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কৃষষকাজ
সপৌষ (Dec-Jan) ও  মাঘ (Jan-Feb)

ফসল সবানা যারব-
কলাই, মুগ, চীনাবাদাম, ষিল, সূয্যমুখী, িেমুজ, রেঁড়স, কেলা, শসা, লাউ, চালকুমরড়া, কুমরড়া প্রভৃষি। 
চাো তিষে/প্রস্তুষি- রবারোধান। চাো সোয়া/লাগারনা-  রবারোধান, লঙ্া, টম্ারটা, ষমষটি আলু প্রভৃষি।

অন্তব্যি্যী পষেচয্যা-
সবারোধান সোয়াে ২০ ষদন পে ১ম চাপান সাে প্ররয়াগ। গম সবানাে ২১ ষদন পে ১ম চাপান সাে ষদরয় 
সসচ ও ৪০-৪৫ ষদন পে ২য় চাপান সাে প্ররয়াগ। সূয্যমুখী সবানাে ৩০ ষদন পে প্রষি মাদারি ১ষট করে 
গাছ সেরখ বাষক িুরল সফরল চাপান সাে প্ররয়াগ। ডালশস্ সবানাে ৩০ ও ৪৫ ষদরনে মাথায় ২ শিাংশ 
ষড এ ষপ বা ইউষেয়া স্রে কেরি হয়। আলুরি ১০-১২ ষদন অন্তে সসচ প্ররয়াগ। সবষজ ও মশলা জািীয় 
ফসল লাগারনাে ২১ ও ৪২ ষদন পে চাপান সাে প্ররয়াগ, আম লাগারনাে ৪০-৪৫ ও ৮০-৯০ ষদন পে 
চাপান সাে প্ররয়াগ।

শস্ েক্া-
(আক্রমণ হরল ষনয়ন্ত্রণ ব্বস্া ষনরি হরব)-  রবারোধান ধারনে বীজিলা ও সোয়া জষমরি ঝলসা, খয়ো 
সোগ। রোয়াে ৭-৮ ষদন পূরব্য সবারোধারনে স্বল্প জলমগ্ন বীজিলারি দানাদাে  কীটনাশক প্ররয়াগ। 
সরষ্যরি জাবরপাকা, পািা ধসা ও ষশকড় সফালা সোগ। কাষত্্যরক প্রবল অকাল বৃষটিে ফরল সদষেরি 
লাগারনা আলু গারছ ১০ ষদন অন্তে প্রষিরোধক ছত্াকনাশক প্ররয়াগ করে নাষব ধসা সোগ প্রষিরোধ কো 
প্ররয়াজন। রছালাে েরল পড়া ও শঁষট ষছদ্রকােী সপাকা, মসুে, মটেশঁষট ও সখসাষেে পাউডাে সোগ, শঁষট 
ষছদ্রকােী সপাকা এবং জাবরপাকা। আরখ সগাড়া ষছদ্রকােী ও ডগা ষছদ্রকােী সপাকা। আম গারছ সশাষক 
সপাকা ও পাউডাে সোগ। সবষজে পািা সখরকা সপাকা, ডাঁটা ও ফলষছদ্রকােী সপাকা, েসরচাষক সপাকা, 
পািাে দাগ সোগ। পারনে েরল পড়া ও পািায় দাগ।
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ফসল সিালা-
জলষদ লাগারনা আলু, কচু, ওল, আদা, হলুদ প্রভৃষি।

ষবষবধ-
জল ও ভূষম সংেক্রণে জন্ নিুন ও পুেরনা পুকুে, নালা, কুরয়া খনন, েল বাঁধ, রজাড় বাঁধ, স্ীলওরয়, 
নালাক্য় সোধ, জষম উন্ীিকেণ।

কৃষষকাজ
ফাল্গুন (Feb-Mar) ও তচত্ (Mar-Apr)

