
মুগ ডাল চাষের বিস্তাবরত বিিরণী 

মুগ ডাল এর জাষতর তথ্য 

ফসল : মুগ ডাল 

জাষতর নাম : িাবর মুগ-২ 

জনবিয় নাম : কাবি 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট(িাবর) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ৬০-৬৫ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : িীষজর রাং সবুজ, ত্বক মসৃণ, ১০০০ িীষজর ওজন ৩০-৪০ গ্রাম। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

আবমষের পবরমান ২০-২৪%। রান্নার সময়কাল ১৫-১৮ বমবনট। 

উচ্চতা (ইবি) : ১৬-১৮ 

লাইন থেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি) : ১২ 

চারা থেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৫ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৩.৫ - ৪.৫ 

থেক্টর িবত ফলন (টন) : ১ থেষক ১.৪ টন 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : বিটিষয় ১২৫-১৩৫ গ্রাম - লাইষন ১০০-১২০ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর থেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : থোআঁশ, থিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর থমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

খবরফ-১ থমৌসুষম: ১-৩০ ফাল্গুন (১৫ থফব্রুয়াবর-১৫ মাচ চ)। খবরফ-২ থমৌসুষম: োিণ-ভাদ্র (১৫ জুলাই থেষক ১৫ থসষেম্বর)। রবি থমৌসুষম 

িবরশাল এলাকার জন্য থিানার জন্য থপৌে-মাঘ (১৫ বডষসম্বর থেষক ১৫ থফব্রুয়াবর) উপযুক্ত সময়। 

থরাগ িবতষরাধ ক্ষমতা : মুষগর েলষে থমাজাইক ভাইরাস থরাগ 

তষথ্যর উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, থসষেম্বর, ২০১৭। 

 

ফসল : মুগ ডাল 

জাষতর নাম : িাবর মুগ-২ 

জনবিয় নাম : কাবি 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট(িাবর) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ৬০-৬৫ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : িীষজর রাং সবুজ, ত্বক মসৃণ, ১০০০ িীষজর ওজন ৩০-৪০ গ্রাম। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 



আবমষের পবরমান ২০-২৪%। রান্নার সময়কাল ১৫-১৮ বমবনট। 

উচ্চতা (ইবি) : ১৬-১৮ 

লাইন থেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি) : ১২ 

চারা থেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৫ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৩.৫ - ৪.৫ 

থেক্টর িবত ফলন (টন) : ১ থেষক ১.৪ টন 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : বিটিষয় ১২৫-১৩৫ গ্রাম - লাইষন ১০০-১২০ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর থেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : থোআঁশ, থিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর থমৌসুম : খবরফ-২ 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

খবরফ-২ থমৌসুষম: োিণ-ভাদ্র (১৫ জুলাই থেষক ১৫ থসষেম্বর)। 

থরাগ িবতষরাধ ক্ষমতা : মুষগর েলষে থমাজাইক ভাইরাস থরাগ 

তষথ্যর উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, থসষেম্বর, ২০১৭। 

 

ফসল : মুগ ডাল 

জাষতর নাম : িাবর মুগ-২ 

জনবিয় নাম : কাবি 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট(িাবর) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ৬০-৬৫ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : িীষজর রাং সবুজ, ত্বক মসৃণ, ১০০০ িীষজর ওজন ৩০-৪০ গ্রাম। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

আবমষের পবরমান ২০-২৪%। রান্নার সময়কাল ১৫-১৮ বমবনট। 

উচ্চতা (ইবি) : ১৬-১৮ 

লাইন থেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি) : ১২ 

চারা থেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৫ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৩.৫ - ৪.৫ 

থেক্টর িবত ফলন (টন) : ১ থেষক ১.৪ টন 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : বিটিষয় ১২৫-১৩৫ গ্রাম - লাইষন ১০০-১২০ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর থেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : থোআঁশ, থিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর থমৌসুম : খবরফ- ১ 



িপষনর উপযুক্ত সময় : 

খবরফ-১ থমৌসুষম: ১-৩০ ফাল্গুন (১৫ থফব্রুয়াবর-১৫ মাচ চ)। 

থরাগ িবতষরাধ ক্ষমতা : মুষগর েলষে থমাজাইক ভাইরাস থরাগ 

তষথ্যর উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, থসষেম্বর, ২০১৭। 

 

ফসল : মুগ ডাল 

জাষতর নাম : িাবর মুগ-৩ 

জনবিয় নাম : িগবত 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ৬০ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : িীষজর রাং সবুজ, ত্বক মসৃণ, ১০০০ িীষজর ওজন ৩০-৪০ গ্রাম। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

আবমষের পবরমান ১৯-২১%। রান্নার সময়কাল ১৫-১৮ বমবনট। 

উচ্চতা (ইবি) : ৪০ 

লাইন থেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি) : ১২ 

চারা থেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৫ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৪ - ৪.৫ 

থেক্টর িবত ফলন (টন) : ১ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ১০০ - ১২০ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর থেণী : মাঝাবর বনচু জবম 

উপষযাগী মাটি : থোআঁশ, থিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর থমৌসুম : খবরফ- ১ 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

খবরফ-১ থমৌসুষম: ১-৩০ ফাল্গুন (১৫ থফব্রুয়াবর-১৫ মাচ চ)। 

ফসল থতালার সময় : 

থিানার সময় থেষক ৬০-৬৫ বেন পর। 

থরাগ িবতষরাধ ক্ষমতা : মুষগর েলষে থমাজাইক ভাইরাস থরাগ 

তষথ্যর উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, থসষেম্বর, ২০১৭। 

 

ফসল : মুগ ডাল 

জাষতর নাম : িাবর মুগ-৩ 



জনবিয় নাম : িগবত 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ৬০ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : িীষজর রাং সবুজ, ত্বক মসৃণ, ১০০০ িীষজর ওজন ৩০-৪০ গ্রাম। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

আবমষের পবরমান ১৯-২১%। রান্নার সময়কাল ১৫-১৮ বমবনট। 

উচ্চতা (ইবি) : ৪০ 

লাইন থেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি) : ১২ 

চারা থেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৫ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৪ - ৪.৫ 

থেক্টর িবত ফলন (টন) : ১ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ১০০ - ১২০ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর থেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : থিষল, থোআঁশ 

উৎপােষনর থমৌসুম : থিাষরা 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

রবি থমৌসুষম িবরশাল এলাকার জন্য থিানার জন্য থপৌে-মাঘ (১৫ বডষসম্বর থেষক ১৫ থফব্রুয়াবর) উপযুক্ত সময়। 

ফসল থতালার সময় : 

থিানার সময় থেষক ৬০-৬৫ বেন পর। 

থরাগ িবতষরাধ ক্ষমতা : মুষগর েলষে থমাজাইক ভাইরাস থরাগ 

তষথ্যর উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, থসষেম্বর, ২০১৭। 

 

ফসল : মুগ ডাল 

জাষতর নাম : িাবর মুগ-৩ 

জনবিয় নাম : িগবত 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ৬০ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : িীষজর রাং সবুজ, ত্বক মসৃণ, ১০০০ িীষজর ওজন ৩০-৪০ গ্রাম। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

আবমষের পবরমান ১৯-২১%। রান্নার সময়কাল ১৫-১৮ বমবনট। 

উচ্চতা (ইবি) : ৪০ 



লাইন থেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি) : ১২ 

চারা থেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৫ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৪ - ৪.৫ 

থেক্টর িবত ফলন (টন) : ১ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ১০০ - ১২০ গ্রাম 

উৎপােষনর থমৌসুম : খবরফ-২ 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

খবরফ-২ থমৌসুষম: োিণ-ভাদ্র (১৫ জুলাই থেষক ১৫ থসষেম্বর)। 

ফসল থতালার সময় : 

থিানার সময় থেষক ৬০-৬৫ বেন পর। 

থরাগ িবতষরাধ ক্ষমতা : মুষগর েলষে থমাজাইক ভাইরাস থরাগ 

তষথ্যর উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, থসষেম্বর, ২০১৭। 

ফসল : মুগ ডাল 

জাষতর নাম : িাবর মুগ-৪ 

জনবিয় নাম : রুপসা 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ৬৫ 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

আবমষের পবরমান ২১-২৪%। রান্নার সময়কাল ১৫-২০ বমবনট। জাতটি থেষশর েবক্ষণািষলর জন্য বিষশেভাষি উপযুক্ত। 

উচ্চতা (ইবি) : ৫০-৫৭ 

থরাপষণর সময় চারার িয়স : - ৫ 

লাইন থেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি) : ১২ 

চারা থেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৪ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৫ - ৫.৫ 

থেক্টর িবত ফলন (টন) : ১.২-১.৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ১০০ - ১২০ গ্রাম। 

উপষযাগী ভূবমর থেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : থোআঁশ, থিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর থমৌসুম : খবরফ- ১ 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

খবরফ-১ থমৌসুষম: ১-৩০ ফাল্গুন (১৫ থফব্রুয়াবর-১৫ মাচ চ)। 

ফসল থতালার সময় : 



থিানার সময় থেষক ৬০-৬৫ বেন পর। 

থরাগ িবতষরাধ ক্ষমতা : মুষগর েলষে থমাজাইক ভাইরাস থরাগ 

তষথ্যর উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, থসষেম্বর, ২০১৭। 

 

ফসল : মুগ ডাল 

জাষতর নাম : িাবর মুগ-৪ 

জনবিয় নাম : রুপসা 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ৬৫ 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

আবমষের পবরমান ২১-২৪%। রান্নার সময়কাল ১৫-২০ বমবনট। জাতটি থেষশর েবক্ষণািষলর জন্য বিষশেভাষি উপযুক্ত। 

উচ্চতা (ইবি) : ৫০-৫৭ 

লাইন থেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি) : ১২ 

চারা থেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৪ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৫ - ৫.৫ 

উপষযাগী ভূবমর থেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : থোআঁশ, থিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর থমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

রবি থমৌসুষম িবরশাল এলাকায়  থিানার জন্য থপৌে-মাঘ (১৫ বডষসম্বর থেষক ১৫ থফব্রুয়াবর) উপযুক্ত সময়। 

ফসল থতালার সময় : 

থিানার সময় থেষক ৬০-৬৫ বেন পর। 

থরাগ িবতষরাধ ক্ষমতা : মুষগর েলষে থমাজাইক ভাইরাস থরাগ 

তষথ্যর উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, থসষেম্বর, ২০১৭। 

 

