
 

ছ োলো চোষের বিস্তোবরত তথ্য 

জোষতর নোম : িোবর ছ োলো-২ 

জনবিয় নোম : ছনই 

উদ্ভোিনকোরী িবতষ্ঠোন : িোাংলোষেশ কৃবে গষিেণো ইনবিটিউট (িোবর)। 

গড় জীিনকোল িোয় (বেন): ১২৮ 

জোষতর ধরণ : আধুবনক 

জোষতর বিবশষ্ট্য : 

গোষ র উচ্চতো ৫০-৬০ ছে.বম.। গোষ র ছকনবি বকছুটো  ড়োষনো, শোখোর েোমষনর বেক তুলনোমূলকভোষি হোলকো ও উিবশরো লম্বো। গোষ র রঙ গোঢ় 

েবুজ। িীজ স্থোনীয় জোষতর ছচষয় িড় ও িোর্শ্ববেষক বকছুটো চযোপ্টো। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৬ - ৮ 

ছহক্টর িবত ফলন (টন) : ২ 

িবত শতক িীজতলোয় িীষজর িবরমোন : ১৮০ গ্রোম - ২০০ গ্রোম 

উিষযোগী ভূবমর ছেণী : মোঝোবর বনচু জবম 

উিষযোগী মোটি : ছেোআঁশ, এষটল-ষেোআঁশ 

উৎিোেষনর ছমৌসুম : রবি 

িিষনর উিযুক্ত েময় : 

৫-২৫ অগ্রোহোয়ন, ২০ নষভম্ভর ছেষক ১০ বিষেম্ভর। িষরন্দ্র এলোকোয় অষক্টোির এর ছশে েপ্তোই- মধ্য নষভম্বর। 

ফেল ছতোলোর েময় : 

মোচ ব- এবিষলর ১ েপ্তোহ। বচত্র-ফোল্গুষনর ৩য় েপ্তোহ। 

তষথ্যর উৎে : 

কৃবে িযুবক্ত হোতিই, িোাংলোষেশ কৃবে গষিেণো ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, ছেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

জোষতর নোম : িোবর ছ োলো-৩ 

জনবিয় নোম : ছনই 

উদ্ভোিনকোরী িবতষ্ঠোন : িোাংলোষেশ কৃবে গষিেণো ইনবিটিউট (িোবর)। 

গড় জীিনকোল িোয় (বেন): ১২০ 

জোষতর ধরণ : আধুবনক 

জোষতর বিবশষ্ট্য : 

এ জোষতর গো  খোড়ো ধরষণর। এর রঙ হোলকো েবুজ, িত্রফলক ছিশ িড় এিাং িগো েষতজ। 



 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৮ - ১০ 

ছহক্টর িবত ফলন (টন) : ২ 

িবত শতক িীজতলোয় িীষজর িবরমোন : ১৮০ গ্রোম - ২০০ গ্রোম 

উিষযোগী ভূবমর ছেণী : মোঝোবর বনচু জবম 

উিষযোগী মোটি : ছিষল-ষেোআঁশ, এষটল-ষেোআঁশ 

উৎিোেষনর ছমৌসুম : রবি 

িিষনর উিযুক্ত েময় : 

৫-২৫ অগ্রোহোয়ন, ২০ নষভম্ভর ছেষক ১০ বিষেম্ভর। িষরন্দ্র এলোকোয় অষক্টোির এর ছশে েপ্তোই- মধ্য নষভম্বর। 

ফেল ছতোলোর েময় : 

মোচ ব- এবিষলর ১ েপ্তোহ। বচত্র-ফোল্গুষনর ৩য় েপ্তোহ। 

তষথ্যর উৎে : 

কৃবে িযুবক্ত হোতিই, িোাংলোষেশ কৃবে গষিেণো ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, ছেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

জোষতর নোম : িোবর ছ োলো-৪ 

জনবিয় নোম : ছনই 

উদ্ভোিনকোরী িবতষ্ঠোন : িোাংলোষেশ কৃবে গষিেণো ইনবিটিউট (িোবর)। 

গড় জীিনকোল িোয় (বেন): ১২৫ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : িবত বৃন্ত িো ছিোঁটোয় ২টি কষর ফুল ও ফল ধষর। *গো  মোঝোবর খোড়ো ও িোতোর রঙ গোঢ় েবুজ।* কোষে খষয়বর রঙ এর 

 োি ছেখো যোয়। 

জোষতর ধরণ : আধুবনক 

জোষতর বিবশষ্ট্য : 

িীষজর রঙ হোলকো িোেোমী, িোর্শ্ববেক বকছুটো চযোপ্টো ও ত্বক মসৃণ।* এক হোজোর িীষজর ওজন িোয় ১৩২-১৩৮ গ্রোম।*আবমষের িবরমোণ ১৮-২১%। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৮ - ৯ 

ছহক্টর িবত ফলন (টন) : ২ 

িবত শতক িীজতলোয় িীষজর িবরমোন : ১৮০ গ্রোম - ২০০ গ্রোম 

উিষযোগী ভূবমর ছেণী : মোঝোবর বনচু জবম 

উিষযোগী মোটি : ছেোআঁশ, এষটল-ষেোআঁশ 

উৎিোেষনর ছমৌসুম : রবি 

িিষনর উিযুক্ত েময় : 

৫-২৫ অগ্রোহোয়ন, ২০ নষভম্ভর ছেষক ১০ বিষেম্ভর। িষরন্দ্র এলোকোয় অষক্টোির এর ছশে েপ্তোই- মধ্য নষভম্বর। 



 

ফেল ছতোলোর েময় : 

মোচ ব- এবিষলর ১ েপ্তোহ। বচত্র-ফোল্গুষনর ৩য় েপ্তোহ। 

তষথ্যর উৎে : 

কৃবে িযুবক্ত হোতিই, িোাংলোষেশ কৃবে গষিেণো ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, ছেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

জোষতর নোম : িোবর ছ োলো-৫ 

জনবিয় নোম : ছনই 

উদ্ভোিনকোরী িবতষ্ঠোন : িোাংলোষেশ কৃবে গষিেণো ইনবিটিউট (িোবর)। 

গড় জীিনকোল িোয় (বেন): ১২৮ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : গোষ র উচ্চতো ৪০-৫০ ছে.বম. এিাং রঙ হোলকো েবুজ। *গো  বকছুটো  ড়োষনো ধরষণর। * চোরো অিস্থোয় গোষ র কোষে ছকোন 

রঙ েোষক নো, বকন্তু িবরণত অিস্থোয় কোষে হোলকো খষয়বর রঙ ছেখো যোয়। 

জোষতর ধরণ : আধুবনক 

জোষতর বিবশষ্ট্য : 

িীষজর আকোর ছ োট, রঙ ধূের িোেোমী এিাং বহলোম খুি স্পষ্ট্। * িীষজর িোর্শ্ববেক বকছুটো চযোপ্টো ও ত্বক মসৃণ। * এক হোজোর িীষজর ওজন ১১০-

১২০ গ্রোম। * আবমষের িবরমোণ ২০-২২%। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৮ - ১০ 

ছহক্টর িবত ফলন (টন) : ২ 

িবত শতক িীজতলোয় িীষজর িবরমোন : ১৮০ গ্রোম - ২০০ গ্রোম 

উিষযোগী ভূবমর ছেণী : মোঝোবর বনচু জবম 

উিষযোগী মোটি : ছেোআঁশ, ছিষল-ষেোআঁশ, এষটল-ষেোআঁশ 

উৎিোেষনর ছমৌসুম : রবি 

িিষনর উিযুক্ত েময় : 

৫-২৫ অগ্রোহোয়ন, ২০ নষভম্ভর ছেষক ১০ বিষেম্ভর। িষরন্দ্র এলোকোয় অষক্টোির এর ছশে েপ্তোই- মধ্য নষভম্বর। 

ফেল ছতোলোর েময় : 

মোচ ব- এবিষলর ১ েপ্তোহ। বচত্র-ফোল্গুষনর ৩য় েপ্তোহ। 

তষথ্যর উৎে : 

কৃবে িযুবক্ত হোতিই, িোাংলোষেশ কৃবে গষিেণো ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, ছেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

জোষতর নোম : িোবর ছ োলো-৬ 

জনবিয় নোম : ছনই 

উদ্ভোিনকোরী িবতষ্ঠোন : িোাংলোষেশ কৃবে গষিেণো ইনবিটিউট (িোবর)। 



 

গড় জীিনকোল িোয় (বেন): ১২৮ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : িীষজর আকোর বকছুটো ছগোলোকোর, ত্বক মসৃণ এিাং রাং উজ্জ্বল িোেোমী হলষে। * িীষজর আকোর ছেবশ জোষতর ছচষয় িড়। 

