
তরমুজ চাষ বিস্তাবরত  

ফসলের জাত পবরবচত 

ফসে : তরমুজ 

জালতর নাম : এম এস বস িাাংোবোংক 

জনবিয় নাম : এম এস বস িাাংোবোংক 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : মবিকা সীড ককাাং 

ফেলনর গুণগত বিবিষ্ট্য : েম্বালে কগাোকার 

জালতর ধরণ : হাইবিড 

জালতর বিবিষ্ট্য : চামড়ার রঙ সাদা, সবুজ ও কডারা কাো। ফলের ওজন ১০-১২ ককবজ 

িতক িবত ফেন (লকবজ) : ৪০০ - ৫০০ 

উপল াগী ভূবমর কেণী : মাঝাবর উচু 

উপল াগী মাটি : কদাআঁি, কিলে-লদাআঁি 

উৎপাদলনর কমৌসুম : খবরফ- ১ 

িপলনর উপযুক্ত সময় : কাবতিক কেলক মাঘ (দবিণাঞ্চলের জন্য) অগ্রাহায়ন কেলক ফাল্গুন (উতরাঞ্চলের জন্য) 

ফসে কতাোর সময় : ৭৫-৮০ বদন (িীজ িপলনর পর)     

তলের উৎস : মবিকা সীড ককাাং ওলয়িসাইে 

 

ফসে : তরমুজ 

জালতর নাম : বিক্টর সুপার 

জনবিয় নাম : কনই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : োে তীর সীড বেবমলেড 

গড় জীিনকাে িা  ়(বদন): ৫৫-৬০ 

ফেলনর গুণগত বিবিষ্ট্য : েকেলক োে 

জালতর ধরণ : হাইবিড 

জালতর বিবিষ্ট্য : মধ্যম খরা িিণ এোকায় চাষ উপল াগী 

িতক িবত ফেন (লকবজ) : ৪০ - ৫০ 

কহক্টর িবত ফেন (েন) : ১৩০ 

উপল াগী ভূবমর কেণী : মাঝাবর উচু , মাঝাবর বনচু জবম 

উপল াগী মাটি : কিলে, কদাআঁি, কিলে-লদাআঁি 

উৎপাদলনর কমৌসুম : খবরফ-২ 

ফসে কতাোর সময় : নলিম্বর- বডলসম্বর 

তলের উৎস : োে তীর সীড ককাোঃ এর ওলয়িসাইে 
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ফসে : তরমুজ 

জালতর নাম : ওলিন সুগার 

জনবিয় নাম : ওলিন সুগার 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : োে তীর সীড বেবমলেড 

গড় জীিনকাে িা  ়(বদন): ৫৫-৬০ 

ফেলনর গুণগত বিবিষ্ট্য : ফে হােকা সবুজ 

জালতর ধরণ : হাইবিড 

জালতর বিবিষ্ট্য : আগাম ও দ্রুত িধ িনিীে। ফে অতযন্ত বমবষ্ট্। ফলের ওজন ১২-১৫ ককবজ। 

িতক িবত ফেন (লকবজ) : ৪০০ - ৪৫০ 

কহক্টর িবত ফেন (েন) : ১৩০ 

উপল াগী ভূবমর কেণী : মাঝাবর উচু , মাঝাবর বনচু জবম 

উপল াগী মাটি : কদাআঁি, কিলে-লদাআঁি 

উৎপাদলনর কমৌসুম : খবরফ- ১ 

িপলনর উপযুক্ত সময় : নলিম্বর- বডলসম্বর 

তলের উৎস : োে তীর সীড ককাোঃ এর ওলয়িসাইে 

 

ফসে : তরমুজ 

জালতর নাম : সুগার এলেরর 

জনবিয় নাম : সুগার এলেরর 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : এবসআই সীড বেবমলেড 

গড় জীিনকাে িা  ়(বদন): ৬০-৬৫ 

ফেলনর গুণগত বিবিষ্ট্য : েকেলক োে, ফে আয়তাকার 

জালতর ধরণ : হাইবিড 

জালতর বিবিষ্ট্য : ফলের ওজন গলড় ১৩ ককবজ। ফলের মাাংসে অাংি োে। বমষ্ট্তা ১২-১৩ বিক্স। দূরিতী অঞ্চলে পবরিহন উপল াগী। 

িতক িবত ফেন (লকবজ) : ৪০০ - ৫০০ 

উপল াগী ভূবমর কেণী : মাঝাবর উচু , মাঝাবর বনচু জবম 

উপল াগী মাটি : কদাআঁি, কিলে-লদাআঁি 

উৎপাদলনর কমৌসুম : খবরফ- ১ 

িপলনর উপযুক্ত সময় : অলক্টাির- জানুয়াবর 

তলের উৎস : এবসআই সীড ককাোঃ এর ওলয়িসাইে 

 



 

ফসে : তরমুজ 

জালতর নাম : িঙ্গ বেঙ্ক 

জনবিয় নাম : িঙ্গ বেঙ্ক 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : োে তীর সীড বেবমলেড 

ফেলনর গুণগত বিবিষ্ট্য : ফে আয়তাকার ও সবুজাি করখাসহ হােকা সবুজ 

জালতর ধরণ : হাইবিড 

জালতর বিবিষ্ট্য : ফলের ওজন গলড় ১০-১২ ককবজ। িাঁস েকেলক োে ও খুি বমবষ্ট্। 

িতক িবত ফেন (লকবজ) : ৪০০ - ৪৫০ 

উপল াগী ভূবমর কেণী : মাঝাবর উচু 

উপল াগী মাটি : কদাআঁি, কিলে-লদাআঁি 

উৎপাদলনর কমৌসুম : খবরফ- ১ 

িপলনর উপযুক্ত সময় : নলিম্বর- বডলসম্বর 

তলের উৎস : োে তীর সীড বেোঃ ওলয়িসাইে 

 

ফসে : তরমুজ 

জালতর নাম : গ্রীন ড্রাগন 

জনবিয় নাম : গ্রীন ড্রাগন 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : োে তীর সীড বেবমলেড 

ফেলনর গুণগত বিবিষ্ট্য : ফে আয়তাকার 

জালতর ধরণ : হাইবিড 

জালতর বিবিষ্ট্য : ফলের ওজন গলড় ১২-১৫ ককবজ। িাঁস েকেলক োে ও খুি বমবষ্ট্। বমষ্ট্তার পবরমান ৯.১% 

িতক িবত ফেন (লকবজ) : ৪০০ - ৫০০ 

উপল াগী ভূবমর কেণী : মাঝাবর উচু 

উপল াগী মাটি : কদাআঁি, কিলে-লদাআঁি 

উৎপাদলনর কমৌসুম : খবরফ- ১ 

িপলনর উপযুক্ত সময় : অলক্টাির- জানুয়াবর 

ফসে কতাোর সময় : ৬৫-৭০ বদন 

তলের উৎস : োে তীর সীড বেোঃ ওলয়িসাইে 

 

 

 



ফসে : তরমুজ 

জালতর নাম : বিক্টরী (FI) 

জনবিয় নাম : বিক্টরী (FI) 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : মবিকা সীড ককাাং 

ফেলনর গুণগত বিবিষ্ট্য : েম্বালে কগাোকার 

জালতর ধরণ : হাইবিড 

জালতর বিবিষ্ট্য : 

