
                                                            লালশাক চাষের বিস্তাবরত বিিরণী 

জাত পবরবচবত 

জাতের নাম : বারর লালশাক-১ 

জনরিয় নাম : ননই 

উদ্ভাবনকারী িরেষ্ঠান : বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট (বারর) 

গড় জীবনকাল িায ়(রেন): ৪০ 

জাতের ধরণ : উফশী 

জাতের ববরশষ্ট্য : 

ফুল আসার আগ পয যন্ত পাো কালতে লাল ও নবোঁটা লালতে রাং এর এবাং কান্ড নরম। 

শেক িরে ফলন (তকরজ) : ৪৮ - ৫৬ 

নেক্টর িরে ফলন (টন) : ১২ - ১৪ 

িরে শেক বীজেলায় বীতজর পররমান : ৮ - ১০ গ্রাম 

িরে একর (১০০ শেতক) জরম নরাপণ/বপন করতে বীতজর পররমান : ৮০০ - ১০০০ গ্রাম 

উপতযাগী মাটি : নোআঁশ, নবতল-নোআঁশ, এতটল-নোআঁশ 

উৎপােতনর নমৌসুম : সারা বছর 

বপতনর উপযুক্ত সময় : 

সারা বছর রবতশিে শীেকাল। 

ফসল নোলার সময় : 

বীজ নবানার ৩০-৩৫ রেতনর মতে। 

েতের উৎস : 

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

জাতের নাম : লালশাক 

জনরিয় নাম : আলোপারে 

উদ্ভাবনকারী িরেষ্ঠান : বাাংলাতেশ কৃরি উন্নয়ন কতপ যাতরশন (রবএরিরস) 

গড় জীবনকাল িায ়(রেন): ৪০ 

জাতের ধরণ : উফশী 

জাতের ববরশষ্ট্য : 

নবোঁটা লালতে এবাং কান্ড নরম। টক টতক লাল। 

শেক িরে ফলন (তকরজ) : ৪০ - ৪৫ 

নেক্টর িরে ফলন (টন) : ১০ - ১১ 

িরে শেক বীজেলায় বীতজর পররমান : ৮ - ১০ গ্রাম 



িরে একর (১০০ শেতক) জরম নরাপণ/বপন করতে বীতজর পররমান : ৮০০ - ১০০০ গ্রাম 

উপতযাগী মাটি : নোআঁশ, নবতল-নোআঁশ, এতটল-নোআঁশ 

উৎপােতনর নমৌসুম : সারা বছর 

বপতনর উপযুক্ত সময় : 

সারা বছর রবতশিে শীেকাল। 

ফসল নোলার সময় : 

বীজ নবানার ৩০-৩৫ রেতনর মতে। 

েতের উৎস : 

েরিণাঞ্চতলর উপতযাগী কৃরি িযুরক্ত, বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা কাউরিল, নতেম্বর, ২০১৩। 

 

ফসতলর পুরষ্ট্মান 

িরে ১০০ গ্রাম খাদ্যপতযাগী লালশাতক জলীয় অাংশ- ৮৮.০ গ্রাম, খরনজ পোর্ য- ১.৬ গ্রাম, খাদ্যশরক্ত- ৪৩ রকতলাকযাতলারর, আরমি- ৫.৩ 

গ্রাম, েরব য- ০.১ গ্রাম, শকযরা- ৫.০ গ্রাম, কযালরসয়াম- ৩৭৪ রমরলগ্রাম, কযাতরাটিন- ১১৯৪০ মাইতরাগ্রাম, রেটারমন রব-১- ০.১ রমরলগ্রাম, 

রেটারমন রব-২- ০.১৩ রমরলগ্রাম ও রেটারমন রস- ৪৩ রমরলগ্রাম রতয়তছ। 

েতের উৎস : 

কৃরি িাইরর, কৃরি েে সারে যস. ২০১৭। 

 

বীজ ও বীজেলা 

বণ যনা : সাধারন ও োসমান বীজেলা ব্যবোর করা েয়। বন্যার পারনতে ডুতব যাওয়ার কারতন বীজেলা করার মে উঁচু জরম পাওয়া না নগতল 

অর্বা পারন ননতম যাওয়ার পর োরা বেররর জন্য যতর্ষ্ট্ সময় পাওয়া না নগতল োসমান বীজেলা বেরর করা নযতে পাতর। 

বীজ ও বীজেলার িকারতেে : 

সাধারণ ও োসমান। 

 

 

োল বীজ রনব যােন : 

ফসল উৎপােন বৃরির মূল উপকরণই েতে উন্নেমাতনর বীজ। োতলা বীজ রবজােমুক্ত, আগাছা বীজমুক্ত, নরাগ ও নপাকামাকড়মুক্ত, 

অপদ্রব্যমুক্ত, পররপক্ব ও পুষ্ট্, সমআকার, েকেতক, সঠিক আদ্র যোযুক্ত (১২%), অাংকুতরােগম িমো বা গজাতনার োর কমপতি ৮০% এবাং 

রবশুিো োর কমপতি ৯৫-৯৯%। বেযমাতন বাজার নর্তক প্যাতকট বীজ নকনা যায়। েতব বীতজর প্যাতকতট লাগাতনা ট্যাগ ও নলতবরলাং এ 

উরিরখে বীজ গজাতনার োর ও রবশুিোর োর নেতখ রকনতে েতব। 

বপতনর জন্য নরাগমুক্ত, পররষ্কার, পররপুষ্ট্ বীজ ব্যবোর রনরিে করতে েতব। কারণ োল বীজ মাতন সবল োরা। আর নরাগারান্ত বীজ নর্তক 