ফসল সবানা যারব-
গ্ীষ্মকালীন ভুট্া, ষিল (ফাল্গুন), মুগ (ফাল্গুন), কলাই (ফাল্গুন), চীনাবাদাম (ফাল্গুন), পাট (তচত্), 
বসন্তকালীন আরখে সাথীফসল মুগ, ষিল, রেঁড়স, লাল শাক প্রভৃষি। চাো তিষে/প্রস্তুষি- রপঁরপ, রবগুন, 
পুঁই, লঙ্া প্রভৃষি। চাো সোয়া/লাগারনা- বসন্তকালীন আখ, আদা, হলুদ, ওল, কচু।

অন্তব্যি্যী পষেচয্যা-
সবারোধান সোয়াে ২১ ষদন মাথায় ১ম চাপান সাে প্ররয়াগ। আলু ও গম সিালাে ১০ ষদন আরগ সসচ 
বন্ধ। ভুট্া লাগারনাে ৩০ ও ৪৫ ষদন পে চাপান সাে প্ররয়াগ।

আলুে পরে ষিল চারষ সাে প্ররয়াগ কেরি হরব না। ডালশস্ সবানাে ৩০ ও ৪৫ ষদরনে মাথায় ২ 
শিাংশ ষড এ ষপ বা ইউষেয়া দ্রবন স্রে। আলুরি ১০-১২ ষদন অন্তে সসচ প্ররয়াগ। আখ লাগারনাে ৪৫ 
ষদন পে ১ম চাপান সাে প্ররয়াগ। আখ লাগারনাে ৪০-৪৫ ও ৮০-৯০ ষদন পে চাপান সাে প্ররয়াগ।

শস্ েক্া-
(আক্রমণ হরল ষনয়ন্ত্রণ ব্বস্া ষনরি হরব)- রবারোধারন মাজো, পািারমাড়া, ঝলসা, খয়ো সোগ। গরম 
কারলা ভুরষা ও উই সপাকা। সূয্যমুখীরি সলদজািীয় সপাকা ও ষটয়াপাষখে উপদ্রব। লঙ্া, িেমুজ, কুমরড়া, 
জািীয় সবষজরি মাকড়, নালীরপাকা, সাদামাষছ, পাউডাে সোগ, পািায় দাগ সোগ। পারনে ডাঁটা ও পািা 
পচা, ষশলাবৃষটিজষনি ক্ষিে সমোমষি। ডালজািীয় ফসরল শঁষট ষছদ্রকােী সপাকা। আমগারছ সশাষক 
সপাকা। আরখ ডগা ষছদ্রকােী সপাকা।
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ফসল সিালা-
দানা শক্ত ও ফুরলে ষপছন অংশ নেম হরল সূয্যমুখী িুলুন। আলু, রপঁয়াজ, গম, সরষ্য, রখসাষে, মুসুে, 
মটে, ষিষস সকারল িুলুন।

ষবষবধ-
তচত্ মারস মাষটে নমুনা সংগ্হ করে পেীক্াগারে পাঠান। সুষবধা মরিা গ্ীষ্মকালীন লাঙল ষদরয় জষমরি 
তজব সাে সমশান। জল ও ভূষম সংেক্রণে জন্ নিুন ও পুেরনা পুকুে, খাল-ষবল, কুরয়া খনন, ষবষভন্ 
বাঁধ তিষে ও সমোমষি, রসচ ও ষনকাষশ নালা সংস্াে, জষমে আল সমোমষি।    

কৃষষকাজ
তবশাখ (Apr-May) ও তজ্ষ্ঠ  (May-Jun)

ফসল সবানা যারব-
সবানা আউস ধান, ষমঠা পাট, ষিিা পাট (তবশারখে মাঝামাষঝ), ভুট্া (তজ্ষ্ঠ), সয়াষবন (তজ্ষ্ঠ), বষ্যাকালীন 
সবষজ সযমন ওল, কচু, হলুদ, আদা, রেঁড়স, বেবষট, শসা, পঁুই প্রভৃষি। চাো তিষে/প্রস্তুষি- রোয়া আউস 
ধান, রবানা ও সোয়া আমন ধান (তজ্ষ্ঠ), বষ্যাকালীন সবষজ (তজ্ষ্ঠ) রযমন সবগুন, লঙ্া প্রভৃষি। চাো 
সোয়া/লাগারনা- আউস ধান, রপঁরপ চাো ও ফল গারছে চাো (তজ্ষ্ঠ)। ফল গাছ লাগারনাে গি্য তিষে 
(তবশাখ)।

