
ভুট্টা এর জাতের েথ্য 

জাতের নাম : বর্ ণালী 

জনপ্রিয় নাম : নাই 

উদ্ভাবনকারী িপ্রেষ্ঠান : বাাংলাতেশ কৃপ্রি গতবির্া ইনপ্রিটিউট (বাপ্রর)। 

গড় জীবনকাল িায ়(প্রেন): ১৪০ 

জাতের ধরর্ : কতপাপ্রজট 

জাতের ববপ্রশষ্ট্য : 

োনা স ানালী, বড়, কযাতরাটিন সবপ্রশ, হাজার োনার ওজন ২৪৫-৩২০ গ্রাম। 

লাইন সেতক লাইতনর দূরত্ব (ইপ্রি ) : ২৮ 

চারা সেতক চারার দূরত্ব (ইপ্রি) : ১০ 

শেক িপ্রে ফলন (সকপ্রজ) : ২২ - ২৪ 

সহক্টর িপ্রে ফলন (টন) : ৫.৫-৬.০ 

িপ্রে শেক বীজেলায় বীতজর পপ্ররমান : ১০০ গ্রাম - ১২০ গ্রাম 

িপ্রে একর (১০০ শেতক) জপ্রম সরাপর্/বপন করতে বীতজর পপ্ররমান : ৮০ গ্রাম - ৯০ গ্রাম 

উপতযাগী ভূপ্রমর সের্ী : মাঝাপ্রর উচু 

উপতযাগী মাটি : সোআঁশ, সবতল-সোআঁশ 

উৎপােতনর সমৌসুম : রপ্রব 

বপতনর উপযুক্ত  ময় : 

কাপ্রেণক সেতক অগ্রহায়র্ ২য়  প্তাহ। 

ফ ল সোলার  ময় : 

বীজ বপতনর ১৪০ প্রেন পর ফ ল  াংগ্রহ করা হয়।  

েতের উৎ  : 

কৃপ্রি িযুপ্রক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃপ্রি গতবির্া ইনপ্রিটিউট, ৬ষ্ঠ  াংস্করন, স তেম্বর, ২০১৭। 

 

জাতের নাম : শুভ্রা 

জনপ্রিয় নাম : নাই 

উদ্ভাবনকারী িপ্রেষ্ঠান : বাাংলাতেশ কৃপ্রি গতবির্া ইনপ্রিটিউট (বাপ্রর)। 

গড় জীবনকাল িায ়(প্রেন): ১৩৫-১৪৫ 

জাতের ধরর্ : কতপাপ্রজট 

জাতের ববপ্রশষ্ট্য : 



োনা  াো, আটার  াতে প্রমশাতনা যায়।হাজার োনার ওজন ৩১০ -৩৩০গ্রাম। 

লাইন সেতক লাইতনর দূরত্ব (ইপ্রি ) : ২৮ 

চারা সেতক চারার দূরত্ব (ইপ্রি) : ১০ 

শেক িপ্রে ফলন (সকপ্রজ) : ২২ - ২৪ 

সহক্টর িপ্রে ফলন (টন) : ৪.০-৫.৫ 

িপ্রে শেক বীজেলায় বীতজর পপ্ররমান : ১০০ গ্রাম - ১২০ গ্রাম 

িপ্রে একর (১০০ শেতক) জপ্রম সরাপর্/বপন করতে বীতজর পপ্ররমান : ৮০ গ্রাম - ৯০ গ্রাম 

উপতযাগী ভূপ্রমর সের্ী : মাঝাপ্রর উচু 

উপতযাগী মাটি : সোআঁশ, সবতল-সোআঁশ 

উৎপােতনর সমৌসুম : রপ্রব 

বপতনর উপযুক্ত  ময় : 

কাপ্রেণক সেতক অগ্রহায়র্ ২য়  প্তাহ। 

ফ ল সোলার  ময় : 

বীজ বপতনর ১৪০ প্রেন পর ফ ল  াংগ্রহ করা হয়।  

েতের উৎ  : 

কৃপ্রি িযুপ্রক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃপ্রি গতবির্া ইনপ্রিটিউট, ৬ষ্ঠ  াংস্করন, স তেম্বর, ২০১৭। 

 

জাতের নাম : খইভূট্টা 

জনপ্রিয় নাম : সনই 

উদ্ভাবনকারী িপ্রেষ্ঠান : বাাংলাতেশ কৃপ্রি গতবির্া ইনপ্রিটিউট (বাপ্রর)। 

গড় জীবনকাল িায ়(প্রেন): ১২৫ 

জাতের ধরর্ : কতপাপ্রজট 

জাতের ববপ্রশষ্ট্য : 

োনা স াট, খই এর জন্য উপতযাগী।হাজার োনার ওজন ১৪০-১৫০ গ্রাম। 

লাইন সেতক লাইতনর দূরত্ব (ইপ্রি ) : ২৮ 

চারা সেতক চারার দূরত্ব (ইপ্রি) : ১০ 

শেক িপ্রে ফলন (সকপ্রজ) : ১৪ - ১৬ 

সহক্টর িপ্রে ফলন (টন) : ৩.৫-৪.০ 

িপ্রে শেক বীজেলায় বীতজর পপ্ররমান : ৬০ গ্রাম - ৮০ গ্রাম 

িপ্রে একর (১০০ শেতক) জপ্রম সরাপর্/বপন করতে বীতজর পপ্ররমান : ৮০ গ্রাম - ৯০ গ্রাম 



উপতযাগী ভূপ্রমর সের্ী : মাঝাপ্রর উচু 

উপতযাগী মাটি : সোআঁশ, সবতল-সোআঁশ 

উৎপােতনর সমৌসুম : রপ্রব 

বপতনর উপযুক্ত  ময় : 

কাপ্রেণক সেতক অগ্রহায়র্ ২য়  প্তাহ। 

ফ ল সোলার  ময় : 

বীজ বপতনর ১২৫ প্রেন পর ফ ল  াংগ্রহ করা হয়।  

েতের উৎ  : 

কৃপ্রি িযুপ্রক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃপ্রি গতবির্া ইনপ্রিটিউট, ৬ষ্ঠ  াংস্করন, স তেম্বর, ২০১৭। 

 

জাতের নাম : বর্ ণালী 

জনপ্রিয় নাম : সনই 

উদ্ভাবনকারী িপ্রেষ্ঠান : বাাংলাতেশ কৃপ্রি গতবির্া ইনপ্রিটিউট (বাপ্রর)। 

গড় জীবনকাল িায ়(প্রেন): ১০০ 

জাতের ধরর্ : কতপাপ্রজট 

জাতের ববপ্রশষ্ট্য : 

োনা স ানালী, বড়, কযাতরাটিন সবপ্রশ, হাজার োনার ওজন ২৪৫-৩২০ গ্রাম। 

লাইন সেতক লাইতনর দূরত্ব (ইপ্রি ) : ২৮ 

চারা সেতক চারার দূরত্ব (ইপ্রি) : ১০ 

শেক িপ্রে ফলন (সকপ্রজ) : ২২ - ২৪ 

শেক িপ্রে ফলন পাট খপ্রড় (সকপ্রজ) : - 

সহক্টর িপ্রে ফলন (টন) : ৪.০ - ৪.৫ 

িপ্রে শেক বীজেলায় বীতজর পপ্ররমান : ১০০ গ্রাম - ১২০ গ্রাম 

িপ্রে একর (১০০ শেতক) জপ্রম সরাপর্/বপন করতে বীতজর পপ্ররমান : ৮০ গ্রাম - ৯০ গ্রাম 

উৎপােতনর সমৌসুম : খপ্ররফ- ১ 

বপতনর উপযুক্ত  ময় : 

ফাল্গুতনর ১ম  প্তাহ সেতক সশি  প্তাহ। 

ফ ল সোলার  ময় : 

বীজ বপতনর ১০০ প্রেন পর ফ ল  াংগ্রহ করা হয়।  

 



েতের উৎ  : 

কৃপ্রি িযুপ্রক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃপ্রি গতবির্া ইনপ্রিটিউট, ৬ষ্ঠ  াংস্করন, স তেম্বর, ২০১৭। 

 

জাতের নাম : শুভ্রা 

জনপ্রিয় নাম : সনই 

উদ্ভাবনকারী িপ্রেষ্ঠান : বাাংলাতেশ কৃপ্রি গতবির্া ইনপ্রিটিউট (বাপ্রর)। 

গড় জীবনকাল িায ়(প্রেন): ১০০ 

জাতের ধরর্ : কতপাপ্রজট 

জাতের ববপ্রশষ্ট্য : 

োনা  াো, আটার  াতে প্রমশাতনা যায়।হাজার োনার ওজন ৩১০ -৩৩০গ্রাম। 

লাইন সেতক লাইতনর দূরত্ব (ইপ্রি ) : ৩০ 

চারা সেতক চারার দূরত্ব (ইপ্রি) : ১০ 

শেক িপ্রে ফলন (সকপ্রজ) : ১৮ - ২২ 

সহক্টর িপ্রে ফলন (টন) : ৩.৫-.৪.৫ 

িপ্রে শেক বীজেলায় বীতজর পপ্ররমান : ১০০ গ্রাম - ১২০ গ্রাম 

িপ্রে একর (১০০ শেতক) জপ্রম সরাপর্/বপন করতে বীতজর পপ্ররমান : ৮০ গ্রাম - ৯০ গ্রাম 

উৎপােতনর সমৌসুম : খপ্ররফ- ১ 

বপতনর উপযুক্ত  ময় : 

ফাল্গুতনর ১ম  প্তাহ সেতক সশি  প্তাহ। 

ফ ল সোলার  ময় : 

বীজ বপতনর ১০০ প্রেন পর ফ ল  াংগ্রহ করা হয়।  

েতের উৎ  : 

কৃপ্রি িযুপ্রক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃপ্রি গতবির্া ইনপ্রিটিউট, ৬ষ্ঠ  াংস্করন, স তেম্বর, ২০১৭। 

 

জাতের নাম : খইভুট্টা 

জনপ্রিয় নাম : সনই 

উদ্ভাবনকারী িপ্রেষ্ঠান : বাাংলাতেশ কৃপ্রি গতবির্া ইনপ্রিটিউট (বাপ্রর)। 

গড় জীবনকাল িায ়(প্রেন): ১০০ 

জাতের ধরর্ : কতপাপ্রজট 

জাতের ববপ্রশষ্ট্য : 



োনা স াট, খই এর জন্য উপতযাগী।হাজার োনার ওজন ১৪০-১৫০ গ্রাম। 

লাইন সেতক লাইতনর দূরত্ব (ইপ্রি ) : ২৮ 

চারা সেতক চারার দূরত্ব (ইপ্রি) : ১০ 

শেক িপ্রে ফলন (সকপ্রজ) : ১৪ - ১৬ 

সহক্টর িপ্রে ফলন (টন) : ২.৫-৩.৫ 

িপ্রে শেক বীজেলায় বীতজর পপ্ররমান : ৬০ গ্রাম - ৮০ গ্রাম 

িপ্রে একর (১০০ শেতক) জপ্রম সরাপর্/বপন করতে বীতজর পপ্ররমান : ৮০ গ্রাম - ৯০ গ্রাম 

উপতযাগী ভূপ্রমর সের্ী : মাঝাপ্রর উচু 

উপতযাগী মাটি : সোআঁশ, সবতল-সোআঁশ 

উৎপােতনর সমৌসুম : খপ্ররফ- ১ 

বপতনর উপযুক্ত  ময় : 

ফাল্গুতনর ১ম  প্তাহ সেতক সশি  প্তাহ। 

ফ ল সোলার  ময় : 

বীজ বপতনর ১০০ প্রেন পর ফ ল  াংগ্রহ করা হয়।  

েতের উৎ  : 

কৃপ্রি িযুপ্রক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃপ্রি গতবির্া ইনপ্রিটিউট, ৬ষ্ঠ  াংস্করন, স তেম্বর, ২০১৭। 

 

জাতের নাম : সমাহর 

জনপ্রিয় নাম : সনই 

উদ্ভাবনকারী িপ্রেষ্ঠান : বাাংলাতেশ কৃপ্রি গতবির্া ইনপ্রিটিউট (বাপ্রর)। 

গড় জীবনকাল িায ়(প্রেন): ১৪০ 

জাতের ধরর্ : বা াইকৃে 

জাতের ববপ্রশষ্ট্য : 

োনা উজ্জ্বল হলুে, উত্তম সগা-খাদ্য।হাজার োনার ওজন ১৮০-৩০০ গ্রাম। 

লাইন সেতক লাইতনর দূরত্ব (ইপ্রি ) : ৩০ 

চারা সেতক চারার দূরত্ব (ইপ্রি) : ১০ 

শেক িপ্রে ফলন (সকপ্রজ) : ২২ - ২৪ 

সহক্টর িপ্রে ফলন (টন) : ৫.০-৫.৫ 

িপ্রে শেক বীজেলায় বীতজর পপ্ররমান : ১০০ গ্রাম - ১২০ গ্রাম 

িপ্রে একর (১০০ শেতক) জপ্রম সরাপর্/বপন করতে বীতজর পপ্ররমান : ৮০ গ্রাম - ৯০ গ্রাম 



উপতযাগী ভূপ্রমর সের্ী : মাঝাপ্রর উচু 

উপতযাগী মাটি : সোআঁশ, সবতল-সোআঁশ 

উৎপােতনর সমৌসুম : খপ্ররফ- ১ 

বপতনর উপযুক্ত  ময় : 

ফাল্গুতনর ১ম  প্তাহ সেতক সশি  প্তাহ। 

ফ ল সোলার  ময় : 

বীজ বপতনর ১৪০ প্রেন পর ফ ল  াংগ্রহ করা হয়।  

েতের উৎ  : 

কৃপ্রি িযুপ্রক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃপ্রি গতবির্া ইনপ্রিটিউট, ৬ষ্ঠ  াংস্করন, স তেম্বর, ২০১৭। 

 

জাতের নাম : সমাহর 

জনপ্রিয় নাম : সনই 

উদ্ভাবনকারী িপ্রেষ্ঠান : বাাংলাতেশ কৃপ্রি গতবির্া ইনপ্রিটিউট (বাপ্রর)। 

গড় জীবনকাল িায ়(প্রেন): ১০০ 

জাতের ধরর্ : কতপাপ্রজট 

জাতের ববপ্রশষ্ট্য : 

োনা উজ্জ্বল হলুে, উত্তম সগা-খাদ্য।হাজার োনার ওজন ১৮০-৩০০ গ্রাম। 

লাইন সেতক লাইতনর দূরত্ব (ইপ্রি ) : ২৮ 

চারা সেতক চারার দূরত্ব (ইপ্রি) : ১০ 

শেক িপ্রে ফলন (সকপ্রজ) : ২০ - ২২ 

সহক্টর িপ্রে ফলন (টন) : ৩.৫-.৪.৫ 

িপ্রে শেক বীজেলায় বীতজর পপ্ররমান : ১০০ গ্রাম - ১২০ গ্রাম 

িপ্রে একর (১০০ শেতক) জপ্রম সরাপর্/বপন করতে বীতজর পপ্ররমান : ৮০ গ্রাম - ৯০ গ্রাম 

উপতযাগী ভূপ্রমর সের্ী : মাঝাপ্রর উচু 

উপতযাগী মাটি : সোআঁশ, সবতল-সোআঁশ 

উৎপােতনর সমৌসুম : রপ্রব 

বপতনর উপযুক্ত  ময় : 

কাপ্রেণক সেতক অগ্রহায়র্ ২য়  প্তাহ। 

ফ ল সোলার  ময় : 

বীজ বপতনর ৭৫ প্রেন পর ফ ল  াংগ্রহ করা হয়।  



েতের উৎ  : 

কৃপ্রি িযুপ্রক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃপ্রি গতবির্া ইনপ্রিটিউট, ৬ষ্ঠ  াংস্করন, স তেম্বর, ২০১৭। 

জাতের নাম : বাপ্রর ভূট্টা-৫ 

জনপ্রিয় নাম : সনই 

উদ্ভাবনকারী িপ্রেষ্ঠান : বাাংলাতেশ কৃপ্রি গতবির্া ইনপ্রিটিউট (বাপ্রর)। 

গড় জীবনকাল িায ়(প্রেন): ১৪৫ 

জাতের ধরর্ : কতপাপ্রজট 

জাতের ববপ্রশষ্ট্য : 

োনা হালকা হলুে।হাজার োনার ওজন ২৯০-৩১০ গ্রাম। 

লাইন সেতক লাইতনর দূরত্ব (ইপ্রি ) : ২৮ 

চারা সেতক চারার দূরত্ব (ইপ্রি) : ১০ 

শেক িপ্রে ফলন (সকপ্রজ) : ২০ - ২২ 

সহক্টর িপ্রে ফলন (টন) : ৬.০-৬.৫ 

িপ্রে শেক বীজেলায় বীতজর পপ্ররমান : ১০০ গ্রাম - ১২০ গ্রাম 

িপ্রে একর (১০০ শেতক) জপ্রম সরাপর্/বপন করতে বীতজর পপ্ররমান : ৮০ গ্রাম - ৯০ গ্রাম 

উপতযাগী ভূপ্রমর সের্ী : মাঝাপ্রর উচু 

উপতযাগী মাটি : সোআঁশ, সবতল-সোআঁশ 

উৎপােতনর সমৌসুম : রপ্রব 

বপতনর উপযুক্ত  ময় : 

কাপ্রেণক সেতক অগ্রহায়র্ ২য়  প্তাহ। 

ফ ল সোলার  ময় : 

বীজ বপতনর ৭৫ প্রেন পর ফ ল  াংগ্রহ করা হয়।  

েতের উৎ  : 

কৃপ্রি িযুপ্রক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃপ্রি গতবির্া ইনপ্রিটিউট, ৬ষ্ঠ  াংস্করন, স তেম্বর, ২০১৭। 

