
মাসকলাইয়ের বিস্তাবরত চাষ পদ্ধবত 

ফসয়লর জাত পবরবচত 

খবরফ- ১ 

ফসল : মাসকলাই 

জায়তর নাম : বিনা মাস-১ 

জনবিে নাম : ননই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলায়েশ পরমাণু কৃবষ গয়িষণা ইনবিটিউট (বিনা) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ৮০-৮৫ 

জায়তর ধরণ : উফশী 

লাইন নেয়ক লাইয়নর দূরত্ব (ইবি) : ১২ 

শতক িবত ফলন (য়কবজ) : ৩.৫ - ৪.৫ নকবজ 

নেক্টর িবত ফলন (টন) : ১.০ - ১.২ 

িবত শতক িীজতলাে িীয়জর পবরমান : ১৪০ গ্রাম - ১৬০ গ্রাম 

উপয়যাগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু 

উপয়যাগী মাটি : নিয়ল-য়োআঁশ, পবল-য়োআঁশ 

উৎপােয়নর নমৌসুম : খবরফ- ১ 

িপয়নর উপযুক্ত সমে : খবরফ-১=মধ্য-ফাল্গুন নেয়ক ৩০ ফাল্গুন (য়ফব্রুোবরর নশষ েয়ত মধ্য-মাচ চ)  

নরাগ িবতয়রাধ ক্ষমতা : েলয়ে নমাজাইক ভাইরাস 

তয়ের উৎস : উন্নত কৃবষ িযুবক্ত পবরবচবত, িাাংলায়েশ পরমাণু কৃবষ গয়িষণা ইনবিটিউট (বিনা)। 

 

ফসল : মাসকলাই 

জায়তর নাম : িাবর মাস-৩ 

জনবিে নাম : ননই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলায়েশ কৃবষ গয়িষণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ৭০-৭৫ 

ফলয়নর গুণগত বিবশষ্ট্য : িীয়জর রাং কালয়চ। োজার িীয়জর ওজন ৪০-৪৫ গ্রাম। 

জায়তর ধরণ : উফশী 

জায়তর বিবশষ্ট্য : বেিস বনরয়পক্ষ।পাকা ফয়লর রাং কায়লা, ফয়লর গায়ে শাং আয়ে। ডাল রান্না েওোর সমেকাল ৩০-৩৭ বমবনট। আবময়ষর 

পবরমাণ ২১-২৪%। 

লাইন নেয়ক লাইয়নর দূরত্ব (ইবি) : ১২ 

শতক িবত ফলন (য়কবজ) : ৩.৫ - ৪.৫ 

নেক্টর িবত ফলন (টন) : ১.৬-১.৮ 

িবত শতক িীজতলাে িীয়জর পবরমান : ১৪০ গ্রাম - ১৬০ গ্রাম 

উপয়যাগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু 
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উপয়যাগী মাটি : নিয়ল-য়োআঁশ, পবল-য়োআঁশ 

উৎপােয়নর নমৌসুম : খবরফ- ১ 

িপয়নর উপযুক্ত সমে : খবরফ-১=মধ্য-ফাল্গুন নেয়ক ৩০ফাল্গুন (য়ফব্রুোবরর নশষ েয়ত মধ্য-মাচ চ)। 

ফসল নতালার সমে : খবরফ-১ নমৌসুয়ম মধ্য বিশাখ (য়ম মায়সর নশষ)।  

নরাগ িবতয়রাধ ক্ষমতা : েলয়ে নমাজাইক ভাইরাস 

তয়ের উৎস : কৃবষ িযুবক্ত োতিই, িাাংলায়েশ কৃবষ গয়িষণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসয়েম্বর, ২০১৭। 

 

ফসল : মাসকলাই 

জায়তর নাম : িাবর মাস-২ 

জনবিে নাম : ননই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলায়েশ কৃবষ গয়িষণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ৭০-৭৫ 

ফলয়নর গুণগত বিবশষ্ট্য : িীয়জর রাং কালয়চ। োজার িীয়জর ওজন ৩২-৩৬ গ্রাম। 

জায়তর ধরণ : উফশী 

জায়তর বিবশষ্ট্য : বেিস বনরয়পক্ষ। পাকা ফয়লর রাং কালয়চ, ফল খাড়া, ফয়লর গায়ে শাং আয়ে।রান্না েওোর সমেকাল ৩০-৩৫ বমবনট। 

আবময়ষর পবরমাণ ২১-২৪%। 

লাইন নেয়ক লাইয়নর দূরত্ব (ইবি) : ১২ 

শতক িবত ফলন (য়কবজ) : ৩.৫ - ৪.৫ 

নেক্টর িবত ফলন (টন) : ১.৫-১.৭ 

িবত শতক িীজতলাে িীয়জর পবরমান : ১৪০ গ্রাম - ১৬০ গ্রাম 

উপয়যাগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু 

উপয়যাগী মাটি : নিয়ল-য়োআঁশ, পবল-য়োআঁশ 

উৎপােয়নর নমৌসুম : খবরফ- ১ 

িপয়নর উপযুক্ত সমে : খবরফ-১=মধ্য-ফাল্গুন নেয়ক ৩০ফাল্গুন (য়ফব্রুোবরর নশষ েয়ত মধ্য-মার্।   

ফসল নতালার সমে : খবরফ-১ নমৌসুয়ম মধ্য বিশাখ (য়ম মায়সর নশষ)। 

নরাগ িবতয়রাধ ক্ষমতা : েলয়ে নমাজাইক ভাইরাস 

তয়ের উৎস : কৃবষ িযুবক্ত োতিই, িাাংলায়েশ কৃবষ গয়িষণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসয়েম্বর, ২০১৭। 

 

ফসল : মাসকলাই 

জায়তর নাম : িাবর মাস-১ 

জনবিে নাম : ননই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলায়েশ কৃবষ গয়িষণা ইনবিটিউট(িাবর) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ৭০-৭৫ 

ফলয়নর গুণগত বিবশষ্ট্য : িীয়জর রাং কালয়চ িাোবম 



জায়তর ধরণ : উফশী 

জায়তর বিবশষ্ট্য : বেিস বনরয়পক্ষ। ডাল রান্না েওোর সমেকাল ৩০-৩২ বমবনট। আবময়ষর পবরমাণ ২১-২৩%। 

লাইন নেয়ক লাইয়নর দূরত্ব (ইবি) : ১২ 

শতক িবত ফলন (য়কবজ) : ৩.৫ - ৪.৫ 

নেক্টর িবত ফলন (টন) : ১.৪-১.৫ 

িবত শতক িীজতলাে িীয়জর পবরমান : ১৪০ গ্রাম - ১৬০ গ্রাম 

উপয়যাগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু 

উপয়যাগী মাটি : নিয়ল-য়োআঁশ, পবল-য়োআঁশ 

উৎপােয়নর নমৌসুম : খবরফ- ১ 

িপয়নর উপযুক্ত সমে : খবরফ-১=মধ্য-ফাল্গুন নেয়ক ৩০ফাল্গুন (য়ফব্রুোবরর নশষ েয়ত মধ্য-মাচ চ)।   

ফসল নতালার সমে : খবরফ-১ নমৌসুয়ম মধ্য বিশাখ (য়ম মায়সর নশষ)।  

নরাগ িবতয়রাধ ক্ষমতা : েলয়ে নমাজাইক ভাইরাস 

তয়ের উৎস : কৃবষ িযুবক্ত োতিই, িাাংলায়েশ কৃবষ গয়িষণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসয়েম্বর, ২০১৭। 

 

খবরফ-২ 

 

ফসল : মাসকলাই 

জায়তর নাম : বিনা মাস-১ 

জনবিে নাম : ননই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলায়েশ পরমাণু কৃবষ গয়িষণা ইনবিটিউট (বিনা) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ৮০-৮৫ 