অন্তব্যি্যী পষেচয্যা-
পাট সবানাে ১৫-২০ ষদন ও ৩৫-৪০ ষদরনে মাথায় চাপান সাে প্ররয়াগ। আখ লাগারনাে ৪০-৪৫ ষদন 
ও ৮০-৯০ ষদরনে মাথায় চাপান সাে প্ররয়াগ। চীনাবাদারম ফুল আসাে আরগ সসচ প্ররয়াগ (তবশাখ)। 
সবষজ, ফল গাছ, নিুন আম বাগারন সসচ প্ররয়াগ। ফল গাছ ও চাো লাগারনাে নিুন গরি্য সাে প্ররয়াগ।

শস্ েক্া-
(আক্রমণ হরল ষনয়ন্ত্রণ ব্বস্া ষনরি হরব)- রবারো ধারন বাদামী সশাষক সপাকা ও ষশষ কাটা সলদা। 
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পারট শঁরয়ারপাকা, আঙ্া সপাকা ও হলুদ মাকড়। মুরগ শঁরয়ারপাকা, ষিরল শঁরয়ারপাকা ও ফাইরলাষড সোগ, 
সূয্যমুখীরি শঁরয়ারপাকা, চীনাবাদারম শঁরয়ারপাকা ও ষটক্া সোগ। সবষজরি পািা খাওয়া সপাকা, রগাড়া 
পচা ও পািায় দাগ। পারনে পািা ও ডাঁটা পচা, রগাড়া পচা সোগ ও ষশলাবৃষটি জষনি ক্ষিে পষেচয্যা। 
আরখে ডগা ষছদ্রকােী সপাকা, দরয়রপাকা ও মাকড়।

ফসল সিালা-
৮০% দানা সপরক সগরল সবারো ধান সকরট ষনন। ফুরলে ষপছন অংশ নেম এবং দানা কারলা ও শক্ত 
হরল সূয্যমুখী িুলুন। ৮০% চীনাবাদারম সখাসাে ষভিরেে ষদক কারলা হরল ফসল িুরল ষনরি হরব। পািা 
হলুদ হরি শরু কেরল ও শঁষট শক্ত হরয় সগরল ষিল সকরট খামারে জাঁক ষদরি হরব।

ষবষবধ-
পেীক্াে জন্ মাষট সংগ্হ করে পেীক্াগারে পাঠান। জষমরি গ্ীষ্মকালীন লাঙল ষদন। সবুজ সারেে 
জন্ ধান জষমরি ধনরচ বীজ বুনুন। জল সংেক্রণে জন্ নিুন ও পুেরনা পুকুে, খাল, নালা, কুরয়া 
খনন এবং সজাড় বাঁধ, স্ীলওরয়, নালাক্য়রোধ, জষম উন্ীিকেণ। 

 
কৃষষকাজ

আষাঢ় (Jun- Jul) ও শ্াবণ (Jul- Aug)

ফসল সবানা যারব-
আষারঢ় অড়হে, সয়াষবন, চীনাবাদাম, ষিল এবং শ্াবরণ মুরলা, পালং, নরট, রেঁড়স, পঁুই  প্রভৃষি। চাো 
তিষে/প্রস্তুষি-  উন্ি ফলনশীল আমন ধান, জলষদ জারিে বাঁধাকষপ, ফুলকষপ, টম্ারটা, রবগুন প্রভৃষি, 
ফল গারছে চাো তিষে। চাো সোয়া/লাগারনা- আউশ ধান (আষাঢ়), রদষশ আমন ধান (আষাঢ়), উচ্চ 
ফলনশীল আমন ধান, জলষদ বাঁধাকষপ, ফুলকষপ, টম্ারটা, রবগুন প্রভৃষি, সব ধেরনে ফল গারছে চাো।

