
পেঁপে চাপে বিস্তাবিত বিিিণী   

জাপতি নাম : িাবি পেঁপে-১ 

জনবিয় নাম : শাহী পেঁপে 

উদ্ভািনকািী িবতষ্ঠান : িাাংলাপেশ কৃবে গপিেণা ইনবিটিউট (িাবি) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ৯০-১০০ 

ফলপনি গুণগত বিবশষ্ট্য : ফল বমবষ্ট্ (বিক্সমান ১২%) ও সুস্বাদু 

জাপতি ধিণ : উফশী 

জাপতি বিবশষ্ট্য : 

চািা লাগাপনাি ৩-৪ মাস েি ফুল আপস। ফুল আসাি ৩-৪ মাস েি োকা পেঁপে সাংগ্রহ কিা যায়। গাছ িবত ফপলি সাংখ্যা ৪০-৬০ টি। ফপলি ওজন 

৮০০-১০০০ গ্রাম। শাঁস ২ পসবম পুরু হয়, িাং গাঢ় কমলা পেপক লাল। 

উচ্চতা (ইবি) : ৬২-৭৯ 

শতক িবত ফলন (পকবজ) : ১৬০ - ২৪০ 

পহক্টি িবত ফলন (টন) : ৪০-৬০ 

িবত শতক িীজতলায় িীপজি েবিমান : ১.৫ - ২ গ্রাম 

উেপযাগী ভূবমি পেণী : মাঝাবি উচু 

উেপযাগী মাটি : পোআঁশ, পিপল-পোআঁশ 

উৎোেপনি পমৌসুম : িবি 

িেপনি উেযুক্ত সময় : 

পেৌে (বিপসম্বি- জানুয়াবি)।  

ফসল পতালাি সময় : 

চািা পিােপণি ৬-৭ মাস েি কাঁচা পেঁপে পতালা যায়।  ফুল আসাি ২-৩ মাস েি  ফপলি কে হালকা হয় এিাং ৩-৪ মাস েি ফপলি গা হালকা 

হলপে িাং পেখা বেপল োকা ফল পতালা যায়। 

তপেি উৎস : 

িাপিা মাস ফল উৎোেন, মৃত্যযঞ্জয় িায়, ২০১৬, ফল উৎোেপনি উন্নত কলাপকৌশল, িাাংলাপেশ কৃবে গপিেণা ইনবিটিউট, ২০১১। 

 

জাপতি নাম : িােশা 

জনবিয় নাম : িােশা 

উদ্ভািনকািী িবতষ্ঠান : স্থানীয় 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ৯০-১০০ 

জাপতি ধিণ : স্থানীয় জাত 

জাপতি বিবশষ্ট্য : 

িায় বিম্বাকাি,মাঝাবি আকাপিি। োকপল শাঁস কমলা লাল। 



শতক িবত ফলন (পকবজ) : ১৩০-১৪৫ - 

পহক্টি িবত ফলন (টন) : ৩০-৩৫টন 

িবত শতক িীজতলায় িীপজি েবিমান : ১.৫ গ্রাম - ২.৫ গ্রাম 

উেপযাগী ভূবমি পেণী : মাঝাবি উচু 

উেপযাগী মাটি : পোআঁশ, পিপল-পোআঁশ 

উৎোেপনি পমৌসুম : িবি 

িেপনি উেযুক্ত সময় : 

পেৌে (বিপসম্বি- জানুয়াবি)। 

ফসল পতালাি সময় : 

ফুল আসাি ২-৩ মাস িয়পস  ফপলি কে হালকা হপয় এপল সিবজ এিাং ৩-৪ মাস েি ফপলি গা হালকা হলপে িাং বেখা বেপল োকা ফল পতালা 

যায়।  

তপেি উৎস : 

েবিণািপলি উেযুক্ত কৃবে িযুবক্ত ,িাাংলাপেশ কৃবে গপিেণা ইনবিটিউট। 

 

জাপতি নাম : িাবি পেঁপে-১ 

জনবিয় নাম : শাহী পেঁপে 

উদ্ভািনকািী িবতষ্ঠান : িাাংলাপেশ কৃবে গপিেণা ইনবিটিউট (িাবি 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ৯০-১০০ 

ফলপনি গুণগত বিবশষ্ট্য : ফল বমবষ্ট্ (বিক্সমান ১২%) ও সুস্বাদু 

জাপতি ধিণ : উফশী 

জাপতি বিবশষ্ট্য : 

চািা লাগাপনাি ৩-৪ মাস েি ফুল আপস। ফুল আসাি ৩-৪ মাস েি োকা পেঁপে সাংগ্রহ কিা যায়। গাছ িবত ফপলি সাংখ্যা ৪০-৬০ টি। ফপলি ওজন 

৮০০-১০০০ গ্রাম। শাঁস ২ পসবম পুরু হয়, িাং গাঢ় কমলা পেপক লাল। 

উচ্চতা (ইবি) : ৬২-৭৯ 

শতক িবত ফলন (পকবজ) : ১৬০ - ২৪০ 

পহক্টি িবত ফলন (টন) : ৪০-৬০ 

উেপযাগী ভূবমি পেণী : মাঝাবি উচু 

উেপযাগী মাটি : পোআঁশ, পিপল-পোআঁশ 

উৎোেপনি পমৌসুম : খবিফ-২ 

িেপনি উেযুক্ত সময় : 

আবিন (পসপেম্বি- অপক্টািি) 

ফসল পতালাি সময় : 



চািা পিােপণি ৬-৭ মাস েি কাঁচা পেঁপে পতালা যায়।  ফুল আসাি ২-৩ মাস েি  ফপলি কে হালকা হয় এিাং ৩-৪ মাস েি ফপলি গা হালকা 

হলপে িাং পেখা বেপল োকা ফল পতালা যায়। 

তপেি উৎস : 

িাপিা মাস ফল উৎোেন, মৃত্যযঞ্জয় িায়, ২০১৬, ফল উৎোেপনি উন্নত কলাপকৌশল, িাাংলাপেশ কৃবে গপিেণা ইনবিটিউট, ২০১১। 

 

জাপতি নাম : িােশা 

জনবিয় নাম : িােশা 

উদ্ভািনকািী িবতষ্ঠান : স্থানীয় 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ৯০-১০০ 

ফলপনি গুণগত বিবশষ্ট্য : োকপল শাঁস কমলা লাল। 

জাপতি ধিণ : স্থানীয় জাত 

জাপতি বিবশষ্ট্য : 

িায় বিম্বাকাি, মাঝাবি আকাপিি। োকপল শাঁস কমলা লাল। 

শতক িবত ফলন (পকবজ) : ১৩০ - ১৪৫ 

পহক্টি িবত ফলন (টন) : ৩০-৩৫ 

উেপযাগী ভূবমি পেণী : মাঝাবি উচু 

উেপযাগী মাটি : পোআঁশ, পিপল-পোআঁশ 

উৎোেপনি পমৌসুম : খবিফ-২ 

িেপনি উেযুক্ত সময় : 