চামড়ার রঙ হােকা সবুজ পাকা ফলের িাস েকেলক োে। খুি বমবষ্ট্, ওজন ১২-১৫ ককবজ। িলয়াজলন বকছু করলখও িাজারজাতকরণ করা  ায়। 

িতক িবত ফেন (লকবজ) : ৪০০ - ৪৫০ 

উপল াগী ভূবমর কেণী : মাঝাবর উচু 

উপল াগী মাটি : কদাআঁি, কিলে-লদাআঁি 

উৎপাদলনর কমৌসুম : খবরফ- ১ 

িপলনর উপযুক্ত সময় : কাবতিক কেলক মাঘ (দবিণাঞ্চলের জন্য) অগ্রাহায়ন কেলক ফাল্গুন (উতরাঞ্চলের জন্য) 

ফসে কতাোর সময় : ৭৫-৮০ বদন (িীজ িপলনর পর) 

তলের উৎস : মবিকা সীড ককাাং ওলয়িসাইে 

ফসলের পুবষ্ট্ মান 

 

ফসে : তরমুজ 

পুবষ্ট্মান : তরমুলজ ১১ বমবে গ্রাম কযােবসয়াম রলয়লে। তাোড়া জেীয় অাংি ৯৫.৮ গ্রাম, খবনজ পদাে ি, িকিরা ৩.৩ গ্রাম, খাদ্য িবক্ত ১৬ 

বকলোকযােবর, ফসফরাস, বিোবমন বি-১ এিাং বিোবমন বস রলয়লে। 

িণ িনা : তরমুজ গ্রীষ্মকালের জনবিয় ফে। আয়তকার, সবুজ রলঙর রসালো ফে। 

তলের উৎস : কৃবষ ডাইবর, কৃবষ তে সাবি িস, ২০১৭। 

িীজ ও িীজতো 

 

ফসে : তরমুজ 

িণ িনা : একটি আদি ি িীজতোর পবরমান ১ বম. িস্থ এিাং ৩ বম. বদঘ িয। বকন্তু তরমুলজর জন্য পবেব্যলগ অেিা িীজতোয় চারা বতবর করা হয়। 

িীজ ও িীজতোর িকারলিদ : 

িীলজর িকারলিদ 

১। কমৌে িীজ  ২। বিবত িীজ  ৩। িতযাবয়ত িীজ  ৪। মানলঘাবষত িীজ  ৫। হাইবিড িীজ  

িীজতোর িকারলিদ 

১। শুকলনা িীজতো  ২। কিজা/কাদাময় িীজতো  ৩। িাসমান িীজতো  ৪। দাপগ িীজতো  
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িাে িীজ বনি িাচন : 

উচ্চফেনিীে জালতর িীজ বিশ্বস্থ িীজ বিলেতার বনকে হলত িায়ু বনলরাধ প্যালকলে রবিত িীজ েয় করলত হলি।  

১। উন্নত জালতর করাগ িাোই মুক্ত মান সেন্ন িীজ ব্যিহার করলত হলি। 

২। িীজ বিশুদ্ধ হলত হলি এিাং গজালনার িমতা ৮০% এর কিবি োকলত হলি। 

৩। সরকার অনুলমাবদত বডোরলদর কেলক িীজ সাংগ্রহ করলত হলি। সাংগ্রলহর সময় েয় রবিদ গ্রহণ করলত হলি। 

৪। িাজালরর কখাো িীজ ককনা  ালি না।  

িীজতো িস্তুতকরণ : ৫০ িাগ মাটি ও ৫০ িাগ পচালনা কগাির িালো কলর বমবিলয় োকাবন দ্বারা কেলক বনলয়, কসবিন ডাস্ট দ্বারা মাটি জীিাণুমুক্ত 

কলর পবেব্যালগ িলর িবত ব্যালগ ১ টি িীজ িপন করলত হলি। 

িীজতো পবরচচ িা : ১। িীজ িপলনর পর োোর চে িা ধালনর খড় বিবেলয় ৭২ ঘন্টা িীজতো কেলক রাখলত হলি এিাং িীজ গজালনা তরাবিত করার 

জন্য ঝাঝরা বদলয় পাবন বদলত হলি। ২। অবতবরক্ত ঠান্ডা হলে রালত িীজতো পবেবেন বদলয় কডলক রাখলত হলি এিাং সকালে খুলে বদলত হলি। ৩। 

তাপমাত্রা কিিী হলে চাোই বদলয় োয়ার ব্যিস্থা করলত হলি। 

তলের উৎস : 

কৃবষ িযুবক্ত হাতিই, িাাংোলদি কৃবষ গলিষণা ইনবস্টটিউে, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, কসলেম্বর, ২০১৭। 

 

িপন/লরাপণ পদ্ধবত  

ফসে : তরমুজ 

চাষপদ্ধবত : 

সাধারণত মাদায় সরাসবর িীজ িপলনর পদ্ধবত িচবেত োকলেও পবেবেন ব্যালগ চারা বতবর কলর মাদায় করাপণ করাই উতম। এলত িীলজর পবরমাণ 

কম োলগ এিাং জবমলত ফাঁকা জায়গা োকার ককালনা সম্ভািনা োলক না।সাধারণত িবত মাদায় ৩-৪ টি িীজ িপন করা হয়। িপলনর ১০ বদন আলগ 

মাদা বতবর কলর মাদার মাটিলত সার কমিালত হলি। দুই বমোর দূলর দূলর সাবর কলর িবত সাবরলত দুই বমোর অন্তর মাদা বতবর করলত হলি। মাদার 

সাইজ হলি ২০×২০×২০ ইবঞ্চ। িীজ গজালনার পর িবত মাদায় দুটি কলর চারা করলখ িাবক চারাগুলো তুলে কফেলত হলি।িীজ িপলনর কচলয় তরমুজ 

চালষ চারা করাপণ করাই উতম। চারা বতবর করার জন্য ৪×৫ ইবঞ্চ মালপর পবেবেলনর ব্যালগ ৫০:৫০ অনুপালত িালু ও পচা কগাির সার িবতি কলর 

িবত ব্যালগ একটি কলর িীজ িপন করলত হলি। ৩০-৩৫ বদন িয়লসর ৫-৬ পাতা বিবিষ্ট্ একটি চারা মাদায় করাপণ করলত হলি। 

িীজ কিাধন সেলকি বিস্তাবরত জানলত বিক করুন 

জবম কিাধন সেলকি বিস্তাবরত জানলত বিক করুন 

তলের উৎস : 

কৃষলকর বডবজোে ঠিকানা ওলয়িসাইে। 

মাটি ও সার ব্যিস্থাপনা 

ফসে : তরমুজ 

মৃবতকা : পাবন জলমনা এমন সুবিধা যুক্ত কদা-আঁি ও কিলে কদা-আঁি 

মৃবতকা পরীিা গলিষণাগালরর ঠিকানা : 

মাটির ধরন এিাং মাটি পরীিার জন্য মৃবতকা সেদ উন্নয়ন ইনবস্টটিউে এর সহায়তা বনলত হলি। 

মৃবতকা সেদ উন্ন ়ন ইনবস্টটিউে বিস্তাবরত জানলত বিক করুন 

মাটির পুবষ্ট্ উপাদান : মাইলো ও ম্যালো পুবষ্ট্ উপাদান 

সার পবরবচবত : 

