
ফযফটি এয টফস্তাটযত তথয 

ফযফটি এয জাততয তথয 

১) জাততয নাভ : ফাটয ফযফটি-১ 

জনটি নাভ : ফাটয ফযফটি-১ 

উদ্ভাফনকাযী িটতষ্ঠান : ফাাংরাতদ কৃটল গতফলণা ইনটিটিউি (ফাটয) 

গড় জীফনকার িা (টদন): ২১০ 

পরতনয গুণগত বফটষ্ট্য : রযাগ ফারাইতয আক্রভণ কভ । 

জাততয ধযণ : উপী 

জাততয বফটষ্ট্য: িটত গাতছ ফযফটিয ওজন ৩৫০-৪০০ গ্রাভ। গাছ গাঢ় ফুজ যাংতয । িটতটি গাতছ ৬০-৭০ টি ফযফটি ধতয এফাং াকায 
ূফবক্ষণ মবন্ত নযভ থাতক, রখতত ুস্বাদু। রদতয ফ অঞ্চতর চাল কযা মা।  

উচ্চতা (ইটঞ্চ) : ১৮ 

তক িটত পরন (তকটজ) : ৩০ - ৬০ 

রক্টয িটত পরন (িন) : ১০–১২ 

িটত তক ফীজতরা ফীতজয টযভান : ১০০ - ১২৫ গ্রাভ 

উতমাগী বূটভয রেণী : ভাঝাটয উচু 

উতমাগী ভাটি : রদাআঁ, রফতর-রদাআঁ 

উৎাদতনয রভৌুভ : যটফ 

ফতনয উমুক্ত ভ :পাল্গুন-আটিন 

পর রতারায ভ: ফতনয ৬০-৭০ টদন য 

রযাগ িটততযাধ ক্ষভতা : ফযফটিয াউডাযী টভরটডউ 

ততথযয উৎ: কৃটল িমুটক্ত াতফই, ফাাংরাতদ কৃটল গতফলণা ইনটিটিউি, ৬ষ্ঠ াংস্কযণ, রতেম্বয, ২০১৭। 

 

২) জাততয নাভ : রবগযনািকী 

জনটি নাভ : রবগযনািকী 

উদ্ভাফনকাযী িটতষ্ঠান : ফাাংরাতদ কৃটল উন্নন কতবাতযন (টফএটডট) 

গড় জীফনকার িা (টদন): ২১০ 



জাততয ধযণ : উপী 

জাততয বফটষ্ট্য: িটত গাতছ ফযফটিয ওজন ৩৫০-৪০০ গ্রাভ।গাছ গাঢ় ফুজ যাংতয । িটতটি গাতছ ৬০-৭০ টি ফযফটি ধতয এফাং াকায ূফবক্ষণ 
মবন্ত নযভ থাতক, রখতত ুস্বাদু। রদতয ফ অঞ্চতর চাল কযা মা।  

উচ্চতা (ইটঞ্চ) : ১৬-১৮ 

তক িটত পরন (তকটজ) : ৩০ - ৬০ 

রক্টয িটত পরন (িন) : ৯-১০ 

িটত তক ফীজতরা ফীতজয টযভান : ১০০ - ১২৫ গ্রাভ 

উতমাগী বূটভয রেণী : ভাঝাটয উচু 

উতমাগী ভাটি : রদাআঁ, রফতর-রদাআঁ 

উৎাদতনয রভৌুভ : যটফ 

ফতনয উমুক্ত ভ :পাল্গুন-আটিন 

পর রতারায ভ :ফতনয ৬০-৭০ টদন য 

ততথযয উৎ :কৃটল িমুটক্ত াতফই, ফাাংরাতদ কৃটল গতফলণা ইনটিটিউি, ৬ষ্ঠ াংস্কযণ, রতেম্বয, ২০১৭। 

 

ফযফটি এয ুটষ্ট্ভাতনয তথয 

ুটষ্ট্ভান: ফযফটিতত িটত ১০০ গ্রাতভ ৩৩ টভটরগ্রাভ কযারটাভ ও ০.১৪ টভটরগ্রাভ টবিাটভন টফ-১ থাতক। এছাড়াও ফযফটিয অনযানয ুটষ্ট্গুন ও 
যততছ রমভন, ০.৮ গ্রাভ খটনজ দাথব, ৩.৮ গ্রাভ আঁ, ৫০ টকতরাকযারটয খাদযটক্ত, ৩ গ্রাভ আটভল, ৫.৯ টভটরগ্রাভ ররৌ, ০.০৩ টভটরগ্রাভ টবিাটভন 
টফ-২ ও ৯ গ্রাভ কবযা ইতযাটদ াওা মা।  

ততথযয উৎ : কৃটল ডাইটয, কৃটল তথয াটবব, ২০১৭। 

 

ফযফটি এয চালদ্ধটতয তথয 

ফণবনা : ৪–৫ টি চাল ও ভই টদত বারবাতফ জটভ বতটয কযতত । 

চালদ্ধটত: িটত ভাদা ৩-৪টি ফীজ ২.০- ২.৫ রটভ গবীতয ঁুতত রেতক টদন। ১৪-১৫ টদতন ভাদািটত ২ টি ুস্থ ও ফর চাযা রযতখ ফাটক চাযা 
তুতর রপরুন ফা না গজাতনা ভাদা ফীজ ফনুন ফা  চাযা রযাণ করুন। অথফা বতটয ভাদা ায রদফায ৭-১০টদন য  ১৫-১৬ টদতনয গজাতনা ুস্থ 
ও ফর ২টি চাযা রযাণ করুন ও রগাড়া ঝাঁঝয টদত াটন টদন। 

ফীজ রাধন ম্পতকব টফস্তাটযত জানতত টিক করুন জটভ রাধন ম্পতকব টফস্তাটযত জানতত টিক করুন 



ততথযয উৎ : কৃটল িমুটক্ত াতফই, ফাাংরাতদ কৃটল গতফলণা ইনটিটিউি, ৬ষ্ঠ াংস্কযণ, রতেম্বয, ২০১৭। 

 

ফযফটি এয ভাটি ও ায ফযফস্থানায তথয 

ভৃটিকা : ফ ধযতনয ভাটি উতমতমাগী। ততফ ফলবাকাতর াটন জতভ না এভন উঁচু জটভ টনফবাচন করুন। 

ভৃটিকা যীক্ষা গতফলণাগাতযয টিকানা: ভৃটিকা ম্পদ উন্নন ইনটিটিউি টফস্তাটযত জানতত টিক করুন 

ায টযটচটত : ায টযটচটত টফস্তাটযত জানতত টিক করুন 

রবজার ায রচনায উা : রবজার ায নাক্তকযণ ম্পতকব টফস্তাটযত জানতত টিক করুন 

রবজার ায রচনায উা টবটডও 

পতরয ায ুাটয :  

াতযয নাভ তক িটত ায রক্টয িটত ায 
কতম্পাি ১.৫ রকটজ ১০ িন 
ইউটযা ১০০ গ্রাভ ৪৫ রকটজ 
টিএট ৩৬০ গ্রাভ ৯০ রকটজ 
িা ২৪০ গ্রাভ ৬০ রকটজ 
টজাভ ২০ গ্রাভ ৫ রকটজ 