আবিন (পসপেম্বি- অপক্টািি) 

ফসল পতালাি সময় : 

ফুল আসাি ২-৩ মাস িয়পস  ফপলি কে হালকা হপয় এপল সিবজ এিাং ৩-৪ মাস েি ফপলি গা হালকা হলপে িাং বেখা বেপল োকা ফল পতালা 

যায়।  

তপেি উৎস : 

েবিণািপলি উেযুক্ত কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাপেশ কৃবে গপিেণা ইনবিটিউট। 

 

জাপতি নাম : পিি পলবি 

জনবিয় নাম : পিি পলবি 

উদ্ভািনকািী িবতষ্ঠান : আমোবনকৃত 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ৯০-১০০ 

ফলপনি গুণগত বিবশষ্ট্য : মাাংস পিশ পুরু, গাঢ় লাল, স্বাপে পিশ বমবষ্ট্ ও সুগবিযুক্ত। 

জাপতি ধিণ : হাইবিি 



জাপতি বিবশষ্ট্য : 

চািা পিােপনি ৩-৪ মাপসি মপে ফুল আপস এিাং িেম ফল োওয়া যায ়৬-৮ মাপসি মপে। িবতটি গাপছ ৫০-১২০ েয যন্ত ফল ধািন কপি। এই 

জাপতি পেঁপে গুবল পিশ িি়। এক একটি ফপলি ওজন ১.৫ পেপক ২ পকবজ। মাাংস পিশ পুরু, গাঢ় লাল, স্বাপে পিশ বমবষ্ট্ ও সুগবিযুক্ত। ফপলি িাং 

লাল-সবুজ।। এই জাপতি পেঁপে বিাং স্পট ভাইিাস পিাগ সহয িমতা আপছ। 

উচ্চতা (ইবি) : ১১৮ 

শতক িবত ফলন (পকবজ) : ১৪০ - ১৬০ 

পহক্টি িবত ফলন (টন) : ৩৫-৪০টন 

িবত শতক িীজতলায় িীপজি েবিমান : ০.৪ - ০.৬ গ্রাম 

উেপযাগী ভূবমি পেণী : মাঝাবি উচু 

উেপযাগী মাটি : পোআঁশ, পিপল-পোআঁশ 

উৎোেপনি পমৌসুম : সািা িছি 

িেপনি উেযুক্ত সময় : 

 আবিন (পসপেম্বি- অপক্টািি) এিাং পেৌে (বিপসম্বি- জানুয়াবি) 

ফসল পতালাি সময় : 

িেম ফল োওয়া যায় ৭-৯ মাপসি মপে। পুষ্ট্ হওয়াি সময় পকান পকান ফপল হলুে িাং ধািন কিপি। পুষ্ট্ ফপল বকছু বেপয় পখাচা বেপল পেপক োবনি 

মত তিল আঠা পিি হপি। অপুষ্ট্ ফল পেপক দুপধি মত ঘন আঠাপিি হপি। 

তপেি উৎস : 

িাপিা মাস ফল উৎোেন, মৃত্যযঞ্জয় িায়, ২০১৬।  

 

পুবষ্ট্মাপনি তে 

পুবষ্ট্মান : 

বভটাবমন এ এি অন্যতম উৎস হল োকা পেঁপে। তাছাড়া পেঁপেপত িবত ১০০ গ্রাপম কাি যহাইপেট িপয়পছ ৮.৩ গ্রাম, োবন ৮৯.৬%,শকযিা ৯.৫%, 

বভটাবমন এ ২০২০ এইউ/ ১০০ গ্রাম, বভটাবমন বস ৪০ বমগ্রা /১০০ গ্রাম, খাদ্য শবক্ত ৪২ বকপলাকযালবি/১০০ গ্রাম।  

তপেি উৎস : 

িাপিা মাস ফল উৎোেন, মৃত্যযঞ্জয় িায়, ২০১৬। 

িীজ ও িীজতলাি তে 

িণ যনা : েবলবেন ব্যাপগ চািা বতবি কিপল পিােপণি েি চািা দ্রুত বৃবি োয়। ১৫X১০ ইবি আকাপিি ব্যাপগ সমান েবিমাণ িাবল, মাটি ও েচা 

পগািপিি বমেণ ভবতয কপি ব্যাপগি তলায় ২-৩টি বছদ্র করুন।সদ্য সাংগৃহীত িীজ হপল ১ টি এিাং পুিাতন িীজ হপল ২-৩ টি িীজ িবতটি েবলবেপন 

িেণ কিপত হপি। িবতটি েবলবেপন ১টি চািা পিপখ িাবকগুপলা ত্যপল পফলপত হপি। 

িীজতলা িস্তুতকিণ : েবলবেন ব্যাপগ চািা বতবি কিপল পিােপণি েি চািা দ্রুত বৃবি োয়। ১৫X১০ ইবি আকাপিি ব্যাপগ সমান েবিমাণ িাবল, 

মাটি ও েচা পগািপিি বমেণ ভবতয কপি ব্যাপগি তলায় ২-৩টি বছদ্র করুন।সদ্য সাংগৃহীত িীজ হপল ১ টি এিাং পুিাতন িীজ হপল ২-৩ টি িীজ িবতটি 

েবলবেপন িেণ কিপত হপি। িবতটি েবলবেপন ১টি চািা পিপখ িাবকগুপলা ত্যপল পফলপত হপি। িীজতলাপতও পেঁপেি চািা উৎোেন কিা যায়। 

পসপিপে ১ বমটাি চওড়া, ৩-৫ বমটাি লম্বা ও ১০-১৫ পসবিবমটাি উঁচু পিি/িীজতলা বতবি কিপত হপি। িীজতলাি মাটিি সাপে িবত িগ যবমটাপি 

২-৩ পকবজ পগািি সাি ও বকছু িাবল বমবশপয় বেপত হপি। িীজতলায় ১০-১৫ পসবিবমটাি দূিপে সাবি কপি িবত সাবিপত ৩-৪ পসবিবমটাি েিেি 

১-১.৫ পসবিবমটাি গভীপি িীজ বুনপত হপি। 



 

 

িীজতলা েবিচচ যা : পশাধনকৃত িীজ িেপনি েি ঝিনাি সাহাপে েবিমাণ মপতা োবন বেপয় খি় বেপয় পঢপক তাি ওেি েবলবেন বেপয় িাখপত হপি। 

এভাপি েবলব্যাগ বেপয় ঢাকা অিস্খায় ৭ পেপক ১০ বেন িাখপত হপি। িীজ অঙ্কুপিােগপমি েি েবলবেন ত্যপল পফলপত হপি এিাং িেম অিস্খায় ৭ 

