
মরিচ চাষেি রিস্তারিত রিিিণী 

জাত পরিরচরত 

জাষতি নাম : িারি মরিচ-১ 

জনরিয় নাম : িাাংলা লাংকা 

উদ্ভািনকািী িরতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃরে গষিেণা ইনরিটিউট (িারি) 

গড় জীিনকাল িায ়(রেন): ১৩৭ 

জাষতি ধিণ : উফশী 

জাষতি বিরশষ্ট্য : 

গাছ খাষটা, ঝ াপাষলা, মরিষচি ত্বক পুরু। পাকা অিস্থায় চকচষক লাল 

উচ্চতা (ইরি) : ১২ ঝেষক ১৪ 

ঝিাপষণি সময় চািাি িয়স : ২৫ রেন - ৩০ রেন 

শতক িরত ফলন (ষকরজ) : ৪০ - ৫০ 

িরত শতক িীজতলায় িীষজি পরিমান : ১২ গ্রাম - ১৫ গ্রাম 

উপষযাগী মাটি : ঝোআঁশ, ঝিষল-ঝোআঁশ, এষটল-ঝোআঁশ 

উৎপােষনি ঝমৌসুম : সািা িছি 

িপষনি উপযুক্ত সময় : 

িরি ঝমৌসুষমি জন্য ঝসপ্ট- অষটা এিাং খরিফ ঝমৌসুষমি জন্য মধ্য ঝফব্রুয়ািী হষত মধ্য মাচ চ  

ফসল ঝতালাি সময় : 

পরিপষেি পি কাচা অিস্থায় কষয়কিাি এিাং পাকা অিস্থায়। 

তষেি উৎস : 

কৃরে িযুরক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃরে গষিেণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্কিন, ঝসষপ্টম্বি,২০১৭। 

 

জাষতি নাম : িারি মরিচ-২ 

জনরিয় নাম : ঝনই 

উদ্ভািনকািী িরতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃরে গষিেণা ইনরিটিউট (িারি) 

গড় জীিনকাল িায ়(রেন): ২২০ 

জাষতি ধিণ : উফশী 

জাষতি বিরশষ্ট্য : 

মরিষচি ত্বক পুরু। পাকা অিস্থায় চকচষক লাল ,গাছ খাষটা, ঝ াপাষলা। 

উচ্চতা (ইরি) : ১২ ঝেষক ১৪ 

ঝিাপষণি সময় চািাি িয়স : ২০রেন - ২৫রেন 

শতক িরত ফলন (ষকরজ) : ৪০ - ৪৫ 

িরত শতক িীজতলায় িীষজি পরিমান : ১২গ্রাম - ১৫গ্রাম 

উপষযাগী মাটি : ঝোআঁশ, ঝিষল-ঝোআঁশ, এষটল-ঝোআঁশ 



উৎপােষনি ঝমৌসুম : সািা িছি 

িপষনি উপযুক্ত সময় : 

খরিফ-১ ( মাচ চ - এরিল ) 

ফসল ঝতালাি সময় : 

পরিপষেি পি কাচা অিস্থায় কষয়কিাি এিাং পাকা অিস্থায়। 

তষেি উৎস : 

কৃরে িযুরক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃরে গষিেণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্কিন, ঝসষপ্টম্বি,২০১৭। 

 

জাষতি নাম : িারি মরিচ-৩ 

জনরিয় নাম : ঝনই 

উদ্ভািনকািী িরতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃরে গষিেণা ইনরিটিউট (িারি) 

গড় জীিনকাল িায ়(রেন): ১৯০ 

জাষতি ধিণ : উফশী 

জাষতি বিরশষ্ট্য : 

গাছ লম্বা ,ঝ াপাষলা ও িচুি শাখা - িশাখা রিরশষ্ট্ হয় । 

উচ্চতা (ইরি) : ১২ ঝেষক ১৪ 

ঝিাপষণি সময় চািাি িয়স : ২৫ রেন - ৩০ রেন 

শতক িরত ফলন (ষকরজ) : ৮ - ১০ 

িরত শতক িীজতলায় িীষজি পরিমান : ১২ গ্রাম - ১৫ গ্রাম 

উৎপােষনি ঝমৌসুম : িরি 

িপষনি উপযুক্ত সময় : 

ঝসষপ্টম্বি  

ফসল ঝতালাি সময় : 

পরিপষেি পি কাচা অিস্থায় কষয়কিাি এিাং পাকা অিস্থায় 

ঝপাকামাকড় িরতষিাধ ক্ষমতা : মরিষচি জাি ঝপাকা 

ঝিাগ িরতষিাধ ক্ষমতা : মরিষচি এনথ্রাকষনাজ 

তষেি উৎস : 

কৃরে িযুরক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃরে গষিেণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্কিন, ঝসষপ্টম্বি,২০১৭। 

 

জাষতি নাম : সরনক 

জনরিয় নাম : ঝনই 

উদ্ভািনকািী িরতষ্ঠান : লাল তীি সীড রলরমষটড 

গড় জীিনকাল িায ়(রেন): ৭২ 

জাষতি ধিণ : হাইরিড 



জাষতি বিরশষ্ট্য : 

মধ্যম আকৃরতি ঝ াপাষলা গাছ,ফল সবুজ িষেি ও ঝসাজা (৩.৫-৪ ইরি) 

উচ্চতা (ইরি) : ১০-১২ 

ঝিাপষণি সময় চািাি িয়স : ২৫ রেন - ৩০ রেন 

শতক িরত ফলন (ষকরজ) : ৮০ - ১০০ 

িরত শতক িীজতলায় িীষজি পরিমান : ১.৫ - ২গ্রাম 

উৎপােষনি ঝমৌসুম : খরিফ-২ 

িপষনি উপযুক্ত সময় : 

আগি- অষটািি 

ফসল ঝতালাি সময় : 

৭৫-৮০ রেন 

তষেি উৎস : 

লাল তীি সীড রলরমষটড এি কযাটালগ। 

 

জাষতি নাম : রিরময়াম 

জনরিয় নাম : ঝনই 

উদ্ভািনকািী িরতষ্ঠান : লাল তীি সীড রলরমষটড 

গড় জীিনকাল িায ়(রেন): ৬৭ 

জাষতি ধিণ : হাইরিড 

জাষতি বিরশষ্ট্য : 

ফল সবুজ িষেি ও ঝসাজা (৪-৪.৫ ইরি)। 

উচ্চতা (ইরি) : ১০-১২ 

ঝিাপষণি সময় চািাি িয়স : ২৫ রেন - ৩০ রেন 

শতক িরত ফলন (ষকরজ) : ১০০ - ১২০ 

িরত শতক িীজতলায় িীষজি পরিমান : ১.৫ - ২ গ্রাম 

উপষযাগী ভূরমি ঝেণী : মা ারি উচু , মা ারি রনচু জরম 

উপষযাগী মাটি : ঝোআঁশ, ঝিষল-ঝোআঁশ, পরল-ঝোআঁশ 

উৎপােষনি ঝমৌসুম : িরি 

িপষনি উপযুক্ত সময় : 

ঝসষপ্টম্বি- রডষসম্বি  

ফসল ঝতালাি সময় : 

৬৫-৭০ রেন 

তষেি উৎস : 

লাল তীি সীড রলরমষটড এি কযাটালগ। 



 

জাষতি নাম : ধুম 

জনরিয় নাম : ঝনই 

উদ্ভািনকািী িরতষ্ঠান : লাল তীি সীড রলরমষটড 

গড় জীিনকাল িায ়(রেন): ৬৭ 

জাষতি ধিণ : হাইরিড 

জাষতি বিরশষ্ট্য : 

গাছ খাড়া, ঘন পত্রষিরষ্ট্ত ও ঝেরিষত পরিপেতা আষস । 

উচ্চতা (ইরি) : ১০-১২ 

ঝিাপষণি সময় চািাি িয়স : ২৫ রেন - ৩০ রেন 

শতক িরত ফলন (ষকরজ) : ৮০ - ১০০ 

িরত শতক িীজতলায় িীষজি পরিমান : ১.৫ - ২ গ্রাম 

উপষযাগী ভূরমি ঝেণী : মা ারি উচু , মা ারি রনচু জরম 

উপষযাগী মাটি : ঝিষল, ঝোআঁশ, ঝিষল-ঝোআঁশ, পরল-ঝোআঁশ 

উৎপােষনি ঝমৌসুম : িরি 

িপষনি উপযুক্ত সময় : 

ঝফব্রুয়ারি- মাচ চ  

ফসল ঝতালাি সময় : 

৬৫-৭০ রেন 

তষেি উৎস : 

লাল তীি সীড রলরমষটড কযাটালগ । 

 

জাষতি নাম : ঝমজি 

জনরিয় নাম : ঝনই 

উদ্ভািনকািী িরতষ্ঠান : লাল তীি সীড রলরমষটড 

গড় জীিনকাল িায ়(রেন): ৭৫ 

জাষতি ধিণ : উফশী 

জাষতি বিরশষ্ট্য : 