বীজেলায় সেতজই নরাগ ছড়ায়। 

বীজেলা িস্তুেকরণ : িায় নসায়া ২ োে িশ্বস্ত এবাং িতয়াজনীয় পররমাণ লম্বা কতর নবি বেরী করতে েতব। দু’নবতির মাতে ১ ফুট (১২ 

ইরঞ্চ) নালা র্াকতব। বীজ সরাসরর রছটিতয় অর্বা লাইন কতর বপন করা যায়। লাইতনর নিতে নবতির উেয় পাতশ ৪ ইরঞ্চ বাে নরতখ লম্বালরম্ব 

৮ ইরঞ্চ দূতর দূতর লাইন কতর বীজ বপন করতে েতব। বপতনর পর কাঠি বা োেরেতয় নেতক রেতে েতব। বীজ বপতনর সময় সম পররমাণ ছাই 

বা বারল রমরশতয় বপন করতল সমোতব পড়তব। জরমতে রস না র্াকতল োেরর রেতয় োলকা নসে রেতে েতব। 



 

 

বীজেলা পররেে যা : মাতে মাতে বীজেলা পয যতবিণ করতে েতব। নপাকামাকড় ও নরাগবালাইতয়র আরমণ েতল বালাইনাশক নে করতে 

েতব। 

েতের উৎস : 

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

 

বপন / নরাপনপিরে 

োিপিরে : 

িায় নসায়া ২ োে িশ্বস্ত এবাং িতয়াজনীয় পররমাণ লম্বা কতর নবি বেরী করতে েতব। দু’নবতির মাতে ১ ফুট (১২ ইরঞ্চ) নালা র্াকতব। বীজ 

সরাসরর রছটিতয় অর্বা লাইন কতর বপন করা যায়। লাইতনর নিতে নবতির উেয় পাতশ ৪ ইরঞ্চ বাে নরতখ লম্বালরম্ব ৮ ইরঞ্চ দূতর দূতর লাইন 

কতর বীজ বপন করতে েতব। বপতনর পর কাঠি বা োেরেতয় নেতক রেতে েতব। বীজ বপতনর সময় সম পররমাণ ছাই বা বারল রমরশতয় বপন 

করতল সমোতব পড়তব। জরমতে রস না র্াকতল োেরর রেতয় োলকা নসে রেতে েতব। 

জবি শশাধন সম্পষকে বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িীজ শশাধন সম্পষকে বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

েতের উৎস : 

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

মাটি ও সার ব্যবস্থাপনা 

মৃরিকা পরীিা গতবিণাগাতরর ঠিকানা : 

মাটির ধরন এবাং মাটি পরীিার জন্য মৃরিকা সম্পে উন্নয়ন ইনরিটিউট এর সোয়ো রনতে েতব। 

মৃবিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনবিটিউট বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

সার পরররেরে : 

সার পবরবচবত বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

 

 

নেজাল সার নেনার উপায় : 

শেজাল সার শনাক্তকরণ সম্পষকে বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

 

 

ফসতলর সার সুপাররশ : 

সাষরর নাি শতক প্রবত সার শেক্টর প্রবত সার 

জজি/ শ াির সার ৪০ শকবজ ১০ টন 

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


ইউবরয়া ৮০০ গ্রাি ২০০শকবজ 

টিএসবপ ৪০০ গ্রাি ১০০শকবজ 

এিওবপ ৬০০ গ্রাি ১৫০ শকবজ 

  

টিএসরপ সাতরর বেতল রিএরপ সার রেতল িরে নকরজ রিএরপ সাতরর জন্য ৪০০ গ্রাম ইউররয়া (তেক্টর িরে) কম রেতবন। এলাকা বা 

মৃরিকাতেতে সাতরর পররমাতণ কম-নবরশ করুন। 

অনলাইন সার সুপাবরশ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

েতের উৎস : 

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

 

নসে ব্যবস্থাপনা 

নসে ব্যবস্থাপনা : 

শুষ্ক নমৌসুতম এক সপ্তাে পর পর নসে রেতে েতব। নতুবা শাক খসখতস েতয় যাতব। 

লবণাক্ত এলাকায় নসে িযুরক্ত : 

কলরস রেতয় রিপ নসে রেন। কলরসর রনতে রিল নমরশন রেতয় নছাট রছদ্র কতর োতে পাতটর আঁশ িতবশ করাতে েতব। কলরস মাোর 

মােখাতন এমন োতব বসাতে েতব নযন রছদ্র ও আঁশ মাটির রনতে র্াতক। কলরসর রছতদ্রর সাতর্ যুক্ত পাতটর আঁশ আতস্ত আতস্ত গাতছর নগোঁড়ায় 

পারন সরবরাে করতব। মাো সবসময় রেজা র্াকতব ফতল লবনাক্ত পারন উপতর উতে আসতবনা।  

েতের উৎস : 

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

 

আগাছা ব্যবস্থাপনা 

আগাছার নাম : মুর্া / োোইল 

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

িরেকাতরর উপায় : 

জরম রনয়রমে জরম পয যতবিণ করুন। জরম গেীরোতব োি করতে েতব। োরা গজাতনার ২০-২৫ রেন পর আগাছা েমন করতে েতব। গাছ খুব 

ঘন র্াকতল পােলা কতর রেতে েতব। 

েতের উৎস : 

েরিণাঞ্চতলর উপতযাগী কৃরি িযুরক্ত, বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা কাউরিল, নতেম্বর, ২০১৩। 