বেন েি েি কাপি যন্ডাবজম জাতীয় ছোকনাশক পযমনঃ এমকবজম ২ গ্রাম ১বলটাি োবনপত বমবশপয় পে কিপত হপি। চািাি িয়স ৩০ পেপক ৪০ 

বেন হপল পিােণ কিপত হপি এিাং চািা লাগাপনাি আপগ েবলব্যাপগ ভাপলাভাপি োবন বেপয় বভবজপয় ১ বেন েি চািা লাগাপত হপি। 

তপেি উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাপেশ কৃবে গপিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্কিণ, পসপেম্বি, ২০১৭। 

 

চােেিবতি তে 

চােেিবত : 

গতয ভবতযি ১০-১৫ বেন েি চািাি পগাঁড়ায় মাটিি িলসহ গপতযি মাঝখাপন পসাজাভাপি লাগাপত হপি । চািা পিােপণি েি োবন , খ ুঁটি ও পিড়াি 

ব্যিস্থা কিপত হপি । 

জবম পশাধন সম্পপকয বিস্তাবিত জানপত বিক করুন 

িীজ পশাধন সম্পপকয বিস্তাবিত জানপত বিক করুন 

তপেি উৎস : 

ফল উৎোেপনি উন্নত কলাপকৌশল, বিএ আি আই, ২০১১। ফসপলি পুবষ্ট্ সমস্যা ও িবতকাি, মৃত্যযঞ্জয় িায়, ২০১৪।  

মাটি ও সাি ব্যিস্থােনাি তে 

মৃবিকা : 

পেঁপে গাছ জলািিতা সহয কিপত োপিনা এজন্য উঁচু, উি যি পোঁয়াশ পেপক এঁপটল পোঁয়াশ মাটি উিম। পেঁপেি জবম হপি জলািিতা ও িন্যামুক্ত 

এিাং পসচ সুবিধাযুক্ত। 

 

 

মৃবিকা েিীিা গপিেণাগাপিি ঠিকানা : 

মৃবিকা সম্পে উন্নয়ন ইনবিটিউট বিস্তাবিত জানপত বিক করুন 

সাি েবিবচবত : 

সাি েবিবচবত বিস্তাবিত জানপত বিক করুন 

পভজাল সাি পচনাি উোয় : 

পভজাল সাি শনাক্তকিণ সম্পপকয বিস্তাবিত জানপত বিক করুন 

পভজাল সাি পচনাি উোয় বভবিও 

  

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1RkAalyDEaNQqkNZrIn5knFWuTSRJQ5z-
https://drive.google.com/open?id=13z6coSEx-hxOyrnzHxJR4rNQkgSkH1mJ
http://www.srdi.gov.bd/
https://drive.google.com/open?id=1gR790YRQov5sKrNPR5RB_90jp3Nj6ptd
https://drive.google.com/open?id=17AJ4Rop7x7UDu1bfNoVjYSiOSe5M8him
https://www.youtube.com/watch?v=zg86ss_aW6c


ফসপলি সাি সুোবিশ : 

  

                     সাপিি নাম 

                   

                      সাপিি েবিমাে      

ইউবিয়া ৪০০-৫০০গ্রাম 

টিএসবে ৫০০গ্রাম 

এমওবে ৪৫০-৫০০গ্রাম 

বজেসাম ২৫০গ্রাম 

বজাংক ২০গ্রাম 

পিািন ২০গ্রাম 

 

সাি িপয়াপগি েিবতঃ চািা পিােপণি ১৫-২০ বেন পূপি য িবত গপতয ১৫ পকবজ পগািি সাি,টিএসবে, বজেসাম, বজাংক সালপফট ও পিাবিক এবসি 

বেপত হপি। ইউবিয়া ও এমওবে সাি চািা পিােপনি ১ মাস েি পেপক িবত মাপস একিাি উেবি িপয়াগ কিপত হপি। ইউবিয়া গাপছ িবত ৫০ গ্রাম 

ও এমওবে ৫০ গ্রাম। গাপছ ফুল এপল এই মাো বিগুণ কিপত হপি। ফল পতালাি ২ মাস আপগ সাি পেয়া িি কিপত হপি। 

অনলাইন সাি সুোবিশ বিস্তাবিত জানপত বিক করুন 

তপেি উৎস : 

ফল উৎোেপনি উন্নত কলাপকৌশল, বিএ আি আই, ২০১১। ফসপলি পুবষ্ট্ সমস্যা ও িবতকাি, মৃত্যযঞ্জয় িায়, ২০১৪। 

পসপচি তে 

পসচ ব্যিস্থােনা : 

অবতবিক্ত পসচ পগাড়া েচন পিাগ এি অনুকূল। বৃবষ্ট্ িা অবতবিক্ত পসপচি োবন জবমপত জমপত বেপিন না। এি েি  পজা এপল পকাোল/বনড়াবন বেপয় 

মাটিি ওেপিি চটা পভপে বেন। শুষ্ক পমৌসুপম িপয়াজন অনুযায়ী পসচ বেন। 

পসচ ও বনকাশ েিবত : 

1: অবতিক্ত োবন দ্রুত পিি কপি বেপত হপি। 

 

লিণাক্ত এলাকায় পসচ িযুবক্ত : 

কলবস  বেপয়  বেে পসচ বেন ।কলবসি বনপচ বেল পমবশন বেপয় পছাট বছদ্র কপি তাপত োপটি আঁশ িপিশ কিাপত হপি । কলবস মাোি মাঝখাপন 

এমন ভাপি িসাপত হপি পযন বছদ্র ও আঁশ মাটিি বনপচ োপক । কলবসি বছপদ্রি সাপে যুক্ত োপটি আঁশ আপস্ত আপস্ত গাপছি পগাঁড়ায় োবন সিিিাহ 

কিপি । মাো সিসময় বভজা োকপি ফপল লিনাক্ত োবন উেপি উপঠ আসপিনা ।  

তপেি উৎস : 

ফল উৎোেপনি উন্নত কলাপকৌশল, িাাংলাপেশ কৃবে গপিেণা ইনবিটিউট, ২০১১। 

আগাছাি তে 

আগাছাি নাম : কাঁটানপট 

আগাছা জন্মাপনাি পমৌসুম : িবি পমৌসুপম। 

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


িবতকাপিি উোয় : 

ফসপলি  িেম ৩০বেন েয যন্ত আগাছা মুক্ত  িাখন। গভীি চাে বেন।  

তপেি উৎস : 

েবিণািপলি উেপযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাপেশ কৃবে গপিেণা কাউবিল, নপভম্বি, ২০১৩। 

আগাছাি নাম : িথুয়া 

আগাছা জন্মাপনাি পমৌসুম : বিরুৎ জাতীয় একিে যজীিী আগাছা। সািা িছি জপন্ম তপি িধানত িবি পমৌসুপমি। 

িবতকাপিি উোয় : 

চািা পিােপণি েি  িেম ৪০ বেন েয যন্ত আগাছা মুক্ত  িাখন। গভীি চাে বেন।  

তপেি উৎস : 