ফলয়নর গুণগত বিবশষ্ট্য : িীয়জর রাং কালয়চ। োজার িীয়জর ওজন ৪০-৪৫ গ্রাম। 

জায়তর ধরণ : উফশী 

লাইন নেয়ক লাইয়নর দূরত্ব (ইবি) : ১২ 

শতক িবত ফলন (য়কবজ) : ৩.৫ - ৪.৫ 

নেক্টর িবত ফলন (টন) : ১.০-১.২ 

িবত শতক িীজতলাে িীয়জর পবরমান : ১৪০ গ্রাম - ১৬০ গ্রাম 

উপয়যাগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু 

উপয়যাগী মাটি : নিয়ল-য়োআঁশ, পবল-য়োআঁশ 

উৎপােয়নর নমৌসুম : খবরফ-২ 

িপয়নর উপযুক্ত সমে : খবরফ-২ নমৌসুয়ম ১ ভাদ্র নেয়ক ১৫ ভাদ্র (আগয়ির ১৫-৩১)। 

ফসল নতালার সমে : খবরফ-২ নমৌসুয়ম মধ্য-কাবতচক (অয়ক্টাির মায়সর নশষ) মায়স। 

নরাগ িবতয়রাধ ক্ষমতা : েলয়ে নমাজাইক ভাইরাস 

তয়ের উৎস : উন্নত কৃবষ িযুবক্ত পবরবচবত, িাাংলায়েশ পরমাণু কৃবষ গয়িষণা ইনবিটিউট (বিনা)। 



 

ফসল : মাসকলাই 

জায়তর নাম : িাবর মাস-৩ 

জনবিে নাম : ননই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলায়েশ কৃবষ গয়িষণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ৭০-৭৫ 

ফলয়নর গুণগত বিবশষ্ট্য : িীয়জর রাং কালয়চ। োজার িীয়জর ওজন ৪০-৪৫ গ্রাম। 

জায়তর ধরণ : উফশী 

জায়তর বিবশষ্ট্য : 

বেিস বনরয়পক্ষ। পাকা ফয়লর রাং কায়লা, ফয়লর গায়ে শাং আয়ে। ডাল রান্না েওোর সমেকাল ৩০-৩৭ বমবনট। আবময়ষর পবরমাণ ২১-২৪%। 

লাইন নেয়ক লাইয়নর দূরত্ব (ইবি) : ১২ 

শতক িবত ফলন (য়কবজ) : ৩.৫ - ৪.৫ 

নেক্টর িবত ফলন (টন) : ১.৬-১.৮ 

িবত শতক িীজতলাে িীয়জর পবরমান : ১৪০ গ্রাম - ১৬০ গ্রাম 

উপয়যাগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু 

উপয়যাগী মাটি : নিয়ল-য়োআঁশ, পবল-য়োআঁশ 

উৎপােয়নর নমৌসুম : খবরফ-২ 

িপয়নর উপযুক্ত সমে : খবরফ-২ নমৌসুয়ম ১ ভাদ্র নেয়ক ১৫  ভাদ্র (আগয়ির ১৫-৩১)। তয়ি মধ্য-য়সয়েম্বর পয চন্ত িপন করা যাে। 

ফসল নতালার সমে : খবরফ-২ নমৌসুয়ম মধ্য-কাবতচক (অয়ক্টাির মায়সর নশষ) মায়স। 

নরাগ িবতয়রাধ ক্ষমতা : েলয়ে নমাজাইক ভাইরাস 

তয়ের উৎস : কৃবষ িযুবক্ত োতিই, িাাংলায়েশ কৃবষ গয়িষণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসয়েম্বর, ২০১৭। 

 

ফসল : মাসকলাই 

জায়তর নাম : িাবর মাস-২ 

জনবিে নাম : ননই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলায়েশ কৃবষ গয়িষণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ৭০-৭৫ 

ফলয়নর গুণগত বিবশষ্ট্য : িীয়জর রাং কালয়চ। োজার িীয়জর ওজন ৩২-৩৪ গ্রাম। 

জায়তর ধরণ : উফশী 

জায়তর বিবশষ্ট্য : বেিস বনরয়পক্ষ। পাকা ফয়লর রাং কালয়চ, ফল খাড়া, ফয়লর গায়ে শাং আয়ে।রান্না েওোর সমেকাল ৩০-৩৫ বমবনট। 

আবময়ষর পবরমাণ ২১-২৪%। 

লাইন নেয়ক লাইয়নর দূরত্ব (ইবি) : ১২ 

শতক িবত ফলন (য়কবজ) : ৩.৫ - ৪.৫ 

নেক্টর িবত ফলন (টন) : ১.৫-১.৭ 

িবত শতক িীজতলাে িীয়জর পবরমান : ১৪০ গ্রাম - ১৬০ গ্রাম 



উপয়যাগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু 

উপয়যাগী মাটি : নিয়ল-য়োআঁশ, পবল-য়োআঁশ 

উৎপােয়নর নমৌসুম : খবরফ-২ 

িপয়নর উপযুক্ত সমে : খবরফ-২ নমৌসুয়ম ১ ভাদ্র নেয়ক ১৫  ভাদ্র (আগয়ির ১৫-৩১)। তয়ি মধ্য-য়সয়েম্বর পয চন্ত িপন করা যাে। 

ফসল নতালার সমে : খবরফ-২ নমৌসুয়ম মধ্য-কাবতচক (অয়ক্টাির মায়সর নশষ) মায়স। 

নরাগ িবতয়রাধ ক্ষমতা : েলয়ে নমাজাইক ভাইরাস 

তয়ের উৎস : কৃবষ িযুবক্ত োতিই, িাাংলায়েশ কৃবষ গয়িষণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসয়েম্বর, ২০১৭। 

 

ফসল : মাসকলাই 

জায়তর নাম : িাবর মাস-১ 

জনবিে নাম : ননই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলায়েশ কৃবষ গয়িষণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ৭০-৭৫ 

ফলয়নর গুণগত বিবশষ্ট্য : িীয়জর রাং কালয়চ িাোবম। িীয়জর ওজন ৩২-৩৪ গ্রাম। 

জায়তর ধরণ : উফশী 

জায়তর বিবশষ্ট্য : বেিস বনরয়পক্ষ। ডাল রান্না েওোর সমেকাল ৩০-৩২ বমবনট। আবময়ষর পবরমাণ ২১-২৩%। 

লাইন নেয়ক লাইয়নর দূরত্ব (ইবি) : ১২ 

শতক িবত ফলন (য়কবজ) : ৩.৫ - ৪.৫ 

নেক্টর িবত ফলন (টন) : ১.৫-১.৭ 

িবত শতক িীজতলাে িীয়জর পবরমান : ১৪০ গ্রাম - ১৬০ গ্রাম 

উপয়যাগী ভূবমর নেণী : মাঝাবর উচু 

উপয়যাগী মাটি : নিয়ল-য়োআঁশ, পবল-য়োআঁশ 

উৎপােয়নর নমৌসুম : খবরফ-২ 

িপয়নর উপযুক্ত সমে : খবরফ-২ নমৌসুয়ম ১ ভাদ্র নেয়ক ১৫ ভাদ্র (আগয়ির ১৫-৩১)। তয়ি মধ্য-য়সয়েম্বর পয চন্ত িপন করা যাে। 

ফসল নতালার সমে : খবরফ-২ নমৌসুয়ম মধ্য-কাবতচক (অয়ক্টাির মায়সর নশষ) মায়স। 

নরাগ িবতয়রাধ ক্ষমতা : েলয়ে নমাজাইক ভাইরাস 

তয়ের উৎস : কৃবষ িযুবক্ত োতিই, িাাংলায়েশ কৃবষ গয়িষণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসয়েম্বর, ২০১৭। 

 

ফসয়লর পুবষ্ট্ মান 

ফসল : মাসকলাই 

পুবষ্ট্মান : 

মাসকলাই ডাল সেয়জ েজম েে এিাং এয়ত িচুর আবমষ রয়েয়ে। মাসকলাই ডায়লর পুবষ্ট্গুন নানাবিধ। নযমন, খবনজ পোে চ ৩.২ গ্রাম , আঁশ 

০.৯ গ্রাম, খাদ্যশবক্ত ৩৪৭ বকয়লাকযায়লাবর, আবমষ ২৪ গ্রাম, কযালবসয়াম ১৫৪ বমবলগ্রাম, নলৌে ৯.১ বমবলগ্রাম, কযায়রাটিন ৩৮ মাইয়রাগ্রাম, 

