
                                                            শিম চাষের শিস্তাশরত শিিরণী 

জাত পশরশচশত 

জাতের নাম : বারর রিম-১ 

জনরিয় নাম : ননই 

উদ্ভাবনকারী িরেষ্ঠান : বাাংলাতেি কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট (বারর) 

গড় জীবনকাল িায ়(রেন): ২১০ 

ফলতনর গুণগে ববরিষ্ট্য : রিতম ৪-৫টি বীজ হয়। 

জাতের ধরণ : উফিী 

জাতের ববরিষ্ট্য : 

মাঝারর আগাম জাে। রিতমর বণ ণ সবুজ। রিম পাকার পূব ণ পয ণন্ত নরম থাতক এবাং নেতে সুস্বাদু। জােটি মাঝারী আগাম। নেতির অরধকাাংি 

অঞ্চতল চাি করা যায়। 

িেক িরে ফলন (তকরজ) : ৮০ - ৮৮ 

নহক্টর িরে ফলন (টন) : ২০ - ২২ 

িরে িেক বীজেলায় বীতজর পররমান : ২৮ - ৩০ গ্রাম 

িরে একর (১০০ িেতক) জরম নরাপণ/বপন করতে বীতজর পররমান : ২.৮ - ৩ নকরজ 

উপতযাগী ভূরমর নেণী : মাঝারর উচু 

উপতযাগী মাটি : নোআঁি, নবতল-নোআঁি 

উৎপােতনর নমৌসুম : ররব 

বপতনর উপযুক্ত সময় : 

আিাঢ় নথতক ভাদ্র আগাম লাগাতল বজযতষ্ঠর মাঝামারঝতে নবানা উত্তম। ১৫ জুন নথতক ১৫ নসতেম্বর। 

ফসল নোলার সময় : 

নবানার ১২০- ২০০ রেন। 

নরাগ িরেতরাধ ক্ষমো : রিতমর নমাজাইক নরাগ 

েতের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত হােবই, বাাংলাতেি কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসতেম্বর, ২০১৭। 

 

জাতের নাম : বারর রিম-২ 

জনরিয় নাম : ননই 

উদ্ভাবনকারী িরেষ্ঠান : বাাংলাতেি কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট (বারর) 

গড় জীবনকাল িায ়(রেন): ২০০ 

ফলতনর গুণগে ববরিষ্ট্য : রিতম ৪-৫টি বীজ হয়। 

জাতের ধরণ : উফিী 



জাতের ববরিষ্ট্য : 

রিম পাকার পূব ণ পয ণন্ত নরম থাতক। এক নমৌসুতম ১৫-১৬ বার রিম সাংগ্রহ করা যায়। নেতির সব অঞ্চতল চাি করা যায়। 

িেক িরে ফলন (তকরজ) : ৪৮ - ৫৬ 

নহক্টর িরে ফলন (টন) : ১২ - ১৪ 

িরে িেক বীজেলায় বীতজর পররমান : ২৮ - ৩০ গ্রাম 

িরে একর (১০০ িেতক) জরম নরাপণ/বপন করতে বীতজর পররমান : ২.৮ - ৩ নকরজ 

উপতযাগী ভূরমর নেণী : মাঝারর উচু 

উপতযাগী মাটি : নোআঁি, নবতল-নোআঁি 

উৎপােতনর নমৌসুম : ররব 

বপতনর উপযুক্ত সময় : 

আিাঢ় নথতক ভাদ্র আগাম লাগাতল বজযতষ্ঠর মাঝামারঝতে নবানা উত্তম। ১৫ জুন নথতক ১৫ নসতেম্বর। 

ফসল নোলার সময় : 

নবানার ১২০- ২০০ রেন। 

েতের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত হােবই, বাাংলাতেি কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসতেম্বর, ২০১৭। 

 

জাতের নাম : বারর রিম-৩ 

জনরিয় নাম : ননই 

উদ্ভাবনকারী িরেষ্ঠান : বাাংলাতেি কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট (বারর) 

গড় জীবনকাল িায ়(রেন): ১৬৫ 

ফলতনর গুণগে ববরিষ্ট্য : রিতম ৪-৫টি বীজ হয়। 

জাতের ধরণ : উফিী 

জাতের ববরিষ্ট্য : 

োপ অসাংতবেনিীল ও রেবস রনরতপক্ষ। সারাবছর চািতযাগ্য। ফুল সাো, রিম সবুজ। রিতমর ওজন ৬-৭ গ্রাম। ১০-১২ বার রিম সাংগ্রহ করা 

যায়। নেতির সব অঞ্চতল চাি করা যায়।  

িেক িরে ফলন (তকরজ) : ৬০ - ৭২ 

নহক্টর িরে ফলন (টন) : ১৪ - ১৮ 

িরে িেক বীজেলায় বীতজর পররমান : ২৮ - ৩০ গ্রাম 

িরে একর (১০০ িেতক) জরম নরাপণ/বপন করতে বীতজর পররমান : ২.৮ - ৩ নকরজ 

উপতযাগী ভূরমর নেণী : মাঝারর উচু 

উপতযাগী মাটি : নোআঁি, নবতল-নোআঁি 

উৎপােতনর নমৌসুম : সারা বছর 



বপতনর উপযুক্ত সময় : 

গ্রীষ্মকাতল বচত্র (মাচ ণ) এবাং িীেকাতল আিাঢ় নথতক ভাদ্র আগাম লাগাতল বজযতষ্ঠর মাঝামারঝতে নবানা উত্তম। ১৫ জুন নথতক ১৫ নসতেম্বর। 

ফসল নোলার সময় : 

নবানার ১২০- ২০০ রেন। 

েতের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত হােবই, বাাংলাতেি কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসতেম্বর, ২০১৭। 

 

জাতের নাম : বারর রিম-৪ 

জনরিয় নাম : ননই 

উদ্ভাবনকারী িরেষ্ঠান : বাাংলাতেি কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট (বারর) 

গড় জীবনকাল িায ়(রেন): ১৪৫ 

ফলতনর গুণগে ববরিষ্ট্য : রিতম ৪-৫টি বীজ হয়। 

জাতের ধরণ : উফিী 

জাতের ববরিষ্ট্য : 

রিম কাতে আকৃরের। েীর্ ণ রেন সাংগ্রহ করা যায়। নেতির সব অঞ্চতল চাি করা যায়। 

িেক িরে ফলন (তকরজ) : ৬৪ - ৭২ 

নহক্টর িরে ফলন (টন) : ১৬ - ১৮ 

িরে িেক বীজেলায় বীতজর পররমান : ২৮ - ৩০ গ্রাম 

িরে একর (১০০ িেতক) জরম নরাপণ/বপন করতে বীতজর পররমান : ২.৮ - ৩ নকরজ 

উপতযাগী ভূরমর নেণী : মাঝারর উচু 

উপতযাগী মাটি : নোআঁি, নবতল-নোআঁি 

উৎপােতনর নমৌসুম : ররব 

বপতনর উপযুক্ত সময় : 

আিাঢ় নথতক ভাদ্র আগাম লাগাতল বজযতষ্ঠর মাঝামারঝতে নবানা উত্তম। ১৫ জুন নথতক ১৫ নসতেম্বর। 

ফসল নোলার সময় : 

নবানার ১২০- ২০০ রেন। 

নপাকামাকড় িরেতরাধ ক্ষমো : রিতমর ফল রছদ্রকারী নপাকা 

েতের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত হােবই, বাাংলাতেি কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসতেম্বর, ২০১৭। 

 

জাতের নাম : বারর রিম-৫ 



জনরিয় নাম : ননই 

উদ্ভাবনকারী িরেষ্ঠান : বাাংলাতেি কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট (বারর) 

গড় জীবনকাল িায ়(রেন): ৮০ 

ফলতনর গুণগে ববরিষ্ট্য : রিতম ৪-৫টি বীজ হয়। 

জাতের ধরণ : উফিী 

জাতের ববরিষ্ট্য : 

রিম োতটা আকৃরের। লাগাতনার ৩৫-৪০ রেতন ফুল আতস। নেতির অরধকাাংি অঞ্চতল চাি করা যায়। 

িেক িরে ফলন (তকরজ) : ৪৮ - ৫৬ 

নহক্টর িরে ফলন (টন) : ১২ - ১৪ 

িরে িেক বীজেলায় বীতজর পররমান : ২৮ - ৩০ গ্রাম 

িরে একর (১০০ িেতক) জরম নরাপণ/বপন করতে বীতজর পররমান : ২.৮ - ৩ নকরজ 

উপতযাগী ভূরমর নেণী : মাঝারর উচু 

উপতযাগী মাটি : নোআঁি, নবতল-নোআঁি 

উৎপােতনর নমৌসুম : ররব 

বপতনর উপযুক্ত সময় : 

আরিন (১৫ নসতেম্বর নথতক ১৫ অতক্টাবর) মাতস বীজ বপন কতর কারেণক (১৫ অক্টবর নথতক ১৫ নতভম্বর) মাতস নরাপণ করা হয়। 

ফসল নোলার সময় : 

নবানার ১২০- ২০০ রেন। 

েতের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত হােবই, বাাংলাতেি কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসতেম্বর, ২০১৭। 

 