েবিণািপলি উেপযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাপেশ কৃবে গপিেণা কাউবিল, নপভম্বি, ২০১৩। 

আগাছাি নাম : চােড়া ঘাস 

আগাছা জন্মাপনাি পমৌসুম : খবিপফ পিবশ িাপড় ।পম পেপক জুলাইপয়ি মাপঝ ফুল পফাপট ও িীজ েবিেক্ক হয়। 

িবতকাপিি উোয় : 

পসচ ও সাি পেিাি েি পজা আসা মাে আগাছা িাছাই করুন । 

তপেি উৎস : 

েবিণািপলি উেপযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাপেশ কৃবে গপিেণা কাউবিল, নপভম্বি, ২০১৩। 

আগাছাি নাম : দুি যা 

আগাছা জন্মাপনাি পমৌসুম : খবিপফ পিবশ িাপড় । খিা সইপত োপি । এবিল পেপক জুলাইপয়ি মাপঝ ফুল পফাপট ও িীজ েবিেক্ক হয় ।মাঝাবি পেপক 

উঁচু জবমসহ িায় সিখাপন আপকা িা ছায়াপত এি বিচিণ । 

িবতকাপিি উোয় : 

চািা পিােপনি ৩০ বেন েয যন্ত মাোি চািবেপকি আগাছা েবিষ্কাি করুন। এিেি িবতিাি সাি পেয়াি সময় িাগাপনি আগাছা েবিষ্কাি করুন। পসচ 

ও সাি পেিাি েি পজা আসা মাে আগাছা  িাছাই। িে যা পমৌসুপম আগাছা েবিষ্কাি কিা খি েিকাি।  

তপেি উৎস : 

েবিণািপলি উেপযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাপেশ কৃবে গপিেণা কাউবিল, নপভম্বি, ২০১৩। 

আগাছাি নাম : মুো / ভাোইল 

আগাছা জন্মাপনাি পমৌসুম : খবিপফ পিবশ িাপড়। জুন পেপক অপক্টািপিি মাপঝ ফুল পফাপট ও িীজ েবিেক্ক হয়। 

িবতকাপিি উোয় : 

পসচ ও সাি পেিাি েি পজা আসা মাে আগাছা েমন করুন । চািা গজাপনাি ২০-২৫ বেন েি আগাছা েমন কিপত হপি। গাছ খি ঘন োকপল োতলা 

কপি বেপত হপি।িীজতলায় িা পিপি িবত িগ যবমটাপি িবি পমৌসুপম ৫০-৬০ টি এিাং খবিফ পমৌসুপম ৪০-৫০ টি চািা িাখা উিম। মূল পেঁপে িাগাপনি 

আগাছা েবিষ্কাি কপি বেন।  

তপেি উৎস : 

েবিণািপলি উেপযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাপেশ কৃবে গপিেণা কাউবিল, নপভম্বি, ২০১৩। 

 



আিহাওয়া ও দুপয যাগ তে 

িাাংলা মাপসি নাম : ফাল্গুন 

ইাংপিবজ মাপসি নাম : পফব্রুয়ািী 

ফসল ফলপনি সময়কাল : সািা িছি 

দুপয যাপগি নাম : ঝড় / বশলাবৃবষ্ট্ 

দুপয যাগ পূি যিস্তুবত : 

খ ুঁটি পমিামত কপি মজবুত কপি বনন। বনষ্কাশন নালা িস্তত িাখন। 

কৃবে আিহাওয়াি তে পেপত বিক করুন 

দুপয যাগকালীন/দুপয যাগ েিিতী িস্তুবত : 

তাড়াতাবড় অবতবিক্ত বৃবষ্ট্ি োবন পিি কিাি ব্যিস্থা করুন।   

িস্তুবত : িাবি ফসল ত্যপল পফলুন। খ ুঁটিি ব্যিস্থা করুন। 

তপেি উৎস : 

েবিণািপলি উেপযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাপেশ কৃবে গপিেণা কাউবিল, নপভম্বি, ২০১৩। 

িাাংলা মাপসি নাম : বচে 

ইাংপিবজ মাপসি নাম : এবিল 

ফসল ফলপনি সময়কাল : িবি , খবিফ- ১ 

দুপয যাপগি নাম : খিা 

দুপয যাগ পূি যিস্তুবত : 

পসচ নালা, পসচ যন্ত্র  িস্তত িাখন। 

কৃবে আিহাওয়াি তে পেপত বিক করুন 

দুপয যাগকালীন/দুপয যাগ েিিতী িস্তুবত : 

ঝিনা/ ঝাঁঝবি বেপয় পসচ বেন। 

িস্তুবত : সাবিপত বুনুন, যাপত জবমপত পসপচি োবন সমানভাপি জবমপত পেওয়া যায়। নালা বতবি কপি িাখন। 

তপেি উৎস : 

েবিণািপলি উেপযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাপেশ কৃবে গপিেণা কাউবিল, নপভম্বি, ২০১৩। 

িাাংলা মাপসি নাম : ফাল্গুন 

ইাংপিবজ মাপসি নাম : মাচ য 

ফসল ফলপনি সময়কাল : িবি , খবিফ- ১ 

দুপয যাপগি নাম : ঝড় বৃবষ্ট্ 

দুপয যাগ পূি যিস্তুবত : 

অবতবিক্ত োবন পিি কিাি নালা িস্তত িাখন। 

কৃবে আিহাওয়াি তে পেপত বিক করুন 

http://www.ais.gov.bd/site/page/e94d22c6-e29d-48c4-a012-4463dccd3b80/%E0%A6%95%E0%A7%83%E0%A6%B7%E0%A6%BF-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE
http://www.ais.gov.bd/site/page/e94d22c6-e29d-48c4-a012-4463dccd3b80/%E0%A6%95%E0%A7%83%E0%A6%B7%E0%A6%BF-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE
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


দুপয যাগকালীন/দুপয যাগ েিিতী িস্তুবত : 

তাড়াতাবড় অবতবিক্ত বৃবষ্ট্ি  োবন পিি কিাি ব্যিস্থা করুন।  

িস্তুবত : সাবিপত চািা লাগান, যাপত জবমি অবতবিক্ত বৃবষ্ট্ি োবন পিি কিাি জন্য নালা িাখন। জবমি অবতবিক্ত বৃবষ্ট্ি োবন পিি কিা ব্যিস্থা 

িাখন। 

তপেি উৎস : 

েবিণািপলি উেপযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাপেশ কৃবে গপিেণা কাউবিল, নপভম্বি, ২০১৩। 

 

পোকাি তে 

পোকাি নাম : পেঁপেি সাো মাবছ পোকা 

পোকা পচনাি উোয় : খি পছাট,পেপহি িাং হলুোভ সাো, নিম পেহ বিবশষ্ট্,দুটি সাো োখা বিবশষ্ট্ । 

