
বাংলােদশ পরমাণ  কৃ ষেবৃবা া কনি�ি 
বা কব  চর, ময়ম কসংহ 

কীিত�ব কবভাষ 
�কমক  ং ষেবৃবা �কে�র  াম  ষেবৃ ার �ধা  �ে�� 

১ ধাে র অ�ষামী লাা /কম�েি� গকল ধাে র �ধা  
�ধা  �কতকারক েপাকার �কত �কতেরাধ �মতা 
েকম  তাহা পরী�া করা।    

ক) ধাে র েকান  াত গকল ধাে র �ধা  �কতকারক 
েপাকার (েযম ঃ বাদামী ষাছ ফকড়ং, সব  পাতা 
ফকড়ং, সাদা কপি ষাছ ফকড়ং, পামরী েপাকা, মা রা 
েপাকা, ষল মাকছ, পাতা েমাড়াে া এবং ক�পস) �কত 
িলাের� তাহা ক  রয় করা । 

খ)  কক কারেব িলাের� তাহা ক ব রয় করা ।  
২ পােির অ�ষামী লাা /কম�েি� গকল পােির �ধা  

�ধা  �কতকারক েপাকার �কত �কতেরাধ �মতা 
েকম  তাহা পরী�া করা।    

ক) পােির েকান কম�েি� গকল পােির �ধা  �কতকারক 
েপাকার (েযম ঃ পােির কবছা েপাকা, পােির নযাা 
�াকবল, পােির লাল মাকড়) �কত িলাের� তাহা 
ক ব রয় করা । 

খ)   কক কারেব িলাের� তাহা ক ব রয় করা । 
৩ ডােলর অ�ষামী লাা /কম�েি� গকল ডােলর �ধা  

�ধা  �কতকারক েপাকার �কত �কতেরাধ �মতা 
েকম  তাহা পরী�া করা।    

ক)  েছালার েকান কম�েি� গকল েছালার �ধা  �কতকারক 
েপাকার (েযম ঃ কাি ওয়াম র,  পড েবারার ) �কত 
িলাের� তাহা ক ব রয় করা । 

ক) মষ ডােলর েকান কম�েি� গকল মেষর �ধা  
�কতকারক েপাকার (েযম ঃ েহায়াাি �াা, ে কসড, 
পাতা েমাড়াে া েপাকা, কবছা েপাকা, পড েবারার) �কত 
িলাের� তাহা ক ব রয় করা । 

 
৪ ৈতল  াতীয় ফসেলর অ�ষামী লাা /কম�েি� গকল 

ৈতল  াতীয় ফসেলর �ধা  �ধা  �কতকারক 
েপাকার �কত �কতেরাধ �মতা েকম  তাহা পরী�া 
করা।    

ক) সকরৃার েকান কম�েি� গকল সকরৃার �ধা  �কতকারক 
েপাকার (েযম ঃ কাি ওয়াম র,   াব েপাকা, কবছা 
েপাকা, স �াা, ডাাম� েবক মথ) �কত িলাের� তাহা 
ক ব রয় করা । 

ক) বাদােমর েকান কম�েি� গকল বাদােমর �ধা  
�কতকারক েপাকার (েযম ঃ  ক�পস, ে কসড এবং 
পাতা েমাড়াে া েপাকা) �কত িলাের� তাহা ক ব রয় 
করা । 

ষ)   কতেলর েকান কম�েি� গকল কতেলর �ধা  �কতকারক 
েপাকার (েযম ঃ পাতা েমাড়াে া েপাকা, কতল হক 
মথ, কবছা েপাকা এবং পড েবারার) �কত িলাের� 
তাহা ক ব রয় করা । 



ঘ)    কক কারেব িলাের� তাহা ক ব রয় করা । 
 

৫  েনরাাল া েস� েিকক ক এর মা�েম সক�র 
েপাকার ে ক িক দম  করা ।  

ক)  কীি াশক �বহার   া কের েপাকা দম  করা । 
 
খ)  কীি াশেকর পাশব র�ক�য়ার  ারা পকরেবশ যােত  ন 

 া হয় তাহার �ব�া করা ।  
 

৬ েপাকা দমে র  � েবািাক েকল কীি াশেকর ��য়  
করা । 

ক) কবকভ� ধরে র ষাছ েথেক কীি ামক ৈতরী কের তাহা 
 ারা মােঠর এবং গদাম  াত শেের েপাকা দমে  
�বহার করা যােত পকরেবশ  ন  া হয় ।  

৭ সমক�ত বালাা দম  �ব�াপ া �েয়াষ কের ধা , 
পাি, সক�, ডাল ও ৈতল  াতীয় ফসেলর �ধা  �ধা  
েপাকা গকল দম  করা ।   

ক) কাল ারাল প�কত, ৈ কবক প�কত এবং রাসায়ক ক 
প�কতর মে� সম�য় ঘিেয় কবকভ� ফসেলর েপাকা দমে র 

 ত  প�কত েবর করা ।  
খ) েপাকা দমে  কবকভ� ফসেলর মে� সম�য় ঘিেয় 

েদখেত হেব েয েকান প�কতেত েপাকা দম  েবশী কায রকরী 
এবং অথ র্  কতক ভােব েবশী লাভ   ক এবং েকান 

