
কয়েকটি সাথীফসলের চাষাবাদ পদ্ধতি 

 
১. আলের সালথ প্রথম সাথীফসে তিলসলব আলুর চাষ 

 
সুতবধাসমূিঃ 

 আলের সালথ ১ম সাথীফসে তিলসলব আলু সবলচলে উপল াগী। 

 আলুর জন্য য়  সব অতিতরক্ত জজব/অজজব সার প্রলোগ এবং য়সচ ও পতরচ যা করা িে আে িার 

আংতিক সুতবধা য় াগ করলি পালর। 

 সাথী ফসে তিলসলব আলু চাষ করলে আলের ফেন ১০-১৫% বৃতদ্ধ পাে। 

 ই  চাষাধীন জতমলি ১ম সাথীফসে তিলসলব আলু চাষ করলে অতিতরক্ত জতম ছাড়াই য়দলি আলুর 

চাতিদা য়মটালনা সম্ভব। 

 
মাটিঃ আে চাষাধীন উঁচু ও মাঝারী উঁচু জতম য় োলন আলু চাষ করা সম্ভব এমন জতমলি সাথীফসে তিলসলব আলু 

চাষ করা  াে। য়বলে-য়দাআঁি য়থলক য়দাআঁি মাটি আলু চালষর জন্য উত্তম। 

আলুর জািঃ কাতড যনাে, ডােমন্ড ও কুফতর তসন্দুরী এবং অন্যান্য অনুলমাতদি জাি। 

জীবনকােঃ ৮০-১০০ তদন 

 
য়রাপণ/বপন কােঃ  আেঃ  আতিন- কাতিযক (অলটাবর- নল ম্বর) 

   আলুঃ  মধ্য কাতিযক - মধ্য অগ্রিােণ (নল ম্বর- তডলসম্বর) 

বীলজর পতরমাণ  ঃঃ আলুঃ  স্থানীে জািঃ ৭৫০ য়কতজ/ য়িটর 

    উন্নি জািঃ ১০০০ য়কতজ/ য়িটর  

 
জতম জিরী ও য়রাপণঃ আলু য় লিতু মাটির নীলচর ফসে য়সলিতু আলের সাতরর মালঝর মাটি  িটা সম্ভব কুতপলে 

ঝুরঝুলর করলি িলব। য়ছাট আকালরর বীজ আলু (২৮- ৩৫তমঃতমঃ) না য়কলট োগালনা সবলচলে  াে। বড় 

আকালরর বীজ আলু (৩৫-৫৫ তমঃতমঃ) েম্বােতম্ব ালব দুই বা িলিাতধক  ালগ য়কলট োগালনা য় লি পালর। িলব 

মলন রােলি িলব  ালি প্রতি  ালগ কমপ   দু’টি কলর সলিজ য়চাে থালক। বীজ আলু কাটার ২৪ য়থলক ৪৮ ঘন্টা 

পর োগালনা উতচি। ফলে বীজ আলু নষ্ট িওোর সম্ভাবনা কম থালক। আচড়া বা োঙ্গলের সািালে ৩০ য়সঃতমঃ 

পর পর নাো জিরী কলর নাোে ১৫-২০ য়সঃতমঃ দূলর দূলর বীজ আলু য়রাপণ কলর দু’পালির মাটি তদলে বীজ য়েলক 

তদলি িলব। আলূ য়িাোর পর পরই জতমলি রস থাকলে দু’এক তদলনর মলধ্যই য়কাদাে তদলে জতম জিতর কলর 

সাতরলি ২/৩ োইন মুগডাে তিিীে সাথীফসে তিলসলব বপণ করা য় লি পালর।  

 
সালরর মাত্রা ও প্রলোগ পদ্ধতি 

ফসলের নাম সালরর নাম পতরমাণ  (য়কতজ/য়িটর) 

একসাতর য়জাড়াসাতর 

আলু 

য়গাবর 

জেে 

ইউতরো 

টিএসতপ 

এমতপ 

তজপসাম 

৮,০০০ 

৩৫০ 

১২০ 

৬০ 

১০০ 

৪৫ 

১০,০০০ 

৪৫০ 

১৫০ 

৭৫ 

১২০ 

৫৫ 

    

  
সম্পূণ য য়গাবর, জেে, টিএসতপ, এমতপ, তজপসাম এবং অলধ যক ইউতরো জতম জিরীর চুড়ামত্ম প যালে প্রলোগ কলর 

মাটির সালথ  াে ালব তমতিলে তদলি িলব। ইউতরো সালরর বাকী অলধ যক বীজ আলু য়রাপলণর ৩০-৪০ তদন পলর 

আলুর সাতরর একটু দূর তদলে দু’পালি প্রলোগ কলর গালছর য়গাড়াে মাটি তুলে য় েী জিরী কলর তদলি িলব। 

একসাতর পদ্ধতিলি দুই সাতর আলের মলধ্য এক োইন এবং য়জাড়াসাতর পদ্ধতিলি তিন োইন আলূ োগালি িলব। 

 
পতরচ যাঃ আলুর জন্য য়বি পতরচ যা দরকার িে। আলুর জতম সব সমে আগাছা মুক্ত ও ঝুরঝুলর রােলি িলব। আলু 

য়রাপলণর ৩০-৪০ তদন পর এবং আলু ধরা শুরম্ন করলে য়সচ য়দো দরকার। িলব জতমলি রলসর অ াব য়দো তদলে 

পরবিীলি আরও য়সচ য়দো য় লি পালর। য়সচ য়দোর সমে ে  রােলি িলব  ালি য় েীর মাঝামাতঝ প যমত্ম 

পাতন উলে কারণ য় েীর উপলরর অংি য়িাতষি পাতন িারাই ত লজ  ালব। য়সচ বা বৃতষ্টর পাতন অতিতরক্ত িলে িা 

সলঙ্গ সলঙ্গ য়বর কলর তদলি িলব। য়সলচর ব্যবস্থা না থাকলে য়সোলন আলু য়রাপলণর পর পরই কচুরীপানা বা েড় 

তবতছলে জতম য়েলক তদলেও আলূর  াে ফেন পাওো  াে। য়সচ প্রলোলগর সমে আে গালছর য়গাড়াে অতিতরক্ত 

মাটি পলড়  ালি কুতি উৎপাদলন তবঘ্ন না ঘটাে য়স তদলক ে  রােলি িলব।  

য়পাকা-মাকড় ও য়রাগ বাোই দমনঃ উইলপাকা ও তিঁপড়া দমলনর জন্য য়িটর প্রতি ৩৩ য়কতজ তরলজন্ট ৩ তজআর 

বীজ য়রাপলণর পূলব যই নাোে প্রলোগ করলি িলব। অন্যান্য য়পাকা য় মন জাব য়পাকা, পািা য়িাষক য়পাকা ইিযাতদ 



দমলনর জন্য ডাোতজনন ৬০ ইতস/ম্যাোতথেন ৫৭ ইতস প্রতি তেটার পাতনর সালথ ১.৫ য়থলক ২.০ তমতে ঔষধ 

তমতিলে গালছ য়ে করলি িলব। মাটির নীলচর য়পাকার আক্রমণ য়দো তদলে সকালে আক্রামত্ম গালছর য়গাড়াে 

মাটি খ ুঁলড় য়পাকা য়বর কলর য়মলর য়ফেলি িলব। ইঁদুলরর আক্রমণ য়দো তদলে তবষ য়টাপ অথবা ফাঁদ ব্যবিার কলর 

দমন করলি িলব। আলূ গালছর সবলচলে মারাত্মক য়রাগ িলে য়েটবস্নাইট। য়মঘােন্ন আবিাওোে এই য়রাগটি দ্রম্নি 

ছড়াে। য়রাগ য়দোর সলঙ্গ সলঙ্গই ডাইতথন এম-৪৫ ঔষধ ১-১.৫ য়কতজ ৫০০ তেটার পাতনলি তমতিলে ৭-১০ তদন 

পরপর য়ে করলি িলব।  

 
ফসে সংগ্রিঃ আলু গালছর পািা িলুদ িলে শুতকলে য়গলেই আলু য়িাোর সমে িে। আলু য়িাোর ৭-৮ তদন পূলব য 

গাছগুতে য়কলট তদলি িলব। এলি আলুর য়োসা পুষ্ট িে ও য়োসা সিলজ উলে  াে না এবং সংর    সুতবধা িে। 

আলু য়িাোর পর দু’তিন ঘন্টা ছাোে য়রলে শুতকলে তনলি িলব। আলু য়িাোর সবলচলে উপযুক্ত সমে িলে তদলনর 

প্রথম  াগ।  

 
আলের সালথ আলুর সাথীফসে তিলসলব উৎপাদলনর য়িটর প্রতি আে-ব্যলের তিসাব 

 

 

তবষে সাথীফসে 

দ্রলব্যর পতরমাণ/ 

শ্রতমলকর সংখ্যা 

একক মূল্য/মজুরী 

(টাকা) 

য়মাট েরচ 

(টাকা) 

১. জতম জিরীঃ 

ক) চাষ ও মই 

ে) নাো জিরী 

 
- 

১৫ 

- 

৭৫.০০ 

- 

১,১২৫.০০ 

২. বীজঃ ১,০০০ য়কতজ ১৪.০০ ১৪,০০০.০০ 

৩. য়রাপণ/বপণঃ ৮ জন ৭৫.০০ ৬০০.০০ 

৪. সারঃ 

ক) ইউতরো 

ে) টিএসতপ 

গ) এমতপ 

ঘ) তজপসাম 

ঙ) তজঙ্কসােলফট 

চ) য়গাবর সার 

 
৯৫০ য়কতজ 

৭৫ য়কতজ 

১২০ য়কতজ 

৫৫ য়কতজ 

৬ য়কতজ 

৫ টন 

 
৬.৫০ 

১৪.০০ 

১০.০০ 

৫.০০ 

৫০.০০ 

২৫০.০০ 

 
৯৭৫.০০ 

১,০৫০.০০ 

১,২০০.০০ 

২৭৫.০০ 

৩০০.০০ 

১,২৫০.০০ 

৫. কীট/ছত্রাকনািকঃ 

ক) তরলজন্ট ৩তজআর 

ে) ডাইলথন এম-৪৫ 

 
৮ য়কতজ 

২ য়কতজ 

 
৯০.০০ 

৪৫০.০০ 

 
৭২০.০০ 

৯০০.০০ 

৬. য়সচঃ ২ বার ৭৫০.০০ ১,৫০০.০০ 

৭. আমত্মঃ পতরচ যাঃ 

ক) আগাছা দমন 

ে) সার প্রলোগ ও য়গাড়াে 

মাটি য়দওো 

গ) কীটনািক প্রলোগ 

 
৭ জন 

১২ জন 

 
৩ জন 

 
৭৫.০০ 

৭৫.০০ 

 
৭৫.০০ 

 
৫২৫.০০ 

৯০০.০০ 

 
২২৫.০০ 

৮. ফসে সংগ্রিঃ ১৫ জন ৭৫.০০ ১,১২৫.০০ 

৯. য়মাট ব্যেঃ - - ২৬,৬৭০.০০ 

১০. য়মাট আে (ফেন)ঃঃ ১২ টন ৫,০০০.০০ ৬০,০০০.০০ 

১১. ো ঃ - - ৩৩৩৩০.০০ 

১২. BCR - - ১ঃঃ ২.২৫ 



২.  আলের সালথ প্রথম সাথীফসে তিলসলব তিঁোজ/ রসুলনর চাষ 

 
সুতবধাসমূিঃ 

 আলের সালথ প্রথম সাথীফসে তিলসলব তিঁোজ/ রসুন খবই উপল াগ। 

 চাষীর রতব য়মৌসুলম মসো জািীে (তিঁোজ/রসুন) ফসলের চাতিদা য়মটাে।  

 তিঁোজ/ রসুলনর গাছ য়ছাট, পািা কম ও সরম্ন এবং গুে মূলের পতরতধ সীতমি িওোে আলের সালথ 

এলদর পুতষ্ট ও অন্যান্য তবষলে প্রতিল াতগিা কম িে। 

 প্রথি সাথী ফসে তিলসলব তিঁোজ ও রসুন য়িাোর পর তিিীে সাথীফসে তিলসলব মূগ ডাে চাষ করা 

 াে। 

 তিঁোজ ও রসুলনর  পািাে িীব্র ঝাঁজ থাকাে সাথীফসে তিলসলব চাষ করলে আলে য়পাকা-মাকলড়র 

উপদ্রব কম িে। 

 তিঁোজ ও রসুন আবাদ করলে আগাম আে চাষ করলি িে। আগাম আে চাষ করার জন্য আলের ফেন 

এবং তচতন আিরলণর িার বৃতদ্ধ পাে। 

 
উপল াগী জতম ও মাটিঃ আে চাষ উপল াগী য়বলে য়দাআঁি য়থলক য়দাআঁি মাটিলি য়িঁোজ ও রসুন  াে িে। য়  

জতমলি জজব পদালথ যর পতরমান য়বিী এবং মাটির রস ধারন  মিা অতধক য়সোলন তিঁোজ ও রসুন  াে িে। 

িলব জতমলি পাতন তনষ্কািলনর ব্যবস্থা থাক দরকার। 

 
জািঃ তিঁোজঃ ফতরদপুরী, িালিরপুরী, রসুনঃ স্থানীে জাি 

জীবনকােঃ ৭৫-১০৫ তদন, রসুনঃ ১০০-১১০ তদন 

য়রাপলণর সমে ঃঃ   

তিঁোজঃ কন্দ: মধ্য আতিন- মধ্য কাতিযক (অলটাবর- নল ম্বর) আতিন- কাতিযক (অলটাবর- নল ম্বর) 

 চারা : মধ্য অগ্রিােণ- মধ্য য়পৌষ (তডলসম্বর- জানুোরী)  

রসুনঃ  মধ্য আতিন- মধ্য কাতিযক (অলটাবর- নল ম্বর)  

য়রাপণ পদ্ধতিঃ 

তিঁোজঃ য়জাড়া সাতর আলের সালথ তিঁোলজর সাতরর সংখ্যা ৫-৬ 

 সাতর য়থলক সাতরর দূরত্বঃ ১৫- ২০ য়সঃ তমঃ 

 কন্দ য়থলক কলন্দর দূরত্বঃ ০৮- ১০ য়সঃ তমঃ 

রসুনঃ য়জাড়া সাতর আলের সালথ রসুলনর সাতরর সংখ্যা ৫-৬ 

 সাতর য়থলক সাতরর দূরত্বঃ ১৫- ২০ য়সঃ তমঃ 

 কন্দ য়থলক কলন্দর দূরত্বঃ ০৮- ১০ য়সঃ তমঃ 

 
বীলজর পতরমাণ (কন্দ)ঃঃ তিঁোজঃ ৪০০-৫০০ য়কতজ/ য়িটর 

   রসুনঃ ১০০- ১২০ য়কতজ/ য়িটর 

জতম জিরী ও য়রাপণঃ দুই সাতর আলের মালঝ োতে জােগাে মাটি কুতপলে ঝুরঝুলর কলর তনলে প্রলোজনীে য়গাবর 