 অনরাইন ায ুাটয টফস্তাটযত জানতত টিক করুন 

রল চাতলয ভ মূ্পণব রগাফয ায এফাং টজাভ ফিুকু টছটিত জটভতত িতাগ কতয চাল টদত ভাটিয াতথ বারবাতফ টভটত টদতত তফ। ফীজ 
ফন ফা চাযা রযাতণয ৪-৫ টদন আতগই উটযা ও িা াতযয অতধবক এফাং টিএ ট াতযয ফিুকু একতে টছটিত িতাগ কতয ভাদায ভাটিয 
াতথ  (৪ ইটঞ্চ  গবীয মবন্ত) রকাদাতরয দ্বাযা ারকাবতফ কুটত ভাটিয াতথ বারবাতফ টভটত টদতত তফ। ফন/তযাতণয ৩০ টদন য ফাটক 
অতধবক ইউটযা এফাং িা ায ভাদা উটয িতাগ কযতত তফ। টতভয জটভতত ায উটয িতাতগয কাজ দুই টকটস্ততত কযতত । িথভ 
টকটস্ত চাযাগজাতনায এক ভা য এফাং টদ্বতী টকটস্ত গাতছ দুই-চাযটি পুর ধযায ভ। িটত টকটস্তততভাদা িটত ২৫ গ্রাভ ইউটযা ও ২৫ গ্রাভ 
এভওট ায গাতছয রগাড়ায চাযটদতক (তগাড়া রথতক ৪-৫ ইটঞ্চ   দূতয) উটয িতাগ কতয ভাটিয াতথ বাতরা বাতফ টভটত টদতত তফ। 
াযিতাতগয ভ ভাটিতত যতয অবাফ তর ঝাঁঝটয টদত াটন রচ টদতত তফ। 

রল চাতলয ভ রগাফয/ বজফ ায ১০িন, টজাভ ৫ রকটজ, রফাটযক এটড ৫ রকটজ, জটভতত ভানবাতফ টছটিত ভাটিয াতথ টভটত 
টদন। চাযা রযাতণয ৪-৫ টদন আতগ  ভাদায ৪-৫ ইটঞ্চ গবীয মবন্ত রকাটত টিএট/ টডএট ৯০ রকটজ ১২.৫ রকটজ ইউটযা ও ৩০ রকটজ 
এভওট ায িতাগ করুন। ুনযা চাযা রযাতণয  ৩০ টদন য  ভাদা ১২.৫ রকটজ ইউটযা ও ৩০ রকটজ এভওট ায  ভাদা াব িতাগ 
করুন। িদি ১ রকটজ টডএট াতয ভভাতনয টিএট ও ২৫০ গ্রাভ ইউটযা রদফায কাজ । তাই র টযভাণ ইউটযা কভ টদন। ভাটিয অফস্থা 
রবতদ ও যীক্ষা কতয  ায টদতর ভাো কভ রফট করুন। 

ততথযয উৎ : কৃটল িমুটক্ত াতফই, ফাাংরাতদ কৃটল গতফলণা ইনটিটিউি, ৬ষ্ঠ াংস্কযন, রতেম্বয, ২০১৭। 



 

ফযফটি এয রতচয তথয 

রচ ও টনকা দ্ধটত: রকান অফস্থাততই গাতছয রগাড়া াটন মাতত না জতভ রটদতক রখার যাখতত তফ। শুষ্ক রভৌুতভ জটভতত িতাজন ভত রচ 
টদতত তফ। ভাতঝ ভাতঝ ভাটি টনড়াটন টদত আরগা কতয টদতত তফ। এছাড়া গাছ মখন ৬-৮ ইটঞ্চ রম্বা তফ তখন ভাদা গাতছয রগাড়ায াত 
ফাঁতয ডগা ভাটিতত ঁুতত ফাউটনয ফযফস্থা কযতত তফ। 

রফণাক্ত এরাকা রচ িমুটক্ত: করট টদত টি রচ টদন। করটয টনতচ টির রভটন টদত রছাি টছদ্র কতয তাতত াতিয আঁ িতফ কযাতত 
তফ। করট ভাদায ভাঝখাতন এভন বাতফ ফাতত তফ রমন টছদ্র ও আঁ ভাটিয টনতচ থাতক। করটয টছতদ্রয াতথ মুক্ত াতিয আঁ আতস্ত আতস্ত 
গাতছয রগাড়ঁা াটন যফযা কযতফ। ভাদা ফভ টবজা থাকতফ পতর রফনাক্ত াটন উতয উতি আতফনা।  

ততথযয উৎ : দটক্ষণাঞ্চতরয উতমাগী কৃটল িমুটক্ত, ফাাংরাতদ কৃটল গতফলণা কাউটির, নতবম্বয, ২০১৩। 

 

ফযফটি এয আগাছায তথয 

১) আগাছায নাভ : াটতুড়ঁ 

আগাছা জন্মাতনায রভৌুভ : খটযতপ জম্মা। াধাযণত রভ-জুন/ বফাখ–বজযষ্ঠ ভাত ফীজ অাংকুটযত । অতক্টাফয নতবম্বয/ আটিন কাটতবক ভাতয 
টদতক পুর । 

িটতকাতযয উা :জটভ টনটভত জটভ মবতফক্ষণ করুন। রচ ও ায রদফায য রজা আা ভাে আগাছা দভন কযতত তফ। রচ ও ায রদফায 
য রজা আা ভাে টনড়াটন টদত আগাছা দভন কযতত তফ। 

ততথযয উৎ: দটক্ষণাঞ্চতরয উতমাগী কৃটল িমুটক্ত, ফাাংরাতদ কৃটল গতফলণা কাউটির, নতবম্বয, ২০১৩। 

২) আগাছায নাভ : ভুথা / বাদাইর 

আগাছা জন্মাতনায রভৌুভ : খটযতপ রফট ফাতড়। আলাঢ় রথতক কাটতবক/ জুন রথতক অতক্টাফতযয ভাতঝ পুর রপাতি ও ফীজ টযক্ক । 

িটতকাতযয উা :তচ ও ায রদফায য রজা আা ভাে আগাছা দভন করুন। চাযা গজাতনায ২০-২৫ টদন য আগাছা দভন কযতত তফ। গাছ 
খুফ ঘন থাকতর াতরা কতয টদতত তফ। িটত ফগবটভিাতয যটফ রভৌুতভ ৫০-৬০ টি এফাং খটযপ রভৌুতভ ৪০-৫০ টি চাযা যাখা উিভ। ৪০ টদন 
আগাছা ভুজত যাখুন। 

ততথযয উৎ :দটক্ষণাঞ্চতরয উতমাগী কৃটল িমুটক্ত, ফাাংরাতদ কৃটল গতফলণা কাউটির, নতবম্বয, ২০১৩। 

৩) আগাছায নাভ : টারভাতযা 

আগাছা জন্মাতনায রভৌুভ : যটফ রভৌতভয। ফীজ টদত ফাং টফস্তায ঘতি। 

িটতকাতযয উা: জটভ টনটভত জটভ মবতফক্ষণ করুন। রচ ও ায রদফায য রজা আা ভাে আগাছা দভন কযতত তফ। রচ ও ায রদফায 
য রজা আা ভাে টনড়াটন টদত আগাছা দভন কযতত তফ। 

ততথযয উৎ :দটক্ষণাঞ্চতরয উতমাগী কৃটল িমুটক্ত, ফাাংরাতদ কৃটল গতফলণা কাউটির, নতবম্বয, ২০১৩। 



৪) আগাছায নাভ : টার কািঁা 

আগাছা জন্মাতনায রভৌুভ : ফীজ টদত ফাং টফস্তায ঘতি। ীততয শুরুতত চাযা জম্মা, ফতন্ত তথা পাল্গুন-বচতে পুর রপাতি এফাং বচে-বফাতখ ফীজ 
াতক। 

িটতকাতযয উা: জটভ টনটভত জটভ মবতফক্ষণ করুন। রচ ও ায রদফায য রজা আা ভাে আগাছা দভন কযতত তফ। রচ ও ায রদফায 
য রজা আা ভাে টনড়াটন টদত আগাছা দভন কযতত তফ। 