* এক হোজোর িীষজর ওজন ১৫৫-১৬৫ গ্রোম।আবমষের িবরমোণ ১৯-২১%। 

জোষতর ধরণ : আধুবনক 

জোষতর বিবশষ্ট্য : 

গোষ র উচ্চতো ৫৫-৬০ ছে.বম.। * িত্রফলক মোঝোবর আকোষরর এিাং রঙ হোলকো েবুজ। * চোরো অিস্থোয় কোষে ছকোন রঙ ছেখো যোয় নো, বকন্তু িবরণত 

অিস্থোয় কোষে হোলকো খষয়বর রঙ ছেখো যোয়। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৮ - ১০ 

ছহক্টর িবত ফলন (টন) : ২ 

িবত শতক িীজতলোয় িীষজর িবরমোন : ১৮০ গ্রোম - ২০০ গ্রোম 

উিষযোগী ভূবমর ছেণী : মোঝোবর বনচু জবম 

উিষযোগী মোটি : ছেোআঁশ, এষটল-ষেোআঁশ 

উৎিোেষনর ছমৌসুম : রবি 

িিষনর উিযুক্ত েময় : 

৫-২৫ অগ্রোহোয়ন, ২০ নষভম্ভর ছেষক ১০ বিষেম্ভর। িষরন্দ্র এলোকোয় অষক্টোির এর ছশে েপ্তোই- মধ্য নষভম্বর। 

ফেল ছতোলোর েময় : 

মোচ ব- এবিষলর ১ েপ্তোহ। বচত্র-ফোল্গুষনর ৩য় েপ্তোহ। 

তষথ্যর উৎে : 

কৃবে িযুবক্ত হোতিই, িোাংলোষেশ কৃবে গষিেণো ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, ছেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

 

জোষতর নোম : িোবর ছ োলো-৭ 

জনবিয় নোম : ছনই 

উদ্ভোিনকোরী িবতষ্ঠোন : িোাংলোষেশ কৃবে গষিেণো ইনবিটিউট । 

গড় জীিনকোল িোয় (বেন): ১২৫ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : িীষজর আকোর বকছুটো ছগোলোকোর, ত্বক মসৃণ এিাং রাং উজ্জ্বল িোেোমী হলষে। * ফুল গজোয় ৫৫-৬০বেন এ। 

জোষতর ধরণ : আধুবনক 

জোষতর বিবশষ্ট্য : 

গোষ র উচ্চতো ৫৫-৬০ ছে.বম.। * িত্রফলক মোঝোবর আকোষরর এিাং রঙ হোলকো েবুজ। * চোরো অিস্থোয় কোষে ছকোন রঙ ছেখো যোয় নো, বকন্তু িবরণত 

অিস্থোয় কোষে হোলকো রঙ ছেখো যোয়। নোিীষত বুনষল আনুিোবতক হোষর জীিঙ্কোল কষম আষে। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১০ - ১২ 



 

ছহক্টর িবত ফলন (টন) : ২.০ ছেষক ২.৮ টন 

িবত শতক িীজতলোয় িীষজর িবরমোন : ১৮০ গ্রোম - ২০০ গ্রোম 

উিষযোগী ভূবমর ছেণী : মোঝোবর বনচু জবম 

উিষযোগী মোটি : ছেোআঁশ, ছিষল-ষেোআঁশ, এষটল-ষেোআঁশ 

উৎিোেষনর ছমৌসুম : রবি 

িিষনর উিযুক্ত েময় : 

৫-২৫ অগ্রোহোয়ন, ২০ নষভম্ভর ছেষক ১০ বিষেম্ভর। িষরন্দ্র এলোকোয় অষক্টোির এর ছশে েপ্তোই- মধ্য নষভম্বর। 

ফেল ছতোলোর েময় : 

মোচ ব- এবিষলর ১ েপ্তোহ। বচত্র-ফোল্গুষনর ৩য় েপ্তোহ। 

তষথ্যর উৎে : 

কৃবে িযুবক্ত হোতিই, িোাংলোষেশ কৃবে গষিেণো ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, ছেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

জোষতর নোম : িোবর ছ োলো-৮ 

জনবিয় নোম : ছনই 

উদ্ভোিনকোরী িবতষ্ঠোন : িোাংলোষেশ কৃবে গষিেণো ইনবিটিউট। 

গড় জীিনকোল িোয় (বেন): ১২৫ 

জোষতর ধরণ : আধুবনক 

জোষতর বিবশষ্ট্য : 

গোষ র উচ্চতো ৬০ ছে.বম. এিাং রঙ হোলকো েবুজ। গো  বকছুটো  ড়োষনো ধরষণর। প্ত্রফলক িড়, রাং েবুজ। চোরো অিস্থো ছেষক িবরণত অিস্থোয় কোষে 

হোলকো েবুজ রঙ ছেখো যোয়। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৬ - ৮ 

ছহক্টর িবত ফলন (টন) : ১.৫-১.৬ 

িবত শতক িীজতলোয় িীষজর িবরমোন : ১৮০ গ্রোম - ২০০ গ্রোম 

উিষযোগী ভূবমর ছেণী : মোঝোবর উচু 

উিষযোগী মোটি : ছেোআঁশ, এষটল-ষেোআঁশ 

উৎিোেষনর ছমৌসুম : রবি 

িিষনর উিযুক্ত েময় : 

৫-২৫ অগ্রোহোয়ন, ২০ নষভম্ভর ছেষক ১০ বিষেম্ভর। িষরন্দ্র এলোকোয় অষক্টোির এর ছশে েপ্তোই- মধ্য নষভম্বর। 

ফেল ছতোলোর েময় : 

মোচ ব- এবিষলর ১ েপ্তোহ। বচত্র-ফোল্গুষনর ৩য় েপ্তোহ। 



 

তষথ্যর উৎে : 

কৃবে িযুবক্ত হোতিই, িোাংলোষেশ কৃবে গষিেণো ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, ছেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

জোষতর নোম : িোবর ছ োলো-৯ 

জনবিয় নোম : ছনই 

উদ্ভোিনকোরী িবতষ্ঠোন : িোাংলোষেশ কৃবে গষিেণো ইনবিটিউট । 

গড় জীিনকোল িোয় (বেন): ১২৭ 

জোষতর ধরণ : আধুবনক 

জোষতর বিবশষ্ট্য : 

গোষ র উচ্চতো ৬০-৭৫ ছে.বম. এিাং । প্ত্রফলক িড়,রঙ গোঢ় েবুজ। চোরো অিস্থো ছেষক িবরণত অিস্থোয় কোষে হোলকো রঙ ছেখো যোয়। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৯ - ১১ 

ছহক্টর িবত ফলন (টন) : ২.২ -২.৭ 

িবত শতক িীজতলোয় িীষজর িবরমোন : ১৮০ গ্রোম - ২০০ গ্রোম 

উিষযোগী ভূবমর ছেণী : মোঝোবর উচু 

উিষযোগী মোটি : ছেোআঁশ, এষটল-ষেোআঁশ 

উৎিোেষনর ছমৌসুম : রবি 

িিষনর উিযুক্ত েময় : 

৫-২৫ অগ্রোহোয়ন, ২০ নষভম্ভর ছেষক ১০ বিষেম্ভর। িষরন্দ্র এলোকোয় অষক্টোির এর ছশে েপ্তোই- মধ্য নষভম্বর। 

ফেল ছতোলোর েময় : 

মোচ ব- এবিষলর ১ েপ্তোহ। বচত্র-ফোল্গুষনর ৩য় েপ্তোহ। 

তষথ্যর উৎে : 

িোাংলোষেশ িরমোনু গষিেণো ইনবিটিউট ,০১/০৮/২০১৭। কৃবে িোইবর, কৃবে তথ্য েোবভ বে, ২০১৭। 

 

জোষতর নোম : হোইষিো ছ োলো 

জনবিয় নোম : নোই 

উদ্ভোিনকোরী িবতষ্ঠোন : িোাংলোষেশ িরমোনু কৃবে গষিেণো ইনবিটিউট । 

গড় জীিনকোল িোয় (বেন): ১১৪ 

জোষতর ধরণ : আধুবনক 

জোষতর বিবশষ্ট্য : 

গোষ র উচ্চতো ৪০-৪৫ ছে.বম। আবমষের িবরমোণ ২৪.২ গ্রোম। 

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


 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৬ - ৮ 

ছহক্টর িবত ফলন (টন) : ১.৫ 

িবত শতক িীজতলোয় িীষজর িবরমোন : ১৮০ গ্রোম - ২০০ গ্রোম 

উিষযোগী ভূবমর ছেণী : মোঝোবর উচু 

উিষযোগী মোটি : ছেোআঁশ, এষটল-ষেোআঁশ 

উৎিোেষনর ছমৌসুম : রবি 

িিষনর উিযুক্ত েময় : 