ফসল : মুগ ডাল 

জাষতর নাম : িাবর মুগ-৪ 

জনবিয় নাম : রুপসা 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ৬৫ 

জাষতর ধরণ : উফশী 



জাষতর বিবশষ্ট্য : 

আবমষের পবরমান ২১-২৪%। রান্নার সময়কাল ১৫-২০ বমবনট। জাতটি থেষশর েবক্ষণািষলর জন্য বিষশেভাষি উপযুক্ত। 

উচ্চতা (ইবি) : ৫০-৫৭ 

লাইন থেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি) : ১২ 

চারা থেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৪ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৫ - ৫.৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ১০০ - ১২০ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর থেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : থোআঁশ, থিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর থমৌসুম : খবরফ-২ 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

খবরফ-২ থমৌসুষম: োিণ-ভাদ্র (১৫ জুলাই থেষক ১৫ থসষেম্বর)। 

ফসল থতালার সময় : 

থিানার সময় থেষক ৬০-৬৫ বেন পর। 

থরাগ িবতষরাধ ক্ষমতা : মুষগর েলষে থমাজাইক ভাইরাস থরাগ 

তষথ্যর উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, থসষেম্বর, ২০১৭। 

 

ফসল : মুগ ডাল 

জাষতর নাম : িাবর মুগ-৫ 

জনবিয় নাম : থনই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ৬৫ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : িীজ আকাষর থিশ িড়, োজার িীষজর ওজন ৪০-৪২ গ্রাম। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

আবমষের পবরমান ২০-২২%। রান্নার সময়কাল ১৭-২০ বমবনট। 

উচ্চতা (ইবি) : ৫৫-৬০ 

লাইন থেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি) : ১২ 

চারা থেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৪ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৫ - ৫.৫ 

থেক্টর িবত ফলন (টন) : ১.২-১.৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ১৬০ - ১৮০ গ্রাম। 

উপষযাগী ভূবমর থেণী : মাঝাবর উচু 



উপষযাগী মাটি : থোআঁশ, থিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর থমৌসুম : খবরফ- ১ 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

খবরফ-১ থমৌসুষম: ১-৩০ ফাল্গুন (১৫ থফব্রুয়াবর-১৫ মাচ চ)। 

ফসল থতালার সময় : 

থিানার সময় থেষক ৬০-৬৫ বেন পর। 

থরাগ িবতষরাধ ক্ষমতা : মুষগর েলষে থমাজাইক ভাইরাস থরাগ 

তষথ্যর উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, থসষেম্বর, ২০১৭। 

 

ফসল : মুগ ডাল 

জাষতর নাম : িাবর মুগ-৫ 

জনবিয় নাম : থনই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ৬৫ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : িীজ আকাষর থিশ িড়, োজার িীষজর ওজন ৪০-৪২ গ্রাম। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

আবমষের পবরমান ২০-২২%। রান্নার সময়কাল ১৭-২০ বমবনট। 

উচ্চতা (ইবি) : ২৮-৩০ 

লাইন থেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি) : ১২ 

চারা থেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৫ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৫ - ৫.৫ 

থেক্টর িবত ফলন (টন) : ১.২-১.৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ১৬০ - ১৮০ গ্রাম। 

উপষযাগী ভূবমর থেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : থোআঁশ, থিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর থমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

রবি থমৌসুষম িবরশাল এলাকার জন্য থিানার জন্য থপৌে-মাঘ (১৫ বডষসম্বর থেষক ১৫ থফব্রুয়াবর) উপযুক্ত সময়। 

ফসল থতালার সময় : 

থিানার সময় থেষক ৬০-৬৫ বেন পর। 

থরাগ িবতষরাধ ক্ষমতা : মুষগর েলষে থমাজাইক ভাইরাস থরাগ 

তষথ্যর উৎস : 



কৃবে িযুবক্ত োতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, থসষেম্বর, ২০১৭। 

 

ফসল : মুগ ডাল 

জাষতর নাম : িাবর মুগ-৫ 

জনবিয় নাম : থনই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ৬৫ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : িীজ আকাষর থিশ িড়, োজার িীষজর ওজন ৪০-৪২ গ্রাম। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

আবমষের পবরমান ২০-২২%। রান্নার সময়কাল ১৭-২০ বমবনট। 

উচ্চতা (ইবি) : ২৮-৩০ 

লাইন থেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি) : ১২ 

চারা থেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৪ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৫ - ৫.৫ 

থেক্টর িবত ফলন (টন) : ১.২-১.৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ১৬০ - ১৮০ গ্রাম। 

উপষযাগী ভূবমর থেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : থোআঁশ, থিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর থমৌসুম : খবরফ-২ 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

খবরফ-২ থমৌসুষম: োিণ-ভাদ্র (১৫ জুলাই থেষক ১৫ থসষেম্বর)। 

ফসল থতালার সময় : 

থিানার সময় থেষক ৬০-৬৫ বেন পর। 

থরাগ িবতষরাধ ক্ষমতা : মুষগর েলষে থমাজাইক ভাইরাস থরাগ 

তষথ্যর উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, থসষেম্বর, ২০১৭। 

 

ফসল : মুগ ডাল 

জাষতর নাম : িাবর মুগ-৬ 

জনবিয় নাম : থনই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ৫৮ 



ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : িীষজর রঙ গাঢ় সবুজ। োনার আকার িড়। ১০০০ গ্রাম িীষজর ওজন ৫১-৫২ গ্রাম। একই সমষয় সি শস্য পবরপক্ক 

েয়। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

জীিনকাল কম িষল গম কাটার পর থেষক থরাপা আমন ধান থরাপষণর আগ পয চি সমষয় এ জাতটি চাে কষর সেষজই িাড়বত আয় করা যায়। 

গম কাটার পর এবিল মাষসর িেম সতাহাে পয চি থিানা যায়। 

উচ্চতা (ইবি) : ২৭-২৯ 

লাইন থেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি) : ১২ 

চারা থেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৫ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৫.৫ - ৬ 

থেক্টর িবত ফলন (টন) : ১.৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ১০০ - ১২০ গ্রাম। 

উপষযাগী ভূবমর থেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : থোআঁশ, থিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর থমৌসুম : খবরফ- ১ 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

খবরফ-১ থমৌসুষম: ১-৩০ ফাল্গুন (১৫ থফব্রুয়াবর-১৫ মাচ চ)। 

ফসল থতালার সময় : 

থিানার সময় থেষক ৫৫-৫৮ বেন পর। 

থরাগ িবতষরাধ ক্ষমতা : মুষগর েলষে থমাজাইক ভাইরাস থরাগ 

তষথ্যর উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, থসষেম্বর, ২০১৭। 

 

ফসল : মুগ ডাল 

জাষতর নাম : িাবর মুগ-৬ 

জনবিয় নাম : থনই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ৫৮ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : িীষজর রঙ গাঢ় সবুজ। োনার আকার িড়। ১০০০ গ্রাম িীষজর ওজন ৫১-৫২ গ্রাম। একই সমষয় সি শস্য পবরপক্ক 

েয়। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

জীিনকাল কম িষল গম কাটার পর থেষক থরাপা আমন ধান থরাপষণর আগ পয চি সমষয় এ জাতটি চাে কষর সেষজই িাড়বত আয় করা যায়। 

গম কাটার পর এবিল মাষসর িেম সতাহাে পয চি থিানা যায়। 

উচ্চতা (ইবি) : ২৮-৩০ 

লাইন থেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি) : ১২ 



চারা থেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৫ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৫.৫ - ৬ 

থেক্টর িবত ফলন (টন) : ১.৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ১০০ - ১২০ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর থেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : থোআঁশ, থিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর থমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

রবি থমৌসুষম িবরশাল এলাকার জন্য থিানার জন্য থপৌে-মাঘ (১৫ জানুয়াবর থেষক ১৫ থফব্রুয়াবর) উপযুক্ত সময়। 

ফসল থতালার সময় : 

থিানার সময় থেষক ৫৫-৫৮ বেন পর। 

থরাগ িবতষরাধ ক্ষমতা : মুষগর েলষে থমাজাইক ভাইরাস থরাগ 

তষথ্যর উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, থসষেম্বর, ২০১৭। 

 

ফসল : মুগ ডাল 

জাষতর নাম : িাবর মুগ-৬ 

জনবিয় নাম : থনই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ৫৮ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : িীষজর রঙ গাঢ় সবুজ। োনার আকার িড়। ১০০০ গ্রাম িীষজর ওজন ৫১-৫২ গ্রাম। একই সমষয় সি শস্য পবরপক্ক 

েয়। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

জীিনকাল কম িষল গম কাটার পর থেষক থরাপা আমন ধান থরাপষণর আগ পয চি সমষয় এ জাতটি চাে কষর সেষজই িাড়বত আয় করা যায়। 

গম কাটার পর এবিল মাষসর িেম সতাহাে পয চি থিানা যায়। 

উচ্চতা (ইবি) : ২৮-৩০ 

লাইন থেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি) : ১২ 

চারা থেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৫ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৫.৫ - ৬ 

থেক্টর িবত ফলন (টন) : ১.৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ১০০ - ১২০ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর থেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : থোআঁশ, থিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর থমৌসুম : খবরফ-২ 



িপষনর উপযুক্ত সময় : 

খবরফ-২ থমৌসুষম: োিণ-ভাদ্র (১৫ জুলাই থেষক ১৫ থসষেম্বর)। 

ফসল থতালার সময় : 

থিানার সময় থেষক ৫৫-৫৮ বেন পর। 

থরাগ িবতষরাধ ক্ষমতা : মুষগর েলষে থমাজাইক ভাইরাস থরাগ 

তষথ্যর উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, থসষেম্বর, ২০১৭। 

 

ফসল : মুগ ডাল 

জাষতর নাম : িাবর মুগ-৭ 

জনবিয় নাম : থনই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ৫৮-৬২ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : িীষজর রঙ সবুজ, ১০০০ িীষজর ওজন ৪৯-৫১ গ্রাম । 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : অন্যান্য জাষতর থেষক ফষলর আকার িড়। সারাষেষশ চােষযাগ্য। 

লাইন থেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি) : ১২ 

চারা থেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৪ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৬ - ৭ 