 

জাতের নাম : বারর ভূট্টা ৬ 

জনরিয় নাম : ননই 

উদ্ভাবনকারী িরেষ্ঠান : বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট (বারর)। 

গড় জীবনকাল িায ়(রেন): ১৫০ 

জাতের ধরণ : কতপারজট 



জাতের ববরশষ্ট্য : 

সমাচা মাঝারী আকাতরর।হাজার োনার ওজন ৩১৫-৩২৫ গ্রাম। 

লাইন নেতক লাইতনর দূরত্ব (ইরি ) : ৩০ 

চারা নেতক চারার দূরত্ব (ইরি) : ১০ 

শেক িরে ফলন (নকরজ) : ২৬ - ২৮ 

নেক্টর িরে ফলন (টন) : ৬.৫-৭.০ 

িরে শেক বীজেলায় বীতজর পররমান : ১০০ গ্রাম - ১২০ গ্রাম 

িরে একর (১০০ শেতক) জরম নরাপণ/বপন করতে বীতজর পররমান : ৮০ গ্রাম - ৯০ গ্রাম 

উপতযাগী ভূরমর নেণী : মাঝারর উচু 

উপতযাগী মাটি : নোআঁশ, নবতল-নোআঁশ 

উৎপােতনর নমৌসুম : ররব 

বপতনর উপযুক্ত সময় : 

কাপ্রেণক সেতক অগ্রহায়র্ ২য়  প্তাহ। 

ফসল নোলার সময় : 

বীজ বপতনর ৭৫ প্রেন পর ফ ল  াংগ্রহ করা হয়।  

েনথ্যর উৎস : 

কৃপ্রি িযুপ্রক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃপ্রি গতবির্া ইনপ্রিটিউট, ৬ষ্ঠ  াংস্করন, স তেম্বর, ২০১৭। 

 

জাতের নাম : বারর ভুট্টা-৭ 

জনরিয় নাম : ননই 

উদ্ভাবনকারী িরেষ্ঠান : বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট (বারর)। 

গড় জীবনকাল িায ়(রেন): ১৪০ 

জাতের ধরণ : কতপারজট 

জাতের ববরশষ্ট্য : 

োনা হলুে।হাজার োনার ওজন ৩৫০-৩৬০ গ্রাম। 

লাইন নেতক লাইতনর দূরত্ব (ইরি ) : ৩০ 

চারা নেতক চারার দূরত্ব (ইরি) : ১০ 

শেক িরে ফলন (নকরজ) : ২৬ - ৩০ 

নেক্টর িরে ফলন (টন) : ৬.০-৭.০ 

িরে শেক বীজেলায় বীতজর পররমান : ১০০ গ্রাম - ১২০ গ্রাম 



িরে একর (১০০ শেতক) জরম নরাপণ/বপন করতে বীতজর পররমান : ৮০ গ্রাম - ৯০ গ্রাম 

উপতযাগী ভূরমর নেণী : মাঝারর উচু 

উপতযাগী মাটি : নোআঁশ, নবতল-নোআঁশ 

উৎপােতনর নমৌসুম : ররব 

বপতনর উপযুক্ত সময় : 

কাপ্রেণক সেতক অগ্রহায়র্ ২য়  প্তাহ। 

ফসল নোলার সময় : 

বীজ বপতনর ৭৫ প্রেন পর ফ ল  াংগ্রহ করা হয়।  

েতথ্যর উৎস : 

কৃপ্রি িযুপ্রক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃপ্রি গতবির্া ইনপ্রিটিউট, ৬ষ্ঠ  াংস্করন, স তেম্বর, ২০১৭। 

 

জাতের নাম : বারর োইরিড ভুট্টা-১ 

জনরিয় নাম : ননই 

উদ্ভাবনকারী িরেষ্ঠান : বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট (বারর)। 

গড় জীবনকাল িায ়(রেন): ১৪৫ 

জাতের ধরণ : োইরিড 

জাতের ববরশষ্ট্য : 

োনা কমলা হলুে, বড়। হাজার োনার ওজন ৩৫০-৩৭৫ গ্রাম। 

লাইন নেতক লাইতনর দূরত্ব (ইরি ) : ৩০ 

চারা নেতক চারার দূরত্ব (ইরি) : ১০ 

শেক িরে ফলন (নকরজ) : ৩৮ - ৪০ 

নেক্টর িরে ফলন (টন) : ৭.৫-৯.৫ 

িরে শেক বীজেলায় বীতজর পররমান : ৭২ গ্রাম - ৮০ গ্রাম 

িরে একর (১০০ শেতক) জরম নরাপণ/বপন করতে বীতজর পররমান : ৮০ গ্রাম - ৯০ গ্রাম 

উপতযাগী ভূরমর নেণী : মাঝারর উচু 

উপতযাগী মাটি : নোআঁশ, নবতল-নোআঁশ 

উৎপােতনর নমৌসুম : ররব 

বপতনর উপযুক্ত সময় : 

কাপ্রেণক সেতক অগ্রহায়র্ ২য়  প্তাহ। 

ফসল নোলার সময় : 



বীজ বপতনর ৭৫ প্রেন পর ফ ল  াংগ্রহ করা হয়।  

েতথ্যর উৎস : 

কৃপ্রি িযুপ্রক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃপ্রি গতবির্া ইনপ্রিটিউট, ৬ষ্ঠ  াংস্করন, স তেম্বর, ২০১৭। 

 

জাতের নাম : বারর োইরিড ভুট্টা-২ 

জনরিয় নাম : ননই 

উদ্ভাবনকারী িরেষ্ঠান : বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট (বারর)। 

গড় জীবনকাল িায ়(রেন): ১৪৫ 

জাতের ধরণ : োইরিড 

জাতের ববরশষ্ট্য : 

োনা হলুে।হাজার োনার ওজন ৩৫৬.১ গ্রাম। 

লাইন নেতক লাইতনর দূরত্ব (ইরি ) : ৩০ 

চারা নেতক চারার দূরত্ব (ইরি) : ১০ 

শেক িরে ফলন (নকরজ) : ৩২ - ৩৬ 

নেক্টর িরে ফলন (টন) : ৮.০ -৯.০ 

িরে শেক বীজেলায় বীতজর পররমান : ৭২ গ্রাম - ৮০ গ্রাম 

িরে একর (১০০ শেতক) জরম নরাপণ/বপন করতে বীতজর পররমান : ৮০ গ্রাম - ৯০ গ্রাম 

উপতযাগী ভূরমর নেণী : মাঝারর উচু 

উপতযাগী মাটি : নোআঁশ, নবতল-নোআঁশ 

উৎপােতনর নমৌসুম : ররব 

বপতনর উপযুক্ত সময় : 

কাপ্রেণক সেতক অগ্রহায়র্ ২য়  প্তাহ। 

ফসল নোলার সময় : 

বীজ বপতনর ৭৫ প্রেন পর ফ ল  াংগ্রহ করা হয়।  

েতথ্যর উৎস : 

কৃপ্রি িযুপ্রক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃপ্রি গতবির্া ইনপ্রিটিউট, ৬ষ্ঠ  াংস্করন, স তেম্বর, ২০১৭। 

 

জাতের নাম : বারর োইরিড ভুট্টা-৩ 

জনরিয় নাম : ননই 

উদ্ভাবনকারী িরেষ্ঠান : বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট (বারর)। 



গড় জীবনকাল িায ়(রেন): ১৪৫ 

জাতের ধরণ : োইরিড 

জাতের ববরশষ্ট্য : 

োনা হলুে।হাজার োনার ওজন -৩৯২ গ্রাম। 

লাইন নেতক লাইতনর দূরত্ব (ইরি ) : ২৮ 

চারা নেতক চারার দূরত্ব (ইরি) : ১০ 

শেক িরে ফলন (নকরজ) : ৩৮ - ৪০ 

নেক্টর িরে ফলন (টন) : ৯.০-৯.৫ 

িরে শেক বীজেলায় বীতজর পররমান : ৭২ গ্রাম - ৮০ গ্রাম 

িরে একর (১০০ শেতক) জরম নরাপণ/বপন করতে বীতজর পররমান : ৮০ গ্রাম - ৯০ গ্রাম 

উপতযাগী ভূরমর নেণী : মাঝারর উচু 

উপতযাগী মাটি : নোআঁশ, নবতল-নোআঁশ 

উৎপােতনর নমৌসুম : ররব 

বপতনর উপযুক্ত সময় : 

কাপ্রেণক সেতক অগ্রহায়র্ ২য়  প্তাহ। 

ফসল নোলার সময় : 

বীজ বপতনর ৭৫ প্রেন পর ফ ল  াংগ্রহ করা হয়।  

েতথ্যর উৎস : 

কৃপ্রি িযুপ্রক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃপ্রি গতবির্া ইনপ্রিটিউট, ৬ষ্ঠ  াংস্করন, স তেম্বর, ২০১৭। 

 

জাতের নাম : বারর োইরিড ভুট্টা-৪ 

জনরিয় নাম : ননই 

উদ্ভাবনকারী িরেষ্ঠান : বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট (বারর)। 

গড় জীবনকাল িায ়(রেন): ১৪৩ 

জাতের ধরণ : োইরিড 

জাতের ববরশষ্ট্য : 

োনা হলুে।হাজার োনার ওজন ৩৪৯ গ্রাম। 

লাইন নেতক লাইতনর দূরত্ব (ইরি ) : ৩০ 

চারা নেতক চারার দূরত্ব (ইরি) : ১০ 

শেক িরে ফলন (নকরজ) : ৩০ - ৩৫ 



নেক্টর িরে ফলন (টন) : ৭.৪-৯.৫ 

িরে শেক বীজেলায় বীতজর পররমান : ৭২ গ্রাম - ৮০ গ্রাম 

িরে একর (১০০ শেতক) জরম নরাপণ/বপন করতে বীতজর পররমান : ৮০ গ্রাম - ৯০ গ্রাম 

উপতযাগী ভূরমর নেণী : মাঝারর উচু 

উপতযাগী মাটি : নোআঁশ, নবতল-নোআঁশ 

উৎপােতনর নমৌসুম : ররব 

বপতনর উপযুক্ত সময় : 

কাপ্রেণক সেতক অগ্রহায়র্ ২য়  প্তাহ। 

ফসল নোলার সময় : 

বীজ বপতনর ৭৫ প্রেন পর ফ ল  াংগ্রহ করা হয়।  

েতথ্যর উৎস : 

কৃপ্রি িযুপ্রক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃপ্রি গতবির্া ইনপ্রিটিউট, ৬ষ্ঠ  াংস্করন, স তেম্বর, ২০১৭। 

 

জাতের নাম : বারর োইরিড ভুট্টা-৫ 

জনরিয় নাম : ননই 

উদ্ভাবনকারী িরেষ্ঠান : বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট (বারর)। 

গড় জীবনকাল িায ়(রেন): ১৪২ 

জাতের ধরণ : োইরিড 

জাতের ববরশষ্ট্য : 

োনা কমলা বতর্ ণর, উচ্চমাতনর আপ্রমি আত ।হাজার োনার ওজন .৯০-৩১০ গ্রাম। 

লাইন নেতক লাইতনর দূরত্ব (ইরি ) : ৩০ 

চারা নেতক চারার দূরত্ব (ইরি) : ১০ 

শেক িরে ফলন (নকরজ) : ৩৮ - ৪০ 

নেক্টর িরে ফলন (টন) : ১০.০-১০.৫ 

িরে শেক বীজেলায় বীতজর পররমান : ৭২ গ্রাম - ৮০ গ্রাম 

িরে একর (১০০ শেতক) জরম নরাপণ/বপন করতে বীতজর পররমান : ৮০ গ্রাম - ৯০ গ্রাম 

উপতযাগী ভূরমর নেণী : মাঝারর উচু 

উপতযাগী মাটি : নোআঁশ, নবতল-নোআঁশ 

উৎপােতনর নমৌসুম : ররব 

বপতনর উপযুক্ত সময় : 



কাপ্রেণক সেতক অগ্রহায়র্ ২য়  প্তাহ। 

ফসল নোলার সময় : 

বীজ বপতনর ৭৫ প্রেন পর ফ ল  াংগ্রহ করা হয়।  

েনথ্যর উৎস : 

কৃপ্রি িযুপ্রক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃপ্রি গতবির্া ইনপ্রিটিউট, ৬ষ্ঠ  াংস্করন, স তেম্বর, ২০১৭। 

 

জাতের নাম : বারর োইরিড ভুট্টা-৬ 

জনরিয় নাম : ননই 

উদ্ভাবনকারী িরেষ্ঠান : বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট (বারর)। 

গড় জীবনকাল িায ়(রেন): ১৪২ 

জাতের ধরণ : োইরিড 

জাতের ববরশষ্ট্য : 

োনা হালকা হলুে।হাজার োনার ওজন ৩৮২-৩৯২ গ্রাম। 

লাইন নেতক লাইতনর দূরত্ব (ইরি ) : ২৮ 

চারা নেতক চারার দূরত্ব (ইরি) : ১০ 

শেক িরে ফলন (নকরজ) : ৩৮ - ৪০ 

নেক্টর িরে ফলন (টন) : ৯.৮-১০.০ 

িরে শেক বীজেলায় বীতজর পররমান : ৭২ গ্রাম - ৮০ গ্রাম 

উপতযাগী ভূরমর নেণী : মাঝারর উচু , মাঝারর রনচু জরম 

উপতযাগী মাটি : নোআঁশ, নবতল-নোআঁশ 

উৎপােতনর নমৌসুম : ররব 

বপতনর উপযুক্ত সময় : 

কাপ্রেণক সেতক অগ্রহায়র্ ২য়  প্তাহ। 

ফসল নোলার সময় : 

বীজ বপতনর ৭৫ প্রেন পর ফ ল  াংগ্রহ করা হয়।  

েতথ্যর উৎস : 

কৃপ্রি িযুপ্রক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃপ্রি গতবির্া ইনপ্রিটিউট, ৬ষ্ঠ  াংস্করন, স তেম্বর, ২০১৭। 

 

জাতের নাম : বারর োইরিড ভুট্টা-৭ 

জনরিয় নাম : ননই 



উদ্ভাবনকারী িরেষ্ঠান : বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট (বারর)। 

গড় জীবনকাল িায ়(রেন): ১৩৭ 

জাতের ধরণ : োইরিড 

জাতের ববরশষ্ট্য : 

োনা আকি ণর্ীয় কমলা হলুে।হাজার োনার ওজন ৩৪০ -৩৬০ গ্রাম। 

লাইন নেতক লাইতনর দূরত্ব (ইরি ) : ২৮ 

চারা নেতক চারার দূরত্ব (ইরি) : ১০ 

শেক িরে ফলন (নকরজ) : ৪২ - ৪৬ 

নেক্টর িরে ফলন (টন) : ১০.৫-১১ 

িরে শেক বীজেলায় বীতজর পররমান : ৭২ গ্রাম - ৮০ গ্রাম 

উপতযাগী ভূরমর নেণী : মাঝারর উচু , মাঝারর রনচু জরম 

উপতযাগী মাটি : নোআঁশ, নবতল-নোআঁশ 

উৎপােতনর নমৌসুম : ররব 

বপতনর উপযুক্ত সময় : 

কাপ্রেণক সেতক অগ্রহায়র্ ২য়  প্তাহ। 

ফসল নোলার সময় : 

বীজ বপতনর ৭৫ প্রেন পর ফ ল  াংগ্রহ করা হয়।  

েতথ্যর উৎস : 

কৃপ্রি িযুপ্রক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃপ্রি গতবির্া ইনপ্রিটিউট, ৬ষ্ঠ  াংস্করন, স তেম্বর, ২০১৭। 

 

জাতের নাম : বারর োইরিড ভুট্টা-৮ 

জনরিয় নাম : ননই 

উদ্ভাবনকারী িরেষ্ঠান : বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট (বারর)। 

গড় জীবনকাল িায ়(রেন): ১৪৩ 

জাতের ধরণ : োইরিড 

জাতের ববরশষ্ট্য : 

োনা আকি ণর্ীয় হলুে।হাজার োনার ওজন ৩৯২-৩৯৫ গ্রাম। 

লাইন নেতক লাইতনর দূরত্ব (ইরি ) : ২৮ 

চারা নেতক চারার দূরত্ব (ইরি) : ১০ 

শেক িরে ফলন (নকরজ) : ৪৬ - ৫০ 



নেক্টর িরে ফলন (টন) : ৯.৭০-১১.৫ 

িরে শেক বীজেলায় বীতজর পররমান : ৭২ গ্রাম - ৮০ গ্রাম 

উপতযাগী ভূরমর নেণী : মাঝারর উচু , মাঝারর রনচু জরম 

উপতযাগী মাটি : নোআঁশ, নবতল-নোআঁশ 

উৎপােতনর নমৌসুম : ররব 

বপতনর উপযুক্ত সময় : 

কাপ্রেণক সেতক অগ্রহায়র্ ২য়  প্তাহ। 

ফসল নোলার সময় : 

বীজ বপতনর ৭৫ প্রেন পর ফ ল  াংগ্রহ করা হয়।োনা হলুে।হাজার োনার ওজন ৩৫০-৩৬০ গ্রাম। 

েতথ্যর উৎস : 

কৃপ্রি িযুপ্রক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃপ্রি গতবির্া ইনপ্রিটিউট, ৬ষ্ঠ  াংস্করন, স তেম্বর, ২০১৭। 

 

জাতের নাম : বারর োইরিড ভূট্টা-৯ 

জনরিয় নাম : ননই 

উদ্ভাবনকারী িরেষ্ঠান : রব এ আর আই। 

গড় জীবনকাল িায ়(রেন): ১৪০-১৪৫ 

জাতের ধরণ : োইরিড 

জাতের ববরশষ্ট্য : 