সবুজ িষেি ও মা ারি  ালযুক্ত 

ঝিাপষণি সময় চািাি িয়স : ২৫ রেন - ৩০ রেন 

শতক িরত ফলন (ষকরজ) : ৬০ - ৭০ 

িরত শতক িীজতলায় িীষজি পরিমান : ১.৫ - ২ গ্রাম 

উপষযাগী ভূরমি ঝেণী : মা ারি উচু , মা ারি রনচু জরম 

উপষযাগী মাটি : ঝিষল, ঝোআঁশ, ঝিষল-ঝোআঁশ 



উৎপােষনি ঝমৌসুম : িরি 

িপষনি উপযুক্ত সময় : 

ঝসষপ্টম্বি- অষটািি  

ফসল ঝতালাি সময় : 

৬৫-৭০ রেন 

তষেি উৎস : 

লাল তীি সীড রলরমষটড এি কযাটালগ। 

 

জাষতি নাম : ঝডমন 

জনরিয় নাম : ঝনই 

উদ্ভািনকািী িরতষ্ঠান : লাল তীি সীড রলরমষটড 

গড় জীিনকাল িায ়(রেন): ৬২ 

জাষতি ধিণ : হাইরিড 

জাষতি বিরশষ্ট্য : 

গাছ লম্বা এিাং ঊর্ধ্চমুখী মরিচ ধষি । 

উচ্চতা (ইরি) : মা ািী 

ঝিাপষণি সময় চািাি িয়স : ২০ রেন - ২৫রেন 

শতক িরত ফলন (ষকরজ) : ১০০ - ১২০ 

িরত শতক িীজতলায় িীষজি পরিমান : ২ - ৩ গ্রাম 

উপষযাগী মাটি : ঝোআঁশ, ঝিষল-ঝোআঁশ 

উৎপােষনি ঝমৌসুম : খরিফ-২ 

িপষনি উপযুক্ত সময় : 

ঝসষপ্টম্বি- অষটািি  

ফসল ঝতালাি সময় : 

৬৫-৭০ রেন 

তষেি উৎস : 

লাল তীি সীড রলরমষটড এি কযাটালগ । 

 

জাষতি নাম : চন্দ্রমুখী 

জনরিয় নাম : ঝনই 

উদ্ভািনকািী িরতষ্ঠান : লাল তীি সীড রলরমষটড 

গড় জীিনকাল িায ়(রেন): ৬৭ 

জাষতি ধিণ : উফশী 

জাষতি বিরশষ্ট্য : 



মরিষচি িে সবুজ ,ফল ৪-৫ ঝসরম লম্বা, ঊর্ধ্চমুখী । 

ঝিাপষণি সময় চািাি িয়স : ২০ রেন - ২৫ রেন 

শতক িরত ফলন (ষকরজ) : ৫০ - ৬০ 

িরত শতক িীজতলায় িীষজি পরিমান : ১.৫ - ২ গ্রাম 

উপষযাগী মাটি : ঝোআঁশ, ঝিষল-ঝোআঁশ 

উৎপােষনি ঝমৌসুম : সািা িছি 

িপষনি উপযুক্ত সময় : 

আগি- অষটািি  

ফসল ঝতালাি সময় : 

৬৫-৭০ রেন 

তষেি উৎস : 

লাল তীি সীড রলরমষটড এি কযাটালগ । 

 

জাষতি নাম : হটমািাি 

জনরিয় নাম : ঝনই 

উদ্ভািনকািী িরতষ্ঠান : মরিকা সীড ঝকাম্পানী 

গড় জীিনকাল িায ়(রেন): ৭২ 

জাষতি ধিণ : হাইরিড 

জাষতি বিরশষ্ট্য : 

িাং সবুজ, ডালপালা রিরশষ্ট্ একটানা েীঘ চরেন ফলন ঝেয় । ুবি  াল । 

উচ্চতা (ইরি) : 

ঝিাপষণি সময় চািাি িয়স : ২০ রেন - ২৫ রেন 

শতক িরত ফলন (ষকরজ) : ৮০ - ১০০ 

িরত শতক িীজতলায় িীষজি পরিমান : ১ - ২ গ্রাম 

উপষযাগী মাটি : ঝোআঁশ, ঝিষল-ঝোআঁশ 

উৎপােষনি ঝমৌসুম : সািা িছি 

িপষনি উপযুক্ত সময় : 

সািা িছি  

ফসল ঝতালাি সময় : 

৫০ রেন পি 

তষেি উৎস : 

মরিকা সীড ঝকাম্পানী এি কযাটালগ। 

 

জাষতি নাম : এম এস ফায়াি 



জনরিয় নাম : ঝনই 

উদ্ভািনকািী িরতষ্ঠান : মরিকা সীড ঝকাম্পানী 

গড় জীিনকাল িায ়(রেন): ৭২ 

জাষতি ধিণ : হাইরিড 

জাষতি বিরশষ্ট্য : 

মরিষচি িাং সবুজ, ুবি  াল , লম্বা ( ৩-৩.৫ ইরি)। 

উচ্চতা (ইরি) : মা ািী 

ঝিাপষণি সময় চািাি িয়স : ২০ রেন - ৩০রেন 

শতক িরত ফলন (ষকরজ) : ৬০ - ৭০ 

িরত শতক িীজতলায় িীষজি পরিমান : ১.৫ - ২গ্রাম 

উপষযাগী মাটি : ঝোআঁশ, ঝিষল-ঝোআঁশ 

উৎপােষনি ঝমৌসুম : সািা িছি 

িপষনি উপযুক্ত সময় : 

সািািছি। 

ফসল ঝতালাি সময় : 

৫০ রেন 

তষেি উৎস : 

মরিকা সীড ঝকাম্পানীি কযাটালগ। 

 

জাষতি নাম : যমুনা 

জনরিয় নাম : ঝনই 

উদ্ভািনকািী িরতষ্ঠান : মরিকা সীড ঝকাম্পানী 

গড় জীিনকাল িায ়(রেন): ৭২ 

জাষতি ধিণ : হাইরিড 

জাষতি বিরশষ্ট্য : 

মরিষচি িাং সবুজ, ুবি  াল। 

উচ্চতা (ইরি) : মা ািী 

ঝিাপষণি সময় চািাি িয়স : ২০ রেন - ২৫রেন 

শতক িরত ফলন (ষকরজ) : ৬০ - ৭০ 

িরত শতক িীজতলায় িীষজি পরিমান : ১ - ২ গ্রাম 

উপষযাগী মাটি : ঝোআঁশ, ঝিষল-ঝোআঁশ 

উৎপােষনি ঝমৌসুম : সািা িছি 

িপষনি উপযুক্ত সময় : 

সািািছি  



ফসল ঝতালাি সময় : 

৫০ রেন 

তষেি উৎস : 

মরিকা সীড ঝকাম্পানীি কযাটালগ । 

 

ফসষলি পুরষ্ট্ মান 

কাঁচা মরিষচ িচুি পরিমাষণ রিটারমন রস িষয়ষছ । মরিষচ ১২৫ রমরলগ্রাম রিটারমন রস িষয়ষছ । তাছাড়া মরিষচ নানা িকম পুরষ্ট্গুন ঝযমনঃ 

১ গ্রাম খরনজ পোে চ, ৭ গ্রাম আঁশ, ১০৩ রকষলাকযালরি খাদ্যশরক্ত, ২ গ্রাম আরমে, ১১ রমরলগ্রাম কযালরসয়াম, ২ রমরলগ্রাম ঝলৌহ, ২৩৪০ 

মাইষরাগ্রাম কযাষিাটিন,  রিটারমন রি-২ ও ২৪ গ্রাম শকচিা ইতযারে িষয়ষছ ।   

তষেি উৎস : 

কৃরে ডাষয়রি, কৃরে তে সারি চস, ২০১৭। 

 

িীজ ও িীজতলা 

িণ চনা : একটি আেশ চ িীজতলাি পরিমান ১ রম িস্থ এিাং ৩ রম বেঘ চয 

িীজ ও িীজতলাি িকািষিে : 

িীষজি িকািষিে 

১। ঝমৌল িীজ ২। রিরি িীজ ৩। িতযারয়ত িীজ ৪। মানষঘারেত িীজ ৫। হাইরিড িীজ  

িীজতলাি িকািষিে 

১। শুকষনা িীজতলা ২। ঝিজা/কাোময় িীজতলা ৩। িাসমান িীজতলা ৪। ঝডপগ িীজতলা  

 

িাল িীজ রনি চাচন : 

১। উন্নত জাষতি  ঝিাগ িালাই মুক্ত মান সম্পন্ন িীজ ব্যিহাি কিষত হষি। ২। িীজ রিশুদ্ধ হষত হষি এিাং গজাষনাি ক্ষমতা ৮০% এি ঝিরশ 