জাতের নাম : বারর রিম-৬ 

জনরিয় নাম : ননই 

উদ্ভাবনকারী িরেষ্ঠান : বাাংলাতেি কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট (বারর) 

গড় জীবনকাল িায ়(রেন): ২৩৫ 

ফলতনর গুণগে ববরিষ্ট্য : বীজ সামান্য নচো, কুঁচকাতনা কালতচ বাোমী। 

জাতের ধরণ : উফিী 

জাতের ববরিষ্ট্য : 

কাতের ও রিতমর রকনারা নবগুরন রতের। নেতির সকল অঞ্চতল চাি করা যায়।  

িেক িরে ফলন (তকরজ) : ৬৮ - ৮০ 

নহক্টর িরে ফলন (টন) : ১৭ - ২০ 



িরে িেক বীজেলায় বীতজর পররমান : ২৮ - ৩০ গ্রাম 

িরে একর (১০০ িেতক) জরম নরাপণ/বপন করতে বীতজর পররমান : ২.৮ - ৩ নকরজ 

উপতযাগী ভূরমর নেণী : মাঝারর উচু 

উপতযাগী মাটি : নোআঁি, নবতল-নোআঁি 

উৎপােতনর নমৌসুম : ররব 

বপতনর উপযুক্ত সময় : 

আিাঢ় নথতক ভাদ্র আগাম লাগাতল বজযতষ্ঠর মাঝামারঝতে নবানা উত্তম। ১৫ জুন নথতক ১৫ নসতেম্বর। 

ফসল নোলার সময় : 

নবানার ১২০- ২০০ রেন। 

েতের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত হােবই, বাাংলাতেি কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসতেম্বর, ২০১৭। 

 

জাতের নাম : বারর রিম-৭ 

জনরিয় নাম : ননই 

উদ্ভাবনকারী িরেষ্ঠান : বাাংলাতেি কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট (বারর) 

গড় জীবনকাল িায ়(রেন): ১৬৫ 

ফলতনর গুণগে ববরিষ্ট্য : রিতম ৪-৫টি বীজ হয়। 

জাতের ধরণ : উফিী 

জাতের ববরিষ্ট্য : 

োপ অসাংতবেনিীল ও রেবস রনরতপক্ষ। সারাবছর চািতযাগ্য। ফুল সাো, রিম সবুজ। রিতমর ওজন ৬-৭ গ্রাম। ১০-১২ বার রিম সাংগ্রহ করা 

যায়। নেতির সব অঞ্চতল চাি করা যায়।  

িেক িরে ফলন (তকরজ) : ৬০ - ৭২ 

নহক্টর িরে ফলন (টন) : ১৪ - ১৮ 

িরে িেক বীজেলায় বীতজর পররমান : ২৮ - ৩০ গ্রাম 

িরে একর (১০০ িেতক) জরম নরাপণ/বপন করতে বীতজর পররমান : ২.৮ - ৩ নকরজ 

উপতযাগী ভূরমর নেণী : মাঝারর উচু 

উপতযাগী মাটি : নোআঁি, নবতল-নোআঁি 

উৎপােতনর নমৌসুম : সারা বছর 

বপতনর উপযুক্ত সময় : 

গ্রীষ্মকাতল বচত্র (মাচ ণ) এবাং িীেকাতল আিাঢ় নথতক ভাদ্র আগাম লাগাতল বজযতষ্ঠর মাঝামারঝতে নবানা উত্তম। ১৫ জুন নথতক ১৫ নসতেম্বর। 

ফসল নোলার সময় : 

নবানার ১২০- ২০০ রেন। 



েতের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত হােবই, বাাংলাতেি কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসতেম্বর, ২০১৭। 

 

জাতের নাম : বারর রিম-৮ 

জনরিয় নাম : ননই 

উদ্ভাবনকারী িরেষ্ঠান : বাাংলাতেি কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট (বারর) 

গড় জীবনকাল িায ়(রেন): ২৩৫ 

ফলতনর গুণগে ববরিষ্ট্য : বীজ সামান্য নচো, কুঁচকাতনা কালতচ বাোমী। 

জাতের ধরণ : উফিী 

জাতের ববরিষ্ট্য : 

কাতের ও রিতমর রকনারা নবগুরন রতের। নেতির সকল অঞ্চতল চাি করা যায়। 

িেক িরে ফলন (তকরজ) : ৬৮ - ৮০ 

নহক্টর িরে ফলন (টন) : ১৭ - ২০ 

িরে িেক বীজেলায় বীতজর পররমান : ২৮ - ৩০ গ্রাম 

িরে একর (১০০ িেতক) জরম নরাপণ/বপন করতে বীতজর পররমান : ২.৮ - ৩ নকরজ 

উপতযাগী ভূরমর নেণী : মাঝারর উচু 

উপতযাগী মাটি : নোআঁি, নবতল-নোআঁি 

উৎপােতনর নমৌসুম : ররব 

বপতনর উপযুক্ত সময় : 

আিাঢ় নথতক ভাদ্র আগাম লাগাতল বজযতষ্ঠর মাঝামারঝতে নবানা উত্তম। ১৫ জুন নথতক ১৫ নসতেম্বর। 

ফসল নোলার সময় : 

নবানার ১২০- ২০০ রেন। 

েতের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত হােবই, বাাংলাতেি কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসতেম্বর, ২০১৭। 

 

ফসতলর পুরষ্ট্মান 

িরে ১০০ গ্রাম োদ্যপতযাগী রিতম জলীয় অাংি- ৮৬.১ গ্রাম, েরনজ পোথ ণ- ০.৯ গ্রাম, আঁি- ১.৮ গ্রাম, োদ্যিরক্ত- ৪৮ রকতলাকযাতলারর, 

আরমি- ৩.৮ গ্রাম, চরব ণ- ০.৭ গ্রাম, িকণরা- ৬.৭ গ্রাম, কযালরসয়াম- ২১০ রমরলগ্রাম, কযাতরাটিন- ১৮৭ মাইতরাগ্রাম, রভটারমন রব-১- ০.১ 

রমরলগ্রাম, রভটারমন রব-২- ০.০৫ রমরলগ্রাম ও রভটারমন রস- ৯ রমরলগ্রাম রতয়তছ। 

েতের উৎস : 

কৃরি ডাইরর, কৃরি েে সারভ ণস. ২০১৭। 

 



বীজ ও বীজেলা 

বণ ণনা : নাস ণারী বা বীজেলায় চারা বেরী কতর জরমতে লাগাতনা উত্তম। 

বীজ ও বীজেলার িকারতভে : 

মাোয় ও নাস ণাররতে পরল ব্যাতগ বীজ বপন করা যায়। 

 

 

ভাল বীজ রনব ণাচন : 

বপতনর জন্য নরাগমুক্ত, পররষ্কার, পররপুষ্ট্ বীজ ব্যবহার রনরিে করতে হতব। কারণ ভাল বীজ মাতন সবল চারা। আর নরাগারান্ত বীজ নথতক 

বীজেলায় সহতজই নরাগ ছড়ায়। 

বীজেলা িস্তুেকরণ : বীজেলা বেরর ও বপন পদ্ধরেিঃ নাস ণারী বা বীজ েলায় চারা বেরী কতর জরমতে লাগাতনা উত্তম। ৫০:৫০ অনুপাতে 

পচা নগাবর বা কতপাষ্ট্ ও মাটি একতত্র রমরিতয় ৬ x ৮ ইরঞ্চ সাইতজর পরলরথতনর ব্যাতগ ভতর রনন। িরে ব্যাতগ ১ টি কতর বীজ বপন করুন। 

সাধারণে মাো নথতক মাোর দূরত্ব ৬০-৭০ ইরঞ্চ আর লাইন নথতক লাইতনর দূরত্ব ৭০-৮০ ইরঞ্চ রাখুন। মাোয় নরাপনিঃ চারার বয়স ১৬-২০ 

রেন হতল পরলব্যাগ সররতয় মাোয় চারা নরাপণ করুন। মাো বেরীিঃ ৬০-৭০ ইরঞ্চ দূরতত্ব গভীর ও ১২ ইরঞ্চ ব্যাতসর গেণ/মাো বেরী করুন এবাং 

লাইন নথতক লাইন দূরত্ব ৭০-৮০ ইরঞ্চ। 

 

 

বীজেলা পররচচ ণা : বীজেলা/ পরল ব্যাগ শুরকতয় এতল হালকা নসচ রেন। নরাগ ও নপাকামাকতড়র আরমণ নেো রেতল ব্যবস্থা রনন। 

েতের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত হােবই, বাাংলাতেি কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, নসতেম্বর, ২০১৭। 

 

বপন / নরাপনপদ্ধরে 

চািপদ্ধরে : 

জরম রনব ণাচন কতর ৩/৪টি চাি ও মই রেতয় জরম বেরর কতর রনতে হতব। োরপর ৮ নথতক ১০ ফুট (৯৬-১২০ ইরঞ্চ) দূতর দূতর মাো বা গেণ 

বেরর কতর রনতে হতব। ৩৬ ইরঞ্চ চওড়া ও ৩০ ইরঞ্চ গভীর গেণ কতর গতেণর মাটি গতেণর একপাতি এক সপ্তাহ নরতে গতেণ আতলা-বাোস 