আগাছার নাম : কোঁটানতট 

আগাছা জন্মাতনার নমৌসুম : ররব, খররফ 

িরেকাতরর উপায় : 

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


নসে ও সার নেবার পর নজা আসা মাে আগাছা বাছাই। োরা গজাতনার ২০-২৫ রেন পর আগাছা েমন করতে েতব। গাছ খুব ঘন র্াকতল 

পােলা কতর রেতে েতব।  

েতের উৎস : 

েরিণাঞ্চতলর উপতযাগী কৃরি িযুরক্ত, বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা কাউরিল, নতেম্বর, ২০১৩। 

 

আবোওয়া ও দুতয যাগ ব্যবস্থাপনা 

বাাংলা মাতসর নাম : ফাল্গুন 

ইাংতররজ মাতসর নাম : জুন 

দুতয যাতগর নাম : রশলা বৃরষ্ট্ 

দুতয যাগ পূব যিস্তুরে : 

রনষ্কাশন নালা িস্তুে রাখুন। 

কৃবে আিোওয়ার তথ্য শপষত বিক করুন 

দুতয যাগকালীন/দুতয যাগ পরবেী িস্তুরে : 

োড়াোরড় অরেররক্ত বৃরষ্ট্র পারন নবর করার ব্যবস্থা করুন। মাো নমরামে করুন; পরল ননট বা রজয়াই ননট সাশ্রয়ী ও নটকসই। 

িস্তুরে : সাররতে বুনুন। জরমর অরেররক্ত বৃরষ্ট্র পারন নবর করা ব্যবস্থা রাখুন। 

েতের উৎস : 

েরিণাঞ্চতলর উপতযাগী কৃরি িযুরক্ত, বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা কাউরিল, নতেম্বর, ২০১৩। 

 

বাাংলা মাতসর নাম : বেে 

ইাংতররজ মাতসর নাম : এরিল 

ফসল ফলতনর সময়কাল : সারা বছর 

দুতয যাতগর নাম : খরা 

দুতয যাগ পূব যিস্তুরে : 

নসে নালা, নসে যন্ত্র িস্তে রাখুন। 

কৃবে আিোওয়ার তথ্য শপষত বিক করুন 

দুতয যাগকালীন/দুতয যাগ পরবেী িস্তুরে : 

েন যা/ েোঁেরর রেতয় নসে রেন। 

িস্তুরে : সাররতে বুনুন,যাতে জরমতে নসতের পারন সমানোতব জরমতে নেওয়া যায়। নালা বেরর কতর রাখুন। 

েতের উৎস : 

েরিণাঞ্চতলর উপতযাগী কৃরি িযুরক্ত, বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা কাউরিল, নতেম্বর, ২০১৩। 

 

বাাংলা মাতসর নাম : আিাে ়

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


ইাংতররজ মাতসর নাম : জুন 

ফসল ফলতনর সময়কাল : সারা বছর 

দুতয যাতগর নাম : অরেবৃরষ্ট্ ও জলাবিো 

দুতয যাগ পূব যিস্তুরে : 

জরমর পারন নবর করার জন্য নালা বেরর ও নমরামে কতর রাখুন। 

কৃবে আিোওয়ার তথ্য শপষত বিক করুন 

দুতয যাগকালীন/দুতয যাগ পরবেী িস্তুরে : 

জরমর পারন নবর করার জন্য নালা নকতট রেন। 

িস্তুরে : পারন নবর কতর রেতে নালা বেরর ও নমরামে কতর রাখুন। 

েতের উৎস : 

েরিণাঞ্চতলর উপতযাগী কৃরি িযুরক্ত, বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা কাউরিল, নতেম্বর, ২০১৩। 

 

নপাকামাকড় 

নপাকার নাম : রবছা/শুতয়া নপাকা 

নপাকা নেনার উপায় : লম্বাতট, কালতে রকাংবা সাোতট 

িরের ধরণ : পাো নখতয় পাোয় নছাট বড় রছদ্র কতর নফতল। 

আরমতণর পয যায় : বাড়ন্ত পয যায়, োরা 

ফসতলর নয অাংতশ আরমণ কতর : পাো 

নপাকার নযসব স্তর িরে কতর : কীড়া 

ব্যবস্থাপনা : 

আক্রিণ শিবশ েষল এিাষিক্টীন শিনষজাষয়ট জাতীয় কীটনাশক (ষযিনঃ শপ্রাষিইি ১০ গ্রাি) অথিা সাইপারষিবিন জাতীয় কীটনাশক 

(ষযিনঃ বরপকর্ ে ১০ তরল অথিা বসিবুশ ১০ তরল  ২০ বিবলবলটার / ৪ মুখ)  প্রবত ১০ বলটার পাবনষত  বিবশষয় প্রবত ৫ শতষক শে 

করষত েষি ১০ বদন পরপর ২ িার শে করষত েষি। ঔেধ শে করায় সতকেতা অিলম্বন করষত েষি। 

িালাইনাশক ব্যিোষরর সতকেতা সম্পষকে বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বেবজট করুন 

  

পূব য-িস্তুরে : 

পররছন্ন োিাবাে করুন। রনয়রমে ফসল পয যতবিণ করুন। নপাকার আগমন পয যতবিণ করুন। শুকনা ছাই রছটান। আতশপাতশ কুমড়াজােীয় 

ফসল/ নপািক গাছ র্াকতল সেকয নোন। 

অন্যান্য : 

আরান্ত পাো তুতল নষ্ট্ বা পুরড়তয় নফলুন। েলুে আোতলা ফোঁে বসান।  

েতের উৎস : 

http://www.ais.gov.bd/site/page/e94d22c6-e29d-48c4-a012-4463dccd3b80/%E0%A6%95%E0%A7%83%E0%A6%B7%E0%A6%BF-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
http://pest2.bengalsols.com/