োকষত হষি। ৩ । সিকাি অনুষমারেত রডলািষেি ঝেষক িীজ সাংগ্রহ কিষত হষি। সাংগ্রষহি সময় রয় িরশে গ্রহণ কিষত হষি।  ৪। 

িাজাষিি ঝখালা িীজ ঝকনা যাষি না ।         

িীজতলা িস্তুতকিণ :  

িীজতলাি আয়তন হষি ১১৮ ইরি বেঘ চয, ৩৭.৩৯ ইরি িস্থ এিাং উচ্চতা ১২ ইরি। িেষম রনি চারচত িীজতলাি জরম কষয়কটি চাে ও মই 

রেষয় মাটি ঝুি িা কিষত হষি। তািপি ৫-১০ ঝকরড় পচা ঝগািি িালিাষি মাটিষত রমরশষয় িীজতলা িস্তত কিষত হষি। িীজ িপষনি পূষি চ 

িীজ রিরজষয় রনষত হষি। িীজ মাটিি ১ ঝসরম. গিীষি িপন কিষত হষি, কািণ ঝিরশ গিীষি রেষল কম গজাষি। ১.৫ ইরি লম্বা হষল চািা 

পাতলা কষি রেষত হষি। িীজ িপষণি পি চািা ঝিি না হওয়া পয চন্ত  িনা রেষয় পারন ঝসচ রেষত হষি,আগাছা োকষল ১-২ িাি রনড়ারন 

রেষত হষি। চািাি িয়স ৩০-৩৫ রেন হষল জরমষত ঝিাপণ কিা যায়। ঝমাটা কান্ড ও ৪-৫ পাতা রিরশষ্ট্ চািা ঝিাপষণি জন্য িাল। ঝিাপষণি 

পি পারন ঝসচ রেি। 

িীজতলা পরিচচ চা : ১। িীজ িপষনি পি ছালাি চট িা ধাষনি খড় রিরছষয় ৭২ ঘন্টা িীজতলা ঝেষক িাখষত হষি এিাং িীজ গজাষনা তিারিত 

কিাি জন্য  া িা রেষয় পারন রেষত হষি। ২। অরতরিক্ত ঠান্ডা হষল িাষত িীজতলা পরলরেন রেষয় ঝডষক িাখষত হষি এিাং সকাষল ুবষল 

রেষত হষি। ৩। তাপমাত্রা ঝিশী হষল চাটাই রেষয় ছায়াি ব্যিস্থা কিষত হষি। 

তষেি উৎস : 

কৃরে িযুরক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃরে গষিেণা ইনরিটিউট,৬ষ্ঠ সাংস্কিণ, ঝসষপ্টম্বি, ২০১৭। 

 

িপন/ষিাপণ পদ্ধরত 



চােপদ্ধরত : 

মাটিি িকাি ঝিষে ৪-৬ টি চাে ও মই রেষত হষি । িেম চাে গরিি হওয়া েিকাি । ঝসচ ও পারন ঝিি কিাি জন্য  জন্য ১২ ইরি  িশস্ত 

নালা োকষি। িষতযক রিটায় দুই সারি চািা লাগানি পি উিয় পাষশ ১০  ইরি  জায়াগা খারল োকষি । 

জরম ঝশাধন সম্পষকচ রিস্তারিত জানষত রিক করুন 

িীজ ঝশাধন সম্পষকচ রিস্তারিত জানষত রিক করুন  

তষেি উৎস : 

কৃরে িযুরক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃরে গষিেণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্কিণ, ঝসষপ্টম্বি,২০১৭। 

 

মাটি ও সাি ব্যিস্থাপনা 

মৃরিকা : 

ঝোআঁশ, ঝিষল ঝোআঁশ। 

 

মৃরিকা পিীক্ষা গষিেণাগাষিি ঠিকানা : 

মৃরিকা সম্পে উন্নয়ন ইনরিটিউট রিস্তারিত জানষত রিক করুন 

সাি পরিরচরত : 

ইউরিয়াঃ এ সাি ঝেখষত সাো ও শক্ত োনাি মষতা গুড়া। এই সাি িাতাষসি সাংস্পষশ চ আসষল গষল যায়। গুটি ইউরিয়া ঝেখষত 

ন্যাপষেরলষনি মত। িরত গুটিি ওজন ১.৮ অেিা ২.৭ গ্রাম। টিএসরপঃ ধূসি কাল িষেি। স্থানীয় িাষি এষক ঝমষট সাি িষল। রড এ রপঃ 

ধূসি সাো িষেি। এম ও রপ সাি – লালষচ িষেি। িাতাষসি সাংস্পষশ চ এষল রিষজ যায়। রজপসামঃ এই সাি ঝেখষত ছাইষয়ি মত পাউডাি 

জাতীয় । েস্তাঃ লিণ োনাি মত। 

সাি পরিরচরত রিস্তারিত জানষত রিক করুন 

 

ঝিজাল সাি ঝচনাি উপায় : 

ঝিজাল সাি শনাক্তকিণ সম্পষকচ রিস্তারিত জানষত রিক করুন 

ঝিজাল সাি ঝচনাি উপায় রিরডও 

 

ফসষলি সাি সুপারিশ : 

সাষিি নাম শতক িরত সাি 

ঝগািি ৪০ ঝকরজ 

ইউরিয়া ১.৬ ঝকরজ 

টিএসরপ ১ ঝকরজ 

পটাশ ৬০০ গ্রাম 

রজপসাম ২০০ গ্রাম 

িষয়াগ পদ্ধরতঃ গাষছি ঝগাড়া ঝেষক ৪-৬ ইরি দূি রেষয় িাসায়রনক সাি িষয়াগ কিষত হষি। 

অনলাইন সাি সুপারিশ রিস্তারিত জানষত রিক করুন 

তষেি উৎস : 

কৃরে িযুরক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃরে গষিেণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্কিণ, ঝসষপ্টম্বি,২০১৭। 

 

 

 

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


ঝসচ ব্যিস্থাপনা 

িণ চনা : জরমষত িষয়াজন মত ঝসচ রেষত হষি। আিাি অরতরিক্ত ঝসচ রেষল েষল পড়া ঝিাগ ঝেখা রেষত পাষি। অরতরিক্ত বৃরষ্ট্ি ফষল যাষত 

জলািদ্ধতা সৃরষ্ট্ না হয় ঝস জন্য পারন রনষ্কাশষনি ব্যিস্থা কিষত হষি। 

ঝসচ ব্যিস্থাপনা : 

িীজ রছটিষয় বুনষল প্লািন ঝসচ রেষত হষি। ঝিড কষি চাে কিা হষল ২ সারিি মষধ্য নালায় পারন রেষত হষি। ঝসচ পারনি অপচয় ঝিাষধ ঝসচ 

নালা িাষলািাষি বতরি কষি রনন। িরি ঝমৌসুষম িষয়াজষন হালকা ঝসচ রেষত হষি।  

ঝসচ ও রনকাশ পদ্ধরত : 

বৃরষ্ট্ ও ঝসষচি পারন ঝকান অিস্থায় জষম োকষত পািষি না। জরমষত পারন জষম ঝগষল নালা ঝকষট রেষয় দ্রুত পারন ঝিি কষি রেন ।

 

তষেি উৎস : 

কৃরে িযুরক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃরে গষিেণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্কিণ, ঝসষপ্টম্বি,২০১৭। 

 

আগাছা ব্যিস্থাপনা 

আগাছাি নাম : মুো/িাোইল 

আগাছা জন্মাষনাি ঝমৌসুম : িরি ও খরিফ। জুন-অষটািি মাষস ফুল উৎপােন ও িীজ পাষক। 

িরতকাষিি উপায় : 

জরম িালিাষি রনড়ারন রেষয় ধািক, মূল রশকড় িাছাই করুন। 

তষেি উৎস : 

েরক্ষণািষলি উপষযাগী কৃরে িযুরক্ত, িাাংলাষেশ কৃরে গষিেণা কাউরিল, নষিম্বি, ২০১৩। 

আগাছাি নাম : দুি চাঘাস 

আগাছা জন্মাষনাি ঝমৌসুম : িরি ও খরিফ 

িরতকাষিি উপায় : 

রনড়ারন রেষয় উঠিষয় ঝফলা। আগাছানাশক ব্যিহাি কষি আগাছা েমন। জরম িালিাষি বতরি কিষল আগাছাি পরিমান কম হষি।  

তষেি উৎস : 

েরক্ষণািষলি উপষযাগী কৃরে িযুরক্ত, িাাংলাষেশ কৃরে গষিেণা কাউরিল, নষিম্বি, ২০১৩। 

 