থেক্টর িবত ফলন (টন) : ১.৭-১.৮ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : লাইন কষর বুনষল: ১০০ - ১২০ গ্রাম। 

উপষযাগী ভূবমর থেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : থোআঁশ, থিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর থমৌসুম : সারা িির 

থরাগ িবতষরাধ ক্ষমতা : মুষগর েলষে থমাজাইক ভাইরাস থরাগ 

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত োত িই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, থসষেম্বর, ২০১৭। 

 

ফসল : মুগ ডাল 

জাষতর নাম : িাবর মুগ-৮ 

জনবিয় নাম : থনই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ৫৮-৬২ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : িীষজর রঙ থসানালী সবুজ, ১০০০ িীষজর ওজন ২৫-৩২ গ্রাম । 

জাষতর ধরণ : উফশী 



জাষতর বিবশষ্ট্য : সারাষেষশ চােষযাগ্য। 

লাইন থেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি) : ১২ 

চারা থেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৪ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৫ - ৬ 

থেক্টর িবত ফলন (টন) : ১.৬-১.৭ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : লাইন কষর বুনষল: ১০০ - ১২০ গ্রাম। 

উপষযাগী ভূবমর থেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : থোআঁশ, থিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর থমৌসুম : সারা িির 

থরাগ িবতষরাধ ক্ষমতা : মুষগর েলষে থমাজাইক ভাইরাস থরাগ 

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত োত িই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, থসষেম্বর, ২০১৭। 

 

ফসল : মুগ ডাল 

জাষতর নাম : বিনামুগ-১ 

জনবিয় নাম : থসানামুগ 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ পরামাণু কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (বিনা) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ৯০-৯৫ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : োনার আকার মাঝাবর। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

ফল একসাষে পাষক। 

উচ্চতা (ইবি) : ১৫-২০ 

লাইন থেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি) : ১২ 

চারা থেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৪ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৩ - ৩.৬ 

থেক্টর িবত ফলন (টন) : ০.৯ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ১০০ - ১২০ গ্রাম। 

উপষযাগী ভূবমর থেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : থোআঁশ, থিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর থমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

ভাদ্র মাষসর তৃতীয় সতাহাে থেষক আবিন মাষসর তৃতীয় সতাহাে (১৫ থসষেম্বর থেষক অষক্টাির মাষসর িেম সতাহাে)। 

ফসল থতালার সময় : 

থিানার সময় থেষক ৮৫-৯০ বেন পর। 



থরাগ িবতষরাধ ক্ষমতা : মুষগর েলষে থমাজাইক ভাইরাস থরাগ 

তষথ্যর উৎস : 

িাাংলাষেশ পরমানু গষিেণা ইনবিটিউট ১২/২/২০১৮ 

ফসল : মুগ ডাল 

জাষতর নাম : বিনামুগ-২ 

জনবিয় নাম : থনই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ পরমাণু কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (বিনা) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ৭০-৮০ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : িীষজর রঙ থঘালাষট সবুজ। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

ফল একসাষে পাষক। 

উচ্চতা (ইবি) : ১২-১৫ 

লাইন থেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি) : ১২ 

চারা থেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৪ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৬ - ৭ 

থেক্টর িবত ফলন (টন) : ১.৯ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ১০০ - ১২০ গ্রাম। 

উপষযাগী ভূবমর থেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : থোআঁশ, থিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর থমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

িবরশাল অিষল মাঘ মাষসর িেম সতাহাে থেষক ফাল্গুন মাষসর থশে সতাহাে (জানুয়ারীর তৃতীয় সতাহাে থেষক মাষচ চর বিতীয় সতাহাে)। থেষশর 

অন্য অিষল ফাল্গুষনর মাঝামাবঝ থেষক থশে পয চি (মাচ চ মাষসর িেম থেষক বিতীয় সতাহাে)। 

ফসল থতালার সময় : 

থিানার সময় থেষক ৭০-৮০ বেন পর। 

থরাগ িবতষরাধ ক্ষমতা : মুষগর েলষে থমাজাইক ভাইরাস থরাগ 

তষথ্যর উৎস : 

িাাংলাষেশ পরমানু গষিেণা ইনবিটিউট,০১/০৮/২০১৭ 

 

ফসল : মুগ ডাল 

জাষতর নাম : বিনামুগ-৩ 

জনবিয় নাম : থনই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ পরমাণু কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (বিনা) 
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গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ৮০-৮৫ 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

ফল একসাষে পাষক। 

উচ্চতা (ইবি) : ১৩-১৫ 

লাইন থেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি) : ১২ 

চারা থেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৪ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৪ - ৪.৫ 

থেক্টর িবত ফলন (টন) : ১.২-১.৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ১০০ - ১২০ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর থেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : থোআঁশ, থিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর থমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

ভাদ্র মাষসর তৃতীয় সতাহাে থেষক আবিন মাষসর তৃতীয় সতাহাে (১৫ থসষেম্বর থেষক অষক্টাির মাষসর িেম সতাহাে)। 

ফসল থতালার সময় : 

থিানার সময় থেষক ৮০-৮৫ বেন পর। 

থরাগ িবতষরাধ ক্ষমতা : মুষগর েলষে থমাজাইক ভাইরাস থরাগ 

তষথ্যর উৎস : 

িাাংলাষেশ পরমানু গষিেণা ইনবিটিউট,০১/০৮/২০১৭ 

 

ফসল : মুগ ডাল 

জাষতর নাম : বিনামুগ-৪ 

জনবিয় নাম : থনই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ পরমাণু কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (বিনা) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ৮০ 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

আগাম জাত। ফল একসাষে পাষক। 

উচ্চতা (ইবি) : ১২ 

লাইন থেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি) : ৮ 

চারা থেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৪ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৪ - ৪.৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ১০০ - ১২০ গ্রাম। 
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উপষযাগী ভূবমর থেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : থোআঁশ, থিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর থমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

ভাদ্র মাষসর তৃতীয় সতাহাে থেষক আবিন মাষসর তৃতীয় সতাহাে (১৫ থসষেম্বর থেষক অষক্টাির মাষসর িেম সতাহাে)। 

ফসল থতালার সময় : 

থিানার সময় থেষক ৭৫-৮০বেন পর। 

থরাগ িবতষরাধ ক্ষমতা : মুষগর েলষে থমাজাইক ভাইরাস থরাগ 

তষথ্যর উৎস : 

িাাংলাষেশ পরমানু গষিেণা ইনবিটিউট,০১/০৮/২০১৭ 

 

ফসল : মুগ ডাল 

জাষতর নাম : বিনামুগ-৫ 

জনবিয় নাম : থনই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ পরমাণু কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (বিনা) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ৭০-৮০ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : িড় আকাষরর িীজ। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

ফলগুষলা গাষির উপষরর বেষক োষক এিাং লম্বা েয়। এজন্য ফল তুলষত সুবিধা েয়। 

উচ্চতা (ইবি) : ১৫ 

লাইন থেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি) : ১২ 

চারা থেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৫ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৫ - ৬ 

থেক্টর িবত ফলন (টন) : ১.৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ১০০ - ১২০ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর থেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : থোআঁশ, থিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর থমৌসুম : খবরফ- ১ 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

িবরশাল অিষল মাঘ মাষসর িেম সতাহাে থেষক ফাল্গুন মাষসর থশে সতাহাে (জানুয়ারীর তৃতীয় সতাহাে থেষক মাষচ চর বিতীয় সতাহাে)। থেষশর 

অন্য অিষল ফাল্গুষনর মাঝামাবঝ থেষক থশে পয চি (মাচ চ মাষসর িেম থেষক বিতীয় সতাহাে)। 

ফসল থতালার সময় : 

থিানার সময় থেষক ৭০-৮০ বেন পর। 
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থরাগ িবতষরাধ ক্ষমতা : মুষগর েলষে থমাজাইক ভাইরাস থরাগ 

তষথ্যর উৎস : 

িাাংলাষেশ পরমানু গষিেণা ইনবিটিউট,০৭/০১/২০১৮ 

 

ফসল : মুগ ডাল 

জাষতর নাম : বিনামুগ-৬ 

জনবিয় নাম : থনই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ পরমাণু কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (বিনা) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ৬৮ 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

ফল একসাষে পাষক। 

উচ্চতা (ইবি) : ১৩ 

লাইন থেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি) : ১২ 

চারা থেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৫ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৬ - ৬.৫ 

থেক্টর িবত ফলন (টন) : ১.৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ১০০ - ১২০ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর থেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : থোআঁশ, থিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর থমৌসুম : খবরফ- ১ 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

িবরশাল অিষল মাঘ মাষসর িেম সতাহাে থেষক ফাল্গুন মাষসর থশে সতাহাে (জানুয়ারীর তৃতীয় সতাহাে থেষক মাষচ চর বিতীয় সতাহাে)। থেষশর 

অন্য অিষল ফাল্গুষনর মাঝামাবঝ থেষক থশে পয চি (মাচ চ মাষসর িেম থেষক বিতীয় সতাহাে)। 

ফসল থতালার সময় : 

থিানার সময় থেষক ৬৪-৬৮ বেন পর। 

থরাগ িবতষরাধ ক্ষমতা : মুষগর েলষে থমাজাইক ভাইরাস থরাগ 

তষথ্যর উৎস : 

িাাংলাষেশ পরমানু গষিেণা ইনবিটিউট,০৭/০১/২০১৮ 

 

ফসল : মুগ ডাল 

জাষতর নাম : বিনামুগ-৭ 

জনবিয় নাম : থনই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ পরমাণু কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (বিনা) 
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গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ৭৫ 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

ফল একসাষে পাষক। 

উচ্চতা (ইবি) : ১২ 

লাইন থেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি) : ১২ 

চারা থেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৫ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৭ - ৭.৫ 

থেক্টর িবত ফলন (টন) : ১.৮ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৮০ - ১০০ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর থেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : থোআঁশ, থিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর থমৌসুম : খবরফ- ১ 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

িবরশাল অিষল মাঘ মাষসর িেম সতাহাে থেষক ফাল্গুন মাষসর থশে সতাহাে (জানুয়ারীর তৃতীয় সতাহাে থেষক মাষচ চর বিতীয় সতাহাে)। থেষশর 

অন্য অিষল ফাল্গুষনর মাঝামাবঝ থেষক থশে পয চি (মাচ চ মাষসর িেম থেষক বিতীয় সতাহাে)। 