কৃরি িযুরক্ত োেবই, বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসতেম্বর, ২০১৭। সমরিে বালাই ব্যবস্থাপনা ও রবরেন্ন ফসতলর 

িরেকারক নপাকামাকড় েমন, কীটেত্ত্ব রবোগ, বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট, ২০১৭। 

 

নপাকার নাম : রি রবটল নপাকা 

নপাকা নেনার উপায় : িায় ১.৬ রমরলরমটার (০.০৬ ইরঞ্চ) লম্বা রিম্বাকার েকেতক নীলতে সবুজ বা রেরকরমরক কাতলা রতের শক্ত পাখাযুক্ত 

নপাকা। পুণ যাে নপাকা োরা গাতছর পাো লম্বালরম্ব োতব কুুঁতড় খায়। 

িরের ধরণ : পূণ য বয়স্ক ও বাচ্চা উেয়ই িরে কতর। পূণ য বয়স্করা োরা গাতছর নবরশ িরে কতর। এরা পাো নছাট নছাট রছদ্র কতর খায়। 

আরান্ত পাোয় অসাংখ্য রছদ্র েয়। 

আরমতণর পয যায় : বাড়ন্ত পয যায়, োরা 

ফসতলর নয অাংতশ আরমণ কতর : পাো , করে পাো 

নপাকার নযসব স্তর িরে কতর : সব , পূণ য বয়স্ক 

ব্যবস্থাপনা : 

সাইপারতমরিন জােীয় কীটনাশক (নযমনঃ ররপকি য ১০ েরল অর্বা রসমবুশ ১০ েরল ২০ রমরলরলটার / ৪ মুখ) িরে ১০ রলটার পারনতে 

রমরশতয় িরে ৫ শেতক নে করতে েতব ১০ রেন পরপর ২ বার নে করতে েতব। ঔিধ নে করায় সেকযো অবলম্বন করতে েতব। 

িালাইনাশক ব্যিোষরর সতকেতা সম্পষকে বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বেবজট করুন 

পূব য-িস্তুরে : 

পররস্কার পররেন্ন োিাবাে করুন। োরা গাছ জাল রেতয় নেতক রেন। আগাম বীজ বপন করুন। সুিম সার ব্যবোর করুন। সঠিক দুরতে োরা 

নরাপন করুন। 

অন্যান্য : 

১ নকরজ নমেগরন বীজ কুুঁরে কতর ৫ রলটার পারনতে ৪-৫ রেন রেরজতয় নেঁতক ২০ গ্রাম সাবাতনর গুড়া ও ৫ গ্রাম নসাোগা রমরশতয় ২০ রমরনট 

ফুটিতয় শীেল কতর ৫ গুণ পারনতে গুতল নে করুন । 

েতের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত োেবই, বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসতেম্বর, ২০১৭। সমরিে বালাই ব্যবস্থাপনা ও রবরেন্ন ফসতলর 

িরেকারক নপাকামাকড় েমন, কীটেত্ত্ব রবোগ, বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট, ২০১৭। 

 

নপাকার নাম : রিপস নপাকা 

নপাকা নেনার উপায় : িায় ১.৫-২.০ রমরলরমটার (০.৫-০.৮ইরঞ্চ) লম্বা আকাতরর নরম, কাতলা নপাকা। মার্ার উকুতনর মে। বাচ্চা অনুরূপ, 

সাোতট। 

িরের ধরণ : করে পাো ও িগার রস শুতি নখতয় গাছতক দুব যল কতর নফতল। 

আরমতণর পয যায় : বাড়ন্ত পয যায়, োরা 

ফসতলর নয অাংতশ আরমণ কতর : িগা , করে পাো , ফল , ফুল 

নপাকার নযসব স্তর িরে কতর : সব , পূণ য বয়স্ক 

ব্যবস্থাপনা : 

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


আরমণ নবরশ েতল ইরমিাতলাতরারিি জােীয় কীটনাশক (নযমনঃ এিমায়ার অর্বা টিতিা ৭-১০ রমরলরলটার / ২মুখ) ১০ রলটার পারনতে 

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

িালাইনাশক ব্যিোষরর সতকেতা সম্পষকে বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বেবজট করুন 

  

পূব য-িস্তুরে : 

পররছন্ন োিাবাে করুন। সুিম সার িতয়াগ করুন। রনয়রমে ফসল পয যতবিণ। নেঁয়াজ, রসুন এ জােীয় বা ধাতনর বীজেলা কাতছ র্াকতল 

সেকয র্াকুন।    

  

অন্যান্য : 

সাবানযুক্ত পারন নে করা যায় অর্বা আধাোো রনমবীতজর পারন (১ রলটার পারনতে ৫০ গ্রাম রনমবীজ নেতে ১২ ঘন্টা রেরজতয় নরতখ 

নেঁতক রনতে েতব) আরান্ত গাতছ ১০ রেন পর পর ৩ বার নে করতল নপাকা রনয়ন্ত্রন করা যায়। এছাড়াও োমাতকর গুড়া (১০গ্রাম), সাবাতনর 

গুড়া (৫গ্রাম) ও রনতমর পাোর রস িরে রলটার পারনতে রমরশতয় ব্যবোর করা যায়।  

েতের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত োেবই, বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসতেম্বর, ২০১৭। সমরিে বালাই ব্যবস্থাপনা ও রবরেন্ন ফসতলর 