িতবতির ব্যবস্থা রনতে হতব। সপ্তাহ পর িরে মাোয় বা গতেণ পচা নগাবর বা আবজণনা পচা সার ১০ নকরজ, বেল সার ২০০ গ্রাম, রিপল সুপার 

ফসতফট সার ১২৫ গ্রাম ও ছাই ২ নকরজ একতত্র গতেণর পাতি রাো ওপতরর মাটির সতে রমরিতয় গেণ ভরাট কতর রেতে হতব। োরপর িরে 

মাোয় বা গতেণ ৩/৪টি সুস্থ-সবল রনতরাগ বীজ বুনতে হতব। চারা গজাতনার সুরবধাতথ ণ ১০-১২ র্ণ্টা বীজতক রভরজতয় নরতে োরপর গেণ বা 

মাোয় বুনতে হতব। বীজ নবানার পর মাোয় রস না থাকতল হালকাভাতব পারন নসচ নেয়ার ব্যবস্থা রনতে হতব। বারণরজযকভাতব চাতির জন্য 

রবর্ািরে এক নথতক নসায়া নকরজ বীতজর িতয়াজন হতয় থাতক। রডকতয়রলাংিঃ চারার বয়স ৪০-৪৫ হতল রিতমর ডগা পরস্পর প্যাচ নলতগ 

যায়। এতে ডগার বৃ্রদ্ধ এবাং ফুল-ফল ধারণ ব্যহে হয়। এজন্য প্যাচ ছারড়তয় রেন। 

েতের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত হােবই, বাাংলাতেি কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসতেম্বর, ২০১৭। 

 

মাটি ও সার ব্যবস্থাপনা 

মৃরত্তকা পরীক্ষা গতবিণাগাতরর ঠিকানা : 

মাটির ধরন এিং মাটি পরীক্ষার জন্য মৃশিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনশিটিউট এর সহায়তা শনষত হষি। 

মৃশিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনশিটিউট শিস্তাশরত জানষত শিক করুন 

http://www.srdi.gov.bd/


সার পরররচরে : 

সার পশরশচশত শিস্তাশরত জানষত শিক করুন 

 

 

নভজাল সার নচনার উপায় : 

ভেজাল সার িনাক্তকরণ সম্পষকে শিস্তাশরত জানষত শিক করুন 

 

 

ফসতলর সার সুপাররি : 

  

সাষরর নাম িতক প্রশত সার ভহক্টর প্রশত সার 

ভ াির/ জজি সার ১.৫ ভকশজ ১০ টন 

ইউশরয়া ১০০.০০ গ্রাম ২৫ ভকশজ 

টিএসশপ ৩৬০.০০ গ্রাম ৯০ ভকশজ 

এমওশপ ২৪০.০০ গ্রাম ৬০ ভকশজ 

শজপসাম ২০.০০ গ্রাম ৫ ভকশজ 

ভিাশরক এশসড ২০.০০ গ্রাম ৫ ভকশজ 

  

নিি চাতির সময় সম্পূণ ণ নগাবর সার এবাং রজপসাম সবটুক রছটিতয় জরমতে িতয়াগ কতর চাি রেতয় মাটির সাতথ ভালভাতব রমরিতয় রেতে 

হতব। বীজ বপন বা চারা নরাপতণর ৪-৫ রেন আতগই ইউররয়া ও পটাি সাতরর অতধ ণক এবাং টিএসরপ সাতরর সবটুক একতত্র রছটিতয় িতয়াগ 

কতর মাোর মাটির সাতথ (৪ ইরঞ্চ গভীর পয ণন্ত) নকাোতলর দ্বারা হালকাভতব করপতয় মাটির সাতথ ভালভাতব রমরিতয় রেতে হতব। 

বপন/তরাপতণর ৩০ রেন পর বারক অতধ ণক ইউররয়া এবাং পটাি সার মাোয় উপরর িতয়াগ করতে হতব। রিতমর জরমতে সার উপরর িতযা়তগর 

কাজ দুই রকরেতে করতে হয়। িথম রকরে চারাগজাতনার এক মাস পর এবাং রদ্বেীয় রকরে গাতছ দুই-চারটি ফুল ধরার সময।় িরে রকরেতে 

মাো িরে ২৫ গ্রাম ইউররয়া (িেক িরে) ও ২৫ গ্রাম (িেক িরে) এমওরপ সার গাতছর নগাডা়র চাররেতক (তগাড়া নথতক ৪-৫ ইরঞ্চ দূতর) 

উপরর িতয়াগ কতর মাটির সাতথ ভাতলা ভাতব রমরিতয় রেতে হতব। সারিতয়াতগর সময় মাটিতে রতসর অভাব হতল ঝাঁঝরর রেতয় পারন নসচ 

রেতে হতব। 

অনলাইন সার সুপাশরি শিস্তাশরত জানষত শিক করুন 

েতের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত হােবই, বাাংলাতেি কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসতেম্বর, ২০১৭। 

 

নসচ ব্যবস্থাপনা 

নসচ ও রনকাি পদ্ধরে : 

1 : নকান অবস্থাতেই গাতছর নগাড়ায় পারন যাতে না জতম নসরেতক নেয়াল রােতে হতব। শুষ্ক নমৌসুতম জরমতে িতয়াজন মে নসচ রেতে হতব। 

মাতঝ মাতঝ মাটি রনড়ারন রেতয় আলগা কতর রেতে হতব। এছাড়া গাছ যেন ১৫ নথতক ২০ নসরিরমটার লম্বা হতব েেন মাোয় গাতছর নগাড়ার 

পাতি বাঁতির ডগা মাটিতে পু ুঁতে বাউরনর ব্যবস্থা করতে হতব। 

https://drive.google.com/open?id=1gR790YRQov5sKrNPR5RB_90jp3Nj6ptd
https://drive.google.com/open?id=17AJ4Rop7x7UDu1bfNoVjYSiOSe5M8him
http://www.frs-bd.com/


 

লবণাক্ত এলাকায় নসচ িযুরক্ত : 

কলরস রেতয় রিপ নসচ রেন। কলরসর রনতচ রিল নমরিন রেতয় নছাট রছদ্র কতর োতে পাতটর আঁি িতবি করাতে হতব। কলরস মাোর 

মাঝোতন এমন ভাতব বসাতে হতব নযন রছদ্র ও আঁি মাটির রনতচ থাতক। কলরসর রছতদ্রর সাতথ যুক্ত পাতটর আঁি আতে আতে গাতছর নগাঁড়ায় 

পারন সরবরাহ করতব। মাো সবসময় রভজা থাকতব ফতল লবনাক্ত পারন উপতর উতে আসতবনা। 

েতের উৎস : 

েরক্ষণাঞ্চতলর উপতযাগী কৃরি িযুরক্ত, বাাংলাতেি কৃরি গতবিণা কাউরিল, নতভম্বর, ২০১৩। 

 

আগাছা ব্যবস্থাপনা 

আগাছার নাম : হারেসু ুঁড় 

আগাছা জন্মাতনার নমৌসুম : েররতফ জম্মায়। সাধারণে নম-জুন/ ববিাে–বজযষ্ঠ মাতস বীজ অাংকররে হয়। অতক্টাবর-নতভম্বর/ আরিন-কারেণক 

মাতসর রেতক ফুল হয়। 

িরেকাতরর উপায় : 

জরম রনয়রমে জরম পয ণতবক্ষণ করুন। নসচ ও সার নেবার পর নজা আসা মাত্র আগাছা েমন করতে হতব। 

েতের উৎস : 

েরক্ষণাঞ্চতলর উপতযাগী কৃরি িযুরক্ত, বাাংলাতেি কৃরি গতবিণা কাউরিল, নতভম্বর, ২০১৩। 

 

আগাছার নাম : মুথা / ভাোইল 

আগাছা জন্মাতনার নমৌসুম : েররতফ নবরি বাতড়। আিাঢ় নথতক কারেণক/ জুন নথতক অতক্টাবতরর মাতঝ ফুল নফাতট ও বীজ পররপক্ক হয়। 

িরেকাতরর উপায় : 

নসচ ও সার নেবার পর নজা আসা মাত্র আগাছা েমন করুন। চারা গজাতনার ২০-২৫ রেন পর আগাছা েমন করতে হতব। গাছ খুব র্ন থাকতল 

পােলা কতর রেতে হতব। িরে বগ ণরমটাতর ররব নমৌসুতম ৫০-৬০টি এবাং েররফ নমৌসুতম ৪০-৫০টি চারা রাো উত্তম। ৪০ রেন আগাছা মুক্ত 

রাখুন। 

েতের উৎস : 

েরক্ষণাঞ্চতলর উপতযাগী কৃরি িযুরক্ত, বাাংলাতেি কৃরি গতবিণা কাউরিল, নতভম্বর, ২০১৩। 

 

আগাছার নাম : রিয়ালমুেরা 

আগাছা জন্মাতনার নমৌসুম : ররব নমৌসুতমর। 

আগাছার ধরন : বীজ রেতয় বাংি রবোর র্তট। 

িরেকাতরর উপায় : 

জরম রনয়রমে জরম পয ণতবক্ষণ করুন। নসচ ও সার নেবার পর নজা আসা মাত্র আগাছা েমন করতে হতব। 