বভটাবমন বি-২ ০.৩৭ বমবলগ্রাম ও শকচরা ৫৯.৬ গ্রাম ইতযাবে। 

তয়ের উৎস : কৃবষ ডাইবর, কৃবষ তে সাবভ চস, ২০১৭। 

http://live.mpower-social.com/aesa/Nutritions/filter/language:bn?crop=196


িীজ ও িীজতলা 

ফসল : মাসকলাই 

িণ চনা : ২/৩ িার চাষ ও মই বেয়ে জবম বতবর করয়ত েয়ি। িীজ িপয়নর ২৫-৩০ বেয়নর ময়ধ্য একিার বনড়াবন বেয়ে আগাে েমন করয়ত 

অয়ি। অবতবৃবষ্ট্র ফয়ল যায়ত জলািদ্ধতা সৃবষ্ট্ না েয়ত পায়র নসজন্য অবতবরক্ত পাবন নির েওোর ব্যিস্থা রাখয়ত েয়ি। এোড়া খবরফ-১ নমৌসুয়ম 

বৃবষ্ট্ না েয়ল সঠিক সময়ে িপয়নর আয়গ িা পয়র একটি নসচ িয়োজন। নসচ বেয়ল চারা গজায়নার পর মালবচাং কয়র বেয়ত েয়ি। চারা িড় েয়ল 

নসচ না নেোই ভায়লা। 

ভাল িীজ বনি চাচন : 

উচ্চফলনশীল জায়তর িীজ বিশ্বস্থ িীজ বিয়রতার বনকট েয়ত িায়ু বনয়রাধ প্যায়কট এ রবক্ষত িীজ রে করয়ত েয়ি।  

১। উন্নত জায়তর নরাগ িালাই মুক্ত মান সম্পন্ন িীজ ব্যিোর করয়ত েয়ি। 

২। িীজ বিশদ্ধ েয়ত েয়ি এিাং গজায়নার ক্ষমতা ৮০% এর নিবশ োকয়ত েয়ি। 

িীজতলা িস্তুতকরণ : বেটিয়ে অেিা লাইয়ন উভে পদ্ধবতয়তই িীজ িপন করা যাে। লাইয়ন িপয়নর নক্ষয়ে লাইন নেয়ক লাইয়নর দূরত্ব ১ ফুট 

িা ১২ ইবি রাখয়ত েয়ি। িীজ িপয়নর আয়গ িীজ নশায়ধান ও জবম নশায়ধান কয়র বনয়ত েয়ি। 

িীজতলা পবরচচ চা : বনেবমত নেখাশনা করা ও নরায়গর আরমণ সম্পয়কচ সতকচ োকা। 

তয়ের উৎস : কৃবষ িযুবক্ত োতিই, খন্ড-১, িাাংলায়েশ কৃবষ গয়িষণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, নসয়েম্বর, ২০১৭। 

 

িপন/য়রাপণ পদ্ধবত 

ফসল : মাসকলাই 

িণ চনা : ২/৩ িার চাষ ও মই বেয়ে জবম বতবর করয়ত েয়ি। িীজ িপয়নর ২৫-৩০ বেয়নর ময়ধ্য একিার বনড়াবন বেয়ে আগাে েমন করয়ত 

অয়ি। অবতবৃবষ্ট্র ফয়ল যায়ত জলািদ্ধতা সৃবষ্ট্ না েয়ত পায়র নসজন্য অবতবরক্ত পাবন নির েওোর ব্যিস্থা রাখয়ত েয়ি। এোড়া খবরফ-১ নমৌসুয়ম 

বৃবষ্ট্ না েয়ল সঠিক সময়ে িপয়নর আয়গ িা পয়র একটি নসচ িয়োজন। নসচ বেয়ল চারা গজায়নার পর মালবচাং কয়র বেয়ত েয়ি। চারা িড় েয়ল 

নসচ না নেোই ভায়লা। 

চাষপদ্ধবত : 

বেটিয়ে অেিা লাইয়ন উভে পদ্ধবতয়তই িীজ িপন করা যাে। লাইয়ন িপয়নর নক্ষয়ে লাইন নেয়ক লাইয়নর দূরত্ব ১ ফুট িা ১২ ইবি রাখয়ত 

েয়ি। িীজ িপয়নর আয়গ িীজ নশায়ধান ও জবম নশায়ধান কয়র বনয়ত েয়ি। 

জবম নশাধন সম্পয়কচ বিস্তাবরত জানয়ত বিক করুন 

িীজ নশাধন সম্পয়কচ বিস্তাবরত জানয়ত বিক করুন 

তয়ের উৎস : 

কৃবষ িযুবক্ত োতিই, খন্ড-১, িাাংলায়েশ কৃবষ গয়িষণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, নসয়েম্বর, ২০১৭। 

 

মাটি ও সার ব্যিস্থাপনা 

 

ফসল : মাসকলাই 

মৃবিকা : পাবন জয়ম না এমন মাঝাবর উঁচু জবম এিাং নিয়ল নো-আঁশ ও পবল নো-আঁশ মাটি। 

মৃবিকা পরীক্ষা গয়িষণাগায়রর ঠিকানা : মাটির ধরন এিাং মাটি পরীক্ষার জন্য মৃবিকা সম্পে উন্নেন ইনবিটিউট এর সোেতা বনয়ত েয়ি। 

মৃবিকা সম্পে উন্নয়ন ইনবিটিউট বিস্তাবরত জানয়ত বিক করুন 

সার পবরবচবত : সার পবরবচবত বিস্তাবরত জানয়ত বিক করুন 

সারবডলায়রর তে নপয়ত বিক করুন 

http://live.mpower-social.com/aesa/Seedbeds/filter/language:bn?crop=196
http://live.mpower-social.com/aesa/Cultivations/filter/language:bn?crop=196
https://drive.google.com/open?id=1RkAalyDEaNQqkNZrIn5knFWuTSRJQ5z-
https://drive.google.com/open?id=13z6coSEx-hxOyrnzHxJR4rNQkgSkH1mJ
http://live.mpower-social.com/aesa/Soils/filter/language:bn?crop=196
http://www.srdi.gov.bd/
https://drive.google.com/open?id=1gR790YRQov5sKrNPR5RB_90jp3Nj6ptd
http://www.badc.gov.bd/


নভজাল সার নচনার উপাে : 

নভজাল সার নচনার উপাে বভবডও 

নভজাল সার শনাক্তকরণ সম্পয়কচ বিস্তাবরত জানয়ত বিক করুন 

ফসয়লর সার সুপাবরশ : 

িবত নেক্টয়র ইউবরোাঃ ৪০-৫০ নকবজ।  

টিএসবপ/বডএবপাঃ ৮৫-৯৫ নকবজ। 

এমওবপাঃ ৪০-৫০ নকবজ।য়শষ চায়ষর সমে সমুেে সার িয়োগ করুন।িবত নকবজ বডএবপ ব্যিোয়র ২৫০ গ্রাম ইউবরো কম বেন। অিচবলত 

এলাকাে আিায়ের জন্য সুপাবরশ নমাতায়িক বনবে চষ্ট্ অণুজীি সার িয়োগ করা নযয়ত পায়র।  িবত নকবজ িীয়জর জন্য ৫০ গ্রাম োয়র অণুজীি 

সার িয়োগ করা নযয়ত পায়র। ইয়নাকুলাম সার ব্যিোর করয়ল ইউবরো সার িয়োগ করয়িন না। অিস্থা নভয়ে সায়রর মাো কম নিবশ করুন। 

সায়রর নাম শতক িবত সার নেক্টর িবত সার 

কয়ম্পাি ২০-৪০ নকবজ ১০ টন 

ইউবরো ১.২ নকবজ ৩০০ নকবজ 

টিএসবপ ১.১ নকবজ ২৭০ নকবজ 

পটাশ ১ নকবজ ২৩০ নকবজ 

বজপসাম ৫০০ গ্রাম ১১০ নকবজ 

েস্তা ১০০ গ্রাম ২.৫ নকবজ  

 

িবত শতয়ক ৩৫ নকবজ পচা নগায়িার অেিা কয়ম্পাি সার, ইউবরো ১৪০ গ্রাম, বডএবপ ৩৫০ গ্রাম এিাং এমবপ ১৫০ গ্রাম িয়োগ করয়ত েয়ি। 

িবত নকবজ িীয়জর জন্য ৯০ গ্রাম োয়র অনুয়মাবেত অণুজীি সার িয়োগ করয়ত েয়ি। অনুজীি সার বেয়ল ইউবরো সার নেোর িয়োজন ননই। 

তয়ের উৎস : কৃবষ িযুবক্ত োতিই, িাাংলায়েশ কৃবষ গয়িষণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, নসয়েম্বর, ২০১৭। 