হলুে।হাজার োনার ওজন ৩৪০-৩৬০ গ্রাম। 

লাইন নেতক লাইতনর দূরত্ব (ইরি ) : ২৮ 

চারা নেতক চারার দূরত্ব (ইরি) : ১০ 

শেক িরে ফলন (নকরজ) : ৪৬ - ৫০ 

নেক্টর িরে ফলন (টন) : ১০.২০-১২.০ 

িরে শেক বীজেলায় বীতজর পররমান : ৭২ গ্রাম - ৮০ গ্রাম 

উপতযাগী ভূরমর নেণী : মাঝারর উচু , মাঝারর রনচু জরম 

উপতযাগী মাটি : নোআঁশ, নবতল-নোআঁশ 

উৎপােতনর নমৌসুম : ররব 

বপতনর উপযুক্ত সময় : 

কাপ্রেণক সেতক অগ্রহায়র্ ২য়  প্তাহ। 

ফসল নোলার সময় : 



বীজ বপতনর ৭৫ প্রেন পর ফ ল  াংগ্রহ করা হয়।োনা হলুে।হাজার োনার ওজন ৩৫০-৩৬০ গ্রাম। 

েতথ্যর উৎস : 

কৃপ্রি িযুপ্রক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃপ্রি গতবির্া ইনপ্রিটিউট, ৬ষ্ঠ  াংস্করন, স তেম্বর, ২০১৭। 

 

জাতের নাম : বারর োইরিড ভূট্টা-১০ 

জনরিয় নাম : ননই 

উদ্ভাবনকারী িরেষ্ঠান : বাাংলাবাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট (বারর)। 

গড় জীবনকাল িায ়(রেন): ১৪৫ 

জাতের ধরণ : োইরিড 

জাতের ববরশষ্ট্য : 

হাজার োনার ওজন ৩৫০-৩৬০ গ্রাম। 

লাইন নেতক লাইতনর দূরত্ব (ইরি ) : ২৮ 

চারা নেতক চারার দূরত্ব (ইরি) : ১০ 

শেক িরে ফলন (নকরজ) : ৪০ - ৪২ 

নেক্টর িরে ফলন (টন) : ৯.০-১১.৫ 

িরে শেক বীজেলায় বীতজর পররমান : ৭২ গ্রাম - ৮০ গ্রাম 

উপতযাগী ভূরমর নেণী : মাঝারর উচু , মাঝারর রনচু জরম 

উপতযাগী মাটি : নোআঁশ, নবতল-নোআঁশ 

উৎপােতনর নমৌসুম : ররব 

বপতনর উপযুক্ত সময় : 

কাপ্রেণক সেতক অগ্রহায়র্ ২য়  প্তাহ। 

ফসল নোলার সময় : 

বীজ বপতনর ৭৫ প্রেন পর ফ ল  াংগ্রহ করা হয়।  

েতথ্যর উৎস : 

কৃপ্রি িযুপ্রক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃপ্রি গতবির্া ইনপ্রিটিউট, ৬ষ্ঠ  াংস্করন, স তেম্বর, ২০১৭। 

 

জাতের নাম : বারর োইরিড ভূট্টা-১১ 

জনরিয় নাম : ননই 

উদ্ভাবনকারী িরেষ্ঠান : বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট (বারর)। 

গড় জীবনকাল িায ়(রেন): ১৫০ 



জাতের ধরণ : োইরিড 

জাতের ববরশষ্ট্য : 

োনা কমলা হলুে রাংতয়র প্রিন্ট টাইপ, হাজার োনার ওজন ৩৫০-৩৬০ গ্রাম। 

লাইন নেতক লাইতনর দূরত্ব (ইরি ) : ২৮ 

চারা নেতক চারার দূরত্ব (ইরি) : ১০ 

শেক িরে ফলন (নকরজ) : ৪২ - ৪৬ 

নেক্টর িরে ফলন (টন) : ১০.৫-১১.৫ 

িরে শেক বীজেলায় বীতজর পররমান : ৭২ গ্রাম - ৮০ গ্রাম 

উপতযাগী ভূরমর নেণী : মাঝারর উচু , মাঝারর রনচু জরম 

উপতযাগী মাটি : নোআঁশ, নবতল-নোআঁশ 

উৎপােতনর নমৌসুম : ররব 

বপতনর উপযুক্ত সময় : 

কাপ্রেণক সেতক অগ্রহায়র্ ২য়  প্তাহ। 

ফসল নোলার সময় : 

বীজ বপতনর ৭০ প্রেন পর ফ ল  াংগ্রহ করা হয়। 

েতথ্যর উৎস : 

কৃপ্রি িযুপ্রক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃপ্রি গতবির্া ইনপ্রিটিউট, ৬ষ্ঠ  াংস্করন, স তেম্বর, ২০১৭। 

 

জাতের নাম : বারর রমরষ্ট্ ভূট্টা-১ 

জনরিয় নাম : ননই 

উদ্ভাবনকারী িরেষ্ঠান : বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট (বারর)। 

গড় জীবনকাল িায ়(রেন): ১১৭ 

ফলতনর গুণগে ববরশষ্ট্য : কাঁচা অবস্থায় খাওয়া যায়, রিটারমন এ সমৃদ্ধ। 

জাতের ধরণ : োইরিড 

জাতের ববরশষ্ট্য : 

সহতল পড়া িপ্রেতরাধী। 

লাইন নেতক লাইতনর দূরত্ব (ইরি ) : ২৮ 

চারা নেতক চারার দূরত্ব (ইরি) : ১০ 

শেক িরে ফলন (নকরজ) : ৪০ - ৪২ 

নেক্টর িরে ফলন (টন) : ৯.৫-১০.৫ 



িরে শেক বীজেলায় বীতজর পররমান : ৭২ গ্রাম - ৮০ গ্রাম 

উপতযাগী মাটি : নোআঁশ, নবতল-নোআঁশ 

উৎপােতনর নমৌসুম : ররব 

বপতনর উপযুক্ত সময় : 

 কাপ্রেণক সেতক  অগ্রহায়র্ ২য়  প্তাহ। 

ফসল নোলার সময় : 

বীজ বপতনর ৭৫ প্রেন পর ফ ল  াংগ্রহ করা হয়। 

েতথ্যর উৎস : 

কৃপ্রি িযুপ্রক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃপ্রি গতবির্া ইনপ্রিটিউট, ৬ষ্ঠ  াংস্করন, স তেম্বর, ২০১৭। 

 

জাতের নাম : বারর নবরব কন ন ১ 

জনরিয় নাম : ননই 

উদ্ভাবনকারী িরেষ্ঠান : বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট(বারর) 

গড় জীবনকাল িায ়(রেন): ৭৫ 

ফলতনর গুণগে ববরশষ্ট্য : কাচা অবস্থায় খাওয়া যায়। 

জাতের ধরণ : োইরিড 

জাতের ববরশষ্ট্য : 

িপ্রে গাত  খাবার উপতযাগী ২ টি সমাচা উৎপন্ন েয়। 

লাইন নেতক লাইতনর দূরত্ব (ইরি ) : ২৪ 

চারা নেতক চারার দূরত্ব (ইরি) : ১০ 

শেক িরে ফলন (নকরজ) : ৫ - ৫.৫ 

নেক্টর িরে ফলন (টন) : ১.২৫-১.৩০ 

িরে শেক বীজেলায় বীতজর পররমান : ৭২ গ্রাম - ৮০ গ্রাম 

উপতযাগী ভূরমর নেণী : মাঝারর উচু , মাঝারর রনচু জরম 

উপতযাগী মাটি : নোআঁশ, নবতল-নোআঁশ 

উৎপােতনর নমৌসুম : ররব 

বপতনর উপযুক্ত সময় : 

কাপ্রেণক সেতক  অগ্রহায়র্ ২য়  প্তাহ। 

ফসল নোলার সময় : 

বীজ বপতনর ৭৫ প্রেন পর ফ ল  াংগ্রহ করা হয়। 



েতথ্যর উৎস : 

কৃপ্রি িযুপ্রক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃপ্রি গতবির্া ইনপ্রিটিউট, ৬ষ্ঠ  াংস্করন, স তেম্বর, ২০১৭। 

জাতের নাম : বারর ভুট্টা-৫ 

জনরিয় নাম : ননই 

উদ্ভাবনকারী িরেষ্ঠান : বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট (বারর)। 

গড় জীবনকাল িায ়(রেন): ১১০ 

জাতের ধরণ : কতপারজট 

জাতের ববরশষ্ট্য : 

োনা োলকা েলুে।োজার োনার ওজন  ২৯০-৩১০ গ্রাম। 

লাইন নেতক লাইতনর দূরত্ব (ইরি ) : ৩০ 

চারা নেতক চারার দূরত্ব (ইরি) : ১০ 

শেক িরে ফলন (তকরজ) : ১২ - ১৬ 

নেক্টর িরে ফলন (টন) : ৩.০-৪.০ 

িরে শেক বীজেলায় বীতজর পররমান : ৮০ গ্রাম - ৯০ গ্রাম 

উপতযাগী ভূরমর নেণী : মাঝারর রনচু জরম 

উপতযাগী মাটি : নোআঁশ, নবতল-তোআঁশ 

উৎপােতনর নমৌসুম : খররফ- ১ 

বপতনর উপযুক্ত সময় : 

ফাল্গুতনর ১ম সপ্তাে নেতক নশি সপ্তাে। 

ফসল নোলার সময় : 

বীজ বপতনর ১১০ রেন পর ফসল সাংগ্রে করা েয়।  

েতথ্যর উৎস : 

কৃপ্রি িযুপ্রক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃপ্রি গতবির্া ইনপ্রিটিউট, ৬ষ্ঠ  াংস্করর্, স তেম্বর, ২০১৭। 

 

জাতের নাম : বারর ভুট্টা-৬ 

জনরিয় নাম : ননই 

উদ্ভাবনকারী িরেষ্ঠান : বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট (বারর)। 

গড় জীবনকাল িায ়(রেন): ১০৫ 

জাতের ধরণ : কতপারজট 

জাতের ববরশষ্ট্য : 

োনা োলকা েলুে।োজার োনার ওজন  ৩৮২-৩৯২ গ্রাম। 



লাইন নেতক লাইতনর দূরত্ব (ইরি ) : ৩০ 

চারা নেতক চারার দূরত্ব (ইরি) : ১০ 

শেক িরে ফলন (নকরজ) : ২০ - ২২ 

নেক্টর িরে ফলন (টন) : ৫.০-৫.৫ টন 

িরে শেক বীজেলায় বীতজর পররমান : ৮০ গ্রাম - ৯০ গ্রাম 

উপতযাগী ভূরমর নেণী : মাঝারর রনচু জরম 

উপতযাগী মাটি : নোআঁশ, নবতল-নোআঁশ 

উৎপােতনর নমৌসুম : খররফ- ১ 

বপতনর উপযুক্ত সময় : 

ফাল্গুতনর ১ম সপ্তাে নেতক নশি সপ্তাে। 

ফসল নোলার সময় : 

বীজ বপতনর ১০৫ রেন পর ফসল সাংগ্রে করা েয়। 

 

েতথ্যর উৎস : 

কৃপ্রি িযুপ্রক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃপ্রি গতবির্া ইনপ্রিটিউট, ৬ষ্ঠ  াংস্করর্, স তেম্বর, ২০১৭। 

জাতের নাম : বারর ভুট্টা-৭ 

জনরিয় নাম : ননই 

উদ্ভাবনকারী িরেষ্ঠান : বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট (বারর)। 

গড় জীবনকাল িায ়(রেন): ১১০ 

জাতের ধরণ : কতপারজট 

জাতের ববরশষ্ট্য : 

োনা আকি ণর্ীয়  কমলা হলুে।হাজার োনার ওজন  ৩৪০ -৩৬০ গ্রাম। 

লাইন নেতক লাইতনর দূরত্ব (ইরি ) : ২৪ 

চারা নেতক চারার দূরত্ব (ইরি) : ৮ 

শেক িরে ফলন (নকরজ) : ২০ - ২৪ 

নেক্টর িরে ফলন (টন) : ৫-৬ 

িরে শেক বীজেলায় বীতজর পররমান : ৮০ গ্রাম - ৯০ গ্রাম 

উপতযাগী ভূরমর নেণী : মাঝারর রনচু জরম 

উপতযাগী মাটি : নোআঁশ, নবতল-নোআঁশ 

উৎপােতনর নমৌসুম : খররফ- ১ 



বপতনর উপযুক্ত সময় : 

ফাল্গুতনর ১ম সপ্তাে নেতক নশি সপ্তাে। 

ফসল নোলার সময় : 

বীজ বপতনর ১১০ রেন পর ফসল সাংগ্রে করা েয়।  

েতথ্যর উৎস : 

কৃপ্রি িযুপ্রক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃপ্রি গতবির্া ইনপ্রিটিউট, ৬ষ্ঠ  াংস্করর্, স তেম্বর, ২০১৭। 

জাতের নাম : বারর োইরিড ভুট্টা-১ 

জনরিয় নাম : ননই 

উদ্ভাবনকারী িরেষ্ঠান : বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট (বারর)। 

গড় জীবনকাল িায ়(রেন): ১১০ 

জাতের ধরণ : োইরিড 

জাতের ববরশষ্ট্য : 

োনা কমলা হলুে, বড়। হাজার োনার ওজন  ৩৫০-৩৭৫ গ্রাম। 

লাইন নেতক লাইতনর দূরত্ব (ইরি ) : ৩০ 

চারা নেতক চারার দূরত্ব (ইরি) : ১০ 

শেক িরে ফলন (নকরজ) : ২০ - ২৪ 

নেক্টর িরে ফলন (টন) : ৫.০-৬.৫ টন 

িরে শেক বীজেলায় বীতজর পররমান : ৮০ গ্রাম - ৯০ গ্রাম 

উপতযাগী ভূরমর নেণী : মাঝারর রনচু জরম 

উপতযাগী মাটি : নোআঁশ, নবতল-নোআঁশ 

উৎপােতনর নমৌসুম : খররফ- ১ 

বপতনর উপযুক্ত সময় : 

ফাল্গুতনর ১ম সপ্তাে নেতক নশি সপ্তাে। 

ফসল নোলার সময় : 

বীজ বপতনর ১১০ রেন পর ফসল সাংগ্রে করা েয়।  

েতথ্যর উৎস : 

কৃপ্রি িযুপ্রক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃপ্রি গতবির্া ইনপ্রিটিউট, ৬ষ্ঠ  াংস্করর্, স তেম্বর, ২০১৭। 

জাতের নাম : বারর োইরিড ভুট্টা-২ 

জনরিয় নাম : ননই 

উদ্ভাবনকারী িরেষ্ঠান : বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট (বারর)। 



গড় জীবনকাল িায ়(রেন): ১১০ 

জাতের ধরণ : োইরিড 

জাতের ববরশষ্ট্য : 

োনা হলুে।হাজার োনার ওজন  ৩৫৬.১ গ্রাম। 

লাইন নেতক লাইতনর দূরত্ব (ইরি ) : ২৪ 

চারা নেতক চারার দূরত্ব (ইরি) : ১০ 

শেক িরে ফলন (নকরজ) : ২০ - ২৪ 

নেক্টর িরে ফলন (টন) : ৫.৫- ৬.০ টন 

িরে শেক বীজেলায় বীতজর পররমান : ৮০ গ্রাম - ৯০ গ্রাম 

উপতযাগী ভূরমর নেণী : মাঝারর উচু 

উপতযাগী মাটি : নোআঁশ, নবতল-নোআঁশ 

উৎপােতনর নমৌসুম : খররফ- ১ 

বপতনর উপযুক্ত সময় : 

ফাল্গুতনর ১ম সপ্তাে নেতক নশি সপ্তাে। 

ফসল নোলার সময় : 

বীজ বপতনর ১১০ রেন পর ফসল সাংগ্রে করা েয়।  

েতথ্যর উৎস : 

কৃপ্রি িযুপ্রক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃপ্রি গতবির্া ইনপ্রিটিউট, ৬ষ্ঠ  াংস্করর্, স তেম্বর, ২০১৭। 

জাতের নাম : বারর োইরিড ভুট্টা-৩ 

জনরিয় নাম : ননই 

উদ্ভাবনকারী িরেষ্ঠান : বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট (বারর)। 

গড় জীবনকাল িায ়(রেন): ১০৫ 

জাতের ধরণ : োইরিড 

জাতের ববরশষ্ট্য : 

োনা হলুে।হাজার োনার ওজন  -৩৯২ গ্রাম। 

লাইন নেতক লাইতনর দূরত্ব (ইরি ) : ৩০ 

চারা নেতক চারার দূরত্ব (ইরি) : ১০ 

শেক িরে ফলন (নকরজ) : ২০ - ২২ 

নেক্টর িরে ফলন (টন) : ৫.০-৫.৫ টন 

িরে শেক বীজেলায় বীতজর পররমান : ৮০ গ্রাম - ৯০ গ্রাম 



উপতযাগী ভূরমর নেণী : মাঝারর উচু 

উপতযাগী মাটি : নোআঁশ, নবতল-নোআঁশ 

উৎপােতনর নমৌসুম : খররফ- ১ 

বপতনর উপযুক্ত সময় : 

ফাল্গুতনর ১ম সপ্তাে নেতক নশি সপ্তাে। 

ফসল নোলার সময় : 

বীজ বপতনর ১১০ রেন পর ফসল সাংগ্রে করা েয়।  

েতথ্যর উৎস : 

কৃপ্রি িযুপ্রক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃপ্রি গতবির্া ইনপ্রিটিউট, ৬ষ্ঠ  াংস্করর্, স তেম্বর, ২০১৭। 