সার পবরবচবত বিস্তাবরত জানলত বিক করুন 

https://drive.google.com/open?id=13z6coSEx-hxOyrnzHxJR4rNQkgSkH1mJ
https://drive.google.com/open?id=1RkAalyDEaNQqkNZrIn5knFWuTSRJQ5z-
http://live.mpower-social.com/aesa/Soils/filter/language:bn?crop=110
http://www.srdi.gov.bd/
https://drive.google.com/open?id=1gR790YRQov5sKrNPR5RB_90jp3Nj6ptd


অনোইন সার সুপাবরি বিস্তাবরত জানলত বিক করুন 

কিজাে সার কচনার উপায় : 

কিজাে সার িনাক্তকরণ সেলকি বিস্তাবরত জানলত বিক করুন 

কিজাে সার কচনার উপায় বিবডও 

ফসলের সার সুপাবরি : 

সালরর নাম িতক িবত সার কহক্টর িবত সার 

কলোস্ট ২০-৪০ ককবজ ১০ েন 

ইউবরয়া ১.২ ককবজ ৩০০ ককবজ 

টিএসবপ ১.১ ককবজ ২৭০ ককবজ 

পোি ১ ককবজ ২৩০ ককবজ 

বজপসাম ৫০০ গ্রাম ১১০ ককবজ 

দস্তা ১০০ গ্রাম ২.৫ ককবজ 

 

হাইবিড জালতর কিলত্র, (ওলিন সুগার ও বিক্টর সুপার) কহক্টর িবত সার 

 

তলের উৎস : কৃষলকর বডবজোে ঠিকানা ওলয়িসাইে, োে তীর সীড ককাোনী বেফলেে। 

 

কসচ ব্যিস্থাপনা 

 

ফসে : তরমুজ 

িণ িনা : জবমলত িলয়াজন মত কসচ বদলত হলি। আিার অবতবরক্ত কসচ বদলে েলে পড়া করাগ কদখা বদলত পালর। অবতবরক্ত বৃবষ্ট্র ফলে  ালত 

জোিদ্ধতা সৃবষ্ট্ না হয় কস জন্য পাবন বনষ্কািলনর ব্যিস্থা করলত হলি। 

কসচ ব্যিস্থাপনা : 

সরাসবর িীজ িপলনর কিলত্র - িীজ গজালনার জন্য একটি হােকা কসচ বদলত হয়। চারা গজালনার পর কেলক স্বািাবিক বনয়লম কসচ বদলত হলি। 

চারা করাপলনর কিলত্র - চারা করাপলনর সময় চারার কগাড়ায় হােকা কসচ বদলত হলি। পরিতী সমলয় মাদায় পাবনর অিাি হলে ৮-১০ বদন পরপর 

মাদার চার বদলক বরাং কলর কসচ বদলত হলি। 

কসচ ও বনকাি পদ্ধবত : ফুে ও ফে ধরার সময় জবমলত রস োকলত হলি। অবতবরক্ত বৃবষ্ট্ হলে পাবন বনষ্কািলনর ব্যিস্থা বনলত হলি। 

েিণাক্ত এোকায় কসচ িযুবক্ত : 

কেস কসচ পদ্ধবত - একটি সধারন আকালরর মাটির ফেন সাংগ্রহ কলর তার বনলচ বড্রেলমবিন দ্বারা িে পলয়ন্ট কেলমর আকালরর পবরবধ অনুমাবনক 

২.২ কসবমোঃ বেদ্র করলত হলি এিাং ঐ বেলদ্র কদড় দুই হাত পাে িক্ত কলর িবিষ্ট্ করালত হলি। পাে যুক্ত কেসটিলক মাদার মাঝখালন আমনঅিালি 

িসালত হলি ক ন বেদ্র গুলো ও পালের আঁি মাটির বনলচ োলক। কেলসর চার পালি ৩/৪ টি িীজ িপন করলত হলি। তাহলে কেলসর চারপালি চারা 

পঁচা কগাির  ১০-১৫ েন 

ইউবরয়া ১৯০-২০০ ককবজ 

টি এস বপ ২৩০-২৫০ ককবজ 

এম ও বপ ১৯০-২০০ ককবজ 

বজপসাম ১৪০-১৫০ ককবজ 

দস্তা ১০-১২ ককবজ 

কিারাক্স ৮-১০ ককবজ  

http://www.frs-bd.com/
https://drive.google.com/open?id=17AJ4Rop7x7UDu1bfNoVjYSiOSe5M8him
https://www.youtube.com/watch?v=zg86ss_aW6c


গজালি। কেলসর বেলদ্রর সালে সাংযুক্ত পাে ধীলর ধীলর পাবন িহন কলর বনলয় গালের কগাড়ায় সরিরাহ করলি। এলত মাদা সিসময় বিজা োকলি। 

ফলে মাটির বনচ স্তর কেলক েিণযুক্ত পাবন উপলর উলঠ আসলি না এিাং এর ফলে মাদা এোকায় েিণাক্তার পাবন কম োকলি। 

তলের উৎস : 

দবিণাঞ্চলের উপল াগী কৃবষ িযুবক্ত, িাাংোলদি কৃবষ গলিষণা কাউবিে, নলিম্বর, ২০১৩। 

 

আগাো ব্যিস্থাপনা 

ফসে : তরমুজ 

আগাোর নাম : মুো/িাদাইে 

আগাো জন্মালনার কমৌসুম : খবরলফ কিবি িালড়। জুন কেলক অলক্টাির মালসর মালঝ ফুে কফালে ও িীজ িাড়বত হয়। 

আগাোর ধরন : ঘাস জাতীয় 

িবতকালরর উপায় : 

জবম বনয়বমত জবম প িলিিণ করুন। জবম গিীরিালি চাষ করলত হলি। চারা গজালনার ২০-২৫ বদন পর আগাো দমন করলত হলি। গাে খুি ঘন 

োকলে পাতো কলর বদলত হলি। 

তলের উৎস : আগাো ও িীজ- গাফফার, ইকিাে ও আেম। 

 

আিহাওয়া ও দূল িাগ ব্যিস্থাপনা 

ফসে : তরমুজ 

িাাংো মালসর নাম : বিিাখ 

ইাংলরবজ মালসর নাম : কম 

ফসে ফেলনর সময়কাে : খবরফ- ১ 

দুল িালগর নাম : অবতবৃবষ্ট্/ বিো বৃবষ্ট্ 

দুল িাগ পূি িিস্তুবত : 

ফে পবরপক্ক হলে তা তুলে কফেলত হলি। কৃবষ বিষয়ক তে কপলত িলিি করুন-  

কৃবষ আিহাওয়ার তে কপলত বিক করুন 

কৃবষ তে সাবি িস (এআইএস) 

দুল িাগকােীন/দুল িাগ পরিতী িস্তুবত : 

ব্যাপক িবত হলে পরিতী ফসে বহলসলি কিানা আমন করাপা পদ্ধবতলত আিাদ। 

দুল িাগ পূি িিাতিা : বনয়বমত আিহাওয়া প িলিিণ এিাং অবতবরক্ত পাবন কির হওয়ার জন্য জবমলত নাো রাখা। 