িরেকারক নপাকামাকড় েমন, কীটেত্ত্ব রবোগ, বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট, ২০১৭। 

 

 নপাকার নাম : পাোতমাড়াতনা নপাকা 

নপাকা নেনার উপায় : ১০ রমরলরমটার (৪ ইরঞ্চ) আকাতরর োলকা েলতে নর্তক োলকা বাোরম পাখাযুক্ত মর্। পাখাতমলা অবস্থায় ১৮-২৩ 

রমরলরমটার। উেয় পাখায় আড়াআরড় কাতলা নরখা আতছ। 

িরের ধরণ : কীড়া অবস্থায় পাো নমাড়ায় এবাং সবুজ অাংশ খায়। এটি সাধারণে করে পাোগুতলা আরমণ কতর র্াতক। 

আরমতণর পয যায় : বাড়ন্ত পয যায়, ফতলর বাড়ন্ত পয যায় 

ফসতলর নয অাংতশ আরমণ কতর : পাো , করে পাো 

নপাকার নযসব স্তর িরে কতর : কীড়া 

ব্যবস্থাপনা : 

আরমণ নবরশ েতল নফরনট্ররর্য়ন জােীয় কীটনাশক (নযমনঃ সুরমরর্য়ন বা ফরলরর্য়ন ২০ রমরলরলটার িরে ১০ রলটার পারনতে রমরশতয়) ১০ 

রেন পর পর ২-৩ বার োলোতব নে করুন। ঔিধ নে করায় সেকযো অবলম্বন করতে েতব। 

িালাইনাশক ব্যিোষরর সতকেতা সম্পষকে বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বেবজট করুন 

পূব য-িস্তুরে : 

জরম পররস্কার পরেন্ন রাখুন। িাল পুতে পারখ বসার ব্যবস্থা (রবঘা িরে ৮-১০ টি)করুন। রনয়রমে মাে পররেশ যন কতর আরমতণর শুরুতেই 

ব্যবস্থা রনন। 

  

অন্যান্য : 

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/


আরান্ত পাো সাংগ্রে কতর ধ্বাংস করুু্ন। 

েতের উৎস : 

সমরিে বালাই ব্যবস্থাপনা ও রবরেন্ন ফসতলর িরেকারক নপাকামাকড় েমন, কীটেত্ত্ব রবোগ, বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট, ২০১৭। 

 

নপাকার নাম : পাো সুড়েকারী নপাকা 

নপাকা নেনার উপায় : পূণ যবয়স্ক নপাকা ৫-৬ রমরলরমটার লম্বা বাোরম রতের। কীড়ার মার্া বাোরম এবাং নেে েলুোে নর্তক োলকা সবুজ 

রতের। 

িরের ধরণ : খুতে কীড়া পাোর দুইপাতশর সবুজ অাংশ নখতয় নফতল। োই পাোর উপর আঁকা বোঁকা নরখার মে োগ পতড় এবাং পাো 

শুরকতয় েনড় যায়। 

আরমতণর পয যায় : বাড়ন্ত পয যায়, ফতলর বাড়ন্ত পয যায় 

ফসতলর নয অাংতশ আরমণ কতর : পাো , করে পাো 

নপাকার নযসব স্তর িরে কতর : লাে যা , সব , পূণ য বয়স্ক 

ব্যবস্থাপনা : 

সাইপারতমরিন জােীয় কীটনাশক (নযমনঃ ররপকি য ১০ েরল অর্বা রসমবুশ ১০ েরল ২০ রমরলরলটার / ৪ মুখ) িরে ১০ রলটার পারনতে 

রমরশতয় িরে ৫ শেতক নে করতে েতব ১০ রেন পরপর ২ বার নে করতে েতব। ঔিধ নে করায় সেকযো অবলম্বন করতে েতব। 

িালাইনাশক ব্যিোষরর সতকেতা সম্পষকে বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বেবজট করুন 

পূব য-িস্তুরে : 

আগাম বীজ বপন করুন। সুিম সার ব্যবোর করুন। সঠিক দুরতে োরা নরাপন করুন। 

অন্যান্য : 

পাোয় রিম নেখতল ো তুতল ধ্বাংস করুন। নপাকা সতমে পাোটি তুতল পাতয় মারড়তয় বা গতেয োপা রেতয় মারুন।  

েতের উৎস : 

সমরিে বালাই ব্যবস্থাপনা ও রবরেন্ন ফসতলর িরেকারক নপাকামাকড় েমন, কীটেত্ত্ব রবোগ, বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট, ২০১৭। 

 

নপাকার নাম : জাব নপাকা 

নপাকা নেনার উপায় : খুব নছাট সবুজাে সাো, নরম নেে রবরশষ্ট্ 

িরের ধরণ : পাোর রস চুতি খায়। োছাড়া এই নপাকা েলুে নমাজাইক োইরাস নরাগ ছড়ায়। 

আরমতণর পয যায় : পূণ য বয়স্ক 

ফসতলর নয অাংতশ আরমণ কতর : পাো 

নপাকার নযসব স্তর িরে কতর : পূণ য বয়স্ক , রনম্ফ 

ব্যবস্থাপনা : 

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


আরমণ নবরশ েতল ইরমিাতলাতরারিি জােীয় কীটনাশক (নযমনঃ এিমায়ার অর্বা টিতিা ৭-১০ রমরলরলটার / ২মুখ) অর্বা 

এজািাইতরকটিন জােীয় কীটনাশক (নযমনঃ বাতয়ানীম প্লাস ৫ রমরলরলটার / ১ মুখ) ১০ রলটার পারনতে রমরশতয় িরে ৫ শেতক নে করতে 

