
মসুর চাষের বিস্তাবরত বিিরণী 

মসুর এর জাষতর তথ্য 

 

জাষতর নাম : িাবর মসুর-১ 

জনবিয় নাম : উৎফলা 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ১০৭ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : আকার স্থানীয় জাষতর চচষয় বকছু িড়। হাজার িীষজর গড় ওজন ১৫-১৬ গ্রাম। রান্নার সময় ১০-১৫ বমবনট। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : মাঝাবর আকার,পাতা গাঢ় সবুজ,কান্ড হালকা সবুজ। উপবরভাষগর ডগা চিশ সষতজ। 

লাইন চেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ১২ 

চারা চেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৪ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৬.৯ - ৭.৩ 

চহক্টর িবত ফলন (টন) : ১.৭ চেষক ১.৮ টন 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ১৫০ - ১৬২ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর চেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : চোআঁশ, চিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর চমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত সময় : কাবতিষকর ২য়- ৩য়  সপ্তাহ ( অষক্টািষরর  চশে সপ্তাহ- নষভম্বষরর ১ম সপ্তাহ) 

ফসল চতালার সময় :মধ্য ফালগুন-মধ্য বচত্র ( মাচ ি ) 

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, চসষেম্বর, ২০১৭। 

 

 

জাষতর নাম : িাবর মসুর-২ 

জনবিয় নাম : বসন্ধু 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ১০৭ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : হাজার িীষজর গড় ওজন ১২-১৩ গ্রাম। রান্নার সময় ১৪-১৫ বমবনট । 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : মাঝাবর আকাষরর। সামন্য লতাষনা। পাতায় সরু আকেী আষে। পাতা গাঢ় সবুজ, কান্ড হালকা সবুজ। 

লাইন চেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ১২ 

চারা চেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৪ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৬.০ - ৬.৯ 

চহক্টর িবত ফলন (টন) : ১.৫ চেষক ১.৭ টন 



িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ১৫০ - ১৬২ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর চেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : চোআঁশ, চিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর চমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত সময় : কাবতিষকর ২য়- ৩য় সপ্তাহ (অষক্টািষরর চশে সপ্তাহ- নষভম্বষরর ১ম সপ্তাহ ) 

ফসল চতালার সময় : মধ্য ফালগুন-মধ্য বচত্র ( মাচ ি ) 

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, চসষেম্বর, ২০১৭। 

 

 

জাষতর নাম : িাবর মসুর-৩ 

জনবিয় নাম : ফালগুনী 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট(িাবর) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ১০৩ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : িীষজর রঙ ধুসর। চোটষোট ক্রষচ োগ আষে। িীষজর আকার স্থানীয় জাষতর চচষয় একটু িড়। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : পাতা সবুজ । রান্নার সময় ১৪-১৫ বমবনট 

লাইন চেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ১২ 

চারা চেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৪ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৬.০ - ৬.৯ 

চহক্টর িবত ফলন (টন) : ১.৫ চেষক ১.৭ টন 

উপষযাগী ভূবমর চেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : চোআঁশ, চিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর চমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত সময় : কাবতিষকর ২য়- ৩য়  সপ্তাহ ( অষক্টািষরর  চশে সপ্তাহ- নষভম্বষরর ১ম সপ্তাহ) 

ফসল চতালার সময় : মধ্য ফালগুন-মধ্য বচত্র ( মাচ ি ) 

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, চসষেম্বর, ২০১৭। 

 

 

জাষতর নাম : িাবর মসুর-৪ 

জনবিয় নাম : সুরমা 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট(িাবর) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ১০৭ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : িীষজর রঙ লালষচ িাোবম। হাজার িীষজর গড় ওজন ১৮-২০ গ্রাম ।িীষজর আকার স্থানীয় জাষতর চচষয় িড় এিাং 

চযাো । 

জাষতর ধরণ : উফশী 



জাষতর বিবশষ্ট্য : গাষের রঙ হালকা সবুজ, পত্র ফলক আকাষর িড় এিাং ফুষলর রঙ চিগুবন। ডাল রান্না সময় ১১-১৩ বমবনট। আবমষের 

পবরমাণ ২৪-২৬%। 

লাইন চেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ১২ 

চারা চেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৪ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৬.৫ - ৬.৯ 

চহক্টর িবত ফলন (টন) : ১.৬ চেষক ১.৭ টন 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ১৫০ - ১৬২ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর চেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : চোআঁশ, চিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর চমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত সময় :কাবতিষকর ২য়- ৩য়  সপ্তাহ ( অষক্টািষরর  চশে সপ্তাহ- নষভম্বষরর ১ম সপ্তাহ) 

ফসল চতালার সময় :মধ্য ফালগুন-মধ্য বচত্র ( মাচ ি ) 

চরাগ িবতষরাধ ক্ষমতা : মবরচা চরাগ/ রাষ্ট্ 

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, চসষেম্বর, ২০১৭। 

 

 

জাষতর নাম : িাবর মসুর-৫ 

জনবিয় নাম : চনই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ১১২ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : িীজ স্থানীয় জাষতর চচষয় িড় এিাং চযাো । লালষচ চিগুনী রঙ । 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : গাে ও পাতার রঙ হালকা সবুজ। গাষের আগায় চোট আকাষরর আকেী োষক। গাষের উচ্চতা ৩৮ চসবিবমটার। 

লাইন চেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ১২ 

চারা চেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৪ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৮.১ - ৮.৯ 

চহক্টর িবত ফলন (টন) : ২.০ চেষক ২.২ টন 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ১৫০ - ১৬২ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর চেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : চোআঁশ, চিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর চমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত সময় : কাবতিষকর ২য়- ৩য়  সপ্তাহ ( অষক্টািষরর  চশে সপ্তাহ- নষভম্বষরর ১ম সপ্তাহ) 

ফসল চতালার সময় :মধ্য ফালগুন-মধ্য বচত্র ( মাচ ি ) 

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, চসষেম্বর, ২০১৭। 

 



জাষতর নাম : িাবর মসুর-৬ 

জনবিয় নাম : চনই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট(িাবর) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ১১২ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : িীষজর আররণ িাোমী। োনা কমলাষট। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

গাষের রঙ হলকা সবুজ,পাতার আগায় আকেী নাই।গাে চঝাপাষলা। উচ্চতা ৩৮-৪০ চস.বম । 

লাইন চেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ১২ 

চারা চেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৪ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৮.১ - ৮.৯ 

চহক্টর িবত ফলন (টন) : ২.২ চেষক ২.৩ টন 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ১৫০ - ১৬২ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর চেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : চোআঁশ, চিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর চমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত সময় :কাবতিষকর ২য়- ৩য়  সপ্তাহ ( অষক্টািষরর  চশে সপ্তাহ- নষভম্বষরর ১ম সপ্তাহ) 

ফসল চতালার সময় : মধ্য ফালগুন-মধ্য বচত্র ( মাচ ি ) 

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, চসষেম্বর, ২০১৭। 

 

 

জাষতর নাম : িাবর মসুর-৭ 

জনবিয় নাম : চনই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট(িাবর) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ১১৭ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : িীষজর আকার িড় ও লালষচ িাোবম। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য :গাষের রঙ হালকা সবুজ ও মাঝাবর উচ্চতা । 

লাইন চেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ১২ 

চারা চেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৪ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৮.৯ - ৯.৩ 

চহক্টর িবত ফলন (টন) : ১.৮ চেষক ২.৩ টন 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ১৫০ - ১৬২ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর চেণী : মাঝাবর উচু 



উপষযাগী মাটি : চোআঁশ, চিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর চমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত সময় : কাবতিষকর ২য়- ৩য়  সপ্তাহ ( অষক্টািষরর  চশে সপ্তাহ- নষভম্বষরর ১ম সপ্তাহ) 

ফসল চতালার সময় : মধ্য ফালগুন-মধ্য বচত্র ( মাচ ি ) 

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, চসষেম্বর, ২০১৭। 

 

 