ও রাসােতনক সার প্রলোগ কলর পাঁচ য়থলক ছে সাতর কন্দ তিঁোজ/ রসুন োগালনা  াে। আগাম আলের সালথ কন্দ 

তিঁোজ/ রসুন এবং মধ্য ও নাবী আলের সালথ চারা তিঁোজ োগালি িলব।  

 
সালরর মাত্রা ও প্রলোগ পদ্ধতি 

ফসলের নাম সালরর নাম পতরমাণ  (য়কতজ/য়িটর) 

একসাতর য়জাড়াসাতর 

তিঁোজ/রসুন 

য়গাবর 

ইউতরো 

টিএসতপ 

এমতপ 

তজপসাম 

তজঙ্কসােলফট 

৮,০০০ 

৯০ 

৭৫ 

১১০ 

৫০ 

৬ 

১০,০০০ 

১১০ 

৯০ 

১৩২ 

৬০ 

৮ 

    

  
এক তৃিীোংি ইউতরো, সম্পূণ য য়গাবর, টিএসতপ, এমতপ, তজপসাম এবং তজঙ্কসােলফট জতম জিরীর সমে প্রলোগ 

করলি িলব।  বাকী ইউতরো দু’ াগ কলর বীজ/ কন্দ য়রাপলণর পর ৩-৬ সপ্তালির মলধ্য দু’বার উপতর প্রলোগ 

করলি িলব। সার য়দওোর সালথ সালথ জতম তনতড়লে তদলে  াে ালব মাটির সালথ তমতিলে তদলি িলব। তিঁোজ ও 

রসুন   য়ি মালঝ মলধ্য ছাা্ই তছটিলে তদলে  াে ফেন পাওো  াে।  

 
পতরচ যাঃ কন্দ বা গুটি তিঁোজ এবং রসুলনর পতরচ যা প্রাে একই রকম। মালঝ মালঝ তনড়ানী তদলে আগাছা দমন ও 

মাটি আেগা কলর তদলি িলব। য়েোে রােলি িলব কালজর সমে  ালি চারার য়কান প্রকার  তি না িে। রলসর 



অ াব িলে য়সচ তদলি িলব। চারা য়িঁোলজর য়বোে জতমলি প যাপ্ত রস না থাকলে চারা য়রাপলণর পর পরই 

িােকা য়সচ তদলি িলব। পরবিীলি আরও ২-৩ টি য়সচ তদলে  াে ফেন পাওো  ালব। প্রতি য়সলচর পলর মাটিলি 

য়জা আসার সালথ সালথ তনড়ানী তদলে আগাছা দমন ও মাটি আেগা কলর তদলি িলব।  

য়পাকা-মাকড় ও য়রাগ বাোই দমনঃ তিঁোজঃ থ্রীপস য়পাকার আক্রমণ য়দো তদলে ম্যাোতথেন ৫৭ইতস অথবা 

ফাইফানন ৫৭ইতস ১.১২ তমঃতেঃ প্রতি তেটার পাতনলি তমতিলে য়ে করলি িলব। তিঁোলজর য়গাড়া পচা য়দো 

তদলে প্রতি তেটার পাতনলি ৩.৫ গ্রাম ডাইলথন এম-৪৫ এবং তেফবস্নাইট য়রাগ য়দো তদলে প্রতি ১০ তেটার 

পাতনলি ২ গ্রাম য়রা রাে ৫০ ডতবস্নউতপ তমলিলে ১০-১৫ তদন পর ২-৩ বার য়ে করলে  াে ফে পাওো  াে।  

রসুনঃ রসুলন য়িঁোলজর মি উলেস্নতেি য়রাগ য়দো য় লি পালর য়স   য়ত্র দমন ব্যবস্থা একই।  

  
ফসে য়িাোঃ তিঁোজ পুষ্ঠ িওোর সালথ সালথ তুেলি িলব। য়িাোর পূলব য মাটির সমান কলর গাছগুতে য় লঙ্গ 

তদলি িলব এবং কলেকতদন পর তিঁোজ তুেলি িলব। য়িাোর পর তিঁোজ এর পািা য়কলট তদে গুটিগুলো পতরস্কার 

কলর ১০-১২ তদন ছাোে শুতকলে গুদামজাি করলি িলব।  

রসুনঃ রসুন পুষ্ঠ িলে রসুলনর পািার আগার তদলক িেলদ বাদামী রং িলে শুতকলে  াে। রসুলনর কালন্ডর বাইলরর 

তদলক য়কাোগুলো পুষ্ঠ িলে ফুলে উলে এবং দু’য়টা য়কাোর মালঝ োঁজ য়দো  াে। এ সমে রসুন িাি তদলে য়টলন 

য়িাো  াে। য়িাোর পর রসুন পতরস্কার কলর ১১-১২ দতন শুতকলে ছোে শুতকলে তনলি িে।  

ফেনঃ তিঁোজঃ ৬-৮ টন/ য়িটর; রসুনঃ ৩-৫ টন/ য়িটর 

আলের সালথ তিঁোজ সাথীফসে তিলসলব উৎপাদলনর য়িটর প্রতি আে-ব্যলের তিসাব 

তবষে সাথীফসে 

দ্রলব্যর পতরমাণ/ 

শ্রতমলকর সংখ্যা 

একক মূল্য/মজুরী 

(টাকা) 

য়মাট েরচ 

(টাকা) 

১. জতম জিরীঃ 

ক) চাষ ও মই 
 
- 

 
- 

 
- 

২. বীজঃ ৫০০ য়কতজ ২০.০০ ১০,০০০.০০ 

৩. য়রাপণ/বপণঃ ৩৫ জন ৭৫.০০ ২,৬২৫.০০ 

৪. সারঃ 

ক) ইউতরো 

ে) টিএসতপ 

গ) এমতপ 

ঘ) তজপসাম 

ঙ) তজঙ্কসােলফট 

চ) য়গাবর সার 

 
৮০ য়কতজ 

৮০ য়কতজ 

১০০ য়কতজ 

৫০ য়কতজ 

৫ য়কতজ 

৫ টন 

 
৬.৫০ 

১৪.০০ 

১০.০০ 

৫.০০ 

৫০.০০ 

২৫০.০০ 

 
৫২০.০০ 

১,১২০.০০ 

১,০০০.০০ 

২৫০.০০ 

২৫০.০০ 

১,২৫০.০০ 

৫. কীটনািকঃ 

ক) ডাইলথন এম-৪৫ 
 

২ য়কতজ 
 

৪৫০.০০ 
 

৯০০.০০ 

৬. য়সচঃ ২ বার ৭৫০.০০ ১,৫০০.০০ 

৭. আমত্মঃ পতরচ যাঃ 

ক) আগাছা দমন 

ে) সার প্রলোগ  

গ) কীটনািক প্রলোগ 

 
১৫ জন 

১০ জন 

৪ জন 

 
৭৫.০০ 

৭৫.০০ 

৭৫.০০ 

 
১,১২৫.০০ 

৭৫০.০০ 

৩০০.০০ 

৮. ফসে সংগ্রিঃ ২০ জন ৭৫.০০ ১,৫০০.০০ 

৯. য়মাট ব্যেঃ - - ২৩,০৯০.০০ 

১০. য়মাট আে (ফেন)ঃঃ ৬ টন ১০,০০০.০০ ৬০,০০০.০০ 

১১. ো ঃ - - ৩৬,৯১০.০০ 

১২. BCR - - ১ঃঃ ২.৬ 

 



৩.  আলের সালথ প্রথম সাথীফসে তিলসলব বাঁধাকতপর চাষ 

 
সুতবধাসমূিঃ 

 আলের সালথ প্রথম সাথীফসে তিলসলব বাঁধাকতপ খবই উপল াগ ও ো জনক। 

 চাষীর রতব য়মৌসুলম সবতজ জািীে ফসলের চাতিদা য়মটাে।  

 বাঁধাকতপর পতরচ যার সমে আলের আংতিক আমত্ম:পতরচ যা িলে  াে।  

 প্রথম সাথীফসে তিলসলব আগাম বাঁধাকতপ চাষ করলে তিিীে সাথীফসে তিলসলব মুগডাে চাষ করা 

সিজ িে এবং মুগডাে আগাম বপন কলর  াে ফেন পাওো  াে।   

 বাঁধাকতপ আবাদ করলে আগাম আে চাষ করলি িে। আগাম আে চাষ করার জন্য আলের ফেন এবং 

তচতন আিরলণর িার বৃতদ্ধ পাে। 

 
উপল াগী জতম ও মাটিঃ আে চাষ উপল াগী য়বলে য়দাআঁি য়থলক পতে য়দাআঁি মাটিলি বাঁধাকতপ  াে িে।  

জািঃ য়কওোই ক্রি, প্র ািী এবং অন্যান্য সুপাতরিকৃি িাইতব্রড জাি 

ফসলের জীবনকােঃ ৭০-৯০ তদন 

য়রাপলণর সমেঃ মধ্য আতিন- মধ্য কাতিযক (অলটাবর- নল ম্বর) 

য়রাপণ পদ্ধতিঃ সাতরর সংখ্যা ২- ৩ 

 সাতর য়থলক সাতরর দূরত্বঃ ৫০- ৬০ য়সঃ তমঃ 

 গাছ য়থলক গালছর দূরত্বঃ ৫০ য়সঃ তমঃ 

য়রাপলনর জন্য ৩৫- ৪০ তদন বেলসর চারা  াে। চারা োগালনার পর পরই কো গালছর য়োে তদলে য়েলক য়দো 

 াে। িলব চারা োগালনার পর পরই িােকা য়সচ তদলে য়েলক য়দওোর প্রলোজন িলব না। চারা মারা য়গলে গ্যাপ 

পূরণ করলি িলব। 

 
চারার সংখ্যাঃ ২০,০০০ ২৭,৫০০ টি/ য়িটর 

    
জতম জিরীঃ দুই য়জাড়াসাতর আলের মালঝর োতে জােগা কুতপলে ঝুর ঝুলর কলর তনলে প্রলোজনীে য়গাবর ও 

রাসােতনক সার প্রলোগ কলর জতম জিরী করলি িলব। বাঁধাকতপর চারা তপট জিরী কলর োগালি িলব।  

 
সালরর মাত্রা ও প্রলোগ পদ্ধতি 

ফসলের নাম সালরর নাম পতরমাণ  (য়কতজ/য়িটর) 

একসাতর য়জাড়াসাতর 

বাঁধাকতপ 

য়গাবর 

জেে 

ইউতরো 

টিএসতপ 

এমতপ 

তজপসাম 

তজঙ্কসােলফট 

য়বারাক্স 

৮,০০০ 

২৫০ 

১৯০ 

৭৫ 

১০০ 

৫০ 

৫ 

২ 

১০,০০০ 

৩০০ 

২২৫ 

৯০ 

১২০ 

৬০ 

৬ 

৩ 

    

  
সম্পূণ য য়গাবর, জেে, টিএসতপ, তজপসাম, তজঙ্কসােলফট, য়বারাক্স এবং অলধ যক এমতপ চারা োগালনার পূলব য তপলট 

প্রলোগ কলর  াে ালব মাটির সালথ তমতিলে তদলি িলব। বাকী এমতপ ও সম্পূণ য ইউতরো দু’তকতসত্মলি চারা 

োগালনার ১৫-২০ তদন পর একবার এবং ৩৫- ৪৫ তদন পর আর একবার গালছর য়গাড়ার চাতরতদলক প্রলোগ করলি 

িলব। য়সচ য়দোর পর য়জা অবস্থা আসলেই সালরর উপতর প্রলোগ করা  াে।  

পতরচ যাঃ জতম ৩০- ৪০ তদন প যমত্ম আগাছা মুক্ত রােলি িলব। য়সচ য়দোর পর জতমলি য়জা আসলে তনড়ানী বা 

য়ছাট য়কাদাে তদলে মাটি আেগা এবং ঝুরঝুলর কলর তদলি িলব। এলি তিকলড়র বৃতদ্ধ  াে িে। য়িষ উপতর সার 

প্রলোলগর পর গালছর য়গাড়াে মাটি তুলে তদলি িলব। 

য়পাকা-মাকড় ও য়রাগ বাোই দমনঃ য়েদা ও কাটুই য়পাকা গালছর কতচ পািা, ডগা এবং কতপ য়েলে নষ্ট কলর। 

কাটুই য়পাকা চারা গালছর য়গাড়া য়কলট গাছলক নষ্ট কলর য়দে। অলনক সমে জাব য়পাকা কতচ ও বাড়মত্ম কতপর 

পািার রস শুলষ     কলর। য়পাকা িালি নালি সংগ্রি কলর য়মলর য়ফো  াে। িলব প্রতিকালরর জন্য ম্যাোতথেন 

৫৭ইতস বা সুতমতথেন ৫৭ইতস য়িটর প্রতি ১.১২ তেটার ১০০০ তেটার পাতনলি তমতিলে য়ে করলি িলব। 

বাঁধাকতপলি য়রাগ য়িমন িে না, িলব    উইতটং এবং পািার দাগ য়রাগ য়দো য় লি পালর।  ট উইতটং এর 

  য়ত্র প্রতি য়কতজ বীজ ২.৫ গ্রাম ত টাল ক্স- ২০০ িারা য়িাধন কলর তনলি িলব এবং পািার দাগ এর   য়ত্র 

ডাইলথন এম- ৪৫ প্রতি তেটার পাতনলি ৪-৫ গ্রাম  তমতিলে য়ে করলি িলব।  

 
ফেনঃ বাঁধাকতপ: ৪০- ৬৫ টন/ য়িটর 



আলের সালথ বাঁধাকতপ সাথীফসে তিলসলব উৎপাদলনর য়িটর প্রতি আে-ব্যলের তিসাব 

তবষে সাথীফসে 

দ্রলব্যর পতরমাণ/ 

শ্রতমলকর সংখ্যা 

একক মূল্য/মজুরী 

(টাকা) 

য়মাট েরচ 

(টাকা) 

১. জতম জিরীঃ 

ক) চাষ ও মই 
 
- 

ক 
- 

 
- 

২. বীজঃ ২৭,৫০০ টি ০.২৫ ৬,৮৭৫.০০ 

৩. য়রাপণ/বপণঃ ৪০ জন ৭৫.০০ ৩,০০০.০০ 

৪. সারঃ 

ক) ইউতরো 

ে) টিএসতপ 

গ) এমতপ 

ঘ) তজপসাম 

ঙ) তজঙ্কসােলফট 

চ) য়বারাক্স 

ছ) য়গাবর সার 

জ) জেে (সতরষা) 