জাতের নাম : বারর োইরিড ভুট্টা-৪ 

জনরিয় নাম : ননই 

উদ্ভাবনকারী িরেষ্ঠান : বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট (বারর)। 

গড় জীবনকাল িায ়(রেন): ১১০ 

জাতের ধরণ : োইরিড 

জাতের ববরশষ্ট্য : 

োনা হলুে।হাজার োনার ওজন ৩৪৯ গ্রাম। 

লাইন নেতক লাইতনর দূরত্ব (ইরি ) : ২৪ 

চারা নেতক চারার দূরত্ব (ইরি) : ১০ 

শেক িরে ফলন (নকরজ) : ২২ - ২৪ 

নেক্টর িরে ফলন (টন) : ৫.০-৫.৫ টন 

িরে শেক বীজেলায় বীতজর পররমান : ৮০ গ্রাম - ৯০ গ্রাম 

উপতযাগী ভূরমর নেণী : মাঝারর উচু 

উপতযাগী মাটি : নোআঁশ, নবতল-নোআঁশ 

উৎপােতনর নমৌসুম : খররফ- ১ 

বপতনর উপযুক্ত সময় : 

ফাল্গুতনর ১ম সপ্তাে নেতক নশি সপ্তাে। 

ফসল নোলার সময় : 

বীজ বপতনর ১১০ রেন পর ফসল সাংগ্রে করা েয়।  

েতথ্যর উৎস : 

কৃপ্রি িযুপ্রক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃপ্রি গতবির্া ইনপ্রিটিউট, ৬ষ্ঠ  াংস্করর্, স তেম্বর, ২০১৭। 



জাতের নাম : বারর োইরিড় ভুট্টা-৫ 

জনরিয় নাম : ননই 

উদ্ভাবনকারী িরেষ্ঠান : বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট (বারর)। 

গড় জীবনকাল িায ়(রেন): ১০৫ 

জাতের ধরণ : োইরিড 

জাতের ববরশষ্ট্য : 

োনা কমলা বতর্ ণর, উচ্চমাতনর আপ্রমি আত ।হাজার োনার ওজন  .৯০-৩১০ গ্রাম। 

লাইন নেতক লাইতনর দূরত্ব (ইরি ) : ৩০ 

চারা নেতক চারার দূরত্ব (ইরি) : ১০ 

শেক িরে ফলন (নকরজ) : ৩৬ - ৪০ 

নেক্টর িরে ফলন (টন) : ৯.০-১০.০ 

িরে শেক বীজেলায় বীতজর পররমান : ৮০ গ্রাম - ৯০ গ্রাম 

উপতযাগী ভূরমর নেণী : মাঝারর উচু 

উপতযাগী মাটি : নোআঁশ, নবতল-নোআঁশ 

উৎপােতনর নমৌসুম : খররফ- ১ 

বপতনর উপযুক্ত সময় : 

ফাল্গুতনর ১ম সপ্তাে নেতক নশি সপ্তাে। 

ফসল নোলার সময় : 

বীজ বপতনর ১০৫ রেন পর ফসল সাংগ্রে করা েয়। 

 

েতথ্যর উৎস : 

কৃপ্রি িযুপ্রক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃপ্রি গতবির্া ইনপ্রিটিউট, ৬ষ্ঠ  াংস্করর্, স তেম্বর, ২০১৭। 

জাতের নাম : বারর োইরিড ভুট্টা-৬ 

জনরিয় নাম : ননই 

উদ্ভাবনকারী িরেষ্ঠান : বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট (বারর)। 

গড় জীবনকাল িায ়(রেন): ১১০ 

জাতের ধরণ : োইরিড 

জাতের ববরশষ্ট্য : 

োনা োলকা েলুে।োজার োনার ওজন  ৩৮২-৩৯২ গ্রাম 

লাইন নেতক লাইতনর দূরত্ব (ইরি ) : ৩০ 



চারা নেতক চারার দূরত্ব (ইরি) : ১০ 

শেক িরে ফলন (নকরজ) : ৩৬ - ৪০ 

নেক্টর িরে ফলন (টন) : ৯.০-১০.০ টন 

িরে শেক বীজেলায় বীতজর পররমান : ৮০ গ্রাম - ৯০ গ্রাম 

উপতযাগী ভূরমর নেণী : মাঝারর উচু 

উপতযাগী মাটি : নোআঁশ, নবতল-নোআঁশ 

উৎপােতনর নমৌসুম : খররফ- ১ 

বপতনর উপযুক্ত সময় : 

ফাল্গুতনর ১ম সপ্তাে নেতক নশি সপ্তাে। 

ফসল নোলার সময় : 

বীজ বপতনর ১১০ রেন পর ফসল সাংগ্রে করা েয়।  

েতথ্যর উৎস : 

কৃপ্রি িযুপ্রক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃপ্রি গতবির্া ইনপ্রিটিউট, ৬ষ্ঠ  াংস্করর্, স তেম্বর, ২০১৭। 

জাতের নাম : বারর োইরিড় ভুট্টা-৭ 

জনরিয় নাম : ননই 

উদ্ভাবনকারী িরেষ্ঠান : বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট (বারর)। 

গড় জীবনকাল িায ়(রেন): ১১০ 

জাতের ধরণ : োইরিড 

জাতের ববরশষ্ট্য : 

গ্রাম।োনা কমলা বতর্ ণর, উচ্চমাতনর আপ্রমি আত ।হাজার োনার ওজন  .৯০-৩১০ গ্রাম। 

লাইন নেতক লাইতনর দূরত্ব (ইরি ) : ৩০ 

চারা নেতক চারার দূরত্ব (ইরি) : ১০ 

শেক িরে ফলন (নকরজ) : ৩৬ - ৩৮ 

নেক্টর িরে ফলন (টন) : ৯.০০- ৯.৫ টন 

িরে শেক বীজেলায় বীতজর পররমান : ৮০ গ্রাম - ৯০ গ্রাম 

উপতযাগী ভূরমর নেণী : মাঝারর উচু 

উপতযাগী মাটি : নোআঁশ, নবতল-নোআঁশ 

উৎপােতনর নমৌসুম : খররফ- ১ 

বপতনর উপযুক্ত সময় : 

ফাল্গুতনর ১ম সপ্তাে নেতক নশি সপ্তাে। 



ফসল নোলার সময় : 

বীজ বপতনর ১১০ রেন পর ফসল সাংগ্রে করা েয়।  

েতথ্যর উৎস : 

কৃপ্রি িযুপ্রক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃপ্রি গতবির্া ইনপ্রিটিউট, ৬ষ্ঠ  াংস্করর্, স তেম্বর, ২০১৭। 

জাতের নাম : বারর োইরিড় ভুট্টা-৮ 

জনরিয় নাম : ননই 

উদ্ভাবনকারী িরেষ্ঠান : বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট (বারর)। 

গড় জীবনকাল িায ়(রেন): ১০৫ 

জাতের ধরণ : োইরিড 

জাতের ববরশষ্ট্য : 

োনা আকি ণর্ীয় হলুে।হাজার োনার ওজন  ৩৯২-৩৯৫ গ্রাম। 

লাইন নেতক লাইতনর দূরত্ব (ইরি ) : ২৪ 

চারা নেতক চারার দূরত্ব (ইরি) : ১০ 

শেক িরে ফলন (নকরজ) : ৩৬ - ৪০ 

নেক্টর িরে ফলন (টন) : ৯.৫- ১০.০ টন 

িরে শেক বীজেলায় বীতজর পররমান : ৮০ গ্রাম - ৯০ গ্রাম 

উপতযাগী ভূরমর নেণী : মাঝারর উচু 

উপতযাগী মাটি : নোআঁশ, নবতল-নোআঁশ 

উৎপােতনর নমৌসুম : খররফ- ১ 

বপতনর উপযুক্ত সময় : 

ফাল্গুতনর ১ম সপ্তাে নেতক নশি সপ্তাে। 

ফসল নোলার সময় : 

বীজ বপতনর ১১০ রেন পর ফসল সাংগ্রে করা েয়।  

েতথ্যর উৎস : 

কৃপ্রি িযুপ্রক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃপ্রি গতবির্া ইনপ্রিটিউট, ৬ষ্ঠ  াংস্করর্, স তেম্বর, ২০১৭। 

জাতের নাম : বারর োইরিড় ভুট্টা-৯ 

জনরিয় নাম : ননই 

উদ্ভাবনকারী িরেষ্ঠান : বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট (বারর)। 

গড় জীবনকাল িায ়(রেন): ১১০ 

জাতের ধরণ : োইরিড 



জাতের ববরশষ্ট্য : 

োনা কমলা হলুে।হাজার োনার ওজন  ৩৪০-৩৬০ গ্রাম। 

লাইন নেতক লাইতনর দূরত্ব (ইরি ) : ২৪ 

চারা নেতক চারার দূরত্ব (ইরি) : ১০ 

শেক িরে ফলন (নকরজ) : ৩৪ - ৩৬ 

নেক্টর িরে ফলন (টন) : ৮.৫-৯.0 

িরে শেক বীজেলায় বীতজর পররমান : ৮০ গ্রাম - ৯০ গ্রাম 

উপতযাগী ভূরমর নেণী : মাঝারর উচু 

উপতযাগী মাটি : নোআঁশ, নবতল-নোআঁশ 

উৎপােতনর নমৌসুম : খররফ- ১ 

বপতনর উপযুক্ত সময় : 

ফাল্গুতনর ১ম সপ্তাে নেতক নশি সপ্তাে। 

ফসল নোলার সময় : 

বীজ বপতনর ১১০ রেন পর ফসল সাংগ্রে করা েয়।  

েতথ্যর উৎস : 

কৃপ্রি িযুপ্রক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃপ্রি গতবির্া ইনপ্রিটিউট, ৬ষ্ঠ  াংস্করর্, স তেম্বর, ২০১৭। 

জাতের নাম : বারর োইরিড় ভুট্টা-১০ 

জনরিয় নাম : ননই 

উদ্ভাবনকারী িরেষ্ঠান : বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট (বারর)। 

গড় জীবনকাল িায ়(রেন): ১১০ 

জাতের ধরণ : োইরিড 

জাতের ববরশষ্ট্য : 

োনা হলুে। 

লাইন নেতক লাইতনর দূরত্ব (ইরি ) : ২৪ 

চারা নেতক চারার দূরত্ব (ইরি) : ৮ 

শেক িরে ফলন (নকরজ) : ৩৬ - ৪০ 

নেক্টর িরে ফলন (টন) : ১০-১১.৫ 

িরে শেক বীজেলায় বীতজর পররমান : ৮০ গ্রাম - ৯০ গ্রাম 

উপতযাগী ভূরমর নেণী : মাঝারর উচু 

উপতযাগী মাটি : নোআঁশ, নবতল-নোআঁশ 



উৎপােতনর নমৌসুম : খররফ- ১ 

বপতনর উপযুক্ত সময় : 

ফাল্গুতনর ১ম সপ্তাে নেতক নশি সপ্তাে। 

ফসল নোলার সময় : 

বীজ বপতনর ১১০ রেন পর ফসল সাংগ্রে করা েয়।  

েতথ্যর উৎস : 

কৃপ্রি িযুপ্রক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃপ্রি গতবির্া ইনপ্রিটিউট, ৬ষ্ঠ  াংস্করর্, স তেম্বর, ২০১৭। 

জাতের নাম : বারর োইরিড ভুট্টা-১১ 

জনরিয় নাম : ননই 

উদ্ভাবনকারী িরেষ্ঠান : বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট (বারর)। 

গড় জীবনকাল িায ়(রেন): ১১২ 

জাতের ধরণ : োইরিড 

জাতের ববরশষ্ট্য : 

োনা কমলা হলুে রাংতয়র প্রিন্ট টাইপ। 

লাইন নেতক লাইতনর দূরত্ব (ইরি ) : ২৪ 

চারা নেতক চারার দূরত্ব (ইরি) : ৮ 

শেক িরে ফলন (নকরজ) : ৩৬ - ৪০ 

নেক্টর িরে ফলন (টন) : ১০.৫-১১.৫ 

িরে শেক বীজেলায় বীতজর পররমান : ৮০ গ্রাম - ৯০ গ্রাম 

উপতযাগী ভূরমর নেণী : মাঝারর উচু 

উপতযাগী মাটি : নোআঁশ, নবতল-নোআঁশ 

উৎপােতনর নমৌসুম : খররফ- ১ 

বপতনর উপযুক্ত সময় : 

ফাল্গুতনর ১ম সপ্তাে নেতক নশি সপ্তাে। 

ফসল নোলার সময় : 

বীজ বপতনর ১১০ রেন পর ফসল সাংগ্রে করা েয়। 

 

েতথ্যর উৎস : 

কৃপ্রি িযুপ্রক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃপ্রি গতবির্া ইনপ্রিটিউট, ৬ষ্ঠ  াংস্করর্, স তেম্বর, ২০১৭। 

জাতের নাম : বারর োইরিড ভুট্টা-১২ 



জনরিয় নাম : ননই 

উদ্ভাবনকারী িরেষ্ঠান : বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট (বারর)। 

গড় জীবনকাল িায ়(রেন): ১৫০ 

জাতের ধরণ : োইরিড 

জাতের ববরশষ্ট্য : 

োনা কমলা হলুে রাংতয়র প্রিন্ট টাইপ। 

লাইন নেতক লাইতনর দূরত্ব (ইরি ) : ৩০ 

চারা নেতক চারার দূরত্ব (ইরি) : ৮ 

শেক িরে ফলন (নকরজ) : ৩৪ - ৩৬ 

নেক্টর িরে ফলন (টন) : ৬.৬-৭.৮ 

িরে শেক বীজেলায় বীতজর পররমান : ৮০ গ্রাম - ৯০ গ্রাম 

উপতযাগী ভূরমর নেণী : মাঝারর উচু 

উপতযাগী মাটি : নোআঁশ, নবতল-নোআঁশ 

উৎপােতনর নমৌসুম : ররব 

বপতনর উপযুক্ত সময় : 

কারেনক নেতক অগ্রোয়ণ ২য় সপ্তাে। 

ফসল নোলার সময় : 

বীজ বপতনর ১৪০ রেন পর ফসল সাংগ্রে করা েয়।  

েতথ্যর উৎস : 

কৃপ্রি িযুপ্রক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃপ্রি গতবির্া ইনপ্রিটিউট, ৬ষ্ঠ  াংস্করর্, স তেম্বর, ২০১৭। 

জাতের নাম : বারর োইরিড ভুট্টা-১২ 

জনরিয় নাম : ননই 

উদ্ভাবনকারী িরেষ্ঠান : বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট (বারর)। 

গড় জীবনকাল িায ়(রেন): ১১০ 

জাতের ধরণ : োইরিড 

জাতের ববরশষ্ট্য : 

োনা োলকা েলুে।োজার োনার ওজন  ৩৮২-৩৯২ গ্রাম। 

লাইন নেতক লাইতনর দূরত্ব (ইরি ) : ৩০ 

চারা নেতক চারার দূরত্ব (ইরি) : ১০ 

শেক িরে ফলন (নকরজ) : ৩৬ - ৪০ 



নেক্টর িরে ফলন (টন) : ৯.৫- ১১.০ 

িরে শেক বীজেলায় বীতজর পররমান : ৮০ গ্রাম - ৯০ গ্রাম 

উপতযাগী ভূরমর নেণী : মাঝারর উচু 

উপতযাগী মাটি : নোআঁশ, নবতল-নোআঁশ 

উৎপােতনর নমৌসুম : খররফ- ১ 

বপতনর উপযুক্ত সময় : 

ফাল্গুতনর ১ম সপ্তাে নেতক নশি সপ্তাে। 

ফসল নোলার সময় : 

বীজ বপতনর ১১০ রেন পর ফসল সাংগ্রে করা েয়।  

েতথ্যর উৎস : 

কৃপ্রি িযুপ্রক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃপ্রি গতবির্া ইনপ্রিটিউট, ৬ষ্ঠ  াংস্করর্, স তেম্বর, ২০১৭। 

জাতের নাম : বারর োইরিড ভুট্টা-১৩ 

জনরিয় নাম : ননই 

উদ্ভাবনকারী িরেষ্ঠান : বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট (বারর)। 

গড় জীবনকাল িায ়(রেন): ১৪৫ 

জাতের ধরণ : োইরিড 

জাতের ববরশষ্ট্য : 

োনা হালকা হলুে।হাজার োনার ওজন  ২৯০-৩১০ গ্রাম। 

লাইন নেতক লাইতনর দূরত্ব (ইরি ) : ২৪ 

চারা নেতক চারার দূরত্ব (ইরি) : ১০ 

শেক িরে ফলন (নকরজ) : ৩৬ - ৪০ 

নেক্টর িরে ফলন (টন) : ১০.৫- ১১.০ 

িরে শেক বীজেলায় বীতজর পররমান : ৮০ গ্রাম - ৯০ গ্রাম 

উপতযাগী ভূরমর নেণী : মাঝারর উচু 

উপতযাগী মাটি : নোআঁশ, নবতল-নোআঁশ 

উৎপােতনর নমৌসুম : ররব 

বপতনর উপযুক্ত সময় : 

কারেনক নেতক অগ্রোয়ণ ২য় সপ্তাে। 

ফসল নোলার সময় : 

বীজ বপতনর ১৪০ রেন পর ফসল সাংগ্রে করা েয়।  



েতথ্যর উৎস : 

কৃপ্রি িযুপ্রক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃপ্রি গতবির্া ইনপ্রিটিউট, ৬ষ্ঠ  াংস্করর্, স তেম্বর, ২০১৭। 

জাতের নাম : বারর োইরিড ভুট্টা-১৩ 

জনরিয় নাম : ননই 

উদ্ভাবনকারী িরেষ্ঠান : বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট (বারর)। 