জাষতর নাম : িাবর মসুর-৮ 

জনবিয় নাম : চনই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ১১৭ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : িীষজর আিরণ লালষচ িাোবম ও চগালাকার। আকার স্থানীয় জাষতর চচষয় িড়। হাজার িীষজর গড় ওজন ২২-২৩ 

গ্রাম । 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

কাষের বনষচর অাংষশ লাল রঙ আষে । চেবরষত চিানা যায় । 

লাইন চেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ১২ 

চারা চেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৪ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৮.৯ - ৯.৩ 

চহক্টর িবত ফলন (টন) : ২.২ চেষক ২.৩ টন 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ১৫০ - ১৬২গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর চেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : চোআঁশ, চিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর চমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত সময় :কাবতিষকর ২য়- ৩য়  সপ্তাহ ( অষক্টািষরর  চশে সপ্তাহ- নষভম্বষরর ১ম সপ্তাহ) 

ফসল চতালার সময় :মধ্য ফালগুন-মধ্য বচত্র ( মাচ ি ) 

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, চসষেম্বর, ২০১৭। 

 

 

জাষতর নাম : বিনামসুর-১ 

জনবিয় নাম : চনই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ পরমাণু কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট ( বিনা ) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ১২৭ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : িীষজর আররণ কালষচ। োনা লালষচ। 

জাষতর ধরণ : আধুবনক 



জাষতর বিবশষ্ট্য : মবরচা ও ঝলসাষনা চরাগ (িামফাইবলয়াম) িবতষরাধী 

লাইন চেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ১২ 

চারা চেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৪ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৭ - ৭.৩ 

চহক্টর িবত ফলন (টন) : ১.৮ টন 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ১৪০ - ১৪২ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর চেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : চোআঁশ, চিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর চমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত সময় : কাবতিষকর ২য়- চশেসপ্তাহ ( অষক্টািষরর  চশে সপ্তাহ- নষভম্বষরর ২য় সপ্তাহ) 

ফসল চতালার সময় : ফাল্গুষনর ২য় সপ্তাহ-চচত্র ( চফব্রুয়াবরর চশে সপ্তাহ-মাচ ি ) 

চরাগ িবতষরাধ ক্ষমতা : ঝলসাষনা চরাগ/ ব্লাইট/ পাতা চপাড়া 

তষথ্যর উৎস : িাাংলাষেশ পরমাণু কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট ওষয়িসাইট, ০১/০৮/২০১৭ 

 

 

জাষতর নাম : বিনামসুর-২ 

জনবিয় নাম : চনই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ পরমাণু কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট ( বিনা ) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ৯৯ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : িীষজর আররণ ধুসর। োনা লালষচ। 

জাষতর ধরণ : আধুবনক 

জাষতর বিবশষ্ট্য : আগাম পাষক। ফুল সাো। কান্ড সবুজ,পাতা গাড় সবুজ । আবমষের পবরমান ২৫.৯% । 

লাইন চেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ১২ 

চারা চেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৪ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৮.১ - 

চহক্টর িবত ফলন (টন) : ২ টন 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ১৪০ - ১৪২ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর চেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : চোআঁশ, চিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর চমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত সময় : কাবতিষকর ২য়- চশেসপ্তাহ ( অষক্টািষরর  চশে সপ্তাহ- নষভম্বষরর ২য় সপ্তাহ) 

ফসল চতালার সময় : ফাল্গুষনর ২য় সপ্তাহ-চচত্র ( চফব্রুয়াবরর চশে সপ্তাহ-মাচ ি ) 

চপাকামাকড় িবতষরাধ ক্ষমতা : ফল বেদ্রকারী চপাকা 

চরাগ িবতষরাধ ক্ষমতা : মবরচা চরাগ/ রাষ্ট্ 

তষথ্যর উৎস :িাাংলাষেশ পরমাণু কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট ওষয়িসাইট, ০১/০৮/২০১৭ 



জাষতর নাম : বিনামসুর-৩ 

জনবিয় নাম : চনই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ পরমাণু কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট ( বিনা ) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ৯৭ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : িীষজর আিরণ ধূসর । 

জাষতর ধরণ : আধুবনক 

জাষতর বিবশষ্ট্য : উচ্চতা ৩৪-৩৮ চস.বম। পাতার রঙ সবুজ। পাতার আগায় আকেী আষে। কাষন্ডর রঙ লালষচ সবুজ । আবমষের পবরমান 

২৫% । চেবরষত চিানা যায় । 

লাইন চেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ১২ 

চারা চেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৪ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৯ - ৯.৭ 

চহক্টর িবত ফলন (টন) : ২.৪ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ১৪০ - ১৪২ গ্রাম 

উপষযাগী মাটি : চোআঁশ, চিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর চমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত সময় : কাবতিষকর ২য়- চশেসপ্তাহ ( অষক্টািষরর  চশে সপ্তাহ- নষভম্বষরর ২য় সপ্তাহ)। তষি নষভম্বষরর ৩য় সপ্তাহ পয িন্ত িপন 

করা যায় । 

ফসল চতালার সময় : ফাল্গুষনর ২য় সপ্তাহ-চচত্র ( চফব্রুয়াবরর চশে সপ্তাহ-মাচ ি ) 

চরাগ িবতষরাধ ক্ষমতা : মবরচা চরাগ/ রাষ্ট্ 

তষথ্যর উৎস : িাাংলাষেশ পরমাণু কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট ওষয়িসাইট, ০১/০৮/২০১৭ 

 

 

 

জাষতর নাম : বিনামসুর-৪ 

জনবিয় নাম : চনই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ পরমাণু কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট ( বিনা ) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ৯৯ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : িীষজর আিরণ ধূসর । 

জাষতর ধরণ : আধুবনক 

জাষতর বিবশষ্ট্য : উচ্চতা ৩৫-৪০ চস.বম। গাে খাড়া। আবমষের পবরমান ২৫% । খরা সবহষ্ণু । চেবরষত চিানা যায় । 

লাইন চেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ১২ 

চারা চেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৪ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১০ - ১০.১ 

চহক্টর িবত ফলন (টন) : ২.৫ টন 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ১৪০ - ১৪২ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর চেণী : মাঝাবর উচু 



উপষযাগী মাটি : চোআঁশ, চিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর চমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত সময় : কাবতিষকর ২য়- চশেসপ্তাহ ( অষক্টািষরর  চশে সপ্তাহ- নষভম্বষরর ২য় সপ্তাহ)। তষি নষভম্বষরর ৩য় সপ্তাহ পয িন্ত িপন 

করা যায় । 

ফসল চতালার সময় : ফাল্গুষনর ২য় সপ্তাহ-চচত্র ( চফব্রুয়াবরর চশে সপ্তাহ-মাচ ি ) 

চরাগ িবতষরাধ ক্ষমতা : চগাড়া পচা চরাগ 

তষথ্যর উৎস : িাাংলাষেশ পরমাণু কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট ওষয়িসাইট, ০১/০৮/২০১৭ 

 

 

 

জাষতর নাম : বিনামসুর-৫ 

জনবিয় নাম : চনই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ পরমাণু কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট ( বিনা ) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ১০১ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : িীষজর আিরণ ধূসর। োনা লালষচ। 

জাষতর ধরণ : আধুবনক 

জাষতর বিবশষ্ট্য : খরা সহনশীল। 

লাইন চেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ১২ 

চারা চেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৪ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৮ - ৮.৯ 

চহক্টর িবত ফলন (টন) : ২.২ টন 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ১৪০ - ১৪২ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর চেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : চোআঁশ, চিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর চমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত সময় : কাবতিষকর ২য়- চশে সপ্তাহ ( অষক্টািষরর  চশে সপ্তাহ- নষভম্বষরর ২য় সপ্তাহ) 

ফসল চতালার সময় : ফাল্গুষনর ২য় সপ্তাহ-চচত্র ( চফব্রুয়াবরর চশে সপ্তাহ-মাচ ি ) 

চরাগ িবতষরাধ ক্ষমতা : ঝলসাষনা চরাগ/ ব্লাইট/ পাতা চপাড়া 

তষথ্যর উৎস : িাাংলাষেশ পরমাণু কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট ওষয়িসাইট, ০১/০৮/২০১৭ 