েতের উৎস : 

েরক্ষণাঞ্চতলর উপতযাগী কৃরি িযুরক্ত, বাাংলাতেি কৃরি গতবিণা কাউরিল, নতভম্বর, ২০১৩। 



 

আগাছার নাম : রিয়াল কাঁটা 

আগাছা জন্মাতনার নমৌসুম : িীতের শুরুতে চারা জম্মায়, বসতন্ত েথা ফাল্গুন-বচতত্র ফুল নফাতট এবাং বচত্র-ববিাতে বীজ পাতক। 

আগাছার ধরন : বীজ রেতয় বাংি রবোর র্তট। 

িরেকাতরর উপায় : 

জরম রনয়রমে জরম পয ণতবক্ষণ করুন। নসচ ও সার নেবার পর নজা আসা মাত্র আগাছা েমন করতে হতব। 

েতের উৎস : 

েরক্ষণাঞ্চতলর উপতযাগী কৃরি িযুরক্ত, বাাংলাতেি কৃরি গতবিণা কাউরিল, নতভম্বর, ২০১৩। 

 

আবহাওয়া ও দুতয ণাগ ব্যবস্থাপনা 

বাাংলা মাতসর নাম : আিাঢ ়

ইাংতররজ মাতসর নাম : জুন 

ফসল ফলতনর সময়কাল : সারা বছর 

দুতয ণাতগর নাম : অরেবরষ্ট্ ও জলাবদ্ধো 

দুতয ণাগ পূব ণিস্তুরে : 

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

দুতয ণাগকালীন/দুতয ণাগ পরবেী িস্তুরে : 

জরমর পারন নবর করার জন্য নালা নকতট রেন। 

িস্তুরে : পারন নবর কতর নেয়ার জন্য নালা বেরর ও নমরামে কতর রাখুন। 

েতের উৎস : 

েরক্ষণাঞ্চতলর উপতযাগী কৃরি িযুরক্ত, বাাংলাতেি কৃরি গতবিণা কাউরিল, নতভম্বর, ২০১৩। 

 

নপাকামাকড় 

নপাকার নাম : রিতমর জাব নপাকা 

নপাকা নচনার উপায় : খুব নছাট সবুজাভ সাো, নরম নেহ রবরিষ্ট্। 

ক্ষরের ধরণ : পাো, ফুল ও করচ ফতলর রস চুতি োয়। োছাড়া এই নপাকা হলুে নমাজাইক ভাইরাস নরাগ ছড়ায়। 

আরমতণর পয ণায় : বাড়ন্ত পয ণায়, চারা 

ফসতলর নয অাংতি আরমণ কতর : পাো , করচ পাো , ফল , ফুল 

নপাকার নযসব ের ক্ষরে কতর : পূণ ণ বয়স্ক , রনম্ফ 

ব্যবস্থাপনা : 



আরমণ নবরি হতল ইরমডাতলাতরারিড জােীয় কীটনািক (তযমনিঃ এডমায়ার অথবা টিতডা ৭-১০ রম.রল./ ২ মুে ১০ রলটার পারনতে রমরিতয়) 

১০ রেন পর পর ২-৩ বার নে করুন। নে করার পর ১৫ রেতনর মতে নসই সবরজ োতবন না বা রবরর করতবন না। ঔিধ নে করায় 

সেকণো অবলম্বন করতে হতব। 

িালাইনািষকর শিস্তাশরত তষের জন্য শেশজট করুন 

িালাইনািক ব্যিহাষরর সতকেতা সম্পষকে শিস্তাশরত জানষত শিক করুন 

পূব ণ-িস্তুরে : 

পররচ্ছন্ন চািাবাে করুন। রনয়রমে ফসল পয ণতবক্ষন করতে হতব। 

অন্যান্য : 

সাবানযুক্ত পারন নে করা যায় অথবা আধাভাো রনমবীতজর পারন (১ রলটার পারনতে ৫০ গ্রাম রনমবীজ নভতে ১২ র্িা রভরজতয় নরতে 

নেঁতক রনতে হতব) 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 রমরিতয় ব্যবহার করা যায়। 

েতের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত হােবই, বাাংলাতেি কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসতেম্বর, ২০১৭। সমরিে বালাই ব্যবস্থাপনা ও রবরভন্ন ফসতলর 

ক্ষরেকারক নপাকামাকড় েমন, কীটেত্ত্ব রবভাগ, বাাংলাতেি কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট, ২০১৭। 

 

নপাকার নাম : রিতমর র্াস ফরড়াং 

নপাকা নচনার উপায় : বাোরম নথতক নমতট সবুজ রতের লম্বা ফরড়াং নপাকা। 

ক্ষরের ধরণ : পাোর রিরার মাঝোতনর বা পাতির অাংি নেতয় নফতল। োই সাতলাকসাংতেিতণর হার কতম এবাং ফলন কম হয়। 

আরমতণর পয ণায় : বাড়ন্ত পয ণায়, ফতলর বাড়ন্ত পয ণায় 

ফসতলর নয অাংতি আরমণ কতর : পাো , করচ পাো 

নপাকার নযসব ের ক্ষরে কতর : সব , পূণ ণ বয়স্ক 

ব্যবস্থাপনা : 

এটি সাধারণে নেমন ক্ষরেকর নয়, েতব ব্যাপক আরমণ হতল ডায়ারজনন জােীয় কীটনািক (তযমনিঃ সারব ণয়ন ৬০ ইরস ৩০ রমরলরলটার 

িরে ১০ রলটার পারনতে রমরিতয়) ১০ রেন পর পর ২-৩ বার নে করতে করুন। নে করার পর ১৫ রেতনর মতে নসই সবরজ োতবন না বা 

রবরর করতবন না। ঔিধ নে করায় সেকণো অবলম্বন করতে হতব। 

িালাইনািষকর শিস্তাশরত তষের জন্য শেশজট করুন 

িালাইনািক ব্যিহাষরর সতকেতা সম্পষকে শিস্তাশরত জানষত শিক করুন 

পূব ণ-িস্তুরে : 

জরম পররষ্কার পররচ্ছন্ন রাখুন। ডাল পুতে পারে বসার ব্যবস্থা (রবর্া িরে ৮-১০ টি)করুন। রনয়রমে মাে পররেি ণন কতর আরমতণর শুরুতেই 

ব্যবস্থা রনন। 

  

অন্যান্য : 

আতলাক ফাঁে ব্যবহার করুন।  

আষলাক ফাঁদ সম্পষকে শিস্তাশরত জানষত শিক করুন 

http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
https://drive.google.com/open?id=1Bc0N4zL0srQb4D66luy-ts-hyFz_YM4Q


েতের উৎস : 

সমরিে বালাই ব্যবস্থাপনা ও রবরভন্ন ফসতলর ক্ষরেকারক নপাকামাকড় েমন, কীটেত্ত্ব রবভাগ, বাাংলাতেি কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট, ২০১৭। 

 

নপাকার নাম : রিতমর ক্ষুদ্র লাল মাকড় নপাকা 

নপাকা নচনার উপায় : লাল বা হলতে বাোরম। পাো নাই। পাোর রনতচর রেতক বা কুঁরড়তে জমাটতবতধ ত্থাতক। নেহ নরম রডম্বাকার। 

ক্ষরের ধরণ : পাোর উতটা রেতক বতস রস চুতস োওয়ার কারতণ পাোর আকৃরে নষ্ট্ হয় এবাং রববণ ণ হতয় কচঁতক যায়। আরান্ত স্থান িথতম 

রবন্দু রবন্দু হলুে ও পতর সাো হতয় যায়। গাতছর বরদ্ধ কতম যায়। 

আরমতণর পয ণায় : বাড়ন্ত পয ণায়, ফতলর বাড়ন্ত পয ণায় 

ফসতলর নয অাংতি আরমণ কতর : পাো , করচ পাো 

নপাকার নযসব ের ক্ষরে কতর : সব , পূণ ণ বয়স্ক 

ব্যবস্থাপনা : 

আরমণ নবরি হতল নফরনিরথয়ন জােীয় কীটনািক (তযমনিঃ সুরমরথয়ন বা ফরলরথয়ন ২০ রমরলরলটার িরে ১০ রলটার পারনতে রমরিতয়) ১০ 

রেন পর পর ২-৩ বার ভালভাতব নে করুন। নে করার পর ১৫ রেতনর মতে নসই সবরজ োতবন না বা রবরর করতবন না। ঔিধ নে করায় 

সেকণো অবলম্বন করতে হতব। 

িালাইনািষকর শিস্তাশরত তষের জন্য শেশজট করুন 

িালাইনািক ব্যিহাষরর সতকেতা সম্পষকে শিস্তাশরত জানষত শিক করুন 

  

পূব ণ-িস্তুরে : 

আরান্ত পাো সাংগ্রহ কতর ধ্বাংস করুন। 

অন্যান্য : 

নক্ষে পররষ্কার করুন। 

েতের উৎস : 

সমরিে বালাই ব্যবস্থাপনা ও রবরভন্ন ফসতলর ক্ষরেকারক নপাকামাকড় েমন, কীটেত্ত্ব রবভাগ, বাাংলাতেি কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট, ২০১৭। 

 