৫-২৫ অগ্রোহোয়ন, ২০ নষভম্ভর ছেষক ১০ বিষেম্ভর। িষরন্দ্র এলোকোয় অষক্টোির এর ছশে েপ্তোই- মধ্য নষভম্বর। 

ফেল ছতোলোর েময় : 

মোচ ব- এবিষলর ১ েপ্তোহ। বচত্র-ফোল্গুষনর ৩য় েপ্তোহ। 

তষথ্যর উৎে : 

িোাংলোষেশ িরমোনু গষিেণো ইনবিটিউট ,০১/০৮/২০১৭। কৃবে িোইবর, কৃবে তথ্য েোবভ বে, ২০১৭। 

 

জোষতর নোম : বিনোষ োলো-২ 

জনবিয় নোম : নোই 

উদ্ভোিনকোরী িবতষ্ঠোন : িোাংলোষেশ িরমোনু কৃবে গষিেণো ইনবিটিউট । 

গড় জীিনকোল িোয় (বেন): ১২৫ 

জোষতর ধরণ : আধুবনক 

জোষতর বিবশষ্ট্য : 

গোষ র উচ্চতো ৫০-৬০ ছে.বম।িীষজর রঙ হোলকো িোেোমী। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৬ - ৮ 

ছহক্টর িবত ফলন (টন) : ১.৫ 

িবত শতক িীজতলোয় িীষজর িবরমোন : ১৮০ গ্রোম - ১২০ গ্রোম 

উিষযোগী ভূবমর ছেণী : মোঝোবর উচু 

উিষযোগী মোটি : ছেোআঁশ, এষটল-ষেোআঁশ 

উৎিোেষনর ছমৌসুম : রবি 

িিষনর উিযুক্ত েময় : 

৫-২৫ অগ্রোহোয়ন, ২০ নষভম্ভর ছেষক ১০ বিষেম্ভর। িষরন্দ্র এলোকোয় অষক্টোির এর ছশে েপ্তোই- মধ্য নষভম্বর। 

ফেল ছতোলোর েময় : 

মোচ ব- এবিষলর ১ েপ্তোহ। বচত্র-ফোল্গুষনর ৩য় েপ্তোহ। 

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


 

তষথ্যর উৎে : 

িোাংলোষেশ িরমোনু গষিেণো ইনবিটিউট ,০১/০৮/২০১৭। কৃবে িোইবর, কৃবে তথ্য েোবভ বে, ২০১৭। 

 

জোষতর নোম : বিনোষ োলো-৩ 

জনবিয় নোম : নোই 

উদ্ভোিনকোরী িবতষ্ঠোন : িোাংলোষেশ িরমোনু কৃবে গষিেণো ইনবিটিউট । 

গড় জীিনকোল িোয় (বেন): ১২০ 

জোষতর ধরণ : আধুবনক 

জোষতর বিবশষ্ট্য : 

গোষ র উচ্চতো ৪০-৪৫ ছে.বম.। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৬ - ৮ 

ছহক্টর িবত ফলন (টন) : ১.৬ 

িবত শতক িীজতলোয় িীষজর িবরমোন : ১৮০ গ্রোম - ২০০ গ্রোম 

উিষযোগী ভূবমর ছেণী : মোঝোবর উচু 

উিষযোগী মোটি : ছেোআঁশ, এষটল-ষেোআঁশ 

উৎিোেষনর ছমৌসুম : রবি 

িিষনর উিযুক্ত েময় : 

৫-২৫ অগ্রোহোয়ন, ২০ নষভম্ভর ছেষক ১০ বিষেম্ভর। িষরন্দ্র এলোকোয় অষক্টোির এর ছশে েপ্তোই- মধ্য নষভম্বর। 

ফেল ছতোলোর েময় : 

মোচ ব- এবিষলর ১ েপ্তোহ। বচত্র-ফোল্গুষনর ৩য় েপ্তোহ। 

তষথ্যর উৎে : 

িোাংলোষেশ িরমোনু গষিেণো ইনবিটিউট ,০১/০৮/২০১৭। কৃবে িোইবর, কৃবে তথ্য েোবভ বে, ২০১৭। 

 

জোষতর নোম : বিনোষ োলো-৪ 

জনবিয় নোম : নোই 

উদ্ভোিনকোরী িবতষ্ঠোন : িোাংলোষেশ িরমোনু কৃবে গষিেণো ইনবিটিউট । 

গড় জীিনকোল িোয় (বেন): ১২৩ 

জোষতর ধরণ : আধুবনক 

জোষতর বিবশষ্ট্য : 

গো  মোঝোবর খোড়ো ও িোতোর রঙ গোঢ় েবুজ। 

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


 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৭ - ৯ 

ছহক্টর িবত ফলন (টন) : ১.৫ 

িবত শতক িীজতলোয় িীষজর িবরমোন : ১৮০ গ্রোম - ২০০ গ্রোম 

উিষযোগী ভূবমর ছেণী : মোঝোবর উচু 

উিষযোগী মোটি : ছেোআঁশ, এষটল-ষেোআঁশ 

উৎিোেষনর ছমৌসুম : রবি 

িিষনর উিযুক্ত েময় : 

৫-২৫ অগ্রোহোয়ন, ২০ নষভম্ভর ছেষক ১০ বিষেম্ভর। িষরন্দ্র এলোকোয় অষক্টোির এর ছশে েপ্তোই- মধ্য নষভম্বর। 

ফেল ছতোলোর েময় : 

মোচ ব- এবিষলর ১ েপ্তোহ। বচত্র-ফোল্গুষনর ৩য় েপ্তোহ। 

তষথ্যর উৎে : 

িোাংলোষেশ িরমোনু গষিেণো ইনবিটিউট ,০১/০৮/২০১৭। কৃবে িোইবর, কৃবে তথ্য েোবভ বে, ২০১৭। 

 

জোষতর নোম : বিনোষ োলো-৫ 

জনবিয় নোম : নোই 

উদ্ভোিনকোরী িবতষ্ঠোন : িোাংলোষেশ িরমোনু কৃবে গষিেণো ইবনবিটিউট 

গড় জীিনকোল িোয় (বেন): ১২০ 

জোষতর ধরণ : আধুবনক 

জোষতর বিবশষ্ট্য : 

গো  মোঝোবর খোড়ো ও িোতোর রঙ গোঢ় েবুজ। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৬ - ৮ 

ছহক্টর িবত ফলন (টন) : ১.৫ 

িবত শতক িীজতলোয় িীষজর িবরমোন : ১৮০ গ্রোম - ২০০ গ্রোম 

উিষযোগী ভূবমর ছেণী : মোঝোবর উচু 

উিষযোগী মোটি : ছেোআঁশ, এষটল-ষেোআঁশ 

উৎিোেষনর ছমৌসুম : রবি 

িিষনর উিযুক্ত েময় : 

৫-২৫ অগ্রোহোয়ন, ২০ নষভম্ভর ছেষক ১০ বিষেম্ভর। িষরন্দ্র এলোকোয় অষক্টোির এর ছশে েপ্তোই- মধ্য নষভম্বর। 

ফেল ছতোলোর েময় : 

মোচ ব- এবিষলর ১ েপ্তোহ। বচত্র-ফোল্গুষনর ৩য় েপ্তোহ। 

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


 

তষথ্যর উৎে : 

িোাংলোষেশ িরমোনু গষিেণো ইনবিটিউট ,০১/০৮/২০১৭। কৃবে িোইবর, কৃবে তথ্য েোবভ বে, ২০১৭। 

 

জোষতর নোম : বিনোষ োলো-৬ 

জনবিয় নোম : নোই 

উদ্ভোিনকোরী িবতষ্ঠোন : িোাংলোষেশ িরমোনু কৃবে গষিেণো ইনবিটিউট । 

গড় জীিনকোল িোয় (বেন): ১২৫ 

জোষতর ধরণ : আধুবনক 

জোষতর বিবশষ্ট্য : 

গোষ র উচ্চতো ৬০ ছে.বম. এিাং রঙ হোলকো েবুজ। গো  বকছুটো  ড়োষনো ধরষণর। েোনো িড় ও উজ্জ্বল িষণ বর।  

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৭ - ৯ 

ছহক্টর িবত ফলন (টন) : ১.৭ 

িবত শতক িীজতলোয় িীষজর িবরমোন : ১৮০ গ্রোম - ২০০ গ্রোম 

উিষযোগী ভূবমর ছেণী : মোঝোবর উচু 

উিষযোগী মোটি : ছেোআঁশ, এষটল-ষেোআঁশ 

উৎিোেষনর ছমৌসুম : রবি 

িিষনর উিযুক্ত েময় : 

৫-২৫ অগ্রোহোয়ন, ২০ নষভম্ভর ছেষক ১০ বিষেম্ভর। িষরন্দ্র এলোকোয় অষক্টোির এর ছশে েপ্তোই- মধ্য নষভম্বর। 

ফেল ছতোলোর েময় : 