 

 

 

জাষতর নাম : বিনামসুর-৬ 

জনবিয় নাম : চনই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ পরমাণু কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট ( বিনা ) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ১০৭ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : ধুসর রষঙর , িীষজর আকার িচবলত জাষতর তুলনায় িড় 
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জাষতর ধরণ : আধুবনক 

জাষতর বিবশষ্ট্য : উচ্চতা ৩৮-৪২ চস.বম।কান্ড িহু শাখা, খরা সহনশীল । 

লাইন চেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ১২ 

চারা চেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৪ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৮ - ৮.১ 

চহক্টর িবত ফলন (টন) : ২ টন 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ১৪০ - ১৪২ গ্রাম 

উপষযাগী মাটি : চোআঁশ, চিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর চমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত সময় : কাবতিষকর ২য়- চশেসপ্তাহ ( অষক্টািষরর  চশে সপ্তাহ- নষভম্বষরর ২য় সপ্তাহ)।  

ফসল চতালার সময় : ফাল্গুষনর ২য় সপ্তাহ-চচত্র ( চফব্রুয়াবরর চশে সপ্তাহ-মাচ ি ) 

চরাগ িবতষরাধ ক্ষমতা : ঝলসাষনা চরাগ/ ব্লাইট/ পাতা চপাড়া 

তষথ্যর উৎস : িাাংলাষেশ পরমাণু কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট ওষয়িসাইট, ০১/০৮/২০১৭ 

 

 

 

জাষতর নাম : বিনামসুর-৭ 

জনবিয় নাম : চনই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ পরমাণু কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট ( বিনা ) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ৯৭ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : িীষজ মাষি িল প্যাটান ি আষে । 

জাষতর ধরণ : আধুবনক 

জাষতর বিবশষ্ট্য : পাতায় সুস্পষ্ট্ আকেী আষে। গাে খাড়া। 

লাইন চেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ১২ 

চারা চেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৪ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৯ - ৯.৭ 

চহক্টর িবত ফলন (টন) : ২.৪ টন 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ১৬১ - ১৬২ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর চেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : চোআঁশ, চিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর চমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত সময় : কাবতিষকর ২য়- চশেসপ্তাহ ( অষক্টািষরর  চশে সপ্তাহ- নষভম্বষরর ২য় সপ্তাহ)।  

ফসল চতালার সময় : ফাল্গুষনর ২য় সপ্তাহ-চচত্র ( চফব্রুয়াবরর চশে সপ্তাহ-মাচ ি ) 

তষথ্যর উৎস : িাাংলাষেশ পরমাণু কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট ওষয়িসাইট, ০১/০৮/২০১৭ 
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জাষতর নাম : বিনা মসুর-৮ 

জনবিয় নাম : চনই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ পরমাণু কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট ( বিনা ) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ৯৭ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : িীষজর আিরণ ধুসর।িীষজর আকার িচবলত জাষতর তুলনায় িড় ,চযাো । আবমষের পবরমাণ ২৯-৩০%। 

জাষতর ধরণ : আধুবনক 

জাষতর বিবশষ্ট্য : উচ্চতা ৩৬-৪০ চস.বম। পাতার রঙ সবুজ।পাতায় আকেী আষে। 

লাইন চেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ১২ 

চারা চেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৪ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১০ - ১০.৫ 

চহক্টর িবত ফলন (টন) : ২.৬ টন 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ১৬১ - ১৬২ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর চেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : চোআঁশ, চিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর চমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত সময় : কাবতিষকর ২য়- চশেসপ্তাহ ( অষক্টািষরর  চশে সপ্তাহ- নষভম্বষরর ২য় সপ্তাহ)।  

ফসল চতালার সময় : ফাল্গুষনর ২য় সপ্তাহ-চচত্র ( চফব্রুয়াবরর চশে সপ্তাহ-মাচ ি ) 

চরাগ িবতষরাধ ক্ষমতা : ঝলসাষনা চরাগ/ ব্লাইট/ পাতা চপাড়া 

তষথ্যর উৎস : িাাংলাষেশ পরমাণু কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট ওষয়িসাইট, ০১/০৮/২০১৭ 

 

 

 

জাষতর নাম : বিনামসুর-৯ 

জনবিয় নাম : চনই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ পরমাণু কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট ( বিনা ) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ১০১ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : হাজার িীষজর ওজন ২২-২৩ গ্রাম। িীষজর আকার িচবলত জাষতর তুলনায় িড়। আবমষের পবরমাণ ৩১-৩২% 

জাষতর ধরণ : আধুবনক 

জাষতর বিবশষ্ট্য : উচ্চতা ৩৮-৪২ চস.বম। পাতার রঙ সবুজ।পাতায় আকেী আষে। 

লাইন চেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি ) : ১২ 

চারা চেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৪ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৯ - ৯.৩ 

চহক্টর িবত ফলন (টন) : ২.৩ টন 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ১৬২ - ১৮২ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর চেণী : মাঝাবর উচু 
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উপষযাগী মাটি : চোআঁশ, চিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর চমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত সময় : কাবতিষকর ২য়- চশে সপ্তাহ ( অষক্টািষরর  চশে সপ্তাহ- নষভম্বষরর ২য় সপ্তাহ)। 

ফসল চতালার সময় : ফাল্গুষনর ২য় সপ্তাহ-চচত্র ( চফব্রুয়াবরর চশে সপ্তাহ-মাচ ি ) 

চরাগ িবতষরাধ ক্ষমতা : ঝলসাষনা চরাগ/ ব্লাইট/ পাতা চপাড়া 

তষথ্যর উৎস : িাাংলাষেশ পরমাণু কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট ওষয়িসাইট, ০১/০৮/২০১৭ 

 

 

 

 

 

 

 

মসুর এর পুবষ্ট্মাষনর তথ্য 

 

পুবষ্ট্মান : 

মসুর ডাল সহষজ হজম হয় এিাং এষত আবমষের পবরমাণ অষনক চিবশ, জাত চভষে িায় শতকরা ২৫-২৮ ভাগ ।মসুর ডাষলর পুবষ্ট্গুন নানাবিধ। 

িবত ১০০ গ্রাম  মসুষর আষে  জলীয় অাংশ-১২.৪ গ্রাম, খবনজ পোে ি- ২.১ গ্রাম, আঁশ-০.৭ গ্রাম, খাদ্যশবক্ত-৩৪৩ বকষলাকযালবর, আবমে-২৫.১ 

গ্রাম, কযালবসযা়ম- ৬৯ বমবলগ্রাম, চলৌহ- ৪.৮ বমবলগ্রাম, কযাষরাটিন-২৭০ মাইষক্রাগ্রাম, বভটাবমন বি-২- ০.৪৯ বমবলগ্রাম ও শকিরা-৫৯ গ্রাম 

ইতযাবে। 

তষথ্যর উৎস : কৃবে ডাইবর, কৃবে তথ্য সাবভ িস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮। 

 

 

মসুর এর িীজ ও িীজতলার তথ্য 

 

িণ িনা : মসুর এর চক্ষষত্র িীজতলা করা হয় না। 

িীজতলা িস্তুতকরণ : মসুর এর চক্ষষত্র বেটিষয় িপন করা হয় । 

িীজতলা পবরচচ িা : িীজতলা করা হয় না। 

 

 

মসুর এর চােপদ্ধবতর তথ্য 

 

িণ িনা : ২/৩ িার চাে ও মই বেষয় জবম বতবর করষত হষি। 

চােপদ্ধবত : বেটিষয় অেিা লাইষন উভয় পদ্ধবতষতই িীজ িপন করা যায়। লাইষন িপষনর চক্ষষত্র লাইন চেষক লাইষনর দূরত্ব ১ ফুট িা ১২ 

ইবি রাখষত হষি। িীজ িপষনর আষগ িীজ চশাধন ও জবম চশাধন কষর বনষত হষি।২/৩ িার চাে ও মই বেষয় জবম বতবর করষত হষি। িীজ 