িস্তুবত : পাবন  ালত জবম কেলক সলর  ায় তার ব্যিস্থা করলত হলি। কজা বুলঝ গালের কগাড়ার মাটি আেগা কলর কদয়া ক লত পালর। চারা গাে কহলে 

পলড় কগলে কসাজা কলর বদলত হলি। িলয়াজলন চারা গালে খু ুঁটি কেঁলধ বদলত হলি। 

তলের উৎস : 

দবিণাঞ্চলের উপল াগী কৃবষ িযুবক্ত, িাাংোলদি কৃবষ গলিষণা কাউবিে, নলিম্বর, ২০১৩। 

 

http://live.mpower-social.com/aesa/Weeds/filter/language:bn?crop=110
http://live.mpower-social.com/aesa/Disasters/filter/language:bn?crop=110
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/


ফসে : তরমুজ 

িাাংো মালসর নাম : কাবতিক 

ইাংলরবজ মালসর নাম : নলিম্বর 

ফসে ফেলনর সময়কাে : রবি , খবরফ- ১ 

দুল িালগর নাম : খরা ও েিনাক্ততা 

দুল িাগ পূি িিস্তুবত : 

কদলির দবিণাঞ্চলে খরা ও েিনাক্ততা পবরহার করার জন্য আষাঢ় মাস (জুন-জুোই) জবমর এক ককালন বমবন পুকুর খনন কলর বৃবষ্ট্র পাবন ধলর 

করলখ খরা ও েিণাক্ততা পবরহার করা  ায়। 

মৃবতকা সেদ উন্ন ়ন ইনবস্টটিউে বিস্তাবরত জানলত বিক করুন 

কৃবষ আিহাওয়ার তে কপলত বিক করুন 

দুল িাগকােীন/দুল িাগ পরিতী িস্তুবত : 

বমবন পুকুর হলত ফসলে িলয়াজনীয় কসচ বদন। কৃবষ বিষয়ক তে কপলত িলিি করুন- 

কৃবষ তে সাবি িস (এ আই এস) 

িস্তুবত : পাবন কসলচর িলয়াজনীয় িস্তুবত োকলত হলি 

তলের উৎস : 

দবিণাঞ্চলের উপল াগী কৃবষ িযুবক্ত, িাাংোলদি কৃবষ গলিষণা কাউবিে, নলিম্বর, ২০১৩। 

 

ফসলের কপাকামাকড় 

ফসে : তরমুজ 

কপাকার নাম : োে মাকড় 

কপাকা কচনার উপায় : এরা কদখলত অবত ক্ষুদ্র। পাতার নীলচ োলক। 

িবতর ধরণ : পাতার রস চুলষ খায়। পাতা কুুঁচলক শুবকলয়  ায়। পলর পাতা ঝলড় পলর। 

 াবিক উপালয় দমন : 

দমন ব্যিস্থা : সােফার জাতীয় িাোইনািক (ল মন সােলফক্স ৮০ ডবিউবপ, সােফেক্স ৮০ ডবিউবপ, ম্যাক সােফার ৮০ ডবিউবপ, রনবিে ৮০ 

ডবিউবজ ১৫ গ্রাম িবত ১০ বেোর পাবনলত বমবিলয়) ১০ বদন পরপর ২-৩ িার কে করুন। ঔষধ কে করায় সতকিতা অিেম্বন করলত হলি। 

আেমলণর প িায় : িাড়ন্ত প িায় 

ফসলের ক  অাংলি আেমণ কলর : পাতা 

কপাকার ক সি স্তর িবত কলর : পূণ ি িয়স্ক 

ব্যিস্থাপনা : 

আলোক ফাঁদ ও কফলরামন ব্যিহার করা ক লত পালর 

আলোক ফাঁদ সেলকি বিস্তাবরত জানলত বিক করুন 

কসক্স কফলরামন ফাঁদ বিস্তাবরত জানলত বিক করুন 

http://www.srdi.gov.bd/
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/
http://live.mpower-social.com/aesa/Pests/filter/language:bn?crop=110
https://drive.google.com/open?id=1Bc0N4zL0srQb4D66luy-ts-hyFz_YM4Q
https://drive.google.com/open?id=1bzPv3pNeqlLiKn54tuJZc8U9g3wjfa_f


অন্যান্য : 

আেন্ত পাতা সাংগ্রহ কলর ধ্বাংস করুন। 

তলের উৎস : 

সমবিত িাোই ব্যিস্থাপনা ও বিবিন্ন ফসলের িবতকারক কপাকামাকড় দমন, কীেতত্ত্ব বিিাগ, িাাংোলদি কৃবষ গলিষণা ইনবস্টটিউে, ২০১৭। 

 

ফসে : তরমুজ 

কপাকার নাম : করড পামবকন বিেে / পাতার বিেে কপাকা 

কপাকা কচনার উপায় : এ কপাকা দুধরলনর হয়। একটি কােলচ ও অন্যটি োে। 

িবতর ধরণ : এ কপাকা গালের পাতা ও বিকলড়র ব্যাপক িবত কলর োলক। পাতায় বৃতাকার দাগ ককলে পত্রফেলকর সবুজ অাংি কুুঁলড় কুুঁলড় কখলয় 

ঝাঁজরা কলর কফলে। িাচ্চা িা কীড়া চারার বিকড় কখলয় চারালক কনবতলয় কমলর কফলে। পূণ িাঙ্গ কপাকা ফুেও খায়। 

দমন ব্যিস্থা : সাইপারলমবিন জাতীয় কীেনািক (ল মন ওস্তাদ ২০ বমবেবেোর অেিা ম্যাবজক অেিা কে ১০ বমবেবেোর) িবত ১০ বেোর 

পাবনলত বমবিলয় িবত ৫ িতলক কে করলত হলি ১০-১২ বদন পরপর ২/৩ িার। ঔষধ কে করায় সতকিতা অিেম্বন করলত হলি। 

আেমলণর প িায় : িাড়ন্ত প িায় 

ফসলের ক  অাংলি আেমণ কলর : কাণ্ড , পাতা , ফে , বিকড় , ফুে , সম্পূণ ি গাে 

কপাকার ক সি স্তর িবত কলর : পূণ ি িয়স্ক , কীড়া 

ব্যিস্থাপনা : 

িাোইনািলকর বিস্তাবরত তলের জন্য বিবজে করুন 

িাোইনািক ব্যিহালরর সতকিতা সেলকি বিস্তাবরত জানলত বিক করুন 

অন্যান্য : 

১ ককবজ কমহগবন িীজ কুুঁবচ কলর ৫ বেোর পাবনলত ৪-৫ বদন বিবজলয় কেঁলক ২০ গ্রাম সািালনর গ্যড়া ও ৫ গ্রাম কসাহাগা বমবিলয় ২০ বমবনে ফুটিলয় 

িীতে কলর ৫ গুণ পাবনলত গুলে কে করুন।চারা রিার জন্য পাতায় োই বেোলত হলি। 

তলের উৎস : 

োউ কুমড়ার করাগ কপাকা িই কেলক কেখক - মৃতুযঞ্জয় রায় 

সমবিত িাোই ব্যিস্থাপনা ও বিবিন্ন ফসলের িবতকারক কপাকামাকড় দমন, কীেতত্ত্ব বিিাগ, িাাংোলদি কৃবষ গলিষণা ইনবস্টটিউে, ২০১৭। 