মোচ ব- এবিষলর ১ েপ্তোহ। বচত্র-ফোল্গুষনর ৩য় েপ্তোহ। 

তষথ্যর উৎে : 

িোাংলোষেশ িরমোনু গষিেণো ইনবিটিউট ,০১/০৮/২০১৭। কৃবে িোইবর, কৃবে তথ্য েোবভ বে, ২০১৭। 

 

জোষতর নোম : বিনোষ োলো-৭ 

জনবিয় নোম : নোই 

উদ্ভোিনকোরী িবতষ্ঠোন : িোাংলোষেশ িরমোনু কৃবে গষিেণো ইবনবিটিউট 

গড় জীিনকোল িোয় (বেন): ১২২ 

জোষতর ধরণ : আধুবনক 

জোষতর বিবশষ্ট্য : 

গোষ র উচ্চতো ৪০-৪৫ ছে.বম.। 

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


 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৭ - ৯ 

ছহক্টর িবত ফলন (টন) : ১.৮ 

িবত শতক িীজতলোয় িীষজর িবরমোন : ১৮০ গ্রোম - ২০০ গ্রোম 

উিষযোগী ভূবমর ছেণী : মোঝোবর উচু 

উিষযোগী মোটি : ছেোআঁশ, এষটল-ষেোআঁশ 

উৎিোেষনর ছমৌসুম : রবি 

িিষনর উিযুক্ত েময় : 

৫-২৫ অগ্রোহোয়ন, ২০ নষভম্ভর ছেষক ১০ বিষেম্ভর। িষরন্দ্র এলোকোয় অষক্টোির এর ছশে েপ্তোই- মধ্য নষভম্বর। 

ফেল ছতোলোর েময় : 

মোচ ব- এবিষলর ১ েপ্তোহ। বচত্র-ফোল্গুষনর ৩য় েপ্তোহ। 

তষথ্যর উৎে : 

িোাংলোষেশ িরমোনু গষিেণো ইনবিটিউট ,০১/০৮/২০১৭। কৃবে িোইবর, কৃবে তথ্য েোবভ বে, ২০১৭। 

 

জোষতর নোম : বিনোষ োলো-৮ 

জনবিয় নোম : নোই 

উদ্ভোিনকোরী িবতষ্ঠোন : িোাংলোষেশ িরমোনু কৃবে গষিেণো ইনবিটিউট । 

গড় জীিনকোল িোয় (বেন): ১২৭ 

জোষতর ধরণ : আধুবনক 

জোষতর বিবশষ্ট্য : 

গোষ র উচ্চতো ৫০-৬০ ছে.বম.। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৭ - ৯ 

ছহক্টর িবত ফলন (টন) : ১.৮ 

িবত শতক িীজতলোয় িীষজর িবরমোন : ১৮০ - ২০০ 

উিষযোগী ভূবমর ছেণী : মোঝোবর উচু 

উিষযোগী মোটি : ছেোআঁশ, এষটল-ষেোআঁশ 

উৎিোেষনর ছমৌসুম : রবি 

িিষনর উিযুক্ত েময় : 

৫-২৫ অগ্রোহোয়ন, ২০ নষভম্ভর ছেষক ১০ বিষেম্ভর। িষরন্দ্র এলোকোয় অষক্টোির এর ছশে েপ্তোই- মধ্য নষভম্বর। 

ফেল ছতোলোর েময় : 

মোচ ব- এবিষলর ১ েপ্তোহ। বচত্র-ফোল্গুষনর ৩য় েপ্তোহ। 

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


 

তষথ্যর উৎে : 

িোাংলোষেশ িরমোনু গষিেণো ইনবিটিউট ,০১/০৮/২০১৭। কৃবে িোইবর, কৃবে তথ্য েোবভ বে, ২০১৭। 

 

জোষতর নোম : বি এে এম আর ইউ ছ োলো ১ 

জনবিয় নোম : ছনই 

উদ্ভোিনকোরী িবতষ্ঠোন : িঙ্গিন্ধু ছশখ মুবজির রহমোন কৃবে বির্শ্বিদ্যোলয়(বিএেএমআরইউ)। 

গড় জীিনকোল িোয় (বেন): ১২০ 

জোষতর ধরণ : আধুবনক 

জোষতর বিবশষ্ট্য : 

গভীর বশকড় এিাং বিস্তোর ছিশী। িোলিোলো ছিশী।আকে বণীয় উজ্জ্বল িোেোমী হলুে িীজ। পুষ্ট্ িীজ (১৮০-২০০ বমবলগ্রোম)। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৬ - ৮ 

ছহক্টর িবত ফলন (টন) : ১.৬ 

িবত শতক িীজতলোয় িীষজর িবরমোন : ১৮০ গ্রোম - ২০০ গ্রোম 

উিষযোগী ভূবমর ছেণী : মোঝোবর বনচু জবম 

উিষযোগী মোটি : ছেোআঁশ, ছিষল-ষেোআঁশ 

উৎিোেষনর ছমৌসুম : রবি 

িিষনর উিযুক্ত েময় : 

৫-২৫ অগ্রোহোয়ন, ২০ নষভম্ভর ছেষক ১০ বিষেম্ভর। িষরন্দ্র এলোকোয় অষক্টোির এর ছশে েপ্তোই- মধ্য নষভম্বর। 

ফেল ছতোলোর েময় : 

মোচ ব- এবিষলর ১ েপ্তোহ। বচত্র-ফোল্গুষনর ৩য় েপ্তোহ। 

তষথ্যর উৎে : 

িঙ্গিন্ধু ছশখ মুবজির রহমোন কৃবে বির্শ্বিদ্যোলয়, গোজীপুর, ০১/০৮/২০১৭ । 

 

ছ োলো এর পুবষ্ট্মোষনর তথ্য 

পুবষ্ট্মোন : 

ছ োলোয় আবমষের িবরমোণ অষনক ছিবশ, জোত ছভষে িোয় শতকরো ২০-২৫ ভোগ। এর পুবষ্ট্গুন নোনোবিধ। 

িবত ১০০ গ্রোম িোষল আষ  খবনজ িেোে ব-২.৭ গ্রোম, আঁশ-১.২ গ্রোম, খোদ্যশবক্ত ৩৭২ কবলকযোষলোবর, আবমে-২০.৮ গ্রোম, কযোলবেয়োম-৫৬ বমবলগ্রোম, 

ছলৌহ-৯.৮ বমবলগ্রোম। এ োড়ো েোমোন্য িবরমোণ কযোষরোটিন, বভটোবমন বি-২ ও শকবরো েোষক।   

তষথ্যর উৎে : 

কৃবে িোইবর, কৃবে তথ্য েোবভ বে, ২০১৭। 

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


 

 

ছ োলো এর িীজ ও িীজতলোর তথ্য 

িণ বনো : িষযোজয নষহ। 

িীজ ও িীজতলোর িকোরষভে : 

িষযোজয নষহ। 

ভোল িীজ বনি বোচন : 

িিষনর জন্য ছরোগমুক্ত, িবরষ্কোর, িবরপুষ্ট্ িীজ ব্যিহোর বনবিত করষত হষি। কোরণ ভোল িীজ মোষন েিল চোরো। আর ছরোগোক্রোন্ত িীজ ছেষক 

িীজতলোয় েহষজই ছরোগ  ড়োয়। 

িীজতলো িস্তুতকরণ : িষযোজয নষহ। 

িীজতলো িবরচচ বো : িষযোজয নষহ। 

তষথ্যর উৎে : 

কৃবে িযুবক্ত হোতিই, িোাংলোষেশ কৃবে গষিেণো ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করন, ছেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

ছ োলো এর চোেিদ্ধবতর তথ্য 

িণ বনো : ৩/৪ িোর চোে ও মই বেষয় জবম বতবর করষত হষি। িীজ িিষনর ২৫-৩০ বেষনর মষধ্য একিোর বনড়োবন বেষয় আগো ো েমন করষত অষি। 

অবতবৃবষ্ট্র ফষল যোষত জলোিদ্ধতো সৃবষ্ট্ নো হষত িোষর ছেজন্য অবতবরক্ত িোবন ছির হওয়োর ব্যিস্থো রোখষত হষি।এ োড়ো খবরফ-১ ছমৌসুষম বৃবষ্ট্ নো 

হষল েঠিক েমষয় িিষনর আষগ িো িষর একটি ছেচ িষয়োজন। ছেচ বেষল চোরো গজোষনোর ির মোলবচাং কষর বেষত হষি। চোরো িড় হষল ছেচ নো 

ছেয়োই ভোষলো। 

চোেিদ্ধবত : 

ব টিষয় অেিো লোইষন উভয় িদ্ধবতষতই িীজ িিন করো যোয়। লোইষন িিষনর ছেষত্র লোইন ছেষক লোইষনর দূরত্ব ১ ফুট রোখষত হষি। িীজ িিষনর 