গড় জীবনকাল িায ়(রেন): ১১০ 

জাতের ধরণ : োইরিড 

জাতের ববরশষ্ট্য : 

োনা স াট, খরা িবন এলাকার জন্য উপতযাগী।হাজার োনার ওজন  ১৪০-১৫০ গ্রাম। 

লাইন নেতক লাইতনর দূরত্ব (ইরি ) : ২৪ 

চারা নেতক চারার দূরত্ব (ইরি) : ৮ 

শেক িরে ফলন (নকরজ) : ৩৬ - ৪০ 

নেক্টর িরে ফলন (টন) : ১০.৫- ১১.০ 

িরে শেক বীজেলায় বীতজর পররমান : ৮০ গ্রাম - ৯০ গ্রাম 

উপতযাগী ভূরমর নেণী : মাঝারর উচু 

উপতযাগী মাটি : নোআঁশ, নবতল-নোআঁশ 

উৎপােতনর নমৌসুম : খররফ- ১ 

বপতনর উপযুক্ত সময় : 

ফাল্গুতনর ১ম সপ্তাে নেতক নশি সপ্তাে। 

ফসল নোলার সময় : 

বীজ বপতনর ১১০ রেন পর ফসল সাংগ্রে করা েয়। 

 

েতথ্যর উৎস : 

কৃপ্রি িযুপ্রক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃপ্রি গতবির্া ইনপ্রিটিউট, ৬ষ্ঠ  াংস্করর্, স তেম্বর, ২০১৭। 

জাতের নাম : বারর োইরিড ভুট্টা-১৪ 

জনরিয় নাম : ননই 

উদ্ভাবনকারী িরেষ্ঠান : বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট (বারর)। 

গড় জীবনকাল িায ়(রেন): ১৪৫ 

জাতের ধরণ : োইরিড 

জাতের ববরশষ্ট্য : 



োনা স াট, খরা িবন এলাকার জন্য উপতযাগী।হাজার োনার ওজন  ১৪০-১৫০ গ্রাম। 

লাইন নেতক লাইতনর দূরত্ব (ইরি ) : ৩০ 

চারা নেতক চারার দূরত্ব (ইরি) : ৮ 

শেক িরে ফলন (নকরজ) : ৩৬ - ৪০ 

নেক্টর িরে ফলন (টন) : ১০.৫- ১১.০ 

িরে শেক বীজেলায় বীতজর পররমান : ৮০ গ্রাম - ৯০ গ্রাম 

উপতযাগী ভূরমর নেণী : মাঝারর উচু 

উপতযাগী মাটি : নোআঁশ, নবতল-নোআঁশ 

উৎপােতনর নমৌসুম : ররব 

বপতনর উপযুক্ত সময় : 

কারেনক নেতক অগ্রোয়ণ ২য় সপ্তাে। 

ফসল নোলার সময় : 

বীজ বপতনর ১৪০ রেন পর ফসল সাংগ্রে করা েয়।  

েতথ্যর উৎস : 

কৃপ্রি িযুপ্রক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃপ্রি গতবির্া ইনপ্রিটিউট, ৬ষ্ঠ  াংস্করর্, স তেম্বর, ২০১৭। 

জাতের নাম : বারর োইরিড ভুট্টা-১৪ 

জনরিয় নাম : ননই 

উদ্ভাবনকারী িরেষ্ঠান : বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট (বারর)। 

গড় জীবনকাল িায ়(রেন): ১১০ 

জাতের ধরণ : োইরিড 

জাতের ববরশষ্ট্য : 

োনা স াট, খরা িবন এলাকার জন্য উপতযাগী।হাজার োনার ওজন  ১৪০-১৫০ গ্রাম। 

লাইন নেতক লাইতনর দূরত্ব (ইরি ) : ৩০ 

চারা নেতক চারার দূরত্ব (ইরি) : ৮ 

শেক িরে ফলন (নকরজ) : ৩৬ - ৪০ 

নেক্টর িরে ফলন (টন) : ১০.৫- ১১.০ 

িরে শেক বীজেলায় বীতজর পররমান : ৮০ গ্রাম - ৯০ গ্রাম 

উপতযাগী ভূরমর নেণী : মাঝারর উচু 

উপতযাগী মাটি : নোআঁশ, নবতল-নোআঁশ 

উৎপােতনর নমৌসুম : খররফ- ১ 



বপতনর উপযুক্ত সময় : 

ফাল্গুতনর ১ম সপ্তাে নেতক নশি সপ্তাে। 

ফসল নোলার সময় : 

বীজ বপতনর ১১০ রেন পর ফসল সাংগ্রে করা েয়।  

েতথ্যর উৎস : 

কৃপ্রি িযুপ্রক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃপ্রি গতবির্া ইনপ্রিটিউট, ৬ষ্ঠ  াংস্করর্, স তেম্বর, ২০১৭। 

জাতের নাম : বারর োইরিড ভুট্টা-১৫ 

জনরিয় নাম : ননই 

উদ্ভাবনকারী িরেষ্ঠান : বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট (বারর)। 

গড় জীবনকাল িায ়(রেন): ১৪৫ 

জাতের ধরণ : োইরিড 

জাতের ববরশষ্ট্য : 

োনা স াট, খরা িবন এলাকার জন্য উপতযাগী।হাজার োনার ওজন  ১৪০-১৫০ গ্রাম। 

লাইন নেতক লাইতনর দূরত্ব (ইরি ) : ২৪ 

চারা নেতক চারার দূরত্ব (ইরি) : ১০ 

শেক িরে ফলন (নকরজ) : ৫০ - ৫২ 

নেক্টর িরে ফলন (টন) : ১২.৫ 

িরে শেক বীজেলায় বীতজর পররমান : ৮০ গ্রাম - ৯০ গ্রাম 

উপতযাগী ভূরমর নেণী : মাঝারর উচু 

উপতযাগী মাটি : নোআঁশ, নবতল-নোআঁশ 

উৎপােতনর নমৌসুম : ররব 

বপতনর উপযুক্ত সময় : 

কারেনক নেতক অগ্রোয়ণ ২য় সপ্তাে। 

ফসল নোলার সময় : 

বীজ বপতনর ১৪০ রেন পর ফসল সাংগ্রে করা েয়। 

 

েতথ্যর উৎস : 

কৃপ্রি িযুপ্রক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃপ্রি গতবির্া ইনপ্রিটিউট, ৬ষ্ঠ  াংস্করর্, স তেম্বর, ২০১৭। 

জাতের নাম : বারর োইরিড ভুট্টা-১৫ 

জনরিয় নাম : ননই 



উদ্ভাবনকারী িরেষ্ঠান : বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট (বারর)। 

গড় জীবনকাল িায ়(রেন): ১১০ 

জাতের ধরণ : োইরিড 

জাতের ববরশষ্ট্য : 

োনা কমলা হলুে রাংতয়র প্রিন্ট টাইপ।োনা স াট, খরা িবন এলাকার জন্য উপতযাগী।হাজার োনার ওজন  ১৪০-১৫০ গ্রাম। 

লাইন নেতক লাইতনর দূরত্ব (ইরি ) : ৩০ 

চারা নেতক চারার দূরত্ব (ইরি) : ১০ 

শেক িরে ফলন (নকরজ) : ৫০ - ৫২ 

নেক্টর িরে ফলন (টন) : ১২.৫ 

িরে শেক বীজেলায় বীতজর পররমান : ৮০ গ্রাম - ৯০ গ্রাম 

উপতযাগী ভূরমর নেণী : মাঝারর উচু 

উপতযাগী মাটি : নোআঁশ, নবতল-নোআঁশ 

উৎপােতনর নমৌসুম : খররফ- ১ 

বপতনর উপযুক্ত সময় : 

ফাল্গুতনর ১ম সপ্তাে নেতক নশি সপ্তাে। 

ফসল নোলার সময় : 

বীজ বপতনর ১১০ রেন পর ফসল সাংগ্রে করা েয়।  

েতথ্যর উৎস : 

কৃপ্রি িযুপ্রক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃপ্রি গতবির্া ইনপ্রিটিউট, ৬ষ্ঠ  াংস্করর্, স তেম্বর, ২০১৭। 

ভুট্টা এর পুরষ্ট্মাতনর েথ্য 

পুরষ্ট্মান : 

িপ্রে ১০০ গ্রাম ভুট্টাতে ৬৭ গ্রাম জলীয় অাংশ এবাং ১২৫ প্রকতলাকযালপ্রর খাদ্দ শপ্রক্ত রতয়ত  । অন্যান্য  পুপ্রষ্ট্গুন  সযমন খপ্রনজ 

পোে ণ.৮ গ্রাম, আঁশ ১.৯ গ্রাম, আপ্রমি ৪.৭ গ্রাম, কযালপ্র য়াম ১.১গ্রাম, আয়রন ১ গ্রাম, কযাতরাটিন ৩২ মাইতরাগ্রাম । এছাড়া প্রিটাপ্রমন প্রব-১, প্রিটাপ্রমন 

প্রব-২ ও শকণরা ইেযাপ্রে ও রতয়ত  ।   

েতথ্যর উৎস : 

কৃরি ডাইরর, কৃরি েথ্য সারি নস. ২০১৭। 

ফসল : ভুট্টা 

বণ ননা : িতযাজয নতে। 

বীজ ও বীজেলার িকারতিে : 

িতযাজয নতহ। 



 

বীজেলা িস্তুেকরণ : িতযাজয নতে। 

বীজেলা পররচচ না : িতযাজয নতে। 

 

ভুট্টা এর চািপদ্ধরের েথ্য 

বণ ননা : বাাংলাতেতশ ররব নমৌসুতম মধ্য আরিন নেতক মধ্য অগ্রোয়ন (অতক্টাবর-নতিম্বর) এবাং খররফ নমৌসুতম ফাল্গুন নেতক মধ্য বচত্র (মধ্য নফব্রুয়ারী 

নেতক মাচ ন) পয নন্ত সময় বীজ বপতনর উপযুক্ত সময়। 

চািপদ্ধরে : 

বীজ লাইতন  বুনতে হতব।লাইন  সেতক লাইতনর  দূরত্ব হতব ৩০ ইপ্রি ।  লাইতন  িায় ১০ ইপ্রি দূরতত্ব ১ টি অেবা িায় ২০ ইপ্রি দূরতত্ব ২ টি গা  

রাখতে হতব। 

েতথ্যর উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত োেবই, বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইরনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, নসতেম্বর, ২০১৭। 

ভুট্টা এর মাটি ও সার ব্যবস্থাপনার েথ্য 

ফসল : ভুট্টা 

মৃরিকা : 

পারন জতম না এমন নবতল নোআঁশ নেতক নোআঁশ মাটি । 

 

 

মৃরিকা পরীক্ষা গতবিণাগাতরর ঠিকানা : 

মৃপ্রত্তকা  পে উন্নয়ন ইনপ্রিটিউট প্রবস্তাপ্ররে জানতে প্রিক করুন 

সার পরররচরে : 

 ার পপ্ররপ্রচপ্রে প্রবস্তাপ্ররে জানতে প্রিক করুন 

 

 

নিজাল সার নচনার উপায় : 

সিজাল  ার শনাক্তকরর্  পতকণ প্রবস্তাপ্ররে জানতে প্রিক করুন 

সিজাল  ার সচনার উপায় প্রিপ্রিও 

 

 

 

 

 

 

 

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


ফসতলর সার সুপাররশ : 

কতপারজট জাতের জন্য। 

 াতররনাম শেকিপ্রে ার 

পঁচা সগাবর  ১৬-২৪ নকরজ 

ইউপ্ররয়া ৭০০ গ্রাম ১২৬ সকপ্রজ 

টি এ  প্রপ ৬৮০-৮৭০ গ্রাম 

এম ও প্রপ ৩৯০-৫৪০ গ্রাম 

প্রজপ াম ৪০০-৬০০ গ্রাম 

েস্তা ৪৫-৫০ গ্রাম 

সবারাক্স ৩০-৩৫ গ্রাম 

  

 খররফ এর জন্য। 

 াতররনাম শেকিপ্রে ার 

পঁচা সগাবর  ১৬-২৪ নকরজ 

ইউপ্ররয়া ৮৭০ গ্রাম ১ সকপ্রজ 

টি এ  প্রপ ৫৩০-৮৭০ গ্রাম 

এম ও প্রপ ২৯০-৪৯০ গ্রাম 

প্রজপ াম ৩৯০-৫৮০ গ্রাম 

েস্তা ৩৫-৪০ গ্রাম 

সবারাক্স ২৫-৩০ গ্রাম 

  

  

 ররব এর জন্য। 

 াতররনাম শেকিপ্রে ার 

পঁচা সগাবর  ১৬-২৪ নকরজ 

ইউপ্ররয়া ২-২.২৩ নকরজ 

টি এ  প্রপ ৯৭০ গ্রাম ১ সকপ্রজ 

এম ও প্রপ ৭৩০-৮৯০ গ্রাম 

প্রজপ াম ৯৭০ গ্রাম-১ সকপ্রজ 

েস্তা ৪৫-৫০ গ্রাম 

সবারাক্স ৩০-৩৫ গ্রাম 



জরম বেরীর নশি পয নাতয় অনুতমারেে ইউররয়ার এক তৃেীয়াাংশ এবাং ররবতে োইরিড জােতে বজবসার ৪-৬টন, টিএসরপ ২৪০-২৬০ নকরজ, 

এমওরপ ১৮০-২২০ নকরজ, েস্তা সার ১০-১৫ নকরজ, বররক এরসড ৫-৭ নকরজ এবাং ইউররয়া১৭০ -১৮০ নকরজ  সাতরর সবটুকু রছটিতয় জরম চাি 

করুন। বাকী ইউররয়া সমান দুই রকরস্ততে িেম রকরস্ত বীজ গজাতনার ২৫-৩০ রেন পর  ১৬৫-১৮৫ নকরজ  এবাং রিেীয় রকরস্ত বীজ গজাতনার ৪০-

৫০ রেন পর ১৬৫-১৮৫ নকরজ   িতয়াগ  করুন। েতব।কতপারজট জাে ররবতে বুনতল ইউররয়া, টিএসরপ, এমওরপ ও রজপসাম োইরিড জাতের 

নচতয় অতধ নতকর নচতয় রকছু নবরশ িতয়াগ ক্রতে পাতরব। েতব মাটি পরীক্ষা কতর সাতরর মাত্রা রনরূপণ করা উিম। 

অনলাইন  ার সুপাপ্ররশ প্রবস্তাপ্ররে জানতে প্রিক করুন 

েতথ্যর উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত োেবই, বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, নসতেম্বর, ২০১৭। 

ভুট্টা এর নসতচর েথ্য 

বণ ননা : উচ্চ ফলনশীল ভুট্রার আশানুরুপ ফলন নপতে েতল ররব নমৌসুতম নসচ িতয়াগ অেযাবশ্যক। উদ্ভারবে জাতে রনম্নরুপ ৩-৪ টি নসচ নেয়া যায়- 

িেম নসচঃ বীজ বপতনর ১৫-২০ রেতনর মতধ্য (৪-৬ পাো)। রিেীয় নসচঃ বীজ বপতনর ৩০-৩৫ রেতনর মতধ্য (৮-১২ পাো)। তৃেীয় নসচঃ বীজ 

বপতনর ৬০-৭০ রেতনর মতধ্য (তমাচা নবর েওয়া পয নায়)। চতুে ন নসচঃ বীজ বপতনর ৮৫-৮৯ রেতনর মতধ্য (োনা বাঁধার পূব ন পয নায়)। ভুট্রার ফুল 

নফাটা ও োনা বাধার সময় নকানক্রতমই যাতে জরমতে জলাবদ্ধো সৃরষ্ট্ না েয়, নসরেতক নখয়াল রাখতে েতব। 

নসচ ও রনকাশ পদ্ধরে : 

নসচ বা অরেবৃরষ্ট্র ফতল জরমতে যাতে জলাবদ্ধো সৃরষ্ট্ না েয় নসজন্য পারন রনষ্কাশতনর ব্যবস্থা রনন। ভূট্টার ফুল নফাটা ও োনা বাধার সময় 

নকানক্রতমই যাতে জরমতে জলাবদ্ধো সৃরষ্ট্ না েয়, নসরেতক নখয়াল রাখুন। 

 

লবণাক্ত এলাকায় নসচ িযুরক্ত : 

নোন / নেঁউরে/রফো পাইপ রেতয় রনকটস্থ  পুকুর বা খাতলর রমঠা পারন রেতয় বীজ বপতনর ১৭নেতক ২১ রেন পর িেম নসচ এবাং ৫৫ নেতক ৬০ 

রেন পর রিেীয় নসচ রেন। 

েতথ্যর উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত োে বই, খন্ড-১,  বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইরনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সঙ্গস্করন, নসতেম্বর, ২০১৭।  

আগাছার নাম : মুো / িাোইল 

আগাছা জন্মাতনার নমৌসুম : খররতফ নবরশ বাতড় ।জুন নেতক অতক্টাবতরর মাতঝ ফুল নফাতট ও বীজ বারি েয় । 

আগাছার ধরন : ব্হুবি নজীবী নসজ/ রবরুৎ জােীয় আগাছা । 

িরেকাতরর উপায় : 

জরম  রনয়রমে জরম পয নতবক্ষণ করুন ।তসচ ও সার নেবার পর নজা আসা মাত্র  রনরড়তয় আগাছা  বাছাই । 

েতথ্যর উৎস : আগাছা ও বীজ- গাফফার, ইকবাল ও আলম 

আগাছার নাম : মুো / িাোইল 

আগাছা জন্মাতনার নমৌসুম : খররতফ নবরশ বাতড় ।জুন নেতক অতক্টাবতরর মাতঝ ফুল নফাতট ও বীজ বারি েয় । 