িপষনর ২৫-৩০ বেষনর মষধ্য একিার বনড়াবন বেষয় আগাে েমন করষত অষি। অবতবৃবষ্ট্র ফষল যাষত জলািদ্ধতা সৃবষ্ট্ না হষত পাষর চসজন্য 

অবতবরক্ত পাবন চির হওয়ার ব্যিস্থা রাখষত হষি। এোড়া খবরফ-১ চমৌসুষম বৃবষ্ট্ না হষল সঠিক সমষয় িপষনর আষগ িা পষর একটি চসচ 

িষয়াজন। চসচ বেষল চারা গজাষনার পর মালবচাং কষর বেষত হষি। চারা িড় হষল চসচ না চেয়াই ভাষলা। 

জবম চশাধন সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িীজ চশাধন সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইবনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, চসষেম্বর, ২০১৭। 
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মসুর এর মাটি ও সার ব্যিস্থাপনার তথ্য 

 

মৃবিকা : চোআঁশ, চিষল চোআঁশ। 

মৃবিকা পরীক্ষা গষিেণাগাষরর ঠিকানা :মৃবিকা সম্পে উন্নযন় ইনবিটিউট বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

সার পবরবচবত : সার পবরবচবত বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

 

চভজাল সার চচনার উপায় : 

চভজাল সার শনাক্তকরণ সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

চভজাল সার চচনার উপায় বভবডও 

 

ফসষলর সার সুপাবরশ : 

সাষররনাম বিএআরআই(িাবর) জাষতর জন্য চহক্টর িবত সার 

পঁচা চগাির  ৫-১০ টন 

ইউবরয়া ৪০-৫০ চকবজ 

টিএসবপ/বডএবপ ৮০-৯০ চকবজ 

এম ও বপ ৩০-৪০ চকবজ 

অনুজীি সার ১.৫ চকবজ 

  

সাষররনাম বিআইএনএ (বিনা) জাষতর জন্য চহক্টর িবত সার 

পঁচা চগাির  ৫-১০ টন 

ইউবরয়া ৩২-৪২ চকবজ 

টিএসবপ/বডএবপ ১০০-১২৫ চকবজ 

এম ও বপ ৫০-৬০ চকবজ 

বজপসাম ৮০-১০০ চকবজ 

েস্তা ১.২৮-২.৫৬ চকবজ 

চিাবরক এবসড ৫.৮৮ – ৮.৮২ চকবজ 

অনুজীি সার ১.৫ চকবজ 

অনলাইন সার সুপাবরশ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

বিএআরআই(িাবর) জাষতর জন্যঃ  চগাির/ বজি সার; পয িাপ্ত পবরমাষণ। ইউবরয়া : ৪০-৫০ চকবজ টিএবপ; বডএবপ: ৮০-৯০ চকবজ;  এমও বপ: 

৩০-৪০ চকবজ । বিনা জাষতর জন্য চগাির/ বজি সার;পয িাপ্ত পবরমাষণ। ইউবরয়া : ৩২-৪২ চকবজ  টিএবপ/ বডএবপ: ১০০-১২৫ চকবজ;  এমও 

বপ: ৫০-৬০ চকবজ বজপসাম: ৮০-১০০ চকবজ েস্তা সার: ১.২৮-২.৫৬ চকবজ। অনুজীি সার িষয়াগ করষত হষি।িবত চকবজ িীষজর জন্য ৯০ 

গ্রাম হাষর অনুষমাবেত অণুজীি সার িষয়াগ করষত হষি। অনুজীি সার বেষল ইউবরয়া সার চেয়ার িষয়াজন চনই। 

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইবনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, চসষেম্বর, ২০১৭। 

                  িাাংলাষেশ পরমানু গষিেণা ইনবিটিউট ওষয়িসাইট, ০১/০৮/২০১৭ 

 

 

মসুর এর চসষচর তথ্য 

 

চসচ ব্যিস্থাপনা : িীজ িপষনর আষগ খরা হষল চসচ বেষয় জবমষত চজা আসার পর িীজ িপন করষত হষি।  জবম এষকিাষরই শুবকষয় চগষল 

হালকা চসচ বেষয় বনড়াবন বেন।  

চসচ ও বনকাশ পদ্ধবত :বৃবষ্ট্র কারষন জবমষত পাবন চিবশ জষম চগষল নালা বতবর কষর তাড়াতাবড় পাবন সরাষনার ব্যিস্থা বনষত হষি।জবমষত 

চগাড়া পচা অেিা অন্যান্য েত্রাষকর আক্রমন হষল চকানভাষিই চসচ চেয়া যাষি না, এমন অিস্থায় চসচ বেষল েত্রাক দ্রুত পুষরা জবমষত েবড়ষয় 

পরষত পাষর। 

লিণাক্ত এলাকায় চসচ িযুবক্ত :লিণাক্ত এলাকায় ভূপবরস্থ/ পুকুর  খ ুঁষড় বৃবষ্ট্র পাবন ধষর পষর কলবস িা বফতা ফাইপ বেষয় চসচ বেন। 

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইবনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, চসষেম্বর, ২০১৭। 

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/
http://www.bina.gov.bd/


মসুর এর আগাোর তথ্য 

 

আগাোর নাম : চাপড়া ঘাস 

আগাো জন্মাষনার চমৌসুম : খবরষফ চিবশ িাষড় ।ষম চেষক জুলাইষয়র মাষঝ ফুল চফাষট ও িীজ পবরপক্ক হয় । 

আগাোর ধরন : িহুিে িজীিী ঘাসজাতীয় িীরুৎ আগাো । 

িবতকাষরর উপায় : চসচ ও সার চেিার পর চজা আসা মাত্র আগাো েমন করুন । চারা গজাষনার ২০-২৫ বেন পর আগাো েমন করষত হষি। 

গাে খি ঘন োকষল পাতলা কষর বেষত হষি। 

তষথ্যর উৎস :েবক্ষণািষলর উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা কাউবিল, নষভম্বর, ২০১৩। 

 

 

আগাোর নাম : মুো / ভাোইল 

আগাো জন্মাষনার চমৌসুম : খবরষফ চিবশ িাষড় ।জুন চেষক অষক্টািষরর মাষঝ ফুল চফাষট ও িীজ িাবি হয় । 

আগাোর ধরন : িহুিে িজীিী চসজ/ বিরুৎ জাতীয় আগাো । 

িবতকাষরর উপায় : চসচ ও সার চেিার পর চজা আসা মাত্র আগাো েমন করুন । চারা গজাষনার ২০-২৫ বেন পর আগাো েমন করষত হষি। 

গাে খি ঘন োকষল পাতলা কষর বেষত হষি। 

তষথ্যর উৎস : েবক্ষণািষলর উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা কাউবিল, নষভম্বর, ২০১৩। 

 

 

আগাোর নাম : কাঁটানষট 

আগাো জন্মাষনার চমৌসুম : রবি,খবরফ 

আগাোর ধরন : বিরুৎ জাতীয় একিে িজীিী আগাে। 

িবতকাষরর উপায় : চসচ ও সার চেিার পর চজা আসা মাত্র আগাো  িাোই ।চারা গজাষনার ২০-২৫ বেন পর আগাো েমন করষত হষি। গাে 

খি ঘন োকষল পাতলা কষর বেষত হষি। 

তষথ্যর উৎস : েবক্ষণািষলর উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা কাউবিল, নষভম্বর, ২০১৩। 

 

 

আগাোর নাম : দূি িা 

আগাো জন্মাষনার চমৌসুম : খবরষফ চিবশ িাষড়।খরা সইষত পাষর । এবিল চেষক জুলাইষয়র মাষঝ ফুল চফাষট ও িীজ পবরপক্ক হয় ।মাঝাবর 

চেষক উঁচু জবমসহ িায় সিখাষন আষলা িা োয়াষত এর বিচরণ । 

আগাোর ধরন : িহুিে িজীিী ঘাসজাতীয় িীরুৎ আগাো। 

িবতকাষরর উপায় : চসচ ও সার চেিার পর চজা আসা মাত্র আগাো েমন করুন । চারা গজাষনার ২০-২৫ বেন পর আগাো েমন করষত হষি। 