 

ফসে : তরমুজ 

কপাকার নাম : ফলের মাবে কপাকা 

কপাকা কচনার উপায় : পূণাঙ্গ কপাকার আকার সাধারন মাবের মলতাই হয়, পাখা স্বচ্ছ, পা হলুদ, কপে বত্রলকানাকার ও িাদাবম, ঘালড়র মালঝ েম্বা 

েবম্ব হেলদ একো দাগ আলে। 

িবতর ধরণ : এ কপাকার আেমলণ কবচ অিস্থায় ফে নষ্ট্ হলয়  ায়। এ কপাকা কবচ ফলে বডম পালড়, পরিতীলত বডম কেলক কপাকা কির হয় এিাং 

ফলের বিতর কখলয় নষ্ট্ কলর কফলে। 

দমন ব্যিস্থা : সাইপারলমবিন জাতীয় কীেনািক (ল মন ওস্তাদ ২০ বমবেবেোর অেিা ম্যাবজক অেিা কে ১০ বমবেবেোর) িবত ১০বেোর পাবনলত 

বমবিলয় িবত ৫ িতলক কে করলত হলি ১০-১২ বদন পরপর ২/৩ িার। ঔষধ কে করায় সতকিতা অিেম্বন করলত হলি। 

আেমলণর প িায় : ফলের িাড়ন্ত প িায় 

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


ফসলের ক  অাংলি আেমণ কলর : ফে 

কপাকার ক সি স্তর িবত কলর : কীড়া 

ব্যিস্থাপনা : 

িাোইনািলকর বিস্তাবরত তলের জন্য বিবজে করুন 

িাোইনািক ব্যিহালরর সতকিতা সেলকি বিস্তাবরত জানলত বিক করুন 

অন্যান্য : 

আোন্ত ফে সাংগ্রহ কলর মাটির বনলচ পুলত কফেলত হলি। কফলরালমন ফাঁদ (১০ িতাাংলি ৩টি হালর)/ বিষলোপ ব্যিহার করুন। ঠিক মলতা আলে  বক 

না িা সময় মলতা িদোলত বনয়বমত ফসে প িলিিণ করুন।  

বিষলোপ সেলকি বিস্তাবরত জানলত বিক করুন 

কসক্স কফলরামন ফাঁদ বিস্তাবরত জানলত বিক করুন 

তলের উৎস : 

সমবিত িাোই ব্যিস্থাপনা ও বিবিন্ন ফসলের িবতকারক কপাকামাকড় দমন, কীেতত্ত্ব বিিাগ, িাাংোলদি কৃবষ গলিষণা ইনবস্টটিউে, ২০১৭। 

 

ফসে : তরমুজ 

কপাকার নাম : ফলের মাবে কপাকা 

কপাকা কচনার উপায় : পূণাঙ্গ কপাকার আকার সাধারন মাবের মলতাই হয়, পাখা স্বচ্ছ, পা হলুদ, কপে বত্রলকানাকার ও িাদাবম, ঘালড়র মালঝ েম্বা 

েবম্ব হেলদ একো দাগ আলে। 

িবতর ধরণ : এ কপাকার আেমলণ কবচ অিস্থায় ফে নষ্ট্ হলয়  ায়। এ কপাকা কবচ ফলে বডম পালড়, পরিতীলত বডম কেলক কপাকা কির হয় এিাং 

ফলের বিতর কখলয় নষ্ট্ কলর কফলে। 

দমন ব্যিস্থা : সাইপারলমবিন জাতীয় কীেনািক (ল মন ওস্তাদ ২০ বমবেবেোর অেিা ম্যাবজক অেিা কে ১০ বমবেবেোর) িবত ১০বেোর পাবনলত 

বমবিলয় িবত ৫ িতলক কে করলত হলি ১০-১২ বদন পরপর ২/৩ িার। ঔষধ কে করায় সতকিতা অিেম্বন করলত হলি। 

আেমলণর প িায় : ফলের িাড়ন্ত প িায় 

ফসলের ক  অাংলি আেমণ কলর : ফে 

কপাকার ক সি স্তর িবত কলর : কীড়া 

ব্যিস্থাপনা : 

িাোইনািলকর বিস্তাবরত তলের জন্য বিবজে করুন 

িাোইনািক ব্যিহালরর সতকিতা সেলকি বিস্তাবরত জানলত বিক করুন 

অন্যান্য : 

আোন্ত ফে সাংগ্রহ কলর মাটির বনলচ পুলত কফেলত হলি। কফলরালমন ফাঁদ (১০ িতাাংলি ৩টি হালর)/ বিষলোপ ব্যিহার করুন। ঠিক মলতা আলে  বক 

না িা সময় মলতা িদোলত বনয়বমত ফসে প িলিিণ করুন।  

বিষলোপ সেলকি বিস্তাবরত জানলত বিক করুন 

কসক্স কফলরামন ফাঁদ বিস্তাবরত জানলত বিক করুন 

তলের উৎস : সমবিত িাোই ব্যিস্থাপনা ও বিবিন্ন ফসলের িবতকারক কপাকামাকড় দমন, কীেতত্ত্ব বিিাগ, িাাংোলদি কৃবষ গলিষণা ইনবস্টটিউে, 

২০১৭। 

http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
https://drive.google.com/open?id=1QHjBUOZ7QXYFFsmBBZrCopnA9ZWsu0RK
https://drive.google.com/open?id=1bzPv3pNeqlLiKn54tuJZc8U9g3wjfa_f
https://drive.google.com/open?id=1QHjBUOZ7QXYFFsmBBZrCopnA9ZWsu0RK
http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
https://drive.google.com/open?id=1QHjBUOZ7QXYFFsmBBZrCopnA9ZWsu0RK
https://drive.google.com/open?id=1bzPv3pNeqlLiKn54tuJZc8U9g3wjfa_f
https://drive.google.com/open?id=1QHjBUOZ7QXYFFsmBBZrCopnA9ZWsu0RK


 

ফসে : তরমুজ 

কপাকার নাম : মাজরা কপাকা 

কপাকা কচনার উপায় : পূণ ি িয়স্ক স্ত্রী কপাকা এক ধরলণর মে। পূণ ি িয়স্ক স্ত্রী কপাকার পাখার উপলর দুলো কালো ফুো আলে। পুরুষ মলের মাঝখালন 

কফাো স্পষ্ট্ নয়। 

িবতর ধরণ : স্ত্রী কপাকা ফলের কখাসার বনলচ বডম পালড়। বডম ফুলে কীড়াগুলো কির হলয় ফেগুলো নষ্ট্ কলর কফলে।  ার দরুন ফেগুলো 

সাধারনত পলচ  ায়। 

দমন ব্যিস্থা : োলয়াবমলোক্সাম (২০%)+কিারাবনবেলিাে (২০%) জাতীয় কীেনািক (ল মনোঃ বিরতালকা ১.৫ গ্রাম) অেিা কারোপ জাতীয় 

কীেনািক (ল মনোঃ কারোপ িা সানোপ ২৪ গ্রাম) অেিা বফিবনে জাতীয় কীেনািক (ল মনোঃ বরলজন্ট িা গুবে ১০-১৫ বমবে) ১০ বেোর পাবনলত 