 
১৭৫ য়কতজ 

৮০ য়কতজ 

১০০ য়কতজ 

৫০ য়কতজ 

৫ য়কতজ 

৩ য়কতজ 

৫ টন 

২৫০ য়কতজ 

 
৬.৫০ 

১৪.০০ 

১০.০০ 

৫.০০ 

৫০.০০ 

৪০.০০ 

২৫০.০০ 

১০.০০ 

 
১,১৩৭.০০ 

১,১২০.০০ 

১,০০০.০০ 

২৫০.০০ 

২৫০.০০ 

১২০.০০ 

১,২৫০.০০ 

২,৫০০.০০ 

৫. কীটনািকঃ 

ক) ম্যাোতথেন ৫৭ইতস 
 

০.৬০ 
 

৫০০.০০ 
 

৩০০.০০ 

৬. য়সচঃ ৩ বার ৭৫০.০০ ২,২৫০.০০ 

৭. আমত্মঃ পতরচ যাঃ 

ক) আগাছা দমন 

ে) সার প্রলোগ  

গ) কীটনািক প্রলোগ 

 
২০ জন 

২০ জন 

৫ জন 

 
৭৫.০০ 

৭৫.০০ 

৭৫.০০ 

 
১,৫০০.০০ 

১,৫০০.০০ 

৩৭৫.০০ 

৮. ফসে সংগ্রিঃ ৩০ জন ৭৫.০০ ২,২৫০.০০ 

৯. য়মাট ব্যেঃ - - ২৫,৬৭৭.৫০ 

১০. য়মাট আে (ফেন)ঃঃ ৪০ টন ২,০০০.০০ ৮০,০০০.০০ 

১১. ো ঃ - - ৫৪,৩২২.৫০ 

১২. BCR - - ১ঃঃ ৩.১ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



৪. আলের সালথ প্রথম সাথীফসে তিলসলব সতরষার চাষ 

 
সুতবধাসমূিঃ 

 আলের সালথ প্রথম সাথীফসে তিলসলব সতরষা কম েরলচ চাষ করা  াে। 

 সাথী ফসে সতরষার চাষ কলর য়িে ফসলের চাতিদা অলনকটা য়মটালনা সম্ভব। 

 সতরষার পতরচ যার ফলে আলের আংতিক আমত্ম:পতরচ যা সম্পন্ন িে।  

 প্রথম সাথীফসে সতরষা য়িাোর পর সিলজ ২ে সাথীফসে চাষ করা  াে।  

 সতরষা চাষ করলি আগাম আে চাষ করলি িে। আগাম আে চাষ করার জন্য আলের ফেন 

এবং তচতন আিরলণর িার বৃতদ্ধ পাে। 

 
জতম তনব যাচন ও জিরীঃ বাংোলদলির প্রাে সব আে চাষ অঞ্চলেই সাথীফসে তিলসলব সতরষার আবাদ  করা  াে। 

িলব বৃিত্তর তদনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, রাজিািী ও পাবনা এোকাে এর চাষ য়বিী িে। পতে, য়দাআঁি এবং য়বলে-

য়দাআঁি মাটিলি সতরষা  াে িে। আলের জন্য জিরী করা জতমই সতরষা য়বানার  

জন্য উপযুক্ত। িাই জতম জিরী করার জন্য আোদা েরলচর প্রলোজন িে না। িলব আলের নাো করার সমে 

দু’য়জাড়াসাতরর মালঝ অতিতরক্ত মাটি জমা িলে য়গলে িা সমান কলর তদলি িলব এবং বড় বড় য়েোগুলো য় লঙ্গ 

ঝুরঝুরা কলর তনলি িলব। এ সমে য়েোে রােলি িলব  ালি আেগা মাটি আলের নাোে না পলড়।  

সতরষার জািঃ সাথী ফসে তিলসলব েব যাকৃতি সতরষার জািই উপল াগী। পরী   তনরী  ে য়দো য়গলছ য় , সাথী 

ফসে তিলসলব টতর- ৭ এবং য়দিী জািই উত্তম। 

সালরর মাত্রা ও প্রলোগ পদ্ধতি 

ফসলের নাম সালরর নাম পতরমাণ  (য়কতজ/য়িটর) 

একসাতর য়জাড়াসাতর 

সতরষা 

য়গাবর 

ইউতরো 

টিএসতপ 

এমতপ 

তজপসাম 

তজঙ্কসােলফট 

য়বারাক্স 

২,০০০ 

৭৫ 

৬০ 

৪০ 

৬০ 

৩ 

৩ 

৩,০০০ 

৯০ 

৫০ 

৭৫ 

৪ 

৪ 

    

  
দু’ সাতর/ দু’য়জাড়াসাতর আলের মাঝোলন জতম চুড়ামত্ম ালব জিরীর সমে অলধ যক ইউতরো এবং সম্পূণ য টিএসতপ, 

এমতপ, ও তজপসাম প্রলোগ কলর মাটির সালথ  াে ালব তমতিলে তদলি িলব।  বাকী অলধ যক ইউতরো সতরষার ফুে 

আসার পূলব য উপতর প্রলোগ করলি িলব। উপতর প্রলোলগর সমে ে   রােলি িলব মাটিলি রস আলছ তকনা। রস না 

থাকলে িােকা ালব য়সচ তদলি িলব। 

 
বপলণর সমেঃ  কাতিযক (মধ্য অলটাবর- মধ্য নল ম্বর) মাস। 

বপন পদ্ধতি   আগাম োগালনা আলের সালথ দুই য়জাড়াসাতর আলের মালঝ িাি োঙ্গে তদলে নাো য়টলন ২/৩ 

োইন সতরষার বীজ বপন কলর মাটি তদলে  াে ালব য়েলক তদলি িলব।  তদ য়দো  াে সতরষা বপলনর সমে চলে 

 ালে য়স     আলের জন্য নাো কলর য়রলে নাোর মালঝর জােগাে সতরষার বীজ বুনলি িলব। িারপর সমেমি 

আে য়রাপণ করলি িলব।  

বীলজর পতরমানঃ ৪-৫ য়কতজ/ য়িটর। 

পতরচ যাঃ আগাছামুক্ত রােলি িলব এবং অতিতরক্ত গাছ তুলে য়ফেলি িলব। গাছ য়ছাট অবস্থাে য়সচ য়দোর পর 

জতমলি য়জা- এলেই সম্পূণ য জতম তনতড়লে মাটি আেগা কলর তদলি িলব।   

য়পাকা-মাকড় ও য়রাগ বাোই দমনঃ জাব য়পাকা সতরষার প্রধান িত্রম্ন  া সতরষার মারাত্মক  তি কলর। এই 

য়পাকা য়দো তদলেই ম্যাোতথেন ৫৭ইতস, মারিাে ২০ইতস ঔষধগুলোর য়  য়কান একটি ২৩ তমঃতেঃ প্রতি ১ 

তেটার পাতনলি তমতিলে য়ে করলি িলব। অটারনাতরো বা পািাে দাগ পড়া য়রাগ য়দো তদলে ১.১৫ য়কতজ 

য়রা রাে ৫০ ডতবস্নউতপ ৫৫০ তেটার পাতনলি তমতিলে ১০-১৫ তদন পরপর ২/৩ বার য়ে করলি িলব।  

ফসে য়িাো ঃঃ সতরষা পতরপক্ক িলে ফে িেলদ বা বাদামী িলে  াে। সতরষার বীজ  ালি ঝলর না পলড় িার 

জন্য ফে  েন িিকরা ৭৫-৮৫  াগ পালক িেনই সকালে গাছ য়কলট বা উপতড়লে মাড়াই করার স্থালন তনলি 

িলব। মাড়াই করার পূলব য গাছ য়রালদ  াে ালব শুতকলে তনলি িলব। িারপর সতরষা ২/৩ তদন  শুতকলে পতরষ্কার 

কলর শুকনা ও োন্ডা জােগাে গুদামজাি করলি িলব।  

 আলের তবলিষ পতরচ যাঃ সতরষা মাটি য়থলক প্রচুর রস ও োদ্য সংগ্রি করাে জতমর উব যরিা ও রলসর অ াব য়দো 

তদলি পালর, ফলে আলের চারা িেলদ িলে য় লি পালর। এ অবস্থাে সতরষা য়িাোর পরপরই একটি য়সচ তদলে 

য়িটর প্রতি অতিতরক্ত ৭৫ য়কতজ ইউতরো প্রলোগ করলে আলের ফেলন য়কান তবরূপ প্র াব পতরে  ি িে না। 

য়জাড়াসাতর য়রাপা আলের সালথ প্রথম সাথীফসে তিলসলব সতরষার চাষ উত্তম। 



 
আলের সালথ সতরষা সাথীফসে তিলসলব উৎপাদলনর য়িটর প্রতি আে-ব্যলের তিসাব 

তবষে সাথীফসে 

দ্রলব্যর পতরমাণ/ 

শ্রতমলকর সংখ্যা 

একক মূল্য/মজুরী 

(টাকা) 

য়মাট েরচ 

(টাকা) 

১. জতম জিরীঃ 

ক) চাষ ও মই 
 
- 

 
- 

 
- 

২. বীজঃ ৪ য়কতজ ২৭.০০ ১০৮.০০ 

৩. য়রাপণ/বপণঃ ১২ জন ৭৫.০০ ৯০০.০০ 

৪. সারঃ 

ক) ইউতরো 

ে) টিএসতপ 

গ) এমতপ 

ঘ) তজপসাম 

ঙ) য়গাবর সার 

 
১০০ য়কতজ 

৭৫ য়কতজ 

৪৫ য়কতজ 

৮০ য়কতজ 

৫ টন 

 
৬.৫০ 

১৪.০০ 

১০.০০ 

৫.০০ 

৫০.০০ 

 
৬৫০.০০ 

১,০৫০.০০ 

৪৫০.০০ 

৪০০.০০ 

১,২৫০.০০ 

৫. কীটনািকঃ 

ক) সুতমতথন 
 

০.৬০ 
 

৫০০.০০ 
 

৩০০.০০ 

৬. য়সচঃ - - - 

৭. আমত্মঃ পতরচ যাঃ 

ক) সার প্রলোগ  

ে) আগাছা দমন ও পািো 

করণ 

গ) কীটনািক প্রলোগ 

 
৩ জন 

১১ জন 

 
৩ জন 

 
৭৫.০০ 

৭৫.০০ 

 
৭৫.০০ 

 
২২৫.০০ 

৮২৫.০০ 

 
২২৫.০০ 

৮. কিযন ও মাড়াইঃ ১৫ জন ৭৫.০০ ১,১২৫.০০ 

৯. য়মাট ব্যেঃ - - ৭,৫০৮.০০ 

১০. য়মাট আে (ফেন)ঃঃ ৪৫০.০০ ২৫.০০ ১১,২৫০.০০ 

১১. ো ঃ - - ৪,৯৯২.০০ 

১২. BCR - - ১ঃঃ ১.৫ 

 



৫. আলের সালথ প্রথম সাথীফসে তিলসলব মশুলরর চাষ 

 
সুতবধাসমূিঃ 

 আলের সালথ প্রথম সাথীফসে তিলসলব মশুর খবই উপল াগী। 

 চাষী রতব য়মৌসুলম ডাে জািীে ফসলের চাতিদা য়মটাে। 

 মশুর পতরচ যার সমে আলেরও আংতিক আমত্ম:পতরচ যা িলে  াে।  

 মশুলরর গাছ য়ছাট, পািা কম ও সরম্ন তবধাে আলের সালথ এর পুতষ্ট এবং অন্যান্য তবষল  

প্রতিল াতগিা কম িে।   

 প্রথম সাথতফসে মশুর য়িাোর পর ২ে সাথীফসে তিলসলব মুগডাে চাষ করা  াে।  

 মশুর চাষ করলি আগাম আে চাষ করলি িে ফলে আলের ফেন এবং তচতন আিরলণর িার 

বৃতদ্ধ পাে। 

 
জতম তনব যাচন ও জিরীঃ আে চালষর উপল াগী  য়দাআঁি, য়বলে-য়দাআঁি ও এলটে য়দাআঁি মাটি মশুর চালষর 

জন্য উপল াগী।  

মশুলরর জািঃ য়  য়কান স্থানীে জাি ব্যবিার করা য় লি পালর। িলব উৎফো (এে-৫), বাতর মশুর- ৪ বা প্রচতেি 

য়দিী জালির মলধ্য ফতরদপুরী মশুর জািই তুেনামূেক ালব  াে।  

ফসলের জীবন কােঃ ৯৫-১০০ তদন 

বপন সমেঃ কাতিযক (মধ্য অলটাবর-মধ্য নল ম্বর) মাস  

বপন পদ্ধতিঃ সাতরর সংখ্যা ২-৩ 

সাতর য়থলক সাতরর দূরত্বঃ ২৫- ৩০ য়সঃতমঃ 

বীলজর পতরমাণঃ ১৫ য়কতজ/ য়িটর 

 

 
সালরর মাত্রা ও প্রলোগ পদ্ধতি 

ফসলের নাম সালরর নাম পতরমাণ  (য়কতজ/য়িটর) 

একসাতর য়জাড়াসাতর 

মশুর 

য়গাবর 

ইউতরো 

টিএসতপ 

এমতপ 

তজপসাম 

তজঙ্কসােলফট 

য়বারাক্স 

২,০০০ 

২০ 

৫০ 

২০ 

৫০ 

৭ 

৩ 

৩,০০০ 

২৫ 

৬০ 

২৫ 

৬০ 

১০ 

৪ 

    

  
আলকর মধ্যবিী জােগাে সমসত্ম য়গাবর ও রাসােতনক সার প্রলোগ কলর মাটির সালথ তমতিলে তদলি িলব।  

িারপর বপলনর পূলব য বীলজর সালথ নাইলরালজন ব্যালটতরোর ইলনাকুোম তমতিলে বপন করলে মশুলরর ফেন বৃতদ্ধ 

পাে। এ     ইউতরো প্রলোলগর প্রলোজন য়নই।  

পতরচ যাঃ মশুলরর জন্য য়িমন য়কান পতরচ যার প্রলোজন িে না। িলব আগাছা য়দো তদলে িা পতরস্কার কলর তদলি 

িলব। প্রাথতমক অবস্থাে মশুলর একটি য়সচ তদলে  াে ফেন পাওেঅ  াে। িলব ফুে ধরার পর য়সচ না য়দোই 

 াে। য়সচ য়দোর পর জতমলি য়জা-আসলে তনড়ানী িারা মাটি আেগা কলর তদলি িলব। মশুর বপলনর সমে 

জতমলি প্রলোজনীে রস না থাকলে বীজ বপলনর পূলব য একটা িােকা য়সচ য়দো  াে। এলি  াে অংকুলরাদগম 

িলব এবং ফেন বৃতদ্ধ পালব।  

য়পাকা-মাকড় ও য়রাগ বাোই দমনঃ জাব য়পাকার আক্রমণ য়দো তদলে ২৫ ম্যাোতথেন ৫৭ইতস অথবা ১০ 