আগাছার ধরন : ব্হুবি নজীবী নসজ/ রবরুৎ জােীয় আগাছা । 

িরেকাতরর উপায় : 

জরম  রনয়রমে জরম পয নতবক্ষণ করুন ।তসচ ও সার নেবার পর নজা আসা মাত্র  রনরড়তয় আগাছা  বাছাই । 

েতথ্যর উৎস : আগাছা ও বীজ- গাফফার, ইকবাল ও আলম 

আগাছার নাম : বগচা/ গইচা 

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


আগাছা জন্মাতনার নমৌসুম : ফুল এবাং বীজ পাকার সময় ববশাখ- োবণ(নম- জুলাই)। 

আগাছার ধরন : বুবি নজীবী ঘাস জােীয় আগাছা। 

িরেকাতরর উপায় : 

মাটির অগিীতর   আগা ার কন্দমূল প্রনড়াপ্রন, সকাোল, লাঙ্গল  প্রেতয় ও হােতড় তুতল শুপ্রকতয় সমতর সফলুন । 

েতথ্যর উৎস : 

েপ্রির্ািতলর উপতযাগী কৃপ্রি িযুপ্রক্ত, বাাংলাতেশ কৃপ্রি গতবির্া কাউপ্রিল, নতিম্বর, ২০১৩। 

 

আগাছার নাম : চাপড়া ঘাস 

আগাছা জন্মাতনার নমৌসুম : খররতফ নবরশ বাতড় । খরা সইতে পাতর । এরিল নেতক জুলাইতয়র মাতঝ ফুল নফাতট ও বীজ বারি েয় ।মাঝারর নেতক 

উঁচু জরমসে িায় সবখাতন আতকা বা ছায়াতে এর রবচরণ । 

আগাছার ধরন : ব্হুবি নজীবী ঘাস জােীয় বীরুৎ আগাছা। 

িরেকাতরর উপায় : 

মাটির অগিীতর   আগা ার কন্দমূল প্রনড়াপ্রন, সকাোল, লাঙ্গল  প্রেতয় ও হােতড় তুতল শুপ্রকতয় সমতর সফলুন । 

েতথ্যর উৎস : 

েপ্রির্ািতলর উপতযাগী কৃপ্রি িযুপ্রক্ত, বাাংলাতেশ কৃপ্রি গতবির্া কাউপ্রিল, নতিম্বর, ২০১৩। 

আগাছার নাম : দুব না 

আগাছা জন্মাতনার নমৌসুম : খররতফ নবরশ বাতড় ।নম নেতক আগি মাতঝ ফুল নফাতট ও বীজ বারি েয় । 

আগাছার ধরন : বি নজীবী ঘাসজােীয় আগাছা । 

িরেকাতরর উপায় : 

জপ্রম  প্রনয়প্রমে জপ্রম পয ণতবির্ করুন ।ত চ ও  ার সেবার পর সজা আ া মাত্র  প্রনপ্রড়তয় আগা া  বা াই । 

েতথ্যর উৎস : 

েপ্রির্ািতলর উপতযাগী কৃপ্রি িযুপ্রক্ত, বাাংলাতেশ কৃপ্রি গতবির্া কাউপ্রিল, নতিম্বর, ২০১৩। 

আগাছার নাম : মুো / িাোইল 

আগাছা জন্মাতনার নমৌসুম : খররতফ নবরশ বাতড়। জুন নেতক অতক্টাবতরর মাতঝ ফুল নফাতট ও বীজ বারি েয় । 

আগাছার ধরন : ব্হুবি নজীবী নসজ/ রবরুৎ জােীয় আগাছা । 

িরেকাতরর উপায় : 

জপ্রম  প্রনয়প্রমে জপ্রম পয ণতবির্ করুন ।ত চ ও  ার সেবার পর সজা আ া মাত্র  প্রনপ্রড়তয় আগা া  বা াই । 

েতথ্যর উৎস : 

কৃপ্রি িযুপ্রক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃপ্রি গতবির্া ইনপ্রিটিউট, ৬ষ্ঠ  াংস্করন, স তেম্বর, ২০১৭। 

আগাছার নাম : শ্যামা 



আগাছা জন্মাতনার নমৌসুম : খররতফ নবরশ বাতড় ।নম নেতক আগি মাতঝ ফুল নফাতট ও বীজ বারি েয় । 

আগাছার ধরন : বি নজীবী ঘাসজােীয় আগাছা । 

িরেকাতরর উপায় : 

জরম  রনয়রমে জরম পয নতবক্ষণ করুন ।নসচ ও সার নেবার পর নজা আসা মাত্র  রনরড়তয় আগাছা  বাছাই । 

েতথ্যর উৎস : আগাছা ও বীজ- গাফফার, ইকবাল ও আলম 

আগাছার নাম : মুো / িাোইল 

আগাছা জন্মাতনার নমৌসুম : খররতফ নবরশ বাতড় ।জুন নেতক অতক্টাবতরর মাতঝ ফুল নফাতট ও বীজ বারি েয় । 

আগাছার ধরন : ব্হুবি নজীবী নসজ/ রবরুৎ জােীয় আগাছা । 

িরেকাতরর উপায় : 

জরম  রনয়রমে জরম পয নতবক্ষণ করুন ।নসচ ও সার নেবার পর নজা আসা মাত্র  রনরড়তয় আগাছা  বাছাই । 

েতথ্যর উৎস : আগাছা ও বীজ- গাফফার, ইকবাল ও আলম 

বাাংলা মাতসর নাম : ববশাখ 

ইাংতররজ মাতসর নাম : এরিল 

দুতয নাতগর নাম : খরা 

দুতয নাগ পূব নিস্তুরে : 

নসচ নালা , নসচ যন্ত্র  িস্তে রাখুন। 

কৃরি আবোওয়ার েথ্য নপতে রিক করুন 

দুতয নাগকালীন/দুতয নাগ পরবেী িস্তুরে : 

রফো পাইপ রেতয়  ঝন না রেতয়  নসচ রেন। 

িস্তুরে : জরমতে নসতচর নালা বেরর/ নমরামে কতর রাখুন। বারি ফসল তুতল নফলুন। 

েতথ্যর উৎস : 

জলবায়ু পররবেনন ও কৃরি - কৃরিরবে নমাঃ নজরুল ইসলাম, কৃরিরবে ডঃ আবু ওয়ালী রারগব োসান । এবাং েরক্ষণািতলর উপতযাগী কৃরি িযুরক্ত - 

রব এ আর রস । 

বাাংলা মাতসর নাম : আিাঢ ়

ইাংতররজ মাতসর নাম : জুলাই 

দুতয নাতগর নাম : অরে বৃরষ্ট্ 

দুতয নাগ পূব নিস্তুরে : 

রনষ্কাশন নালা  িস্তে রাখুন। 

কৃরি আবোওয়ার েথ্য নপতে রিক করুন 

দুতয নাগকালীন/দুতয নাগ পরবেী িস্তুরে : 

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


োড়াোরড় অরেররক্ত  বৃরষ্ট্র পারন নবর করার ব্যবস্থা করুন। 

িস্তুরে : রনষ্কাশন নালা িস্তে রাখুন। 

েতথ্যর উৎস : 

জলবায়ু পররবেনন ও কৃরি - কৃরিরবে নমাঃ নজরুল ইসলাম, কৃরিরবে ডঃ আবু ওয়ালী রারগব োসান । এবাং েরক্ষণািতলর উপনযাগী কৃরি িযুরক্ত - 

রব এ আর রস । 

বাাংলা মাতসর নাম : ফাল্গুন 

ইাংতররজ মাতসর নাম : নফব্রুয়ারী 

দুতয নাতগর নাম : ঝড় / রশলাবৃরষ্ট্ 

দুতয নাগ পূব নিস্তুরে : 

রনষ্কাশন নালা  িস্তে রাখুন। 

কৃরি আবোওয়ার েথ্য নপতে রিক করুন 

দুতয নাগকালীন/দুতয নাগ পরবেী িস্তুরে : 

োড়াোরড় অরেররক্ত বৃরষ্ট্র  পারন নবর করার ব্যবস্থা করুন। নেতল পড়া গাছ নসাজা  কতর রনন। িতয়াজতন কতয়কটি গাছ একতত্র নেঁতধ রেন। 

িস্তুরে : বাড়রে ফসল তুতল নফলুন। 

েতথ্যর উৎস : 

জলবায়ু পররবেনন ও কৃরি - কৃরিরবে নমাঃ নজরুল ইসলাম, কৃরিরবে ডঃ আবু ওয়ালী রারগব োসান । এবাং েরক্ষণািতলর উপতযাগী কৃরি িযুরক্ত - 

রব এ আর রস । 

 

নপাকার নাম : ভুট্টার সুরুই নপাকা 

নপাকা নচনার উপায় : গাঢ় বাোরম বা কাতলা ও শক্ত পাখযুক্ত নপাকা। মাো নগাল এবাং মুখ রনতচর রেতক নামাতনা। 

ক্ষরের ধরণ : নগালাজাে োনা রছদ্র কতর কুতড় শাঁস নখতয় গুড়া গুড়া কতর নফতল। 

আক্রমতণর পয নায় : শীি অবস্থা, পূণ ন বয়স্ক 

ফসতলর নয অাংতশ আক্রমণ কতর : পাো , রশকড় 

নপাকার নযসব স্তর ক্ষরে কতর : পূণ ন বয়স্ক , কীড়া 

ব্যবস্থাপনা : 

িরে টন েনা/বীতজ ৪-৫ টি ফসটরিন/ অযালুতমরনয়াম ফনফাইড ট্যাতেট রেতয় পাতত্রর মুখ ৩-৪ রেন িাল িাতব বায়ুতরাধী কতর বন্ধ রাখুন।এ 

রবিবাস্প মানুতির জন্য ক্ষরেকর। 

বালাইনাশক ব্যবহাতরর  েকণো  পতকণ প্রবস্তাপ্ররে জানতে প্রিক করুন 

বালাইনাশতকর প্রবস্তাপ্ররে েতের জন্য প্রিপ্রজট করুন 

পূব ন-িস্তুরে : 

োনা, বীজ ও বীজপাত্র িাল িাতব শুরকতয় রনন।**পাতত্রর মুখ িাল িাতব বায়ুতরাধী কতর বন্ধ 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
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
http://pest2.bengalsols.com/


েতথ্যর উৎস : 

কৃপ্রি িযুপ্রক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃপ্রি গতবির্া ইনপ্রিটিউট, ৬ষ্ঠ  াংস্করন, স তেম্বর, ২০১৭। 

কৃপ্রিেে াপ্রি ণ  (এআইএ ), ১২/০২/২০১৮। 

সমরিে বালাই ব্যবস্থাপনা ও রবরিন্ন ফসতলর ক্ষরেকারক নপাকামাকড় েমন, কীটেি রবিাগ, বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট। 

নপাকার নাম : ভুট্টার কাটুই নপাকা 

নপাকা নচনার উপায় : কাটুই নপাকার নবশ কেক িজারে আতছ। কাতলাকাটুই নপাো্কা নবরশ ক্ষরেকর। এরা মাঝারর আকাতরর রনরশজীবী মে। উপতরর 

পাখা ছাই ও ধুসর রতঙ্গর নছাপযুক্ত, রনতচর রকনারা ঝাতলর মতো। এরা োলকা ধুসর নেতক কালতচ নেলতেলা ধরতণর। 

ক্ষরের ধরণ : এ নপাকা রাতের নবলা চারা মাটি বরাবর গাছ নকতট নেয়। সকাল নবলা চারা মাটিতে পতড় োকতে নেখা যায় । 

আক্রমতণর পয নায় : চারা 

ফসতলর নয অাংতশ আক্রমণ কতর : সম্পূণ ন গাছ 

নপাকার নযসব স্তর ক্ষরে কতর : কীড়া 

ব্যবস্থাপনা : 

আক্রমণ নবরশ েতল কারটাপ জােীয় কীটনাশক ( নকয়ার ৫০ এসরপ অেবা সানটাপ ৫০ এসরপ ২০ রমরল / ৪ মূখ ) অেবা ল্যামডা-সাইেযাতলারিন 

জােীয় কীটনাশক ( কযারাতট ২.৫ ইরস অেবা ফাইটার প্লাস ২.৫ ইরস ১৫ রমরল / ৩ মূখ ) ১০ রলটার িরে ৫ শেতক নে করতে েতব ১০ রেন 

পরপর ২/৩ বার। ঔিধ নে করায় সেকনো অবলম্বন করতে েতব। 

বালাইনাশক ব্যবহাতরর  েকণো  পতকণ প্রবস্তাপ্ররে জানতে প্রিক করুন 

বালাইনাশতকর প্রবস্তাপ্ররে েতের জন্য প্রিপ্রজট করুন 

  

পূব ন-িস্তুরে : 

িালিাতব জরম চাি রেতয় নপাকা পারখতের খাবার সুতযাগ কতর রেন। * রনয়রমে মাঠ পররেশ নন কতর আক্রমতণর শুরুতেই ব্যবস্থা রনন। 

অন্যান্য : 

সকাল নবলা নকতট নফলা চারার আতশ পাতশ মাটি খুতর নপাকা নবর কতর নমতর নফলুন ।* নকতরারসন রমরেে পারন নসচ রেন।* পারখ বসার 

জন্য  ডালপালা পুতে রেন।* রাতে জরমতে মাতঝ মাতঝ আবজননা জতড়া কতর রাখতল োর রনতচ কীড়া এতস জমতল, সকাতল নসগুতলাতক নমতর নফলুন। 

েতথ্যর উৎস : 

কৃপ্রি িযুপ্রক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃপ্রি গতবির্া ইনপ্রিটিউট, ৬ষ্ঠ  াংস্করন, স তেম্বর, ২০১৭। 

সমরিে বালাই ব্যবস্থাপনা ও রবরিন্ন ফসতলর ক্ষরেকারক নপাকামাকড় েমন, কীটেি রবিাগ, বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট। 

নপাকার নাম : ভূট্টার কান্ড রছদ্রকারর নপাকা 

নপাকা নচনার উপায় : নমতট রতঙ্গর মে মাঝারর আকাতরর। নকান নকারির পাখায় রূতপরল নফাটা োতক। কীড়া িায়৩.৮ নসরম লম্বা নেতের সামতন 

ও রপছতনর রেতক সাো নরখার মতো আতছ এবাং ঘাতড়র ৩য় খন্ডাাংশ নেতক নপতটর ৩টি খন্ডাাংশ পয নন্ত গাঢ় নবগুরন োতে সাো নরখা নাই । 

ক্ষরের ধরণ : এ নপাকা রাতের নবলা চারা মাটি বরাবর গাছ নকতট নেয়। সকাল নবলা চারা মাটিতে পতড় োকতে নেখা যায়। 

আক্রমতণর পয নায় : বাড়ন্ত পয নায় 

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


ফসতলর নয অাংতশ আক্রমণ কতর : সম্পূণ ন গাছ 

নপাকার নযসব স্তর ক্ষরে কতর : কীড়া 

ব্যবস্থাপনা : 

কারটাপ জােীয় কীটনাশক (নযমনঃ কারটাপ বা সানটাপ ২৪ গ্রাম) ১০ রলটার পারনতে রমরশতয় ১০ রেন পর পর ২-৩ বার নে করুন। ঔিধ নে 

করায় সেকনো অবলম্বন করতে েতব। 

বালাইনাশক ব্যবহাতরর  েকণো  পতকণ প্রবস্তাপ্ররে জানতে প্রিক করুন 

 বালাইনাশতকর প্রবস্তাপ্ররে েতের জন্য প্রিপ্রজট করুন 

  

পূব ন-িস্তুরে : 

িালিাতব জরম চাি রেতয় নপাকা পারখতের খাবার সুতযাগ কতর রেন। * রনয়রমে মাঠ পররেশ নন কতর আক্রমতণর শুরুতেই ব্যবস্থা রনন। * আলু চাি 

করা েতয়তছ এমন জরমতে ভুট্টা চাি করতবন না। 

অন্যান্য : 

সাররতে গাতছর নগাড়ায় মাটি নোলার সময় নপাকা নবর েতল নমতর নফলুন । * নকতরারসন রমরেে পারন নসচ রেন।* পারখ বসার জন্য জরমতে 

ডালপালা পু ুঁতে রেন। * রাতে জরমতে মাতঝ মাতঝ আবজননা জতড়া কতর রাখতল োর রনতচ কীড়া এতস জমা েতল, সকাতল নসগুতলাতক নমতর নফলুন 

েতথ্যর উৎস : 

কৃপ্রি িযুপ্রক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃপ্রি গতবির্া ইনপ্রিটিউট, ৬ষ্ঠ  াংস্করন, স তেম্বর, ২০১৭। 

সমরিে বালাই ব্যবস্থাপনা ও রবরিন্ন ফসতলর ক্ষরেকারক নপাকামাকড় েমন, কীটেি রবিাগ, বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট। 

কৃপ্রি েে  াপ্রি ণ  (এআইএ ), ১২/০২/২০১৮। 

নপাকার নাম : ভূট্টার জাবতপাকা বা এরফড 

নপাকা নচনার উপায় : এরা োলকা নেতক গাঢ় সবুজ, নীলতচ, নবগুরন, কাতলা রতঙ্গর েতয় োতক। নপছতনর রেতক নপতটর ২ পাতশ ২টি রচকণ নারলকা 

োতক।কাতরা কাতরা পাখা োতক।এরা রডম বা বাচ্চা নেয়। গাতছর নরম ও করচ অাংতশ েলতবতধ নেতক রস চুতি খায়। 