িবতি ধিণ : এ পোকা োতাি বনপচ পেপক িস চুপে খায়।খাওয়া স্থাপন হলপে বছট বছট োগ োওয়া যায়। 

আক্রমপণি েয যায় : সি 

ফসপলি পয অাংপশ আক্রমণ কপি : সি 

পোকাি পযসি স্তি িবত কপি : পূণ য িয়স্ক , বনম্ফ 

ব্যিস্থােনা : 

আক্রমণ পিবশ হপল ইবমিাপিাপিাবিি জাতীয় কীটনাশক (পযমন এিমায়াি অেিা টিপিা ৭-১০ বমবলবলটাি ( ২ মুখ ) ১০ বলটাি োবনপত বমবশপয় 

)১০ বেন েিেি ২-৩ িাি পে কিপত হপি। পে কিাি েি ১৫ বেপনি মপে পসই সিবজ খাপিন না িা বিবক্র কিপিন না। 

িালাইনাশপকি বিস্তাবিত তপেি জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাপিি সতকযতা সম্পপকয বিস্তাবিত জানপত বিক করুন 

পূি য-িস্তুবত : 

আপগি ফসপলি নাড় িা অিবশষ্ট্ অাংশ ভাপলাভাপি ধ্বাংস কিা। আগাছা, মিা োতা ও আিজযনা েবিষ্কাি কিপত হপি। বনয়বমত জবম েয যপিিন 

কিপত হপি। 

অন্যান্য : 

সািানযুক্ত োবন পে কিা যায় অেিা আধাভাঙ্গা বনমিীপজি োবন (১ বলটাি োবনপত ৫০ গ্রাম বনমিীজ পভপঙ্গ ১২ ঘিা বভবজপয় পিপখ পেঁপক বনপত 

হপি) আক্রান্ত গাপছ ১০ বেন েি েি ৩ িাি পে কিপল পোকা বনয়ন্ত্রণ কিা যায়। এছাড়াও তামাপকি গুড়া (১০গ্রাম), সািাপনি গুড়া (৫গ্রাম) ও 

বনপমি োতাি িস িবত বলটাি োবনপত বমবশপয় ব্যিহাি কিা যায়। 

তপেি উৎস : 

ফপলি সমবিত িালাই ব্যিস্থােনা, মৃত্যযঞ্জয় িায়, অবনন্দ্য িকাশ, ২০১৬। 

পোকাি নাম : পেঁপেি বমবলিাগ/ছাতিা পোকা 

পোকাি স্থানীয় নাম : : ছাতিা পোকা 

পোকা পচনাি উোয় : ৩-৪ বমবলবমটাি আকাপিি পগালাবে িপেি, বিম্বাকাি, পেপট খাঁজকাটা োগ আপছ। গাপয় সাো পমাপমি মপতা আিিণ োপক। 

পূি যয়স্ক পুরুে পোকাি িাং হালকা পগালাবে সাো। 

িবতি ধিণ : েলিিভাপি ফল,োতা ও িাপলি িস চুপে পনয় ফপল গাছ দুি যল হয়। পোকাি আক্রমপণ োতা, ফল ও িাপল সাো সাো ত্যলাি মত 

পেখা যায়। অপনক সময় বেঁেড়া পেখা যায়। এি আক্রমপণ অপনক সময় োতা ঝপি যায় এিাং িাল মপি যায়। 

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


আক্রমপণি েয যায় : িাড়ন্ত েয যায়, চািা, পূণ য িয়স্ক 

ফসপলি পয অাংপশ আক্রমণ কপি : োতা , িগা , ফল 

পোকাি পযসি স্তি িবত কপি : লাভ যা , পূণ য িয়স্ক , কীড়া 

ব্যিস্থােনা : 

আক্রমণ পিবশ হপল ইবমিাপিাপিাবিি জাতীয় কীটনাশক (পযমন এিমায়াি অেিা টিপিা ৭-১০ বমবলবলটাি / ২মুখ) ১০ বলটাি োবনপত বমবশপয় 

িবত ৫ শতপক পে কিপত হপি ১০ বেন েিেি ২/৩ িাি। 

িালাইনাশপকি বিস্তাবিত তপেি জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাপিি সতকযতা সম্পপকয বিস্তাবিত জানপত বিক করুন 

পূি য-িস্তুবত : 

বনয়বমত জবম েয যপিিন কিপত হপি।পোকাি উেবস্থবত পেখপল তা সাংগ্রহ কপি ধ্বাংস কিপত হপি।  

অন্যান্য : 

সািানযুক্ত োবন পে কিা যায় অেিা আধাভাঙ্গা বনমিীপজি োবন (১ বলটাি োবনপত ৫০ গ্রাম বনমিীজ পভপঙ্গ ১২ ঘিা বভবজপয় পিপখ পেঁপক বনপত 

হপি) আক্রান্ত গাপছ ১০ বেন েি েি ৩ িাি পে কিপল পোকা বনয়ন্ত্রণ কিা যায়। এছাড়াও তামাপকি গুড়া (১০গ্রাম), সািাপনি গুড়া (৫গ্রাম) ও 

বনপমি োতাি িস িবত বলটাি োবনপত বমবশপয় ব্যিহাি কিা যায়। 

তপেি উৎস : 

ফপলি সমবিত িালাই ব্যিস্থােনা, মৃত্যযঞ্জয় িায়, অবনন্দ্য িকাশ, ২০১৬। 

 

পিাপগি তে 

পিাপগি নাম : পেঁপেি পমাজাইক 

পিাপগি কািণ : ভাইিাস 

িবতি ধিণ : োতায় হলুে সবুজ বছট বছট োগ েপড়, বশিা হলুে হয়, োতা বিকৃত হয়। তীি আক্রমপণ িয়স্ক োতা ঝপি েপড়। 

ফসপলি পয েয যাপয় আক্রমণ কপি : িাড়ন্ত েয যায় , চািা 

ফসপলি পয অাংপশ আক্রমণ কপি : োতা 

ব্যিস্থােনা : 

জবমপত জাি পোকা পেখা পগপল (িাহক পোকা) ইবমিাপিাপিাবিি গ্রুপেি কীটনাশক (পযমন এিমায়াি অেিা টিপিা ১০ বম.বল. ২ মুখ ) ১০ বলটাি 

োবনপত বমবশপয় িবত ৫ শতপক পে কিপত হপি।ম্যালাবেয়ন জাতীয় কীটনাশক পে কপিও জাি পোকা েমন কিা যায় । 

িালাইনাশপকি বিস্তাবিত তপেি জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাপিি সতকযতা সম্পপকয বিস্তাবিত জানপত বিক করুন 

পূি য-িস্তুবত : 

জাি পোকা িািা পমাজাইক পিাপগি ভাইিাস ছড়ায়। কাপজই জাি পোকা বনয়ন্ত্রণ করুন। 

অন্যান্য : 