বমবিলয় ১০ বদন পর পর ২-৩ িার কে করুন। ঔষধ কে করায় সতকিতা অিেম্বন করলত হলি। 

আেমলণর প িায় : ফলের িাড়ন্ত প িায় 

ফসলের ক  অাংলি আেমণ কলর : ফে 

কপাকার ক সি স্তর িবত কলর : কীড়া 

ব্যিস্থাপনা : 

িাোইনািলকর বিস্তাবরত তলের জন্য বিবজে করুন 

িাোইনািক ব্যিহালরর সতকিতা সেলকি বিস্তাবরত জানলত বিক করুন 

পূি ি-িস্তুবত : ডােপাতা পুলত কদয়া 

অন্যান্য : 

বডলমর গাদা সাংগ্রহ কলর নষ্ট্ করুন। আলোক ফাঁলদর সাহালে কপাকা মে সাংগ্রহ কলর দমন করুন। হাত জাে বদলয় কপাকা দমন করুন। 

আলোক ফাঁদ সেলকি বিস্তাবরত জানলত বিক করুন 

তলের উৎস : 

সমবিত িাোই ব্যিস্থাপনা ও বিবিন্ন ফসলের িবতকারক কপাকামাকড় দমন, কীেতত্ত্ব বিিাগ, িাাংোলদি কৃবষ গলিষণা ইনবস্টটিউে, ২০১৭। 

 

ফসে : তরমুজ 

কপাকার নাম : জাি কপাকা 

কপাকা কচনার উপায় : কপাকা কদখলত খুিই ক্ষুদ্র। এলদর পাখা িা পাখাহীন উিয় অিস্থায় কদখা  ায়। 

িবতর ধরণ : গালের কবচ কাণ্ড, ডগা ও পাতার রস কখলয় িবত কলর। 

দমন ব্যিস্থা : আেমণ কিবি হলে ইবমডালিালরাবিড জাতীয় কীেনািক (ল মন এডমায়ার অেিা টিলডা ৭-১০ বমবেবেোর/২মুখ) ১০ বেোর পাবনলত 

বমবিলয় িবত ৫ িতলক কে করলত হলি ১০ বদন পরপর ২/৩ িার। ঔষধ কে করায় সতকিতা অিেম্বন করলত হলি। 

আেমলণর প িায় : িাড়ন্ত প িায়, চারা, সি 

কপাকামাকড় জীিনকাে : পূণ ি িয়স্ক, বনম্ফ 

ফসলের ক  অাংলি আেমণ কলর : কাণ্ড , পাতা , ডগা , কবচ পাতা , ফে , ফুে 

কপাকার ক সি স্তর িবত কলর : পূণ ি িয়স্ক , বনম্ফ 

ব্যিস্থাপনা : বনকেস্থ িাজালরর অনুলমাবদত িাোইনািক বিলেতার বনকে হলত িাোইনািলকর কময়াদ  াচাই কলর িাোইনািক বকনুন। 

http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
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িাোইনািলকর বিস্তাবরত তলের জন্য বিবজে করুন 

িাোইনািক ব্যিহালরর সতকিতা সেলকি বিস্তাবরত জানলত বিক করুন 

অন্যান্য : 

সািানযুক্ত পাবন কে করা  ায় অেিা আধািাঙ্গা বনমিীলজর পাবন (১ বেোর পাবনলত ৫০ গ্রাম বনমিীজ কিলঙ্গ ১২ ঘন্টা বিবজলয় করলখ কেঁলক বনলত 

হলি) আোন্ত গালে ১০ বদন পর পর ৩ িার কে করলে কপাকা বনয়িন করা  ায়। এোড়াও তামালকর গুড়া (১০ গ্রাম), সািালনর গুড়া (৫ গ্রাম) ও 

বনলমর পাতার রস িবত বেোর পাবনলত বমবিলয় ব্যিহার করা  ায়। 

তলের উৎস : 

সমবিত িাোই ব্যিস্থাপনা ও বিবিন্ন ফসলের িবতকারক কপাকামাকড় দমন, কীেতত্ত্ব বিিাগ, িাাংোলদি কৃবষ গলিষণা ইনবস্টটিউে, ২০১৭। 

 

ফসে : তরমুজ 

কপাকার নাম : বিপস 

কপাকা কচনার উপায় : নাই 

িবতর ধরণ : পূণ িিয়স্ক ও িাচ্চা কপাকা ডগা ও পাতা কেলক রস চুলস খায়। ফলে ফেন কলম  ায়। 

িবতর েিণ : 

দমন ব্যিস্থা : আেমণ কিবি হলে ইবমডালিালরাবিড জাতীয় কীেনািক (ল মন এডমায়ার অেিা টিলডা ৭-১০ বমবেবেোর/২মুখ) ১০ বেোর পাবনলত 

বমবিলয় িবত ৫ িতলক কে করলত হলি ১০ বদন পরপর ২/৩ িার। ঔষধ কে করায় সতকিতা অিেম্বন করলত হলি। 

আেমলণর প িায় : সি 

কপাকামাকড় জীিনকাে : সি 

ফসলের ক  অাংলি আেমণ কলর : পাতা 

কপাকার ক সি স্তর িবত কলর : সি 

ব্যিস্থাপনা : 

বনকেস্থ িাজালরর অনুলমাবদত িাোইনািক বিলেতার বনকে হলত িাোইনািলকর কময়াদ  াচাই কলর িাোইনািক বকনুন। 

িাোইনািলকর বিস্তাবরত তলের জন্য বিবজে করুন 

িাোইনািক ব্যিহালরর সতকিতা সেলকি বিস্তাবরত জানলত বিক করুন 

অন্যান্য : 

সািানযুক্ত পাবন কে করা  ায় অেিা আধািাঙ্গা বনমিীলজর পাবন (১ বেোর পাবনলত ৫০ গ্রাম বনমিীজ কিলঙ্গ ১২ ঘন্টা বিবজলয় করলখ কেঁলক বনলত 

হলি) আোন্ত গালে ১০ বদন পর পর ৩ িার কে করলে কপাকা বনয়িন করা  ায়। এোড়াও তামালকর গুড়া (১০ গ্রাম), সািালনর গুড়া (৫ গ্রাম) ও 

বনলমর পাতার রস িবত বেোর পাবনলত বমবিলয় ব্যিহার করা  ায়। 

তলের উৎস : 

সমবিত িাোই ব্যিস্থাপনা ও বিবিন্ন ফসলের িবতকারক কপাকামাকড় দমন, কীেতত্ত্ব বিিাগ, িাাংোলদি কৃবষ গলিষণা ইনবস্টটিউে, ২০১৭। 
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ফসলের করাগ 

 

ফসে : তরমুজ 

করালগর নাম : কমাজাইক 

করালগর কারণ : িাইরাস 

িবতর ধরণ : পাতা কুুঁচলক মুলড়  ায়। পি িসবি খালো হলয়  ায় এিাং ফুলে আেমণ তীি হয়। 

ফসলের ক  প িালয় আেমণ কলর : িাড়ন্ত প িায় , ফে পবরপক্ব 

ফসলের ক  অাংলি আেমণ কলর : পাতা , ফুে 

ব্যিস্থাপনা : 