গাে খি ঘন োকষল পাতলা কষর বেষত হষি। 

তষথ্যর উৎস : েবক্ষণািষলর উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা কাউবিল, নষভম্বর, ২০১৩। 

 

 

মসুর এর আিহাওয়া ও দুষয িাগ তথ্য 

 

িাাংলা মাষসর নাম : বচত্র 

ইাংষরবজ মাষসর নাম : মাচ ি 



ফসল ফলষনর সময়কাল : রবি 

দুষয িাষগর নাম : অবতবৃবষ্ট্ 

দুষয িাগ পূি িিস্তুবত : জবমর অবতবরক্ত বৃবষ্ট্র পাবন চির করার নালা রাখন। 

কৃবে আিহাওয়ার তথ্য চপষত বিক করুন 

দুষয িাগকালীন/দুষয িাগ পরিতী িস্তুবত : তাড়াতাবড় অবতবরক্ত বৃবষ্ট্র  পাবন চির করার ব্যিস্থা করুন। চকাষনা চরাষগর আক্রমন হয় বকনা 

চসবেষক নজর রাখন। 

দুষয িাগ পূি িিাতিা : গণ মাধ্যষম িাতিা চশানা। 

িস্তুবত : জবমর অবতবরক্ত বৃবষ্ট্র পাবন চির করার নালা রাখন। 

তষথ্যর উৎস : েবক্ষণািষলর উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা কাউবিল, নষভম্বর, ২০১৩। 

 

 

মসুর এর চপাকার তথ্য 

 

চপাকার নাম : শুসরী চপাকা (গুোমজাত চপাকা) 

চপাকা চচনার উপায় : পূণ ি িয়স্ক চপাকা খি চোট আকাষরর। সাো রষঙর তষি মুখটা িাোমী রষঙর হয়। সাংরক্ষন করা ডাষল আক্রমন কষর। 

ক্ষবতর ধরণ : এ চপাকা ডাষলর চখাসা বেদ্র কষর বভতষর ঢুষক শাঁস চখষত োষক। এর আক্রমষণ ডাষলর োনার ওজন কষম যায়, খাওয়া যায় 

নাহ এিাং িীজ চেষক চারাও হয় নাহ। 

আক্রমষণর পয িায় : িীজ, পূণ ি িয়স্ক 

চপাকামাকড় জীিনকাল : কীড়া 

ফসষলর চয অাংষশ আক্রমণ কষর : ফল , িীজ 

চপাকার চযসি স্তর ক্ষবত কষর : পূণ ি িয়স্ক , কীড়া 

ব্যিস্থাপনা : িবত ১০০ চকবজ িীষজর িস্তার মষধ্য একটি অযালুবমবনয়াম জাতীয় তযািষলট চযমন ফসটবিন ট্যািষলট বেষয় িস্তার মুখ িন্ধ 

কষর চরষখ বেষল এই চপাকার আক্রমণ চেষক অষনকবেন রক্ষা পাওয়া যায়। ঔেধ চে করায় সতকিতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশক ব্যিহাষরর সতকিতা সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

পূি ি-িস্তুবত : গুোমজাত করার আষগ োনা ভালভাষি পবরষ্কার করষত হয়। শুকাষনার পর োঁত বেষয় কাটষল যবে কট্ কষর শব্দ হয় তাহষল 

বুঝষত হষি িীজ ভাষলাভাষি শুকাষনা হষয়ষে। 

অন্যান্য : অল্প পবরমান িীজ সাংরক্ষষণর জন্য িবত চকবজ িীষজর জন্য িায় আধা মুখ (৩ বমবলবলটার) বনষমর চতল িীষজর সাষে বমশাষল 

িায় ৩ মাস পয িন্ত সাংরক্ষণ করা যায়। 

তষথ্যর উৎস : সমবিত িালাই ব্যিস্থাপনা ও বিবভন্ন ফসষলর ক্ষবতকারক চপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা 

ইনবিটিউট, ২০১৭। 

 

 

 

চপাকার নাম : বিো চপাকা 

চপাকার স্থানীয় নাম : : বিো চপাকা 

চপাকা চচনার উপায় : পূণ ি িয়স্ক মে মাঝাবর হালকা হলুে রষঙর ও পাখায় কাষলা োগ োষক।কীড়া চেখষত কমলা রষঙর, ৬-৮ ইবি লম্বা। 

ক্ষবতর ধরণ : বডম চেষক কীড়া চির হষয় পাতায় একসাষে গাো কষর োষক এিাং সবুজ অাংশ চখষয় পাতাষক জাষলর মষতা কষর চফষল । 

কষয়কবেষনর মষধ্যই সারা চক্ষষত এই চপাকা েবড়ষয় পষড় এিাং িড় িড় বেদ্র কষর পাতা চখষয় চফষল। 

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
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আক্রমষণর পয িায় : চারা, পূণ ি িয়স্ক 

ফসষলর চয অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা 

চপাকার চযসি স্তর ক্ষবত কষর : কীড়া 

ব্যিস্থাপনা : বডম চেষক সদ্য চির হওয়া কীড়াসহ পাতাটি সাংগ্রহ কষর চপাকা চমষর চফলষত হষি। আক্রমণ চিবশ হষল এমাষমক্টীন 

চিনষজাষয়ট জাতীয় কীটনাশক (ষযমন চিাষিইম ১০ গ্রাম) অেিা সাইপারষমবিন জাতীয় কীটনাশক (ষযমন-বরপকড ি ১০ তরল অেিা 

বসমবুশ ১০ তরল ২০ বমবলবলটার/৪ মুখ) িবত ১০ বলটার পাবনষত হাষর বমবশষয় ৭-১০ বেন পরপর ২ িার চে করষত হষি। ঔেধ চে 

করায় সতকিতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশক ব্যিহাষরর সতকিতা সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

পূি ি-িস্তুবত :চারা গজাষনার পর জবমষত িাঁষশর কবি িা ডালপালা পু ুঁষত চপাকা চখষকা পাবখর িসার সুষযাগ কষর বেষল এরা পূণ িিয়স্ক মে 

চখষয় এষের সাংখ্যা কবমষয় চফষল। 

অন্যান্য : বডম চেষক সদ্য চির হওয়া কীড়াসহ পাতাটি সাংগ্রহ কষর চপাকা চমষর চফলষত হষি। মাষের চাবরবেষক নালা বতবর কষর তারমষধ্য 

চকষরাবসন পাবন বমবশষয় চরষখ এষের চলাচষল িাধা চেয়া যায় । 

তষথ্যর উৎস : সমবিত িালাই ব্যিস্থাপনা ও বিবভন্ন ফসষলর ক্ষবতকারক চপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা 

ইনবিটিউট, ২০১৭। 

 

 

 

চপাকার নাম : সাো মাবে 

চপাকার স্থানীয় নাম : : সাো মাবে 

চপাকা চচনার উপায় : খি চোট হলুোভ সাো, নরম চেহ বিবশষ্ট্ 

ক্ষবতর ধরণ : গাষের রস চুষে খাওয়ার ফষল গাে শুবকষয় যায় । পাতা হলুে হষয় ঝষর পরষত পাষর। এই চপাকা এক ধরষণর রস েবড়ষয় 

চেয়, চযখাষন বিবভন্ন েত্রাক আক্রমণ কষর । ফষল দূর চেষক আক্রান্ত গােষক বনষস্তজ ও কাষলা চেখায়। গাষের বৃবদ্ধ খিই কম হয়। 

আক্রমষণর পয িায় : চারা, পূণ ি িয়স্ক 

ফসষলর চয অাংষশ আক্রমণ কষর : কাে 

চপাকার চযসি স্তর ক্ষবত কষর : পূণ ি িয়স্ক , বনম্ফ 

ব্যিস্থাপনা : আক্রমণ চিবশ হষল ইবমডাষিাষরাবিড জাতীয় কীটনাশক (ষযমন এডমায়ার অেিা টিষডা ৭-১০ বমবলবলটার / ২মুখ) ১০ বলটার 