আিহাওয়া ও দূষয চাগ ব্যিস্থাপনা 

িাাংলা মাষসি নাম : বচত্র 

ইাংষিরজ মাষসি নাম : মাচ চ 

ফসল ফলষনি সময়কাল : খরিফ- ১ , খরিফ-২ 

দুষয চাষগি নাম : খিা 

দুষয চাগ পূি চিস্তুরত : 

খিা ঝেখা রেষল রনয়রমত মাঠ পরিেশ চন কিষত হষি। 

 

কৃরে আিহাওয়াি তে ঝপষত রিক করুন 

দুষয চাগকালীন/দুষয চাগ পিিতী িস্তুরত : 

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


রছটিষয় িপষনি ঝক্ষষত্র হালকা প্লািন ঝসচ এিাং সারিষত িপন কিা হষল নালা রেষয় ঝসচ রেষত হষি।  

 

িস্তুরত : রনড়ারন রেষয় মাটিি উপষিি স্তি ঝিষে রেষত হষি ও খড়কুষটা রেষয় মালরচাং কিষত হষি। 

তষেি উৎস : 

েরক্ষণািষলি উপষযাগী কৃরে িযুরক্ত, িাাংলাষেশ কৃরে গষিেণা কাউরিল, নষিম্বি, ২০১৩। 

কৃরে তে সারি চস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮। 

িাাংলা মাষসি নাম : বচত্র 

ইাংষিরজ মাষসি নাম : মাচ চ 

ফসল ফলষনি সময়কাল : খরিফ- ১ , খরিফ-২ 

দুষয চাষগি নাম : রশলাবৃরষ্ট্ 

দুষয চাগ পূি চিস্তুরত : 

খরিফ ঝমৌসুষম পরিপক্ব ফসল যত তাড়াতারড় সম্ভি তুলষত হষি। 

 

কৃরে আিহাওয়াি তে ঝপষত রিক করুন 

িস্তুরত : অরতরিক্ত বৃরষ্ট্ি পারন যত দ্রুত সম্ভি নালা ঝকষট ঝিি কষি রেষত হষি। 

তষেি উৎস : 

েরক্ষণািষলি উপষযাগী কৃরে িযুরক্ত, িাাংলাষেশ কৃরে গষিেণা কাউরিল, নষিম্বি, ২০১৩। 

কৃরে তে সারি চস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮। 

িাাংলা মাষসি নাম : ঝপৌে 

ইাংষিরজ মাষসি নাম : রডষসম্বি 

ফসল ফলষনি সময়কাল : িরি 

দুষয চাষগি নাম : ঝকাল্ড ইনজুরি (তাপমাত্রা ১৫ রডরগ্র ঝসঃ এি রনষচ হষল) 

দুষয চাগ পূি চিস্তুরত : 

তাপমাত্রা (১৫ রডঃ ঝসঃ এি রনষচ ) হষল ফসষলি জরম রনয়রমত পরিেশ চন। 

 

কৃরে আিহাওয়াি তে ঝপষত রিক করুন 

দুষয চাগকালীন/দুষয চাগ পিিতী িস্তুরত : 

রনম্ন তাপমাত্রা ঝেষক চািা িক্ষাি জন্য িীজতলা ঝেষক িাখষত হষি । 

 

দুষয চাগ পূি চিাতচা : পরত্রকা/ ঝিরডও/ টিরিি আিহাওয়া িাতচা শুনষত হষি। রিগত িছষিি এই ধিষনি িাতচাগুষলাি িরত ঝখয়াল িাখষত হষি। 

িস্তুরত : চািা অিস্থায় ফসষলি ক্ষরত হষল পাষশি এলাকা ঝেষক চািা সাংগ্রহ কষি পুনিায় ঝিাপন কিষত হষি । 

তষেি উৎস : 

েরক্ষণািষলি উপষযাগী কৃরে িযুরক্ত, িাাংলাষেশ কৃরে গষিেণা কাউরিল, নষিম্বি, ২০১৩। 

কৃরে তে সারি চস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮। 

 

 

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


ঝপাকামাকড় 

ঝপাকাি নাম : মরিষচি সাো মারছ 

ঝপাকাি স্থানীয় নাম : : ঝনই 

ঝপাকা ঝচনাি উপায় : ুবি ঝছাট হলুোি সাো, নিম ঝেহ রিরশষ্ট্। 

ক্ষরতি ধিণ : গাষছি িস চুষে খাওয়াি ফষল গাছ শুরকষয় যায়। এই ঝপাকা এক ধিষণি িস ছরড়ষয় ঝেয়,ঝযখাষন রিরিন্ন ছত্রাক আরমণ 

কষি। ফষল দূি ঝেষক আরান্ত গাছষক রনষস্তজ ও কাষলা ঝেখায়। গাষছি বৃরদ্ধ ুবিই কম হয়। 

আরমষণি পয চায় : িাড়ন্ত পয চায় 

ফসষলি ঝয অাংষশ আরমণ কষি : সি 

ঝপাকাি ঝযসি স্তি ক্ষরত কষি : পূণ চ িয়স্ক , রনম্ফ 

ব্যিস্থাপনা : 

 আরমণ ঝিরশ হষল ইরমডাষিাষিারিড জাতীয় কীটনাশক (ষযমন এডমায়াি অেিা টিষডা ৭-১০ রমরলরলটাি / ২মুখ) ১০ রলটাি পারনষত 

রমরশষয় িরত ৫ শতষক ঝে কিষত হষি ১০ রেন পিপি ২/৩ িাি। কীটনাশক ঝে কিায় সতকচতা অিলম্বন কিষত হষি।  

 

িালাইনাশক ব্যিহাষিি সতকচতা সম্পষকচ রিস্তারিত জানষত রিক করুন 

িালাইনাশষকি রিস্তারিত তষেি জন্য রিরজট করুন 

পূি চ-িস্তুরত : 

আষগি ফসষলি নাড়া িা অিরশষ্ট্ অাংশ িালিাষি র্ধ্াংস কিা । আগাছা, মিা পাতা ও আিজচনা পরিষ্কাি কিষত হষি। রনয়রমত জরম 

পয চষিক্ষন কিষত হষি। 

অন্যান্য : 

সািানযুক্ত পারন ঝে কিা যায় অেিা আধািাো রনমিীষজি পারন (১ রলটাি পারনষত ৫০ গ্রাম রনমিীজ ঝিষে ১২ ঘন্টা রিরজষয় ঝিষখ 

ঝেঁষক রনষত হষি) আরান্ত গাষছ ১০ রেন পি পি ৩ িাি ঝে কিষল ঝপাকা রনয়ন্ত্রন কিা যায়। এছাড়াও তামাষকি গুড়া (১০গ্রাম), সািাষনি 

গুড়া (৫গ্রাম) ও রনষমি পাতাি িস িরত রলটাি পারনষত রমরশষয় ব্যিহাি কিা যায়। 

তষেি উৎস : 

সমরিত িালাই ব্যিস্থাপনা ও রিরিন্ন ফসষলি ক্ষরতকািক ঝপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব রিিাগ, িাাংলাষেশ কৃরে গষিেণা ইনরিটিউট, ২০১৭। 

ঝপাকাি নাম : মরিষচি ক্ষুষে মাকড় (মাইট) 

ঝপাকাি স্থানীয় নাম : : ঝনই 

ঝপাকা ঝচনাি উপায় : এ ঝপাকা ঝেখষত অতযন্ত ঝছাট, সাধািণত হাত ঝলষিি সাহায্য ছাড়া ঝেখা যায় না। ঝপাকা উপবৃিাকাি, উজ্জ্বল, হলষে 

সবুজ িষণ চি আট পা রিরশষ্ট্। 

ক্ষরতি ধিণ : মাইট গাষছি িস ঝশােণ কষি এিাং পারন স্বািারিক িিাহ রিরিত হয়। পাতা ফযাঁকাষস, ঝমাচড়াষনা এিাং রনষচি রেষক ঝনৌকাি 

মত িাঁকাষনা হয়। 

আরমষণি পয চায় : িাড়ন্ত পয চায়, চািা 

ঝপাকামাকড় জীিনকাল : পূণ চ িয়স্ক, রনম্ফ 

ফসষলি ঝয অাংষশ আরমণ কষি : আগা , কাণ্ড , পাতা , কাষন্ডি ঝগাঁড়ায় 

ঝপাকাি ঝযসি স্তি ক্ষরত কষি : পূণ চ িয়স্ক , রনম্ফ 

ব্যিস্থাপনা : 

সালফাি জাতীয়(কুমুলাস রডএফ িা িষনারিট ৮০ ডরিউরজ িা রেওরিট ৮০ ডরিউরজ িা সালষফালাক ৮০ ডরিউরজ, ম্যাকসালফাি ৮০ 

ডরিউরজ িা সালষফটক্স ৮০ ডরিউরজ)িরত ১০ রলটাি পারনষত ২৫০ গ্রাম রমরশষয় ঝে কিষত হষি। ঔেধ ঝে কিায় সতকচতা অিলম্বন 

