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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

িনব �াহী পিরচালেকর কায �ালয় 
 �লা উ�য়ন �বাড � 

 
গেবষণা শাখা 

খামারবািড়, ফাম �েগট, ঢাকা-১২১৫।
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�িষই স�ি�

 
 

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০৬.০১.০০১.১৭.১১৪ তািরখ: 
 

২৩ নেভ�র ২০২২

৮ অ�হায়ণ ১৪২৯

িবষয়: �লা উ�য়ন �বাড �র ক��ক ২০২২-২৩ �মৗ�েম উ�ািবত Matured Technology এর অ�েমাদন �দান �সে�।

��: �লা গেবষণা খামার ,��র, গাজী�র 

এর ১২.০৭.৩০৩০৬০০.৯৯.২০.২৩৮�ারক , তািরখ- ১৫/১১/২০২২
    উপ� �� িবষেয়র ��ি�েত জানােনা যাে� �য, �লা গেবষণা খামার ,��র, গাজী�র  ক�ক ২০২২-২০২৩ �মৗ�েম ১�  Matured
Technology উ�িবত হেয়েছ। Technology � পয �ােয় স�সারণ করা �গেল �ষেকর আয় ও ফসেলর উৎপাদন �ি� পােব যা

�লা চােষ সহায়ক �িমকা পালন করেব। উ�ািবত Technology � �লা উ�য়ন �বােড �র উ�ািবত ��ি� িহসােব  অ�েমাদন �দান করা

হেলা।

সঙ��ঃ বণ �ামেত

২৩-১১-২০২২

কটন এে�ানিম�, গাজী�র।

�মাঃ আখতা��ামান

িনব �াহী পিরচালক (চলিত দািয়�)

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০৬.০১.০০১.১৭.১১৪/১ তািরখ: 
 

৮ অ�হায়ণ ১৪২৯

২৩ নেভ�র ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

 
১) অিতির� পিরচালক (�শাসন ও অথ �), অিতির� পিরচালক-এর দ�র, �লা উ�য়ন �বাড �

 
২) সকল শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �, সদর দ�র।

 ৩) িমিলয়া িবনেত �মামতাজ, �লা উ�য়ন কম �কত�া ও Co-Principal Investigator

Development of Eco-friendly Management of Sucking Insects of

Cotton, ��র, গাজী�র
 

২৩-১১-২০২২
ড. �মাঃ �মািম�ল ইসলাম 

 
উ��তন �ব�ািনক কম �কত�া (অিতির� দািয়�)



তুলা উন্নয়ন ব ার্ ড কর্তডক ২০২২-২০২৩ বেৌসুমে উদ্ভাব ত প্রযুবি:    

প্রযুবি:- বনমের ততরী Azadirachtin,  অংবিক তৈ  ব ৌগ Spinosad ও আঠামলা হলুদ ফাঁদ ব্য হার কমর তুলার ৈযাবির্ ব াকার  

 বরম ি  ান্ধ  বনয়ন্ত্রন বকৌিল। 

 

১। প্রযুবির নাে ও  র্ ডনা : বনমের ততরী Azadirachtin,  অংবিক তৈ  ব ৌগ Spinosad ও আঠামলা হলুদ ফাঁদ ব্য হার 

কমর তুলার ৈযাবির্ ব াকার   বরম ি  ান্ধ  বনয়ন্ত্রন বকৌিল। 
২। িংস্থার নাে : তুলা উন্নয়ন ব ার্ ড । 

৩।  িংবিষ্ট ব ভাগ/  াবি    : ১। বোোঃ আখতারুজ্জাোন, বন ডাহী  বরচালক 

২। বেবলয়া ব নমত বোেতাৈ, তুলা উন্নয়ন কে ডকতডা 

৪। ব  এলাকার ৈন্য                 :  াংলামদমি তুলা চামের উ ম াবগ িেভুবে ও  াহাবি অঞ্চমল  