 

নসচ ব্যিস্থাপনা 

ফসল : মাসকলাই 

িণ চনা : জবময়ত িয়োজন মত নসচ বেয়ত েয়ি। আিার অবতবরক্ত নসচ বেয়ল লয়ল পড়া নরাগ নেখা বেয়ত পায়র। অবতবরক্ত বৃবষ্ট্র ফয়ল যায়ত 

জলািদ্ধতা সৃবষ্ট্ না েে নস জন্য পাবন বনষ্কাশয়নর ব্যিস্থা করয়ত েয়ি। 

নসচ ব্যিস্থাপনা : খবরফ নমৌসুয়ম িীজ িপয়নর আয়গ খরা েয়ল নসচ বেয়ে জবময়ত নজা আসার পর িীজ িপন করয়ত েয়ি। জবম এয়কিায়রই 

শবকয়ে নগয়ল োলকা নসচ বেয়ে বনড়াবন বেন। 

নসচ ও বনকাশ পদ্ধবত : বৃবষ্ট্র কারয়ন জবময়ত পাবন নিবশ জয়ম নগয়ল নালা বতবর কয়র তাড়াতাবড় পাবন সরায়নার ব্যিস্থা বনয়ত েয়ি। জবময়ত 

নগাড়া পচা অেিা অন্যান্য েোয়কর আরমন েয়ল নকানভায়িই নসচ নেো যায়ি নাে, এমন অিস্থাে নসচ বেয়ল েোক দ্রুত পুয়রা জবময়ত েবড়য়ে 

পরয়ত পায়র।

লিণাক্ত এলাকাে নসচ িযুবক্ত : 

খরার সম্ভািনা োকয়ল সম্পূরক নসয়চর জন্য জবমর পায়শ বমবন পুকুর কয়র বৃবষ্ট্র পাবন ধয়র রাখয়ত েয়ি। 

তয়ের উৎস : িাাংলায়েয়শর উপকূলীে অিয়ল লিনাক্ততা পবরবস্থবত ও ব্যিস্থাপনা কলা নকৌশল, কৃবষ সম্প্রসারণ অবধেপ্তর। 

 

আগাো ব্যিস্থাপনা 

ফসল : মাসকলাই 

আগাোর নাম : দুি চা 

আগাো জন্মায়নার নমৌসুম : খবরয়ফ নিবশ িায়ড় । খরা সইয়ত পায়র । এবিল নেয়ক জুলাইয়ের মায়ঝ ফুল নফায়ট ও িীজ িাবি েে । মাঝাবর 

নেয়ক উঁচু জবমসে িাে সিখায়ন োয়ক িা োোয়ত এর বিচরণ । 

https://www.youtube.com/watch?v=zg86ss_aW6c
https://drive.google.com/open?id=17AJ4Rop7x7UDu1bfNoVjYSiOSe5M8him
http://live.mpower-social.com/aesa/Irrigations/filter/language:bn?crop=196
http://live.mpower-social.com/aesa/Weeds/filter/language:bn?crop=196


আগাোর ধরন : ঘাস জাতীে 

িবতকায়রর উপাে : নসচ ও সার নেিার পর নজা আসা মাে আগাো  িাোই ।চারা গজায়নার ২০-২৫ বেন পর আগাো েমন করয়ত েয়ি। গাে 

খুি ঘন োকয়ল পাতলা কয়র বেয়ত েয়ি। 

তয়ের উৎস : েবক্ষণািয়লর উপয়যাগী কৃবষ িযুবক্ত, িাাংলায়েশ কৃবষ গয়িষণা কাউবিল, নয়ভম্বর, ২০১৩। 

 

ফসল : মাসকলাই 

আগাোর নাম : মুো / ভাোইল 

আগাো জন্মায়নার নমৌসুম : খবরয়ফ নিবশ িায়ড় । জুন নেয়ক অয়ক্টািয়রর মায়ঝ ফুল নফায়ট ও িীজ েে । 

আগাোর ধরন : ঘাস জাতীে 

িবতকায়রর উপাে : জবম বনেবমত জবম পয চয়িক্ষণ করুন । জবম গভীরভায়ি চাষ করয়ত েয়ি।চারা গজায়নার ২০-২৫ বেন পর আগাো েমন 

করয়ত েয়ি। গাে খুি ঘন োকয়ল পাতলা কয়র বেয়ত েয়ি।  

তয়ের উৎস : েবক্ষণািয়লর উপয়যাগী কৃবষ িযুবক্ত, িাাংলায়েশ কৃবষ গয়িষণা কাউবিল, নয়ভম্বর, ২০১৩। 

 

ফসল : মাসকলাই 

আগাোর নাম : কাঁটানয়ট 

আগাো জন্মায়নার নমৌসুম : রবি, খবরফ 

আগাোর ধরন : গুল্ম জাতীে 

িবতকায়রর উপাে : নসচ ও সার নেিার পর নজা আসা মাে আগাো িাোই। চারা গজায়নার ২০-২৫ বেন পর আগাো েমন করয়ত েয়ি। গাে 

খুি ঘন োকয়ল পাতলা কয়র বেয়ত েয়ি। 

তয়ের উৎস : েবক্ষণািয়লর উপয়যাগী কৃবষ িযুবক্ত, িাাংলায়েশ কৃবষ গয়িষণা কাউবিল, নয়ভম্বর, ২০১৩। 

 

আিোওো ও দূয়য চাগ ব্যিস্থাপনা 

 

ফসল : মাসকলাই 

িাাংলা মায়সর নাম : বচে 

ইাংয়রবজ মায়সর নাম : এবিল 

ফসল ফলয়নর সমেকাল : খবরফ- ১ 

দুয়য চায়গর নাম : খরা 

দুয়য চাগ পূি চিস্তুবত : নসচ নালা, নসচ যন্ত্র িস্তত রাখুন। 

দুয়য চাগকালীন/দুয়য চাগ পরিতী িস্তুবত : ঝন চা বেয়ে নসচ বেন। 

কৃবষ আিোওোর তে নপয়ত বিক করুন 

িস্তুবত : সাবরয়ত বুনুন, যায়ত জবময়ত নসয়চর নালা বতবর কয়র রাখুন। িাড়বত ফসল তুয়ল নফলুন। 

তয়ের উৎস : েবক্ষণািয়লর উপয়যাগী কৃবষ িযুবক্ত, িাাংলায়েশ কৃবষ গয়িষণা কাউবিল, নয়ভম্বর, ২০১৩। 

 

 

http://live.mpower-social.com/aesa/Disasters/filter/language:bn?crop=196
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


ফসল : মাসকলাই 

িাাংলা মায়সর নাম : বজযষ্ঠ 

ইাংয়রবজ মায়সর নাম : নম 

ফসল ফলয়নর সমেকাল : খবরফ- ১ 

দুয়য চায়গর নাম : অবতবৃবষ্ট্ জবনত জলাদ্ধতা 

দুয়য চাগ পূি চিস্তুবত : জবমর পাবন নির করার জন্য নালা বতবরর িস্তুবত রাখুন। 

দুয়য চাগকালীন/দুয়য চাগ পরিতী িস্তুবত : জবমর পাবন নির করার জন্য নালা নকয়ট বেন। 

কৃবষ আিোওোর তে নপয়ত বিক করুন 

িস্তুবত : জলাদ্ধতা অসেনীে বিধাে নালা বতবরর ব্যিস্থা বনন। 

তয়ের উৎস : েবক্ষণািয়লর উপয়যাগী কৃবষ িযুবক্ত, িাাংলায়েশ কৃবষ গয়িষণা কাউবিল, নয়ভম্বর, ২০১৩। 

 

ফসয়লর নপাকামাকড় 

 

ফসল : মাসকলাই 

নপাকার নাম : শসরী নপাকা (গুোমজাত নপাকা) 

নপাকা নচনার উপাে : পূণ চ িেস্ক নপাকা খুি নোট আকায়রর। সাো রয়ের তয়ি মুখটা িাোমী রয়ের েে। সাংরক্ষন করা ডায়ল আরমন কয়র। 

ক্ষবতর ধরণ : এ নপাকা ডায়লর নখাসা বেদ্র কয়র বভতয়র ঢুয়ক শাঁস নখয়ত োয়ক। এর আরময়ণ ডায়লর োনার ওজন কয়ম যাে, খাওো যাে 