কিষত হষি। 

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


িালাইনাশক ব্যিহাষিি সতকচতা সম্পষকচ রিস্তারিত জানষত রিক করুন 

িালাইনাশষকি রিস্তারিত তষেি জন্য রিরজট করুন 

পূি চ-িস্তুরত : 

রনয়রমত জরম পরিেশ চন কিষত হষি। 

অন্যান্য : 

আধা িাো রনম িীষজি ( ৫০ গ্রাম এক রলটাি পারনষত ২৪ ঘণ্টা ঝিজাষনাি পি রমেণটি ছাঁকষত হষি ) িস আরান্ত গাষছ ১০ রেন পি পি ৩ 

িাি ঝে কিষত হষি। 

তষেি উৎস : 

সমরিত িালাই ব্যিস্থাপনা ও রিরিন্ন ফসষলি ক্ষরতকািক ঝপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব রিিাগ, িাাংলাষেশ কৃরে গষিেণা ইনরিটিউট, ২০১৭। 

ঝপাকাি নাম : মরিষচি রথ্রপস ঝপাকা 

ঝপাকাি স্থানীয় নাম : : ঝনই 

ঝপাকা ঝচনাি উপায় : উকুষনি মত ঝছাট রচকন কাষলা ও লম্বাষট। িাচ্চা সাো। 

ক্ষরতি ধিণ : পাতা সাো হষয় কুুঁকষড় যায়। 

আরমষণি পয চায় : িাড়ন্ত পয চায়, চািা 

ঝপাকামাকড় জীিনকাল : রনম্ফ 

ফসষলি ঝয অাংষশ আরমণ কষি : পাতা 

ঝপাকাি ঝযসি স্তি ক্ষরত কষি : রনম্ফ 

ব্যিস্থাপনা : 

ডাইষমষোষয়ট জাতীয় কীটনাশক (িগি অেিা টাফগি ২০ রমরল অেিা ৪ মুখ )অেিা ইরমডাষিাষিারিড জাতীয় কীটনাশক(ষযমন 

এডমায়াি অেিা টিষডা ১০ রমরলরলটাি / ২মুখ) ১০ রলটাি পারনষত রমরশষয় িরত ৫ শতষক ঝে কিষত হষি ১০ রেন পিপি ২/৩ িাি। 

কীটনাশক ঝে কিায় সতকচতা অিলম্বন কিষত হষি।  

িালাইনাশক ব্যিহাষিি সতকচতা সম্পষকচ রিস্তারিত জানষত রিক করুন 

িালাইনাশষকি রিস্তারিত তষেি জন্য রিরজট করুন 

পূি চ-িস্তুরত : 

রনয়রমত জরম পরিেশ চন কিষত হষি। 

অন্যান্য : 

িােরমক অিস্থায় শুকষনা ছাই িষয়াগ কিা।পরিস্কাি পারন ঝজাষি ঝে কিা। আধা িাো রনম িীষজি ( ৫০ গ্রাম এক রলটাি পারনষত ২৪ 

ঘণ্টা ঝিজানি পি রমেণটি ছাঁকষত হষি ) িস আরান্ত গাষছ ১০ রেন পি পি ৩ িাি ঝে কিষত হষি ।সািাষনি পারন ( ১০ রলটাি পারনষত 

২০ গ্রাম ) ঝে কিা ঝযষত পাষি । 

তষেি উৎস : 

সমরিত িালাই ব্যিস্থাপনা ও রিরিন্ন ফসষলি ক্ষরতকািক ঝপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব রিিাগ, িাাংলাষেশ কৃরে গষিেণা ইনরিটিউট, ২০১৭। 

ঝপাকাি নাম : মরিষচি জাি ঝপাকা 

ঝপাকাি স্থানীয় নাম : : ঝনই 

ঝপাকা ঝচনাি উপায় : ঝপাকা ঝেখষত ক্ষুদ্র সবুজ, ুবিই নিম ঝেষহি ঝপাকা। 

ক্ষরতি ধিণ : পাতা ও ডগাি িস চুষে ঝখষয় পাতাষক রিিণ চ কষি ও পাতা,ফুল কুুঁকষড় যায়। 

আরমষণি পয চায় : িাড়ন্ত পয চায় 

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


ঝপাকামাকড় জীিনকাল : পূণ চ িয়স্ক, রনম্ফ 

ফসষলি ঝয অাংষশ আরমণ কষি : পাতা , ডগা , করচ পাতা 

ঝপাকাি ঝযসি স্তি ক্ষরত কষি : পূণ চ িয়স্ক , রনম্ফ 

ব্যিস্থাপনা : 

ইরমডাষিাষিারিড জাতীয় কীটনাশক (ষযমন এডমায়াি অেিা টিষডা ৭-১০ রমরলরলটাি / ২মুখ) ১০ রলটাি পারনষত রমরশষয় িরত ৫ শতষক 

ঝে কিষত হষি ১০ রেন পিপি ২/৩ িাি। কীটনাশক ঝে কিায় সতকচতা অিলম্বন কিষত হষি। 

িালাইনাশক ব্যিহাষিি সতকচতা সম্পষকচ রিস্তারিত জানষত রিক করুন 

িালাইনাশষকি রিস্তারিত তষেি জন্য রিরজট করুন 

পূি চ-িস্তুরত : 

আষগি ফসষলি নাড়া িা অিরশষ্ট্ অাংশ িালিাষি র্ধ্াংস কিা । আগাছা, মিা পাতা ও আিজচনা পরিষ্কাি কিষত হষি। রনয়রমত জরম 

পয চষিক্ষন কিষত হষি। 

অন্যান্য : 

আঠাষলা হলুে ফাঁে িরত ঝহটষি ৪০ টি ব্যািহাি কিা যায় । আধা িাো রনম িীষজি (৫০ গ্রাম এক রলটাি পারনষত ২৪ ঘণ্টা ঝিজানি পি 

রমেণটি ছাঁকষত হষি) িস আরান্ত গাষছ ১০ রেন পি পি ৩ িাি ঝে কিষত হষি । 

হলুে ফাঁেঃ হলুে ফাঁে মূলত রিরিন্ন ঝপাকাি (রিষশেতঃ জাি ঝপাকাি) উপরস্থরত ও পরিমাণ বু াি জন্য ব্যিহাি কিা হয় । ফসষলি ঝক্ষষত 

গ্লু/আঠা রমরেত হলুে কাপড় টারেষয় ঝেয়া হয়। জাি ঝপাকা ঝসখাষন উষড় এষস পষড় এিাং গ্লুষত/আঠাষত আটষক যায়। পষি পারনষত কাপড়টি 

ধুষয় রনষল সি ঝপাকা মািা যায়। কাপড়টিষত পুনিায় আঠা লারগষয় ব্যিহাি কিা যাষি। 

হলুে ফাঁে রিস্তারিত জানষত রিক করুন 

তষেি উৎস : 

সমরিত িালাই ব্যিস্থাপনা ও রিরিন্ন ফসষলি ক্ষরতকািক ঝপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব রিিাগ, িাাংলাষেশ কৃরে গষিেণা ইনরিটিউট, ২০১৭। 

ঝপাকাি নাম : মরিষচি ফল রছদ্রকািী ঝপাকা 

ঝপাকাি স্থানীয় নাম : : ঝনই 

ঝপাকা ঝচনাি উপায় : ঝছাট ঝছাট কীড়াি মত, ঝেখষত সচ্ছ। 

ক্ষরতি ধিণ : পাতা চামড়াি মত হষয় যায় এিাং রশিাগুষলা ঝমাটা হয়। পাতা এিাং করচ কাণ্ড লালষচ িষণ চি হয়। ফুষলি কুুঁরড় িাঁকাষনা এিাং 

ঝমাচড়াষনা হয়। মরিষচি ঝিাটাি পাশ রেষয় রছদ্র কষি িীজ নষ্ট্ কষি। ফষল ফল পষচ যায়। 

ক্ষরতি লক্ষণ : 

আরমষণি পয চায় : িাড়ন্ত পয চায়, ফষলি িাড়ন্ত পয চায় , ফল পরিপক্ব 

ঝপাকামাকড় জীিনকাল : লাি চা 

ফসষলি ঝয অাংষশ আরমণ কষি : ফল 

ঝপাকাি ঝযসি স্তি ক্ষরত কষি : লাি চা , সি 

ব্যিস্থাপনা : 

োয়ারমেক্সাম+ষিাোয়ািারনরলিল জাতীয় কীটনাশক (ষযমন িরলউম ঝেরক্স ৫ রমরলরলটাি অেিা ১মুখ ) অেিা সাইপািষমরথ্রন জাতীয় 

কীটনাশক (ষযমন ওস্তাে ২০ রমরলরলটাি অেিা ম্যারজক অেিা কট ১০ রমরলরলটাি) িরত ১০রলটাি পারনষত রমরশষয় িরত ৫ শতষক ঝে 