তমঃতেঃ সুতমতথেন ৫০ইতস ১০ তেটার পাতনলি তমতিলে য়ে করলি িলব। তবত ন্ন য়রাগ-বাোই মশুলরর     

করলি পালর। ছত্রাকবারক িারা বীজ য়িাধন অতধকাংি য়রালগরই প্রতিলরাধক। য়রাগ য়দো তদলে য়রাগাক্রামত্ম গাছ 

তুলে য়ফলে পুতড়লে য়ফেলি িলব। 

ফসে য়িাোঃ অলধ যক পতরমান মশুলরর গাছ বাদামী রং ধারণ করলে ফসে তুেলি িলব। মশুর য়টলন না তুলে 

য়কলট তুেলি িলব। এলি তিকলড় সতঞ্চি য়  নাইলটাা্রালজন থালক িা তিকড়সি মাটিলি য়থলক  াে ফলে মাটির 

উব যরিা বৃতদ্ধ পাে এবং আলের ফেন বৃতদ্ধলি সিােক িে। ফসে কাটার পর পাছ  াে ালব য়রালদ  শুতকলে মাড়াই 

করলি িলব। মাড়াইলের পর মশুর য়রালদ আরও দু’-তিন তদন শুতকলে পতরস্কার কলর গুদামজাি করলি িলব। মশুর 

য়িাোর পর আলের জতম কুতপলে তদলি িলব এবং সম্ভব িলে ১টা য়সচ তদলি িলব।  



আলের সালথ মশুর সাথীফসে তিলসলব উৎপাদলনর য়িটর প্রতি আে-ব্যলের তিসাব 

তবষে সাথীফসে 

দ্রলব্যর পতরমাণ/ 

শ্রতমলকর সংখ্যা 

একক মূল্য/মজুরী 

(টাকা) 

য়মাট েরচ 

(টাকা) 

১. জতম জিরীঃ 

ক) চাষ ও মই 
 
- 

 
- 

 
- 

২. বীজঃ ১৫ য়কতজ ৪০.০০ ৬০০.০০ 

৩. য়রাপণ/বপণঃ ২৫ জন ৭৫.০০ ১,৮৭৫.০০ 

৪. সারঃ 

ক) ইউতরো 

ে) টিএসতপ 

গ) এমতপ 

ঘ) তজপসাম 

ঙ) তজঙ্কসােলফট 

চ) য়গাবর সার 

 
২০ য়কতজ 

৫০ য়কতজ 

২০ য়কতজ 

৫০ য়কতজ 

৪ য়কতজ 

৫ টন 

 
৬.৫০ 

১৪.০০ 

১০.০০ 

৫.০০ 

৫০.০০ 

২৫০.০০ 

 
১৩০.০০ 

৭০০.০০ 

২০০.০০ 

২৫০.০০ 

২০০.০০ 

১,২৫০.০০ 

৫. কীটনািকঃ 

ক) ম্যাোতথেন ৫৭ইতস 

ে) ডাইলথন-এম- ৪৫ 

 
০.৬০ তেটার 

২ য়কতজ 

 
৫০০.০০ 

৪৫০.০০ 

 
৩০০.০০ 

৯০০.০০ 

৬. য়সচঃ - - - 

৭. আমত্মঃ পতরচ যাঃ 

ক) আগাছা দমন ও সার 

প্রলোগ 

ে) কীটনািক প্রলোগ 

 
১০ জন 

 
৪ জন 

 
৭৫.০০ 

 
৭৫.০০ 

 
৭৫০.০০ 

 
৩০০.০০ 

৮. কিযন ও মাড়াইঃ ১৫ জন ৭৫.০০ ১,১২৫.০০ 

৯. য়মাট ব্যেঃ - - ৮,৫৮০.০০ 

১০. য়মাট আে (ফেন)ঃঃ ০.৬ টন ২৫,০০০.০০ ১৫,০০০.০০ 

১১. ো ঃ - - ৬,৪২০.০০ 

১২. BCR - - ১ঃঃ ১.৭ 

 



৬. আলের সালথ প্রথম সাথীফসে তিলসলব য়ছাোর চাষ 

 
সুতবধাসমূিঃ 

 আলের সালথ প্রথম সাথীফসে তিলসলব য়ছাো চাষ করা  াে।  

 চাষী রতব য়মৌসুলম ডাে জািীে ফসলের চাতিদা য়মটাে। 

 য়ছাো পতরচ যার সমে আলেরও আংতিক আমত্ম:পতরচ যা িলে  াে।  

 প্রথম সাথী ফসে য়ছাো য়িাোর পর ২ে সাথীফসে তিলসলব মুগডাে চাষ করা  া। 

 সাথী ফসে তিলসলব য়ছাো চাষ করলে আগাম আে চাষ করলি িে ফলে আলের ফেন ও তচতন 

আিরলণর িার বৃতদ্ধ পাে। 

 
জতম জিরী  ও বপন  পদ্ধতি ঃঃ আে চাষ উপল াগী  িােকা মাটলটর য়চলে  ারী মাটিলিই য়ছাো  াে িে। জতম 

প্রস্ত্ত্তি প্রণােী ও বীজ বপন মশুলরর অনুরূপ। একসাতর পদ্ধতিলি এক োইন এবং য়জাড়াসাতর পদ্ধতিলি দুই োইন 

য়ছাো বপন করলি িলব। নল ম্বর মালসর মলধ্যই য়ছাো বপন করা উতচি। 

বীলজর পতরমাণঃ ১৫- ২০ য়কতজ/ য়িটর 

সালরর মাত্রা ও প্রলোগ পদ্ধতি 

ফসলের নাম সালরর নাম পতরমাণ  (য়কতজ/য়িটর) 

একসাতর য়জাড়াসাতর 

য়ছাো 

য়গাবর 

ইউতরো 

টিএসতপ 

এমতপ 

তজপসাম 

তজঙ্কসােলফট 

য়বারাক্স 

২,০০০ 

২০ 

৫০ 

২০ 

৫০ 

৮ 

২ 

৩,০০০ 

৩০ 

৬০ 

৩০ 

৬০ 

১০ 

৩ 

  
আলকর সাতরর মধ্যবিী জােগাে সমসত্ম য়গাবর ও রাসােতনক সার প্রলোগ কলর মাটির সালথ তমতিলে তদলি িলব।  

িারপর োইন কলর য়ছাো বীজ বপন করলি িলব।  

পতরচ যাঃ য়ছাো ডাে- পাোযুক্ত গাছ িওোে য়বি পািো কলর বুনলি িে। গাছ ঘন িলে ফেন অিযমত্ম কম িে। 

এজন্য য়ছাোর গাছ একটু বড় িলে পািো কলর তদলি িলব। অঙ্কুলরাদগম বা প্রাথতমক অবস্থা ব্যিীি য়ছাোে 

কেলনা য়সচ য়দো উতচি নে। তবলিষিঃ ফুে বা ফে িওোর সমে য়সচ তদলে গাছ মারা য় লি পালর অথবা ফলের 

পতরমান কলম য় লি পালর।  

য়পাকা-মাকড় ও য়রাগ বাোই দমনঃ নাবী  কলর বপনকৃি য়ছাোে জাব য়পাকার আক্রমণ য়দো তদলি পালর।  এ 

ছাড়াও ফে তছদ্রকারী য়পাকার আক্রমলণ য়ছাোর দানা উৎপাদন না িওোর ফলে ফেন দারম্নন ালব ব্যিি িলি 

পালর। এসব য়পাকা দমলন ডাোতজনন ৬০ইতস অথবা সুতমতথেন ৫০ইতস ১০ তেটার পাতনলি ২২০ তমঃতেঃ তমতিলে 

য়ে করলি িলব। েলে পড়া অথবা য়গাড়া পচা য়রাগ দমলনর জন্য প্রতি য়কতজ বীজ ৩ গ্রাম ত টাল ক্স-২৩০০ িারা 

য়িাধন করা য় লি পালর।  

ফসে সংগ্রিঃ ফে য়পলক য়গলে এবং গাছ িলুদ য়থলক বাদামী রং ধারণ করলে য়ছাো য়িাো উতচি। সাধারণিঃ 

বপলনর ৯০-১১০ তদলনর মলধ্য য়ছাো সংগ্রি উপল াগী িলে থালক।  

ফেনঃ ০.৭৫-১.০ টন/য়িটর 

 

 

  



আলের সালথ য়ছাো সাথীফসে তিলসলব উৎপাদলনর য়িটর প্রতি আে-ব্যলের তিসাব 

তবষে সাথীফসে 

দ্রলব্যর পতরমাণ/ 

শ্রতমলকর সংখ্যা 

একক মূল্য/মজুরী 

(টাকা) 

য়মাট েরচ 

(টাকা) 

১. জতম জিরীঃ 

ক) চাষ ও মই 
 
- 

 
- 

 
- 

২. বীজঃ ১৫ য়কতজ ৩২.০০ ৪৮০.০০ 

৩. য়রাপণ/বপণঃ - - - 

৪. সারঃ 

ক) ইউতরো 

ে) টিএসতপ 

গ) এমতপ 

ঘ) তজপসাম 

ঙ) তজঙ্কসােলফট 

চ) য়গাবর সার 

 
৩০ য়কতজ 

৬৫ য়কতজ 

২৫ য়কতজ 

৬০ য়কতজ 

৮ য়কতজ 

৫ টন 

 
৬.৫০ 

১৪.০০ 

১০.০০ 

৫.০০ 

৫০.০০ 

২৫০.০০ 

 
১৯৫.০০ 

৯১০.০০ 

২৫০.০০ 

৩০০.০০ 

৪০০.০০ 

১,২৫০.০০ 

৫. কীটনািকঃ 

ক) য়মোতথেন ৫৭ইতস 

ে) ডাইলথন-এম- ৪৫ 

 
০.৬০ তেটার 

২ য়কতজ 

 
৫০০.০০ 

৪৫০.০০ 

 
৩০০.০০ 

৯০০.০০ 

৬. য়সচঃ - - - 

৭. আমত্মঃ পতরচ যাঃ 

ক) আগাছা দমন ও সার 

প্রলোগ 

ে) কীটনািক প্রলোগ 

 
১০ জন 

 
৪ জন 

 
৭৫.০০ 

 
৭৫.০০ 

 
৭৫০.০০ 

 
৩০০.০০ 

৮. কিযন ও মাড়াইঃ ১৫ জন ৭৫.০০ ১,১২৫.০০ 

৯. য়মাট ব্যেঃ - - ৭,১৬০.০০ 

১০. য়মাট আে (ফেন)ঃঃ ০.৭ টন ২০,০০০.০০ ১২,৮৪০.০০ 

১১. ো ঃ - - ৫,৬৮০.০০ 

১২. BCR - - ১ঃঃ ১.৮ 

 



৭. য়জাড়া সাতর আলের সালথ তিিীে সাথীফসে তিলসলব মুগডাে চাষ 

 
সুতবধাসমূিঃ 

 য়জাড়া সাতর আলের সালথ তিিীে সাথীফসে তিলসলব মুগডাে ো জনক ালব চাষ করা  াে।  

 প্রথম সাথী ফসে য়িাোর পর ২/৩ োইন মুগডাে সিলজ বপন করা  াে।  

 ই  চাষাধীন জতমলি তিিীে সাথীফসে তিলসলব মুগডাে চাষ করলে অতিতরক্ত জতম ছাড়াই 

মুগডালের চাতিদা য়মটালনা সম্ভব  

 তিিীে সাথী ফসে তিলসলব মুগডাে চাষ করলে জতমর উব যরিা িতক্ত বৃতদ্ধ পাে।  য়িাোর পর 

২ে সাথীফসে তিলসলব মুগডাে চাষ করা  া। 

 
উপল াগী জতম ও মাটি ঃঃ আে চাষ উপল াগী  য়বলে য়দাআঁি য়থলক য়দাআঁি মাটি মুগডাে চালষর জন্য তনব যাচন 

করলি িলব।  

জািঃ তবনা মুগ-৫ ও বাতর মুগ-৫ 

জীবনকােঃ ৫৫-৭০ তদন 

বপলনর সমে ও পদ্ধতিঃ ফাল্গুন (মধ্য- য়ফব্রম্নোরী-মাচ য) মালসর মলধ্য আলের মালঝ ২/৩ োইন মুগডাে বপন করা 

 াে িলব সবুজ সার তিলসলব চালষর জন্য তছটিলেও বপন করা য় লি পালর। বীজ বপলনর সমে জতমলি রলসর 

অ াব িলে একটি িােকা য়সচ য়দো প্রলোজন অন্যথাে অঙ্কুলরাদগলম ব্যাঘাি িলব। 

বীলজর পতরমাণঃ ১২-১৫ য়কতজ/ য়িটর 

জতম জিরীঃ প্রথম সাথীফসে য়িাোর পর জতমলি রস থাকলে দু’&একতদলনর মলধ্যই য়কাদাে তদলে জতম জিরীর 

পর সাতর কলর ২/৩ োইন মুগডাে বপন করলি িলব। জতমলি রস না থাকলে য়সচ য়দোর পর য়জা আসলে মুগডাে 

বপন করলি িলব।  

সালরর মাত্রা ও প্রলোগ পদ্ধতি 

ফসলের নাম সালরর নাম পতরমাণ(য়কতজ/য়িটর) 

মুগডাে 

ইউতরো 

টিএসতপ 

এমতপ 

 

 
২০ 

৪০ 

২৫ 

  
সম্পূণ য ইউতরো, টিএসতপ, এমতপ সার মাটিলি প্রলোগ কলর সাতরলি বীজ বপন করলি িলব।  

য়পাকা-মাকড় ও য়রাগ বাোই দমনঃ মুগডাে ফসলে তবছা য়পাকা এবং ফে য়ছদক য়পাকা আক্রমণ কলর থালক। 

তবছা য়পাকা দমলনর জন্য ম্যাোতেন ৫৭ইতস অথবা ডাোতজনন ৬০ইতস প্রতি তেটার পাতনলি ২.০ তমঃতেঃ তমতিলে 

য়ে করলি িলব। ফে য়ছদক য়পাকা মদলনর জন্য একই ঔষধ ব্যবিার করা য় লি পালর। িলুদ য়মাজাইক মুলগর 

সবলচলে মারাত্মক  াইরাস জতনি য়রাগ। এই য়রালগর আক্রমণকারী  াইরাস সাদা মাতছ িারা তবসত্মার ো  কলর। 

মুগডাে গজালনাা্ পর ৪-৫ পািাতবতিষ্ট িলে উপলরাক্ত কীটনািকসমূলির য়  য়কান একটি য়ে করলে 

 াইরাসতবসত্মারকারী মাতছ দমন িে।   

ফসে সংগ্রিঃ ফে বাদামী/ কালো রং ধারণ করলে বুঝলি িলব পতরপক্ক িলেলছ। মুগডালের সমসত্ম ফে 