পাবনষত বমবশষয় িবত ৫ শতষক চে করষত হষি ১০ বেন পরপর ২/৩ িার। ঔেধ চে করায় সতকিতা অিলম্বন করষত হষি। এোড়া 

িাষয়াবনম প্লাস চে করা চযষত পাষর ।  

িালাইনাশক ব্যিহাষরর সতকিতা সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

পূি ি-িস্তুবত :আষগর ফসষলর নাড়া িা অিবশষ্ট্ অাংশ ভালভাষি ধ্বাংস করা । আগাো, মরা পাতা ও আিজিনা পবরষ্কার করষত হষি। বনয়বমত 

জবম পয িষিক্ষন করষত হষি। 

অন্যান্য : সািানযুক্ত পাবন চে করা যায় অেিা আধাভাঙ্গা বনমিীষজর পাবন (১ বলটার পাবনষত ৫০ গ্রাম বনমিীজ চভষঙ্গ ১২ ঘিা বভবজষয় 

চরষখ চেঁষক বনষত হষি।আক্রান্ত গাষে ১০ বেন পর পর ৩ িার চে করষল চপাকা বনয়ন্ত্রন করা যায়। এোড়াও তামাষকর গুড়া (১০ 

গ্রাম), সািাষনর গুড়া (৫ গ্রাম) ও বনষমর পাতার রস িবত বলটার পাবনষত বমবশষয় ব্যিহার করা যায়। 

তষথ্যর উৎস : সমবিত িালাই ব্যিস্থাপনা ও বিবভন্ন ফসষলর ক্ষবতকারক চপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা 

ইনবিটিউট, ২০১৭। 
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চপাকার নাম : ফল বেদ্রকারী চপাকা 

চপাকার স্থানীয় নাম : : ফল বেদ্রকারী চপাকা 

চপাকা চচনার উপায় : কবচ পতা, ফুল ও ডগা কীড়ায় আক্রমণ কষর। ফল িাড়ার সমষয় কীড়া ফল বেদ্র কষও নরম অাংশ খায়। 

ক্ষবতর ধরণ : িেম বেষক গাষের কবচ ডগা চখষয় চফষল, ফল আসষল ফষলর চভতর ঢুষক িীজ চখষয় চফষল। 

ক্ষবতর লক্ষণ : কবচ পতা, ফুল ও ডগা কীড়ায় আক্রমণ কষর। ফল িাড়ার সমষয় কীড়া ফল বেদ্র কষও নরম অাংশ খায়। 

েমন ব্যিস্থা : বনয়বমত জবম পবরেশ িন কষর বডম ও কীড়া সাংগ্রহ কষর চমষর চফলা। জবমষত িাঁষশর কবি িা ডালপালা পু ুঁষত বেষত হষি 

যাষত পাবখ এষস চপাকা চখষত পাষর। 

আক্রমষণর পয িায় : শুরুষত, কুবশ, িাড়ন্ত পয িায়, ফষলর িাড়ন্ত পয িায় 

চপাকামাকড় জীিনকাল : কীড়া 

ফসষলর চয অাংষশ আক্রমণ কষর : কাে , পাতা , ফল , ফুল 

চপাকার চযসি স্তর ক্ষবত কষর : কীড়া 

ব্যিস্থাপনা : আক্রমণ চিবশ হষল কুইনালফস জাতীয় কীটনাশক (ষযমন- চকাষরালাি ২৫ তরল ১০ বমবলবলটার অেিা ২মুখ) অেিা 

োয়াবমেিাম+ষিাোয়ারাবনবলিল জাতীয় কীটনাশক (ষযমন ভবলউম চেবি ৫ বমবলবলটার অেিা ১মুখ ) অেিা সাইপারষমবিন জাতীয় 

কীটনাশক (ষযমন ওস্তাে ২০ বমবলবলটার অেিা ম্যাবজক অেিা কট ১০ বমবলবলটার) িবত ১০বলটার পাবনষত বমবশষয় িবত ৫ শতষক চে 

করষত হষি ১০-১২ বেন পরপর ২/৩ িার। ঔেধ চে করায় সতকিতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশক ব্যিহাষরর সতকিতা সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

অন্যান্য : ১ বলটার পাবনষত ৫০ গ্রাম আধাভাঙ্গা বনমিীজ ১২ ঘিা বভবজষয় চরষখ, চেঁষক আক্রান্ত গাষে ১০ বেন পর পর ৩ িার চে করষল 

এই চপাকা বনয়ন্ত্রন করা যায়। 

তষথ্যর উৎস :সমবিত িালাই ব্যিস্থাপনা ও বিবভন্ন ফসষলর ক্ষবতকারক চপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা 

ইনবিটিউট, ২০১৭। 

 

 

চপাকার নাম : জাি চপাকা 

চপাকার স্থানীয় নাম : : জাি চপাকা 

চপাকা চচনার উপায় : খি চোট সবুজাভ সাো, নরম চেহ বিবশষ্ট্ 

ক্ষবতর ধরণ : পাতা, ফুল ও কবচ ফষলর রস চুষে খায় 

আক্রমষণর পয িায় : ফুল 

ফসষলর চয অাংষশ আক্রমণ কষর : পাতা , ফল , ফুল 

চপাকার চযসি স্তর ক্ষবত কষর : পূণ ি িয়স্ক , কীড়া 

ব্যিস্থাপনা :আক্রমণ চিবশ হষল ইবমডাষিাষরাবিড জাতীয় কীটনাশক (ষযমন এডমায়ার অেিা টিষডা ৭-১০ বমবলবলটার / ২মুখ) ১০ বলটার 

পাবনষত বমবশষয় িবত ৫ শতষক চে করষত হষি ১০ বেন পরপর ২/৩ িার। ঔেধ চে করায় সতকিতা অিলম্বন করষত হষি। এোড়া 

িাষয়াবনম প্লাস চে করা চযষত পাষর ।  

িালাইনাশক ব্যিহাষরর সতকিতা সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

পূি ি-িস্তুবত :আষগর ফসষলর নাড়া িা অিবশষ্ট্ অাংশ ভালভাষি ধ্বাংস করা । আগাো, মরা পাতা ও আিজিনা পবরষ্কার করষত হষি। বনয়বমত 

জবম পয িষিক্ষন করষত হষি। 

তষথ্যর উৎস :সমবিত িালাই ব্যিস্থাপনা ও বিবভন্ন ফসষলর ক্ষবতকারক চপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা 

ইনবিটিউট, ২০১৭। 

https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
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মসুর এর চরাষগর তথ্য 

চরাষগর নাম : এন্থ্িাকষনাজ 

চরাষগর কারণ : েত্রাক 

ক্ষবতর ধরণ : শুরুষত গাষের নতুন ডগা ও ফুষলর কুবড়ষত চরাষগর লক্ষণ চেখা চেয় । আক্রান্ত ফুল নুষয় শুবকষয় ঝষর পষড়, চরাগ িাডা়র সাষে 

সাষে ফষলর চিাটা হষত ডাটায ়সাংক্রবমত হয ়এিাং ক্রষমই গাষের সি িত্র েবডষ়য ়পষড ়। পষড ়গাষের িাকল িেষম িাোমী হয ়এিাং পষর 

চডারাকাটা সাো োষগ পবরনত হয় । চকষলট রষঙর প্যাকাষশ রঙষও োগ চেকা যায়। আক্রমন চিবশ হষল পাতা ঝষও পষড়। কাষন্ড িাোবম 

রষঙর কাল সীমা চেয় চোট চোট োগ চেখা যায়। 

ফসষলর চয পয িাষয় আক্রমণ কষর : িাড়ন্ত পয িায় , ফষলর িাড়ন্ত পয িায় 

ফসষলর চয অাংষশ আক্রমণ কষর : কাে , পাতা 

ব্যিস্থাপনা : চরাগ চেখা বেষল িবত বলটার পাবনষত কপার অবিষিারাইড জাতীয় েত্রাকনাশক  ( চযমন চযাবম্পয়ন২০ গ্রাম) অেিা 