নাে এিাং িীজ নেয়ক চারাও েেনা। 

আরময়ণর পয চাে : িীজ 

ফসয়লর নয অাংয়শ আরমণ কয়র : ফল 

নপাকার নযসি স্তর ক্ষবত কয়র : পূণ চ িেস্ক , কীড়া 

ব্যিস্থাপনা : িবত ১০০ নকবজ িীয়জর িস্তার ময়ধ্য একটি অযালুবমবনোম ফসফাইড জাতীে ট্যািয়লট নযমন ফসটবিন ট্যািয়লট বেয়ে িস্তার 

মুখ িন্ধ কয়র নরয়খ বেয়ল এই নপাকার আরমণ নেয়ক অয়নকবেন রক্ষা পাওো যাে। ঔষধ নে করাে সতকচতা অিলম্বন করয়ত েয়ি। 

িালাইনাশক ব্যিোয়রর সতকচতা সম্পয়কচ বিস্তাবরত জানয়ত বিক করুন 

িালাইনাশয়কর বিস্তাবরত তয়ের জন্য বভবজট করুন 

পূি চ-িস্তুবত : গুোমজাত করার আয়গ োনা ভালভায়ি পবরষ্কার করয়ত েে। শকায়নার পর োঁত বেয়ে কাটয়ল যবে কট্ কয়র শব্দ েে তােয়ল 

বুঝয়ত েয়ি িীজ ভায়লাভায়ি শকায়না েয়েয়ে। নিবশবেয়নর জন্য সাংরক্ষন করয়ল মায়ঝ ২/৩ িার কড়া নরায়ে শবকয়ে বনয়ত েয়ি। 

অন্যান্য : অল্প পবরমান িীজ সাংরক্ষয়ণর জন্য িবত নকবজ িীয়জর জন্য িাে আধা মুখ (৩ বমবলবলটার) বনয়মর নতল িীয়জর সায়ে বমশায়ল 

িাে ৩ মাস পয চন্ত সাংরক্ষণ করা যাে। এোড়া শকয়না বনমপাতা বেয়ে িীজ শবকয়ে সাংরক্ষন করা যাে 

তয়ের উৎস : সমবিত িালাই ব্যিস্থাপনা ও বিবভন্ন ফসয়লর ক্ষবতকারক নপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, িাাংলায়েশ কৃবষ গয়িষণা 

ইনবিটিউট, ২০১৭। 

 

ফসল : মাসকলাই 

নপাকার নাম : বিো নপাকা 

নপাকা নচনার উপাে : পূণ চ িেস্ক মে মাঝাবর োলকা েলুে রয়ের ও পাখাে কায়লা োগ োয়ক।কীড়া নেখয়ত কমলা রয়ের ৩-৫ ইবি লম্বা। 

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://live.mpower-social.com/aesa/Pests/filter/language:bn?crop=196
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
http://pest2.bengalsols.com/


ক্ষবতর ধরণ : বডম নেয়ক কীড়া নির েয়ে পাতাে একসায়ে গাো কয়র োয়ক এিাং সবুজ অাংশ নখয়ে পাতায়ক জায়লর ময়তা কয়র নফয়ল। 

কয়েক বেয়নর ময়ধ্যই সারা নক্ষয়ত এই নপাকা েবড়য়ে পয়ড় এিাং িড় িড় বেদ্র কয়র পাতা নখয়ে নফয়ল। 

আরময়ণর পয চাে : চারা, পূণ চ িেস্ক 

ফসয়লর নয অাংয়শ আরমণ কয়র : পাতা 

নপাকার নযসি স্তর ক্ষবত কয়র : কীড়া 

ব্যিস্থাপনা : 

বডম নেয়ক সদ্য নির েওো কীড়াসে পাতাটি সাংগ্রে কয়র নপাকা নময়র নফলয়ত েয়ি। কীড়া িড় েয়ে সারা জবময়ত েবড়য়ে পয়ড়। আরমণ নিবশ 

েয়ল এমায়মক্টীন নিনয়জায়েট জাতীে কীটনাশক (য়যমন নিায়িইম ১০ গ্রাম) অেিা সাইপারয়মবিন জাতীে কীটনাশক (য়যমন-বরপকড চ ১০ 

তরল অেিা বসমবুশ ১০ তরল ২০ বমবলবলটার / ৪ মুখ) িবত ১০ বলটার পাবনয়ত বমবশয়ে িবত ৫ শতয়ক নে করয়ত েয়ি ১০ বেন পরপর ২ 

িার নে করয়ত েয়ি। ঔষধ নে করাে সতকচতা অিলম্বন করয়ত েয়ি। 

িালাইনাশক ব্যিোয়রর সতকচতা সম্পয়কচ বিস্তাবরত জানয়ত বিক করুন 

িালাইনাশয়কর বিস্তাবরত তয়ের জন্য বভবজট করুন 

পূি চ-িস্তুবত : 

চারা গজায়নার পর জবময়ত িাঁয়শর কবি িা ডালপালা পু ুঁয়ত নপাকা নখয়কা পাবখর িসার সুয়যাগ কয়র বেয়ল এরা পূণ চিেস্ক মে নখয়ে এয়ের 

সাংখ্যা কবময়ে নফয়ল। 

অন্যান্য : 

মায়ের চাবরবেয়ক নালা বতবর কয়র তারময়ধ্য নকয়রাবসন পাবন বমবশয়ে নরয়খ এয়ের চলাচয়ল িাধা নেো যাে। আরমণ নিবশ েয়ল বনকটস্থ 

কৃবষ সম্প্রসারণ কম চকতচার সায়ে নযাগায়যাগ করুন। 

তয়ের উৎস : 

সমবিত িালাই ব্যিস্থাপনা ও বিবভন্ন ফসয়লর ক্ষবতকারক নপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, িাাংলায়েশ কৃবষ গয়িষণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 

 

ফসল : মাসকলাই 

নপাকার নাম : কায়ন্ডর মাবে 

নপাকা নচনার উপাে : এ নপাকা নেখয়ত খুিই নোট (িাে ৩ বমবলবমটিার)। আকায়র সাধারণ মাবের চারভায়গর একভাগ। লাল রয়ের নচাখযুক্ত 

উজ্জ্বল কায়লা রয়ের মাবে। 

ক্ষবতর ধরণ : গায়ের কাণ্ড ও উপয়রর পাতাগুয়লা েলুে েয়ে ননবতয়ে পয়ড়। আরময়ণর মাো নিবশ েয়ল চারা গাে ময়র ফসয়লর অয়নক ক্ষবত 

েে। 

আরময়ণর পয চাে : চারা 

ফসয়লর নয অাংয়শ আরমণ কয়র : কাণ্ড , পাতা 

নপাকার নযসি স্তর ক্ষবত কয়র : কীড়া 

ব্যিস্থাপনা : 

আরান্ত জবময়ত কায়ি চাসালফান জাতীে কীটনাশক (য়যমন-মাশ চাল িা সানসালফান ২০ বমবলবলটার/ ৪ মুখ) িবত ১০ বলটার পাবনয়ত বমবশয়ে 

িীজ নেয়ক চারা গজায়নার ৩, ৭, ১৪, ২১ বেয়নর ময়ধ্য িবত ৫ শতয়ক নে করয়ত েয়ি। বিয়শষ কয়র িেম ৩টি নে খুি গুরুত্বপূণ চ । ঔষধ নে 

করাে সতকচতা অিলম্বন করয়ত েয়ি। 

িালাইনাশয়কর বিস্তাবরত তয়ের জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিোয়রর সতকচতা সম্পয়কচ বিস্তাবরত জানয়ত বিক করুন 

পূি চ-িস্তুবত : আয়গর ফসয়লর নাড়া িা অিবশষ্ট্ অাংশ ভালভায়ি ধ্বাংস করা । আগাো, মরা পাতা ও আিজচনা পবরষ্কার করয়ত েয়ি। বনেবমত 

ফসল পয চয়িক্ষন করয়ত েয়ি। 

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


অন্যান্য : 

নফয়রাস্যাল ট্র্যাপ ব্যিোর কড়া যাে। আরমণ নিবশ েয়ল বনকটস্থ কৃবষ সম্প্রসারণ কম চকতচার সায়ে নযাগায়যাগ করুন। 