ততথযয উৎ: দটক্ষণাঞ্চতরয উতমাগী কৃটল িমুটক্ত, ফাাংরাতদ কৃটল গতফলণা কাউটির, নতবম্বয, ২০১৩। 

 

ফযফটি এয আফাওা ও দুতমবাগ তথয 

ফাাংরা ভাতয নাভ : আলাঢ় 

ইাংতযটজ ভাতয নাভ : জুন 

পর পরতনয ভকার : াযা ফছয 

দুতমবাতগয নাভ : অটতফৃটষ্ট্ ও জরাফদ্ধতা 

দুতমবাগ ূফবিস্তুটত: জটভয াটন রফয কযায জনয নারা বতটয ও রভযাভত কতয যাখুন। 

কৃটল আফাওায তথয রতত টিক করুন 

দুতমবাগকারীন/দুতমবাগ যফতবী িস্তুটত: জটভয াটন রফয কযায জনয নারা রকতি টদন। 

িস্তুটত : াটন রফয কতয রদায জনয নারা বতটয ও রভযাভত কতয যাখুন। 

ততথযয উৎ: দটক্ষণাঞ্চতরয উতমাগী কৃটল িমুটক্ত, ফাাংরাতদ কৃটল গতফলণা কাউটির, নতবম্বয, ২০১৩। 

 

ফযফটি এয রাকায তথয 

১) রাকায নাভ : জাফ রাকা 

রাকায স্থানী নাভ : : জাফ রাকা 

রাকা রচনায উা : খুফ রছাি ফুজাব াদা, নযভ রদ টফটষ্ট্ 

ক্ষটতয ধযণ : াতা, পুর ও কটচ পতরয য চুতল খা। তাছাড়া এই রাকা রুদ রভাজাইক বাইযা রযাগ ছড়া। 

আক্রভতণয মবা : ফাড়ন্ত মবা, পতরয ফাড়ন্ত মবা 

পতরয রম অাংত আক্রভণ কতয : াতা , পর , পুর 



রাকায রমফ স্তয ক্ষটত কতয : ূণব ফস্ক , টনম্ফ 

ফযফস্থানা :আক্রভণ রফট তর ইটভডাতিাতযাটিড জাতী কীিনাক (তমভন এডভাায ফা এটভিাপ অথফা টিতডা ৭-১০ টভ.টর. (২ ভুখ) ফা 
কনটপউডয ১০ টরিায াটনতত টভটত) ১০ টদন য য ২-৩ ফায রে করুন। রে কযায য ১৫ টদতনয ভতধয রই ফটজ খাতফন না ফা টফটক্র 
কযতফন না। ঔলধ রে কযা তকবতা অফরম্বন কযতত তফ। 

ফারাইনাতকয টফস্তাটযত ততথযয জনয টবটজি করুন 

ফারাইনাক ফযফাতযয তকবতা ম্পতকব টফস্তাটযত জানতত টিক করুন 

ূফব-িস্তুটত : টযছন্ন চালাফাদ করুন। টনটভত পর মবতফক্ষন কযতত তফ। 

অনযানয : াফানমুক্ত াটন রে কযা মা অথফা আধাবাঙ্গা টনভফীতজয াটন (১ টরিায াটনতত ৫০ গ্রাভ টনভফীজ রবতঙ্গ ১২ ঘন্টা টবটজত রযতখ 
রছঁতক টনতত তফ) আক্রান্ত গাতছ ১০ টদন য য ৩ ফায রে কযতর রাকা টনন্ত্রন কযা মা। এছাড়াও তাভাতকয গুড়া (১০গ্রাভ), াফাতনয গুড়া 
(৫গ্রাভ) ও টনতভয াতায য িটত টরিায াটনতত টভটত ফযফায কযা মা। 

ততথযয উৎ :কৃটল িমুটক্ত াতফই, ফাাংরাতদ কৃটল গতফলণা ইনটিটিউি, ৬ষ্ঠ াংস্কযণ, রতেম্বয, ২০১৭। ভটিত ফারাই ফযফস্থানা ও টফটবন্ন 
পতরয ক্ষটতকাযক রাকাভাকড় দভন, কীিতত্ত্ব টফবাগ, ফাাংরাতদ কৃটল গতফলণা ইনটিটিউি। 

২) রাকায নাভ : াতা ুড়ঙ্গকাযী রাকা 

রাকায স্থানী নাভ : : াতা ুড়ঙ্গকাযী রাকা 

রাকা রচনায উা : ূণবফস্ক রাকা ফাদাটভ যতঙয। কীড়ায ভাথা ফাদাটভ এফাং রদ রুদাব রথতক ারকা ফুজ যতঙয। 

ক্ষটতয ধযণ : খুতদ কীড়া াতায দুইাতয ফুজ অাং রখত রপতর। তাই াতায উয আঁকা ফাঁকা রযখায ভত দাগ তড় এফাং াতা শুটকত ঝতড় 
মা। 

আক্রভতণয মবা : ফাড়ন্ত মবা, পতরয ফাড়ন্ত মবা 

পতরয রম অাংত আক্রভণ কতয : াতা 

রাকায রমফ স্তয ক্ষটত কতয : রাববা , ূণব ফস্ক 

ফযফস্থানা :অটত আক্রভণ না তর যাাটনক ফযফস্থা গ্রতণয িতাজন রনই। অটত আক্রভতণ াইাযতভথটযন জাতী ফারাইনাক (তমভন কি ফা 
ভযাটজক ১০ টভটর টরিায িটত ১০ টরিায াটনতত টভটত) কাতরয তয াঁতজয টদতক ১০ টদন য য ২-৩ ফায রে করুন। রেয ুতফব 
খাফাযতমাগয রতা ও পর রতড় টনন। রে কযায য ১৫ টদতনয ভতধয ফটজ টফলাক্ত থাকতফ। 

ফারাইনাতকয টফস্তাটযত ততথযয জনয টবটজি করুন 

ফারাইনাক ফযফাতযয তকবতা ম্পতকব টফস্তাটযত জানতত টিক করুন 

ূফব-িস্তুটত :আগাভ ফীজ ফন করুন। ুলভ ায ফযফায করুন। টিক দুযতে চাযা রযান করুন। 

অনযানয : াতা টডভ রদখতর তা তুতর ধ্বাং করুন। রাকা তভত াতাটি তুতর াত ভাটড়ত ফা গততব চাা টদত ভারুন। 

 



ততথযয উৎ : ভটিত ফারাই ফযফস্থানা ও টফটবন্ন পতরয ক্ষটতকাযক রাকাভাকড় দভন, কীিতত্ত্ব টফবাগ, ফাাংরাতদ কৃটল গতফলণা ইনটিটিউি। 

৩) রাকায নাভ : কািঁাতর রাকা 

রাকায স্থানী নাভ : : কাঁিাতর রাকা 

রাকা রচনায উা : রছাি টডম্বাকায ও রারতচ ফা রতদ যতঙ্গয ক্ত আফযতণয রাকা। কীড়া রতদ যতঙ্গয ও চযাো, রম্বাতি। 

ক্ষটতয ধযণ : ূণব ফস্ক টফির ও গ্রাফ উবতই াতা খা। আক্রান্ত াতা ঝাঁঝযা কযায পতর াতা শুটকত মা এফাং ঝতয তড়। 

আক্রভতণয মবা : ফাড়ন্ত মবা, পতরয ফাড়ন্ত মবা 

পতরয রম অাংত আক্রভণ কতয : াতা 

রাকায রমফ স্তয ক্ষটত কতয : রাববা , ূণব ফস্ক 

ফযফস্থানা : আক্রভণ রফট তর রপটনট্রটথন জাতী কীিনাক (তমভন ুটভটথন ফা পটরটথন ২০ টভটরটরিায িটত ১০ টরিায াটনতত টভটত) 
১০ টদন য য ২-৩ ফায বারবাতফ রে করুন। রে কযায য ১৫ টদতনয ভতধয রই ফটজ খাতফন না ফা টফটক্র কযতফন না। ঔলধ রে কযা 
তকবতা অফরম্বন কযতত তফ। 

