়, ট্রবল, ট্রাক, কাোি ি েযান। 

িোগত বাজারজাত করণ : 

বাঁষশর খাচা, বাঁষশর ঝুবড় ,চষটর েষল। 

আধুবনক পদ্ধবতষত বাজারজাত করণ : 

ঝুবড়/ কাট িন/ প্লাবিষকর ঝুবড়ষত। 

ফসল বাজারজাতকরষনর ববস্তাবরত তে মপষত বিক করুন 

তষের উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতবই, বাাংলাষদশ কৃবে গষবেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, মসষেম্বর, ২০১৭। 

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