প�কতেত েপাকা দম  ককরেল পকরেবেশর েকা  �কত হয় 
 া তাহা ক ব রয় করা ।     

৮ েবগ , িেমেিা, শসা াতযাকদ সক�  ােৃ মােঠ েয 
কীি াশক �বহার করা হয় �হার 
অবকশনাংশ(েরকসকড�) ক ব রয় করা ।  

ক) কবকভ� ফসেল �বহত কীি াশেকর মে� কত পকরমা  
পারকসসেি� এবং    পারকসসেি� কীি াশেকর েরকসকড� 

রকহয়ােছ তাহার মা�া ক  রয় করা ।  
খ) বাংলােদেশ কবকভ� ফসেল স রা রভােব �বহত 
কীি াশেকর   -ােফকিভ, কম-ােফকিভ এবং 

কীি াশেকর �কতকর কদক ক ব রয় করা ।     



 

ষেবৃবা সাফ� 

 
১ কব াধা -৪ �� ফল  সা�, ম�ম আষাম  ােতর ধা  এবং াহা মা রা 

েপাকার আ�ম  মড রােরিকল িলাের� করেত পাের ।  
 

২ কব াধা -৫ �� ফল  সা� আষাম  ােতর েবােরা ধা  এবং াহা সব  পাতা 
ফকড়ং এবং মা রা েপাকার আ�ম  ককশ ধােপ �কতহত করেত পাের । 

 
৩ কব াধা -৬ �� ফল  সা� েবােরা ধা  এবং াহা ধাে র ষাক� েপাকা এবং 

মা রা েপাকার আ�ম  ককশ ধােপ মড রােরিকল িলাের� করেত পাের । 
 

৪ কব াধা -৭ �� সমেয়র �� ফল শীল আম  ধা  এবং াহা বাদামী ষাছ 
ফকড়ং ও ষল মাকছর আ�ম  মড রােরিকল িলাের� করেত পাের । 

 
৫ কব াধা -৮ লব  সকহ� �� ফল শীল  ােতর আম  ধা  এবং াহা মা রা 

েপাকা এবং সব  পাতা ফকড়ং এর আ�ম  মড রােরিকল িলাের� করেত পাের 
। 

৬ কব াধা -৯ সষক��য �� ফল শীল  ােতর আম  ধা  এবং াহার  ােৃ 
মা রা েপাকার আ�ম  অথ র্  কতক �কতকর ধােপর (৫- ১০%) ক ে  কছল। 

    
৭ কব াধা -১০ লব  সকহ� �� ফল শীল আম  ধা  এবং াহা বাদামী ষাছ 

ফকড়ং এর আ�ম  মড রােরিকল িলাের� করেত পাের । 
৮ কব াধা -১১ আকক�ক ব�া সকহ� �� ফল শীল আম  ধা  এবং াহা ষল 

মাকছর আ�ম  মড রােরিকল িলাের� করেত পাের । 
 

৯ কব াধা -১২ আকক�ক ব�া সকহ� �� ফল শীল আম  ধা   াহার  ােৃ 
মা রা েপাকার আ�ম  অথ র্  কতক �কতকর ধােপর (৫- ১০%) ক ে  কছল। 

 
১০ কব াধা -১৩ সষক��য �� ফল শীল আম  ধা   এবং াহা বাদামী ষাছ 



ফকড়ং এর আ�ম  মড রােরিকল িলাের� করেত পাের । 
১১ কব াধা -১৪ �� ফল শীল  াকব েবােরা  ােতর ধা  এবং াহার  ােৃ মা রা 

েপাকার আ�ম  অথ র্  কতক �কতকর ধােপর (৫- ১০%) ক ে  কছল। 
 

১২ কব াধা -১৫ সষক��য �� ফল শীল  ােতর আম  ধা   এবং াহা সব  
পাতা ফকড়ং এর আ�ম  মড রােরিকল িলাের� করেত পাের । 

 
১৩ কব াধা -১৬ �� সমেয়র �� ফল শীল  ােতর আম  ধা  এবং াহার  ােৃ 

মা রা েপাকার আ�ম  অথ র্  কতক �কতকর ধােপর (৫- ১০%) ক ে  কছল। 
 

১৪ কব াধা -১৭ �� ফল শীল  ােতর আম  ধা   এবং াহা ষল মাকছর �কত 
মড রােরিকল িলাের� কছল । 

 
১৫ ষামা েরকডেয়শ  �বহার কের ডােলর েপাকা েনরাাল হওয়ার েরকডেয়শ  

মা�া ক  রয় করা হয়। 
 

১৬ সমক�ত বালাা দম  �ব�াপ ার মা�েম েবগ সহ সকল �কার 
কক�কারকবেিকস গে�র সকল েপাকা ক নকলকখত  ার �কাের দম  করা যায় 
ক) পকর�ার পকর��তা কর  খ) েস� েফেরামে র �বহার ষ) বােয়া-েরশ াল 
কীি াশেকর �বহার  ঘ)  ক�ম ৈ কবক এে ে ির �বহার (�াক , 
�াােকাষামা)      

১৭ কব াসকরৃা-৮  াব েপাকার আ�ম  মড রােরিকল িলাের� করেত পাের । 
 

১৮ কব াকতল-২ কবছা েপাকার আ�ম  মড রােরিকল িলাের� করেত পাের । 
 

১৯ কব ামষ-৭ ফল কছ�কারী েপাকার আ�ম  মড রােরিকল িলাের� করেত পাের  
 

 