ফারাইনাতকয টফস্তাটযত ততথযয জনয টবটজি করুন 

ফারাইনাক ফযফাতযয তকবতা ম্পতকব টফস্তাটযত জানতত টিক করুন 

ূফব-িস্তুটত : ূণব ফস্ক টফির ও গ্রাফ উবতই াতা খা। আক্রান্ত াতা ঝাঁঝযা কযায পতর াতা শুটকত মা এফাং ঝতয তড়। 

অনযানয : গাতছয াতায টনচ টদক টদত ছাই টছিান। টডভ ও কীড়া নষ্ট্ কযা এফাং রাকা াংগ্র কতয রভতয রপরুন। 

ততথযয উৎ : ভটিত ফারাই ফযফস্থানা ও টফটবন্ন পতরয ক্ষটতকাযক রাকাভাকড় দভন, কীিতত্ত্ব টফবাগ, ফাাংরাতদ কৃটল গতফলণা ইনটিটিউি। 

৪) রাকায নাভ : ঘা পটড়াং 

রাকায স্থানী নাভ : : ঘা পটড়াং 

রাকা রচনায উা : ফাদাটভ রথতক রভতি ফুজ যতঙ্গয রম্বা পটড়াং রাকা। 

ক্ষটতয ধযণ : াতায টযায ভাঝখাতনয ফা াতয অাং রখত রপতর। তাই াতরাকাংতেলতণয ায কতভ এফাং পরন কভ । 

আক্রভতণয মবা : ফাড়ন্ত মবা, পতরয ফাড়ন্ত মবা 

পতরয রম অাংত আক্রভণ কতয : াতা 

রাকায রমফ স্তয ক্ষটত কতয : ূণব ফস্ক , টনম্ফ 

ফযফস্থানা : এটি াধাযণত রতভন ক্ষটতকয ন, ততফ ফযাক আক্রভণ তর-ডাাটজনন জাতী কীিনাক (তমভন: াটফবন ৬০ ইট ৩০ 
টভটরটরিায িটত ১০ টরিায াটনতত টভটত) ১০ টদন য য ২-৩ ফায রে কযতত করুন। রে কযায য ১৫ টদতনয ভতধয রই ফটজ খাতফন 
না ফা টফটক্র কযতফন না। 

ফারাইনাতকয টফস্তাটযত ততথযয জনয টবটজি করুন 



ফারাইনাক ফযফাতযয তকবতা ম্পতকব টফস্তাটযত জানতত টিক করুন 

ূফব-িস্তুটত : জটভ টযস্কায যচ্ছন্ন যাখুন। ডার ুতত াটখ ফায ফযফস্থা (টফঘা িটত/৩৩ ততক ৮-১০ টি) করুন। টনটভত ভাি টযদবন কতয 
আক্রভতণয শুরুততই ফযফস্থা টনন। 

অনযানয : আতরায পাদঁ ফযফায করুন। 

ততথযয উৎ : ভটিত ফারাই ফযফস্থানা ও টফটবন্ন পতরয ক্ষটতকাযক রাকাভাকড় দভন, কীিতত্ত্ব টফবাগ, ফাাংরাতদ কৃটল গতফলণা ইনটিটিউি। 

৫) রাকায নাভ : কু্ষদ্র রার ভাকড় 

রাকায স্থানী নাভ : : কু্ষদ্র রার ভাকড় 

রাকা রচনায উা : রার ফা রতদ ফাদাটভ। াখা নাই। াতায টনতচয টদতক ফা কুঁটড়তত জভািতফতধ ত্থাতক। রদ নযভ টডম্বাকায। 

ক্ষটতয ধযণ : াতায উতটা টদতক ফত য চুত খাওায কাযতণ াতায আকৃটত নষ্ট্  এফাং টফফণব ত কুচঁতক মা। আক্রান্ত স্থান িথতভ টফদু 
টফদু রুদ ও তয াদা ত মা। গাতছয ফৃটদ্ধ কতভ মা। 

আক্রভতণয মবা : ফাড়ন্ত মবা, পতরয ফাড়ন্ত মবা 

পতরয রম অাংত আক্রভণ কতয : াতা 

রাকায রমফ স্তয ক্ষটত কতয : ূণব ফস্ক , টনম্ফ 

ফযফস্থানা : আক্রভণ রফট তর রপটনট্রটথন জাতী কীিনাক (তমভন ুটভটথন ফা পটরটথন ২০ টভটরটরিায িটত ১০ টরিায াটনতত টভটত) 
১০ টদন য য ২-৩ ফায বারবাতফ রে করুন। রে কযায য ১৫ টদতনয ভতধয রই ফটজ খাতফন না ফা টফটক্র কযতফন না। অথফা রমতকাতনা 
ভাকড়নাক রে করুন। 

ফারাইনাতকয টফস্তাটযত ততথযয জনয টবটজি করুন 

ফারাইনাক ফযফাতযয তকবতা ম্পতকব টফস্তাটযত জানতত টিক করুন 

ূফব-িস্তুটত : আক্রন্ত াতা াংগ্র কতয ধ্বাং করুন। 

অনযানয : রক্ষত টযস্কায করুন। 

ততথযয উৎ : ভটিত ফারাই ফযফস্থানা ও টফটবন্ন পতরয ক্ষটতকাযক রাকাভাকড় দভন, কীিতত্ত্ব টফবাগ, ফাাংরাতদ কৃটল গতফলণা ইনটিটিউি। 

৬) রাকায নাভ : াতাতভাড়াতনা রাকা 

রাকায স্থানী নাভ : : াতাতভাড়াতনা রাকা 

রাকা রচনায উা : ারকা রতদ রথতক ারকা ফাদাটভ াখামুক্ত ভথ। উব াখা আড়াআটড় কাতরা রযখা আতছ। 

ক্ষটতয ধযণ : কীড়া অফস্থা াতা রভাড়া এফাং ফুজ অাং খা। এটি াধাযণত কটচ াতাগুতরা আক্রভণ কতয থাতক। 

আক্রভতণয মবা : ফাড়ন্ত মবা, পতরয ফাড়ন্ত মবা 

পতরয রম অাংত আক্রভণ কতয : াতা 



রাকায রমফ স্তয ক্ষটত কতয : কীড়া 

ফযফস্থানা : আক্রভণ রফট তর রপটনট্রটথন জাতী কীিনাক (তমভন ুটভটথন ফা পটরটথন ২০ টভটরটরিায িটত ১০ টরিায াটনতত টভটত) 
১০ টদন য য ২-৩ ফায বারবাতফ রে করুন। রে কযায য ১৫ টদতনয ভতধয রই ফটজ খাতফন না ফা টফটক্র কযতফন না। ঔলধ রে কযা 
তকবতা অফরম্বন কযতত তফ। 

ফারাইনাতকয টফস্তাটযত ততথযয জনয টবটজি করুন 

ফারাইনাক ফযফাতযয তকবতা ম্পতকব টফস্তাটযত জানতত টিক করুন 

ূফব-িস্তুটত : জটভ টযস্কায যচ্ছন্ন যাখুন। ডার ুতত াটখ ফায ফযফস্থা (টফঘা িটত/৩৩ ততক ৮-১০ টি)করুন। টনটভত ভাি টযদবন কতয 
আক্রভতণয শুরুততই ফযফস্থা টনন। 