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

িালাইনাশক ব্যিোষরর সতকেতা সম্পষকে বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বেবজট করুন 

পূব য-িস্তুরে : 

পররছন্ন োিাবাে করুন। রনয়রমে ফসল পয যতবিন করতে েতব।  

েতের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত োেবই, বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসতেম্বর, ২০১৭। সমরিে বালাই ব্যবস্থাপনা ও রবরেন্ন ফসতলর 

িরেকারক নপাকামাকড় েমন, কীটেত্ত্ব রবোগ, বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট, ২০১৭। 

 

নরাগ 

নরাতগর নাম : এনিাকতনাজ 

নরাতগর কারণ : ছোক 

িরের ধরণ : পাোয় নগালাকার োগ নেখা যায়। কুয়াশায় পাোর পেন লি করা যায়। 

ফসতলর নয পয যাতয় আরমণ কতর : বাড়ন্ত পয যায় , োরা 

ফসতলর নয অাংতশ আরমণ কতর : পাো , ফল 

ব্যবস্থাপনা : 

নরাতগর আরমণ নবরশ েতল কাতব যন্ডারজম জােীয় ছোকনাশক (তযমনঃ ননাইন অর্বা এইমতকারজম ২০ গ্রাম) িরে ১০ রলটার পারনতে 

রমরশতয় িরে ৫ শেতক ১২-১৫ রেন পর পর ২-৩ বার োলোতব নে করতে েতব। ঔিধ নে করায় সেকযো অবলম্বন করতে েতব। 

িালাইনাশক ব্যিোষরর সতকেতা সম্পষকে বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বেবজট করুন  

পূব য-িস্তুরে : 

নরাগমুক্ত গাছ নর্তক বীজ সাংগ্রে করুন। রনরবড় পয যতবিণ জরুরী। পররেন্ন োিাবাে করুন, সুিম সার ব্যবোর করুন। 

 

অন্যান্য : 

আরান্ত গাছ উঠিতয় নফলুন। 

েতের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত োেবই, বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, নসতেম্বর, ২০১৭। ফসতলর বালাই ব্যবস্থাপনা, নমাঃ োসানুর 

রেমান, রিেীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

 

নরাতগর নাম : পাউিারর রমলরিউ নরাগ 

নরাতগর কারণ : ছোক 

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/


িরের ধরণ : পাো ও গাতছর গাতয় সাো পাউিাতরর মে োগ নেখা যায়, যা ধীতর ধীতর সমস্ত পাোয় ছরড়তয় পতড়। আরান্ত নবশী েতল পাো 

েলুে বা কাতলা েতয় মারা যায়। 

ফসতলর নয পয যাতয় আরমণ কতর : বাড়ন্ত পয যায় 

ফসতলর নয অাংতশ আরমণ কতর : পাো 

ব্যবস্থাপনা : 

সালফার জােীয় ছোকনাশক (তযমন: কুমুলাস ৪০ গ্রাম বা নগইতেট বা মতনারেট ২০ গ্রাম) অর্বা কাতব যন্ডারজম জােীয় ছোকনাশক (তযমন: 

নগাল্ডারজম ৫ রমরলটার বা এমতকারজম বা রকউরব বা কমপ্যারনয়ন ২০ গ্রাম) িরে ১০ রলটার পারনতে রমরশতয় ১০ রেন পরপর আরমতণর 

শুরু নর্তক নমাট ২-৩ বার িতয়াগ করুন। ঔিধ নে করায় সেকযো অবলম্বন করতে েতব। 

িালাইনাশক ব্যিোষরর সতকেতা সম্পষকে বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বেবজট করুন 

পূব য-িস্তুরে : 

আগাম বীজ বপন করতে পাতরন। সুিম সার ব্যবোর করুন।  নরাগ িরেতরাধী জাে োি করুন। আরান্ত গাছ নর্তক বীজ সাংগ্রে করতবন না। 

অন্যান্য : 

আরান্ত গাতছর পররেযক্ত অাংশ সাংগ্রে কতর নষ্ট্ করা।  

েতের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত োেবই, বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, নসতেম্বর, ২০১৭। ফসতলর বালাই ব্যবস্থাপনা, নমাঃ োসানুর 

রেমান, রিেীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী, ২০১৩। 

 

নরাতগর নাম : মররো নরাগ 

নরাতগর কারণ : ছোক 

িরের ধরণ : পাোয় মররোর মে োগ নেখা যায়। 

ফসতলর নয পয যাতয় আরমণ কতর : বাড়ন্ত পয যায় 

ফসতলর নয অাংতশ আরমণ কতর : পাো 

ব্যবস্থাপনা : 

িরপতকানাজল জােীয় বালাইনাশক (তযমন: টিল্ট ২৫০ ইরস ৫ রমরলরলটার িরে ১০ রলটার পারনতে রমরশতয়) ১০ রেন পরপর ৩ বার নশি 

রবতকতল নে করতে েতব। বালাইনাশক রছটাতনার পর ১৫ রেন ফল নোলা র্াতক রবরে র্াকুন। ঔিধ নে করায় সেকযো অবলম্বন করতে 

েতব। 

িালাইনাশক ব্যিোষরর সতকেতা সম্পষকে বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বেবজট করুন 

পূব য-িস্তুরে : 

আগাম বীজ বপন করতে পাতরন। সুিম সার ব্যবোর করুন। নরাগ িরেতরাধী জাে োি করুন। আরান্ত গাছ নর্তক বীজ সাংগ্রে করতবন না। 

অন্যান্য : 