চটবুষকানাজল+ট্রাইেবিস্ট্রবিন জাতীয় েত্রাকনাশক (ষযমন ৫ গ্রাম নাটিষভা) ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় চে করষত হষি হাষর বমবশষয় ১০ 

বেন পরপর ২/৩ িার চে করুন। ঔেধ চে করায় সতকিতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশক ব্যিহাষরর সতকিতা সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

পূি ি-িস্তুবত : একই জবমষত পরপর অষনকবেন যািত একই ফসল চাে না করা ভাষলা। মাটি চশাধন। চরাগমুক্ত গাে চেষক িীজ সাংগ্রহ। িীজ 

চশাধষনর জন্য িবত চকবজ িীষজ ২ চেষক ৩ গ্রাম কাষি িন্ডাবিম জাতীয় েত্রাকনাশক চযমন িষভি, ব্যাষভবষ্ট্ন, চনাইন অেিা এইমষকাবজম 

চযষকাষনা একটি িালাইনাশক বেষয় চশাধন করুন। 

অন্যান্য : সুেম সার ব্যিহার করুন। 

তষথ্যর উৎস : ফসষলর িালাই ব্যিস্থাপনা, চমাঃ হাসানুর রহমান, বিতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

 

 

চরাষগর নাম : মবরচা চরাগ/ রাষ্ট্ 

চরাষগর কারণ : েত্রাক 

ক্ষবতর ধরণ : পাতায় বিবভন্নআকাষরর চোট চোট মবরচা রষঙর গুটি চেখা যায়। পষর তা িাোবম ও কাষলা রঙ ধারণ কষর। 

ফসষলর চয পয িাষয় আক্রমণ কষর : িাড়ন্ত পয িায় 

ফসষলর চয অাংষশ আক্রমণ কষর : কাে , পাতা , ফুল 

ব্যিস্থাপনা : চরাগ চেখা বেষল িবপষকানাজল জাতীয় েত্রাকনাশক (ষযমন টিল্ট ৫ গ্রাম) অেিা চটবুষকানাজল জাতীয় েত্রাকনাশক (ষযমন 

নাটিষভা ৫ বমবলবলটার) ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় চে করষত হষি ৭ বেন পর পর ২/৩ িার। ঔেধ চে করায় সতকিতা অিলম্বন করষত 

হষি। 

িালাইনাশক ব্যিহাষরর সতকিতা সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

পূি ি-িস্তুবত : আষগর ফসষলর অিবশষ্ট্াংশ পুবড়ষয় চফলুন। পয িষিক্ষণ করুন। চরাগ িবতষরাধী িাবর মসুর ৩/৪ িপন করুন । 

তষথ্যর উৎস : ফসষলর িালাই ব্যিস্থাপনা, চমাঃ হাসানুর রহমান, বিতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

 

 

চরাষগর নাম : চগাড়া পচা চরাগ 

চরাষগর স্থানীয় নাম : চগাড়া পচা চরাগ 

চরাষগর কারণ : েত্রাক 

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/


ক্ষবতর ধরণ : আক্রান্ত গাে হলুে রঙ ধারণ কষর, গাষের চগাড়ার পচন লাষগ, বশকড় নষ্ট্ হষয় যায়। পষর গাে ঢষল পষর শুবকষয় যায়। 

ফসষলর চয পয িাষয় আক্রমণ কষর : িাড়ন্ত পয িায় , ফষলর িাড়ন্ত পয িায় 

ফসষলর চয অাংষশ আক্রমণ কষর : কাষন্ডর চগাঁড়ায় 

ব্যিস্থাপনা : চরাষগর আক্রমণ চিবশ হষল কাষি িন্ডাবজম জাতীয় েত্রাকনাশক (ষযমন- চনাইন অেিা এইমষকাবজম ২০ গ্রাম) িবত ১০ বলটার 

পাবনষত বমবশষয় িবত ৫ শতষক ১২-১৫ বেন পর পর ২-৩ িার ভালভাষি চে করষত হষি। গাষের চগাড়ার বেষক মাটি বভবজষয় ভাষলাভাষি 

চে করষত হষি।ঔেধ চে করায় সতকিতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশক ব্যিহাষরর সতকিতা সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

পূি ি-িস্তুবত : িবত চকবজ িীজ ২ গ্রাম িষভি ২০০ ডাবিবলউবপ / ব্যাষভবষ্ট্ন িালাইনাশক বেষয় চশাধন করুন। ফসষলর অিবশষ্ট্াাংশ নষ্ট্করণ। 

পয িাপ্ত বজিসার ব্যিহার। আষগর ফসষলর অিবশষ্ট্াংশ পুবড়ষয় চফলুন। মাটি চশাধন করুন। এ চরাষগর সম্ভািনা োকষল চসচ চেয়া যাষি নাহ। 

জবমষত পাবন বনকাষের ব্যিস্থা রাখষত হষি। 

িীজ চশাধন সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

জবম চশাধন সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

অন্যান্য : আক্রান্ত জবম চেষক পরিতী চাষের জন্য জবম চশাষধান কষর বনষত হষি। 

তষথ্যর উৎস : ফসষলর িালাই ব্যিস্থাপনা, চমাঃ হাসানুর রহমান, বিতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

 

 

চরাষগর নাম : ঝলসাষনা চরাগ/ ব্লাইট/ পাতা চপাড়া 

চরাষগর স্থানীয় নাম : ঝলসাষনা চরাগ/ ব্লাইট/ পাতা চপাড়া 

চরাষগর কারণ : িযামফাইবলয়াম িজাবতর েত্রাক 

ক্ষবতর লক্ষণ : আক্রান্ত গাে িাোবম রঙ ধারণ কষর। চশে পয িাষয় সমস্থ গাে কালষচ িাোবম রঙ ধারণ কষও, পষড় গাে ঝরষস চপাড়ামতন 

চেখায়। 

ক্ষবতর ধরণ : আক্রান্ত গাে িাোবম রঙ ধারণ কষর । চশে প িযাষয় সমস্থ গাে কালষচ িাোবম রঙ ধারণ কষর। গাে ঝলষস পুষড় যাওয়ার মষতা 

চেখায় । 

ফসষলর চয পয িাষয় আক্রমণ কষর : িাড়ন্ত পয িায় , ফষলর িাড়ন্ত পয িায় 

ফসষলর চয অাংষশ আক্রমণ কষর : কাে , পাতা 

ব্যিস্থাপনা : ফসলষর অিশবষ্ট্াাংশ নষ্ট্করণ।।আক্রমণ চেখামাত্র ম্যানষকাষজি অেিা ম্যানষকাষজি + চমটালবিল জাতীয় িালাইনাশক 

(ষযমন: ডায়াষেন এম ৪৫ অেিা বরষডাবমল চগাল্ড ২০ গ্রাম) ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় ৭-১০ বেন পরপর ২/৩ িার চে করষত হষি। ঔেধ 

চে করার সময় সতকিতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশক ব্যিহাষরর সতকিতা সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

পূি ি-িস্তুবত : ফসষলর অিবশষ্ট্াাংশ নষ্ট্করণ।পয িাপ্ত বজিসার ব্যিহার।আক্রমণ চেখামাত্র ম্যানষকাষজি িবত বলটার পাবনষত ২গ্রাম হাষর 

বমবশষয় ১০ বেন পরপর ২/৩ িার চে করুন। 

িীজ চশাধন সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

জবম চশাধন সম্পষকি বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

অন্যান্য : আক্রান্ত জবম চেষক পরিতী চাষের জন্য িীজ রাখা যাষি না। 

তষথ্যর উৎস : ফসষলর িালাই ব্যিস্থাপনা, চমাঃ হাসানুর রহমান, বিতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