অনযানয : আক্রন্ত াতা াংগ্র কতয ধ্বাং করুন। 

ততথযয উৎ : ভটিত ফারাই ফযফস্থানা ও টফটবন্ন পতরয ক্ষটতকাযক রাকাভাকড় দভন, কীিতত্ত্ব টফবাগ, ফাাংরাতদ কৃটল গতফলণা ইনটিটিউি। 

৭) রাকায নাভ : ফযফটিয কযাতফজ রুায রাকা টফস্তাটযত 

রাকায স্থানী নাভ : : ফযফটিয কযাতফজ রুায রাকা টফস্তাটযত 

রাকা রচনায উা : াখা গাঢ় ফাদাটভ যতঙ্গয। টডভ রছাি রগারাকায রভতি াদা। কীড়া ফুজ ততফ ারকা কার তত াতয। রদত রম্বারটম্ব গাঢ় 
রডাযাকািা দাগ আতছ। যীতযয রতছয তুরনা াভতনয টদক অতক্ষাকৃত রু। 

ক্ষটতয ধযণ : াতা রখত াতা রছাি ফড় টছদ্র কতয রপতর। এ রাকা উকাটয রাকা দ্বাযা টনন্ত্রতণ যাখা মা। তাই রতভন ক্ষটত কযতত 
াতযনা। ততফ এতদয াংখযা রফট রফতড় রগতর ক্ষটত াধন কযতত াতয। 

আক্রভতণয মবা : ফাড়ন্ত মবা, পতরয ফাড়ন্ত মবা 

পতরয রম অাংত আক্রভণ কতয : াতা 

রাকায রমফ স্তয ক্ষটত কতয : কীড়া 

ফযফস্থানা : অটত আক্রভণ না তর যাাটনক ফযফস্থা গ্রতণয িতাজন রনই। অটত আক্রভতণ াইাযতভথটযন জাতী ফারাইনাক (তমভন কি ফা 
ভযাটজক ১০ টভটর টরিায িটত ১০ টরিায াটনতত টভটত) কাতরয তয াঁতজয টদতক ১০ টদন য য ২-৩ ফায রে করুন। রে কযায য 
১৫ টদতনয ভতধয রই ফটজ খাতফন না ফা টফটক্র কযতফন না। ঔলধ রে কযা তকবতা অফরম্বন কযতত তফ। 

ফারাইনাতকয টফস্তাটযত ততথযয জনয টবটজি করুন 

ফারাইনাক ফযফাতযয তকবতা ম্পতকব টফস্তাটযত জানতত টিক করুন 

ূফব-িস্তুটত : জটভ টযস্কায যচ্ছন্ন যাখুন। জটভয আত াত আগাছা থাকতর তা টযস্কায কতয রপরুন। টনটভত ভাি টযদবন কতয আক্রভতণয 
শুরুততই ফযফস্থা টনন। 

অনযানয : াতায টনতচয টদতক টডভ রদখতর তা তুতর ধ্বাং করুন। রাকা তভত াতাটি তুতর াত ভাটড়ত ফা গততব চাা টদত ভারুন। 

ততথযয উৎ : ভটিত ফারাই ফযফস্থানা ও টফটবন্ন পতরয ক্ষটতকাযক রাকাভাকড় দভন, কীিতত্ত্ব টফবাগ, ফাাংরাতদ কৃটল গতফলণা ইনটিটিউি। 



৮) রাকায নাভ : টি রাকা 

রাকায স্থানী নাভ : : টি রাকা 

রাকা রচনায উা : নযভ, কাতরা রাকা। ভাথায উকুতনয ভত। ফাচ্চা অনুরূ, াদাতি। 

ক্ষটতয ধযণ : কটচ াতা ও ডগায য শুতল রখত গাছতক দুফবর কতয রপতর। পুর ও কটচ পতর আক্রভতণয কাযতণ পতর দাগ । 

আক্রভতণয মবা : ফাড়ন্ত মবা, চাযা 

পতরয রম অাংত আক্রভণ কতয : ডগা , কটচ াতা 

রাকায রমফ স্তয ক্ষটত কতয : ূণব ফস্ক , টনম্ফ 

ফযফস্থানা : আক্রভণ রফট তর ইটভডাতিাতযাটিড জাতী কীিনাক (তমভন এডভাায অথফা টিতডা ৭-১০ টভটরটরিায /২ ভুখ) ১০ টরিায াটনতত 
টভটত ১০ টদন য য ২-৩ ফায রে কযতত তফ। রে কযায য ১৫ টদতনয ভতধয রই ফটজ খাতফন না ফা টফটক্র কযতফন না। ঔলধ রে 
কযা তকবতা অফরম্বন কযতত তফ। 

ফারাইনাতকয টফস্তাটযত ততথযয জনয টবটজি করুন 

ফারাইনাক ফযফাতযয তকবতা ম্পতকব টফস্তাটযত জানতত টিক করুন 

ূফব-িস্তুটত : টযছন্ন চালাফাদ করুন। ুলভ ায িতাগ করুন। টনটভত পর মবতফক্ষণ করুন। আক্রভতণয শুরুতত টকছু রকতযাটন/ াফাতনয 
গুড়া ৫গ্রাভ/ টনতভয য ১ টরিায াটনতত টভটত রজাতয রে কতযও এ রাকা তাড়াতনা মা। রঁাজ,যুন এ জাতী ফা ধাতনয ফীজতরা কাতছ 
থাকতর তকব থাকুন। 

অনযানয : াদা যঙ আকমবণ কতয টফধা াদা আিাতরা পাঁদ ফযফায করুন। ৫ গ্রাভ াফাতনয গুড়া ও টনতভয য ১ টরিায াতয াটনতত গুতর রে 
করুন। 

ততথযয উৎ : কৃটল িমুটক্ত াতফই, ফাাংরাতদ কৃটল গতফলণা ইনটিটিউি, ৬ষ্ঠ াংস্কযণ, রতেম্বয, ২০১৭। ভটিত ফারাই ফযফস্থানা ও টফটবন্ন 
পতরয ক্ষটতকাযক রাকাভাকড় দভন, কীিতত্ত্ব টফবাগ, ফাাংরাতদ কৃটল গতফলণা ইনটিটিউি।  

৯) রাকায নাভ : ফযফটিয পর টছদ্রকাযী রাকা 

রাকায স্থানী নাভ : ফযফটিয পর টছদ্রকাযী রাকা 

রাকা রচনায উা : ভাঝাটয আকাতয এফাং ফাদাটভ/তভতি যতঙয রডাযাকািা ভথটিয াখা। রদত খাড়া খাড়া শঁুা থাতক। ১৮-২৫ টদতনয ভাতঝ ফড় 
।  

ক্ষটতয ধযণ : পর ও ফীজ টছদ্র কতয নষ্ট্ কতয।  

আক্রভতণয মবা : ফাড়ন্ত মবা, পতরয ফাড়ন্ত মবা  

পতরয রম অাংত আক্রভণ কতয : পর , ফীজ  

রাকায রমফ স্তয ক্ষটত কতয : কীড়া  



ফযফস্থানা : আক্রভণ রফট তর কুইনারপ জাতী কীিনাক (তমভন- টকনারাক্স অথফা রকাতযারাক্স ২৫ তযর ১০ টভটর টরিায /২ভুখ) অথফা 
থাাটভথক্সাভ+তিাথাাযাটনটরির জাতী কীিনাক (বটরউভ রেটক্স ৫টভটর টভিায / ১ভুখ) অথফা াইাযতভটিন জাতী কীিনাক (ওস্তাদ ২০ 
টভটর টরিায অথফা ভযাটজক অথফা কি ১০ টভটর টরিায) িটত ১০ টরিায াটনতত টভটত িটত ৫ ততক ১০ টদন য য ২-৩ ফায রে কযতত 
তফ। রে কযায য ১৫ টদতনয ভতধয রই ফটজ খাতফন না ফা টফটক্র কযতফন না। ঔলধ রে কযা তকবতা অফরম্বন কযতত তফ। 