একসালথ পালক না। িাই ২/৩ বালর ফে সংগ্রি করলি িে। সঠিক সমলে ফসে সংগ্রি করলে য়বিী ফেন পাওো 

 াে। য়ছাো য়িাো উতচি। সাধারণিঃ বপলনর ৯০-১১০ তদলনর মলধ্য য়ছাো সংগ্রি উপল াগী িলে থালক।  

ফেনঃ ০.৫-০.৬ টন/য়িটর 

তবঃ দ্রঃ উপলর উলেস্নতেি সাথীফসে ছাড়াও অন্যান্য সুপাতরিকৃি সাথীফসলের কৃতষ পতরলবি ফঞ্চেতবতত্তক 

িাতেকা পরবিী পৃষ্ঠাে প্রদান করা িলো। এছাড়া তবত ন্ন সাথীফসলের সালরর মাত্রা ও আে-ব্যলের তিসাবও 

পরবিী পৃষ্ঠাসমূলি উলেস্নে করা িলো।  

 

 

 

  



তিিীে সাথী ফসে তিলসলব মুগডাে উৎপাদলনর য়িটর প্রতি আে-ব্যলের তিসাব 

তবষে সাথীফসে 

দ্রলব্যর পতরমাণ/ 

শ্রতমলকর সংখ্যা 

একক মূল্য/মজুরী 

(টাকা) 

য়মাট েরচ 

(টাকা) 

১. জতম জিরীঃ 

ক) চাষ ও মই 
 
- 

 
- 

 
- 

২. বীজঃ ১২ য়কতজ ৪০.০০ ৪৮০.০০ 

৩. য়রাপণ/বপণঃ ২৫ জন ৭৫.০০ ১,৮৭৫.০০ 

৪. সারঃ 

ক) ইউতরো 

ে) টিএসতপ 

গ) এমতপ 

 
২০ য়কতজ 

৫০য়কতজ 

৩০ য়কতজ 

 
৬.৫০ 

১৪.০০ 

১০.০০ 

 
১৩০.০০ 

৭০০.০০ 

৩০০.০০ 

৫. কীটনািকঃ 

ক) ম্যাোতথেন ৫৭ইতস 
 

০.৬০ তেটার 
 

৫০০.০০ 
 

৩০০.০০ 

৬. য়সচঃ ১ বার ৭৫০.০০ ৭৫০.০০ 

৭. আমত্মঃ পতরচ যাঃ 

ক) আগাছা দমন ও সার 

প্রলোগ 

ে) কীটনািক প্রলোগ 

 
১৫ জন 

 
৫ জন 

 
৭৫.০০ 

 
৭৫.০০ 

 
১,১২৫.০০ 

 
৩৭৫.০০ 

৮. ফসে সংগ্রিঃ ১৫ জন ৭৫.০০ ১,১২৫.০০ 

৯. য়মাট ব্যেঃ - - ৭,১৬০.০০ 

১০. য়মাট আে (ফেন)ঃঃ ০.৫ টন ২৫,০০০.০০ ১২,৫০০.০০ 

১১. ো ঃ - - ৫,৩৪০.০০ 

১২. BCR - - ১ঃঃ ১.৭ 

 
চওড়া সাতর/য়জাড়া সালরলি একাতধক সাথীফসে চাষ তনঃসলন্দলি  একটি ো জনক প্রযুতক্ত। এোলন আলোতচি 

প্রযুতক্ত প্যালকজসমূি ছাড়াও আরও তকছু প্রযুতক্ত প্যালকলজর সং    িথ্যাবেী য়দো ি’ে। 



য়জাড়া সাতর আলের সালথ সাথীফসে 
চালষর কলেকটি প্যালকজ প্রযুতক্ত 

১.য়জাড়াসাতর আলের সালথ ব্রকেী- মুগডাে চাষ 

ব্যবস্থাপনসমূি আে ব্রকেী মুগডাে 

জাি সকে অনুলমাতদি জাি বাতর কতৃযক অনুলমাতদি জাি 

ও অন্যান্য িাইব্রীড জাি 

তবনামুগ- ৫ এবং 

বাতরমুগ- ৫ 

 য়রাপন/বপন পদ্ধতি য়রাপা (সলেে য়বড চারা ) দুই য়জাড়াসাতর আলের মালঝ 

৩ োইন 

দুই য়জাড়াসাতর আলের 

মালঝ ৩ োইন 

য়রাপন/বপন সমে য়সলেম্বর- নল ম্বর য়সলেম্বর- নল ম্বর মাচ য 

চারার বেস ৪৫-৫০ তদন ৩০ তদন - 

য়রাপন দূরত্ব ১৪০+৬০য়সতম ৫০-৬০য়সতম × ৫০ য়সতম োইলন বপন 

চারা/বীজ িার  (য়কতজ/য়িঃ) ১৫০০ য়কতজ ২০,০০০-৩০,০০০ টি ১৫ য়কতজ 

সালরর মাত্রা (তকতজ/য়িঃ ইউতরো : ৩২৫ 

টিএসতপ : ২৫০ 

এমতপ   : ১৮০ 

তজপসাম  : ১৯০ 

তজঙ্কসােলফট: ৯ 

য়গাবর   : ১০,০০০ 

ইউতরো  : ১৫০ 

টিএসতপ  : ১০০ 

এমতপ    : ১০০ 

তজপসাম  : ৪০ 

তজঙ্কসােলফট: ৫ 

য়বারাক্স    : ৩ 

ইউতরো  : ২০ 

টিএসতপ  : ৪০ 

এমতপ    : ২৫ 

 

য়রাপন সমলে প্রলোগ মাত্রা সমসত্ম টিএসতপ, 

তজপসাম, তজঙ্কসােলফট 

এবং ১/৩  াগ এমতপ 

আলের সাতরলি 

সমসত্ম টিএসতপ, তজপসাম, 

তজঙ্কসােলফট য়বারাক্স এবং 

১/২  াগ এমতপ চারা 

োগালনার পূলব য তপলট প্রলোগ 

করলি িলব 

সমসত্ম সার বীজ 

য়বাপলনর পূলব য য়বলড 

প্রলোগ করলি িলব 

প্রথম উপতর প্রলোগ ১/৩  াগ ইউতরো চারা 

য়রাপলনর ২১ তদন পর 

১/২  াগ ইউতরো এবং ১/৪ 

 াগ এমতপ চারা য়রাপলনর 

১৫-২০ তদন পর প্রলোগ 

করলি িলব 

- 

তিিীে উপতর প্রলোগ ১/৩  াগ ইউতরো এবং 

১/৩  াগ এমতপ ৪-৬ টি 

কুতি গজালনার পর  

বাকী ১/২  াগ ইউতরো এবং 

১/৪  াগ এমতপ চারা 

োগালনার ৩৫-৪০ তদন পর 

- 

তৃিীে উপতর প্রলোগ বাকী ১/৩  াগ ইউতরো 

এবং ১/৩  াগ এমতপ 

য়গাড়াে মাটি য়দওোর 

সমে 

- - 

য়সচ ৫ বার - - 

ফসলের জীবনকাে ১২-১৪ মাস ৭০-৯০ তদন ৬০-৭০ তদন 

* ম্যাগলনতিোম ঘাটতিযুক্ত মাটিলি ১০.০ য়কতজ/য়িটর ম্যাগলনতিোম জতম জিরীর সমে প্রলোগ করলি িলব। 



 
২. য়জাড়াসাতর আলের সালথ কােতজরা- মুগডাে চাষ 

ব্যবস্থাপনসমূি আে কােতজরা মুগডাে 

জাি সকে অনুলমাতদি জাি স্থানীে তবনামুগ- ৫ এবং 

বাতরমুগ- ৫ 

 য়রাপন/বপন পদ্ধতি য়রাপা (সলেে য়বড চারা ) দুই য়জাড়াসাতর আলের মালঝ 

৩ োইন 

দুই য়জাড়াসাতর আলের 

মালঝ ৩ োইন 

য়রাপন/বপন সমে অলটাবর- নল ম্বর অলটাবর- নল ম্বর  মাচ য 

চারার বেস ৪৫-৫০ তদন - - 

য়রাপন দূরত্ব ১৪০+৬০য়সতম × ৩০ য়সতম োইলন বপন োইলন বপন 

চারা/বীজ িার  (য়কতজ/য়িঃ) ১৫০০ য়কতজ ৪.৫ য়কতজ ১৫ য়কতজ 

সালরর মাত্রা (তকতজ/য়িঃ ইউতরো : ৩২৫ 

টিএসতপ : ২৫০ 

এমতপ   : ১৮০ 

তজপসাম  : ১৯০ 

তজঙ্কসােলফট: ৯ 

ইউতরো  : ৬০ 

টিএসতপ  : ৫৫ 

এমতপ    : ৪৫ 

তজপসাম  : ৩০ 

তজঙ্কসােলফট: ৬ 

ইউতরো  : ২০ 

টিএসতপ  : ৪০ 

এমতপ    : ২৫ 

 

য়রাপন সমলে প্রলোগ মাত্রা সমসত্ম টিএসতপ, তজপসাম, 

তজঙ্কসােলফট এবং ১/৩ 

 াগ এমতপ আলের সাতরলি 

সমসত্ম টিএসতপ, তজপসাম, 

তজঙ্কসােলফট এবং ১/২  াগ 

ইউতরো ও এমতপ বীজ 

বপলনর পূলব য য়বলড প্রলোগ 

করলি িলব 

সমসত্ম সার বীজ 

য়বাপলনর পূলব য য়বলড 

প্রলোগ করলি িলব 

প্রথম উপতর প্রলোগ ১/৩  াগ ইউতরো চারা 

য়রাপলনর ২১ তদন পর 

বাকী ১/২  াগ ইউতরো এবং 

১/২  াগ এমতপ বীজ 

অঙ্কুলরাদগলমর ২০-২৫ তদন 

পর প্রলোগ করলি িলব 

- 

তিিীে উপতর প্রলোগ ১/৩  াগ ইউতরো এবং ১/৩ 

 াগ এমতপ ৪-৬ টি কুতি 

গজালনার পর  

- - 

তৃিীে উপতর প্রলোগ বাকী ১/৩  াগ ইউতরো 

এবং ১/৩  াগ এমতপ 

য়গাড়াে মাটি য়দওোর সমে 

- - 

য়সচ ৫ বার - - 

ফসলের জীবনকাে ১২-১৪ মাস ১২৫-১৩০ তদন ৬০-৭০ তদন 

গড় ফেন (টন/ য়ি:) ১০০ ০.৪ ০.৪-০.৫ 

উৎপাদন েরচ (টাকা  য়ি:) ৫৫,০০০.০০ ৫,১৯৩.০০ ৬,৫০০.০০ 

আে (টাকা য়ি:) ১,০৭,৮০০.০০ ১৯,৯৯৮.০০ ১০,০০০.০০ 

প্রকৃি ো  (টাকা  য়ি:) ৫২,৮০০.০০ ১৪,৮০৫.০০ ৩,৫০০.০০ 

* ম্যাগলনতিোম ঘাটতিযুক্ত মাটিলি ১০.০ য়কতজ/য়িটর ম্যাগলনতিোম জতম জিরীর সমে প্রলোগ করলি িলব। 



৩. য়জাড়াসাতর আলের সালথ য়মতথ- মুগডাে চাষ 
ব্যবস্থাপনসমূি আে য়মতথ মুগডাে 

জাি সকে অনুলমাতদি জাি স্থানীে তবনামুগ- ৫ এবং 

বাতরমুগ- ৫ 

 য়রাপন/বপন পদ্ধতি য়রাপা (সলেে য়বড চারা ) দুই য়জাড়াসাতর আলের মালঝ 

৩ োইন 

দুই য়জাড়াসাতর আলের 

মালঝ ৩ োইন 

য়রাপন/বপন সমে অলটাবর- নল ম্বর অলটাবর- নল ম্বর  মাচ য 

চারার বেস ৪৫-৫০ তদন - - 

য়রাপন দূরত্ব ১৪০+৬০য়সতম × ৩০ য়সতম োইলন বপন োইলন বপন 

চারা/বীজ িার  (য়কতজ/য়িঃ) ১৫০০ য়কতজ ৫ য়কতজ ১৫ য়কতজ 

সালরর মাত্রা (তকতজ/য়িঃ ইউতরো : ৩২৫ 

টিএসতপ : ২৫০ 

এমতপ   : ১৮০ 

তজপসাম  : ১৯০ 

তজঙ্কসােলফট: ৯ 

ইউতরো  : ৫০ 

টিএসতপ  : ৬০ 

এমতপ    : ৫০ 

তজপসাম  : ৪০ 

তজঙ্কসােলফট: ৬ 

ইউতরো  : ২০ 

টিএসতপ  : ৪০ 

এমতপ    : ২৫ 

 

য়রাপন সমলে প্রলোগ মাত্রা সমসত্ম টিএসতপ, তজপসাম, 

তজঙ্কসােলফট এবং ১/৩ 

 াগ এমতপ আলের সাতরলি 

সমসত্ম টিএসতপ, তজপসাম, 

তজঙ্কসােলফট এবং ১/২  াগ 

ইউতরো ও এমতপ বীজ 

বপলনর পূলব য য়বলড প্রলোগ 

করলি িলব 

সমসত্ম সার বীজ 

য়বাপলনর পূলব য য়বলড 

প্রলোগ করলি িলব 

প্রথম উপতর প্রলোগ ১/৩  াগ ইউতরো চারা 

য়রাপলনর ২১ তদন পর 

বাকী ১/২  াগ ইউতরো এবং 

১/২  াগ এমতপ বীজ 

অঙ্কুলরাদগলমর ২০-২৫ তদন 

পর প্রলোগ করলি িলব 

- 

তিিীে উপতর প্রলোগ ১/৩  াগ ইউতরো এবং ১/৩ 

 াগ এমতপ ৪-৬ টি কুতি 

গজালনার পর  

- - 

তৃিীে উপতর প্রলোগ বাকী ১/৩  াগ ইউতরো 

এবং ১/৩  াগ এমতপ 

য়গাড়াে মাটি য়দওোর সমে 

- - 

য়সচ ৫ বার - - 

ফসলের জীবনকাে ১২-১৪ মাস ১২০-১২৫ তদন ৬০-৭০ তদন 

গড় ফেন (টন/ য়ি:) ১০০ ০.৫ ০.৪-০.৫ 

উৎপাদন েরচ (টাকা  য়ি:) ৫৫,০০০.০০ ৫,৮৭৩.০০ ৬,৫০০.০০ 

আে (টাকা য়ি:) ১,০৭,৮০০.০০ ৩৯,৯৯৬.০০ ১০,০০০.০০ 

প্রকৃি ো  (টাকা  য়ি:) ৫২,৮০০.০০ ৩৪,১২৩.০০ ৩,৫০০.০০ 

* ম্যাগলনতিোম ঘাটতিযুক্ত মাটিলি ১০.০ য়কতজ/য়িটর ম্যাগলনতিোম জতম জিরীর সমে প্রলোগ করলি িলব। 