আরান্ত ফল,পাো ও িগা অপসারণ করুন।  

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


েতের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত োেবই, বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, নসতেম্বর, ২০১৭। ফসতলর বালাই ব্যবস্থাপনা, নমাঃ োসানুর 

রেমান, রিেীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

 

নরাতগর নাম : পাোর োগ নরাগ 

নরাতগর কারণ : ছোক 

িরের ধরণ : এ নরাতগ পাোয় ববরশষ্ট্পূণ য োগ নেখা যায়। োতগর নকন্দ্র বাোরম বা সাোতট এবাং রকনারা কালতে ও েলুে েতয় যায়। 

ফসতলর নয পয যাতয় আরমণ কতর : বাড়ন্ত পয যায় 

ফসতলর নয অাংতশ আরমণ কতর : কাণ্ড , পাো 

ব্যবস্থাপনা : 

নরাতগর আরমণ নবরশ েতল কাতব যন্ডারজম জােীয় ছোকনাশক (তযমনঃ ননাইন অর্বা এইমতকারজম ২০ গ্রাম) িরে ১০ রলটার পারনতে 

রমরশতয় িরে ৫ শেতক ১২-১৫ রেন পর পর ২-৩ বার োলোতব নে করতে েতব। ঔিধ নে করায় সেকযো অবলম্বন করতে েতব। 

িালাইনাশক ব্যিোষরর সতকেতা সম্পষকে বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বেবজট করুন 

  

পূব য-িস্তুরে : 

নবানার আতগ বীজ নশাধন করুন। সুস্থ গাছ নর্তক বীজ সাংগ্রে করুন। ফসল সাংগ্রতের পর পররেযাক্ত অাংশ ধ্বাংস করুন। 

অন্যান্য : 

আরান্ত গাছ সাংগ্রে কতর ধ্বাংস করুন। আরান্ত পাো ও িগা অপসারণ কতর মাটিতে পুতে নফলা বা পুরড়তয় নফলুন।  

েতের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত োেবই, বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, নসতেম্বর, ২০১৭। ফসতলর বালাই ব্যবস্থাপনা, নমাঃ োসানুর 

রেমান, রিেীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী, ২০১৩। 

 

নরাতগর নাম : নমাজাইক নরাগ 

নরাতগর কারণ : োইরাস 

িরের ধরণ : গাতছ েলুে ও গাঢ় সবুজ নছাপ নছাপ নমাজাইক করা পাো নেখা নেয়। 

ফসতলর নয পয যাতয় আরমণ কতর : বাড়ন্ত পয যায় , োরা 

ফসতলর নয অাংতশ আরমণ কতর : কাণ্ড , পাো 

ব্যবস্থাপনা : 

জরমতে সাো মারছ নেখা নগতল (বােক নপাকা) ইরমিাতলাতরারিি গ্রুতপর কীটনাশক (তযমনঃ এিমায়ার অর্বা টিতিা ১০ রম.রল. ২ মুখ ) ১০ 

রলটার পারনতে রমরশতয় িরে ৫ শেতক নে করতে েতব। সকাল নবলা গাতছ ছাই রছটিতয় রেতল এই নপাকা গাছ নর্তক পতড় যাতব৷ ঔিধ নে 

করায় সেকযো অবলম্বন করতে েতব। 

িালাইনাশক ব্যিোষরর সতকেতা সম্পষকে বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

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


িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বেবজট করুন 

পূব য-িস্তুরে : 

নরাগমুক্ত গাছ নর্তক বীজ সাংগ্রে করুন। 

অন্যান্য : 

সাবানযুক্ত পারন নে করা যায় অর্বা আধাোো রনমবীতজর পারন (১ রলটার পারনতে ৫০ গ্রাম রনমবীজ নেতে ১২ ঘন্টা রেরজতয় নরতখ 

নেঁতক রনতে েতব) আরান্ত গাতছ ১০ রেন পর পর ৩ বার নে করতল নপাকা রনয়ন্ত্রন করা যায়। এছাড়াও োমাতকর গুড়া (১০গ্রাম), সাবাতনর 

গুড়া (৫গ্রাম) ও রনতমর পাোর রস িরে রলটার পারনতে রমরশতয় ব্যবোর করা যায়।  

েতের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত োেবই, বাাংলাতেশ কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, নসতেম্বর, ২০১৭। ফসতলর বালাই ব্যবস্থাপনা, নমাঃ োসানুর 

রেমান, রিেীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী, ২০১৩। 

 

ফসল সাংগ্রে ও সাংরিণ 

ফসল নোলা : বীজ নবানার ২০-২৫ রেন পর নর্তক শাক রবপনতনর উপতযাগী েয়। 

েতের উৎস : 

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

 

বীজ উৎপােন ও সাংরিণ 

বীজ উৎপােন : 

দুটি জাতের মতে ২০০ রম. দূরে বজায় রাখুন। বীজ উৎপােতনর জন্য লাইন নর্তক লাইন ১৫ ইরঞ্চ এবাং গাছ নর্তক গাতছর দূরে ৮-৯ ইরঞ্চ 

;তরাগ-নপাকা েমতনর জন্য িতয়াজনীয় বালাইনাশক িতয়াগ করুন বীজ কাতলা রাং ধারন করতল সাংগ্রে করুন। ফল োতের োলুতে রনতয় 

ঘিতল সেতজ কাতলা বীজ নবর েতয় এতল বীজ সাংগ্রে করুন। বীজ কাতলা রাং ধারন করতল সাংগ্রে করা যাতব।  

বীজ সাংরিণ: 