ফারাইনাতকয টফস্তাটযত ততথযয জনয টবটজি করুন 

ফারাইনাক ফযফাতযয তকবতা ম্পতকব টফস্তাটযত জানতত টিক করুন 

ূফব-িস্তুটত : আগাভ ফীজ ও ুলভ ায ফযফায করুন। গাতছয টনতচ ঝতয ড়া পুর, পর ও াতা াংগ্র কতয ভাটিয টনতচ ঁুতত রপরুন। টনটভত 
ভাি টযদবন কতয আক্রভতণয শুরুততই ফযফস্থা টনন। 

অনযানয : ১ টরিায াটনতত ৫০ গ্রাভ আধাবাঙ্গা টনভফীজ ১২ ঘন্টা টবটজত রযতখ, রছঁতক আক্রান্ত গাতছ ১০ টদন য য ৩ ফায রে কযতর এই 
রাকা টনন্ত্রন কযা মা। 

ততথযয উৎ : ভটিত ফারাই ফযফস্থানা ও টফটবন্ন পতরয ক্ষটতকাযক রাকাভাকড় দভন, কীিতত্ত্ব টফবাগ, ফাাংরাতদ কৃটল গতফলণা ইনটিটিউি। 

  

 ফযফটি এয রযাতগয তথয 

 ১) রযাতগয নাভ : ফযফটিয রভাজাইক রযাগ  

রযাতগয স্থানী নাভ : ফযফটিয রভাজাইক রযাগ  

রযাতগয কাযণ : বাইযা  

ক্ষটতয ধযণ : গাতছ রুদ ও গাঢ় ফুজ রছা রছা রভাজাইক কযা াতা রদখা রদ।  

পতরয রম মবাত আক্রভণ কতয : ফাড়ন্ত মবা , চাযা  

পতরয রম অাংত আক্রভণ কতয : কাণ্ড , াতা  

ফযফস্থানা : জটভ রথতক আক্রান্ত গাছ তুতর রপরুন অথফা ডারা রকতি টদন। জাফ রাকা এ রযাতগয ফাক, এ রাকা দভতন ইটভডাতিাতযাটিড 
জাতী কীিনাক (তমভন এডভাায অথফা টিতডা ৭-১০ টভ.টর. (২ ভুখ ) ১০ টরিায াটনতত টভটত) ১০ টদন য য ২-৩ ফায রে করুন। রে 
কযায য ১৫ টদতনয ভতধয ফটজ টফলাক্ত থাকতফ। রে কযায য ১৫ টদতনয ভতধয রই ফটজ খাতফন না ফা টফটক্র কযতফন না। ঔলধ রে কযা 
তকবতা অফরম্বন কযতত তফ। 

ফারাইনাতকয টফস্তাটযত ততথযয জনয টবটজি করুন 

ফারাইনাক ফযফাতযয তকবতা ম্পতকব টফস্তাটযত জানতত টিক করুন 

ূফব-িস্তুটত : রযাগভুক্ত গাছ রথতক ফীজ াংগ্র করুন। 



অনযানয : াফানমুক্ত াটন রে কযা মা অথফা আধাবাঙ্গা টনভফীতজয াটন (১ টরিায াটনতত ৫০ গ্রাভ টনভফীজ রবতঙ্গ ১২ ঘন্টা টবটজত রযতখ 
রছঁতক টনতত তফ) আক্রান্ত গাতছ ১০ টদন য য ৩ ফায রে কযতর রাকা টনন্ত্রন কযা মা। এছাড়াও তাভাতকয গুড়া (১০গ্রাভ), াফাতনয গুড়া 
(৫গ্রাভ) ও টনতভয াতায য িটত টরিায াটনতত টভটত ফযফায কযা মা। 

ততথযয উৎ : কৃটল িমুটক্ত াতফই, ফাাংরাতদ কৃটল গতফলণা ইনটিটিউি, ৬ষ্ঠ াংস্কযন, রতেম্বয, ২০১৭। পতরয ফারাই ফযফস্থানা রভাোঃ 
াানুয যভান, টদ্বতী াংস্কযণ, জানুাযী ২০১৩। 

২)  রযাতগয নাভ : ফযফটিয উইট রযাগ  

রযাতগয স্থানী নাভ : ফযফটিয উইট রযাগ  

রযাতগয কাযণ : এক ধযতনয ছোক  

ক্ষটতয ধযণ : কটচ াতা িাৎ কতয রনটতত তড়। যফতবীতত গাছ ভাযা মা।  

পতরয রম মবাত আক্রভণ কতয : ফাড়ন্ত মবা , চাযা  

পতরয রম অাংত আক্রভণ কতয : কাণ্ড , কাতেয রগাঁড়া  

ফযফস্থানা : কায াইতিাক্সাইড জাতী ফারাইনাক (তমভনোঃ চযাটম্পন ২০ গ্রাভ ১০ টরিায াটনতত টভটত) ১০ টদন য য ২-৩ ফায রে 
কযতত তফ। অথফা ভাদায ভাটিতত ট্রাইতকাডাযভা ৩০ গ্রাভ িটত ৫০০ গ্রাভ রগাফতযয াতথ টভটত ফযফায করুন। ঔলধ রে কযা তকবতা 
অফরম্বন কযতত তফ। 
ফারাইনাতকয টফস্তাটযত ততথযয জনয টবটজি করুন 

ফারাইনাক ফযফাতযয তকবতা ম্পতকব টফস্তাটযত জানতত টিক করুন 

ূফব-িস্তুটত : আক্রান্ত জটভতত কতকফায দানাজাতী পর চাল কতয আফায টভ চাল করুন। পর াংগ্রতয য ুযাতন গাছ ও আফজবনা আগুতন 
ুটড়ত টদন। জটভ বতটয কযায ভ জটভ গবীযবাতফ চাল টদন। রফানায আতগ ফীজ রাধন করুন চাযা গজাতনায য অটতটযক্ত রচ রদওা রথতক 
টফযত থাকুন। 

ফীজ রাধন ম্পতকব টফস্তাটযত জানতত টিক করুন 

অনযানয : ম্ভফ তর আক্রান্ত গাছ াংগ্র কতয ধ্বাং ফা ুটড়ত রপরুন। 

ততথযয উৎ : কৃটল িমুটক্ত াতফই, ফাাংরাতদ কৃটল গতফলণা ইনটিটিউি, ৬ষ্ঠ াংস্কযন, রতেম্বয, ২০১৭। পতরয ফারাই ফযফস্থানা রভাোঃ 
াানুয যভান, টদ্বতী াংস্কযণ, জানুাযী ২০১৩। 

 ৩) রযাতগয নাভ : ফযফটিয াতায দাগ রযাগ  

রযাতগয স্থানী নাভ : ফযফটিয াতায দাগ রযাগ  

রযাতগয কাযণ : এক ধযতনয ছোক  



ক্ষটতয ধযণ : এ রযাতগ াতা বফটষ্ট্ূণব দাগ রদখা মা। দাতগয রকন্দ্র ফাদাটভ ফা াদাতি এফাং টকনাযা কারতচ ও রুদ ত মা।  

পতরয রম মবাত আক্রভণ কতয : ফাড়ন্ত মবা , পতরয ফাড়ন্ত মবা  

পতরয রম অাংত আক্রভণ কতয : কাণ্ড , াতা , পর  

ফযফস্থানা : কাতফবোটজভ জাতী ফারাইনাক (এইভতকাটজভ/ রনাইন ২০ গ্রাভ ১০ টরিায াটনতত টভটত) ১০ টদন য য ২-৩ ফায রে করুন। 
ঔলধ রে কযা তকবতা অফরম্বন কযতত তফ। 