নপাকার নাম : রিতমর পাোতমাড়াতনা নপাকা 

নপাকা নচনার উপায় : হালকা হলতে নথতক হালকা বাোরম পাোযুক্ত মথ। উভয় পাোয় আড়াআরড় কাতলা নরো আতছ। 

ক্ষরের ধরণ : কীড়া অবস্থায় পাো নমাড়ায় এবাং সবুজ অাংি োয়। এটি সাধারণে করচ পাোগুতলা আরমণ কতর থাতক। 

আরমতণর পয ণায় : বাড়ন্ত পয ণায়, ফতলর বাড়ন্ত পয ণায় 

ফসতলর নয অাংতি আরমণ কতর : পাো , করচ পাো 

নপাকার নযসব ের ক্ষরে কতর : কীড়া 

ব্যবস্থাপনা : 

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


আরমণ নবরি হতল নফরনিরথয়ন জােীয় কীটনািক (তযমনিঃ সুরমরথয়ন বা ফরলরথয়ন ২০ রমরলরলটার িরে ১০ রলটার পারনতে রমরিতয়) ১০ 

রেন পর পর ২-৩ বার ভালভাতব নে করুন। নে করার পর ১৫ রেতনর মতে নসই সবরজ োতবন না বা রবরর করতবন না। ঔিধ নে করায় 

সেকণো অবলম্বন করতে হতব। 

িালাইনািষকর শিস্তাশরত তষের জন্য শেশজট করুন 

িালাইনািক ব্যিহাষরর সতকেতা সম্পষকে শিস্তাশরত জানষত শিক করুন 

পূব ণ-িস্তুরে : 

জরম পররস্কার পরচ্ছন্ন রাখুন। ডাল পুতে পারে বসার ব্যবস্থা (রবর্া িরে ৮-১০ টি)করুন। রনয়রমে মাে পররেি ণন কতর আরমতণর শুরুতেই 

ব্যবস্থা রনন। 

অন্যান্য : 

আরান্ত পাো সাংগ্রহ কতর ধ্বাংস করুন। 

েতের উৎস : 

সমরিে বালাই ব্যবস্থাপনা ও রবরভন্ন ফসতলর ক্ষরেকারক নপাকামাকড় েমন, কীটেত্ত্ব রবভাগ, বাাংলাতেি কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট, ২০১৭। 

 

নপাকার নাম : রিতমর রিপস নপাকা 

নপাকা নচনার উপায় : নরম, কাতলা নপাকা। মাথার উকতনর মে। বাচ্চা অনুরূপ, সাোতট। 

ক্ষরের ধরণ : করচ পাো ও ডগার রস শুতি নেতয় গাছতক দুব ণল কতর নফতল । ফুল ও করচ ফতল আরমতণর কারতণ ফতল োগ হয়। 

আরমতণর পয ণায় : বাড়ন্ত পয ণায়, চারা 

ফসতলর নয অাংতি আরমণ কতর : ডগা , করচ পাো , ফল , ফুল 

নপাকার নযসব ের ক্ষরে কতর : সব , পূণ ণ বয়স্ক 

ব্যবস্থাপনা : 

আরমণ নবরি হতল ইরমডাতলাতরারিড জােীয় কীটনািক (তযমনিঃ এডমায়ার অথবা টিতডা ৭-১০ রমরলরলটার/ ২ মুে ১০ রলটার পারনতে 

রমরিতয়) ১০ রেন পর পর ২-৩ বার নে করতে হতব। নে করার পর ১৫ রেতনর মতে নসই সবরজ োতবন না বা রবরর করতবন না। ঔিধ 

নে করায় সেকণো অবলম্বন করতে হতব। 

িালাইনািষকর শিস্তাশরত তষের জন্য শেশজট করুন 

িালাইনািক ব্যিহাষরর সতকেতা সম্পষকে শিস্তাশরত জানষত শিক করুন 

পূব ণ-িস্তুরে : 

পররছন্ন চািাবাে করুন। সুিম সার িতয়াগ করুন। রনয়রমে ফসল পয ণতবক্ষণ করুন। আরমতণর শুরুতে রকছু নকতরারসন/ সাবাতনর 

গুড়া(৫গ্রাম)/ রনতমর রস ১ রলটার পারনতে রমরিতয় নজাতর নে কতরও এ নপাকা োড়ান যায়। নেঁয়াজ,রসুন এ জােীয় বা ধাতনর বীজেলা 

কাতছ থাকতল সেকণ থাকন। 

অন্যান্য : 

সাো রে আকয ণণ কতর রবধায় সাো আোতলা ফাঁে ব্যবহার করুন। ৫ গ্রাম সাবাতনর গুড়া ও রনতমর রস ১ রলটার হাতর পারনতে রমরিতয় নে 

করুন। 

েতের উৎস : 

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


কৃরি িযুরক্ত হােবই, বাাংলাতেি কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসতেম্বর, ২০১৭। সমরিে বালাই ব্যবস্থাপনা ও রবরভন্ন ফসতলর 

ক্ষরেকারক নপাকামাকড় েমন, কীটেত্ত্ব রবভাগ, বাাংলাতেি কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট, ২০১৭। 

 

নপাকার নাম : রিতমর কযাতবজ লুপার নপাকা বা নর্াড়া নপাকা 

নপাকা নচনার উপায় : পাো গাঢ় বাোরম রতের। রডম নছাট নগালাকার নমতট সাো। কীড়া সবুজ েতব হালকা কাল হতে পাতর। নেতহ লম্বালরম্ব 

গাঢ় নডারাকাটা োগ আতছ। িরীতরর রপছতনর তুলনায় সামতনর রেক অতপক্ষাকৃে সরু। 

ক্ষরের ধরণ : পাো নেতয় পাোয় নছাট বড় রছদ্র কতর নফতল। এ নপাকা উপকারর নপাকা দ্বারা রনয়ন্ত্রতণ রাো যায়। োই নেমন ক্ষরে করতে 

পাতরনা। েতব এতের সাংখ্যা নবরি নবতড় নগতল ক্ষরে সাধন করতে পাতর। 

আরমতণর পয ণায় : বাড়ন্ত পয ণায়, ফতলর বাড়ন্ত পয ণায় 

ফসতলর নয অাংতি আরমণ কতর : পাো , করচ পাো 

নপাকার নযসব ের ক্ষরে কতর : কীড়া 

ব্যবস্থাপনা : 

অরে আরমণ না হতল রাসায়রনক ব্যবস্থা গ্রহতণর িতয়াজন ননই। অরে আরমতণ সাইপারতমথররন জােীয়  বালাইনািক (তযমনিঃ কট বা 

ম্যারজক ১০ রমরলরলটার িরে ১০ রলটার পারনতে রমরিতয়) সকাতলর পতর সাঁতজর রেতক ১০ রেন পর পর ২-৩ বার নে করুন। নে করার 

পর ১৫ রেতনর মতে নসই সবরজ োতবন না বা রবরর করতবন না। ঔিধ নে করায় সেকণো অবলম্বন করতে হতব। 

িালাইনািষকর শিস্তাশরত তষের জন্য শেশজট করুন 

িালাইনািক ব্যিহাষরর সতকেতা সম্পষকে শিস্তাশরত জানষত শিক করুন 

পূব ণ-িস্তুরে : 

জরম পররস্কার পরচ্ছন্ন রাখুন। জরমর আতি পাতি আগাছা থাকতল ো পররস্কার কতর নফলুন। রনয়রমে মাে পররেি ণন কতর আরমতণর শুরুতেই 

ব্যবস্থা রনন। 

অন্যান্য : 

পাোর রনতচর রেতক রডম নেেতল ো তুতল ধ্বাংস করুন। নপাকা সতমে পাোটি তুতল পাতয় মারড়তয় বা গতেণ চাপা রেতয় মারুন। 

েতের উৎস : 

সমরিে বালাই ব্যবস্থাপনা ও রবরভন্ন ফসতলর ক্ষরেকারক নপাকামাকড় েমন, কীটেত্ত্ব রবভাগ, বাাংলাতেি কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট, ২০১৭। 

 

নপাকার নাম : রিতমর ফল রছদ্রকারী নপাকা 

নপাকা নচনার উপায় : মাঝারর আকাতর এবাং বাোরম/ নমতট রতের নডারাকাটা মথটির পাো। নেতহ োড়া োড়া শু ুঁয়া থাতক। ১৮-২৫ রেতনর 

মাতঝ বড় হয়। 

ক্ষরের ধরণ : ফল ও বীজ রছদ্র কতর নষ্ট্ কতর । 

আরমতণর পয ণায় : বাড়ন্ত পয ণায়, ফতলর বাড়ন্ত পয ণায় 

ফসতলর নয অাংতি আরমণ কতর : ফল , বীজ 

নপাকার নযসব ের ক্ষরে কতর : কীড়া 

ব্যবস্থাপনা : 

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


আরমণ নবরি হতল কইনালফস জােীয় কীটনািক (তযমনিঃ রকনালাক্স অথবা নকাতরালাক্স ২৫ েরল ১০ রমরলরলটার /২মুে) অথবা 

থায়ারমথক্সাম+তলাথায়ারারনরলিল জােীয় কীটনািক (ভরলউম নেরক্স ৫ রমরলরলটার / ১মুে) অথবা সাইপারতমরিন জােীয় কীটনািক 