অন্তব্যি্যী পষেচয্যা-
সবানা আউস ধারন ১৫, ৩০ ও ৪৫ ষদরনে মাথায়, রোয়া আউস ধারন ১৫ ও ৪৫ ষদরনে মাথায় এবং 
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সোয়া আমন ধারন ১৫ ষদরনে মাথায় চাপান সাে প্ররয়াগ। রবানা আমন ধারন লাঙল ষদরয় গাছ পািলা 
কো ও সাে প্ররয়াগ। ভুট্া লাগরনাে ৩০ ষদন পে ও ফুল আসাে সময় চাপান সাে প্ররয়াগ। পাট সবানাে 
৩০-৪০ ষদরনে মাথায় ষবিিীয় চাপান সাে প্ররয়াগ। আরগে ঝারড়ে সগাড়াে ষদরক পুেরনা  পািা জষড়রয় 
সবঁরধ সদওয়া ও লাগারনাে ৮০-৯০ ষনরনে মাথায় চাপান সাে প্ররয়াগ। রেঁড়স, ষঝরঙ, শসা, চালকুমরড়া, 
আদা, হলুদ, ওল, কচু প্রভৃষিরি আগাছা ষনয়ন্ত্রণ করে চাপান সাে প্ররয়াগ। ষিরল ফুল আসাে সময় 
চাপান সাে প্ররয়াগ। ফল বাগারন আগাছা পষেষ্াে করে পুেরনা ডালপালা সছঁরট সাে প্ররয়াগ।  

শস্ েক্া-
(আক্রমণ হরল ষনয়ন্ত্রণ ব্বস্া ষনরি হরব)- আউস ও আমন ধারন মাজো, পািা সমাড়া, পামষে সপাকা 
এবং সখালা পচা, বাদাষম দাগ, ঝলসা, ব্াকরটষেয়া ধসা সোগ। পাট গারছ শঁরয়ারপাকা, রকষড় সপাকা, 
লাল ও হলুদ মাকড়। আরখ ডগাষছদ্রকােী সপাকা, অড়হরে কান্ড ও শঁষট ষছদ্রকােী সপাকা, ষবছা সপাকা, 
মেরচ ও ধসা সোগ, সয়াবীরন শঁষট ষছদ্রকােী সপাকা, ষবছা সপাকা, রগাড়াপচা ও পািায় দাগ, চীনাবাদারম 
শঁরয়ারপাকা, ষবছা সপাকা, মেরচ ও ষটক্া সোগ, ষিরল ষবছা সপাকা।

ফসল সিালা-
পারটে ১২০-১৩৫ ষদন বয়রস অথ্যাৎ ফুল সথরক ফল ধো শরু হরল পাট কাটাে উপরযাগী হয়।

ষবষবধ-
জষমে আরলে সমোমষি কো প্ররয়াজন। আষারঢ়ে প্রথরম সবুজ সারেে জন্ ধনরচ বীজ সবানা যারব ও 
সদড় মাস বয়ষস ধনরচ গাছ লাঙল ষদরয় মাষটে সরঙ্গ সমশারি হরব। সারভ্য ও মানষচত্ তিষে করে ভূষম 
ও জল সংেক্ণ প্রকরল্পে উপযুক্ত স্ান ষনব্যাচন। 

কৃষষকাজ
ভাদ্র (Aug- Sep) ও আষবিন (Sep- Oct)