 

https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=13z6coSEx-hxOyrnzHxJR4rNQkgSkH1mJ
https://drive.google.com/open?id=1RkAalyDEaNQqkNZrIn5knFWuTSRJQ5z-
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=13z6coSEx-hxOyrnzHxJR4rNQkgSkH1mJ
https://drive.google.com/open?id=1RkAalyDEaNQqkNZrIn5knFWuTSRJQ5z-


মসুর এর ফসল চতালা এিাং সাংরক্ষষণর তথ্য 

ফসল চতালা : চমৌসুম ও জাতষভষে পবরপক্ক হষল দ্রুত ফসল সাংগ্রহ করষত হষি। 

ফসল সাংরক্ষষণর পূষি ি :পাকা ফল ভাষলাভাষি শুবকষয় বনষয় িাোই কষর পবরষ্কার িস্তায় সাংরক্ষণ করষত হষি। 

িবক্রয়াজাতকরণ : ডাষলর গূড়া অেিা চিসন বতবর করষত চাইষল, পবরপক্ব িীজ ভালভাষি শুবকষয় স্থানীয় বমষল গুুঁড়া কষর অযালুবমবনয়াম 

ফষয়ষল প্যাষকট করষত হষি।  

তষথ্যর উৎস :কৃবে িযুবক্ত হাতিই,িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট,৬ষ্ঠ সাংস্করণ,চসষেম্বর,২০১৭। 

 

 

মসুর এর িীজ উৎপােন এিাং সাংরক্ষষণর তথ্য 

িীজ সাংরক্ষণ: 

িায়ুষরাধী পাষত্র িীজ রাখা উবচত। িীজ রাখার জন্য প্লাবিষকর ড্রাম উিম তষি িায়ুষরাধী মাটি িা টিষনর পাষত্র রাখা যায়। মাটির মটকা িা 

কলষস িীজ রাখষল গাষয় দু’িার আলকাতরার িষলপ বেষয় শুবকষয় বনষত হষি। আদ্র িতা চরাধক চমাটা পবলবেষনও িীজ মজুে করা চযষত পাষর। 

চরাষে শুকাষনা িীজ োন্ডা কষর পাষত্র ভরষত হষি। পুষরা পাত্রটি িীজ বেষয় ভষর রাখষত হষি। যবে িীষজ পাত্র না ভষর তাহষল িীষজর উপর 

কাগজ বিবেষয় তার উপর শুকষনা িাবল বেষয় পাত্র পবরপূণ ি করষত হষি। পাষত্রর মুখ ভালভাষি িন্ধ করষত হষি চযন িাতাস ঢুকষত না পাষর। 

এিার এমন জায়গায় রাখষত হষি চযন পাষত্রর তলা মাটির সাংস্পষশ ি না আষস। টন িবত ৩.২৫ চকবজ বনম, বনবশন্দা িা বিেকাটাবল পাতার 

গুুঁড়া বমবশষয় চপালাজাত করষল চপাকার আক্রমণ হয় না। িীষজর চক্ষষত্র ন্যাপোবলন িল ব্যিহার করা যায় তষি অিশ্যই িীজ প্লাবিক ড্রাষম 

সাংরক্ষণ করষত হষি। িবত ১০০ চকবজ িীষজর িস্তার মষধ্য একটি অযালুবমবনয়াম ফস্ফাইড জাতীয় ট্যািষলট চযমন ফসটবিন ট্যািষলট বেষয় 

িস্তার মুখ িন্ধ কষর চরষখ বেষল চপাকার আক্রমণ চেষক অষনকবেন রক্ষা পাওয়া যায়। চিবশ বেষনর জন্য সাংরক্ষষনর চক্ষষত্র মাষঝ মাষঝ িীজ 

চরাষে শুবকষয় বনষত হষি। 

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাতিই,িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট,৬ষ্ঠ সাংস্করণ,চসষেম্বর,২০১৭। 

 

 

মসুর এর কৃবে উপকরণ 

িীজিাবপ্ত স্থান : 

১। সরকাবর অণুষমাবেত সকল িীজ বডলার 

২। বিশ্বস্ত িীজ উৎপােনকারী চােী। 

িাাংলাষেশ কৃবে উন্নয়ন কষপ িাষরশন (বিএবডবস) িীজ বিক্রয়ষকষের তথ্য চপষত বিক করুন   

সার ও িালাইনাশক িাবপ্তস্থান : বিএবডবস এর সার বিক্রয় চকে। সরকার অনুষমাবেত সার বডলার।ষগাির/ বজি সার িাবপ্ত সাষপষক্ষ। 

িালাইনাশক স্থানীয় িাজাষর পাওয়া যায়। 

সার বডলার এর বিস্তাবরত তথ্য চপষত বিক করুন                            

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ,চসষেম্বর, ২০১৭। 

 

 

মসুর এর খামার যন্ত্রপাবতর তথ্য 

যষন্ত্রর নাম : লাঙ্গল 

ফসল : মসুর 

যষন্ত্রর ধরন : অন্যান্য 

যষন্ত্রর পবরচালনা পদ্ধবত : 

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


কাবয়ক, পশু েম 

যষন্ত্রর ক্ষমতা : হস্ত চাবলত/ কাবয়ক 

যষন্ত্রর উপকাবরতা : সহষজ িহনষযাগ্য। সাবর টানায় সুবিধা জনক। 

যষন্ত্রর বিবশষ্ট্য : সহষজ িহন চযাগ্য ও অে ি সােয়ী। 

রক্ষণাষিক্ষণ : ব্যিহারষর পর মাটি ও কাোপাবন পবরস্কার কষর রাখন। 

তষথ্যর উৎস : খামার যাবন্ত্রকীকরন এর মাধ্যষম ফসল উৎপােন বৃবদ্ধ িকল্প- ২য় পয িায় (২য় সাংষশাবধত), কৃবে সেসারণ অবধেপ্তর (বড এ 

ই), খামারিাড়ী, ফাম িষগট, ঢাকা-১২১৫। জানুয়াবর , ২০১৮। 

 

 

যষন্ত্রর নাম : মই 

ফসল : মসুর 

যষন্ত্রর ধরন : অন্যান্য 

যষন্ত্রর পবরচালনা পদ্ধবত : কাবয়ক েম 

যষন্ত্রর ক্ষমতা : কাবয়ক েম 

যষন্ত্রর উপকাবরতা : জবম চাষে ব্যিহার করা হয় 

যষন্ত্রর বিবশষ্ট্য : সােয়ী মূল্য, সহজ িাপ্য ও সহষজ িহন চযগ্য। 

রক্ষণাষিক্ষণ : ব্যিহাষরর পর মাটি ও পাবন চেষক পবরষ্কার কষর রাখন । 

তষথ্যর উৎস : খামার যাবন্ত্রকীকরন এর মাধ্যষম ফসল উৎপােন বৃবদ্ধ িকল্প- ২য় পয িায় (২য় সাংষশাবধত), কৃবে সেসারণ অবধেপ্তর (বডএই), 

খামারিাড়ী, ফাম িষগট, ঢাকা-১২১৫। জানুয়াবর ,২০১৮। 

 

 

মসুর এর িাজারজাত করষণর তথ্য 

িোগত ফসল পবরিহন ব্যিস্থা : েবমক/ চনৌকা/ চেলাগাবড়/ বরিা 

আধুবনক ফসল পবরিহন ব্যিস্থা : ট্রবল, ট্রাক , কািাড ি চভন 

িোগত িাজারজাত করণ :স্থানীয় িাজাষর/ িস্তায় টুকবড়/ ধামা চোঙ্গায় 

আধুবনক পদ্ধবতষত িাজারজাত করণ : পবল ব্যাগ/ টিনজাত/ িস্তায় চগ্রবডাং কষর প্যাষকটজাত কষর। 

ফসল িাজারজাতকরষনর বিস্তাবরত তথ্য চপষত বিক করুন 

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত হাতিই,িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, চসষেম্বর,২০১৭। 

 

 

 

 

 

 

http://www.dam.gov.bd/