আষগ িীজ ছশোষধোন ও জবম ছশোষধোন কষর বনষত হষি। 

 জবম ছশোধন েম্পষকব বিস্তোবরত জোনষত বিক করুন 

িীজ ছশোধন েম্পষকব বিস্তোবরত জোনষত বিক করুন 

 তষথ্যর উৎে : 

কৃবে িযুবক্ত হোতিই, িোাংলোষেশ কৃবে গষিেণো ইবনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, ছেষপ্টম্বর, ২০১৭।  

 

ছ োলো এর মোটি ও েোর ব্যিস্থোিনোর তথ্য 

মৃবিকো : 

ছেোআঁশ, ছিষল ছেোআঁশ। 

মৃবিকো িরীেো গষিেণোগোষরর ঠিকোনো : 

মৃবিকো েম্পে উন্নয়ন ইনবিটিউট বিস্তোবরত জোনষত বিক করুন 

েোর িবরবচবত : 

https://drive.google.com/open?id=1RkAalyDEaNQqkNZrIn5knFWuTSRJQ5z-
https://drive.google.com/open?id=13z6coSEx-hxOyrnzHxJR4rNQkgSkH1mJ
http://www.srdi.gov.bd/


 

েোর িবরবচবত বিস্তোবরত জোনষত বিক করুন 

 

 

ছভজোল েোর ছচনোর উিোয় : 

ছভজোল েোর শনোক্তকরণ েম্পষকব বিস্তোবরত জোনষত বিক করুন 

 

 

ফেষলর েোর সুিোবরশ : 

েোষরর নোম শতক িবত েোর ছহক্টর িবত েোর 

ছগোির/ বজি েোর ৩৫ ছকবজ ৫-৮ টন 

ইউবরয়ো ১৪০.০০ গ্রোম ৪০-৫০ ছকবজ 

টিএেবি ৩০০.০০ গ্রোম ৮০-৯০ ছকবজ 

এমওবি ১৫০.০০ গ্রোম ৫০-৬০ ছকবজ 

বজিেোম ৮০.০০ গ্রোম ৬-৭ ছকবজ 

ছিোবরক এবেি ৫০.০০ গ্রোম ৫-৬ ছকবজ 

অনলোইনেোরসুিোবরশবিস্তোবরত জোনষত বিক করুন 

জবম  বতবরর  ছশে েমষয় মোটির েোষে  বমবশষয় বেন।িবত ছকজী িীষজ  ৮০ গ্রোম অনুজীি েোর ব্যিহোর করষল ইউবরয়োর িষয়োজন নোই। 

তষথ্যর উৎে : 

কৃবে িযুবক্ত হোতিই, িোাংলোষেশ কৃবে গষিেণো ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, ছেষপ্টম্বর, ২০১৭।েষরজবমষন ছভজোল েোর েনোক্তকরণ িদ্ধবত, েোর 

িরীেোগোর ও গষিেণো ছকন্দ্র স্থোিন িকল্প মৃবিকো েম্পে উন্নযন় ইনবিটিউট, কৃবে মন্ত্রণোলয,় ৭ম োংস্করন, ২০১৬। 

ছ োলো এর ছেষচর তথ্য 

ছেচ ব্যিস্থোিনো : 

লিণোক্ত এলোকোয় ভূিবরস্থ/ পুকুর  খু ুঁষড় বৃবষ্ট্র িোবন ধষর িষর কলবে িো বফতো ফোইি বেষয় ছেচ বেন। অবতবৃবষ্ট্র ফষল জবমষত যোষত জলোিদ্ধতো 

সৃবষ্ট্ নো হয় ছেজন্য িোবন বনষ্কোশষনর ব্যিস্থো করষত হষি। জবমষত িয বোপ্ত রে নো েোকষল িিষনর ির হোল্কো ছেচ বেষত হষি। 

ছেচ ও বনকোশ িদ্ধবত : 

পুষরো জীিন কোষল মোটিষত রষের মোত্রো অষধ বষকর বনষচ ছনষম যোিোর আষগ ছেচ বেন । বৃবষ্ট্ িো অবতবরক্ত ছেষচর িোবন জবমষত জমষত বেষিন নো 

।এর ির ছজো এষল ছকোেোল/বনড়োবন বেষয় মোটির ওিষরর চটো ছভষঙ বেন । 

 

লিণোক্ত এলোকোয় ছেচ িযুবক্ত : 

লিণোক্ত এলোকোয় ভূিবরস্থ/ পুকুর  খু ুঁষড় বৃবষ্ট্র িোবন ধষর িষর কলবে িো বফতো ফোইি বেষয় ছেচ বেন।       

 তষথ্যর উৎে : 

https://drive.google.com/open?id=1gR790YRQov5sKrNPR5RB_90jp3Nj6ptd
https://drive.google.com/open?id=17AJ4Rop7x7UDu1bfNoVjYSiOSe5M8him
http://www.frs-bd.com/


 

কৃবে িযুবক্ত হোতিই, িোাংলোষেশ কৃবে গষিেণো ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করন, ছেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

 

ছ োলো এর আগো োর তথ্য 

আগো োর নোম : ফেকো ছিগুন 

আগো ো জন্মোষনোর ছমৌসুম : খবরফ ও রবি 

আগো োর ধরন : িহুিে বজীিী 

িবতকোষরর উিোয় : 

জবম ভোলভোষি বনড়োবন বেষয় িো োই করুন। 

তষথ্যর উৎে : 

েবেণোঞ্চষলর উিষযোগী কৃবে িযুবক্ত, িোাংলোষেশ কৃবে গষিেণো কোউবিল, নষভম্বর, ২০১৩। 

আগো োর নোম : িথুয়ো 

আগো ো জন্মোষনোর ছমৌসুম : রবি, খবরফ 

আগো োর ধরন : িে বজীিী 

িবতকোষরর উিোয় : 

জবম ভোলভোষি বনড়োবন বেষয় িো োই করুন। 

তষথ্যর উৎে : 

েবেণোঞ্চষলর উিষযোগী কৃবে িযুবক্ত, িোাংলোষেশ কৃবে গষিেণো কোউবিল, নষভম্বর, ২০১৩। 

আগো োর নোম : কোঁটোনষট 

আগো ো জন্মোষনোর ছমৌসুম : রবি, খবরফ 

িবতকোষরর উিোয় : 

ছেচ ও েোর ছেিোর ির ছজো আেো মোত্র আগো ো  িো োই ।চোরো গজোষনোর ২০-২৫ বেন ির আগো ো েমন করষত হষি। গো  খুি ঘন েোকষল িোতলো 

কষর বেষত হষি।  

 তষথ্যর উৎে : 

েবেণোঞ্চষলর উিষযোগী কৃবে িযুবক্ত, িোাংলোষেশ কৃবে গষিেণো কোউবিল, নষভম্বর, ২০১৩। 

 

ছ োলো এর আিহোওয়ো ও দুষয বোগ তথ্য 

িোাংলো মোষের নোম : বচত্র 

ইাংষরবজ মোষের নোম : মোচ ব 

দুষয বোষগর নোম : অবতবৃবষ্ট্ 



 

দুষয বোগ পূি বিস্তুবত : 

 বনষ্কোশন নোলো  িস্তবত রোখুন। 

কৃবে আিহোওয়োর তথ্য ছিষত বিক করুন 

দুষয বোগকোলীন/দুষয বোগ িরিতী িস্তুবত : 

তোড়োতোবড় অবতবরক্ত বৃবষ্ট্র  িোবন ছির করোর ব্যিস্থো করুন। 

দুষয বোগ পূি বিোতবো : 

িস্তুবত : জবমর অবতবরক্ত বৃবষ্ট্র িোবন ছির করোর নোলো রোখুন। জবমর অবতবরক্ত বৃবষ্ট্র িোবন ছির করো ব্যিস্থো রোখুন। 

তষথ্যর উৎে : 

কৃবে িযুবক্ত হোতিই, িোাংলোষেশ কৃবে গষিেণো ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, ছেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

ছ োলো এর ছিোকোর তথ্য 

ছিোকোর নোম : ফল ব দ্রকোরী ছিোকো 

ছিোকো ছচনোর উিোয় : কীড়ো েোধোরণত গোষ র িগোয় এিাং ফষল েোষক। এিাং ১-১.৫ ইবঞ্চ িড় মে। 

েবতর ধরণ : িেম বেষক গোষ র কবচ িগো ছখষয় ছফষল, ফল আেষল ফষলর ছভতর ঢুষক িীজ ছখষয় ছফষল। 

আক্রমষণর িয বোয় : িোড়ন্ত িয বোয়, ফষলর িোড়ন্ত িয বোয় 

ফেষলর ছয অাংষশ আক্রমণ কষর : িগো , ফল , িীজ 

ছিোকোর ছযেি স্তর েবত কষর : কীড়ো 

ব্যিস্থোিনো : 