আক্রান্ত গাছ ত্যপল ধ্বাংস করুন। 

তপেি উৎস : 

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


ফপলি সমবিত িালাই ব্যিস্থােনা, মৃত্যযঞ্জয় িায়, অবনন্দ্য িকাশ, ২০১৬। 

পিাপগি নাম : পেঁপেি োতা পকাকড়াপনা পিাগ 

পিাপগি কািণ : ভাইিাস 

িবতি ধিণ : এ পিাপগ োতা কুঁকপড় মচমপচ হপয় যায়।তীি আক্রান্ত োতা পেঁড়া পেঁড়া পেখায়।োতাি বশিা পুরু, পমাটা ও গাঢ় সবুজ হয়। আক্রান্ত 

গাপছ সাধািণত ফুল আপসনা িা এপলও খি কম ফল ধপি। 

ফসপলি পয েয যাপয় আক্রমণ কপি : পযপকান অিস্থা 

ফসপলি পয অাংপশ আক্রমণ কপি : োতা , ফল 

ব্যিস্থােনা : 

জবমপত সাো মাবছ পেখা পগপল (িাহক পোকা) ইবমিাপিাপিাবিি গ্রুপেি কীটনাশক (পযমন এিমায়াি অেিা টিপিা ১০ বম.বল. ২ মুখ )১০ বলটাি 

োবনপত বমবশপয় িবত ৫ শতপক পে কিপত হপি।সকাল পিলা গাপছ ছাই বছটিপয় বেপল এই পোকা গাছ পেপক েপড় যাপি৷ ঔেধ পে কিায় সতকযতা 

অিলম্বন কিপত হপি। 

িালাইনাশপকি বিস্তাবিত তপেি জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাপিি সতকযতা সম্পপকয বিস্তাবিত জানপত বিক করুন 

পূি য-িস্তুবত : 

পেঁপে িাগাপনি আপশোপশ টপমপটা ও তামাক গাছ লাগাপিন না ।এসি গাপছি সাো মাবছ এ পিাগ ছড়ায়।বনয়বমত িাগান েবিেশ যন করুন।  

অন্যান্য : 

আক্রান্ত গাছ পেখা মাে ত্যপল পফলপত হপি। 

তপেি উৎস : 

ফপলি পিাগ, মৃত্যযঞ্জয় িায়, ২০১৪। 

পিাপগি নাম : পেঁপেি উইবটাং পিাগ 

পিাপগি কািণ : ছোক/ ব্যাকপটবিয়া 

িবতি ধিণ : পযপকান িয়পসি গাপছ এ পিাগ হপত োপি। পিাগাক্রান্ত গাপছি োতা িেপম হলপে এিাং েপি িাোমী িাং ধািণ কপি । গাপছি শাখা 

িশাখা আগা পেপক শুবকপয় পযপত শুরু কপি এিাং পশে েয যন্ত সম্পূণ য গাছটি মপি যায়।   

ফসপলি পয েয যাপয় আক্রমণ কপি : পযপকান অিস্থা 

ফসপলি পয অাংপশ আক্রমণ কপি : বশকড় , কাপন্ডি পগাঁড়ায় 

ব্যিস্থােনা : 

আক্রান্ত গাপছি পগাড়াি মাটিপত বজেসাম অেিা চুন িপয়াগ করুন। 

পূি য-িস্তুবত : 

বনয়বমত িাগান েবিেশ যন করুন। িীজ পশাধন কপি বনন। 

অন্যান্য : 

জবম পেপক আক্রান্ত গাছ ত্যপল পফলুন। পিাপগি িােবমক অিস্থায় ১% িপে যাবমকচাি িা কিাবভট ৪গ্রাম িবত বলটাি োবনপত বমবশপয় পে করুন। 

মাপঠ/ িাগাপন োবন পিি কিাি ব্যিস্থা করুন। 

তপেি উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাপেশ কৃবে গপিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্কিন, পসপেম্বি, ২০১৭। 
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পিাপগি নাম : পেঁপেি শুটি পমাল্ড 

পিাপগি কািণ : ছোক 

িবতি ধিণ : এ পিাপগি আক্রমপণ োতায় ,ফপল ও কাপন্ড কাল ময়লা জপম।জাি পোকা ও বমবলিাপগি আক্রমণ এ পিাগ পিপক আপন। 

ফসপলি পয েয যাপয় আক্রমণ কপি : িাড়ন্ত েয যায় , চািা , ফপলি িাড়ন্ত েয যায় 

ফসপলি পয অাংপশ আক্রমণ কপি : কাণ্ড , োতা , ফল 

ব্যিস্থােনা : 

বমবলিাপগি আক্রমণ পিবশ হপল ইবমিাপিাপিাবিি জাতীয় কীটনাশক (পযমন এিমায়াি অেিা টিপিা ৭-১০ বমবলবলটাি ( ২ মুখ ) ১০ বলটাি োবনপত 

বমবশপয় )১০ বেন েি েি ২-৩ িাি পে কিপত হপি। পে কিাি েি ১৫ বেপনি মপে পসই ফল খাপিন না িা বিবক্র কিপিন না। ঔেধ পে কিায় 

সতকযতা অিলম্বন কিপত হপি। 

িালাইনাশপকি বিস্তাবিত তপেি জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাপিি সতকযতা সম্পপকয বিস্তাবিত জানপত বিক করুন 

পূি য-িস্তুবত : 

বনয়বমত িাগান েবিেশ যন করুন।জাি পোকা ও বমবলিাগ বনয়ন্ত্রণ করুন।  

অন্যান্য : 

তীি আক্রান্ত োতা ত্যপল পফলপত হপি।অল্প আক্রান্ত োতায় সািাপনি োবন পে কিপত হপি। বমবলিাপগি বনয়ন্ত্রপণ িবতবলটাি োবনপত ৫ গ্রাম 

সািাপনি গুড়া বমবশপয় পে কিপত োপিন। 

তপেি উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাত িই, িাাংলাপেশ কৃবে গপিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্কিন, পসপেম্বি, ২০১৭। 

পিাপগি নাম : পেঁপেি পগাড়া েচা পিাগ 

পিাপগি কািণ : ছোক 

িবতি ধিণ : চািা ও গাছ উভয়ই আক্রান্ত হয়।আক্রান্ত কাপণ্ড িেপম জল িসা োগ পেখা যায়।োগ ধীপি ধীপি িড় হয় ও মাটি সাংলগ্ন কাণ্ডপক বঘপি 

পফপল । আক্রান্ত গাপছি োতা হলুে হয় ও অকাপল ঝপি েপি।চিম অিস্থায় আক্রান্ত স্থান েপচ যায় এিাং পসখান পেপক গাছ পভপঙ্গ েপড় যায় । 

ফসপলি পয েয যাপয় আক্রমণ কপি : িাড়ন্ত েয যায় , চািা , পূণ য িয়স্ক 

ফসপলি পয অাংপশ আক্রমণ কপি : বশকড় , কাপন্ডি পগাঁড়ায় 

ব্যিস্থােনা : 