ক্ষরের ধরণ : এ নপাকা গাতছর পাোর ও কাতন্ডর রস নখতয় নফতল এবাং এক ধরতনর রমরষ্ট্ রস রনঃসরণ কতর।এর আক্রমণ নবরশ েতল শুটি নমাল্ড 

ছক্রাতকর আক্রমণ ঘতট এবাং গাছ মতর যায় ।রিঁপড়ার উপরস্থরে এ নপাকার উপরস্থরেতক অতনকটা জানান নেয়। 

আক্রমতণর পয নায় : বাড়ন্ত পয নায়, চারা 

ফসতলর নয অাংতশ আক্রমণ কতর : পাো , কাতন্ডর নগাঁড়ায় 

নপাকার নযসব স্তর ক্ষরে কতর : পূণ ন বয়স্ক 

ব্যবস্থাপনা : 

আক্রমণ নবরশ েতল ইরমডাতিাতরারিড জােীয় কীটনাশক (নযমন এডমায়ার অেবা টিতডা ৭-১০ রমরলরলটার / ২মুখ) ১০ রলটার পারনতে রমরশতয় 

িরে ৫ শেতক নে করতে েতব ১০ রেন পরপর ২/৩ বার। ঔিধ নে করায় সেকনো অবলম্বন করতে েতব। 

বালাইনাশক ব্যবহাতরর  েকণো  পতকণ প্রবস্তাপ্ররে জানতে প্রিক করুন 

বালাইনাশতকর প্রবস্তাপ্ররে েতের জন্য প্রিপ্রজট করুন 

  

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


পূব ন-িস্তুরে : 

আগাম ও উন্নে জাতের ভূট্টা বপন করুন । 

অন্যান্য : 

সাবানযুক্ত পারন নে করা যায় অেবা আধািাঙ্গা রনমবীতজর পারন (১ রলটার পারনতে ৫০ গ্রাম রনমবীজ নিতঙ্গ ১২ ঘিা রিরজতয় নরতখ নেঁতক রনতে 

েতব) আক্রান্ত গাতছ ১০ রেন পর পর ৩ বার নে করতল নপাকা রনয়ন্ত্রন করা যায়। এছাড়াও োমাতকর গুড়া (১০গ্রাম), সাবাতনর গুড়া (৫গ্রাম) ও 

রনতমর পাোর রস িরে রলটার পারনতে রমরশতয় ব্যবোর করা যায়। 

েতথ্যর উৎস : 

কৃপ্রি িযুপ্রক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃপ্রি গতবির্া ইনপ্রিটিউট, ৬ষ্ঠ  াংস্করন, স তেম্বর, ২০১৭। 

সমরিে বালাই ব্যবস্থাপনা ও রবরিন্ন ফসতলর ক্ষরেকারক নপাকামাকড় েমন, কীটেি রবিাগ, বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট। 

কৃপ্রি েে  াপ্রি ণ  (এআইএ ), ১২/০২/২০১৮। 

নপাকার নাম : ভূট্টার পাো নমাড়াতনা নপাকা . 

নপাকা নচনার উপায় : নসানারল বাোরম নেতক গাঢ়বাোরম পাখাযুক্ত মে। পাোয় গাো কতর এতক এতক নগাল নগাল রডম পাতড়। সপ্তাতের মাতঝ কীড়া 

নবর েয় । মাো ও ধড় োলকা নেতক গাঢ় বাোরম ।বারক শরীর স্বচ্ছ ও োলকা েলতে। 

ক্ষরের ধরণ : এরা পাো লম্বালরম্বিাতব মুরড়তয় পাোর সবুজ অাংশ নখতয় নফতল, ফতল ক্ষরেগ্রস্ত পাোয় সাো লম্বা োগ নেখা যায়। খুব নবরশ ক্ষরে 

করতল পাোগুতলা পুতড় পাওযার মে নেখায়। কীড়াগুতলা পাোর সবুজ অাংশ খায় এবাং বড় েবার সাতে সাতে োরা পাো লম্বালরম্বিাতব মুরড়তয় 

একটা নতলর মে কতর নফতল। 

আক্রমতণর পয নায় : বাড়ন্ত পয নায় 

ফসতলর নয অাংতশ আক্রমণ কতর : পাো 

নপাকার নযসব স্তর ক্ষরে কতর : কীড়া 

ব্যবস্থাপনা : 

শেকরা ২৫ িাগ পাোর ক্ষরে েতল নিারপাইররফস জােীয় কীটনাশক (নযমনঃ ডারসবান ২০ ইরস বা পাইতিাতরি ২০ ইরস ২০ রমরলরলটার ) 

অেবা ম্যালারেয়ন জােীয় কীটনাশক (নযমনঃ ফাইফানন ২৫ রমরলরলটার )১০ রলটার পারনতে রমরশতয় ১০ রেন পর পর ২-৩ বার রবকাতল নে 

করুন। ঔিধ নে করায় সেকনো অবলম্বন করতে েতব। 

পূব ন-িস্তুরে : 

জরমতে ডালপালা পু ুঁতে নপাকাতখতকা পারখর সাোতে পূণ ন বয়স্ক মে েমণ করুন। 

অন্যান্য : 

আতলাক ফাঁতের সাোতে পূণ নবয়স্ক মে ধতর নমতর নফলুন। 

আতলাক ফাঁে  পতকণ প্রবস্তাপ্ররে জানতে প্রিক করুন 

েতথ্যর উৎস : 

কৃপ্রি িযুপ্রক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃপ্রি গতবির্া ইনপ্রিটিউট, ৬ষ্ঠ  াংস্করন, স তেম্বর, ২০১৭। 

সমরিে বালাই ব্যবস্থাপনা ও রবরিন্ন ফসতলর ক্ষরেকারক নপাকামাকড় েমন, কীটেি রবিাগ, বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট। 

কৃপ্রি েে  াপ্রি ণ  (এআইএ ), ১২/০২/২০১৮। 

http://www.ais.gov.bd/
https://drive.google.com/open?id=1Bc0N4zL0srQb4D66luy-ts-hyFz_YM4Q
http://www.ais.gov.bd/


ফ তলরবালাইব্যবস্থাপনা, সমাোঃহা ানুররহমান, প্রিেীয় াংস্করর্, জানুয়ারী২০১৩। 

নপাকার নাম : ভূট্টার জাপারন রবটল নপাকা 

নপাকা নচনার উপায় : চকমরক সবুতজর মাতঝ নিাঞ্জ রতঙ্গর পাখাযুক্ত নপাকা । নপতটর উিয় ৬গুচ্ছ সাো নলাম আতছ। এরা মাটিতে রডম পাতড়।কীড়া 

মাটির রনতচ কতয়ক কতয়ক বাতর রূপান্তর ঘটিতয় এবাং মৃে রশকড়ারে নখতয় ১৩-২৫মাতস রমরম আকাতরর েয়। 

ক্ষরের ধরণ : এ নপাকার গ্রাব রশকতড় আক্রমণ করতলও পূণ নবয়স্ক নপাকা গাতছর করচ পাোয় আক্রমণ কতর এবাং ক্ষরে কতর। 

ক্ষরের লক্ষণ : 

আক্রমতণর পয নায় : বাড়ন্ত পয নায়, চারা 

ফসতলর নয অাংতশ আক্রমণ কতর : করচ পাো , রশকড় 

নপাকার নযসব স্তর ক্ষরে কতর : পূণ ন বয়স্ক , কীড়া 

ব্যবস্থাপনা : 

িতফনফস (৪০%) + সাইপারতমরিন (২.৫%) জােীয় কীটনাশক (সরবক্রণ ৪২৫ ইরস ২০ রমরল ) ১০ রলটার পারনতে রমরশতয় নে করুণ । ঔিধ 

নে করায় সেকনো অবলম্বন করতে েতব। 

বালাইনাশক ব্যবহাতরর  েকণো  পতকণ প্রবস্তাপ্ররে জানতে প্রিক করুন 

বালাইনাশতকর প্রবস্তাপ্ররে েতের জন্য প্রিপ্রজট করুন 

পূব ন-িস্তুরে : 

এ নপাকার সম্ভাব্য জরমতে আগাম ভূট্টা বপন করুন; উন্নে জাতের ভূট্টা বপন করুন । 

অন্যান্য : 

আক্রমতণর শুরুতে োে রেতয় রপতশ নপাকা নমতর নফলুন।* আক্রান্ত পাো অপসারণ করুন।* রডটারতজি পারনতে রমরশতয় নে করুন। 

েতথ্যর উৎস : 

কৃপ্রি িযুপ্রক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃপ্রি গতবির্া ইনপ্রিটিউট, ৬ষ্ঠ  াংস্করন, স তেম্বর, ২০১৭। 

সমরিে বালাই ব্যবস্থাপনা ও রবরিন্ন ফসতলর ক্ষরেকারক নপাকামাকড় েমন, কীটেি রবিাগ, বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট। 

কৃপ্রি েে  াপ্রি ণ  (এআইএ ), ১২/০২/২০১৮। 

নপাকার নাম : ভূট্টার ইক্ষু রবটল নপাকা 

নপাকা নচনার উপায় : ১২-১৬ রমরম আকাতরর নপাকা । চকচতক কাতলা। এরা মাটির রনতচ শ খারনক রডম পাতড়।লালতচ বা বাোরম মাোযুক্ত কীড়া 

সাো। গুটাতনা অবস্থায় নেখা যায়। 

ক্ষরের ধরণ : চারা গাতছর মাটির রনতচ গাতছর অাংশ ২৩ ইরি পয নন্ত উঁচু/ ৪৫ রেন পয নন্ত বয়স্ক চারার রবতশি বা রশকড় নকতট নেয় । পাোয় সাতরর 

ঘাটরে জরনে লক্ষতণর মতো পাোর পাতশ েলুে লম্বা োগ নেখা যায়। 

ক্ষরের লক্ষণ : 

আক্রমতণর পয নায় : বাড়ন্ত পয নায়, চারা 

ফসতলর নয অাংতশ আক্রমণ কতর : পাো , রশকড় 

নপাকার নযসব স্তর ক্ষরে কতর : পূণ ন বয়স্ক 

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


ব্যবস্থাপনা : 

আইতসাতিাকাব ন জােীয় কীটনাশক (নযমনঃ রমপরসন বা সপরসন ৩০ গ্রাম ১০ রলটার পারনতে রমরশতয়) ১০ রেন পর পর ২-৩ বার রবকাতল নে 

করুন। ঔিধ নে করায় সেকনো অবলম্বন করতে েতব। 

বালাইনাশক ব্যবহাতরর  েকণো  পতকণ প্রবস্তাপ্ররে জানতে প্রিক করুন 

বালাইনাশতকর প্রবস্তাপ্ররে েতের জন্য প্রিপ্রজট করুন 

পূব ন-িস্তুরে : 

িালিাতব জরম চাি রেতয় পারখতের নপাকা খাবার সুতযাগ কতর রেন।* চারা লাগাতনার িরেরেন সকাতল জরম পররেশ নন করুন এবাং শুরুতেই ব্যবস্থা 

রনন।আতগ আখ চাি করা েতয়তছ বা আতশপাতশ আখ চাি করা েতয়তছ এমন জরমতে ভূট্টা চাি করতবন না। 

অন্যান্য : 

সাররতে গাতছর নগাড়ায় মাটি নোলার সময় নপাকা নবর েতল মারুব।* নকতরারসন রমরেে পারন নসচ রেন।*পারখ বসার জন্য জরমতে ডালপালা পু ুঁতে 

রেন।* রাতে জরমতে মাতঝ মাতঝ আবজননা জতড়া কতর রাখতল োর রনতচ কীড়া এতস জমা েতব, সকাতল নসগুতলাতক নমতর নফলুন। 

েতথ্যর উৎস : 

কৃপ্রি িযুপ্রক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃপ্রি গতবির্া ইনপ্রিটিউট, ৬ষ্ঠ  াংস্করন, স তেম্বর, ২০১৭। 

সমরিে বালাই ব্যবস্থাপনা ও রবরিন্ন ফসতলর ক্ষরেকারক নপাকামাকড় েমন, কীটেি রবিাগ, বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট। 

কৃপ্রি েে  াপ্রি ণ  (এআইএ ), ১২/০২/২০১৮। 

ফ তলরবালাইব্যবস্থাপনা, সমাোঃহা ানুররহমান, প্রিেীয় াংস্করর্, জানুয়ারী২০১৩। 

নপাকার নাম : ভূট্টার উঁড়চুঙ্গা নপাকা 

নপাকা নচনার উপায় : লম্বা নমতট বাোরম রতঙ্গর শক্ত ধরতনর রকন্তু নেে নকামল ও চিল নপাকা। বয়স্ক নপাকার পাখা রপতঠর অতধ নক আবৃে। সামতনর 

পা নচো ও খাঁজকাটা, মাটি খনন উপতযাগী। বাচ্চা নপাকা বয়তস্কর মতো েতব পাখােীন। 

ক্ষরের ধরণ : মাটির রনতচ সুড়ঙ্গ কতর এবাং গাতছর সম্পুন ন অাংশ নকতট নেয় বা অাংরশক নকতট ক্ষরে কতর। 

ক্ষরের লক্ষণ : 

আক্রমতণর পয নায় : বাড়ন্ত পয নায়, চারা 

ফসতলর নয অাংতশ আক্রমণ কতর : সম্পূণ ন গাছ 

নপাকার নযসব স্তর ক্ষরে কতর : পূণ ন বয়স্ক 

ব্যবস্থাপনা : 

সাইপারতমরিন জােীয় কীটনাশক নযমন: ররপকড ন ১০ ইরস বা ওস্তাে ২০ রমরলরলটার িরে ১০ রলটার পারনতে রমরশতয় অেবা রসমবুশ ১০ ইরস ৫ 

রমরলরলটার িরে ১০ রলটার পারনতে রমরশতয়) ১০ রেন পরপর ২-৩ বার নে করুন। 

বালাইনাশক ব্যবহাতরর  েকণো  পতকণ প্রবস্তাপ্ররে জানতে প্রিক করুন 

বালাইনাশতকর প্রবস্তাপ্ররে েতের জন্য প্রিপ্রজট করুন 

  

পূব ন-িস্তুরে : 

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


িালিাতব জরম চাি রেতয় পারখতের নপাকা খাবার সুতযাগ কতর রেন।* চারা লাগাতনার িরেরেন সকাতল জরম পররেশ নন করুন এবাং শুরুতেই ব্যবস্থা 

রনন। 

অন্যান্য : 

মাটি খু ুঁতড় নপাকা নবর কতর নমতর নফলুন ।* নকতরারসন রমরেে পারন নসচ রেন।* পারখ বসার জন্য জরমতে ডালপালা পু ুঁতে রেন। 

েতথ্যর উৎস : 

কৃপ্রি িযুপ্রক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃপ্রি গতবির্া ইনপ্রিটিউট, ৬ষ্ঠ  াংস্করন, স তেম্বর, ২০১৭। 

সমরিে বালাই ব্যবস্থাপনা ও রবরিন্ন ফসতলর ক্ষরেকারক নপাকামাকড় েমন, কীটেি রবিাগ, বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট। 

কৃপ্রি েে  াপ্রি ণ  (এআইএ ), ১২/০২/২০১৮। 

নপাকার নাম : ভূট্টার ঘাসফরড়াং 

নপাকা নচনার উপায় : বাোরম নেতক নমতট সবুজ রতঙ্গ লম্বা লাফাতনা ফরড়াং নপাকা। এতের নচাখ, মুখ ও নপছতনর পা ববরশষ্ঠ মরন্ডে। গচতের এরিনা 

খাতটা।রপছতনর দুতটা পা লম্বা েওয়ার কারতণ এরা লারফতয় চতল । এতের গাতয়র রাং োলকা সবুজ অেবা েলতে বাোমী রাং এর েতয় োতক । 

ক্ষরের ধরণ : রবরিন্ন িজারে এক সাতে অতনক সাংখ্যায় নক্ষে আক্রমণ কতর বাচ্চা ও পূণ নবয়স্ক উিয়ই ফসতলর ক্ষরে কতর । মধ্যরশরা বাতে সম্পূণ ন 

পাো নখতয় নফলতে পাতর । 

আক্রমতণর পয নায় : বাড়ন্ত পয নায় 

ফসতলর নয অাংতশ আক্রমণ কতর : পাো 

নপাকার নযসব স্তর ক্ষরে কতর : পূণ ন বয়স্ক 

ব্যবস্থাপনা : 

আইতসাতিাকাব ন জােীয় কীটনাশক (নযমনঃ রমপরসন বা সপরসন ৩০ গ্রাম ) ১০ রলটার পারনতে রমরশতয় ১০ রেন পর পর ২-৩ বার রবকাতল নে 

করুন। ঔিধ নে করায় সেকনো অবলম্বন করতে েতব। 

বালাইনাশক ব্যবহাতরর  েকণো  পতকণ প্রবস্তাপ্ররে জানতে প্রিক করুন 

বালাইনাশতকর প্রবস্তাপ্ররে েতের জন্য প্রিপ্রজট করুন 

  

পূব ন-িস্তুরে : 

ডাল পু ুঁতে নপাকা নখতকা পারখ বসার ব্যবস্থা করুন । 

অন্যান্য : 

আতলার ফাঁে ব্যবোর করুন। 

আতলাক ফাঁে  পতকণ প্রবস্তাপ্ররে জানতে প্রিক করুন 

েতথ্যর উৎস : 

কৃপ্রি িযুপ্রক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃপ্রি গতবির্া ইনপ্রিটিউট, ৬ষ্ঠ  াংস্করন, স তেম্বর, ২০১৭। 

সমরিে বালাই ব্যবস্থাপনা ও রবরিন্ন ফসতলর ক্ষরেকারক নপাকামাকড় েমন, কীটেি রবিাগ, বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট। 