আক্রমণ ছিবশ হষল কুইনোলফে জোতীয় কীটনোশক (ষযমন-ষকোষরোলোক্স ২৫ তরল ১০ বমবলবলটোর অেিো ২মুখ) অেিো 

েোয়োবমেক্সোম+ষিোেোয়োরোবনবলিল জোতীয় কীটনোশক (ষযমন ভবলউম ছেবক্স ৫ বমবলবলটোর অেিো ১মুখ ) অেিো েোইিোরষমবিন জোতীয় 

কীটনোশক (ষযমন ওস্তোে ২০ বমবলবলটোর অেিো ম্যোবজক অেিো কট ১০ বমবলবলটোর) িবত ১০ বলটোর িোবনষত বমবশষয় িবত ৫ শতষক ছে 

করষত হষি ১০-১২ বেন িরির ২/৩ িোর।ঔেধ ছে করোয় েতকবতো অিলম্বন করষত হষি। 

িোলোইনোশক ব্যিহোষরর েতকবতো েম্পষকব বিস্তোবরত জোনষত বিক করুন 

িোলোইনোশষকর বিস্তোবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

পূি ব-িস্তুবত : 

জবমষত িোঁষশর কবঞ্চ িো িোলিোলো পু ুঁষত বেষত হষি যোষত িোবখ এষে ছিোকো ছখষত িোষর। 

অন্যোন্য : 

১ বলটোর িোবনষত ৫০ গ্রোম আধোভোঙ্গো বনমিীজ ১২ ঘন্টো বভবজষয় ছরষখ, ছেঁষক আক্রোন্ত গোষ  ১০ বেন ির ির ৩ িোর ছে করষল এই ছিোকো 

বনয়ন্ত্রন করো যোয়। 

তষথ্যর উৎে : 

ফেষলরিোলোইব্যিস্থোিনো, ছমোোঃহোেোনুররহমোন, বিতীয় োংস্করণ, জোনুয়োরী ২০১৩। 

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/


 

ছিোকোর নোম : শুেরী ছিোকো (গুেোমজোত ছিোকো) 

ছিোকো ছচনোর উিোয় : পূণ ব িয়স্ক ছিোকো খুি ছ োট আকোষরর। েোেো রষঙর তষি মুখটো িোেোমী রষঙর হয়। োংরেন করো িোষল আক্রমন কষর। 

েবতর ধরণ : এ ছিোকো িোষলর ছখোেো ব দ্র কষর বভতষর ঢুষক শোঁে ছখষত েোষক। এর আক্রমষণ িোষলর েোনোর ওজন কষম যোয়, খোওয়ো যোয় নো 

এিাং িীজ ছেষক চোরোও হয় নো। 

আক্রমষণর িয বোয় : িীজ 

ছিোকোমোকড় জীিনকোল : পূণ ব িয়স্ক, কীড়ো 

ফেষলর ছয অাংষশ আক্রমণ কষর : িীজ 

ছিোকোর ছযেি স্তর েবত কষর : পূণ ব িয়স্ক , কীড়ো 

ব্যিস্থোিনো : 

িবত ১০০ ছকবজ িীষজর িস্তোর মষধ্য একটি অযোলুবমবনয়োম জোতীয় ট্যোিষলট ছযমন ফেটবক্সন ট্যোিষলট বেষয় িস্তোর মুখ িন্ধ কষর ছরষখ বেষল এই 

ছিোকোর আক্রমণ ছেষক অষনকবেন রেো িোওয়ো যোয়। ঔেধ ছে করোয় েতকবতো অিলম্বন করষত হষি। 

িোলোইনোশক ব্যিহোষরর েতকবতো েম্পষকব বিস্তোবরত জোনষত বিক করুন 

িোলোইনোশষকর বিস্তোবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

অন্যোন্য : 

অল্প িবরমোন িীজ োংরেষণর জন্য িবত ছকবজ িীষজর জন্য িোয় আধো মুখ (৩ বমবলবলটোর) বনষমর ছতল িীষজর েোষে বমশোষল িোয় ৩ মোে িয বন্ত 

োংরেণ করো যোয়। 

তষথ্যর উৎে : 

ফেষলরিোলোইব্যিস্থোিনো, ছমোোঃহোেোনুররহমোন, বিতীয়োংস্করণ, জোনুয়োরী ২০১৩। 

ছিোকোর নোম : জোি ছিোকো 

ছিোকো ছচনোর উিোয় : খুি ছ োট েবুজোভ েোেো, নরম ছেহ বিবশষ্ট্। 

েবতর ধরণ : িোতো, ফুল ও কবচ ফষলর রে চুষে খোয়। তো োড়ো এই ছিোকো হলুে ছমোজোইক ভোইরোে ছরোগ  ড়োয়। 

আক্রমষণর িয বোয় : ফষলর িোড়ন্ত িয বোয় 

ছিোকোমোকড় জীিনকোল : পূণ ব িয়স্ক, বনম্ফ 

ফেষলর ছয অাংষশ আক্রমণ কষর : িোতো , ফল , ফুল 

ছিোকোর ছযেি স্তর েবত কষর : পূণ ব িয়স্ক , বনম্ফ 

ব্যিস্থোিনো : 

আক্রমণ ছিবশ হষল ইবমিোষিোষরোবিি জোতীয় কীটনোশক (ষযমন এিমোয়োর অেিো টিষিো ৭-১০ বমবলবলটোর / ২মুখ) ১০ বলটোর িোবনষত বমবশষয় 

িবত ৫ শতষক ছে করষত হষি ১০ বেন িরির ২/৩ িোর।ঔেধ ছে করোয় েতকবতো অিলম্বন করষত হষি। 

িোলোইনোশক ব্যিহোষরর েতকবতো েম্পষকব বিস্তোবরত জোনষত বিক করুন 

িোলোইনোশষকর বিস্তোবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

পূি ব-িস্তুবত : 

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/


 

আষগর ফেষলর নোড়ো িো অিবশষ্ট্ অাংশ ভোলভোষি ধ্বাংে করো । আগো ো, মরো িোতো ও আিজবনো িবরষ্কোর করষত হষি। বনয়বমত জবম িয বষিেন 

করষত হষি। 

অন্যোন্য : 

েোিোনযুক্ত িোবন ছে করো যোয় অেিো আধোভোঙ্গো বনমিীষজর িোবন (১ বলটোর িোবনষত ৫০ গ্রোম বনমিীজ ছভষঙ্গ ১২ ঘন্টো বভবজষয় ছরষখ ছেঁষক 

বনষত হষি) আক্রোন্ত গোষ  ১০ বেন ির ির ৩ িোর ছে করষল ছিোকো বনয়ন্ত্রন করো যোয়। এ োড়োও তোমোষকর গুড়ো (১০গ্রোম), েোিোষনর গুড়ো (৫গ্রোম) 

ও বনষমর িোতোর রে িবত বলটোর িোবনষত বমবশষয় ব্যিহোর করো যোয়। 

তষথ্যর উৎে : 

েমবিত িোলোই ব্যিস্থোিনো ও বিবভন্ন ফেষলর েবতকোরক ছিোকোমোকড় েমন, কীটতি বিভোগ, িোাংলোষেশ কৃবে গষিেণো ইনবিটিউট। 

ছিোকোর নোম : ছলেো ছিোকো 

ছিোকো ছচনোর উিোয় : কীড়ো হোলকো েোেো ছেষক হলুেোভ েবুজ টোনো েোগ েোষক মোেোর অাংশ লোলষচ। 

েবতর ধরণ : বিম ছেষক কীড়ো ছির হষয় িোতোয় একষত্র গোেো কষর েোষক এিাং িোতোর েবুজ অাংশ ছখষয় িড় হষত েোষক । এভোষি খোওয়োর ফষল 

িোতো জোষলর মত হষয় যোওয়ো িোতোয় অষনক কীড়ো ছেখষত িোওয়ো যোয়। 

আক্রমষণর িয বোয় : চোরো, পূণ ব িয়স্ক 

ফেষলর ছয অাংষশ আক্রমণ কষর : িোতো 

ছিোকোর ছযেি স্তর েবত কষর : কীড়ো 

ব্যিস্থোিনো : 

আক্রমণ ছিবশ হষল স্পশ ব বিে ছযমন েোইিোরষমবিন জোতীয় কীটনোশক (সুিোরবিন -১০ ইবে িো বেমবুশ -১০ ইবে িো ছফনম িো রোইে ইতযোবে ) 

িবত ১০ বলটোর িোবনর েোষে ১০ বমবলবলটোর হোষর বমবশষয ১৫ বেন অন্তর ২-৩ িোর িবত ৫ শতষক ছে করুন।ঔেধ ছে করোয় েতকবতো 