পিাপগি আক্রমণ পিবশ হপল বিপিাবমল এম পজি ৭২ িা কাপি যন্ডাবজম জাতীয় ছোকনাশক (পযমন-এইমপকাবজম ২০ গ্রাম)িবত ১০ বলটাি োবনপত 

বমবশপয় িবত ৫ শতপক ১২-১৫ বেন েি েি ২-৩ িাি ভালভাপি পে কিপত হপি।ঔেধ পে কিায় সতকযতা অিলম্বন কিপত হপি। 

িালাইনাশপকি বিস্তাবিত তপেি জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাপিি সতকযতা সম্পপকয বিস্তাবিত জানপত বিক করুন 

পূি য-িস্তুবত : 

পেঁপে িাগাপনি বনকাশ ব্যিস্থা ভাল িাখন। িীজ পিানাি আপগ ব্যাবভবিন বেপয় পশাধন কপি বনন। ভাবসপয় পসচ না বেপয় পগাঁড়ায় বিাং পসচ বেন । 

অন্যান্য : 

অল্প আক্রান্ত গাপছি পগাঁড়াি কাপণ্ড সম েবিমান চুন ও ত্যুঁপত োবনপত গুপল (১০গ্রাম চুন+১০ গ্রাম ত্যত+১ বলটাি োবন)িাশ বেপয় আক্রান্ত স্থাপন পলপে 

বচবকৎসা কিা পযপত োপি। 
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তপেি উৎস : 

ফপলি সমবিত িালাই ব্যিস্থােনা, মৃত্যযঞ্জয় িায়, অবনন্দ্য িকাশ, ২০১৬। কৃবে িযুবক্ত হাত িই, িাাংলাপেশ কৃবে গপিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্কিন, 

পসপেম্বি, ২০১৭। 

পিাপগি নাম : পেঁপেি িযাবম্পাং অফ 

পিাপগি স্থানীয় নাম : পনই 

পিাপগি কািণ : ছোক 

িবতি ধিণ : আক্রান্ত চািাি পগাড়াি চািবেপক পভজা োগ পেখা যায় । বশকড় েপচ যায়, চািা পনবতপয় েপড় গাছ মািা যায় । স্যাঁতস্যাঁপত মাটি ও 

মাটিি উেবিভাগ শক্ত হপল পিাপগি িপকাে িাপড় । 

ফসপলি পয েয যাপয় আক্রমণ কপি : চািা 

ফসপলি পয অাংপশ আক্রমণ কপি : পগাঁড়া 

ব্যিস্থােনা : 

িীজতলায় চািা ঘন োকপল োতলা কপি বেন।োবন বনষ্কাশপনি ব্যিস্থা করুন।পগাড়ায় ছাই বছটিপয় িাখপত োপিন। 

পূি য-িস্তুবত : 

পিৌদ্রযুক্ত উঁচু স্থাপন িীজ িেন করুন। িীজতলায় িীজ িেপনি ১৫ বেন আপগ মাটি পশাধন করুন। বনয়বমত গাছ ও িাগান েবিেশ যন করুন। ভাইিাসমুক্ত 

িীজ িা চািা ব্যিহাি করুন। লাগাপনাি আপগ িবত বলটাি োবনপত ২ গ্রাম কাপি যন্ডাবজম জাতীয় ছোকনাশক পযমন: এইমকবজম অেিা ৪ গ্রাম 

ট্রাইপকািািমা বভবিবি বমবশপয় ১৫-২০ বমবনট ধপি িীজ পশাধন কপি বনন। 

িালাইনাশপকি বিস্তাবিত তপেি জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিহাপিি সতকযতা সম্পপকয বিস্তাবিত জানপত বিক করুন 

অন্যান্য : 

িীজতলায় ১% পিাপে যা বমেণ বছটিপয় বেন। আক্রান্ত গাছ সাংগ্রহ কপি ধ্বাংস কিা । আক্রান্ত োতা ও িগা অেসািণ কপি মাটিপত পুপত পফলা িা পুপড় 

পফলা। 

তপেি উৎস : 

ফপলি সমবিত িালাই ব্যিস্থােনা, মৃত্যযঞ্জয় িায়, অবনন্দ্য িকাশ, ২০১৬। কৃবে িযুবক্ত হাত িই, িাাংলাপেশ কৃবে গপিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্কিন, 

পসপেম্বি, ২০১৭। 

ফসল পতালা এিাং সাংিিপণি তে 

ফসল পতালা : ফল ধিাি দু’মাস েপিই ফপলি কে যখন হালকা হপয় আপস এিাং জলীয়ভাি ধািন কপি তখন সিবজ বহপসপি এগুপলা 

িাজািজাতকিপণি জন্য সাংগ্রহ কিা পযপত োপি। োকা খাওয়াি জন্য যখনই পেঁপেি গাপয় একটু হলুে িাং পেখা পেয় তখনই সাংগ্রহ কিা উবচত। 

গাপছি সি পেঁপে একসাপে সাংগ্রহ কিা যায় না। যখন পয ফপলি িাং হলুে হপি তখনই পসটি সাংগ্রহ কিপত হয়। এ অিস্থায় সাংগ্রহ কিপল পেঁপে 

সম্পূণ য োকপত ৩ পেপক ৪ বেন সময় বনপয় োপক। সাধািণত ফল ধিাি ৯০ পেপক ১০০ বেপনি মপে ফল সাংগ্রপহি উেযুক্ত হপয় োপক। 

িবক্রয়াজাতকিণ : 

সাংগ্রপহি েি ফলগুপলা এক সাবিপত খপি়ি ওেি পিপখ খি় বেপয় পঢপক িাখপল সমানভাপি োপক। ফল সাংগ্রপহি েি হালকা গিম োবনপত (৫০-

৫৫ বিবগ্র পসঃ তােমাোয়) ৫-১০ বমবনট িাখন। অতঃেি ঠান্ডা োবনপত ধুপয় বনন। ফল ছায়ায় শুবকপয় খিপিি কাগজ িািা মুবড়পয় িাঁপশি ঝুবড় 

অেিা কাগপজি প্যাবকাং কারুন। এপত ফল েচা পিাগ কম হপি এিাং েবিিহন কাপল ফল কম খবতগ্রস্ত হপি। 

সাংিিণ : ঠান্ডা ও িাতাস চলাচল কিা জায়গাপত ফল ঘো িা চাে খায় না এমন ভাপি সাংিিন করুন। চপটি ছালা মাটিপত বিবছপয় ২ পেপক ৩ 

বেন োকা পেঁপে িাখা যাপি। কাঁচা পেঁপে ৩ বেন েয যন্ত িাখা যায ়আিাি োবনপত বভবজপয ়কাঁচা পেঁপে ৪ পেপক ৫ বেন িাখা যায়। 
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তপেি উৎস : 