কৃপ্রি েে  াপ্রি ণ  (এআইএ ), ১২/০২/২০১৮। 

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


 

নপাকার নাম : ভূট্টার নলো নপাকা 

নপাকা নচনার উপায় : নমতট বাোরম রতঙ্গর গাঢ় নছাপযুক্ত মে। পাখার রনতচর রেতক রকনারা গাঢ় বাোরম রতঙ্গর । ভূট্টার নমাচার চুল বা পাোয় 

অসাংখ্য নছাট নছাট গাঢ় বাোরম রতঙ্গর রডম পাতড়। যা পতর সাো রঙ ধারন কতর। সপ্তাতের মতধ্য কীড়া নবর েতয় ডগা বা নমাচা আক্রমণ কতর বড় 

েতে োতক। 

ক্ষরের ধরণ : পাো নকতট নকতট খায় । কীড়া ও পূণ নবয়স্ক উিয়ই পাোয় পাশ নেতক নখতে োতক । 

ক্ষরের লক্ষণ : পাো নকতট নকতট খায় । কীড়া ও পূণ নবয়স্ক উিয়ই পাোয় পাশ নেতক নখতে োতক । 

আক্রমতণর পয নায় : বাড়ন্ত পয নায় 

ফসতলর নয অাংতশ আক্রমণ কতর : পাো 

নপাকার নযসব স্তর ক্ষরে কতর : কীড়া 

ব্যবস্থাপনা : 

ল্যামডা-সাইেযাতলারিন জােীয় কীটনাশক ( কযারাতট ২.৫ ইরস অেবা ফাইটার প্লাস ২.৫ ইরস ১৫ রমরল / ৩ মূখ ) ১০ রলটার িরে ৫ শেতক নে 

করতে েতব ১০ রেন পরপর ২/৩ বার। ঔিধ নে করায় সেকনো অবলম্বন করতে েতব। 

বালাইনাশক ব্যবহাতরর  েকণো  পতকণ প্রবস্তাপ্ররে জানতে প্রিক করুন 

বালাইনাশতকর প্রবস্তাপ্ররে েতের জন্য প্রিপ্রজট করুন 

পূব ন-িস্তুরে : 

িাতলািাতব জরম চাি রেতয় পারখতের নপাকাখাবার সুতযাগ কতর রেন। * রনয়রমে মাঠ পররেশ নন কতর আক্রমতণর শুরুতেই ব্যবস্থা রনন। 

অন্যান্য : 

আতলার ফাঁে নপতে পূণ নবয়স্ক মে ধতর নমতর নফলুন।*  পারখর নপাকা খাওয়ার জন্য ডালপালা পু ুঁতে রেতয় ও নপাকার সাংখ্যা করমতয় আনুন। 

আতলাক ফাঁে  পতকণ প্রবস্তাপ্ররে জানতে প্রিক করুন 

েতথ্যর উৎস : 

কৃপ্রি িযুপ্রক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃপ্রি গতবির্া ইনপ্রিটিউট, ৬ষ্ঠ  াংস্করন, স তেম্বর, ২০১৭। 

সমরিে বালাই ব্যবস্থাপনা ও রবরিন্ন ফসতলর ক্ষরেকারক নপাকামাকড় েমন, কীটেি রবিাগ, বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট। 

কৃপ্রি েে  াপ্রি ণ  (এআইএ ), ১২/০২/২০১৮। 

ভুট্টা এর নরাতগর েথ্য 

নরাতগর নাম : ভূট্টার পাো ঝলসাতনা নরাগ 

নরাতগর কারণ : ছত্রাক 

ক্ষরের ধরণ : িেতম পাোর রনতচর রেতক লম্বা ধুসর োগ েয় পতর ো পাোর উপতরর রেতকও দৃশ্যমান েয়। একপয নাতয় পাো শুরকতয় যায় এবাং 

গাছ মারা যায়। 

ফসতলর নয পয নাতয় আক্রমণ কতর : বাড়ন্ত পয নায় 

ফসতলর নয অাংতশ আক্রমণ কতর : পাো 

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


ব্যবস্থাপনা : 

নিারপতকানাজল জােীয় ছত্রাকনাশক (নযমন টিল্ট ৫ রমরল/ ১ মুখ) ১০ রলটার পারনতে রমরশতয় িরে ৫ শেতক ১০-১২ রেন পর পর ২-৩ বার নে 

করতে েতব ।ঔিধ নে করায় সেকনো অবলম্বন করতে েতব। 

বালাইনাশক ব্যবহাতরর  েকণো  পতকণ প্রবস্তাপ্ররে জানতে প্রিক করুন 

বালাইনাশতকর প্রবস্তাপ্ররে েতের জন্য প্রিপ্রজট করুন 

পূব ন-িস্তুরে : 

িেযারয়ে/মানতঘারিে বীজ বপণ করুন।* নরাগ িরেতরাধ ক্ষমোসপন্ন জাতের নযমন: নমাের চাি করুন।* আক্রান্ত জরম নেতক বীজ সাংগ্রে করতবন 

না। 

েতথ্যর উৎস : 

কৃপ্রি িযুপ্রক্ত হােবই, বাাংলাতেশ কৃপ্রি গতবির্া ইনপ্রিটিউট, ৬ষ্ঠ  াংস্করন, স তেম্বর, ২০১৭। 

কৃপ্রিেে াপ্রি ণ  (এআইএ ), ১২/০২/২০১৮। 

ফ তলরবালাইব্যবস্থাপনা, সমাোঃহা ানুররহমান, প্রিেীয় াংস্করর্, জানুয়ারী২০১৩। 

ভুট্টা এর ফসল নোলা এবাং সাংরক্ষতণর েথ্য 

ফসল : ভুট্টা 

ফসল নোলা : • োনার জন্য ভূট্টাসাংগ্রতের নবলায় নমাো্চার চুতলর মতো অঙ্গ শুরকতয় আতস এবাং নমাচা খতড়র মতো চকচতক রাং ধারণ করতল এবাং 

পাো রকছুটা েলতে েতল সাংগ্রতের উপযুক্ত েয়। এ অবস্থায় নমাচা নেতক ছাড়াতনা বীতজর নগাড়ায় কাতলা োগ নেখা যাতব। *নয সমস্ত নখাল ভূট্টার 

োনাগুতলাতক আবৃে কতর রাতখ নসগুতলা শুরকতয় যায়। কাঁচা অবস্থায় ভূট্টা খাবার জন্য ব্যবহৃে েয়। নসগুতলা খুব সুস্বাদু ও জনরিয়। পুতরা গাছ নগা-

খাদ্য রেতসতব ব্যবোতরর জন্য োনাগুতলা নকবল পুষ্ট্ েতে শুরু কতরতছ েখনই নকতট গরুতক খাওয়াতনা উরচে।*ভূট্টাগাছ নেতক উৎকৃষ্ট্ সাইতলজ বা 

নগা-খাদ্য বেরর করা যায়। ***রমরষ্ট্ ভূট্টার রসল্ক নবর েওয়ার ২০-২৫ রেতনর মতধ্য/ নবানার১১২-১২০ রেতনর মতধ্য োনা অ ল্প নরম োকতেই করচ 

নমাচা সাংগ্রে করুন।*** রনতচর রেতকর নমাচার মাোয় যখন রসল্ক ২.৫-৩.০ নসরম লম্বা েয় েখন ধারাতলা চাকু/কাঁরচ রেয়া নকতট সাংগ্রে করুন।এর 

পর উপতরর আবরণ সে ২-৩ রেন সাংরক্িণ করুন।উপতরর আবরণ সরাতনার পর পরলব্যাতগ িতর রনম্ন োতপ রিতজ ১০-১৫ রেন সাংরক্ষণ করুন। 

সাংরক্ষণ : পরল ব্যাতগ িতর চতটর বস্তায়/নকতরারসন/রবস্কুতটর টিন, ধােব বা প্লারিতকর ড্রাম, পরলরেন ব্যাগ চতটর বস্তায়য় িতর বীজ সাংরক্ষতণর 

জন্য উিম। বীজ সাংরক্ষতণর পাত্রটি পররষ্কার, শুকতনা, বায়ুতরাধী ও রছদ্রমুক্ত েতে েতব। বীজ রেতয় পাত্র িরেন করতে েতব যাতে পাতত্রর রিেতর 

ফাঁকা জায়গা রাখতবন না ।ফাঁকা জায়গা অপূণ ন বা িালিাতব পাতত্রর মুখ না আঁটকাতল বীতজর গজাতনার োর কতম যাতব।বীপাতত্রমুতখ ও গাতয় নলতবল 

বা বীতজর রববরণ রলতখ/ রচহ্ন রেয় রারখন সাংরক্ষতণর জন্য বীজ িরেন পাত্র মাটির সাংস্পতশ ন না নরতখ মাচার উপর রাখুন। বীজপাত্র কমআদ্র ন ঘতরর 

শীেল স্থাতন রাখু ন। বেরী নপি রেতয় িতলপ রেতয় শুরকতয় আো রাখুন। আোর িরে স্ততরর উপর ২ নসরম. পুরু শুকতনা বারল বা করাতের গুড়া রেতয় 

নঢতক রেন। বায়ু চলাচতলর জন্য গতেনর উপররিাতগ ও পাতশ পয নাপ্ত পররমাণ ফাঁকা জায়গা রাখুন। 

েতথ্যর উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত োেবই, বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইরনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, নসতেম্বর, ২০১৭। 

ফসল : ভুট্টা 

বীজিারপ্ত স্থান : 

বীজ রনকটস্থ   নকাপারনর রডলার/  রবিস্থ বীজ ব্যবসায়ী ও রবিস্থ বীজ উৎপােনকারীর রনকট নখতক সাংগ্রে করুন। 

বাাংলাতেশ কৃপ্রি উন্নয়ন কতপ ণাতরশন (প্রবএপ্রিপ্র ) বীজ প্রবরয়তকতের েে সপতে প্রিক করুন 

সার ও বালাইনাশক িারপ্তস্থান : 

https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
http://pest2.bengalsols.com/
http://www.ais.gov.bd/
http://www.badc.gov.bd/site/page/bc18d3b6-d248-41df-8688-3e471990f24d/%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%9C-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A6%BC-%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0


রবএরডরস ও সরকার অনুতমারেে সার ও বালাইনাশক রডলার । 

 ার প্রিলার এর প্রবস্তাপ্ররে েে সপতে প্রিক করুন 

েতথ্যর উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত োেবই, বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, নসতেম্বর, ২০১৭। 

ভুট্টা এর খামার যন্ত্রপারের েথ্য 

সকাোল 

যতন্ত্রর ধরন : অন্যান্য 

যতন্ত্রর পররচালনা পদ্ধরে : 

েস্ত চারলে/ কারয়ক েম 

যতন্ত্রর ক্ষমো : েস্ত চারলে/ কারয়ক েম 

যতন্ত্রর উপকাররো : 

 গাতছর নগাড়ায় মাটি নোলা/ আইল ছাঁটা,   নসচ ও  রনকাশ নালা  বেরর। কম জরমর জন্য ফসল নোলা  ও পররচয না ব্যবোর েয়।।  

যতন্ত্রর ববরশষ্ট্য : 

 সােয়ী মূল্য, সেজ িাপ্য ও  সেতজ বেন নযগ্য। 

রক্ষণাতবক্ষণ : ব্যবোতরর পর মাটি ও পারন নেতক পররষ্কার কতর রাখুন। 

েতথ্যর উৎস : 

খামার যারন্ত্রকীকরন এর মাধ্যতম ফসল উৎপােন বৃরদ্ধ িকল্প- ২য় পয নায় (২য় সাংতশারধে), কৃরি সম্প্রসারণ অরধেপ্তর (রড এ ই), খামারবাড়ী, 

ফাম নতগট, ঢাকা-১২১৫। জানুয়ারর ,২০১৮। 

যতন্ত্রর নাম : নসচ যন্ত্র/এলএল রপ/এস টি ডবরলও / রোংকতসচযন্ত্রলার 

ফসল : ভুট্টা 

যতন্ত্রর ধরন : নসচ 

যতন্ত্রর পররচালনা পদ্ধরে : 

রডতজল চারলে 

যতন্ত্রর ক্ষমো : অি শরক্ত ১-২। 

যতন্ত্রর উপকাররো : 

েম সােয়ী। কম জরমর জন্য । 

যতন্ত্রর ববরশষ্ট্য : 

 পররচালনা  সেজ । 

রক্ষণাতবক্িণ : ব্যবোতরর পর পররষ্কার কতর রাখুন। িতয়াজতন অরিজ্ঞ নমকারনক রেতয় যন্ত্র পরবেী কাতজর জন্য নমরামে কতর রনন। 

েতথ্যর উৎস : 

http://www.badc.gov.bd/site/page/bc18d3b6-d248-41df-8688-3e471990f24d/%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%9C-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A6%BC-%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0


খামার যারন্ত্রকীকরন এর মাধ্যতম ফসল উৎপােন বৃরদ্ধ িকল্প- ২য় পয নায় (২য় সাংতশারধে), কৃরি সম্প্রসারণ অরধেপ্তর (রড এ ই), খামারবাড়ী, 

ফাম নতগট, ঢাকা-১২১৫। জানুয়ারর ,২০১৮। 

যতন্ত্রর নাম : লাঙ্গল 

ফসল : ভুট্টা 

যতন্ত্রর ধরন : অন্যান্য 

যতন্ত্রর পররচালনা পদ্ধরে : 

কারয়ক েম ও পশু 

যতন্ত্রর ক্ষমো : েস্ত চারলে/ কারয়ক েম 

যতন্ত্রর উপকাররো : 

 কম জরম জমিনতযাগস সেতজ বেনতযাগ্য। সারর টানায় সুরবধা জনক  

যতন্ত্রর ববরশষ্ট্য : 

 সেতজ বেন নযাগ্য ও অে ন সােয়ী। 

রক্ষণাতবক্ষণ : ব্যবোরতর পর মাটি ও কাোপারন পররস্কার কতর রাখুন। 

েতথ্যর উৎস : 

খামার যারন্ত্রকীকরন এর মাধ্যতম ফসল উৎপােন বৃরদ্ধ িকল্প- ২য় পয নায় (২য় সাংতশারধে), কৃরি সম্প্রসারণ অরধেপ্তর (রড এ ই), খামারবাড়ী, 

ফাম নতগট, ঢাকা-১২১৫। জানুয়ারর ,২০১৮। 

যতন্ত্রর নাম : পাওয়ার টিলার।/োই স্পরড নরাটারর টিলার 

ফসল : ভুট্টা 

যতন্ত্রর ধরন : অন্যান্য 

যতন্ত্রর পররচালনা পদ্ধরে : 

রডতজল চারলে 

যতন্ত্রর ক্ষমো : িচলরে পাওয়ার টিলার নযখাতন ৫-৬টি চাতির িতয়াজন েয়, োই রস্পড নরাটারর টিলার রেতয় নসখাতন ১-২টি চাি যতেষ্ট্। ো একটি 

উন্নে মানতর শুকনা জরম চািতর যন্ত্র। ১২অি শরক্ত সপন্ন। 

যতন্ত্রর উপকাররো : 

িরে ঘিায় ০.১ েক্টতর (২৪ শোাংশ) জরম চাি করতে পার। িচরলে  টিলাতরর তুলনায় ৫০% সময় ও অে ন সােয় েয়।  

যতন্ত্রর ববরশষ্ট্য : 

যন্ত্রতর নরাটারর নেড শ্যাফট উচ্চ গরেতে  ঘুতর  রবধায়জরমর  নঢলা  খুব নছাট েয় ও মাটি িাল গুুঁড়া বা রমরে েয়। 

রক্ষণাতবক্ষণ : ব্যবোরতর পর মাটি ও কাোপারন পররস্কার কতর রাখুন। িতয়াজতন অিরজ্ঞ মতকানরক রেতয় যন্ত্র পরব নেী কাজতর জন্য নমরামে কতর 

রনন। 

েতথ্যর উৎস : 



খামার যারন্ত্রকীকরন এর মাধ্যতম ফসল উৎপােন বৃরদ্ধ িকল্প- ২য় পয নায় (২য় সাংতশারধে), কৃরি সম্প্রসারণ অরধেপ্তর (রড এ ই), খামারবাড়ী, 

ফাম নতগট, ঢাকা-১২১৫। জানুয়ারর ,২০১৮। 

ভুট্টা এর বাজারজাে করতণর েথ্য 

ফসল : ভুট্টা 

িোগে ফসল পররবেন ব্যবস্থা : 

বাঁতশর ঝুপ্রড়, চতটর বস্তা, সেলা গাপ্রড়, প্ররক্সা িযান, গরুর গাপ্রড়, সনৌকা  ইেযাপ্রে   

আধুরনক ফসল পররবেন ব্যবস্থা : 

প্লাপ্রিতকর ঝুপ্রড়, প্র দ্রযুক্ত চতটর বস্তা, পাওয়ার ট্রপ্রল, প্রমপ্রন ট্রাক, ট্রাক। প্রবতেতশ রপ্তাপ্রনর জন্য রযট ব্যবোর করুন। 

িোগে বাজারজাে করণ : 

স্থানীয় বাজাতর খুচরা/ পাইকাপ্রড়   প্রবরয়। 

আধুরনক পদ্ধরেতে বাজারজাে করণ : 

িপ্রকয়াজাে কতর আড়ৎোতরর মাধ্যতম  প্রহমযুক্ত কাি ণাি িযাতন  দূরবেী বাজার, সুপার মাতকণট, ও প্রবতেতশ  প্রবপর্ন করুন।  

 ফ ল বাজারজােকরতনর প্রবস্তাপ্ররে েে সপতে প্রিক করুন 

েতথ্যর উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত োেবই, বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, নসতেম্বর, ২০১৭। 
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