ফসল থতালার সময় : 

থিানার সময় থেষক ৭০-৭৫ বেন পর। 

থরাগ িবতষরাধ ক্ষমতা : মুষগর েলষে থমাজাইক ভাইরাস থরাগ 

তষথ্যর উৎস : 

িাাংলাষেশ পরমানু গষিেণা ইনবিটিউট,০৭/০১/২০১৮ 

 

ফসল : মুগ ডাল 

জাষতর নাম : বিনামুগ-৮ 

জনবিয় নাম : থনই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ পরমাণু কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (বিনা) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ৬৭ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : িীষজর রঙ উজ্জ্বল সবুজ। োনা মাজারী আকাষরর। 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

আগাম জাত। ফল একসাষে পাষক। 

উচ্চতা (ইবি) : ১২ 

লাইন থেষক লাইষনর দূরত্ব (ইবি) : ১২ 

চারা থেষক চারার দূরত্ব (ইবি) : ৪ 

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


শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৭ - ৭.৫ 

থেক্টর িবত ফলন (টন) : ১.৮ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৮০ - ১০০ গ্রাম 

উপষযাগী ভূবমর থেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : থোআঁশ, থিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর থমৌসুম : খবরফ- ১ 

িপষনর উপযুক্ত সময় : 

খবরফ-১ থমৌসুষম: ১-৩০ ফাল্গুন (১৫ থফব্রুয়াবর-১৫ মাচ চ)। 

ফসল থতালার সময় : 

থিানার সময় থেষক ৬৪-৬৭ বেন পর। 

থরাগ িবতষরাধ ক্ষমতা : মুষগর েলষে থমাজাইক ভাইরাস থরাগ 

তষথ্যর উৎস : 

িাাংলাষেশ পরমানু গষিেণা ইনবিটিউট,০৭/০১/২০১৮ 

 

মুগ ডাল এর পুবষ্ট্মাষনর তথ্য 

ফসল : মুগ ডাল 

পুবষ্ট্মান : 

মুগ ডাল সেষজ েজম েয় এিাং এষত আবমষের পবরমাণ অষনক থিবশ, জাত থভষে িায় শতকরা ২১-২৪ ভাগ । মুগ ডাষলর পুবষ্ট্গুন নানাবিধ। 

িবত ১০০ গ্রাম  মসুষর আষি  জলীয় অাংশ-১০.১ গ্রাম, খবনজ পোে চ- ৩.৫ গ্রাম, আঁশ-০.৮ গ্রাম, খাদ্যশবক্ত-৩৪৮ বকষলাকযালবর, আবমে-

২৪.৫ গ্রাম, কযালবসয়াম- ৭৫ বমবলগ্রাম, থলৌে- ৮.৫ বমবলগ্রাম, কযাষরাটিন-৪৯ মাইষরাগ্রাম, বভটাবমন বি-২- ০.১৫ বমবলগ্রাম ও শকচরা-৫৯.৯ 

গ্রাম ইতযাবে। 

তষথ্যর উৎস : 

কৃবে ডাইবর, কৃবে তথ্য সাবভ চস. ২০১৭। 

 

মুগ ডাল এর িীজ ও িীজতলার তথ্য 

ফসল : মুগ ডাল 

িণ চনা : িীজ বিটিষয় ও িীজ িপন যন্ত্র বেষয় সাবর কষর িপন করা েয়। 

িীজ ও িীজতলার িকারষভে : 

মুগডাষলর জন্য িীজতলার িষয়াজন েয় না। 

 

 

ভাল িীজ বনি চাচন : 

উন্নত জাষতর থরাগ িালাই মুক্ত মান সম্পন্ন িীজ ব্যিোর করষত েষি। িীজ বিশুদ্ধ েষত েষি এিাং গজাষনার ক্ষমতা ৮০% এর থিবশ োকষত 

েষি। সরকার অনুষমাবেত বডলারষের থেষক িীজ সাংগ্রে করষত েষি। সাংগ্রষের সময় রয় রবশে গ্রেণ করষত েষি। িাজাষরর থখালা িীজ 

থকনা যাষিনা। 

িাাংলাষেশ কৃবে উন্নয়ন কষপ চাষরশন (বিএবডবস) িীজ বিরয়ষকষের তথ্য থপষত বিক করুন 

িীজতলা িস্তুতকরণ : মুগডাষলর জন্য িীজতলার িষয়াজন েয় না। িীজ বিটিষয় িপন ও িীজ িপন যন্ত্র বেষয় সাবর কষর িপন করা েয়। 

http://www.bina.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


 

িীজতলা পবরচচ চা : মুগডাষলর জন্য িীজতলার িষয়াজন েয় না। 

তষথ্যর উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, থসষেম্বর, ২০১৭। 

 

মুগ ডাল এর চােপদ্ধবতর তথ্য 

ফসল : মুগ ডাল 

চােপদ্ধবত : 

২/৩ িার চাে ও মই বেষয় জবম বতবর করষত েষি। িীজ িপষনর ২৫-৩০ বেষনর মষে একিার বনড়াবন বেষয় আগাি েমন করষত অষি। 

অবতবৃবষ্ট্র ফষল যাষত জলািদ্ধতা সৃবষ্ট্ না েষত পাষর থসজন্য অবতবরক্ত পাবন থির েওয়ার ব্যিস্থা রাখষত েষি। এিাড়া খবরফ-১ থমৌসুষম বৃবষ্ট্ 

না েষল সঠিক সমষয় িপষনর আষগ িা পষর একটি থসচ িষয়াজন। থসচ বেষল চারা গজাষনার পর মালবচাং কষর বেষত েষি। চারা িড় েষল 

থসচ না থেয়াই ভাষলা।বিটিষয় অেিা লাইষন উভয় পদ্ধবতষতই িীজ িপন করা যায়। লাইষন িপষনর থক্ষষে লাইন থেষক লাইষনর দূরত্ব ১ ফুট 

িা ১২ ইবি রাখষত েষি। িীজ িপষনর আষগ িীজ  ও জবম থশাধন কষর বনষত েষি। 

  

তষথ্যর উৎস : কৃবে িযুবক্ত োত িই, খন্ড-১ িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, থসষেম্বর, ২০১৭। 

 

মুগ ডাল এর মাটি ও সার ব্যিস্থাপনার তথ্য 

ফসল : মুগ ডাল 

মৃবিকা : 

থোআঁশ, থিষল থোআঁশ। 

 

 

মৃবিকা পরীক্ষা গষিেণাগাষরর ঠিকানা : 

মৃবিকা সম্পে উন্নয়ন ইনবিটিউট বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

সার পবরবচবত : 

সার পবরবচবত বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

 

  

থভজাল সার থচনার উপায় : 

থভজাল সার শনাক্তকরণ সম্পষকচ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

থভজাল সার থচনার উপায় বভবডও 

http://www.srdi.gov.bd/
https://drive.google.com/open?id=1gR790YRQov5sKrNPR5RB_90jp3Nj6ptd
http://live.mpower-social.com/aesa/img/soil/9d23f413b649dccab2993b08e9afb175.jpg
https://drive.google.com/open?id=17AJ4Rop7x7UDu1bfNoVjYSiOSe5M8him
https://www.youtube.com/watch?v=zg86ss_aW6c
http://live.mpower-social.com/aesa/img/soil/9d23f413b649dccab2993b08e9afb175.jpg
http://live.mpower-social.com/aesa/img/soil/ba676de86ff4f7e2a47dba2745b521f6.JPG


 

 

ফসষলর সার সুপাবরশ : 

ফসষলর সার সুপাবরশ (জাত বভবিক) (ষকবজ/ষেক্টর) থেয়া েল  

 সাষরর পবরমাপ                                জাষতর নাম   

িাবর মুগ (সি) বিনামুগ-১, বিনামুগ-

৩,বিনামুগ-৪ 

বিনামুগ-২, বিনামুগ-৫, বিনামুগ-৬, 

বিনামুগ-৭, বিনামুগ-৮ 

ইউবরয়া ৪০ থকবজ ৪০ থকবজ ৪০ থকবজ 

টি এস বপ ১০০ থকবজ ১০০ থকবজ ১০০ থকবজ 

এম বপ ৫৫ থকবজ ৫৫ থকবজ ৫৫ থকবজ 

বজপসাম   ৭০ থকবজ ৭০ থকবজ 

বজাংক   ৪ থকবজ ৫ থকবজ 

মবলিষডনাম   ২ থকবজ ২ থকবজ 

          

অনলাইন সার সুপাবরশ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

তষথ্যর উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, থসষেম্বর, ২০১৭ 

 

িাাংলাষেশ পরমানু গষিেণা ইনবিটিউট,০৭/০১/২০১৮ 

 

মুগ ডাল এর থসষচর তথ্য 

ফসল : মুগ ডাল 

থসচ ব্যিস্থাপনা : 

খবরফ থমৌসুষম িীজ িপষনর আষগ খরা েষল থসচ বেষয় জবমষত থজা আসার পর িীজ িপন করষত েষি। জবম এষকিাষরই শুবকষয় থগষল 

োলকা থসচ বেষয় বনড়াবন বেন। 

থসচ ও বনকাশ পদ্ধবত : 

1 : সাধারণত মুগ চাোিাষের সময় থসষচর িষয়াজন েয় না। বৃবষ্ট্র কারষন জবমষত পাবন থিবশ জষম থগষল নালা বতবর কষর তাড়াতাবড় 

পাবন সরাষনার ব্যিস্থা বনষত েষি। জবমষত থগাড়া পচা অেিা অন্যান্য িোষকর আরমণ েষল থকানভাষিই থসচ থেয়া যাষি নাে, এমন 

অিস্থায় থসচ বেষল িোক দ্রুত পুষরা জবমষত িবড়ষয় পরষত পাষর। 

 

লিণাক্ত এলাকায় থসচ িযুবক্ত : 

খরার সম্ভািনা োকষল সম্পূরক থসষচর জন্য জবমর পাষশ বমবন পুকুর কষর বৃবষ্ট্র পাবন ধষর রাখষত েষি। 

তষথ্যর উৎস : 

িাাংলাষেষশর উপকূলীয় অিষল লিনাক্ততা পবরবস্থবত ও ব্যিস্থাপনা কলা থকৌশল, কৃবে সম্প্রসারণ অবধেতাহর (বডএই)। 