৪. য়জাড়াসাতর আলের সালথ য়মৌতর- মুগডাে চাষ 
ব্যবস্থাপনসমূি আে  য়মৌতর মুগডাে 

জাি সকে অনুলমাতদি জাি স্থানীে তবনামুগ- ৫ এবং 

বাতরমুগ- ৫ 

 য়রাপন/বপন পদ্ধতি য়রাপা (সলেে য়বড চারা ) দুই য়জাড়াসাতর আলের মালঝ 

৩ োইন 

দুই য়জাড়াসাতর আলের 

মালঝ ৩ োইন 

য়রাপন/বপন সমে অলটাবর- নল ম্বর অলটাবর- নল ম্বর  মাচ য 

চারার বেস ৪৫-৫০ তদন - - 

য়রাপন দূরত্ব ১৪০+৬০য়সতম × ৩০ য়সতম োইলন বপন োইলন বপন 

চারা/বীজ িার  (য়কতজ/য়িঃ) ১৫০০ য়কতজ ৩ য়কতজ ১৫ য়কতজ 

সালরর মাত্রা (তকতজ/য়িঃ ইউতরো : ৩২৫ 

টিএসতপ : ২৫০ 

এমতপ   : ১৮০ 

তজপসাম  : ১৯০ 

তজঙ্কসােলফট: ৯ 

ইউতরো  : ৫০ 

টিএসতপ  : ৪৫ 

এমতপ    : ৪০ 

তজপসাম  : ২৫ 

তজঙ্কসােলফট: ৬ 

ইউতরো  : ২০ 

টিএসতপ  : ৪০ 

এমতপ    : ২৫ 

 

য়রাপন সমলে প্রলোগ মাত্রা সমসত্ম টিএসতপ, তজপসাম, 

তজঙ্কসােলফট এবং ১/৩ 

 াগ এমতপ আলের সাতরলি 

সমসত্ম টিএসতপ, তজপসাম, 

তজঙ্কসােলফট এবং ১/২  াগ 

ইউতরো ও এমতপ বীজ 

বপলনর পূলব য য়বলড প্রলোগ 

করলি িলব 

সমসত্ম সার বীজ 

য়বাপলনর পূলব য য়বলড 

প্রলোগ করলি িলব 

প্রথম উপতর প্রলোগ ১/৩  াগ ইউতরো চারা 

য়রাপলনর ২১ তদন পর 

বাকী ১/২  াগ ইউতরো এবং 

১/২  াগ এমতপ বীজ 

অঙ্কুলরাদগলমর ২০-২৫ তদন 

পর প্রলোগ করলি িলব 

- 

তিিীে উপতর প্রলোগ ১/৩  াগ ইউতরো এবং ১/৩ 

 াগ এমতপ ৪-৬ টি কুতি 

গজালনার পর  

- - 

তৃিীে উপতর প্রলোগ বাকী ১/৩  াগ ইউতরো 

এবং ১/৩  াগ এমতপ 

য়গাড়াে মাটি য়দওোর সমে 

- - 

য়সচ ৫ বার - - 

ফসলের জীবনকাে ১২-১৪ মাস ১৩০-১৩৫ তদন ৬০-৭০ তদন 

গড় ফেন (টন/ য়ি:) ১০০ ০.৫ ০.৪-০.৫ 

উৎপাদন েরচ (টাকা  য়ি:) ৫৫,০০০.০০ ৫,৬৬৮.০০ ৬,৫০০.০০ 

আে (টাকা য়ি:) ১,০৭,৮০০.০০ ২৯,৯৯৭.০০ ১০,০০০.০০ 

প্রকৃি ো  (টাকা  য়ি:) ৫২,৮০০.০০ ২৪,৩২৯.০০ ৩,৫০০.০০ 

* ম্যাগলনতিোম ঘাটতিযুক্ত মাটিলি ১০.০ য়কতজ/য়িটর ম্যাগলনতিোম জতম জিরীর সমে প্রলোগ করলি িলব। 



৫. য়জাড়াসাতর আলের সালথ রাঁধুনী- মুগডাে চাষ 
ব্যবস্থাপনসমূি আে রাঁধুনী 

জাি সকে অনুলমাতদি জাি স্থানীে 

 য়রাপন/বপন পদ্ধতি য়রাপা (সলেে য়বড চারা ) দুই য়জাড়াসাতর আলের মালঝ ৩ োইন 

য়রাপন/বপন সমে অলটাবর- নল ম্বর অলটাবর- নল ম্বর  

চারার বেস ৪৫-৫০ তদন - 

য়রাপন দূরত্ব ১৪০+৬০য়সতম × ৩০ য়সতম োইলন বপন 

চারা/বীজ িার  (য়কতজ/য়িঃ) ১৫০০ য়কতজ ৩.৫ য়কতজ 

সালরর মাত্রা (তকতজ/য়িঃ ইউতরো : ৩২৫ 

টিএসতপ : ২৫০ 

এমতপ   : ১৮০ 

তজপসাম  : ১৯০ 

তজঙ্কসােলফট: ৯ 

ইউতরো  : ৫০ 

টিএসতপ  : ৬০ 

এমতপ    : ৫০ 

তজপসাম  : ৪০ 

তজঙ্কসােলফট: ৬ 

য়রাপন সমলে প্রলোগ মাত্রা সমসত্ম টিএসতপ, তজপসাম, 

তজঙ্কসােলফট এবং ১/৩  াগ 

এমতপ আলের সাতরলি 

সমসত্ম টিএসতপ, তজপসাম, তজঙ্কসােলফট এবং 

১/২  াগ ইউতরো ও এমতপ বীজ বপলনর পূলব য 

য়বলড প্রলোগ করলি িলব 

প্রথম উপতর প্রলোগ ১/৩  াগ ইউতরো চারা য়রাপলনর 

২১ তদন পর 

বাকী ১/২  াগ ইউতরো এবং ১/২  াগ এমতপ বীজ 

অঙ্কুলরাদগলমর ২০-২৫ তদন পর প্রলোগ করলি 

িলব 

তিিীে উপতর প্রলোগ ১/৩  াগ ইউতরো এবং ১/৩  াগ 

এমতপ ৪-৬ টি কুতি গজালনার পর  

- 

তৃিীে উপতর প্রলোগ বাকী ১/৩  াগ ইউতরো এবং ১/৩ 

 াগ এমতপ য়গাড়াে মাটি য়দওোর 

সমে 

- 

য়সচ ৫ বার - 

ফসলের জীবনকাে ১২-১৪ মাস ১৫০-১৬০ তদন 

গড় ফেন (টন/ য়ি:) ১০০ ০.৪ 

উৎপাদন েরচ (টাকা  য়ি:) ৫৫,০০০.০০ ৫,৯২৩.০০ 

আে (টাকা য়ি:) ১,০৭,৮০০.০০ ২৯,৯৯৮.০০ 

প্রকৃি ো  (টাকা  য়ি:) ৫২,৮০০.০০ ১৯,০৭৫.০০ 

* ম্যাগলনতিোম ঘাটতিযুক্ত মাটিলি ১০.০ য়কতজ/য়িটর ম্যাগলনতিোম জতম জিরীর সমে প্রলোগ করলি িলব। 

 



৬. য়জাড়াসাতর আলের সালথ সলুক- মুগডাে চাষ 
ব্যবস্থাপনসমূি আে সলুক মুগডাে 

জাি সকে অনুলমাতদি জাি স্থানীে তবনামুগ- ৫ এবং 

বাতরমুগ- ৫ 

 য়রাপন/বপন পদ্ধতি য়রাপা (সলেে য়বড চারা ) দুই য়জাড়াসাতর আলের মালঝ 

৩ োইন 

দুই য়জাড়াসাতর আলের 

মালঝ ৩ োইন 

য়রাপন/বপন সমে অলটাবর- নল ম্বর অলটাবর- নল ম্বর  মাচ য 

চারার বেস ৪৫-৫০ তদন - - 

য়রাপন দূরত্ব ১৪০+৬০য়সতম × ৩০ য়সতম োইলন বপন োইলন বপন 

চারা/বীজ িার  (য়কতজ/য়িঃ) ১৫০০ য়কতজ ২.৫ য়কতজ ১৫ য়কতজ 

সালরর মাত্রা (তকতজ/য়িঃ ইউতরো : ৩২৫ 

টিএসতপ : ২৫০ 

এমতপ   : ১৮০ 

তজপসাম  : ১৯০ 

তজঙ্কসােলফট: ৯ 

ইউতরো  : ৫০ 

টিএসতপ  : ৬০ 

এমতপ    : ৫০ 

তজপসাম  : ৪০ 

তজঙ্কসােলফট: ৬ 

ইউতরো  : ২০ 

টিএসতপ  : ৪০ 

এমতপ    : ২৫ 

 

য়রাপন সমলে প্রলোগ মাত্রা সমসত্ম টিএসতপ, তজপসাম, 

তজঙ্কসােলফট এবং ১/৩  াগ 

এমতপ আলের সাতরলি 

সমসত্ম টিএসতপ, তজপসাম, 

তজঙ্কসােলফট এবং ১/২ 

 াগ ইউতরো ও এমতপ বীজ 

বপলনর পূলব য য়বলড প্রলোগ 

করলি িলব 

সমসত্ম সার বীজ 

য়বাপলনর পূলব য য়বলড 

প্রলোগ করলি িলব 

প্রথম উপতর প্রলোগ ১/৩  াগ ইউতরো চারা 

য়রাপলনর ২১ তদন পর 

বাকী ১/২  াগ ইউতরো এবং 

১/২  াগ এমতপ বীজ 

অঙ্কুলরাদগলমর ২০-২৫ তদন 

পর প্রলোগ করলি িলব 

- 

তিিীে উপতর প্রলোগ ১/৩  াগ ইউতরো এবং ১/৩ 

 াগ এমতপ ৪-৬ টি কুতি 

গজালনার পর  

- - 

তৃিীে উপতর প্রলোগ বাকী ১/৩  াগ ইউতরো এবং 

১/৩  াগ এমতপ য়গাড়াে মাটি 

য়দওোর সমে 

- - 

য়সচ ৫ বার - - 

ফসলের জীবনকাে ১২-১৪ মাস ১৩০-১৩৫ তদন ৬০-৭০ তদন 

গড় ফেন (টন/ য়ি:) ১০০ ০.৪ ০.৪-০.৫ 

উৎপাদন েরচ (টাকা  য়ি:) ৫৫,০০০.০০ ৫,৭২৩.০০ ৬,৫০০.০০ 

আে (টাকা য়ি:) ১,০৭,৮০০.০০ ১৭,৫০৪.০০ ১০,০০০.০০ 

প্রকৃি ো  (টাকা  য়ি:) ৫২,৮০০.০০ ১১,৭৮১.০০ ৩,৫০০.০০ 

* ম্যাগলনতিোম ঘাটতিযুক্ত মাটিলি ১০.০ য়কতজ/য়িটর ম্যাগলনতিোম জতম জিরীর সমে প্রলোগ করলি িলব। 

 



৭. য়জাড়াসাতর আলের সালথ তফতরতঙ্গ- মুগডাে চাষ 
ব্যবস্থাপনসমূি আে তফতরতঙ্গ মুগডাে 

জাি সকে অনুলমাতদি জাি স্থানীে তবনামুগ- ৫ এবং 

বাতরমুগ- ৫ 

 য়রাপন/বপন পদ্ধতি য়রাপা (সলেে য়বড চারা ) দুই য়জাড়াসাতর আলের মালঝ 

৩ োইন 

দুই য়জাড়াসাতর আলের 

মালঝ ৩ োইন 

য়রাপন/বপন সমে অলটাবর- নল ম্বর অলটাবর- নল ম্বর  মাচ য 

চারার বেস ৪৫-৫০ তদন - - 

য়রাপন দূরত্ব ১৪০+৬০য়সতম × ৩০ য়সতম োইলন বপন োইলন বপন 

চারা/বীজ িার  (য়কতজ/য়িঃ) ১৫০০ য়কতজ ২.৫ য়কতজ ১৫ য়কতজ 

সালরর মাত্রা (তকতজ/য়িঃ ইউতরো : ৩২৫ 

টিএসতপ : ২৫০ 

এমতপ   : ১৮০ 

তজপসাম  : ১৯০ 

তজঙ্কসােলফট: ৯ 

ইউতরো  : ৫০ 

টিএসতপ  : ৬০ 

এমতপ    : ৫০ 

তজপসাম  : ৪০ 

তজঙ্কসােলফট: ৬ 

ইউতরো  : ২০ 

টিএসতপ  : ৪০ 

এমতপ    : ২৫ 

 

য়রাপন সমলে প্রলোগ মাত্রা সমসত্ম টিএসতপ, তজপসাম, 

তজঙ্কসােলফট এবং ১/৩  াগ 

এমতপ আলের সাতরলি 

সমসত্ম টিএসতপ, তজপসাম, 

তজঙ্কসােলফট এবং ১/২ 

 াগ ইউতরো ও এমতপ বীজ 

বপলনর পূলব য য়বলড প্রলোগ 

করলি িলব 

সমসত্ম সার বীজ 

য়বাপলনর পূলব য য়বলড 

প্রলোগ করলি িলব 

প্রথম উপতর প্রলোগ ১/৩  াগ ইউতরো চারা 

য়রাপলনর ২১ তদন পর 

বাকী ১/২  াগ ইউতরো এবং 

১/২  াগ এমতপ বীজ 

অঙ্কুলরাদগলমর ২০-২৫ তদন 

পর প্রলোগ করলি িলব 

- 

তিিীে উপতর প্রলোগ ১/৩  াগ ইউতরো এবং ১/৩ 

 াগ এমতপ ৪-৬ টি কুতি 

গজালনার পর  

- - 

তৃিীে উপতর প্রলোগ বাকী ১/৩  াগ ইউতরো এবং 

১/৩  াগ এমতপ য়গাড়াে মাটি 

য়দওোর সমে 

- - 

য়সচ ৫ বার - - 

ফসলের জীবনকাে ১২-১৪ মাস ৯৫-১০০ তদন ৬০-৭০ তদন 

গড় ফেন (টন/ য়ি:) ১০০ ০.৫ ০.৪-০.৫ 

উৎপাদন েরচ (টাকা  য়ি:) ৫৫,০০০.০০ ৫,৮২৩.০০ ৬,৫০০.০০ 

আে (টাকা য়ি:) ১,০৭,৮০০.০০ ৪৯,৯৯৫.০০ ১০,০০০.০০ 

প্রকৃি ো  (টাকা  য়ি:) ৫২,৮০০.০০ ৪৪,১৭২.০০ ৩,৫০০.০০ 

* ম্যাগলনতিোম ঘাটতিযুক্ত মাটিলি ১০.০ য়কতজ/য়িটর ম্যাগলনতিোম জতম জিরীর সমে প্রলোগ করলি িলব। 