(ওোে ২০ রমরলরলটার অথবা ম্যারজক অথবা কট ১০ রমরলরলটার ) িরে ১০ রলটার পারনতে রমরিতয় িরে ৫ িেতক ১০ রেন পর পর ২-৩ 

বার নে করতে হতব। নে করার পর ১৫ রেতনর মতে নসই সবরজ োতবন না বা রবরর করতবন না। ঔিধ নে করায় সেকণো অবলম্বন 

করতে হতব। 

িালাইনািষকর শিস্তাশরত তষের জন্য শেশজট করুন 

িালাইনািক ব্যিহাষরর সতকেতা সম্পষকে শিস্তাশরত জানষত শিক করুন 

  

পূব ণ-িস্তুরে : 

আগাম বীজ ও সুিম সার ব্যবহার করুন। গাতছর রনতচ ঝতর পড়া ফুল, ফল ও পাো সাংগ্রহ কতর মাটির রনতচ পু ুঁতে নফলুন। রনয়রমে মাে 

পররেি ণন কতর আরমতণর শুরুতেই ব্যবস্থা রনন। 

অন্যান্য : 

১ রলটার পারনতে ৫০ গ্রাম আধাভাো রনমবীজ ১২ র্িা রভরজতয় নরতে, নেঁতক আরান্ত গাতছ ১০ রেন পর পর ৩ বার নে করতল এই নপাকা 

রনয়ন্ত্রন করা যায়। 

েতের উৎস : 

সমরিে বালাই ব্যবস্থাপনা ও রবরভন্ন ফসতলর ক্ষরেকারক নপাকামাকড় েমন, কীটেত্ত্ব রবভাগ, বাাংলাতেি কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট, ২০১৭। 

নপাকার নাম : রিতমর পাো সুড়েকারী নপাকা 

নপাকা নচনার উপায় : পূণ ণবয়স্ক নপাকা বাোরম রতের। কীড়ার মাথা বাোরম এবাং নেহ হলুোভ নথতক হালকা সবুজ রতের। 

ক্ষরের ধরণ : খুতে কীড়া পাোর দুইপাতির সবুজ অাংি নেতয় নফতল। োই পাোর উপর আঁকা বাঁকা নরোর মে োগ পতড় এবাং পাো 

শুরকতয় ঝতড় যায়। 

আরমতণর পয ণায় : বাড়ন্ত পয ণায়, ফতলর বাড়ন্ত পয ণায় 

ফসতলর নয অাংতি আরমণ কতর : পাো 

নপাকার নযসব ের ক্ষরে কতর : সব , পূণ ণ বয়স্ক 

ব্যবস্থাপনা : 

অরে আরমণ না হতল রাসায়রনক ব্যবস্থা গ্রহতণর িতয়াজন ননই। অরে আরমতণ সাইপারতমথররন জােীয় বালাইনািক (তযমনিঃ কট বা 

ম্যারজক ১০ রমরল রলটার িরে ১০ রলটার পারনতে রমরিতয়) সকাতলর পতর সাঁতজর রেতক ১০ রেন পর পর ২-৩ বার নে করুন। নের পুতব ণ 

োবারতযাগ্য লো ও ফল নপতড় রনন। নে করার পর ১৫ রেতনর মতে সবরজ রবিাক্ত থাকতব। ঔিধ নে করায় সেকণো অবলম্বন করতে 

হতব। 

িালাইনািষকর শিস্তাশরত তষের জন্য শেশজট করুন 

িালাইনািক ব্যিহাষরর সতকেতা সম্পষকে শিস্তাশরত জানষত শিক করুন 

পূব ণ-িস্তুরে : 

আগাম বীজ বপন করুন। সুিম সার ব্যবহার করুন। সঠিক দুরতত্ব চারা নরাপন করুন। 

অন্যান্য : 

পাোয় রডম নেেতল ো তুতল ধ্বাংস করুন। নপাকা সতমে পাোটি তুতল পাতয় মারড়তয় বা গতেণ চাপা রেতয় মারুন। 

েতের উৎস : 

http://pest2.bengalsols.com/
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সমরিে বালাই ব্যবস্থাপনা ও রবরভন্ন ফসতলর ক্ষরেকারক নপাকামাকড় েমন, কীটেত্ত্ব রবভাগ, বাাংলাতেি কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট, ২০১৭। 

নপাকার নাম : রিতমর কাঁোতল নপাকা 

নপাকা নচনার উপায় : নছাট রডম্বাকার ও লালতচ বা হলতে রতের িক্ত আবরতণর নপাকা। কীড়া হলতে রতের ও চযাো, লম্বাতট। 

ক্ষরের ধরণ : পূণ ণ বয়স্ক রবটল ও গ্রাব উভতয়ই পাো োয়। আরান্ত পাো ঝাঁঝরা করার ফতল পাো শুরকতয় যায় এবাং ঝতর পতড়। 

আরমতণর পয ণায় : বাড়ন্ত পয ণায়, ফতলর বাড়ন্ত পয ণায় 

ফসতলর নয অাংতি আরমণ কতর : পাো 

নপাকার নযসব ের ক্ষরে কতর : সব , পূণ ণ বয়স্ক 

ব্যবস্থাপনা : 

আরমণ নবরি হতল নফরনিরথয়ন জােীয় কীটনািক (তযমনিঃ সুরমরথয়ন বা ফরলরথয়ন ২০ রমরলরলটার িরে ১০ রলটার পারনতে রমরিতয়) ১০ 

রেন পর পর ২-৩ বার ভালভাতব নে করুন। নে করার পর ১৫ রেতনর মতে নসই সবরজ োতবন না বা রবরর করতবন না। ঔিধ নে করায় 

সেকণো অবলম্বন করতে হতব। 

িালাইনািষকর শিস্তাশরত তষের জন্য শেশজট করুন 

িালাইনািক ব্যিহাষরর সতকেতা সম্পষকে শিস্তাশরত জানষত শিক করুন 

পূব ণ-িস্তুরে : 

জরম পররষ্কার পররচ্ছন্ন রাখুন। পরজীবী নবালো সাংরক্ষণ করুন। রনয়রমে মাে পররেি ণন কতর আরমতণর শুরুতেই ব্যবস্থা রনন। 

অন্যান্য : 

গাতছর পাোর রনচ রেক রেতয় ছাই রছটান। রডম ও কীড়া নষ্ট্ করা এবাং নপাকা সাংগ্রহ কতর নমতর নফলুন। 

েতের উৎস : 

সমরিে বালাই ব্যবস্থাপনা ও রবরভন্ন ফসতলর ক্ষরেকারক নপাকামাকড় েমন, কীটেত্ত্ব রবভাগ, বাাংলাতেি কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট, ২০১৭। 

 

নরাগ 

নরাতগর নাম : রিতমর নমাজাইক নরাগ 

নরাতগর কারণ : ভাইরাস 

ক্ষরের ধরণ : গাতছ হলুে ও গাঢ় সবুজ নছাপ নছাপ নমাজাইক করা পাো নেো নেয়। 

ফসতলর নয পয ণাতয় আরমণ কতর : বাড়ন্ত পয ণায় , চারা 

ফসতলর নয অাংতি আরমণ কতর : কাণ্ড , পাো 

ব্যবস্থাপনা : 

জরম নথতক আরান্ত গাছ তুতল নফলুন অথবা ডালা নকতট রেন। জাব নপাকা এ নরাতগর বাহক, এ নপাকা েমতন ইরমডাতলাতরারিড জােীয় 

কীটনািক (তযমনিঃ এডমায়ার অথবা টিতডা ৭-১০ রম.রল./ ২ মুে ) ১০ রলটার পারনতে রমরিতয়) ১০ রেন পর পর ২-৩ বার নে করুন। নে 

করার পর ১৫ রেতনর মতে সবরজ রবিাক্ত থাকতব। নে করার পর ১৫ রেতনর মতে নসই সবরজ োতবন না বা রবরর করতবন না। ঔিধ নে 

করায় সেকণো অবলম্বন করতে হতব। 

িালাইনািষকর শিস্তাশরত তষের জন্য শেশজট করুন 

িালাইনািক ব্যিহাষরর সতকেতা সম্পষকে শিস্তাশরত জানষত শিক করুন 

http://pest2.bengalsols.com/
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পূব ণ-িস্তুরে : 

নরাগমুক্ত গাছ নথতক বীজ সাংগ্রহ করুন। 

অন্যান্য : 

সাবানযুক্ত পারন নে করা যায় অথবা আধাভাো রনমবীতজর পারন (১ রলটার পারনতে ৫০ গ্রাম রনমবীজ নভতে ১২ র্িা রভরজতয় নরতে 

নেঁতক রনতে হতব) 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 রমরিতয় ব্যবহার করা যায়।  

েতের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত হােবই, বাাংলাতেি কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, নসতেম্বর, ২০১৭। ফসতলর বালাই ব্যবস্থাপনা, নমািঃ হাসানুর 

রহমান, রদ্বেীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী, ২০১৩। 

 