কিষত হষি ১০-১২ রেন পিপি ২/৩ িাি। কীটনাশক ঝে কিায় সতকচতা অিলম্বন কিষত হষি। 

িালাইনাশক ব্যিহাষিি সতকচতা সম্পষকচ রিস্তারিত জানষত রিক করুন 

িালাইনাশষকি রিস্তারিত তষেি জন্য রিরজট করুন 

 

https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=1YWh-qAOvBAqnZ_q_DaC3XvzRXKmh0D8k
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
http://pest2.bengalsols.com/


পূি চ-িস্তুরত : 

সুস্থ,সিল ও নীষিাগ গাছ হষত িীজ সাংগ্রহ করুন। 

অন্যান্য : 

আধা িাো রনম িীষজি ( ৫০ গ্রাম এক রলটাি পারনষত ২৪ ঘণ্টা ঝিজানি পি রমেণটি ছাঁকষত হষি ) িস আরান্ত গাষছ ১০ রেন পি পি ৩ 

িাি ঝে কিষত হষি । 

তষেি উৎস : 

সমরিত িালাই ব্যিস্থাপনা ও রিরিন্ন ফসষলি ক্ষরতকািক ঝপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব রিিাগ, িাাংলাষেশ কৃরে গষিেণা ইনরিটিউট, ২০১৭। 

ঝিাগ 

ঝিাষগি নাম : মরিষচি ঝগাড়া পচা ঝিাগ 

ঝিাষগি স্থানীয় নাম : ঝনই 

ঝিাষগি কািণ : ছত্রাক 

ক্ষরতি ধিণ : আরান্ত গাছ হলুে িে ধািণ কষি, গাষছি ঝগাড়াি পচন লাষগ, রশকড় নষ্ট্ হষয় যায়। পষি গাছ েষল পষি শুরকষয় যায়। 

ফসষলি ঝয পয চাষয় আরমণ কষি : িাড়ন্ত পয চায় , চািা 

ফসষলি ঝয অাংষশ আরমণ কষি : কাষন্ডি ঝগাঁড়ায় 

ব্যিস্থাপনা : 

ঝিাষগি আরমণ ঝিরশ হষল কাষি চন্ডারজম জাতীয় ছত্রাকনাশক (ষযমন-এমষকারজম ২০ গ্রাম) িরত ১০ রলটাি পারনষত রমরশষয় িরত ৫ শতষক 

১২-১৫ রেন পি পি ২-৩ িাি িালিাষি ঝে কিষত হষি। ছত্রাকনাশক ঝে কিায় সতকচতা অিলম্বন কিষত হষি। 

িালাইনাশক ব্যিহাষিি সতকচতা সম্পষকচ রিস্তারিত জানষত রিক করুন 

িালাইনাশষকি রিস্তারিত তষেি জন্য রিরজট করুন 

পূি চ-িস্তুরত : 

আষগি ফসষলি অিরশষ্ট্ অাংশ পুরড়ষয় ঝফলুন।জরমষত ঝযন পারন না জষম ঝসরেষক লক্ষয িাখষত হষি । 

তষেি উৎস : 

কৃরে িযুরক্ত হাতিই,িাাংলাষেশ কৃরে গষিেণা ইনরিটিউট,৬ষ্ঠ সাংস্কিন,ঝসষপ্টম্বি,২০১৭। 

ঝিাষগি নাম : মরিষচি উইরটাং 

ঝিাষগি স্থানীয় নাম : ঝনই 

ঝিাষগি কািণ : ছত্রাক ও ব্যাকষটরিয়া 

ক্ষরতি ধিণ : ঝিাষগি শুরুষত গাষছ রনষচি পাতাগুষলা ঝক ঝুষল পড়ষত ঝেখা যায়।ছত্রাক গাষছি রনষচ কাষণ্ড আরমন কষি ফষল গাছ ুবি দ্রুত 

েষল পষড়।গাষছি উপষিি রেষক পাতা হলুে হয় এিাং পষি সমস্ত গাছ হলুে হষয় যায়।ষগাঁড়া পষচ িাোমী িাং ধািণ কষি। 

ফসষলি ঝয পয চাষয় আরমণ কষি : িাড়ন্ত পয চায় , চািা 

ফসষলি ঝয অাংষশ আরমণ কষি : রশকড় 

ব্যিস্থাপনা : 

ঝিাগ ঝেখা ঝেওয়াি সাষে সাষে ঝিারপষকানাজল জাতীয় ছত্রাকনাশক (ষযমন টিট ৫ রমরল/ ১ মুখ) ১০ রলটাি পারনষত রমরশষয় িরত ৫ 

শতষক ১০-১২ রেন পি পি ২-৩ িাি ঝে কিষত হষি। ছত্রাকনাশক ঝে কিায় সতকচতা অিলম্বন কিষত হষি।  

িালাইনাশক ব্যিহাষিি সতকচতা সম্পষকচ রিস্তারিত জানষত রিক করুন 

িালাইনাশষকি রিস্তারিত তষেি জন্য রিরজট করুন 

 

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


পূি চ-িস্তুরত : 

আগাছা ব্যিস্থাপনা কিষত হষি। পূষি চ আরান্ত জরম চাে কিা যাষি না। 

তষেি উৎস : 

কৃরে িযুরক্ত হাতিই,িাাংলাষেশ কৃরে গষিেণা ইনরিটিউট,৬ষ্ঠ সাংস্কিন,ঝসষপ্টম্বি,২০১৭।  

ঝিাষগি নাম : মরিষচি রলফকাল চ িা কুুঁকড়াষনা 

ঝিাষগি স্থানীয় নাম : ঝনই 

ঝিাষগি কািণ : িাইিাস 

ক্ষরতি ধিণ : এ ঝিাষগ গাছ আরান্ত হষল গাষছি উপষিি অাংশ ও পাতা কুুঁকড়াষয় যায়। পাতা মুরড়ষয় যায় ও চামড়াি ন্যায় পুরু মষন হয়। 

স্বািারিক পাতাি তুলনায় পুরু হয়। 

ফসষলি ঝয পয চাষয় আরমণ কষি : িাড়ন্ত পয চায় , চািা 

ফসষলি ঝয অাংষশ আরমণ কষি : পাতা , ফল , ফুল 

ব্যিস্থাপনা : 

িাইিাষসি িাহক ঝপাকা েমন কিষত হষি। জরমষত সাো মারছ ঝেখা ঝগষল (িাহক ঝপাকা) ইরমডাষিাষিারিড জাতীয় কীটনাশক (ষযমন 

এডমায়াি অেিা টিষডা ১০ রম.রল. ২ মুখ )১০ রলটাি পারনষত রমরশষয় িরত ৫ শতষক ঝে কিষত হষি। সকাল ঝিলা গাষছ ছাই রছটিষয় 

রেষল এই ঝপাকা গাছ ঝেষক পষড় যাষি।ক্ষুদ্র মাকড় দ্বািা িাইিাস ছড়াই তাই িরত ১০ রলটাি পারনষত ২০ গ্রাম রেওরিট রমরশষয় ১২-১৫ 

রেন অন্তি ঝে কিষত কিা ঝজষত পাষি । কীটনাশক ঝে কিায় সতকচতা অিলম্বন কিষত হষি।  

িালাইনাশক ব্যিহাষিি সতকচতা সম্পষকচ রিস্তারিত জানষত রিক করুন 

িালাইনাশষকি রিস্তারিত তষেি জন্য রিরজট করুন 

পূি চ-িস্তুরত : 

আরান্ত গাছ সাংগ্রহ কষি পুরড়ষয় ঝফলষত হষি। 

তষেি উৎস : 

কৃরে িযুরক্ত হাতিই,িাাংলাষেশ কৃরে গষিেণা ইনরিটিউট,৬ষ্ঠ সাংস্কিন,ঝসষপ্টম্বি,২০১৭।  

ঝিাষগি নাম : মরিষচি ঝমাজাইক 

ঝিাষগি স্থানীয় নাম : ঝনই 

ঝিাষগি কািণ : িাইিাস 

ক্ষরতি ধিণ : আরান্ত গাষছি পাতা কুুঁকষড় যায় এিাং গাছ ঝিষট হষয়। পাতাি রশিা ও উপরশিা সবুজ কনারিহীন হষয় যায়। গাষছ কম ফল 

ধষি ও আরান্ত ফল রিকৃত হষয় যায়। পাতা ঝছাপ ঝছাপ হষয় যায় । 

ফসষলি ঝয পয চাষয় আরমণ কষি : িাড়ন্ত পয চায় , চািা 

ফসষলি ঝয অাংষশ আরমণ কষি : পাতা , ফল 

ব্যিস্থাপনা : 

জরমষত সাো মারছ ঝেখা ঝগষল (িাহক ঝপাকা) ইরমডাষিাষিারিড জাতীয় কীটনাশক (ষযমন এডমায়াি অেিা টিষডা ১০ রম.রল. ২ মুখ ) ১০ 