৮. য়জাড়াসাতর আলের সালথ গাজর- মুগডাে চাষ 
ব্যবস্থাপনসমূি আে গাজর মুগডাে 

জাি সকে অনুলমাতদি জাি স্থানীে তবনামুগ- ৫ এবং 

বাতরমুগ- ৫ 

 য়রাপন/বপন পদ্ধতি য়রাপা (সলেে য়বড চারা ) দুই য়জাড়াসাতর আলের মালঝ 

৪ োইন 

দুই য়জাড়াসাতর আলের 

মালঝ ৩ োইন 

য়রাপন/বপন সমে অলটাবর- নল ম্বর অলটাবর- নল ম্বর  মাচ য 

চারার বেস ৪৫-৫০ তদন - - 

য়রাপন দূরত্ব ১৪০+৬০য়সতম × ৩০ য়সতম োইলন বপন োইলন বপন 

চারা/বীজ িার  (য়কতজ/য়িঃ) ১৫০০ য়কতজ ১.৫-২.০ য়কতজ ১৫ য়কতজ 

সালরর মাত্রা (তকতজ/য়িঃ ইউতরো : ৩২৫ 

টিএসতপ : ২৫০ 

এমতপ   : ১৮০ 

তজপসাম  : ১৯০ 

তজঙ্কসােলফট: ৯ 

য়গাবর   : ৩-৫ টন 

ইউতরো  : ১২০ 

টিএসতপ  : ৯০ 

এমতপ    : ৭২ 

তজপসাম  : ৬০ 

ইউতরো  : ২০ 

টিএসতপ  : ৪০ 

এমতপ    : ২৫ 

 

য়রাপন সমলে প্রলোগ মাত্রা সমসত্ম টিএসতপ, তজপসাম, 

তজঙ্কসােলফট এবং ১/৩  াগ 

এমতপ আলের সাতরলি 

সমসত্ম য়গাবর, টিএসতপ, 

তজপসাম, এবং ১/৩  াগ 

ইউতরো ও এমতপ বীজ 

বপলনর পূলব য য়বলড প্রলোগ 

করলি িলব 

সমসত্ম সার বীজ 

য়বাপলনর পূলব য য়বলড 

প্রলোগ করলি িলব 

প্রথম উপতর প্রলোগ ১/৩  াগ ইউতরো চারা 

য়রাপলনর ২১ তদন পর 

অবতিষ্ট ইউতরো ও এমতপ 

এর  থাক্রলম ১৩২  াগ ও 

১/২  াগ বীজ বপলণর ১৫ 

তদন পর প্রলোগ করলি িলব 

- 

তিিীে উপতর প্রলোগ ১/৩  াগ ইউতরো এবং ১/৩ 

 াগ এমতপ ৪-৬ টি কুতি 

গজালনার পর  

বাকী ইউতরো ১/৩  াগ এবং 

বাকী এমতপ’এর ১/২  াগ 

বীজ বপলণর ৩০ তদন পর 

প্রলোগ করলি িলব 

- 

তৃিীে উপতর প্রলোগ বাকী ১/৩  াগ ইউতরো এবং 

১/৩  াগ এমতপ য়গাড়াে মাটি 

য়দওোর সমে 

বাকী ১/৩  াগ ইউতরো বীজ 

বপলণর ৪০-৪৫ তদন পর  

প্রলোগ করলি িলব 

- 

য়সচ ৫ বার - - 

ফসলের জীবনকাে ১২-১৪ মাস ১১০-১২০ তদন ৬০-৭০ 

গড় ফেন (টন/ য়ি:) ১০০ ১৫ ০.৪-০.৫ 

* ম্যাগলনতিোম ঘাটতিযুক্ত মাটিলি ১০.০ য়কতজ/য়িটর ম্যাগলনতিোম জতম জিরীর সমে প্রলোগ করলি িলব। 



৯. য়জাড়াসাতর আলের সালথ তিতস- মুগডাে চাষ 
ব্যবস্থাপনসমূি আে তিতস মুগডাে 

জাি সকে অনুলমাতদি জাি নীো ও অন্যান্য স্থানীে জাি তবনামুগ- ৫ এবং 

বাতরমুগ- ৫ 

 য়রাপন/বপন পদ্ধতি য়রাপা (সলেে য়বড চারা ) দুই য়জাড়াসাতর আলের মালঝ 

৪ োইন 

দুই য়জাড়াসাতর আলের 

মালঝ ৩ োইন 

য়রাপন/বপন সমে অলটাবর- নল ম্বর অলটাবর- নল ম্বর  মাচ য 

চারার বেস ৪৫-৫০ তদন - - 

য়রাপন দূরত্ব ১৪০+৬০য়সতম × ৩০ য়সতম োইলন বপন োইলন বপন 

চারা/বীজ িার  (য়কতজ/য়িঃ) ১৫০০ য়কতজ ৫-৭ য়কতজ ১৫ য়কতজ 

সালরর মাত্রা (তকতজ/য়িঃ ইউতরো : ৩২৫ 

টিএসতপ : ২৫০ 

এমতপ   : ১৮০ 

তজপসাম  : ১৯০ 

তজঙ্কসােলফট: ৯ 

য়গাবর   : ৩-৫ টন 

ইউতরো  : ৪৫ 

টিএসতপ  : ৭২ 

এমতপ    : ২৮ 

 

ইউতরো  : ২০ 

টিএসতপ  : ৪০ 

এমতপ    : ২৫ 

 

য়রাপন সমলে প্রলোগ মাত্রা সমসত্ম টিএসতপ, তজপসাম, 

তজঙ্কসােলফট এবং ১/৩  াগ 

এমতপ আলের সাতরলি 

সমসত্ম য়গাবর, টিএসতপ, 

তজপসাম, এবং ১/৩  াগ 

ইউতরো ও এমতপ বীজ 

বপলনর পূলব য য়বলড প্রলোগ 

করলি িলব 

সমসত্ম সার বীজ 

বপলনর পূলব য য়বলড 

প্রলোগ করলি িলব 

প্রথম উপতর প্রলোগ ১/৩  াগ ইউতরো চারা 

য়রাপলনর ২১ তদন পর 

অবতিষ্ট ইউতরো ও এমতপ’র  

১/২  াগ বীজ বপলণর ২০ 

তদন পর প্রলোগ করলি িলব 

- 

তিিীে উপতর প্রলোগ ১/৩  াগ ইউতরো এবং ১/৩ 

 াগ এমতপ ৪-৬ টি কুতি 

গজালনার পর  

বাকী ইউতরো এবং এমতপ 

বীজ বপলণর ৪০ তদন পর 

প্রলোগ করলি িলব   

- 

তৃিীে উপতর প্রলোগ বাকী ১/৩  াগ ইউতরো এবং 

১/৩  াগ এমতপ য়গাড়াে মাটি 

য়দওোর সমে 

- - 

য়সচ ৫ বার - - 

ফসলের জীবনকাে ১২-১৪ মাস ১২০-১৩০ তদন ৬০-৭০ তদন 

গড় ফেন (টন/ য়ি:) ১০০ ০.৪-০.৫ ০.৪-০.৫ 

উৎপাদন েরচ (টাকা  য়ি:) ৫৫,০০০.০০ ৪,৫০০.০০ ৬,৫০০.০০ 

আে (টাকা য়ি:) ১,০৭,৮০০.০০ ১২,৫০০.০০ ১০,০০০.০০ 

প্রকৃি ো  (টাকা  য়ি:) ৫২,৮০০.০০ ৮,০০০.০০ ৩,৫০০.০০ 

* ম্যাগলনতিোম ঘাটতিযুক্ত মাটিলি ১০.০ য়কতজ/য়িটর ম্যাগলনতিোম জতম জিরীর সমে প্রলোগ করলি িলব। 



১০. য়জাড়াসাতর আলের সালথ সূ যমুেী- মুগডাে চাষ 
ব্যবস্থাপনসমূি আে সূ যমুেী  মুগডাে 

জাি সকে অনুলমাতদি জাি তকরণী ও অন্যান্য িাইব্রীড 

জাি 

তবনামুগ- ৫ এবং 

বাতরমুগ- ৫ 

 য়রাপন/বপন পদ্ধতি য়রাপা (সলেে য়বড চারা ) দুই য়জাড়াসাতর আলের মালঝ 

৩ োইন 

দুই য়জাড়াসাতর আলের 

মালঝ ৩ োইন 

য়রাপন/বপন সমে অলটাবর- নল ম্বর অলটাবর- নল ম্বর  মাচ য 

চারার বেস ৪৫-৫০ তদন - - 

য়রাপন দূরত্ব ১৪০+৬০য়সতম × ৩০ য়সতম োইলন বপন োইলন বপন 

চারা/বীজ িার  (য়কতজ/য়িঃ) ১৫০০ য়কতজ ৪-৫ য়কতজ ১৫ য়কতজ 

সালরর মাত্রা (তকতজ/য়িঃ ইউতরো : ৩২৫ 

টিএসতপ : ২৫০ 

এমতপ   : ১৮০ 

তজপসাম  : ১৯০ 

তজঙ্কসােলফট: ৯ 

য়গাবর   : ৩-৫ টন 

ইউতরো  : ৪৫ 

টিএসতপ  : ৭২ 

এমতপ    : ২৮ 

 

ইউতরো  : ২০ 

টিএসতপ  : ৪০ 

এমতপ    : ২৫ 

 

য়রাপন সমলে প্রলোগ মাত্রা সমসত্ম টিএসতপ, তজপসাম, 

তজঙ্কসােলফট এবং ১/৩  াগ 

এমতপ আলের সাতরলি 

সমসত্ম য়গাবর, টিএসতপ, 

তজপসাম, এবং ১/৩  াগ 

ইউতরো ও এমতপ বীজ 

বপলনর পূলব য য়বলড প্রলোগ 

করলি িলব 

সমসত্ম সার বীজ 

বপলনর পূলব য য়বলড 

প্রলোগ করলি িলব 

প্রথম উপতর প্রলোগ ১/৩  াগ ইউতরো চারা 

য়রাপলনর ২১ তদন পর 

অবতিষ্ট ইউতরো ও এমতপ’র  

১/২  াগ বীজ বপলণর ২০ 

তদন পর প্রলোগ করলি িলব 

- 

তিিীে উপতর প্রলোগ ১/৩  াগ ইউতরো এবং ১/৩ 

 াগ এমতপ ৪-৬ টি কুতি 

গজালনার পর  

বাকী ইউতরো এবং এমতপ 

বীজ বপলণর ৪০ তদন পর 

প্রলোগ করলি িলব   

- 

তৃিীে উপতর প্রলোগ বাকী ১/৩  াগ ইউতরো এবং 

১/৩  াগ এমতপ য়গাড়াে মাটি 

য়দওোর সমে 

- - 

য়সচ ৫ বার - - 

ফসলের জীবনকাে ১২-১৪ মাস ১২০-১৩০ তদন ৬০-৭০ তদন 

গড় ফেন (টন/ য়ি:) ১০০ ০.৭-০.৮ ০.৪-০.৫ 

উৎপাদন েরচ (টাকা  য়ি:) ৫৫,০০০.০০ ৪,৫০০.০০ ৬,৫০০.০০ 

আে (টাকা য়ি:) ১,০৭,৮০০.০০ ১২,৫০০.০০ ১০,০০০.০০ 

প্রকৃি ো  (টাকা  য়ি:) ৫২,৮০০.০০ ৮,০০০.০০ ৩,৫০০.০০ 

* ম্যাগলনতিোম ঘাটতিযুক্ত মাটিলি ১০.০ য়কতজ/য়িটর ম্যাগলনতিোম জতম জিরীর সমে প্রলোগ করলি িলব। 



১১. য়জাড়াসাতর আলের তিিীে সাথীফসে তিলসলব তিে চাষ 
ব্যবস্থাপনসমূি আে তিে 

জাি সকে অনুলমাতদি জাি টি-৬ ও অন্যান্য স্থানীে জাি 

 য়রাপন/বপন পদ্ধতি য়রাপা (সলেে য়বড চারা ) দুই য়জাড়াসাতর আলের মালঝ ৪ োইন 

য়রাপন/বপন সমে মধ্য অলটাবর-মধ্য নল ম্বর য়ফব্রম্নোরী- মাচ য  

চারার বেস ৪৫-৫০ তদন - 

য়রাপন দূরত্ব ১৪০+৬০য়সতম × ৩০ য়সতম োইলন বপন 

চারা/বীজ িার  (য়কতজ/য়িঃ) ১৫০০ য়কতজ ৪-৫ য়কতজ 

সালরর মাত্রা (তকতজ/য়িঃ ইউতরো : ৩২৫ 

টিএসতপ : ২৫০ 

এমতপ   : ১৮০ 

তজপসাম  : ১৯০ 

তজঙ্কসােলফট: ৯ 

য়গাবর   : ৪-৫ টন 

ইউতরো  : ১০৫ 

টিএসতপ  : ৮৭ 

এমতপ    : ৪২ 

তজপসাম  : ৭০ 

তজঙ্কসােলফট : ৬ 

য়রাপন সমলে প্রলোগ মাত্রা সমসত্ম টিএসতপ, তজপসাম, 

তজঙ্কসােলফট এবং ১/৩  াগ এমতপ 

আলের সাতরলি 

সমসত্ম য়গাবর, টিএসতপ, তজপসাম, 

তজঙ্কসােলফট এবং ১/২ ইউতরো বীজ বপলনর 

পূলব য য়বলড প্রলোগ করলি িলব 

প্রথম উপতর প্রলোগ ১/৩  াগ ইউতরো চারা য়রাপলনর ২১ 

তদন পর 

অবতিষ্ট ইউতরো বীজ ৩-৪ সপ্তাি পর উপতর 

প্রলোগ করলি িলব 

তিিীে উপতর প্রলোগ ১/৩  াগ ইউতরো এবং ১/৩  াগ 

এমতপ ৪-৬ টি কুতি গজালনার পর  

- 

তৃিীে উপতর প্রলোগ বাকী ১/৩  াগ ইউতরো এবং ১/৩ 

 াগ এমতপ য়গাড়াে মাটি য়দওোর 

সমে 

- 

য়সচ ৫ বার - 

ফসলের জীবনকাে ১২-১৪ মাস ৮৫-৯০ তদন 

গড় ফেন (টন/ য়ি:) ১০০ ০.৬ 

উৎপাদন েরচ (টাকা  য়ি:) ৫৫,০০০.০০ ৮,০০০.০০ 

আে (টাকা য়ি:) ১,০৭,৮০০.০০ ১৫,০০০.০০ 

প্রকৃি ো  (টাকা  য়ি:) ৫২,৮০০.০০ ৭,০০০.০০ 

য়মাট ো  (টাকা/ য়িটর) ৫৯,৮০০.০০  

* ম্যাগলনতিোম ঘাটতিযুক্ত মাটিলি ১০.০ য়কতজ/য়িটর ম্যাগলনতিোম জতম জিরীর সমে প্রলোগ করলি িলব। 