নরাতগর নাম : রিতমর উইট নরাগ 

নরাতগর কারণ : ছত্রাক 

ক্ষরের ধরণ : করচ পাো হোৎ কতর ননরেতয় পতড়। পরবেীতে গাছ মারা যায়। 

ফসতলর নয পয ণাতয় আরমণ কতর : বাড়ন্ত পয ণায় , চারা 

ফসতলর নয অাংতি আরমণ কতর : কাণ্ড , কাতের নগাঁড়ায় 

ব্যবস্থাপনা : 

কপার হাইতিাক্সাইড জােীয় বালাইনািক(তযমনিঃ চযারপয়ন ২০ গ্রাম ১০ রলটার পারনতে রমরিতয়) ১০ রেন পর পর ২-৩ বার নে করতে 

হতব অথবা মাোর মাটিতে িাইতকাডারমা ৩০ গ্রাম িরে ৫০০ গ্রাম নগাবতরর সাতথ রমরিতয় ব্যবহার করুন। ঔিধ নে করায় সেকণো 

অবলম্বন করতে হতব। 

িালাইনািষকর শিস্তাশরত তষের জন্য শেশজট করুন 

িালাইনািক ব্যিহাষরর সতকেতা সম্পষকে শিস্তাশরত জানষত শিক করুন 

পূব ণ-িস্তুরে : 

আরান্ত জরমতে কতয়কবার োনাজােীয় ফসল চাি কতর আবার রিম চাি করুন। ফসল সাংগ্রতহর পর পুরােন গাছ ও আবজণনা আগুতন 

পুরড়তয় রেন। জরম বেরর করার সময় জরম গভীরভাতব চাি রেন। নবানার আতগ বীজ নিাধন করুন চারা গজাতনার পর অরেররক্ত নসচ নেওয়া 

নথতক রবরে থাকন। 

অন্যান্য : 

সম্ভব হতল আরান্ত গাছ সাংগ্রহ কতর ধ্বাংস বা পুরড়তয় নফলুন। 

েতের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত হােবই, বাাংলাতেি কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, নসতেম্বর, ২০১৭। ফসতলর বালাই ব্যবস্থাপনা, নমািঃ হাসানুর 

রহমান, রদ্বেীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী, ২০১৩। 

 

নরাতগর নাম : রিতমর পাোর োগ নরাগ 

নরাতগর কারণ : ছত্রাক 

ক্ষরের ধরণ : এ নরাতগ পাোয় ববরিষ্ট্পূণ ণ োগ নেো যায়। োতগর নকন্দ্র বাোরম বা সাোতট এবাং রকনারা কালতচ ও হলুে হতয় যায়। 

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


ফসতলর নয পয ণাতয় আরমণ কতর : বাড়ন্ত পয ণায় , ফতলর বাড়ন্ত পয ণায় 

ফসতলর নয অাংতি আরমণ কতর : কাণ্ড , পাো , ফল 

ব্যবস্থাপনা : 

কাতব ণোরজম জােীয় বালাইনািক (তযমনিঃ এইমতকারজম/ ননাইন ২০ গ্রাম ১০ রলটার পারনতে রমরিতয়) ১০রেন পর পর ২-৩ বার  নে 

করুন। ঔিধ নে করায় সেকণো অবলম্বন করতে হতব। 

িালাইনািষকর শিস্তাশরত তষের জন্য শেশজট করুন 

িালাইনািক ব্যিহাষরর সতকেতা সম্পষকে শিস্তাশরত জানষত শিক করুন 

পূব ণ-িস্তুরে : 

নবানার আতগ বীজ নিাধন করুন। সুস্থ গাছ নথতক বীজ সাংগ্রহ করুন। ফসল সাংগ্রতহর পর পররেযাক্ত অাংি ধ্বাংস করুন। 

অন্যান্য : 

আরান্ত গাছ সাংগ্রহ কতর ধ্বাংস করুন। আরান্ত পাো ও ডগা অপসারণ কতর মাটিতে পুতে নফলা বা পুরড়তয় নফলুন।  

েতের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত হােবই, বাাংলাতেি কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, নসতেম্বর, ২০১৭। ফসতলর বালাই ব্যবস্থাপনা, নমািঃ হাসানুর 

রহমান, রদ্বেীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী, ২০১৩। 

 

নরাতগর নাম : রিতমর মররচা নরাগ 

নরাতগর কারণ : ছত্রাক 

ক্ষরের ধরণ : পাোয় ও ফতল মররচারমে োগ নেো যায়। 

ফসতলর নয পয ণাতয় আরমণ কতর : বাড়ন্ত পয ণায় , ফতলর বাড়ন্ত পয ণায় 

ফসতলর নয অাংতি আরমণ কতর : কাণ্ড , পাো , ফল 

ব্যবস্থাপনা : 

িরপতকানাজল জােীয় বালাইনািক (তযমনিঃ টিট ২৫০ ইরস ৫ রমরলরলটার িরে ১০ রলটার পারনতে রমরিতয়) ১০ রেন পরপর ৩ বার নিি 

রবতকতল নে করতে হতব। বালাইনািক রছটাতনার পর ১৫ রেন ফল নোলা থাতক রবরে থাকন। নে করার পর ১৫ রেতনর মতে নসই সবরজ 

োতবন না বা রবরর করতবন না। ঔিধ নে করায় সেকণো অবলম্বন করতে হতব। 

িালাইনািষকর শিস্তাশরত তষের জন্য শেশজট করুন 

িালাইনািক ব্যিহাষরর সতকেতা সম্পষকে শিস্তাশরত জানষত শিক করুন 

পূব ণ-িস্তুরে : 

নরাগমুক্ত গাছ নথতক বীজ সাংগ্রহ করুন। বীজ লাগাতনার আগ বীজতিাধন করুন। 

অন্যান্য : 

আরান্ত ফল,পাো ও ডগা অপসারণ করুন। 

েতের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত হােবই, বাাংলাতেি কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, নসতেম্বর, ২০১৭। ফসতলর বালাই ব্যবস্থাপনা, নমািঃ হাসানুর 

রহমান, রদ্বেীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী, ২০১৩। 

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


 

নরাতগর নাম : রিতমর পাউডারী রমলরডউ 

নরাতগর কারণ : ছত্রাক 

ক্ষরের ধরণ : পাো ও গাতছর গাতয় সাো পাউডাতরর মে োগ নেো যায়, যা ধীতর ধীতর সমে পাোয় ছরড়তয় পতড়। আরান্ত নবরি হতল পাো 

হলুে বা কাতলা হতয় মারা যায়। 

ফসতলর নয পয ণাতয় আরমণ কতর : বাড়ন্ত পয ণায় , ফতলর বাড়ন্ত পয ণায় 

ফসতলর নয অাংতি আরমণ কতর : পাো , ফল 

ব্যবস্থাপনা : 

সালফার জােীয় ছত্রাকনািক (তযমনিঃ কমুলাস রডএফ ৪০ গ্রাম ১০ রলটার বা রথওরভট ৪০ গ্রাম ১০ রলটার পারনতে রমরিতয়) ১০ রেন পর 

পর ২-৩ বার নিি রবতকতলর রেতক নে করুন। নে করার পর ১৫ রেতনর মতে নসই সবরজ োতবন না বা রবরর করতবন না। ঔিধ নে 

করায় সেকণো অবলম্বন করতে হতব। 

িালাইনািষকর শিস্তাশরত তষের জন্য শেশজট করুন 

িালাইনািক ব্যিহাষরর সতকেতা সম্পষকে শিস্তাশরত জানষত শিক করুন 

পূব ণ-িস্তুরে : 

আগাম বীজ বপন করুন। সুিম সার ব্যবহার করুন। নরাগ িরেতরাধী জাে নযমনিঃ বারর জাতের রিম চাি করুন। নরাগমুক্ত গাছ নথতক বীজ 

সাংগ্রহ করুন। 

অন্যান্য : 

আরান্ত ফল,পাো ও ডগা অপসারণ করুন। 

েতের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত হােবই, বাাংলাতেি কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, নসতেম্বর, ২০১৭। ফসতলর বালাই ব্যবস্থাপনা, নমািঃ হাসানুর 

রহমান, রদ্বেীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী, ২০১৩। 

 

নরাতগর নাম : রিতমর এনিাকতনাজ নরাগ 

নরাতগর কারণ : ছত্রাক 

ক্ষরের ধরণ : এতে পাোয় ও ফতল বাোরম বা কাতলা োগ নেো যায়। 

ফসতলর নয পয ণাতয় আরমণ কতর : বাড়ন্ত পয ণায় , ফতলর বাড়ন্ত পয ণায় 

ফসতলর নয অাংতি আরমণ কতর : কাণ্ড , পাো , ফল 

ব্যবস্থাপনা : 

িরপতকানাজল জােীয় বালাইনািক (তযমনিঃ টিট ২৫০ ইরস ৫ রমরলরলটার িরে ১০ রলটার পারনতে রমরিতয়) ১০ রেন পরপর ৩ বার নিি 

রবতকতল নে করতে হতব। বালাইনািক রছটাতনার পর ১৫ রেন ফল নোলা থাতক রবরে থাকন। ঔিধ নে করায় সেকণো অবলম্বন করতে 

হতব।  

িালাইনািষকর শিস্তাশরত তষের জন্য শেশজট করুন 

িালাইনািক ব্যিহাষরর সতকেতা সম্পষকে শিস্তাশরত জানষত শিক করুন 

পূব ণ-িস্তুরে : 