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


 

 

মুগ ডাল এর আগািার তথ্য 

ফসল : মুগ ডাল 

আগািার নাম : চাপড়া ঘাস 

আগািা জন্মাষনার থমৌসুম : খবরষফ থিবশ িাষড়। থম থেষক জুলাইষয়র মাষঝ ফুল থফাষট ও িীজ িাবি েয়। 

আগািার ধরন : িহুিে চজীিী ঘাসজাতীয় িীরুৎ আগািা। 

িবতকাষরর উপায় : 

মাটির অগভীষর আগািার কন্দমূল বনড়াবন,থকাোল,লাঙ্গল বেষয় ও োতষড় তুষল শুবকষয় থমষর থফলুন। থসচ ও সার থেিার পর থজা আসা 

মাে আগািা িািাই। 

তষথ্যর উৎস : 

েবক্ষণািষলর উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা কাউবিল, নষভম্বর, ২০১৩। 

 

ফসল : মুগ ডাল 

আগািার নাম : দুি চা 

আগািা জন্মাষনার থমৌসুম : খবরষফ থিবশ িাষড়। খরা সইষত পাষর। এবিল থেষক জুলাইষয়র মাষঝ ফুল থফাষট ও িীজ থিশী েয়। 

আগািার ধরন : িহুিে চজীিী ঘাসজাতীয় িীরুৎ আগািা। 

িবতকাষরর উপায় : 

জবম বনয়বমত জবম পয চষিক্ষণ করুন। থসচ ও সার থেিার পর থজা আসা মাে বনবড়ষয় আগািা িািাই। 

তষথ্যর উৎস : 

েবক্ষণািষলর উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা কাউবিল, নষভম্বর, ২০১৩। 

 

ফসল : মুগ ডাল 

আগািার নাম : মুো/ভাোইল 

আগািা জন্মাষনার থমৌসুম : খবরষফ থিবশ িাষড়। খরা সইষত পাষর। এবিল থেষক জুলাইষয়র মাষঝ ফুল থফাষট ও িীজ িাড়বত েয়। মাঝাবর 

থেষক উঁচু জবমসে িায় সিখাষন আষকা িা িায়াষত এর বিচরণ। 

আগািার ধরন : িহুিে চজীিী ঘাসজাতীয় িীরুৎ আগািা। 

িবতকাষরর উপায় : 

মাটির অগভীষর আগািার বশকর বনড়াবন, থকাোল, লাঙ্গল বেষয় ও োতষড় তুষল শুবকষয় থমষর থফলুন। 

তষথ্যর উৎস : 

েবক্ষণািষলর উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা কাউবিল, নষভম্বর, ২০১৩। 

 

ফসল : মুগ ডাল 

আগািার নাম : কাঁটানষট 

আগািা জন্মাষনার থমৌসুম : রবি, খবরফ 

আগািার ধরন : িে চজীিী 

িবতকাষরর উপায় : 



ফসল থিানার ২৫-৩০ বেষনর মষে আগািা িািাই করষত েষি। 

তষথ্যর উৎস : 

েবক্ষণািষলর উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা কাউবিল, নষভম্বর, ২০১৩। 

 

মুগ ডাল এর আিোওয়া ও দুষয চাগ তথ্য 

ফসল : মুগ ডাল 

িাাংলা মাষসর নাম : বজযষ্ঠ 

ইাংষরবজ মাষসর নাম : জুন 

ফসল ফলষনর সময়কাল : খবরফ- ১ , খবরফ-২ 

দুষয চাষগর নাম : অবত িে চণ 

দুষয চাগ পূি চিস্তুবত : 

বনয়বমত আিোওয়া পয চষিক্ষণ এিাং অবতবরক্ত পাবন থির েওয়ার জন্য জবমষত নালা রাখা। 

দুষয চাগকালীন/দুষয চাগ পরিতী িস্তুবত : 

িাবর মুগ-৬, বিনামুগ-৬, বিনামুগ-৮ বচে মাষসর িেম সতাহাষের মষে (মে মাচ চ) িীজ িপন সম্পন্ন কষর, আোঢ় মাষসর পূষি চই ফসল সাংগ্রে 

করা যায় এিাং ফল পচষনর ঝুঁবক এড়াষনা সম্ভি েয়। থেষশর েবক্ষণািষল মে জানুয়ারী েষত মে থেরুয়ারী (মাঘ মাস) পয চি এই জাত 

গুবলর িীজ িপন করা যায়। এবিষলর মাঝামাবঝ ( বচে মাষসর থশে) উষিালন করা েয়। এ সমষয় পবরিতচনশীল আিোওয়ার থকান িভাি 

পষর না। 

দুষয চাগ পূি চিাতচা : িাবর মুগ-৬, বিনামুগ-৬, বিনামুগ-৮ বচে মাষসর িেম সতাহাষের মষে(মে মাচ চ) িীজ িপন সম্পন্ন কষর, দূষয চাগ এড়াষনা 

যায়। 

িস্তুবত : বনয়বমত আিোওয়া পয চষিক্ষণ এিাং অবতবরক্ত পাবন থির েওয়ার জন্য জবমষত নালা রাখা। 

তষথ্যর উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, থসষেম্বর, ২০১৭। 

 

ফসল : মুগ ডাল 

িাাংলা মাষসর নাম : বিশাখ 

ইাংষরবজ মাষসর নাম : এবিল 

ফসল ফলষনর সময়কাল : খবরফ- ১ 

দুষয চাষগর নাম : খরা 

দুষয চাগ পূি চিস্তুবত : 

িাবর মুগ-৬ এর িধান বিবশিয েল লিনাক্ত এলাকায় আমন ধান কতচষনর পর মে-বডষসম্বষরর মষে মুগ ডাষলর এই জাত চাে কষর খরা 

এড়াষনা যায়। 

দুষয চাগকালীন/দুষয চাগ পরিতী িস্তুবত : 

খরা পবরোর করার জন্য সম্পূরক থসচ বেন। 

িস্তুবত : বনয়বমত মাঠ পবরেশ চন করষত েষি। 

তষথ্যর উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, থসষেম্বর, ২০১৭। 

 



 

মুগ ডাল এর থপাকার তথ্য 

ফসল : মুগ ডাল 

থপাকার নাম : জাি থপাকা 

থপাকার স্থানীয় নাম : : থনই 

থপাকা থচনার উপায় : খুি থিাট সবুজাভ সাো, নরম থেে বিবশষ্ট্ 

ক্ষবতর ধরণ : পাতা, ফুল ও কবচ ফষলর রস চুষে খায়।তািাড়া এই থপাকা েলুে থমাজাইক ভাইরাস থরাগ িড়ায়। 

আরমষণর পয চায় : পূণ চ িয়স্ক 

ফসষলর থয অাংষশ আরমণ কষর : পাতা , ফল , ফুল 

থপাকার থযসি স্তর ক্ষবত কষর : পূণ চ িয়স্ক , বনম্ফ 

ব্যিস্থাপনা : আরমণ থিবশ েষল ইবমডাষিাষরাবিড জাতীয় কীটনাশক (ষযমন এডমায়ার অেিা টিষডা ৭-১০ বমবলবলটার / ২মুখ) ১০ বলটার 

পাবনষত বমবশষয় িবত ৫ শতষক থে করষত েষি ১০ বেন পরপর ২/৩ িার। ঔেধ থে করায় সতকচতা অিলম্বন করষত েষি। সতকচতাাঃ 

িালাইনাশক ব্যিোষরর আষগ থিাতল িা প্যাষকষটর গাষয়র থলষিল ভাষলা কষর পড়ুন এিাং বনষে চশািবল থমষন চলুন। িালাইনাশক বিটাষনা িা 

িষয়াগ করার আষগ সি ধরষনর বনরাপিামূলক থপাশাক পবরধান করুন। বনরাপিামূলক থপাশাক না পাওয়া থগষল সেজলভয বজবনস ব্যিোর 

করুন। থযমন জামা অেিা থগবি পবরধান করুন এিাং গামিা বেষয় োত ও মুখমন্ডল থেষক রাখুন। নষজল পবরষ্কার করষত মুখ লাবগষয় ফুুঁ 

থেষিন না; বচকন তার ব্যিোর করুন। িালাইনাশক বিটাষনার সময় ধূমপান িা পানাোর থেষক বিরত োকুন। কখষনাই িাতাষসর বিপরীষত 

থে করষিন না। থের সময় অিশ্যই টুবপ ও থফস বশল্ড ব্যিোর করুন। িালাইনাশক ব্যিৃতত থক্ষষত সাইনষিাড চ, লাল কাপড় িা 

িালাইনাশষকর খাবল পাে টাবনষয় বেন। জলাশষয় িালাইনাশষকর থিাতল িা ব্যিৃতত থেয়ার থধাষিন না। জলাশয় থেষক দূষর থকাষনা 

বনরাপে স্থাষন আপনার থেয়ার ও ব্যিৃতত কাপড় ধুষয় থফলুন। ব্যিৃতত িালাইনাশষকর থিাতল ও প্যাষকট থভষঙ এিাং বিঁষড় মাটির বনষচ 

পু ুঁষত থফলুন। ফুষটা িা চুইষয় পষড় এমন ত্রুটিপূণ চ থে থমবশন ব্যিোর করষিন না। িালাইনাশষকর থিাতল িা পাষে অন্য থকাষনা বজবনস 

রাখষিন না। িালাইনাশক বিটাষনা জবমর পাবন যাষত মুক্ত জলাশষয় না থমষশ তা লক্ষয রাখুন। িালাইনাশক িষয়াগ করা জবমষত থযন োঁস-

মুরবগ িা গিাবে পশু িষিশ না কষর থসবেষক লক্ষয রাখুন। িালাইনাশক িষয়াগ করা জবমর ফসল কমপষক্ষ দুই থেষক সাত বেন পর 

িাজারজাত করুন। িালাইনাশক আরাি ব্যবক্তষক িােবমক বচবকৎসা বেন এিাং অবতসত্বর ডাক্তাষরর কাষি বনষয় যান। িালাইনাশক থখষয় 