১২. য়জাড়াসাতর আলের সালথ ফুেকতপ- মুগডাে চাষ 
ব্যবস্থাপনসমূি আে ফুেকতপ মুগডাে 

জাি সকে অনুলমাতদি জাি বাতর কতৃযক অনুলমাতদি 

জাি ও অন্যান্য িাইব্রীড 

জাি 

তবনামুগ- ৫ এবং 

বাতরমুগ- ৫ 

 য়রাপন/বপন পদ্ধতি য়রাপা (সলেে য়বড চারা ) দুই য়জাড়াসাতর আলের 

মালঝ ৩ োইন 

দুই য়জাড়াসাতর 

আলের মালঝ ৩ 

োইন 

য়রাপন/বপন সমে য়সলেম্বর- নল ম্বর য়সলেম্বর- নল ম্বর মাচ য 

চারার বেস ৪৫-৫০ তদন ৩০ তদন - 

য়রাপন দূরত্ব ১৪০+৬০য়সতম × ৩০ য়সতম ৫০+৬০য়সতম × ৫০ য়সতম োইলন বপন 

চারা/বীজ িার  (য়কতজ/য়িঃ) ১৫০০ য়কতজ ২০,০০০-৩০,০০০ টি ১৫ য়কতজ 

সালরর মাত্রা (তকতজ/য়িঃ ইউতরো : ৩২৫ 

টিএসতপ : ২৫০ 

এমতপ   : ১৮০ 

তজপসাম  : ১৯০ 

তজঙ্কসােলফট: ৯ 

য়গাবর   : ১০,০০০ 

ইউতরো  : ১৯০ 

টিএসতপ  : ৭৫ 

এমতপ    : ১০০ 

তজপসাম  : ৫০ 

তজঙ্কসােলফট : ৬ 

ইউতরো  : ২০ 

টিএসতপ  : ৪০ 

এমতপ    : ২৫ 

 

য়রাপন সমলে প্রলোগ মাত্রা সমসত্ম টিএসতপ, তজপসাম, 

তজঙ্কসােলফট এবং ১/৩  াগ এমতপ 

আলের সাতরলি 

সমসত্ম য়গাবর, টিএসতপ, 

তজপসাম, তজঙ্কসােলফট 

য়বারাক্স এবং ১/২ এমতপ 

চারা োগালনার পূলব য তপলট 

প্রলোগ করলি িলব 

সমসত্ম সার বীজ 

বপলনর পূলব য য়বলড 

প্রলোগ করলি িলব 

প্রথম উপতর প্রলোগ ১/৩  াগ ইউতরো চারা য়রাপলনর ২১ 

তদন পর 

১/২  াগ ইউতরো এবং ১/৪ 

 াগ এমতপ চারা য়রাপলণর 

১৫-২০ তদন পর প্রলোগ 

করলি িলব 

- 

তিিীে উপতর প্রলোগ ১/৩  াগ ইউতরো এবং ১/৩  াগ 

এমতপ ৪-৬ টি কুতি গজালনার পর  

বাকী ১/২  াগ ইউতরেঅ 

এবং ১/৪  াগ এমতপ চারা 

োগালনার ৩৫-৪০ তদন পর 

- 

তৃিীে উপতর প্রলোগ বাকী ১/৩  াগ ইউতরো এবং ১/৩ 

 াগ এমতপ য়গাড়াে মাটি য়দওোর 

সমে 

- - 

য়সচ ৫ বার - - 

ফসলের জীবনকাে ১২-১৪ মাস ৭০-৯০ তদন ৬০-৭০ তদন 

* ম্যাগলনতিোম ঘাটতিযুক্ত মাটিলি ১০.০ য়কতজ/য়িটর ম্যাগলনতিোম জতম জিরীর সমে প্রলোগ করলি িলব। 



১৩. য়জাড়াসাতর আলের সালথ ওেকতপ- মুগডাে চাষ 
ব্যবস্থাপনসমূি আে ওেকতপ মুগডাে 

জাি সকে অনুলমাতদি জাি বাতর কতৃযক অনুলমাতদি 

জাি ও অন্যান্য িাইব্রীড 

জাি 

তবনামুগ- ৫ এবং 

বাতরমুগ- ৫ 

 য়রাপন/বপন পদ্ধতি য়রাপা (সলেে য়বড চারা ) দুই য়জাড়াসাতর আলের 

মালঝ ৩ োইন 

দুই য়জাড়াসাতর 

আলের মালঝ ৩ 

োইন 

য়রাপন/বপন সমে য়সলেম্বর- নল ম্বর য়সলেম্বর- নল ম্বর মাচ য 

চারার বেস ৪৫-৫০ তদন ৩০ তদন - 

য়রাপন দূরত্ব ১৪০+৬০য়সতম. × ৩০ য়সতম. ৫০ য়সতম. × ৩০ য়সতম. োইলন বপন 

চারা/বীজ িার  (য়কতজ/য়িঃ) ১৫০০ য়কতজ ৪০,০০০-৫০,০০০ টি ১৫ য়কতজ 

সালরর মাত্রা (তকতজ/য়িঃ ইউতরো : ৩২৫ 

টিএসতপ : ২৫০ 

এমতপ   : ১৮০ 

তজপসাম  : ১৯০ 

তজঙ্কসােলফট: ৯ 

ইউতরো  : ১৩৩ 

টিএসতপ  : ৬৭ 

এমতপ    : ১৩৩ 

তজপসাম  : ৭৩ 

য়বারাক্স   : ৩ 

ইউতরো  : ২০ 

টিএসতপ  : ৪০ 

এমতপ    : ২৫ 

 

য়রাপন সমলে প্রলোগ মাত্রা সমসত্ম টিএসতপ, তজপসাম, 

তজঙ্কসােলফট এবং ১/৩  াগ এমতপ 

আলের সাতরলি 

সমসত্ম টিএসতপ, তজপসাম, 

তজঙ্কসােলফট য়বারাক্স এবং 

১/২ এমতপ চারা োগালনার 

পূলব য তপলট প্রলোগ করলি 

িলব 

সমসত্ম সার বীজ 

বপলনর পূলব য য়বলড 

প্রলোগ করলি িলব 

প্রথম উপতর প্রলোগ ১/৩  াগ ইউতরো চারা য়রাপলনর ২১ 

তদন পর 

১/২  াগ ইউতরো এবং ১/৪ 

 াগ এমতপ চারা য়রাপলণর 

১৫-২০ তদন পর প্রলোগ 

করলি িলব 

- 

তিিীে উপতর প্রলোগ ১/৩  াগ ইউতরো এবং ১/৩  াগ 

এমতপ ৪-৬ টি কুতি গজালনার পর  

বাকী ১/২  াগ ইউতরো 

এবং ১/৪  াগ এমতপ চারা 

োগালনার ৩৫-৪০ তদন পর 

- 

তৃিীে উপতর প্রলোগ বাকী ১/৩  াগ ইউতরো এবং ১/৩ 

 াগ এমতপ য়গাড়াে মাটি য়দওোর 

সমে 

- - 

য়সচ ৫ বার - - 

ফসলের জীবনকাে ১২-১৪ মাস ৭০-৯০ তদন ৬০-৭০ তদন 

গড় ফেন (টন/ য়িটর) ১০০ ১০ ০.৪-০.৫ 

* ম্যাগলনতিোম ঘাটতিযুক্ত মাটিলি ১০.০ য়কতজ/য়িটর ম্যাগলনতিোম জতম জিরীর সমে প্রলোগ করলি িলব। 



১৪. য়জাড়াসাতর আলের সালথ গম- মুগডাে চাষ 
ব্যবস্থাপনসমূি আে গম মুগডাে 

জাি সকে অনুলমাতদি জাি বাতর কতৃযক অনুলমাতদি 

জাি  

তবনামুগ- ৫ এবং 

বাতরমুগ- ৫ 

 য়রাপন/বপন পদ্ধতি য়রাপা (সলেে য়বড চারা ) দুই য়জাড়াসাতর আলের 

মালঝ ৫ োইন 

দুই য়জাড়াসাতর 

আলের মালঝ ৩ 

োইন 

য়রাপন/বপন সমে মধ্য অলটাবর- নল ম্বর মধ্য অলটাবর- নল ম্বর মাচ য 

চারার বেস ৪৫-৫০ তদন - - 

য়রাপন দূরত্ব ১৪০+৬০য়সতম. × ৩০ য়সতম. োইলন বপণ োইলন বপন 

চারা/বীজ িার  (য়কতজ/য়িঃ) ১৫০০ য়কতজ ৭৫ য়কতজ ১৫ য়কতজ 

সালরর মাত্রা (তকতজ/য়িঃ ইউতরো : ৩২৫ 

টিএসতপ : ২৫০ 

এমতপ   : ১৮০ 

তজপসাম  : ১৯০ 

তজঙ্কসােলফট: ৯ 

ইউতরো  : ১৩০ 

টিএসতপ  : ১১০ 

এমতপ    : ৫০ 

তজপসাম  : ৭২ 

ইউতরো  : ২০ 

টিএসতপ  : ৪০ 

এমতপ    : ২৫ 

 

য়রাপন সমলে প্রলোগ মাত্রা সমসত্ম টিএসতপ, তজপসাম, 

তজঙ্কসােলফট এবং ১/৩  াগ এমতপ 

আলের সাতরলি 

সমসত্ম টিএসতপ, এমতপ 

তজপসাম এবং ১/৩ ইউতরো 

বীজ বপলণর পূলব য য়বলড 

প্রলোগ করলি িলব 

সমসত্ম সার বীজ 

বপলনর পূলব য য়বলড 

প্রলোগ করলি িলব 

প্রথম উপতর প্রলোগ ১/৩  াগ ইউতরো চারা য়রাপলনর ২১ 

তদন পর 

১/৩  াগ ইউতরো বীজ 

বপলণর ২০ তদন পর প্রলোগ 

করলি িলব 

- 

তিিীে উপতর প্রলোগ ১/৩  াগ ইউতরো এবং ১/৩  াগ 

এমতপ ৪-৬ টি কুতি গজালনার পর  

বাকী ১/৩  াগ ইউতরো 

বীজ বপলণর ৪০-৪৫ তদন 

পর প্রলোগ করলি িলব  

- 

তৃিীে উপতর প্রলোগ বাকী ১/৩  াগ ইউতরো এবং ১/৩ 

 াগ এমতপ য়গাড়াে মাটি য়দওোর 

সমে 

- - 

য়সচ ৫ বার - - 

ফসলের জীবনকাে ১২-১৪ মাস ১২০ তদন ৬০-৭০ তদন 

গড় ফেন (টন/ য়িটর) ১০০ ২ ০.৪-০.৫ 

উৎপাদন েরচ (টাকা/ য়ি:) ৫৫,০০০.০০ ২০,০০০.০০ ৬,৫০০.০০ 

আে (টাকা তি:) ১,০৭৮০০.০০ ৩০,০০০.০০ ১০,০০০.০০ 

প্রকৃি ো  (টাকা/ য়ি:) ৫২,৮০০.০০ ১০,০০০.০০ ৩,৫০০.০০ 

* ম্যাগলনতিোম ঘাটতিযুক্ত মাটিলি ১০.০ য়কতজ/য়িটর ম্যাগলনতিোম জতম জিরীর সমে প্রলোগ করলি িলব। 



১৫. য়জাড়াসাতর আলের সালথ সাথীফসে তিলসলব তচনাবাদাম চাষ 
ব্যবস্থাপনসমূি আে তচনাবাদাম 

জাি সকে অনুলমাতদি জাি োকা- ১ ও রতব য়মৌসুলম চাষ উপল াগী 

স্বল্পলমোদী জািসমূি 

 য়রাপন/বপন পদ্ধতি য়রাপা (সলেে য়বড চারা ) দুই য়জাড়াসাতর আলের মালঝ ৪ োইন 

য়রাপন/বপন সমে মধ্য অলটাবর-মধ্য নল ম্বর মধ্য অলটাবর- মধ্য নল ম্বর 

চারার বেস ৪৫-৫০ তদন - 

য়রাপন দূরত্ব ১৪০+৬০য়সতম × ৩০ য়সতম োইলন বপন 

চারা/বীজ িার  (য়কতজ/য়িঃ) ১৫০০ য়কতজ ৪৫-৫০  (য়োসাসি) য়কতজ 

সালরর মাত্রা (তকতজ/য়িঃ ইউতরো : ৩২৫ 

টিএসতপ : ২৫০ 

এমতপ   : ১৮০ 

তজপসাম  : ১৯০ 

তজঙ্কসােলফট: ৯ 

য়গাবর   : ৩-৫ টন 

ইউতরো  : ১৫ 

টিএসতপ  : ৯৫ 

এমতপ    : ৫০ 

তজপসাম  : ১০০ 

য়বারাক্স   : ৬ 

য়রাপন সমলে প্রলোগ মাত্রা সমসত্ব টিএসতপ, তজপসাম, 

তজঙ্কসােলফট এবং ১/৩  াগ এমতপ 

আলের সাতরলি 

সমসত্ব য়গাবর, টিএসতপ, এমতপ, য়বারাক্স এবং 

১/২ ইউতরো বীজ বপলনর পূলব য য়বলড প্রলোগ 

করলি িলব 

প্রথম উপতর প্রলোগ ১/৩  াগ ইউতরো চারা য়রাপলনর ২১ 

তদন পর 

অবতিষ্ট ইউতরো ও তজপসাম সার গালছর 

কা যকরী ফুে আসার সমে বপলণর ৪০-৪৫ 

তদন) পর পািয প্রলোগ করলি িলব 

তিিীে উপতর প্রলোগ ১/৩  াগ ইউতরো এবং ১/৩  াগ 

এমতপ ৪-৬ টি কুতি গজালনার পর  

- 

তৃিীে উপতর প্রলোগ বাকী ১/৩  াগ ইউতরো এবং ১/৩ 

 াগ এমতপ য়গাড়াে মাটি য়দওোর 

সমে 

- 

য়সচ ৫ বার - 

ফসলের জীবনকাে ১২-১৪ মাস ১৪০-১৫০ তদন 

গড় ফেন (টন/ য়ি:) ১০০ ০.৮-০.৯ 

উৎপাদন েরচ (টাকা  য়ি:) ৫৫,০০০.০০ ৮,০০০.০০ 

আে (টাকা য়ি:) ১,০৭,৮০০.০০ ১৩,৫০০.০০ 

প্রকৃি ো  (টাকা  য়ি:) ৫২,৮০০.০০ ৫,৫০০.০০ 

য়মাট ো  (টাকা/ য়িটর) ৫৮,৩০০.০০  

* ম্যাগলনতিোম ঘাটতিযুক্ত মাটিলি ১০.০ য়কতজ/য়িটর ম্যাগলনতিোম জতম জিরীর সমে প্রলোগ করলি িলব। 

 