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


নরাগমুক্ত গাছ নথতক বীজ সাংগ্রহ করুন। নরাগ িরেতরাধ ক্ষমো সপন্ন জাে ব্যবহার করুন। বীজতিাধন করুন। 

অন্যান্য : 

আরান্ত ফল,পাো ও ডগা অপসারণ করুন। 

েতের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত হােবই, বাাংলাতেি কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করণ, নসতেম্বর, ২০১৭। ফসতলর বালাই ব্যবস্থাপনা, নমািঃ হাসানুর 

রহমান, রদ্বেীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী, ২০১৩। 

 

 

ফসল সাংগ্রহ ও সাংরক্ষণ 

ফসল নোলা : জােতভতে বীজ বপতনর ৯৫-১৪৫ রেন পর রিতমর শুটি (পড) গাছ নথতক তুতল বাজারজাে করা নযতে পাতর। আরিন-কারেণক 

মাতস ফুল ধতর। ফুল নফাটার ২০-২৫ রেন পর ফসল সাংগ্রহ করা যায়। ৪ মাতসরও নবরি সময় ধতর রিতমর করচ শু ুঁটি, অপক্ক বীজ এবাং 

পররপক্ব বীজ সবরজ রহতসতব ব্যবহার অনুসাতর ৫-৭ রেন অন্তর গাছ নথতক নমাট ১৩-১৪ বার গুণগে মানসপন্ন ফল সাংগ্রহ করুন। 

ফসল সাংরক্ষতণর পূতব ণ : 

বালাইনািক ব্যবহার করতল োর েীব্রো অনুসাতর ফসল তুলুন। সাধারণে বালাইনািক িতয়াতগর  ৭-১৫ রেন পর ফসল তুলতবন। নভাতর বা 

রবকাতলর রেতক ফল সাংগ্রহ করুন। কাটা নছড়া নপাকা বা নরাগ বালাই আরান্ত রিম আকার িকার অনুসাতর বাছাই করুন। 

িররয়াজােকরণ : 

রিম আকার িকার অনুসাতর বাছাই কতর িতয়াজতন হালকা পারনর রছটা রেন। 

সাংরক্ষণ : বাঁতির োঁচায়; উপতর চতটর ঢাকনা রেতয় ঝুরড়র সাতথ নসলাই কতর; প্লারিক কতিইনাতর। রবরভন্ন আকার ও ওজতনর রছদ্রযুক্ত 

কতরাতগতটড কাট ণতন রপ্তারনর জন্য কম োপমাত্রায় সাংরক্ষণ করুন। 

েতের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত হােবই, বাাংলাতেি কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসতেম্বর, ২০১৭। 

 

বীজ উৎপােন ও সাংরক্ষণ 

বীজ উৎপােন : 

বীজ উৎপােন ফসল উৎপােতনর মতো। েতব গাছ বাড়ার িথম রেক নথতক জাতের রবশুদ্ধো, ফতলর আকার-আকৃরে, রাং, বালাই আরমণ 

মুক্তো িভৃরে নেতে সমরূপ ভালভাতব নেতে ভাল গাছ বাছাই করুন। নমাজাইক নরাগারান্ত গাছ তুতল নফলুন। ভাল ও পুষ্ট্ গাতছর রিম নপতক 

নগতল নোসা বাোরম রাং ধারণ কতর এবাং রিরা গুতলা আতরা স্পষ্ট্ হয়। আঙ্গুতল চাপ রেতল বীজ িক্ত মতন হতল ফসল সাংগ্রহ করুন। ভাল ও 

পুষ্ট্ ফল রেঁতড় ো শুরকতয় রনন। পতর আলতো কতর রপটিতয় বা হাে রেতয় বীজ নবর কতর রনন, বীজ নযন না ফাতট। এরপর ২-৩ রেন নরাতে 

শুরকতয় ঝারাই বাছাই কতর ৯% আদ্র ণোয় নারমতয় আনুন। বীজ যে নবরি শুকাতব ো নাড়াচাড়া করতল েে টনটতন িব্দ হতব। 

বীজ সাংরক্ষণ: 

বীজ ভাতলাভাতব শুরকতয় পরল ব্যাতগ/ ধােবপাতত্র পুরাপুরর ভতর মুে বায়ুতরাধী কতর আঁটতক রাখুন। বীজপাত্র অপূণ ণ থাকতল বা পাতত্রর 

মুেভালভাতব না আঁটকাতল বীতজর গজাতনার হার কতম যাতব। বীজপাত্র রচহ্ন/ নলতবল রেতয় শুকনা ও োো স্থাতন মাচায় রাখুন। 

েতের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত হােবই, বাাংলাতেি কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসতেম্বর, ২০১৭। 

 



কৃশে উপকরণ 

 

বীজিারপ্ত স্থান : 

১। রবএরডরস ও সরকারর অনুতমারেে সকল বীজ রডলার। 

২। রবিে বীজ উৎপােনকারী চািী। 

িাংলাষদি কৃশে উন্নয়ন কষপ োষরিন (শিএশডশস) িীজ শিক্রয়ষকষের তে ভপষত শিক করুন 

সার ও বালাইনািক িারপ্তস্থান : 

রনকটস্থ বাজাতরর অনুতমারেে বালাইনািক রবতরোর রনকট হতে বালাইনািতকর নময়াে যাচাই কতর বালাইনািক রকনুন। 

সার শডলার এর শিস্তাশরত তে ভপষত শিক করুন 

েতের উৎস : 

িাংলাষদি কৃশে উন্নয়ন কষপ োষরিন (শিএশডশস), ১৬/০২/২০১৮। 

 

োমার যন্ত্রপারে 

যতন্ত্রর নাম : মই 

যতন্ত্রর ধরন : অন্যান্য 

যতন্ত্রর পররচালনা পদ্ধরে : 

পশু চারলে 

যতন্ত্রর ক্ষমো : কারয়ক েম 

যতন্ত্রর উপকাররো : 

জরম চাতি ব্যবহার করা হয়। 

যতন্ত্রর ববরিষ্ট্য : 

সােয়ী মূল্য, সহজ িাপ্য ও সহতজ বহন নযাগ্য। 

রক্ষণাতবক্ষণ : ব্যবহাতরর পর মাটি ও পারন নথতক পররষ্কার কতর রাখুন। 

েতের উৎস : 

োমার যারন্ত্রকীকরন এর মােতম ফসল উৎপােন বরদ্ধ িকল্প- ২য় পয ণায় (২য় সাংতিারধে), কৃরি সম্প্রসারণ অরধেপ্তর (রড এ ই), োমারবাড়ী, 

ফাম ণতগট, ঢাকা-১২১৫। জানুয়ারর  ,২০১৮। 

 

যতন্ত্রর নাম : নকাোল 

যতন্ত্রর ধরন : অন্যান্য 

যতন্ত্রর পররচালনা পদ্ধরে : 

হে চারলে 

যতন্ত্রর ক্ষমো : কারয়ক েম 

যতন্ত্রর উপকাররো : 

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://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


আইল ছাঁটা, নসচ ও রনকাি নালা  বেরর। কম জরমর জন্য ফসল নোলা ও পররচয ণায় ব্যবহার হয়। 

যতন্ত্রর ববরিষ্ট্য : 

সােয়ী মূল্য, সহজ িাপ্য ও সহতজ বহন নযাগ্য। 

রক্ষণাতবক্ষণ : ব্যবহাতরর পর মাটি ও পারন নথতক পররষ্কার কতর রাখুন। 

েতের উৎস : 

োমার যারন্ত্রকীকরন এর মােতম ফসল উৎপােন বরদ্ধ িকল্প- ২য় পয ণায় (২য় সাংতিারধে), কৃরি সম্প্রসারণ অরধেপ্তর (রড এ ই), োমারবাড়ী, 

ফাম ণতগট, ঢাকা-১২১৫। জানুয়ারর , ২০১৮। 

 

ফসল বাজারজােকরণ 

িথাগে ফসল পররবহন ব্যবস্থা : 

বাঁতির ঝুরড়তে কতর মাথায়, ভাতর কতর কাঁতধ, ররক্সায়, ননৌকায় কতর। 

আধুরনক ফসল পররবহন ব্যবস্থা : 

ভযান, িরল, রপকাপ িাক, লঞ্চ, িীোেপ কাভাড ণ ভযান, কাতগ ণা রবমাতন। 

িথাগে বাজারজাে করণ : 

বাঁতির ঝুরড়তে কতর মাথায়, ভাতর কতর কাঁতধ, ররক্সায়, ননৌকায় কতর স্থানীয় হাট বাজাতর। 

আধুরনক পদ্ধরেতে বাজারজাে করণ : 

বাঁতির োঁচায়; উপতর চতটর ঢাকনা রেতয় ঝুরড়র সাতথ নসলাই কতর; প্লারিক কতিইনাতর। রবরভন্ন আকার ও ওজতনর রছদ্রযুক্ত কতরাতগতটড 

কাট ণতন রপ্তারনর জন্য। 

ফসল িাজারজাতকরষনর শিস্তাশরত তে ভপষত শিক করুন 

েতের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত হােবই, বাাংলাতেি কৃরি গতবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, নসতেম্বর, ২০১৭। 

 

 

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