জবমলত সাদা মাবে কদখা কগলে (িাহক কপাকা) ইবমডালিালরাবিড জাতীয় কীেনািক (ল মন এডমায়ার অেিা টিলডা ১০ বম.বে. ২ মুখ) ১০ বেোর 

পাবনলত বমবিলয় িবত ৫ িতলক কে করলত হলি। ঔষধ কে করায় সতকিতা অিেম্বন করলত হলি। 

িাোইনািক ব্যিহালরর সতকিতা সেলকি বিস্তাবরত জানলত বিক করুন 

িাোইনািলকর বিস্তাবরত তলের জন্য বিবজে করুন 

পূি ি-িস্তুবত : 

বিোলিক্স-২০০ বদলয় িীজ কিাধন। 

অন্যান্য : জবম কেলক আোন্ত গাে তুলে কফো/ডাে ককলে কদয়া। 

তলের উৎস : 

কৃবষ িযুবক্ত হাতিই, িাাংোলদি কৃবষ গলিষণা ইনবস্টটিউে, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, কসলেম্বর, ২০১৭। ফসলের িাোই ব্যিস্থাপনা কমাোঃ হাসানুর রহমান। 

 

ফসে : তরমুজ 

করালগর নাম : কাণ্ড পচা করাগ 

করালগর কারণ : েত্রাক 

িবতর ধরণ : গালের কগাড়ার কালের কাণ্ড পলচ গাে মলর  ায়। 

ফসলের ক  প িালয় আেমণ কলর : িাড়ন্ত প িায় , চারা 

ফসলের ক  অাংলি আেমণ কলর : কাণ্ড , কালন্ডর কগাঁড়ায় 

ব্যিস্থাপনা : 

ম্যানলকালজি জাতীয় েত্রাকনািক (ল মনোঃ ডাইলেন এম-৪৫ ২৫ গ্রাম) ১০ বেোর পাবনলত বমবিলয় ১০-১২ বদন পর পর ২-৩ িার কে করলত ক লত 

পালর। ঔষধ কে করায় সতকিতা অিেম্বন করলত হলি। 

িাোইনািলকর বিস্তাবরত তলের জন্য বিবজে করুন 

িাোইনািক ব্যিহালরর সতকিতা সেলকি বিস্তাবরত জানলত বিক করুন 

পূি ি-িস্তুবত : বিোলিক্স-২০০ বদলয় িীজ কিাধন। 

তলের উৎস : 

http://live.mpower-social.com/aesa/Diseases/filter/language:bn?crop=110
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
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কৃবষ িযুবক্ত হাতিই, িাাংোলদি কৃবষ গলিষণা ইনবস্টটিউে, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, কসলেম্বর, ২০১৭। ফসলের িাোই ব্যিস্থাপনা কমাোঃ হাসানুর রহমান। 

 

ফসে : তরমুজ 

করালগর নাম : বফউলজবরয়াম উইল্ট 

করালগর কারণ : েত্রাক 

িবতর ধরণ : চারা ও িড় গালের পাতা এিাং গাে হঠাৎ কলর েলে পলড়। পাতা হলুদ িা িাদাবম রাং ধারণ কলর, পরিতী সমলয় সম্পূণ ি গাে মারা 

 ায়। 

ফসলের ক  প িালয় আেমণ কলর : িাড়ন্ত প িায় , চারা , সি 

ফসলের ক  অাংলি আেমণ কলর : পাতা , সি , সম্পূণ ি গাে 

ব্যিস্থাপনা : 

কপার হাইলড্রাক্সাইড জাতীয় িাোইনািক (ল মনোঃ চযাবেয়ন ২০ গ্রাম ১০ বেোর পাবনলত বমবিলয়) ১০ বদন পর পর ২-৩ িার কে করলত হলি। 

ঔষধ কে করায় সতকিতা অিেম্বন করলত হলি। 

িাোইনািক ব্যিহালরর সতকিতা সেলকি বিস্তাবরত জানলত বিক করুন 

িাোইনািলকর বিস্তাবরত তলের জন্য বিবজে করুন 

পূি ি-িস্তুবত : 

বিোলিক্স-২০০ বদলয় িীজ কিাধন। 

অন্যান্য : 

সম্ভি হলে আোন্ত গাে সাংগ্রহ কলর ধ্বাংি িা পুবড়লয় কফলুন। 

তলের উৎস : 

কৃবষ িযুবক্ত হাতিই, িাাংোলদি কৃবষ গলিষণা ইনবস্টটিউে, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, কসলেম্বর, ২০১৭। ফসলের িাোই ব্যিস্থাপনা কমাোঃ হাসানুর রহমান। 

 

ফসে : তরমুজ 

করালগর নাম : এনিাকলনাজ 

করালগর কারণ : েত্রাক 

িবতর েিণ : এ করালগর আেমলণ পাতা, পাতার কিাো, কাণ্ড এিাং ফলে িাদামী কেলক কােলচ কোপ খাওয়া দাগ কদখা  ায়। 

িবতর ধরণ : পাতা, পাতার কিাো, কাণ্ড এিাং ফলে িাদামী কেলক কােলচ দাগ কদখা  ায়। 

ফসলের ক  প িালয় আেমণ কলর : িাড়ন্ত প িায় , চারা , ফলের িাড়ন্ত প িায় 

ফসলের ক  অাংলি আেমণ কলর : কাণ্ড , পাতা , ফে 

ব্যিস্থাপনা : 

করালগর আেমণ কিবি হলে কালি িন্ডাবজম জাতীয় েত্রাকনািক (ল মন- এইমলকাবজম ২০ গ্রাম) িবত ১০ বেোর পাবনলত বমবিলয় িবত ৫ িতলক 

১২-১৫ বদন পর পর ২-৩ িার িােিালি কে করলত হলি। ঔষধ কে করায় সতকিতা অিেম্বন করলত হলি। 

িাোইনািলকর বিস্তাবরত তলের জন্য বিবজে করুন 

িাোইনািক ব্যিহালরর সতকিতা সেলকি বিস্তাবরত জানলত বিক করুন 

https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
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পূি ি-িস্তুবত : 

চারা গজালনার পর িাড়ন্ত অিস্থায় ১/২ িার েত্রাকনািক ব্যিহার করা ক লত পালর। 

অন্যান্য : 

ফে পুরাপুবর না পাবকলয় জবম কেলক কতাো শুরু করলিন। 

তলের উৎস : 

কৃবষ িযুবক্ত হাতিই, িাাংোলদি কৃবষ গলিষণা ইনবস্টটিউে, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, কসলেম্বর, ২০১৭। ফসলের িাোই ব্যিস্থাপনা কমাোঃ হাসানুর রহমান। 

 

ফসে সাংগ্রহ ও সাংরিণ 

ফসে : তরমুজ 

ফসে কতাো : জাত ও আিহাওয়ার উপর বনি ির কলর তরমুজ ফে পাকলত ৮০-১০০ বদন সময় োলগ। ফলের পাকা অিস্থা বনণ িয় করা কঠিন। তলি 

বনলনাক্ত েিণ অনুমান কলর ফসে পাকা অনুমান করা  ায়। ১। ফলের কিাোর সলঙ্গ ক  আকািী রঙ োলক তা শুবকলয় িাদামী রলঙর হয়। ২। 