িাপিা মাস ফল উৎোেন, মৃত্যযঞ্জয় িায়, ২০১৬, েিাগ িকাশনী। 

িীজ উৎোেন এিাং সাংিিপণি তে 

িীজ উৎোেন : 

পেঁপেি িাংশবিস্তাি িীজ বেপয় হয়। তপি বিপশে পকান জাত সাংিিণ ও আিাে কিপত চাইপল বনয়বন্ত্রত েিাগায়পণি মােপম (হাপতি সাহাপে স্ত্রী 

ফুলটিপক পুরুে ফুপলি সাপে ঘপে পেওয়া) িীজ উৎোেন কিপত োপিন। িবত গপতয ৩টি চািা পিােণ করুন।ফুল আসপল ১টি স্ত্রী গাছ পিপখ িাবক 

গাছ ত্যপল পফলুন। তপি , েিাগায়পণি  জন্য িাগাপন ১০-১৫ স্ত্রী গাছ িবত ১টি পুরুে গাছ িাখন। ফুল পেপক ফল ধিা বনবিত মপন হপল একটি পিাঁটায় 

একটি ফল পিপখ িাবকগুপলা বেঁপড় পফলুন।  গাছ ঝপড়া িাতাস ও  ফপলি ভাি সহয কিাি জন্য িাঁপশি খ ুঁটি/ পঠকাি ব্যিস্থা বনন। ফল েবিেক্ক হপল 

ফসল সাংগ্রহ কপি িীজ আলাো করুন।  

িীজ সাংিিণ: 

িীপজি গাপয ়পয বেবিল েোে য োপক তা অঙ্কুপিােগম (িীজ পিি হওযা়) পিাধ কপি। সুতিাাং োকা ফল পেপক িীজ সাংগ্রপহি েি ছাইপয়ি সাপে 

বমবশপয় োপটি িস্তা/ িাঁপশি কলা/  পছাট বছদ্রযুক্ত চালুবনি উেি ঘপে োবনপত ধুপয় বেবিল েোে য েবিস্কাি করুন। িীজ েবিষ্কাি কিাি েি 

ভাপলাভাপি শুবকপয় বছদ্রহীন এিাং িাতাসহীন এমন োপে সাংিিণ কিপল অপনক িছি ধপি িীজ ভাল োপক। 

তপেি উৎস : 

িাপিা মাস ফল উৎোেন, মৃত্যযঞ্জয় িায়, ২০১৬, েিাগ িকাশনী। 

কৃবে উেকিণ 

িীজিাবি স্থান : 

পেঁপে উৎোেন কািী চাবে, বি এবিবস, বিএই এি হটিকালচাি পসিাি সমূহ ও পিসিকাবি উদ্যান নাস যাবি, বিএইউ, বি এ আি আই এি আিবলক 

পকন্দ্র। 

িাাংলাপেশ কৃবে উন্নয়ন কপে যাপিশন (বিএবিবস) িীজ বিক্রয়পকপন্দ্রি তে পেপত বিক করুন 

সাি ও িালাইনাশক িাবিস্থান : 

বিএবিবস এি সাি বিক্রয় পকন্দ্র। সিকাি অনুপমাবেত সাি বিলাি। পগািি/ বজি সাি িাবি সাপেপি। িালাইনাশক স্থানীয় িাজাপি োওয়া যায়। 

সাি বিলাি এি বিস্তাবিত তে পেপত বিক করুন 

তপেি উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাপেশ কৃবে গপিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্কিন, পসপেম্বি, ২০১৭। 

খামাি যন্ত্রোবতি তে 

যপন্ত্রি নাম : িাবি পসালাি োম্প 

ফসল : পেঁপে 

যপন্ত্রি ধিন : পসচ 

যপন্ত্রি িমতা : গড় োবন বনগ যমন িমতা িবত বমবনপট ১৪০ বলটাি। 

যপন্ত্রি উেকাবিতা : 

কৃবেপত পসৌি োম্প পসচ েিবত বিপজল চাবলত পসচ োপম্পি বিকল্প, দূেণমুক্ত ও েবিপিশিািি। িাাংলাপেপশ ১৭.৫ লি পসচ যন্ত্র িপয়পছ যাি মপে 

শতকিা ৮৫ ভাগ বিপজল চাবলত। িবত িছি বিপজপলি োম পিপড়ই চলপছ, পসই বহপসপি িাবি পসালাি োম্প বিপজল চাবলত োপম্পি বিকল্প হপত 

োপি। 

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


যপন্ত্রি বিবশষ্ট্য : 

১। িাবি উদ্ভাবিত পসবিবফউগাল টাইে পসৌি োম্প ভূ-পৃষ্ঠস্থ োবন পসপচি জন্য উেপযাগী। ২। এই োম্প িািা ২০ ফুট গভীিতা পেপকও োবন পতালা 

যায়। ৩। এই োম্প চালনায় বতল ও জ্বালাবন লাপগ না। ৫।এই োম্প ৯০০ ওয়াট পসালাি প্যাপনল িািা চালনা কিা হয়। ৬। এ োপম্প পকান ব্যাটাবি 

লাপগ না। 

তপেি উৎস : 

খামাি যাবন্ত্রকীকিন এি মােপম ফসল উৎোেন বৃবি িকল্প- ২য় েয যায় (২য় সাংপশাবধত), কৃবে সম্প্রসািণ অবধেিি (বিএই), খামািিাড়ী, ফাম যপগট, 

ঢাকা-১২১৫। জানুয়াবি , ২০১৮। 

িাজািজাত কিপণি তে 

িোগত ফসল েবিিহন ব্যিস্থা : 

িাঁপশি ঝুবড়পত কপি মাোয়, ভাপি কপি কাঁপধ, বিক্সায়, পনৌকায় কপি। 

আধুবনক ফসল েবিিহন ব্যিস্থা : 

ভযান,ট্রবল, বেকাে ট্রাক,লি, শীতাতে কাভাি য ভযাি,কাপগ যা বিমাপন।  

িোগত িাজািজাত কিণ : 

িাঁপশি ঝুবড়পত কপি মাোয়, ভাপি কপি কাঁপধ, বিক্সায়, পনৌকায় কপি স্থানীয় হাট িাজাপি। 

আধুবনক েিবতপত িাজািজাত কিণ : 

পমািক়ীকিণ ঝুবড়পত/ কাট যপন খি ়বিবছপয ়২.০-২.৫ পসবম েবিমাণ উঁচু কপি পেঁপে কাগজ/ োতলা েবলবসট বেপয় মুবি়পয় সাবি সাবি কপি বিবছপয ়

পিপখ িাজািজাত করুন। 

ফসল িাজািজাতকিপনি বিস্তাবিত তে পেপত বিক করুন 

তপেি উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাপেশ কৃবে গপিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্কিন, পসপেম্বি, ২০১৭। 
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