৫। প্রযুবির প্রধান প্রধান 

ত বিষ্টযিমূহ 

:  বরম ি ান্ধ  উ াময় তুলা ফিমলর প্রধান বিােক ব াকা দেমন কা ডকবর ভুবেকা  ালন 

কমর। 

উৎ াদন খরচ কমে এ ং লাভৈনক ফলন  াওয়া  ায়। 

৬। অনুমোবদত  উৎ াদন 

 বরচ ডা  

: • তুলা চামের উ যুি উঁচু ব মল বদাআঁি োটিমত বহক্টর প্রবত ৪-৫ বকবৈ  ীৈ হামর 

জুন-জুলাই োমি ৯০ x ৪৫ বি :বে  :দূরমে  ীৈ   ন করমত হম ।  
 

• বহক্টর প্রবত বোট ১২০-১৩০ বকবৈ ইউবরয়া, ৩৪০-৩৫০ বকবৈ বর্এব , ৪১০-৪২০  

বকবৈ এেওব , ১৩৫-১৪০  বকবৈ বৈ িাে, ১৫-২০  বকবৈ বৈংক িালমফট, ২২-২৫  

বকবৈ ব ারন, ১৫-১৮ বকবৈ ম্যাগমনবিয়াে িালমফট এ ং ৫০০-৮০০ বকবৈ 

োনিম্পন্ন তৈ  িার ব্যািাল বর্াও বতন  ার  ার্শ্ড প্রময়ামগর োধ্যমে বদমত হম ।  

 

•   মনর ১৫-২০ বদন  র প্রথে ার তুলাগাছ  াতলা করা ও আগাছা  বরষ্কার করা 

এ ং ৩০-৪০ বদন আর এক দফায় আগাছা  বরষ্কার করত হম । 

 

• উ যুি িার িঠিক  বরোন ও বনয়েোবফক ব্য হার করমত হম । 

 

• তুলা গামছর অবতবরি বৃবি বনয়ন্ত্রমনর ৈন্য প্রবত ার িার প্রময়ামগর িেয় অ শ্যই  

 টাি িার ইউবরয়া িামরর তুলনায় ব িী  বরোমন বেবিত কমর একমে প্রময়াগ 

করমত  হম । 

 

• িেবিত  ালাই ব্য স্থা না অথ ডাৎ ব াকা-োকি দেমনর এমকর অবধক  িবতর 

িেবিত প্রময়ামগর োধ্যমে ক্ষবতকারক ব াকা-োকমির  আক্রের্মক প্রবতহত করমত  

 হম । 
 

• িেবিত  ালাই ব্য স্থা নার  অংি বহমিম  ফিল উৎ াদমন  ীৈ বিাধন িহ 

 ারবচং  ব্য স্থা  অনুিরন করমত হম । 

•   একটি  াতায় একটি ব াকা/ বনম্ফ থাকমল   প্রবত বলটার  াবনর িামথ ০১ বেবল  .

বনমের ততরী Azadirachtin ও  অংবিক তৈ  ব ৌগ Spinosad বেবিময়  

িাত বদন  র  র বে করমত হম । 

• এক ব ঘা  ৈবেমত ৫-৬ টি স্থামন  আঠামলা হলুদ ফাঁদ ব্য হার করমত হম । 

 

• ফুটন্ত িাদা ধ ধম   ীৈতুলা  া িহমৈ হামতর আঙ্গুল বদময় বটমন বতালা  ায় এেন 

তুলা িংগ্রহ করমত হম । 



• োঠ বথমক িংগ্রমহর  র আঁি ও  ীমৈর োন উন্নয়মনর ৈন্য  ীৈতুলা ভামলা কমর 

বরৌমে শুবকময় বনমত হম  । 

৭। ফিল িংগমহর িেয় : • তুলা ১৫ বর্মিম্বর বথমক বফব্রুয়াবর োি   ডন্ত িংগ্রহ করা  ায়। 

৮। প্রযুবি হমত 

ফলন/প্রাবতোঃ 

: উদ্ভাব ত প্রযুবি ও উত্তে ফিল ব্য স্থা নার ব্য হামরর োধ্যমে ২.৫৫-৩.০ টন 

ফলন  াওয়া  ায়। 

 

আয় ব্যাময়র বহিা :- 

বিটমেন্ট ফলন 

বকবৈ/মহোঃ 

গ্রি আয় 

টাকা/মহোঃ 

বোট ব্যয় 

টাকা/মহোঃ 

বনট আয় 

টাকা/মহোঃ 

ব বিআর 

Spraying of Azadirachtin and 
Spinosad @1ml/liter of water 
with yellow sticky trap 
installation effective for Jassid 
Infestation 

২৭৯৬ ১৫৬৫৭৬ ৫৫০০০ ১০১৫৭৬ ২.৮৫ 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 