বীজ কতয়ক রেন নরাতে শুরকতয় ৮% আদ্র যোয় এতন প্লারিক/টিতনর নকৌটা/ িাম, পরলব্যাগ িভৃরে বায়ুতরাধী পাতে বীজ পূণ য কতর বায়ুতরাধী 

মুখ আঁটতক সাংরিণ করুন। বীজপাে অপূণ য র্াকতল বা পাতের মুখ োলোতব না আঁটকাতল বীতজর গজাতনার োর কতম যাতব। বীজ পাে 

রেহ্ন/তলতবল রেতয় ঘতরর রেটিতে না নরতখ শুকনা ও োন্ডা স্থাতন মাোয় রাখুন।   

েতের উৎস : 

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

 

কৃবে উপকরণ 

 

বীজিারপ্ত স্থান : 

১। সরকারর অনুতমারেে সকল বীজ রিলার 

২। রবশ্বস্ত বীজ উৎপােনকারী োিী। 

িাাংলাষদশ কৃবে উন্নয়ন কষপ োষরশন (বিএবর্বস) িীজ বিক্রয়ষকষের তথ্য শপষত বিক করুন 

সার ও বালাইনাশক িারপ্তস্থান : 

http://pest2.bengalsols.com/
http://www.badc.gov.bd/site/page/bc18d3b6-d248-41df-8688-3e471990f24d/%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%9C-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A6%BC-%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0


বনকটস্থ িাজাষরর অনুষিাবদত িালাইনাশক বিষক্রতার বনকট েষত িালাইনাশষকর শিয়াদ যাচাই কষর িালাইনাশক বকনুন। 

সার বর্লার এর বিস্তাবরত তথ্য শপষত বিক করুন 

েতের উৎস : 

িাাংলাষদশ কৃবে উন্নয়ন কষপ োষরশন (বিএবর্বস), ১৬/০২/২০১৮ 

 

খামার যন্ত্রপারে 

যতন্ত্রর নাম : মই 

যতন্ত্রর ধরন : অন্যান্য 

যতন্ত্রর পররোলনা পিরে : 

পশু োরলে 

যতন্ত্রর িমো : কারয়ক শ্রম 

যতন্ত্রর উপকাররো : 

জরম োতি ব্যবোর করা েয়। 

যতন্ত্রর ববরশষ্ট্য : 

সাশ্রয়ী মূল্য, সেজ িাপ্য ও সেতজ বেন নযাগ্য। 

রিণাতবিণ : ব্যবোতরর পর মাটি ও পারন নর্তক পররষ্কার কতর রাখুন। 

েতের উৎস : 

খামার যারন্ত্রকীকরন এর মােতম ফসল উৎপােন বৃরি িকল্প- ২য় পয যায় (২য় সাংতশারধে), কৃরি সম্প্রসারণ অরধেপ্তর (রি এ ই), খামারবাড়ী, 

ফাম যতগট, োকা-১২১৫। জানুয়ারর  ,২০১৮। 

 

যতন্ত্রর নাম : নকাোল 

যতন্ত্রর ধরন : অন্যান্য 

যতন্ত্রর পররোলনা পিরে : 

েস্ত োরলে 

যতন্ত্রর িমো : কারয়ক শ্রম 

যতন্ত্রর উপকাররো : 

আইল ছোঁটা, নসে ও রনকাশ নালা  বেরর। কম জরমর জন্য ফসল নোলা ও পররেয যায় ব্যবোর েয়। 

যতন্ত্রর ববরশষ্ট্য : 

সাশ্রয়ী মূল্য, সেজ িাপ্য ও সেতজ বেন নযাগ্য। 

রিণাতবিণ : ব্যবোতরর পর মাটি ও পারন নর্তক পররষ্কার কতর রাখুন। 

েতের উৎস : 

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


খামার যারন্ত্রকীকরন এর মােতম ফসল উৎপােন বৃরি িকল্প- ২য় পয যায় (২য় সাংতশারধে), কৃরি সম্প্রসারণ অরধেপ্তর (রি এ ই), খামারবাড়ী, 

ফাম যতগট, োকা-১২১৫। জানুয়ারর , ২০১৮। 

 

যতন্ত্রর নাম : পাওয়ার টিলার 

যতন্ত্রর ধরন : অন্যান্য 

যতন্ত্রর পররোলনা পিরে : 

রিতজল োরলে 

যতন্ত্রর উপকাররো : 

জরম োতি ব্যবোর করা েয়। 

েতের উৎস : 

খামার যারন্ত্রকীকরন এর মােতম ফসল উৎপােন বৃরি িকল্প- ২য় পয যায় (২য় সাংতশারধে), কৃরি সম্প্রসারণ অরধেপ্তর (রি এ ই), খামারবাড়ী, 

ফাম যতগট, োকা-১২১৫। জানুয়ারর , ২০১৮। 

 

 

ফসল বাজারজােকরণ 

ির্াগে ফসল পররবেন ব্যবস্থা : 

মার্ায়, ঝুররতে বা নেলাগারড়তে কতর। 

আধুরনক ফসল পররবেন ব্যবস্থা : 

ররক্সা, েযান, রমরন ট্রাক। 

ির্াগে বাজারজাে করণ : 

আটি নেঁতধ স্থানীয় োটবাজাতর। 

আধুরনক পিরেতে বাজারজাে করণ : 

রবরেন্ন আকাতরর মুরর্ নেঁতধ/ প্লারিক কতন্টইনাতর নোকাতন, শরপাং মতল। 

ফসল িাজারজাতকরষনর বিস্তাবরত তথ্য শপষত বিক করুন 

েতের উৎস : 

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