নসি নফয়রামন ফাঁে বিস্তাবরত জানয়ত বিক করুন 

তয়ের উৎস : 

সমবিত িালাই ব্যিস্থাপনা ও বিবভন্ন ফসয়লর ক্ষবতকারক নপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, িাাংলায়েশ কৃবষ গয়িষণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 

 

ফসল : মাসকলাই 

নপাকার নাম : সাো মাবে 

নপাকা নচনার উপাে : খুি নোট েলুোভ সাো, নরম নেে বিবশষ্ট্ 

ক্ষবতর ধরণ : গায়ের রস চুয়ষ খাওোর ফয়ল গাে শবকয়ে যাে । এই নপাকা এক ধরয়ণর রস েবড়য়ে নেে, নযখায়ন বিবভন্ন েোক আরমণ কয়র 

। ফয়ল দূর নেয়ক আরান্ত গােয়ক বনয়স্তজ ও কায়লা নেখাে। গায়ের বৃবদ্ধ খুিই কম েে। 

আরময়ণর পয চাে : চারা, পূণ চ িেস্ক 

ফসয়লর নয অাংয়শ আরমণ কয়র : কাণ্ড , ডগা 

নপাকার নযসি স্তর ক্ষবত কয়র : পূণ চ িেস্ক , বনম্ফ 

ব্যিস্থাপনা : 

আরমণ নিবশ েয়ল ইবমডায়িায়রাবিড জাতীে কীটনাশক (য়যমন এডমাোর অেিা টিয়ডা ৭-১০ বমবলবলটার / ২মুখ) ১০ বলটার পাবনয়ত বমবশয়ে 

িবত ৫ শতয়ক নে করয়ত েয়ি ১০ বেন পরপর ২/৩ িার। ঔষধ নে করাে সতকচতা অিলম্বন করয়ত েয়ি। 

িালাইনাশয়কর বিস্তাবরত তয়ের জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিোয়রর সতকচতা সম্পয়কচ বিস্তাবরত জানয়ত বিক করুন 

পূি চ-িস্তুবত : 

আয়গর ফসয়লর নাড়া িা অিবশষ্ট্ অাংশ ভালভায়ি ধ্বাংস করা । আগাো, মরা পাতা ও আিজচনা পবরষ্কার করয়ত েয়ি। বনেবমত জবম 

পয চয়িক্ষন করয়ত েয়ি। 

অন্যান্য : 

সািানযুক্ত পাবন নে করা যাে অেিা আধাভাঙ্গা বনমিীয়জর পাবন (১ বলটার পাবনয়ত ৫০ গ্রাম বনমিীজ নভয়ঙ্গ ১২ ঘন্টা বভবজয়ে নরয়খ নেঁয়ক 

বনয়ত েয়ি) আরান্ত গায়ে ১০ বেন পর পর ৩ িার নে করয়ল নপাকা বনেন্ত্রন করা যাে। এোড়াও তামায়কর গুড়া (১০ গ্রাম), সািায়নর গুড়া (৫ 

গ্রাম) ও বনয়মর পাতার রস িবত বলটার পাবনয়ত বমবশয়ে ব্যিোর করা যাে। 

তয়ের উৎস : 

সমবিত িালাই ব্যিস্থাপনা ও বিবভন্ন ফসয়লর ক্ষবতকারক নপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, িাাংলায়েশ কৃবষ গয়িষণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 

 

ফসল : মাসকলাই 

নপাকার নাম : ফল বেদ্রকারী নপাকা 

নপাকা নচনার উপাে : কীড়া সাধারণত গায়ের ডগাে এিাং ফয়ল োয়ক। এিাং ১-১.৫ ইবি িড় মে। 

ক্ষবতর ধরণ : িেম বেয়ক গায়ের কবচ ডগা নখয়ে নফয়ল, ফল আসয়ল ফয়লর নভতর ঢুয়ক িীজ নখয়ে নফয়ল। 

আরময়ণর পয চাে : িাড়ন্ত পয চাে, ফয়লর িাড়ন্ত পয চাে 

ফসয়লর নয অাংয়শ আরমণ কয়র : ডগা , ফল 

নপাকার নযসি স্তর ক্ষবত কয়র : কীড়া 

https://drive.google.com/open?id=1bzPv3pNeqlLiKn54tuJZc8U9g3wjfa_f
http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE


ব্যিস্থাপনা : 

আরমণ নিবশ েয়ল োোবমেিাম+য়িাোোরাবনবলিল জাতীে কীটনাশক (য়যমন ভবলউম নেবি ৫ বমবলবলটার অেিা ১ মুখ) অেিা 

সাইপারয়মবিন জাতীে কীটনাশক (য়যমন ওস্তাে ২০ বমবলবলটার অেিা ম্যাবজক অেিা কট ১০ বমবলবলটার) িবত ১০বলটার পাবনয়ত বমবশয়ে 

িবত ৫ শতয়ক নে করয়ত েয়ি ১০-১২ বেন পরপর ২/৩ িার। ঔষধ নে করাে সতকচতা অিলম্বন করয়ত েয়ি। 

িালাইনাশক ব্যিোয়রর সতকচতা সম্পয়কচ বিস্তাবরত জানয়ত বিক করুন 

িালাইনাশয়কর বিস্তাবরত তয়ের জন্য বভবজট করুন 

পূি চ-িস্তুবত : 

জবময়ত িাঁয়শর কবি িা ডালপালা পু ুঁয়ত বেয়ত েয়ি যায়ত পাবখ এয়স নপাকা নখয়ত পায়র। 

অন্যান্য : 

১ বলটার পাবনয়ত ৫০ গ্রাম আধাভাঙ্গা বনমিীজ ১২ ঘন্টা বভবজয়ে নরয়খ, নেঁয়ক আরান্ত গায়ে ১০ বেন পর পর ৩ িার নে করয়ল এই নপাকা 

বনেন্ত্রন করা যাে। 

তয়ের উৎস : 

সমবিত িালাই ব্যিস্থাপনা ও বিবভন্ন ফসয়লর ক্ষবতকারক নপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, িাাংলায়েশ কৃবষ গয়িষণা ইনবিটিউট, ২০১৭। 

 

 

ফসয়লর নরাগ 

ফসল : মাসকলাই 

নরায়গর নাম : নগাড়া পচা নরাগ 

নরায়গর কারণ : েোক 

ক্ষবতর ধরণ : আরান্ত গাে েলুে রে ধারণ কয়র, গায়ের নগাড়ার পচন লায়গ, বশকড় নষ্ট্ েয়ে যাে। পয়র গাে লয়ল পয়র শবকয়ে যাে। 

ফসয়লর নয পয চায়ে আরমণ কয়র : িাড়ন্ত পয চাে , চারা 

ফসয়লর নয অাংয়শ আরমণ কয়র : কায়ন্ডর নগাঁড়াে 

ব্যিস্থাপনা : িীজ নশাধন করয়ত েয়ি provex বেয়ে। নরায়গর আরমণ নিবশ েয়ল কায়ি চন্ডাবজম জাতীে েোকনাশক (য়যমন- ননাইন অেিা 

এইময়কাবজম ২০ গ্রাম) িবত ১০ বলটার পাবনয়ত বমবশয়ে িবত ৫ শতয়ক ১২-১৫ বেন পর পর ২-৩ িার ভালভায়ি নে করয়ত েয়ি।ঔষধ নে 

করাে সতকচতা অিলম্বন করয়ত েয়ি। 

িালাইনাশক ব্যিোয়রর সতকচতা সম্পয়কচ বিস্তাবরত জানয়ত বিক করুন 

িালাইনাশয়কর বিস্তাবরত তয়ের জন্য বভবজট করুন 

পূি চ-িস্তুবত : 

আয়গর ফসয়লর অিবশষ্ট্াংশ পুবড়য়ে নফলুন। মাটি নশাধন করুন। জবময়ত পাবন বনকায়ষর ব্যিস্থা রাখয়ত েয়ি। 

তয়ের উৎস :  

কৃবষ িযুবক্ত োতিই, িাাংলায়েশ কৃবষ গয়িষণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সঙ্গস্করন, নসয়েম্বর, ২০১৭। ফসয়লর িালাই ব্যিস্থাপনা নমাাঃ োসানুর রেমান 

 