থফলষল সষঙ্গ সষঙ্গ িবম করাষনার ব্যিস্থা গ্রেণ করুন ও আরাি ব্যবক্তষক বনকটস্থ স্বাস্থযষকষে বনষয় যান। িালাইনাশক বশশুষের নাগাষলর 

িাইষর তালা বেষয় রাখুন। থময়াষোিীণ চ িালাইনাশক ব্যিোর থেষক বিরত োকুন। 

পূি চ-িস্তুবত : আষগর ফসষলর নাড়া িা অিবশষ্ট্ অাংশ ভালভাষি ধ্বাংস করা । আগািা, মরা পাতা ও আিজচনা পবরষ্কার করষত েষি। বনয়বমত 

জবম পয চষিক্ষন করষত েষি। 

অন্যান্য : সািানযুক্ত পাবন থে করা যায় অেিা আধাভাঙ্গা বনমিীষজর পাবন (১ বলটার পাবনষত ৫০ গ্রাম বনমিীজ থভষঙ্গ ১২ ঘন্টা বভবজষয় 

থরষখ থিঁষক বনষত েষি) আরাি গাষি ১০ বেন পর পর ৩ িার থে করষল থপাকা বনয়ন্ত্রন করা যায়। এিাড়াও তামাষকর গুড়া (১০গ্রাম), 

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

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

ইনবিটিউট। 

 

 

ফসল : মুগ ডাল 

থপাকার নাম : বিিা থপাকা 

থপাকার স্থানীয় নাম : : থনই 

থপাকা থচনার উপায় : পূণ চ িয়স্ক মে মাঝাবর োলকা েলুে রষঙর ও পাখায় কাষলা োগ োষক।কীড়া থেখষত কমলা রষঙর, ৬-৮ ইবি লম্বা। 

ক্ষবতর ধরণ : বডম থেষক কীড়া থির েষয় পাতায় একসাষে গাো কষর োষক এিাং সবুজ অাংশ থখষয় পাতাষক জাষলর মষতা কষর থফষল। 

কষয়কবেষনর মষেই সারা থক্ষষত এই থপাকা িবড়ষয় পষড় এিাং িড় িড় বিদ্র কষর পাতা থখষয় থফষল। 

আরমষণর পয চায় : িাড়ি পয চায়, চারা, পূণ চ িয়স্ক 

ফসষলর থয অাংষশ আরমণ কষর : পাতা 



থপাকার থযসি স্তর ক্ষবত কষর : কীড়া 

ব্যিস্থাপনা : 

বডম থেষক সদ্য থির েওয়া কীড়াসে পাতাটি সাংগ্রে কষর থপাকা থমষর থফলষত েষি। কীড়া িড় েষয় সারা জবমষত িবড়ষয় পষড়।  আরমণ 

থিবশ েষল এমাষমক্টীন থিনষজাষয়ট জাতীয় কীটনাশক ( থযমন থিাষিইম ১০ গ্রাম) অেিা সাইপারষমবিন জাতীয় কীটনাশক (ষযমন-বরপকড চ 

১০ তরল অেিা  বসমবুশ ১০ তরল  ২০ বমবলবলটার / ৪ মুখ)  িবত ১০ বলটার পাবনষত  বমবশষয় িবত ৫ শতষক থে করষত েষি ১০ বেন 

পরপর ২ িার থে করষত েষি। কীটনাশক থে করায় সতকচতা অিলম্বন করষত েষি। 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিোষরর সতকচতা সম্পষকচ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

পূি চ-িস্তুবত : 

চারা গজাষনার পর জবমষত িাঁষশর কবি িা ডালপালা পু ুঁষত বেষত েষি। 

অন্যান্য : 

মাষঠর চাবরবেষক নালা বতবর কষর তারমষে থকষরাবসন পাবন বমবশষয় থরষখ এষের চলাচষল িাধা থেয়া যায়। আরমণ থিবশ েষল বনকটস্থ 

কৃবে সম্প্রসারণ কম চকতচার সাষে থযাগাষযাগ করুন। 

তষথ্যর উৎস : 

সমবিত িালাই ব্যিস্থাপনা ও বিবভন্ন ফসষলর ক্ষবতকারক থপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট। 

 

ফসল : মুগ ডাল 

থপাকার নাম : সাো মাবি থপাকা 

থপাকার স্থানীয় নাম : : থনই 

থপাকা থচনার উপায় : খুি থিাট েলুোভ সাো, নরম থেে বিবশষ্ট্। 

ক্ষবতর ধরণ : গাষির রস চুষে খাওয়ার ফষল গাি শুবকষয় যায়। এই থপাকা এক ধরষণর রস িবড়ষয় থেয়, থসখাষন বিবভন্ন িোক আরমণ 

কষর। ফষল দূর থেষক আরাি গািষক বনষস্তজ ও কাষলা থেখায়। গাষির বৃবদ্ধ খুিই কম েয়। তািাড়া এই থপাকা মুগ ও মাসকলাইষয় েলুে 

থমাজাইক ভাইরাস থরাগ িড়ায়। 

আরমষণর পয চায় : িাড়ি পয চায়, চারা, পূণ চ িয়স্ক 

ফসষলর থয অাংষশ আরমণ কষর : আগা 

থপাকার থযসি স্তর ক্ষবত কষর : পূণ চ িয়স্ক , বনম্ফ 

ব্যিস্থাপনা : 

আরমণ থিবশ েষল ইবমডাষিাষরাবিড জাতীয় কীটনাশক (ষযমন এডমায়ার অেিা টিষডা ৭-১০ বমবলবলটার /২মুখ) ১০ বলটার পাবনষত 

বমবশষয় িবত ৫ শতষক থে করষত েষি ১০ বেন পরপর ২/৩ িার। কীটনাশক থে করায় সতকচতা অিলম্বন করষত েষি। 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিোষরর সতকচতা সম্পষকচ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

পূি চ-িস্তুবত : 

আষগর ফসষলর নাড়া িা অিবশষ্ট্ অাংশ ভালভাষি ধ্বাংস করা। আগািা, মরা পাতা ও আিজচনা পবরষ্কার করষত েষি। বনয়বমত জবম 

পয চষিক্ষন করষত েষি। 

অন্যান্য : 

সািানযুক্ত পাবন থে করা যায় অেিা আধাভাঙ্গা বনমিীষজর পাবন (১ বলটার পাবনষত ৫০ গ্রাম বনমিীজ থভষঙ্গ ১২ ঘন্টা বভবজষয় থরষখ 

থিঁষক বনষত েষি) আরাি গাষি ১০ বেন পর পর ৩ িার থে করষল থপাকা বনয়ন্ত্রন করা যায়। এিাড়াও তামাষকর গুড়া (১০গ্রাম), সািাষনর 

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

http://pest2.bengalsols.com/
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তষথ্যর উৎস : 

সমবিত িালাই ব্যিস্থাপনা ও বিবভন্ন ফসষলর ক্ষবতকারক থপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট। 

 

ফসল : মুগ ডাল 

থপাকার নাম : ফল বিদ্রকারী থপাকা 

থপাকার স্থানীয় নাম : : থনই 

থপাকা থচনার উপায় : কীড়া সাধারণত গাষির ডগায় এিাং ফষল োষক। এিাং ১-১.৫ ইবি িড় মে। 

ক্ষবতর ধরণ : িেম বেষক গাষির কবচ ডগা থখষয় থফষল, ফল আসষল ফষলর থভতর ঢুষক িীজ থখষয় থফষল। 

আরমষণর পয চায় : িাড়ি পয চায়, ফষলর িাড়ি পয চায় 

ফসষলর থয অাংষশ আরমণ কষর : পাতা , ডগা , ফল 

থপাকার থযসি স্তর ক্ষবত কষর : কীড়া 

ব্যিস্থাপনা : 

আরমণ থিবশ েষল োয়াবমেক্সাম+ষিাোয়ারাবনবলিল জাতীয় কীটনাশক (ষযমন ভবলউম থেবক্স 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 থে করষত েষি ১০-১২ বেন পরপর ২/৩ িার। কীটনাশক থে করায় সতকচতা অিলম্বন করষত েষি। 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিোষরর সতকচতা সম্পষকচ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

পূি চ-িস্তুবত : 

একই জবমষত িার িার ডাল আিাে না করা। জবমষত িাঁষশর কবি িা ডালপালা পু ুঁষত বেষত েষি যাষত পাবখ এষস থপাকা থখষত পাষর। 

অন্যান্য : 

১ বলটার পাবনষত ৫০ গ্রাম আধাভাঙ্গা বনমিীজ ১২ ঘন্টা বভবজষয় থরষখ, থিঁষক আরাি গাষি ১০ বেন পর পর ৩ িার থে করষল এই থপাকা 

বনয়ন্ত্রন করা যায়। 

তষথ্যর উৎস : 

সমবিত িালাই ব্যিস্থাপনা ও বিবভন্ন ফসষলর ক্ষবতকারক থপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট। 

 

ফসল : মুগ ডাল 

থপাকার নাম : শুসরী থপাকা 

থপাকার স্থানীয় নাম : : থনই 

থপাকা থচনার উপায় : গুোমজাত থপাকা। পূণ চ িয়স্ক থপাকা খুি থিাট আকাষরর। এষের মাোয় দুইট করাষতর মষতা লম্বা শুাং আষি। কীড়া 

িায় ৬ বমবলবমটার লম্বা, সাো রষঙর তষি মুখটা িাোমী রষঙর েয়। 

ক্ষবতর ধরণ : এ থপাকা ডাষলর থখাসা বিদ্র কষর বভতষর ঢুষক শাঁস থখষত োষক। এর আরমষণ ডাষলর োনার ওজন কষম যায়, খাওয়া যায় 

নাে এিাং িীজ থেষক চারাও েয়না। 

আরমষণর পয চায় : িীজ 

থপাকামাকড় জীিনকাল : পূণ চ িয়স্ক 

ফসষলর থয অাংষশ আরমণ কষর : িীজ 

থপাকার থযসি স্তর ক্ষবত কষর : সি , পূণ চ িয়স্ক 

ব্যিস্থাপনা : 

http://pest2.bengalsols.com/
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িবত ১০০ থকবজ িীষজর িস্তার মষে একটি অযালুবমবনয়াম ফসফাইড জাতীয় ট্যািষলট থযমন ফসটবক্সন ট্যািষলট বেষয় িস্তার মুখ িন্ধ কষর 