অিলম্বন করষত হষি। 

িোলোইনোশক ব্যিহোষরর েতকবতো েম্পষকব বিস্তোবরত জোনষত বিক করুন 

িোলোইনোশষকর বিস্তোবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

পূি ব-িস্তুবত : 

আগোম িীজ িিন করুন। সুেম েোর ব্যিহোর করুন। ছফষরোমন ফোঁে অেিো আষলোর ফোে িোতষত হষি। 

আষলোক ফোঁে েম্পষকব বিস্তোবরত জোনষত বিক করুন 

ছেক্স ছফষরোমন ফোঁে বিস্তোবরত জোনষত বিক করুন 

অন্যোন্য : 

িোেবমক অিস্থোয় কীড়োেহ আক্রোন্ত অাংশ ব ষড় বনষয় িো বেষয় বিষে ছিোকো ছমষর ছফলুন।  বড়ষয িড়ো িড় কীড়োগুষলোষক ধষর ধষর ছমষর ছফলুন। 

েম্ভি হষল জবমষত ছফষরোমন ফোঁে িোতুন । 

ছেক্স ছফষরোমন ফোঁে বিস্তোবরত জোনষত বিক করুন 

তষথ্যর উৎে : 

কৃবে িযুবক্ত হোতিই, িোাংলোষেশ কৃবে গষিেণো ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, ছেষপ্টম্বর, ২০১৭।। েমবিত িোলোই ব্যিস্থোিনো ও বিবভন্ন ফেষলর 

েবতকোরক ছিোকোমোকড় েমন, কীটতি বিভোগ, িোাংলোষেশ কৃবে গষিেণো ইনবিটিউট। 

https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=1Bc0N4zL0srQb4D66luy-ts-hyFz_YM4Q
https://drive.google.com/open?id=1bzPv3pNeqlLiKn54tuJZc8U9g3wjfa_f
https://drive.google.com/open?id=1bzPv3pNeqlLiKn54tuJZc8U9g3wjfa_f


 

 

 

ছ োলো এর ছরোষগর তথ্য 

ছরোষগর নোম : িট্রোইটিে ধূের  ত্রোক 

ছরোষগর কোরণ :  ত্রোক 

েবতর ধরণ : পুরোতন িোতো হলুে হষয় মোড়ো যোয়, ছরোগ ছিষড় ছগষল িোেোমী রাং ধোরণ কষর এিাং ফুল ফল িষচ যোয় । 

ফেষলর ছয িয বোষয় আক্রমণ কষর : িোড়ন্ত িয বোয় 

ফেষলর ছয অাংষশ আক্রমণ কষর : কোে , িোতো , ফল , ফুল 

ব্যিস্থোিনো : 

ছরোষগর আক্রমণ ছিবশ হষল কোষি বেোবজম জোতীয়  ত্রোকনোশক (ষযমন- ছনোইন অেিো এইমষকোবজম ২০ গ্রোম) িবত ১০ বলটোর িোবনষত বমবশষয় 

িবত ৫ শতষক ১২-১৫ বেন ির ির ২-৩ িোর ভোলভোষি ছে করষত হষি। গোষ র ছগোড়োর বেষক মোটি বভবজষয় ভোষলোভোষি ছে করষত হষি।ঔেধ 

ছে করোয় েতকবতো অিলম্বন করষত হষি। 

িোলোইনোশক ব্যিহোষরর েতকবতো েম্পষকব বিস্তোবরত জোনষত বিক করুন 

িোলোইনোশষকর বিস্তোবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

 অন্যোন্য : 

ছরোগ ছেখো ছেয়োর েোষে েোষেই আক্রোন্ত গো  তুষল পুবড়ষয় ছফলষত হষি অেিো মোটিষত পুষত ছফলষত হষি। 

তষথ্যর উৎে : 

ফেষলরিোলোইব্যিস্থোিনো, ছমোোঃহোেোনুররহমোন, বিতীয়োংস্করণ, জোনুয়োরী ২০১৩। 

ছরোষগর নোম : ছগোড়ো িচো ছরোগ 

ছরোষগর কোরণ :  ত্রোক 

েবতর ধরণ : আক্রোন্ত গো  হলুে রঙ ধোরণ কষর, গোষ র ছগোড়োর িচন লোষগ, বশকড় নষ্ট্ হষয় যোয়। িষর গো  ঢষল িষর শুবকষয় যোয়। 

ফেষলর ছয িয বোষয় আক্রমণ কষর : িোড়ন্ত িয বোয় , চোরো 

ফেষলর ছয অাংষশ আক্রমণ কষর : বশকড় 

ব্যিস্থোিনো : 

ছরোষগর আক্রমণ ছিবশ হষল কোষি বেোবজম জোতীয়  ত্রোকনোশক (ষযমন- ছনোইন অেিো এইমষকোবজম ২০ গ্রোম) িবত ১০ বলটোর িোবনষত বমবশষয় 

িবত ৫ শতষক ১২-১৫ বেন ির ির ২-৩ িোর ভোলভোষি ছে করষত হষি। গোষ র ছগোড়োর বেষক মোটি বভবজষয় ভোষলোভোষি ছে করষত হষি।ঔেধ 

ছে করোয় েতকবতো অিলম্বন করষত হষি। 

িোলোইনোশক ব্যিহোষরর েতকবতো েম্পষকব বিস্তোবরত জোনষত বিক করুন 

িোলোইনোশষকর বিস্তোবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

পূি ব-িস্তুবত : 

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/


 

িবত ছকবজ িীজ ২ গ্রোম িষভক্স ২০০ িোবিবলউবি / ব্যোষভবষ্ট্ন িোলোইনোশক বেষয় ছশোধন করুন। ফেষলর অিবশষ্ট্োাংশ নষ্ট্করণ। িয বোপ্ত বজিেোর 

ব্যিহোর। আষগর ফেষলর অিবশষ্ট্াংশ পুবড়ষয় ছফলুন। মোটি ছশোধন করুন। এ ছরোষগর েম্ভোিনো েোকষল ছেচ ছেয়ো যোষি নোহ। জবমষত িোবন 

বনকোষের ব্যিস্থো রোখষত হষি। 

িীজ ছশোধন েম্পষকব বিস্তোবরত জোনষত বিক করুন 

জবম ছশোধন েম্পষকব বিস্তোবরত জোনষত বিক করুন 

 

তষথ্যর উৎে : 

ফেষলরিোলোইব্যিস্থোিনো, ছমোোঃহোেোনুররহমোন, বিতীয়োংস্করণ, জোনুয়োরী ২০১৩। 

ছরোষগর নোম : ঢষল িড়ো / নুষয় িড়ো 

ছরোষগর কোরণ :  ত্রোক 

েবতর ধরণ : চোরো অিস্থোয় এ ছরোষগ আক্রোন্ত গো  ঢষল িষর মোরো যোয় এিাং িোতোর রাং এর ছকোন িবরিতবন হয় নো, িয়স্ক গো  আক্রোন্ত হষল িোতো 

ধীষর ধীষর হলষে রাং ধোরণ কষর। আক্রোন্ত গো  ঢষল িষড় ও শুবকষয় জোয়। খোড়োভোষি কোটষল কোষের মোঝখোষনর অাংশ কোষলো ছেখো যোয়। 

ফেষলর ছয িয বোষয় আক্রমণ কষর : িোড়ন্ত িয বোয় 

ফেষলর ছয অাংষশ আক্রমণ কষর : িোতো 

ব্যিস্থোিনো : 

িবিষকোনোজল জোতীয়  ত্রোকনোশক (ষযমন টিল্ট ৫ গ্রোম) অেিো ছটবুষকোনোজল জোতীয়  ত্রোকনোশক (ষযমন নোটিষভো ৫ বমবলবলটোর) ১০ বলটোর 

িোবনষত বমবশষয় ছে করষত হষি ৭ বেন ির ির ২/৩ িোর।ঔেধ ছে করোয় েতকবতো অিলম্বন করষত হষি। 

িোলোইনোশক ব্যিহোষরর েতকবতো েম্পষকব বিস্তোবরত জোনষত বিক করুন 

িোলোইনোশষকর বিস্তোবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

 পূি ব-িস্তুবত : 

িয বোপ্ত বজি েোর ব্যিহোর করষত হষি। ছরোগমুক্ত িীজ ব্যিহোর করষত হষি। িীজ ছশোধষনর জন্য কোষি বেোবজম জোতীয়  ত্রোকনোশক ছযমন ব্যবভবিন 

৩ গ্রোম িবত ছকবজ িীষজ ছমশোষত হষি। ছরোগ িবতষরোধী জোত িোবর ছ োলো-৩ ও ৪ এর চোে করো যোয়। আক্রোন্ত ছেত ছেষক িীজ োংগ্রহ করো যোষি 

নোহ। 

িীজ ছশোধন েম্পষকব বিস্তোবরত জোনষত বিক করুন 

তষথ্যর উৎে : 