ফসল : মাসকলাই 

নরায়গর নাম : েলয়ে নমাজাইক ভাইরাস 

নরায়গর কারণ : ভাইরাস 

https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
http://pest2.bengalsols.com/
http://live.mpower-social.com/aesa/Diseases/filter/language:bn?crop=196
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
http://pest2.bengalsols.com/


ক্ষবতর ধরণ : আরান্ত পাতার উপর েলয়ে-সবুজ নোপ নোপ োগ পয়ড়। সাধারণত কবচ পাতা িেয়ম আরান্ত েে। আরমন নিবশ েয়ল পুয়রা 

পাতা েলুে েয়ে নযয়ত পায়র। ফুল ও ফল কম ধয়র। 

ফসয়লর নয পয চায়ে আরমণ কয়র : িাড়ন্ত পয চাে , চারা 

ফসয়লর নয অাংয়শ আরমণ কয়র : পাতা 

ব্যিস্থাপনা : 

জবময়ত সাো মাবে নেখা নগয়ল (িােক নপাকা) ইবমডায়িায়রাবিড গ্রুয়পর কীটনাশক (য়যমন এডমাোর অেিা টিয়ডা ১০ বম.বল. ২ মুখ) ১০ 

বলটার পাবনয়ত বমবশয়ে িবত ৫ শতয়ক নে করয়ত েয়ি। সকাল নিলা গায়ে োই বেটিয়ে বেয়ল এই নপাকা গাে নেয়ক পয়ড় যায়ি৷ ঔষধ নে 

করাে সতকচতা অিলম্বন করয়ত েয়ি। 

িালাইনাশয়কর বিস্তাবরত তয়ের জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিোয়রর সতকচতা সম্পয়কচ বিস্তাবরত জানয়ত বিক করুন 

পূি চ-িস্তুবত : 

িতযাবেত িীজ ব্যিোর। বনেবমত জবম পবরেরশন। আরান্ত গাে িাোই কায়ল নরাগারান্ত গায়ের নকান অাংশ যায়ত ভাল গায়ের সাংস্পয়শ না 

আসয়ত পায়র তা নখোল রাখা 

অন্যান্য : 

নরাগ নেখা নেোর সায়ে সায়েই আরান্ত গাে তুয়ল পুবড়য়ে নফলয়ত েয়ি অেিা মাটিয়ত পুয়ত নফলয়ত েয়ি। সাো মাবে আধাভাঙ্গা বনমিীয়জর 

পাবন (১ বলটার পাবনয়ত ৫০ গ্রাম বনমিীজ নভয়ঙ্গ ১২ ঘন্টা বভবজয়ে নরয়খ নেঁয়ক বনয়ত েয়ি) আরান্ত গায়ে ১০ বেন পর পর ৩ িার নে করয়ল 

নপাকা বনেন্ত্রন করা যাে। এোড়াও তামায়কর গুড়া (১০ গ্রাম), সািায়নর গুড়া (৫ গ্রাম) ও বনয়মর পাতার রস িবত বলটার পাবনয়ত বমবশয়ে 

ব্যিোর করা যাে। 

তয়ের উৎস : 

কৃবষ িযুবক্ত োতিই, িাাংলায়েশ কৃবষ গয়িষণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সঙ্গস্করন, নসয়েম্বর, ২০১৭। ফসয়লর িালাই ব্যিস্থাপনা নমাাঃ োসানুর 

রেমান 

 

ফসল : মাসকলাই 

নরায়গর নাম : পাউডাবর বমলবডউ 

নরায়গর কারণ : েোক 

ক্ষবতর ধরণ : এ নরায়গ পাতার উপয়র পাউডায়রর মত আিরণ পয়ড়। সাধারণত শকয়না নমৌসুয়ম এ নরায়গর িয়কাপ নিবশ নেখা যাে। 

ফসয়লর নয পয চায়ে আরমণ কয়র : চারা , পূণ চ িেস্ক 

ফসয়লর নয অাংয়শ আরমণ কয়র : পাতা 

ব্যিস্থাপনা : 

নরায়গর আরমণ নিবশ েয়ল নটবুয়কানাজল+ট্র্াইেবিস্ট্রবিন জাতীে েোকনাশক (য়যমন ৫ গ্রাম নাটিয়ভা) অেিা নিাবপয়কানাজল জাতীে 

েোকনাশক (য়যমন টিল্ট ৫ বমবল/ ১ মুখ) ১০ বলটার পাবনয়ত বমবশয়ে িবত ৫ শতয়ক ১০-১২ বেন পর পর ২-৩ িার নে করয়ত েয়ি ।ঔষধ 

নে করাে সতকচতা অিলম্বন করয়ত েয়ি। 

িালাইনাশক ব্যিোয়রর সতকচতা সম্পয়কচ বিস্তাবরত জানয়ত বিক করুন 

িালাইনাশয়কর বিস্তাবরত তয়ের জন্য বভবজট করুন 

বিষয়টাপ সম্পয়কচ বিস্তাবরত জানয়ত বিক করুন 

পূি চ-িস্তুবত : আয়গর ফসয়লর নাড়া িা অিবশষ্ট্ অাংশ ভালভায়ি ধ্বাংস করয়ত েয়ি। সম্ভি েয়ল আয়গর ফসয়লর অিবশষ্ট্াংশ পুবড়য়ে নফলুন। মাটি 

নশাধন করুন। জবম নশাধয়নর জন্য কায়ি চন্ডাবজম জাতীে েোকনাশক ব্যিোর করয়ত েয়ি। 

অন্যান্য : নরাগ িবতয়রাধী জাত ব্যিোর করা। আগাম িীজ িপন করা । 

http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=1QHjBUOZ7QXYFFsmBBZrCopnA9ZWsu0RK


তয়ের উৎস : 

কৃবষ িযুবক্ত োতিই, িাাংলায়েশ কৃবষ গয়িষণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সঙ্গস্করন, নসয়েম্বর, ২০১৭। ফসয়লর িালাই ব্যিস্থাপনা নমাাঃ োসানুর রেমান 

 

ফসল : মাসকলাই 

নরায়গর নাম : পাতার োগ নরাগ 

নরায়গর কারণ : েোক 

ক্ষবতর ধরণ : পাতাে নোট নোট লালয়চ িাোবম িয়ণ চর নগালাকৃবত েয়ত বডম্বাকৃবতর োগ পয়ড়। আরান্ত পাতার উপর বেদ্র েয়ে যাে। আরময়ণর 

মাো নিবশ েয়ল সম্পূণ চ পাতা ঝলয়স যাে। 

ফসয়লর নয পয চায়ে আরমণ কয়র : সি 

ফসয়লর নয অাংয়শ আরমণ কয়র : পাতা 

ব্যিস্থাপনা : নরায়গর আরমণ নিবশ েয়ল কায়ি চন্ডাবজম জাতীে েোকনাশক (য়যমন- ননাইন অেিা এইময়কাবজম ২০ গ্রাম) িবত ১০ বলটার 

পাবনয়ত বমবশয়ে িবত ৫ শতয়ক ১২-১৫ বেন পর পর ২-৩ িার ভালভায়ি নে করয়ত েয়ি।ঔষধ নে করাে সতকচতা অিলম্বন করয়ত েয়ি। 

িালাইনাশক ব্যিোয়রর সতকচতা সম্পয়কচ বিস্তাবরত জানয়ত বিক করুন 

িালাইনাশয়কর বিস্তাবরত তয়ের জন্য বভবজট করুন 

পূি চ-িস্তুবত : 

আয়গর ফসয়লর নাড়া িা অিবশষ্ট্ অাংশ ভালভায়ি ধ্বাংস করয়ত েয়ি। নরাগ সেনশীল জাত চাষ করয়ত েয়ি। 

অন্যান্য : 

নরাগ িবতয়রাধী জাত ব্যিোর করা। 

তয়ের উৎস : 

কৃবষ িযুবক্ত োতিই, িাাংলায়েশ কৃবষ গয়িষণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সঙ্গস্করন, নসয়েম্বর, ২০১৭। ফসয়লর িালাই ব্যিস্থাপনা নমাাঃ োসানুর রেমান 

 

ফসল সাংগ্রে ও সাংরক্ষণ 

ফসল : মাসকলাই 

ফসল নতালা : খবরফ-১ নমৌসুয়ম মধ্য বিশাখ (য়ম মায়সর িেম) এিাং খবরফ-২ নমৌসুয়ম মধ্য-কাবতচক (অয়ক্টাির মায়সর নশষ) পাতা শবকয়ে 