রলটাি পারনষত রমরশষয় িরত ৫ শতষক ঝে কিষত হষি। কীটনাশক ঝে কিায় সতকচতা অিলম্বন কিষত হষি। 

িালাইনাশক ব্যিহাষিি সতকচতা সম্পষকচ রিস্তারিত জানষত রিক করুন 

িালাইনাশষকি রিস্তারিত তষেি জন্য রিরজট করুন 

পূি চ-িস্তুরত : 

রনয়রমত জরম পরিেশ চন। আরান্ত গাছ িাছাই কাষল ঝিাগারান্ত গাষছি ঝকান অাংশ যাষত িাল গাষছি সাংস্পষশ চ না আসষত পাষি ঝসরেষক 

ঝখয়াল িাখা। 

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


অন্যান্য : 

ঝিাগ ঝেখা ঝেয়াি সাষে সাষেই আরান্ত গাছ তুষল পুরড়ষয় ঝফলষত হষি অেিা মাটিষত পুষত ঝফলষত হষি। আরান্ত িীজ ও িাতাষসি মাধ্যষম 

এ ঝিাগ ছরড়ষয় পষড়। সাো মারছ এ ঝিাষগি িাহক রহষসষি কাজ কষি। আধািাো রনমিীষজি পারন (১ রলটাি পারনষত ৫০ গ্রাম রনমিীজ 

ঝিষে ১২ ঘন্টা রিরজষয় ঝিষখ ঝেঁষক রনষত হষি) আরান্ত গাষছ ১০ রেন পি পি ৩ িাি ঝে কিষল ঝপাকা রনয়ন্ত্রন কিা যায়। এছাড়াও 

তামাষকি গুড়া (১০গ্রাম), সািাষনি গুড়া (৫গ্রাম) ও রনষমি পাতাি িস িরত রলটাি পারনষত রমরশষয় ব্যিহাি কিা যায়। 

তষেি উৎস : 

কৃরে িযুরক্ত হাতিই,িাাংলাষেশ কৃরে গষিেণা ইনরিটিউট,৬ষ্ঠ সাংস্কিন, ঝসষপ্টম্বি,২০১৭।  

ঝিাষগি নাম : মরিষচি পাতা পচা 

ঝিাষগি স্থানীয় নাম : ঝনই 

ঝিাষগি কািণ : ছত্রাক 

ক্ষরতি ধিণ : আরান্ত গাষছি পাতায় িেষম পারনষিজা োগ হয়। রষমই পাতা দ্রুত পচষত োষক এিাং অিষশষে গাছ মষি যায় । ঝিাষগি 

িষকাপ ঝিরশ হষল ঝক্ষষত িায় সি গাছই মষি যায় । 

ফসষলি ঝয পয চাষয় আরমণ কষি : িাড়ন্ত পয চায় 

ফসষলি ঝয অাংষশ আরমণ কষি : পাতা 

ব্যিস্থাপনা : 

কাষি চন্ডারজম জাতীয় ছত্রাকনাশক (ষযমন- ঝনাইন অেিা এইমষকারজম ২০ গ্রাম) িরত ১০ রলটাি পারনষত রমরশষয় িরত ৫ শতষক ১২-১৫ 

রেন পি পি ২-৩ িাি িালিাষি ঝে কিষত হষি । ছত্রাকনাশক ঝে কিায় সতকচতা অিলম্বন কিষত হষি।  

িালাইনাশক ব্যিহাষিি সতকচতা সম্পষকচ রিস্তারিত জানষত রিক করুন 

িালাইনাশষকি রিস্তারিত তষেি জন্য রিরজট করুন 

পূি চ-িস্তুরত : 

সুস্থ িীজ িপন কিষত হষি । 

অন্যান্য : 

ফসষলি আরান্ত অাংশ নষ্ট্ কিা। সুেম সাি ব্যিহাি কিা। 

তষেি উৎস : 

কৃরে িযুরক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃরে গষিেণা ইনরিটিউট,৬ষ্ঠ সাংস্কিন, ঝসষপ্টম্বি,২০১৭।  

ঝিাষগি নাম : মরিষচি এনথ্রাকষনাজ 

ঝিাষগি স্থানীয় নাম : ঝনই 

ঝিাষগি কািণ : ছত্রাক 

ক্ষরতি ধিণ : শুরুষত গাষছি নতুন ডগা ও ফুষলি কুরড়ষত ঝিাষগি লক্ষণ ঝেখা ঝেয় । আরান্ত ফুল নুষয় শুরকষয়  ষি পষড়, ঝিাগ িাড়াি সাষে 

সাষে ফষলি ঝিাটা হষত ডাটায় সাংররমত হয় এিাং ধীষি ধীষি গাষছি সি চত্র ছরড়ষয় পষড় । পষড় গাষছি িাকল িেষম িাোমী হয় এিাং পষি 

ঝডািাকাটা সাো োষগ পরিনত হয় । আরান্ত মরিষচ কাষলা কাষলা োগ পষড় এিাং শুরকষয় যায় । 

ফসষলি ঝয পয চাষয় আরমণ কষি : ফষলি িাড়ন্ত পয চায় , ফল পরিপক্ব 

ফসষলি ঝয অাংষশ আরমণ কষি : কাণ্ড , পাতা , ফল 

ব্যিস্থাপনা : 

ঝিাষগি আরমণ ঝিরশ হষল কাষি চন্ডারজম জাতীয় ছত্রাকনাশক (ষযমন- ঝনাইন অেিা এইমষকারজম ২০ গ্রাম) অেিা ঝিারপষকানাজল জাতীয় 

ছত্রাকনাশক (ষযমন টিট ৫ রমরল/ ১ মুখ) ১০ রলটাি পারনষত রমরশষয় িরত ৫ শতষক ১০-১২ রেন পি পি ২-৩ িাি ঝে কিষত হষি । 

ছত্রাকনাশক ঝে কিায় সতকচতা অিলম্বন কিষত হষি।  

িালাইনাশক ব্যিহাষিি সতকচতা সম্পষকচ রিস্তারিত জানষত রিক করুন 

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


িালাইনাশষকি রিস্তারিত তষেি জন্য রিরজট করুন 

পূি চ-িস্তুরত : 

আষগি ফসষলি অিরশষ্ট্ অাংশ িালিাষি র্ধ্াংস কিা । আগাছা, মিা পাতা ও আিজচনা পরিষ্কাি কিষত হষি। 

তষেি উৎস : 

কৃরে িযুরক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃরে গষিেণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্কিন, ঝসষপ্টম্বি,২০১৭।  

ফসল সাংগ্রহ ও সাংিক্ষণ 

ফসল ঝতালা : কাঁচা িা পাকা উিয় অিস্থায় মরিচ সাংগ্রহ কিা যায়। চািা লাগাষনি ৩৫-৪০ রেন পি গাষছ ফুল ধিা শুরু কষি। ফুল আসাি 

১৫-২০ রেন পি মরিচ সাংগ্রহ কিা যায়। ফল ধিাি ১৫-৩০ রেন পি মরিচ পাকা শুরু কষি। িেম ও ২য় িাি কাচা মরিচ রহষসষি সাংগ্রহ 

কিা িাল। তৃতীয় িাষিি মরিচ পাকাষনা ঝযষত পাষি। মরিষচি িাং লাল হষল সাংগ্রহ কষি ঝিাষে শুরকষয় সাংিক্ষণ কিা যায়। মরিচ 

সাধািণত ৩-৮ পয চাষয় তুলষত হয়। কাচা ফল িড় ও পুষ্ট্ ঝেষখ তুলষত হয়। িরত সপ্তাষহ পাকা ফল সাংগ্রহ কিা যায়। শুকাষনাি জন্য 

আধাপাকা মরিচ তুলষল গুনগত মান নষ্ট্ হয় । 

িররয়াজাতকিণ : 

পরিপক্ব মরিচ িালিাষি শুরকষয় স্থানীয় রমষল গুুঁড়া কষি অযালুরমরনয়াম ফষয়ষল প্যাষকট কিষত হষি।  

সাংিক্ষণ : কাঁচা মরিচ ও পাকা মরিচ িাছাইকষি ছালায় িষি সাংিক্ষণ। দূিিতী স্থাষন কাচামরিচ পরিিহষনি ঝক্ষষত্র রছদ্রযুক্ত িাষশি ঝুরড় 

এিাং ছালাি ব্যাগ ব্যিহাি কিষল িাল োষক। মরিচ শুকাষনাি পি ছায়াযুক্ত স্থাষন ঠান্ডা কিষত হষি। ছয় মাস হষত ১ িছি পয চন্ত মরিচ 

সাংিক্ষষণি ঝক্ষষত্র টিষনি পাত্র,পরলব্যাগ,মাটিি পাত্র,ডুরল িা ছালাি ব্যাগ ব্যিহাি কিা হয়। রদ্বস্তিরিরশষ্ট্ পরলরেষনি ব্যাগ ও টিষনি পাষত্র 