থরষখ বেষল এই থপাকার আরমণ থেষক অষনকবেন রক্ষা পাওয়া যায়। কীটনাশক থে করায় সতকচতা অিলম্বন করষত েষি। 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিোষরর সতকচতা সম্পষকচ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

পূি চ-িস্তুবত : 

গুোমজাত করার আষগ োনা ভালভাষি পবরষ্কার করষত েয়। শুকাষনার পর োঁত বেষয় কাটষল যবে কট্ কষর শব্দ েয় তােষল বুঝষত েষি 

িীজ ভাষলাভাষি শুকাষনা েষয়ষি। থিবশবেষনর জন্য সাংরক্ষন করষল মাষঝ ২/৩ িার কড়া থরাষে শুবকষয় বনষত েষি। 

অন্যান্য : 

অল্প পবরমান িীজ সাংরক্ষষণর জন্য িবত থকবজ িীষজর জন্য িায় আধা মুখ (৩ বমবলবলটার) বনষমর থতল িীষজর সাষে বমশাষল িায় ৩ মাস 

পয চি সাংরক্ষণ করা যায়। 

তষথ্যর উৎস : 

সমবিত িালাই ব্যিস্থাপনা ও বিবভন্ন ফসষলর ক্ষবতকারক থপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট। 

 

ফসল : মুগ ডাল 

থপাকার নাম : কাষন্ডর মাবি থপাকা 

থপাকার স্থানীয় নাম : : থনই 

থপাকা থচনার উপায় : এ থপাকা থেখষত খুিই থিাট (িায় ৩ বমবলবমটিার)। আকাষর সাধারণ মাবির চারভাষগর একভাগ। লাল রষঙর থচাখযুক্ত 

উজ্জ্বল কাষলা রষঙর মাবি। 

ক্ষবতর ধরণ : গাষির কাণ্ড ও উপষরর পাতাগুষলা েলুে েষয় থনবতষয় পষড়। আরমষণর মাো থিবশ েষল চারা গাি মষর ফসষলর অষনক ক্ষবত 

েয়। 

আরমষণর পয চায় : চারা 

ফসষলর থয অাংষশ আরমণ কষর : কাণ্ড , পাতা 

থপাকার থযসি স্তর ক্ষবত কষর : কীড়া 

ব্যিস্থাপনা : 

আরাি জবমষত কাষি চাসালফান জাতীয় কীটনাশক (ষযমন-মাশ চাল িা সানসালফান ২০ বমবলবলটার /৪ মুখ) ) িবত ১০ বলটার পাবনষত 

বমবশষয় িীজ থেষক চারা গজাষনার ৩, ৭, ১৪, ২১ বেষনর মষে িবত ৫ শতষক থে করষত েষি। বিষশে কষর িেম ৩টি থে খুি গুরুত্বপূণ চ । 

ঔেধ থে করায় সতকচতা অিলম্বন করষত েষি। 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিোষরর সতকচতা সম্পষকচ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

পূি চ-িস্তুবত : 

আষগর ফসষলর নাড়া িা অিবশষ্ট্ অাংশ ভালভাষি ধ্বাংস করা। আগািা, মরা পাতা ও আিজচনা পবরষ্কার করষত েষি। বনয়বমত ফসল 

পয চষিক্ষন করষত েষি। 

অন্যান্য : 

থফষরামন ট্র্যাপ ব্যিোর কড়া যায়। আরমণ থিবশ েষল বনকটস্থ কৃবে সম্প্রসারণ কম চকতচার সাষে থযাগাষযাগ করুন। 

থসক্স থফষরামন ফাঁে বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

তষথ্যর উৎস : 

সমবিত িালাই ব্যিস্থাপনা ও বিবভন্ন ফসষলর ক্ষবতকারক থপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট। 
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মুগ ডাল এর থরাষগর তথ্য 

ফসল : মুগ ডাল 

থরাষগর নাম : থগাড়া পচা থরাগ 

থরাষগর স্থানীয় নাম : থনই 

থরাষগর কারণ : িোক 

ক্ষবতর ধরণ : আরাি গাি েলুে রঙ ধারণ কষর, গাষির থগাড়ার পচন লাষগ, বশকড় নষ্ট্ েষয় যায়। পষর গাি েষল পষর শুবকষয় যায়।। 

ফসষলর থয পয চাষয় আরমণ কষর : িাড়ি পয চায় , চারা 

ফসষলর থয অাংষশ আরমণ কষর : কাষন্ডর থগাঁড়ায় 

ব্যিস্থাপনা : 

থরাষগর আরমণ থিবশ েষল কাষি চন্ডাবজম জাতীয় িোকনাশক (ষযমন- থনাইন অেিা এইমষকাবজম ২০ গ্রাম) িবত ১০ বলটার পাবনষত 

বমবশষয় িবত ৫ শতষক ১২-১৫ বেন পর পর ২-৩ িার ভালভাষি থে করষত েষি। কীটনাশক থে করায় সতকচতা অিলম্বন করষত েষি। 

জবম থশাধন সম্পষকচ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশক ব্যিোষরর সতকচতা সম্পষকচ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

পূি চ-িস্তুবত : 

আষগর ফসষলর অিবশষ্ট্াংশ পুবড়ষয় থফলুন। মাটি থশাধন করুন। জবমষত পাবন বনকাষের ব্যিস্থা রাখষত েষি। 

জবম থশাধন সম্পষকচ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

তষথ্যর উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, থসষেম্বর, ২০১৭। 

ফসষলর িালাই ব্যিস্থাপনা, থমাাঃ োসানুর রেমান, বিতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

 

ফসল : মুগ ডাল 

থরাষগর নাম : মুষগর েলষে থমাজাইক ভাইরাস থরাগ 

থরাষগর স্থানীয় নাম : থনই 

থরাষগর কারণ : ভাইরাস 

ক্ষবতর ধরণ : আরাি পাতার উপর েলষে-সবুজ থিাপ থিাপ োগ পষড়। সাধারণত কবচ পাতা িেষম আরাি েয়। আরমন থিবশ েষল পুষরা 

পাতা েলুে েষয় ঝষর থযষত পাষর। 

ফসষলর থয পয চাষয় আরমণ কষর : চারা , পূণ চ িয়স্ক 

ফসষলর থয অাংষশ আরমণ কষর : পাতা 

ব্যিস্থাপনা : 

জবমষত সাো মাবি থেখা থগষল (িােক থপাকা) ইবমডাষিাষরাবিড গ্রুষপর কীটনাশক (ষযমন এডমায়ার অেিা টিষডা ১০ বম.বল. ২ মুখ ) ১০ 

বলটার পাবনষত বমবশষয় িবত ৫ শতষক থে করষত েষি। সকাল থিলা গাষি িাই বিটিষয় বেষল এই থপাকা গাি থেষক পষড় যাষি৷ কীটনাশক 

থে করায় সতকচতা অিলম্বন করষত েষি। 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিোষরর সতকচতা সম্পষকচ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

পূি চ-িস্তুবত : 

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


িতযাবয়ত িীজ ব্যিোর। বনয়বমত জবম পবরেশ চন। আরাি গাি িািাই কাষল থরাগারাি গাষির থকান অাংশ যাষত ভাল গাষির সাংস্পষশ না 

আসষত পাষর তা থখয়াল রাখা। 

অন্যান্য : 

থরাগ থেখা থেয়ার সাষে সাষেই আরাি গাি তুষল পুবড়ষয় থফলষত েষি অেিা মাটিষত পুষত থফলষত েষি। আরাি িীজ ও িাতাষসর মােষম 

এ থরাগ িবড়ষয় পষড়। সাো মাবি এ থরাষগর িােক বেষসষি কাজ কষর। আধাভাঙ্গা বনমিীষজর পাবন (১ বলটার পাবনষত ৫০ গ্রাম বনমিীজ 

থভষঙ্গ ১২ ঘন্টা বভবজষয় থরষখ থিঁষক বনষত েষি) আরাি গাষি ১০ বেন পর পর ৩ িার থে করষল থপাকা বনয়ন্ত্রন করা যায়। এিাড়াও 

তামাষকর গুড়া (১০ গ্রাম), সািাষনর গুড়া (৫ গ্রাম) ও বনষমর পাতার রস িবত বলটার পাবনষত বমবশষয় ব্যিোর করা যায়। 

তষথ্যর উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, থসষেম্বর, ২০১৭। 

ফসষলর িালাই ব্যিস্থাপনা, থমাাঃ োসানুর রেমান, বিতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

 

ফসল : মুগ ডাল 

থরাষগর নাম : মুষগর পাউডাবর বমলবডউ 

থরাষগর স্থানীয় নাম : থনই 

থরাষগর কারণ : িোক 

ক্ষবতর ধরণ : এ থরাষগ পাতার উপষর পাউডাষরর মত আিরণ পষড়। সাধারণত শুকষনা থমৌসুষম এ থরাষগর িষকাপ থিবশ থেখা যায়। 

ফসষলর থয পয চাষয় আরমণ কষর : চারা , পূণ চ িয়স্ক 

ফসষলর থয অাংষশ আরমণ কষর : পাতা 

ব্যিস্থাপনা : 

থরাষগর আরমণ থিবশ েষল থটবুষকানাজল + ট্র্াইেবক্সস্ট্রবিন জাতীয় িোকনাশক (ষযমন ৫ গ্রাম নাটিষভা) অেিা থিাবপষকানাজল জাতীয় 

িোকনাশক (ষযমন টিল্ট ৫ বমবল/ ১ মুখ) ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় িবত ৫ শতষক ১০-১২ বেন পর পর ২-৩ িার থে করষত েষি। 

কীটনাশক থে করায় সতকচতা অিলম্বন করষত েষি। 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিোষরর সতকচতা সম্পষকচ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

পূি চ-িস্তুবত : 

আষগর ফসষলর নাড়া িা অিবশষ্ট্ অাংশ ভালভাষি ধ্বাংস করষত েষি। সম্ভি েষল আষগর ফসষলর অিবশষ্ট্াংশ পুবড়ষয় থফলুন। মাটি থশাধন 

করুন। জবম থশাধষনর জন্য কাষি চন্ডাবজম জাতীয় িোকনাশক ব্যিোর করষত েষি। 

জবম থশাধন সম্পষকচ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

অন্যান্য : 