ফারাইনাতকয টফস্তাটযত ততথযয জনয টবটজি করুন 

ফারাইনাক ফযফাতযয তকবতা ম্পতকব টফস্তাটযত জানতত টিক করুন 

ূফব-িস্তুটত : রফানায আতগ ফীজ রাধন করুন। ুস্থ গাছ রথতক ফীজ াংগ্র করুন। পর াংগ্রতয য টযতযাক্ত অাং ধ্বাং করুন। 

ফীজ রাধন ম্পতকব টফস্তাটযত জানতত টিক করুন 

অনযানয : আক্রান্ত গাছ াংগ্র কতয ধ্বাং করুন। আক্রান্ত াতা ও ডগা অাযণ কতয ভাটিতত ুতত রপরা ফা ুটড়ত রপরুন। 

ততথযয উৎ : কৃটল িমুটক্ত াতফই, ফাাংরাতদ কৃটল গতফলণা ইনটিটিউি, ৬ষ্ঠ াংস্কযণ, রতেম্বয, ২০১৭। পতরযফারাইফযফস্থানা, 
রভাোঃাানুযযভান, টদ্বতীাংস্কযণ, জানুাযী২০১৩। 

৪)  রযাতগয নাভ : ফযফটিয ভটযচা রযাগ  

রযাতগয স্থানী নাভ : ফযফটিয ভটযচা রযাগ  

রযাতগয কাযণ : এক ধযতনয ছোক  

ক্ষটতয ধযণ : াতা ও পতর ভটযচায ভত দাগ রদখা মা।  

পতরয রম মবাত আক্রভণ কতয : ফাড়ন্ত মবা , পতরয ফাড়ন্ত মবা  

পতরয রম অাংত আক্রভণ কতয : কাণ্ড , াতা , পর  

ফযফস্থানা : িটতকানাজর জাতী ফারাইনাক (তমভন: টিট ২৫০ ইট ৫ টভটরটরিায িটত ১০ টরিায াটনতত টভটত) ১০ টদন যয ৩ ফায 
রল টফতকতর রে কযতত তফ। ফারাইনাক টছিাতনায য ১৫ টদন পর রতারা থাতক টফযত থাকুন। রে কযায য ১৫ টদতনয ভতধয রই ফটজ 
খাতফন না ফা টফটক্র কযতফন না। ঔলধ রে কযা তকবতা অফরম্বন কযতত তফ। 

ফারাইনাতকয টফস্তাটযত ততথযয জনয টবটজি করুন 

ফারাইনাক ফযফাতযয তকবতা ম্পতকব টফস্তাটযত জানতত টিক করুন 

ূফব-িস্তুটত : রযাগভুক্ত গাছ রথতক ফীজ াংগ্র করুন। ফীজ রাগাতনায আতগ ফীজ রাধন করুন। 



ফীজ রাধন ম্পতকব টফস্তাটযত জানতত টিক করুন 

অনযানয : আক্রান্ত পর,াতা ও ডগা অাযণ করুন। 

ততথযয উৎ : কৃটল িমুটক্ত াতফই, ফাাংরাতদ কৃটল গতফলণা ইনটিটিউি, ৬ষ্ঠ াংস্কযন, রতেম্বয, ২০১৭। পতরয ফারাই ফযফস্থানা রভাোঃ 
াানুয যভান, টদ্বতী াংস্কযণ, জানুাযী ২০১৩। 

 ৫) রযাতগয নাভ : ফযফটিয াউডাযী টভরটডউ  

রযাতগয কাযণ : এক ধযতনয ছোক  

ক্ষটতয ধযণ : াতা ও গাতছয গাত াদা াউডাতযয ভত দাগ রদখা মা, মা ধীতয ধীতয ভস্ত াতা ছটড়ত তড়। আক্রান্ত রফট তর াতা রুদ 
ফা কাতরা ত ভাযা মা ।  

পতরয রম মবাত আক্রভণ কতয : ফাড়ন্ত মবা , পতরয ফাড়ন্ত মবা  

পতরয রম অাংত আক্রভণ কতয : াতা , পর  

ফযফস্থানা : ারপায জাতী ছোকনাক (তমভন: কুভুরা টডএপ ৪০ গ্রাভ ১০ টরিায ফা টথওটবি ৪০ গ্রাভ ১০ টরিায াটনতত টভটত) ১০ টদন 
য য ২-৩ ফায রল টফতকতরয টদতক রে করুন। রে কযায য ১৫ টদতনয ভতধয রই ফটজ খাতফন না ফা টফটক্র কযতফন না। ঔলধ রে 
কযা তকবতা অফরম্বন কযতত তফ। 

ফারাইনাতকয টফস্তাটযত ততথযয জনয টবটজি করুন 

ফারাইনাক ফযফাতযয তকবতা ম্পতকব টফস্তাটযত জানতত টিক করুন 

ূফব-িস্তুটত : আগাভ ফীজ ফন করুন। ুলভ ায ফযফায করুন। রযাগ িটততযাধী জাত রমভন:ফাটয জাততয টভ চাল করুন। রযাগভুক্ত গাছ রথতক 
ফীজ াংগ্র করুন। 

অনযানয : আক্রান্ত পর,াতা ও ডগা অাযণ করুন । 

ততথযয উৎ : কৃটল িমুটক্ত াতফই, ফাাংরাতদ কৃটল গতফলণা ইনটিটিউি, ৬ষ্ঠ াংস্কযন, রতেম্বয, ২০১৭। পতরয ফারাই ফযফস্থানা রভাোঃ 
াানুয যভান, টদ্বতী াংস্কযণ, জানুাযী ২০১৩। 

রযাতগয নাভ : ফযফটিয এনিাকতনাজ রযাগ  

রযাতগয স্থানী নাভ : ফযফটিয এনিাকতনাজ রযাগ  

রযাতগয কাযণ : এক ধযতনয ছোক  

ক্ষটতয ধযণ : এতত াতা ও পতর ফাদাটভ ফা কাতরা দাগ রদখা মা।  

পতরয রম মবাত আক্রভণ কতয : ফাড়ন্ত মবা , পতরয ফাড়ন্ত মবা  



পতরয রম অাংত আক্রভণ কতয : কাণ্ড , াতা , পর  

ফযফস্থানা : িটতকানাজর জাতী ফারাইনাক (তমভন: টিট ২৫০ ইট ৫ টভটরটরিায িটত ১০ টরিায াটনতত টভটত) ১০ টদন যয ৩ ফায 
রল টফতকতর রে কযতত তফ। ফারাইনাক টছিাতনায য ১৫ টদন পর রতারা থাতক টফযত থাকুন। ঔলধ রে কযা তকবতা অফরম্বন কযতত 
তফ। 

ফারাইনাতকয টফস্তাটযত ততথযয জনয টবটজি করুন 

ফারাইনাক ফযফাতযয তকবতা ম্পতকব টফস্তাটযত জানতত টিক করুন 

ূফব-িস্তুটত : রযাগভুক্ত গাছ রথতক ফীজ াংগ্র করুন । রযাগ িটততযাধ ক্ষভতা ম্পন্ন জাত ফযফায করুন। ফীজতাধন করুন। 

ফীজ রাধন ম্পতকব টফস্তাটযত জানতত টিক করুন 

অনযানয : আক্রান্ত পর,াতা ও ডগা অাযণ করুন । 

ততথযয উৎ : কৃটল িমুটক্ত াতফই, ফাাংরাতদ কৃটল গতফলণা ইনটিটিউি, ৬ষ্ঠ াংস্কযন, রতেম্বয, ২০১৭। পতরয ফারাই ফযফস্থানা রভাোঃ 
াানুয যভান, টদ্বতী াংস্কযণ, জানুাযী ২০১৩। 