পরলরেন রেষয় মরিচ িাখষল িাং ও গুনগত মান িাল োষক। সাংিরক্ষত মরিচ মাষ  মাষ  ঝিৌষদ্র রেষল িাল োষক। মরিচ সাংিক্ষষণি ঝক্ষষত্র 

ঝিাটা ঝযন মরিচ ঝেষক আলাো না হয়,ঝসরেষক ঝখয়াি িাখষত হষি। 

তষেি উৎস : কৃরে িযুরক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃরে গষিেণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্কিণ, ঝসষপ্টম্বি,২০১৭। 

 

িীজ উৎপােন ও সাংিক্ষণ 

িীজ উৎপােন : 

িীজ উৎপােষনি জন্য চাে শুরু কিাি সময় হষত অেজ বৃরদ্ধকাল, িজনন কাল , ফসল কাটা, মাড়াই পয চন্ত যত্ন এিাং রনরিড় পয চষিক্ষণ  

সাি চক্ষরণক িাষি িজায় িাখষত হষি। িীজ উৎপােষনি ঝক্ষষত্র রনম্ন িরণ চত কাজ সমূহ যত্নসহকাষি কিষত হষি। ১। জরম রনি চাচন ও বতরি ২। 

জাত রনি চাচন ও িীজ ঝশাধন ৩। িীজ িপন ৪।  আন্তঃপরিচচ চা- ৪.১ সুেম সাি িষয়াগ ৪.২ ঝসচ ৪.৩ চািা পাতলাকিন ৪.৪ আগাছা েমন ৪.৫ 

ঝিাগ িালাই েমন ৪.৬ িরগাং ৫। মাঠ পরিেশ চন- রনয়রমত মাঠ পরিেশ চন ৬। ফসল সাংগ্রহ- সঠিক সমষয় িীজ ফসল কতচন, মাড়াই ও 

পরিষ্কাি কিন।   

 

িীজ সাংিক্ষণ: 

ফসল তুষল িীজ শুকাষনাি পি ঠান্ডা ও ঝগ্ররডাং কষি শতকিা ৮%  আদ্রতাি রনষচ রনষয় িায়ু রনিে পাত্র ঝযমন প্লারিক ঝকৌটায়/ কাষচি 

পাত্র/ অযালুরমরনয়াম ফষয়ল ইতযারে পাষত্র িীজ সাংিক্ষণ কিষত হষি। িীজ সাংিক্ষষণি পি সাংিরক্ষত পাষত্র ঝলষিল/ যাগাগ সাংযুক্ত কষি 

রেষত হষি। শুকষনা মরিচ রচষি িীজ ঝিি কিষত হষি। 

তষেি উৎস :িীজ িযুরক্ত-নীরত ও পদ্ধরত। ড. নজমুল হুো। 

 

কৃরে উপকিণ 

িীজিারপ্ত স্থান : 

সিকারি অনুষমারেত সকল িীজ রডলাি । রিশ্বস্ত িীজ উৎপােনকািী চােী। 

িাাংলাষেশ কৃরে উন্নয়ন কষপ চাষিশন (রিএরডরস) িীজ রিরয়ষকষন্দ্রি তে ঝপষত রিক করুন 

সাি ও িালাইনাশক িারপ্তস্থান : 

িাাংলাষেশ কৃরে উন্নয়ন কষপ চাষিশন (রিএরডরস) ও সিকাি অনুষমারেত সাি ও িালাইনাশক রডলাি । 

http://pest2.bengalsols.com/
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


িাাংলাষেশ কৃরে উন্নয়ন কষপ চাষিশন (রিএরডরস) 

সাি রডলাি এি রিস্তারিত তে ঝপষত রিক করুন 

তষেি উৎস : 

কৃরে িযুরক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃরে গষিেণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্কিণ, ঝসষপ্টম্বি,২০১৭। 

 

খামাি যন্ত্রপারত 

যষন্ত্রি নাম : িারি ঝসালাি পাম্প 

যষন্ত্রি ধিন : ঝসচ 

যষন্ত্রি পরিচালনা পদ্ধরত : 

হস্ত চারলত/ কারয়ক 

যষন্ত্রি ক্ষমতা : গড় পারন রনগ চমন ক্ষমতা িরত রমরনষট ১৪০ রলটাি। 

যষন্ত্রি উপকারিতা : 

কৃরেষত ঝসৌি পাম্প ঝসচ পদ্ধরত রডষজল চারলত ঝসচ পাষম্পি রিকল্প, দূেণমুক্ত ও পরিষিশিান্ধি। িাাংলাষেষশ ১৭.৫ লক্ষ ঝসচ যন্ত্র িষয়ষছ 

যাি মষধ্য শতকিা ৮৫ িাগ রডষজল চারলত। িরত িছি রডষজষলি োম ঝিষড়ই চলষছ, ঝসই রহষসষি িারি ঝসালাি পাম্প রডষজল চারলত 

পাষম্পি রিকল্প হষত পাষি। 

যষন্ত্রি বিরশষ্ট্য : 

১। িারি উদ্ভারিত ঝসরিরফউগাল টাইপ ঝসৌি পাম্প ভূ-পৃষ্ঠস্থ পারন ঝসষচি জন্য উপষযাগী। ২। এই পাম্প দ্বািা ২০ ফুট গিীিতা ঝেষকও পারন 

ঝতালা যায়। ৩। এই পাম্প চালনায় বতল ও জ্বালারন লাষগ না। ৫। এই পাম্প ৯০০ ওয়াট ঝসালাি প্যাষনল দ্বািা চালনা কিা হয়। ৬। এ 

পাষম্প ঝকান ব্যাটারি লাষগ না। 

িক্ষণাষিক্ষণ : ব্যিহাষিি পি মাটি ও পারন ঝেষক পরিষ্কাি িাুবন। 

তষেি উৎস : 

কৃরে িযুরক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃরে গষিেণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্কিন, ঝসষপ্টম্বি, ২০১৭।। 

যষন্ত্রি নাম : অগিীি নলকূষপি পারন রিিাজন যন্ত্র 

যষন্ত্রি ধিন : ঝসচ 

যষন্ত্রি পরিচালনা পদ্ধরত : হস্ত চারলত/ কারয়ক 

যষন্ত্রি ক্ষমতা : হস্ত চারলত/ কারয়ক 

যষন্ত্রি উপকারিতা : 

সােয়ী মূল্য, সহজ িাপ্য ও  সহষজ িহন ঝযগ্য 

যষন্ত্রি বিরশষ্ট্য : 

১। যন্ত্রটি এমএস পাইপ,রিরডউসাি, ঝেঞ্জ ইতযারে রেষয় বতরি। ২। অগিীি নলকূষপি পারনি িিাহষক এই যষন্ত্রি সাহাষয্য ২ িা ৪ িাষগ িাগ 

কষি জরমষত িষয়াগ কিা যায়। ৩। যন্ত্রটি সষি চাচ্চ ১০রলটাি/ ঝসষকন্ড িিাষহি জন্য উপযুক্ত। ৪। িাইরমাং এি সুরিধাষে চ যন্ত্রটিষত একটি 

িাইরমাং ঝপাট চও িাখা হষয়ষছ।  

িক্ষণাষিক্ষণ : ব্যিহাষিি পি মাটি ও পারন ঝেষক পরিষ্কাি কষি িাুবন 

তষেি উৎস : কৃরে িযুরক্ত হাতিই, খন্ড-২, িাাংলাষেশ কৃরে গষিেণা ইনরিটিউট । 

 

 

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


ফসল িাজািজাতকিণ 

িোগত ফসল পরিিহন ব্যিস্থা : 

স্থানীয়িাষি ছালাি িস্তায়, ঝুরড়, িযান গারড় ইতযারে । 

আধুরনক ফসল পরিিহন ব্যিস্থা : 

চষটি িস্তায় কষি, ট্রাষকি মাধ্যষম, কািাড চ িযাষনি মাধ্যষম । 

িোগত িাজািজাত কিণ : 

মরিচ কাচা অিস্থায় স্থানীয় সিরজ িাজাষি এিাং শুকনা মরিচ ঝোকাষন পাওয়া যায়।  

আধুরনক পদ্ধরতষত িাজািজাত কিণ : 

কাচা মরিচ পরলরেন ব্যাষগ প্যাষকট কষি, শুকনা মরিচ চষটি িস্তায় িষি অেিা গুুঁড়া কষি রিরিন্ন ঝকাম্পানী িাজািজাত কষি োষক।  

ফসল িাজািজাতকিষনি রিস্তারিত তে ঝপষত রিক করুন 

তষেি উৎস : 

কৃরে িযুরক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃরে গষিেণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্কিণ, ঝসষপ্টম্বি,২০১৭। 
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