থরাগ িবতষরাধী জাত ব্যিোর করা। আগাম িীজিপন করা। 

তষথ্যর উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, থসষেম্বর, ২০১৭। 

ফসষলর িালাই ব্যিস্থাপনা, থমাাঃ োসানুর রেমান, বিতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী২০১৩। 

 

ফসল : মুগ ডাল 

থরাষগর নাম : পাতার োগ থরাগ 

থরাষগর স্থানীয় নাম : থনই 

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


থরাষগর কারণ : িোক 

ক্ষবতর ধরণ : পাতায় থিাট থিাট লালষচ িাোবম িষণ চর থগালাকৃবত েষত বডম্বাকৃবতর োগ পষড়। আরাি পাতার উপর বিদ্র েষয় যায়। 

আরমষণর মাো থিবশ েষল সম্পূণ চ পাতা ঝলষস যায়। 

ফসষলর থয পয চাষয় আরমণ কষর : িাড়ি পয চায় , চারা , পূণ চ িয়স্ক 

ফসষলর থয অাংষশ আরমণ কষর : পাতা 

ব্যিস্থাপনা : 

থরাষগর আরমণ থিবশ েষল কাষি চন্ডাবজম জাতীয় িোকনাশক (ষযমন- থনাইন অেিা এইমষকাবজম ২০ গ্রাম) িবত ১০ বলটার পাবনষত 

বমবশষয় িবত ৫ শতষক ১২-১৫ বেন পর পর ২-৩ িার ভালভাষি থে করষত েষি। কীটনাশক থে করায় সতকচতা অিলম্বন করষত েষি। 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

িালাইনাশক ব্যিোষরর সতকচতা সম্পষকচ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

পূি চ-িস্তুবত : 

আষগর ফসষলর নাড়া িা অিবশষ্ট্ অাংশ ভালভাষি ধ্বাংস করষত েষি। থরাগ সেনশীল জাত (িাবর মুগ-২, ৩, ৪,৫,৬ এিাং বিনামুগ-২, ৫, ৬, 

৭)  এর আিাে করষত েষি। 

অন্যান্য : 

থরাগ িবতষরাধী জাত ব্যিোর করা। 

তষথ্যর উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, থসষেম্বর, ২০১৭। 

ফসষলর িালাই ব্যিস্থাপনা, থমাাঃ োসানুর রেমান, বিতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

 

মুগ ডাল এর ফসল থতালা এিাং সাংরক্ষষণর তথ্য 

ফসল : মুগ ডাল 

ফসল থতালা : থমৌসুম ও জাতষভষে পবরপক্ক েষল দ্রুত ফসল সাংগ্রে করষত েষি। 

ফসল সাংরক্ষষণর পূষি চ : 

পাকা ফল ভাষলাভাষি শুবকষয় বনষয় িািাইকষর পবরষ্কার িস্তায় সাংরক্ষণ করষত েষি। 

িবরয়াজাতকরণ : 

ডষলর গূড়া অেিা থিসন বতবর করষত চাইষল, পবরপক্ব িীজ ভালভাষি শুবকষয় স্থানীয় বমষল গুুঁড়া কষর অযালুবমবনয়াম ফষয়ষল প্যাষকট 

করষত েষি। 

তষথ্যর উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, থসষেম্বর, ২০১৭। 

 

মুগ ডাল এর িীজ উৎপােন এিাং সাংরক্ষষণর তথ্য 

ফসল : মুগ ডাল 

িীজ সাংরক্ষণ: 

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

কলষস িীজ রাখষল গাষয় দু’িার আলকাতরার িষলপ বেষয় শুবকষয় বনষত েষি। আদ্র চতা থরাধক থমাটা পবলবেষনও িীজ মজুে করা থযষত 

পাষর। থরাষে শুকাষনা িীজ ঠান্ডা কষর পাষে ভরষত েষি। পুষরা পােটি িীজ বেষয় ভষর রাখষত েষি। যবে িীষজ পাে না ভষর তােষল িীষজর 

উপর কাগজ বিবিষয় তার উপর শুকষনা িাবল বেষয় পাে পবরপূণ চ করষত েষি। পাষের মুখ ভালভাষি িন্ধ করষত েষি থযন িাতাস ঢুকষত না 

পাষর। এিার এমন জায়গায় রাখষত েষি থযন পাষের তলা মাটির সাংস্পষশ চ না আষস। টন িবত ৩.২৫ থকবজ বনম, বনবশন্দা িা বিেকাটাবল 

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


পাতার গুুঁড়া বমবশষয় থপালাজাত করষল থপাকার আরমণ েয় না। িীষজর থক্ষষে ন্যাপোবলন িল ব্যিোর করা যায় তষি অিশ্যই িীজ 

প্লাবিক ড্রাষম সাংরক্ষণ করষত েষি। িবত ১০০ থকবজ িীষজর িস্তার মষে একটি অযালুবমবনয়াম ফস্ফাইড জাতীয় ট্যািষলট থযমন ফসটবক্সন 

ট্যািষলট বেষয় িস্তার মুখ িন্ধ কষর থরষখ বেষল থপাকার আরমণ থেষক অষনকবেন রক্ষা পাওয়া যায়। থিবশ বেষনর জন্য সাংরক্ষষনর থক্ষষে 

মাষঝ মাষঝ িীজ থরাষে শুবকষয় বনষত েষি। 

তষথ্যর উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, থসষেম্বর, ২০১৭। 

 

মুগ ডাল এর কৃবে উপকরণ 

ফসল : মুগ ডাল 

িীজিাবতাহ স্থান : 

১। সরকাবর অনুষমাবেত সকল িীজ বডলার ২। বিিস্ত িীজ উৎপােনকারী চােী। 

িাাংলাষেশ কৃবে উন্নয়ন কষপ চাষরশন (বিএবডবস) িীজ বিরয়ষকষের তথ্য থপষত বিক করুন 

সার ও িালাইনাশক িাবতাহস্থান : 

বিএবডবস ও সরকার অনুষমাবেত সার ও িালাইনাশক বডলার। 

সার বডলার এর বিস্তাবরত তথ্য থপষত বিক করুন 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

তষথ্যর উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, থসষেম্বর, ২০১৭। 

 

মুগ ডাল এর খামার যন্ত্রপাবতর তথ্য 

যষন্ত্রর নাম : িাবর থসালার পাম্প 

ফসল : মুগ ডাল 

যষন্ত্রর ধরন : থসচ 

যষন্ত্রর ক্ষমতা : গড় পাবন বনগ চমন ক্ষমতা িবত বমবনষট ১৪০ বলটার। 

যষন্ত্রর উপকাবরতা : 

কৃবেষত থসৌর পাম্প থসচ পদ্ধবত বডষজল চাবলত থসচ পাষম্পর বিকল্প, দূেণমুক্ত ও পবরষিশিান্ধি। িাাংলাষেষশ ১৭.৫ লক্ষ থসচ যন্ত্র রষয়ষি 

যার মষে শতকরা ৮৫ ভাগ বডষজল চাবলত। িবত িির বডষজষলর োম থিষড়ই চলষি, থসই বেষসষি িাবর থসালার পাম্প বডষজল চাবলত 

পাষম্পর বিকল্প েষত পাষর। 

যষন্ত্রর বিবশষ্ট্য : 

১। িাবর উদ্ভাবিত থসবিবফউগাল টাইপ থসৌর পাম্প ভূ-পৃষ্ঠস্থ পাবন থসষচর জন্য উপষযাগী। ২। এই পাম্প িারা ২০ ফুট গভীরতা থেষকও পাবন 

থতালা যায়। ৩। এই পাম্প চালনায় বতল ও জ্বালাবন লাষগ না। ৫।এই পাম্প ৯০০ ওয়াট থসালার প্যাষনল িারা চালনা করা েয়। ৬। এ পাষম্প 

থকান ব্যাটাবর লাষগ না। 

তষথ্যর উৎস : 

উদ্ভাবিত কৃবে িযুবক্ত ২০১১-২০১২, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট। 

 

যষন্ত্রর নাম : লাঙ্গল 

ফসল : মুগ ডাল 

যষন্ত্রর ধরন : অন্যান্য 

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
http://pest2.bengalsols.com/


যষন্ত্রর পবরচালনা পদ্ধবত : 

কাবয়ক, পশু েম 

যষন্ত্রর ক্ষমতা : েস্ত চাবলত/ কাবয়ক 

যষন্ত্রর উপকাবরতা : 

কম জবম জবম সেষজ চােষযাগ্য। সাবর টানায় সুবিধা জনক। 

যষন্ত্রর বিবশষ্ট্য : 

সেষজ িেন থযাগ্য ও অে চ সােয়ী। 

রক্ষণাষিক্ষণ : ব্যিোরষর পর মাটি ও কাোপাবন পবরস্কার কষর রাখুন। 

তষথ্যর উৎস : 

খামার যাবন্ত্রকীকরন এর মােষম ফসল উৎপােন বৃবদ্ধ িকল্প- ২য় পয চায় (২য় সাংষশাবধত), কৃবে সম্প্রসারণ অবধেতাহর (বড এ 

ই), খামারিাড়ী, ফাম চষগট, োকা-১২১৫, জানুয়াবর , ২০১৮। 

 

মুগ ডাল এর িাজারজাত করষণর তথ্য 

ফসল : মুগ ডাল 

িণ চনা : বনকটতম স্থানীয় িাজাষর িাজারজাত করার সুষযাগ থনয়া থযষত পাষর। 

িোগত ফসল পবরিেন ব্যিস্থা : 

েবমক, থনৌকা, থঠলাগাবড় ও গরুর গাবড়। 

আধুবনক ফসল পবরিেন ব্যিস্থা : 

ট্র্বল, ট্র্াক, কাভাড চ ভযান। 

িোগত িাজারজাত করণ : 

স্থানীয় িাজাষর/িস্তায় টুকবড়/ধামা থঠাঙ্গায়। 

আধুবনক পদ্ধবতষত িাজারজাত করণ : 

পবল ব্যাগ/টিনজাত/িস্তায় থগ্রবডাং কষর প্যাষকটজাত কষর। 

তষথ্যর উৎস : 

কৃবে িযুবক্ত োতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, থসষেম্বর, ২০১৭। 

 

 