কখাসার উপলরর সূি কোমগুলো মলর পলর বগলয় তরমুলজর কখাসা চকচলক হয়। ৩। তরমুলজর ক  অাংিটি মাটির উপর কেলগ োলক। তা সবুজ কেলক 

উজ্জ্বে হলুদ রলঙর হলয় োলক। ৪। িাঁস োে েকেলক হয়। ৫। আঙ্গুে বদলয় কোকা বদলে  বদ ডযাি ডযাি িব্দ হয় তলি বুঝলত হলি ক  ফে পবরপক্ক 

হলয়লে। অপবরপক্ক ফলের িব্দ হলি অলনকো ধাতিীয়। 

ফসে সাংরিলণর পূলি ি : 

ফসে সাংরিলণর পূলি ি পাহাড়ার ব্যিস্থা । 

িবেয়াজাতকরণ : 

ফসে িাজারজাতকরলনর বিস্তাবরত তে কপলত বিক করুন 

সাংরিণ : সাংরিণ করা হয় না। সরাসবর িাজারজাতকরণ করা হয়। 

তলের উৎস : 

উচ্চমূল্য ফসলের উৎপাদন িযুবক্ত (িবিিণ মবডউে -৩) কৃবষ সম্প্রসারণ অবধদপ্তর। 

 

িীজ উৎপাদন ও সাংরিণ 

ফসে : তরমুজ 

িীজ উৎপাদন : 

বিোঃদ্রোঃ কৃষক প িালয় িীজ উৎপাদন করা হয় না। সম্পুণ ি আমদাবনর উপর বনি িরিীে। 

িীজ সাংরিণ: 

বিোঃদ্রোঃ কৃষক প িালয় িীজ উৎপাদন করা হয় না। সম্পুণ ি আমদাবনর উপর বনি িরিীে। 

িাাংোলদি কৃবষ উন্নয়ন কলপ িালরিন (বিএবডবস) িীজ বিেয়লকলের তে কপলত বিক করুন 

তলের উৎস : 

িাাংোলদি কৃবষ উন্নয়ন কলপ িালরিন (বিএবডবস) 

 

কৃবষ উপকরণ 

http://live.mpower-social.com/aesa/Harvestings/filter/language:bn?crop=110
http://www.dam.gov.bd/
http://live.mpower-social.com/aesa/Preservations/filter/language:bn?crop=110
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://live.mpower-social.com/aesa/Inputs/filter/language:bn?crop=110


ফসে : তরমুজ 

িীজিাবপ্ত স্থান : 

িীজ ব্যিসায়ী, স্থানীয় হােিাজার 

িাাংোলদি কৃবষ উন্নয়ন কলপ িালরিন (বিএবডবস) িীজ বিেয়লকলের তে কপলত বিক করুন 

সার ও িাোইনািক িাবপ্তস্থান : 

বিএবডবস ও সরকার অনুলমাবদত সার ও িাোইনািক বডোর 

সার বডোর এর বিস্তাবরত তে কপলত বিক করুন 

সার পবরবচবত বিস্তাবরত জানলত বিক করুন 

কিজাে সার কচনার উপায় বিবডও 

তলের উৎস : 

কৃবষ িযুবক্ত হাতিই, িাাংোলদি কৃবষ গলিষণা ইনবস্টটিউে, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, কসলেম্বর, ২০১৭। 

 

খামার  িপাবত 

 লির নাম : িাবর কসাোর পাে 

ফসে : তরমুজ 

 লির ধরন : কসচ 

 লির িমতা : গড় পাবন বনগ িমন িমতা িবত বমবনলে ১৪০ বেোর 

 লির উপকাবরতা : 

কৃবষলত কসৌর পাে কসচ পদ্ধবত বডলজে চাবেত কসচ পালের বিকল্প, দূষণমুক্ত ও পবরলিিিািি। িাাংোলদলি ১৭.৫ েি কসচ  ি রলয়লে  ার মলধ্য 

িতকরা ৮৫ িাগ বডলজে চাবেত। িবত িের বডলজলের দাম কিলড়ই চেলে, কসই বহলসলি িাবর কসাোর পাে বডলজে চাবেত পালের বিকল্প হলত 

পালর। 

 লির বিবিষ্ট্য : 

১। িাবর উদ্ভাবিত কসবিবফউগাে োইপ কসৌর পাে ভূ-পৃষ্ঠস্থ পাবন কসলচর জন্য উপল াগী। 

২। এই পাে দ্বারা ২০ ফুে গিীরতা কেলকও পাবন কতাো  ায়। 

৩। এই পাে চােনায় বতে ও জ্বাোবন োলগ না। 

৪। এই পাে ৯০০ ওয়াে কসাোর প্যালনে দ্বারা চােনা করা হয়। 

৫। এ পালে ককান ব্যাোবর োলগ না। 

তলের উৎস : 

উদ্ভাবিত কৃবষ িযুবক্ত ২০১১-২০১২। িাাংোলদি কৃবষ গলিষণা ইনবস্টটিউে। 

 

 লির নাম : অগিীর নেকূলপর পাবন বিিাজন  ি 

ফসে : তরমুজ 

 লির ধরন : কসচ 

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
https://drive.google.com/open?id=1gR790YRQov5sKrNPR5RB_90jp3Nj6ptd
https://www.youtube.com/watch?v=zg86ss_aW6c
http://live.mpower-social.com/aesa/Machineries/filter/language:bn?crop=110


 লির বিবিষ্ট্য : 

১।  িটি এমএস পাইপ,বরবডউসার, কেঞ্জ ইতযাবদ বদলয় বতবর। 

২। অগিীর নেকূলপর পাবনর িিাহলক এই  লির সাহালে ২ িা ৪ িালগ িাগ কলর জবমলত িলয়াগ করা  ায়। 

৩।  িটি সলি িাচ্চ ১০বেোর/ কসলকন্ড িিালহর জন্য উপযুক্ত। 

৪। িাইবমাং এর সুবিধালে ি  িটিলত একটি িাইবমাং কপাে িও রাখা হলয়লে। 

তলের উৎস : 

কৃবষ িযুবক্ত হাতিই, িাাংোলদি কৃবষ গলিষণা ইনবস্টটিউে, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, কসলেম্বর, ২০১৭। ফসলের িাোই ব্যিস্থাপনা কমাোঃ হাসানুর রহমান। 

 

িাজারজাতকরণ 

ফসে : তরমুজ 

িোগত ফসে পবরিহন ব্যিস্থা : 

কঠোগাবড়, বরক্সা, িযান, কনৌকা 

আধুবনক ফসে পবরিহন ব্যিস্থা : ট্রাক 

িোগত িাজারজাত করণ : 

ফসে কতাোর পর সরাসবর িাজারজাত করা হয়। 

ফসে িাজারজাতকরলনর বিস্তাবরত তে কপলত বিক করুন 

আধুবনক পদ্ধবতলত িাজারজাত করণ : 

কগ্রবডাং/ িাোলয়র পলর িাজারজাত কলর । 

তলের উৎস : 

কৃবষ তে সাবি িস (এআইএস), ১৮/০২/২০১৮। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

http://live.mpower-social.com/aesa/Marketings/filter/language:bn?crop=110
http://www.dam.gov.bd/
http://www.ais.gov.bd/