ফেষলরিোলোইব্যিস্থোিনো, ছমোোঃহোেোনুররহমোন, বিতীয়োংস্করণ, জোনুয়োরী ২০১৩। 

ছ োলো এর ফেল ছতোলো এিাং োংরেষণর তথ্য 

ফেল ছতোলো : িীজ িিন ছেষক ফেল কোটো িয বন্ত ১১০ ছেষক ১৩০ বেন েময় লোষগ। ফেল িবরিক্ক হষল শুটিেহ গো  হলষে হষয় আষে এিাং 

িোতো ঝষর িড়ষত শুরু কষর। এ েময় গো  ছকষট ফেল োংগ্রহ করষত হষি। 

ফেল োংরেষণর পূষি ব : 

শুকোষনোর ির লোঠি বেষয় বিটিষয় শু ুঁটি ছেষক েোনো/িীজ আলোেো করুন। মোড়োইকৃত িীজ ঝোড়োই িো োই কষর চোটোই/ িবল বেট / িোকো চোতোষল 

কষয়ক বেন  ভোলভোষি ছরোষে শুবকষয় বনষত হষি। 

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


 

  

 

 

 

িবক্রয়োজোতকরণ : 

িোষলর গূড়ো অেিো ছিেন বতবর করষত চোইষল, িবরিক্ব িীজ ভোলভোষি শুবকষয় স্থোনীয় বমষল গুুঁড়ো কষর অযোলুবমবনয়োম ফষয়ষল প্যোষকট করষত 

হষি।  

তষথ্যর উৎে : 

কৃবে িযুবক্ত হোতিই, িোাংলোষেশ কৃবে গষিেণো ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করন, ছেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

ছ োলো এর িীজ উৎিোেন এিাং োংরেষণর তথ্য 

ফেল : ছ োলো 

িীজ োংরেণ: 

িোয়ুষরোধী িোষত্র িীজ রোখো উবচত। িীজ রোখোর জন্য প্লোবিষকর ড্রোম উিম তষি িোয়ুষরোধী মোটি িো টিষনর িোষত্র রোখো যোয়। মোটির মটকো িো কলষে 

িীজ রোখষল গোষয় দু’িোর আলকোতরোর িষলি বেষয় শুবকষয় বনষত হষি। আদ্র বতো ছরোধক ছমোটো িবলবেষনও িীজ মজুে করো ছযষত িোষর। ছরোষে 

শুকোষনো িীজ ঠোেো কষর িোষত্র ভরষত হষি। পুষরো িোত্রটি িীজ বেষয় ভষর রোখষত হষি। যবে িীষজ িোত্র নো ভষর তোহষল িীষজর উির কোগজ 

বিব ষয় তোর উির শুকষনো িোবল বেষয় িোত্র িবরপূণ ব করষত হষি। িোষত্রর মুখ ভোলভোষি িন্ধ করষত হষি ছযন িোতোে ঢুকষত নো িোষর। এিোর এমন 

জোয়গোয় রোখষত হষি ছযন িোষত্রর তলো মোটির োংস্পষশ ব নো আষে। টন িবত ৩.২৫ ছকবজ বনম, বনবশন্দো িো বিেকোটোবল িোতোর গুুঁড়ো বমবশষয় 

ছিোলোজোত করষল ছিোকোর আক্রমণ হয় নো। িীষজর ছেষত্র ন্যোিেোবলন িল ব্যিহোর করো যোয় তষি অিশ্যই িীজ প্লোবিক ড্রোষম োংরেণ করষত 

হষি। িবত ১০০ ছকবজ িীষজর িস্তোর মষধ্য একটি অযোলুবমবনয়োম ফস্ফোইি জোতীয় ট্যোিষলট ছযমন ফেটবক্সন ট্যোিষলট বেষয় িস্তোর মুখ িন্ধ কষর 

ছরষখ বেষল ছিোকোর আক্রমণ ছেষক অষনকবেন রেো িোওয়ো যোয়। ছিবশ বেষনর জন্য োংরেষনর ছেষত্র মোষঝ মোষঝ িীজ ছরোষে শুবকষয় বনষত 

হষি। 

তষথ্যর উৎে : 

কৃবে িযুবক্ত হোতিই, িোাংলোষেশ কৃবে গষিেণো ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করন, ছেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

ছ োলো এর কৃবে উিকরণ 

িীজিোবপ্ত স্থোন : 

িোাংলোষেশ কৃবে উন্নয়ন কষি বোষরশন (বিএবিবে) িীজ বিক্রয়ষকষন্দ্রর তথ্য ছিষত বিক করুন 

 েোর ও িোলোইনোশক িোবপ্তস্থোন : 

েোর বিলোর এর বিস্তোবরত তথ্য ছিষত বিক করুন 

তষথ্যর উৎে : 

কৃবে িযুবক্ত হোতিই, িোাংলোষেশ কৃবে গষিেণো ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করন, ছেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

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


 

ছ োলো এর খোমোর যন্ত্রিোবতর তথ্য 

যষন্ত্রর নোম : ছেচযন্ত্র/এলএল বি/এে টি িিবলও/ বোংকলোর 

যষন্ত্রর ধরন : ছেচ 

যষন্ত্রর িবরচোলনো িদ্ধবত : 

বিষজল চোবলত। 

যষন্ত্রর েমতো : বি এলএলবি অর্শ্ শবক্ত ১-২। এে টি িিবলও শবক্ত ০.৫-১ বকউষেফ ছজল চোবলত। 

যষন্ত্রর উিকোবরতো : 

েম েোেয়ী। কম জবমর জন্য । 

যষন্ত্রর বিবশষ্ট্য : 

িবরচোলনো েহজ  

রেণোষিেণ : ব্যিহোষরর ির িবরষ্কোর কষর রোখুন। িষয়োজষন অবভজ্ঞ ছমকোবনক বেষয় যন্ত্র িরিতী কোষজর জন্য ছমরোমত কষর বনন। 

তষথ্যর উৎে : 

খোমোর যোবন্ত্রকীকরন এর মোধ্যষম ফেল উৎিোেন বৃবদ্ধ িকল্প- ২য় িয বোয় (২য় োংষশোবধত), কৃবে েম্প্রেোরণ অবধেপ্তর (বি এ ই), খোমোরিোড়ী, 

ফোম বষগট, ঢোকো-১২১৫। জোনুয়োবর , ২০১৮। 

 

যষন্ত্রর নোম : ছকোেোল 

যষন্ত্রর ধরন : অন্যোন্য 

যষন্ত্রর িবরচোলনো িদ্ধবত : 

হস্ত চোবলত/ কোবয়ক েম। 

যষন্ত্রর েমতো : হস্ত চোবলত/ কোবয়ক েম। 

যষন্ত্রর উিকোবরতো : 

েোেয়ী মূল্য, েহজ িোপ্য ও েহষজ িহন ছযগ্য। 

যষন্ত্রর বিবশষ্ট্য : 

গোষ র ছগোড়োয় মোটি ছতোলো/ আইল  োঁটো, ছেচ ও বনকোশ নোলো বতবর। কম জবমর জন্য ফেল ছতোলো ও িবরচয বোি ব্যিহোর হয়। 

রেণোষিেণ : ব্যিহোষরর ির মোটি ও িোবন ছেষক িবরষ্কোর কষর রোখুন। 

তষথ্যর উৎে : 

খোমোর যোবন্ত্রকীকরন এর মোধ্যষম ফেল উৎিোেন বৃবদ্ধ িকল্প- ২য় িয বোয় (২য় োংষশোবধত), কৃবে েম্প্রেোরণ অবধেপ্তর (বি এ ই), খোমোরিোড়ী, 

ফোম বষগট, ঢোকো-১২১৫। জোনুয়োবর ,২০১৮। 

 

ছ োলো এর িোজোরজোত করষণর তথ্য 



 

িেোগত ফেল িবরিহন ব্যিস্থো : 

েবমক/ ছনৌকো/ ছঠলোগোবড়/ বরক্সো। 

আধুবনক ফেল িবরিহন ব্যিস্থো : 

ট্রবল, ট্রোক, কোিোি ব ছভন। 

িেোগত িোজোরজোত করণ : 

স্থোনীয় িোজোষর/ িস্তোয় টুকবড়/ ধোমো ছঠোঙ্গোয়। 

আধুবনক িদ্ধবতষত িোজোরজোত করণ : 

িবল ব্যোগ/ টিনজোত/ িস্তোয় ছগ্রবিাং কষর প্যোষকটজোত কষর। 

ফেল িোজোরজোতকরষনর বিস্তোবরত তথ্য ছিষত বিক করুন 

তষথ্যর উৎে : 

কৃবে িযুবক্ত হোতিই, িোাংলোষেশ কৃবে গষিেণো ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, ছেষপ্টম্বর, ২০১৭।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