 

 ফযফটি এয পর রতারা এফাং াংযক্ষতণয তথয 

পর রতারা : ফীজ রফানায ৫০–৬০ টদন য রথতকই ফযফটি াংগ্র কযা মা। ধাযাতরা চাকু/টতকচায টদত রকতি াংগ্র করুন। 

পর াংযক্ষতণয ূতফব : কািা রছড়া, আক্রান্ত পর আরাদা কতয টনন। 

িটক্রাজাতকযণ : আধা রথতক এক রকটজ কতয আটি ফাধুন। প্লাটিতকয কতন্টইনায ও ফাঁতয ঝুটড়তত বতয চি টদত রেতক টনন। 

াংযক্ষণ : ভাতঝ ভাতঝ ারকা াটনয টছিা টদন। িাো স্থাতন াংযক্ষণ করুন। অটধক টদতনয জনয টভাগাতয যাখুন। 

ততথযয উৎ : কৃটল িমুটক্ত াতফই, ফাাংরাতদ কৃটল গতফলণা ইনটিটিউি, ৬ষ্ঠ াংস্কযন, রতেম্বয, ২০১৭। 

 

 ফযফটি এয ফীজ উৎাদন এফাং াংযক্ষতণয তথয 

ফীজ াংগ্রোঃ ফযফটি রতক শুটকত এতর রযাগ-রাকায আক্রভণু্মক্ত পরগুতরা াংগ্র করুন। রযাতদ শুকাতনায য ফীজ রফয রকয আফায বার কতয 
রযাতদ শুটকত টনন। 

ফীজ াংযক্ষণ: শুকনা ফীজ য ভাণ ভত ফাুতযাধী টর ফযাগ ফা প্লাটিক/ ধাতফ াতে ফা কাঁতচয বফতভ ভুখ ফন্ধ কতয যাখুন। াতে ফাতা েুকতর 
ফা অধবূণব থাকতর ফীজ গজাতনায ায কতভ মা। াতেয গাত ররতফর/ টচহ্ন টদত ভাচা যাখুন। 



ফীজ টফণনোঃ স্থানী ািফাজাতয ফীজ টফক্র করুন। 

ততথযয উৎ : কৃটল িমুটক্ত াতফই, ফাাংরাতদ কৃটল গতফলণা ইনটিটিউি, ৬ষ্ঠ াংস্কযণ, রতেম্বয, ২০১৭। 

ফযফটি এয কৃটল উকযণ 

ফীজিাটি স্থান : ফীজ উৎাদনকাযী, চাটল, স্থানী াি ফাজাতযয ফীজ টফতক্রতা, কৃটল ম্প্রাযণ অটধদিয (টডএই) এয িকল্প, ফাাংরাতদ কৃটল 
গতফলণা ইনটিটিউি এয আঞ্চটরক রকন্দ্র। 

ফাাংরাতদ কৃটল উন্নন কতবাতযন (টফএটডট) ফীজ টফক্রতকতন্দ্রয তথয রতত টিক করুন 

ায ও ফারাইনাক িাটিস্থান : ফাাংরাতদ কৃটল উন্নন কতবাতযন (টফএটডট) এয ায টফক্র রকন্দ্র। যকায অনুতভাটদত ায টডরায। 
রগাফয/জজফ ায িাটি াততক্ষ। ফারাইনাক স্থানী ফাজাতয াওা মা। 

টনকিস্থ ফাজাতযয অনুতভাটদত ফারাইনাক টফতক্রতায টনকি তত ফারাইনাতকয রভাদ মাচাই কতয ফারাইনাক টকনুন। 

ায টডরায এয টফস্তাটযত তথয রতত টিক করুন 

ততথযয উৎ : কৃটল িমুটক্ত াতফই, ফাাংরাতদ কৃটল গতফলণা ইনটিটিউি, ৬ষ্ঠ াংস্কযন, রতেম্বয, ২০১৭। 

ফযফটি এয খাভায মন্ত্রাটতয তথয 

১) মতন্ত্রয নাভ : রকাদার 

পর : ফযফটি 

মতন্ত্রয ধযন : অনযানয 

মতন্ত্রয টযচারনা দ্ধটত : স্ত চাটরত। 

মতন্ত্রয ক্ষভতা : কাটক েভ 

মতন্ত্রয উকাটযতা : আইর ছাঁিা, রচ ও টনকা নারা  বতটয। কভ জটভয জনয পর রতারা ও টযচমবা ফযফায । 

মতন্ত্রয বফটষ্ট্য : ােী ভূরয, জ িায ও তজ ফন রমাগয। 

যক্ষণাতফক্ষণ : ফযফাতযয য ভাটি ও াটন রথতক টযষ্কায কতয যাখুন। 

ততথযয উৎ : খাভায মাটন্ত্রকীকযন এয ভাধযতভ পর উৎাদন ফৃটদ্ধ িকল্প- ২ মবা (২ াংতাটধত), কৃটল ম্প্রাযণ অটধদিয (মতন্ত্রয নাভ :  

২) টোংকরায 

মতন্ত্রয ধযন : রচ 



মতন্ত্রয টযচারনা দ্ধটত : 

ােী ভূরয, জ িায ও তজ ফন রমাগয। 

মতন্ত্রয ক্ষভতা : গড় াটন টনগবভন ক্ষভতা িটত টভটনতি ১০ টরিায। 

মতন্ত্রয উকাটযতা : রচ ুটফধা। 

মতন্ত্রয বফটষ্ট্য : ােী ভূরয, জ িায ও তজ ফন রমাগয। 

ততথযয উৎ : খাভায মাটন্ত্রকীকযন এয ভাধযতভ পর উৎাদন ফৃটদ্ধ িকল্প- ২ মবা (২ াংতাটধত), কৃটল ম্প্রাযণ অটধদিয (টড এ ই), 
খাভাযফাড়ী, পাভবতগি, োকা-১২১৫। জানুায ট ,২০১৮। 

কৃটলতথযাটবব (এআইএ) ২৪/০২/২০১৮টড এ ই), খাভাযফাড়ী, পাভবতগি, োকা-১২১৫। জানুায ট ,২০১৮। 

 

ফযফটি এয ফাজাযজাত কযতণয তথয 

িথাগত পর টযফন ফযফস্থা : ফাঁতয ঝুটড়তত কতয ভাথা, বাতয কতয কাঁতধ, টযক্সা, রনৌকা কতয। 

আধুটনক পর টযফন ফযফস্থা : বযান, ট্রটর, টকা ট্রাক, রঞ্চ, ীতাত টনটন্ত্রত কাবাডব বযান। 

িথাগত ফাজাযজাত কযণ : ফাঁতয ঝুটড়তত কতয ভাথা, বাতয কতয কাঁতধ, টযক্সা, রনৌকা কতয স্থানী াি ফাজাতয। 

আধুটনক দ্ধটততত ফাজাযজাত কযণ : ফাঁতয খাঁচা, উতয চতিয োকনা টদত ঝুটড়য াতথ ররাই কতয, প্লাটিক কতন্টইনাতয। টফটবন্ন আকায ও 
ওজতনয টছদ্রমুক্ত কতযাতগতিড কািবতন যিাটনয জনয। 

পর ফাজাযজাতকযতনয টফস্তাটযত তথয রতত টিক করুন 

ততথযয উৎ : কৃটল িমুটক্ত াতফই, ফাাংরাতদ কৃটল গতফলণা ইনটিটিউি, ৬ষ্ঠ াংস্কযন, রতেম্বয, ২০১৭। 

 

 