আয়স। ফল পুষ্ট্ েয়ল ধূসর (৬০-৭০ বেন) রাং েয়ল কায়স্ত বেয়ে মাটি িরাির নকয়ট বনন। 

ফসল সাংরক্ষয়ণর পূয়ি চ : 

নখালা/ উোয়ন নরায়ে শবকয়ে বনন। ফল নফয়ট এয়ল লাঠি/ গরু বেয়ে মাড়াই করুন। 

িবরোজাতকরণ : 

শকায়নার পর িীজ ঝাড়াই িাোই কয়র বনন। িয়োজয়ন জাঁতা/য়মবশয়ন নভয়ঙ্গ ডাল কয়র বনন। কখয়না কখয়না নভয়জ/য়টয়ল আধা ভাঙ্গা/গুড়া 

কয়র,  যা নানান খিায়রর উপকরণ বেয়সয়ি ব্যিোর করয়ত পায়রি। 

সাংরক্ষণ : োনা, ডাল িা ডায়লর ভাঙ্গা/গুড়া প্লািটিয়কর ড্রাম/পবলবেন ব্যাগ/পূণ চ কয়র িায়ুয়রাধী কয়র ভয়র রাখুন। নলয়ভল নি বচহ্ন বেয়ে 

রাখুন। 

তয়ের উৎস : 

কৃবষ িযুবক্ত োতিই, িাাংলায়েশ কৃবষ গয়িষণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসয়েম্বর, ২০১৭। 

কৃবষ তে সাবভ চস (এ আই এস), ১২/০২/২০১৮। 

 

https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
http://pest2.bengalsols.com/
http://live.mpower-social.com/aesa/Harvestings/filter/language:bn?crop=196
http://www.ais.gov.bd/


িীজ উৎপােন ও সাংরক্ষণ 

ফসল : মাসকলাই 

বীজ উৎপাদন : 

িাাংলায়েশ কৃবষ উন্নেন কয়প চায়রশন (বিএবডবস) িীজ বিরেয়কয়ের তে নপয়ত বিক করুন 

বীজ সংরক্ষণ: 

িায়ুয়রাধী পায়ে িীজ রাখা উবচত। িীজ রাখার জন্য প্লাবিয়কর ড্রাম উিম তয়ি িায়ুয়রাধী মাটি িা টিয়নর পায়ে রাখা যাে। মাটির মটকা 

িা কলয়স িীজ রাখয়ল গায়ে দু’িার আলকাতরার িয়লপ বেয়ে শবকয়ে বনয়ত েয়ি। আদ্র চতা নরাধক নমাটা পবলবেয়নও িীজ মজুে করা 

নযয়ত পায়র। নরায়ে শকায়না িীজ োন্ডা কয়র পায়ে ভরয়ত েয়ি। পুয়রা পােটি িীজ বেয়ে ভয়র রাখয়ত েয়ি। যবে িীয়জ পাে না ভয়র 

তােয়ল িীয়জর উপর কাগজ বিবেয়ে তার উপর শকয়না িাবল বেয়ে পাে পবরপূণ চ করয়ত েয়ি। পায়ের মুখ ভালভায়ি িন্ধ করয়ত েয়ি নযন 

িাতাস ঢুকয়ত না পায়র। এিার এমন জােগাে রাখয়ত েয়ি নযন পায়ের তলা মাটির সাংস্পয়শ চ না আয়স। টন িবত ৩.২৫ নকবজ বনম, 

বনবশন্দা িা বিষকাটাবল পাতার গুুঁড়া বমবশয়ে নপালাজাত করয়ল নপাকার আরমণ েে না। িীয়জর নক্ষয়ে ন্যাপোবলন িল ব্যিোর করা 

যাে তয়ি অিশ্যই িীজ প্লাবিক ড্রায়ম সাংরক্ষণ করয়ত েয়ি। িবত ১০০ নকবজ িীয়জর িস্তার ময়ধ্য একটি অযালুবমবনোম ফস্ফাইড জাতীে 

ট্যািয়লট নযমন ফসটবিন ট্যািয়লট বেয়ে িস্তার মুখ িন্ধ কয়র নরয়খ বেয়ল নপাকার আরমণ নেয়ক অয়নকবেন রক্ষা পাওো যাে। নিবশ 

বেয়নর জন্য সাংরক্ষয়নর নক্ষয়ে মায়ঝ মায়ঝ িীজ নরায়ে শবকয়ে বনয়ত েয়ি। 

তথ্যের উৎস : 

কৃবষ িযুবক্ত োতিই, িাাংলায়েশ কৃবষ গয়িষণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসয়েম্বর, ২০১৭। 

 

কৃবষ উপকরণ 

ফসল : মাসকলাই 

িীজিাবপ্ত স্থান : ১। সরকাবর অণুয়মাবেত সকল িীজ বডলার ২। বিশ্বস্ত িীজ উৎপােনকারী চাষী। 

সার ও িালাইনাশক িাবপ্তস্থান : বিএবডবস ও সরকার অনুয়মাবেত সার ও িালাইনাশক বডলার। বনকটস্থ িাজায়রর অনুয়মাবেত িালাইনাশক 

বিয়রতার বনকট েয়ত িালাইনাশয়কর নমোে যাচাই কয়র িালাইনাশক বকনুন। 

সার বডলার এর বিস্তাবরত তে নপয়ত বিক করুন 

িালাইনাশয়কর বিস্তাবরত তয়ের জন্য বভবজট করুন 

তয়ের উৎস : কৃবষ িযুবক্ত োত িই, িাাংলায়েশ কৃবষ গয়িষণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, নসয়েম্বর, ২০১৭। 

 

খামার যন্ত্রপাবত 

যয়ন্ত্রর নাম : নকাোল, নসচ পাম্প 

ফসল : মাসকলাই 

যয়ন্ত্রর ধরন : নসচ 

যয়ন্ত্রর পবরচালনা পদ্ধবত : েস্ত চাবলত  

যয়ন্ত্রর ক্ষমতা : েস্ত চাবলত 

যয়ন্ত্রর উপকাবরতা : েম সােেী 

যয়ন্ত্রর বিবশষ্ট্য : সেজ িাপ্য ও সােেী 

রক্ষণায়িক্ষণ : যন্ত্রপাবত পবরস্কার রাখা 

তয়ের উৎস : েবক্ষণািয়লর উপয়যাগী কৃবষ িযুবক্ত, িাাংলায়েশ কৃবষ গয়িষণা কাউবিল, নয়ভম্বর, ২০১৩। 

 

http://live.mpower-social.com/aesa/Preservations/filter/language:bn?crop=196
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://live.mpower-social.com/aesa/Inputs/filter/language:bn?crop=196
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://pest2.bengalsols.com/
http://live.mpower-social.com/aesa/Machineries/filter/language:bn?crop=196


িাজারজাতকরণ 

ফসল : মাসকলাই 

িণ চনা : বনকটতম স্থানীে িাজায়র িাজারজাত করার সুয়যাগ ননো নযয়ত পায়র 

িোগত ফসল পবরিেন ব্যিস্থা : েবমক/ ননৌকা/ নেলাগাবড়/ বরিা/ ভযান 

আধুবনক ফসল পবরিেন ব্যিস্থা : ট্র্বল, ট্র্াক, কািাড চ ভযান 

িোগত িাজারজাত করণ : স্থানীে িাজায়র/ িস্তাে টুকবড়/ ধামা নোঙ্গাে   

ফসল িাজারজাতকরয়নর বিস্তাবরত তে নপয়ত বিক করুন 

আধুবনক পদ্ধবতয়ত িাজারজাত করণ : পবল ব্যাগ/ টিনজাত/ িস্তাে নগ্রবডাং কয়র প্যায়কটজাত কয়র। 

িাাংলায়েশ কৃবষ উন্নেন কয়প চায়রশন (বিএবডবস) িীজ বিরেয়কয়ের তে নপয়ত বিক করুন 

িাাংলায়েশ কৃবষ উন্নেন কয়প চায়রশন (বিএবডবস) 

তয়ের উৎস : 

কৃবষ িযুবক্ত োতিই, িাাংলায়েশ কৃবষ গয়িষণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, নসয়েম্বর, ২০১৭। 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://live.mpower-social.com/aesa/Marketings/filter/language:bn?crop=196
http://www.dam.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
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