ফসল সবানা যারব-
কলাই(ভাদ্র), মুরলা, পালং, নরট, রমষথ প্রভৃষি, আষবিরন সটাষে ও সাদা সরষ্য, মটেশঁষট, মসুে বীজ সংগ্হ। 
চাো তিষে/প্রস্তুষি- বাঁধাকষপ, ফুলকষপ, টম্ারটা, লঙ্া, ক্াপষসক্াম, ওলকষপ প্রভৃষি। আম, রপয়াো, 
ষলচু, সরবদাে কলম কো যারব। চাো সোয়া/লাগারনা- নাষব আমন ধান (ভারদ্রে প্রথমাধ্য), জলষদ আলু।
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অন্তব্যি্যী পষেচয্যা-
সবানা ও সোয়া আমন ধারন আগাছা সিালা ও ১ম চাপান সাে প্ররয়াগ। রশষ চাপান সথাড় মুরখ প্ররয়াগ। 
কলাই-এে ৩০ ও ৪৫ ষদন বয়রস ২ শিাংশ ষড এ ষপ দ্রবণ স্রে। সবষজ সবানা ও সোপরণে ২১ ও ৪২ 
ষদন পে চাপান সাে প্ররয়াগ। রপঁরপ চাো বসারনাে ৩ ও ৬ মাস বয়রস চাপান সাে প্ররয়াগ।

শস্ েক্া-
(আক্রমণ হরল ষনয়ন্ত্রণ ব্বস্া ষনরি হরব)- ধান গারছ মাজো পািা সমাড়া, পামষে,  শ্ামারপাকা, 
গন্ধীবাগ, ষশস-কাটা সলদা, রখালাপচা, বাদাষম দাগ, ব্াকরটষেয়া ধসা, ঝলসা সোগ। ভুট্ারি মাজো, 
পািা সমাড়া ও জাবরপাকা। আরখ পাইষেলা, দরয়রপাকা, অড়হরে কান্ড ও শঁষট ষছদ্রকােী সপাকা, মেরচ 
সোগ, সয়াষবন শঁষট ষছদ্রকােী সপাকা, চীনা বাদারম শঁরয়ারপাকা, ষিরল শঁষট ষছদ্রকােী সপাকা। সবষজরি 
সপাড়াপচা, পাউডাে সোগ, পািায় সোগ, পািা খাওয়া সপাকা, সাদামাষছ, ডাঁটা ও ফল ষছদ্রকােী সপাকা, 
শ্ামারপাকা। পারনে সগাড়া পচা। রলবু নালীরপাকা ও ক্াঙ্াে, রপঁরপে সগাড়া পচা ও পািা শকরনা, 
আরমে সাইষলডগল, কলাে ষসগারটাকা, নােরকরলে কঁুষড় পচা সোগ।

ফসল সিালা-
আউস সপরক সগরল সিালাে ব্বস্া ষনরি হরব। ১২০-১৩৫ ষদন বাষস পাট সকরট পািা ঝোরনাে পে 
স্বল্প স্ারিে জরল পচারনা। পারটে জাঁরক মাষটে সেলা ও কলাগাছ চাপারনা যারব না। কাঁচা খাওয়াে 
জন্ ভুট্া সিালা যারব। সয়াষবন, চীনাবাদাম, ষিল সিালা যারব।

ষবষবধ-
সারভ্য ও মানষচত্ তিষে করে ভূষম ও জল সংেক্ণ প্রকরল্পে উপযুক্ত স্ান ষনব্যাচন ও সমাট প্রকল্প ব্য় 
ষনধ্যােণ।

কৃষষকাজ
কাষত্্যক (Oct- Nov) ও অগ্হায়ণ (Nov- Dec)

ফসল সবানা যারব-
কাষত্্যরকে ১ম সপ্াহ পয্যন্ত সটাষে সরষ্য এবং ৩য় সপ্াহ পয্যন্ত সাদা সরষ্য ও োই, পয়ো সখসাষে, মসুে, 
সছালা ও মটেশঁষট, গম ও সূয্যমুখী, ষজরে, ধরন, রমৌষে, কারলাষজরে, রমষথ, েসুন, রপয়াজ এবং বীন, 
পালং প্রভৃষি সবষজ। চাো তিষে/প্রস্তুষি- রবারো ধান, প্রকৃি আলুে বীজ সথরক চাো, নাষবজাি 
ফুলকষপ, বাঁধাকষপ, টম্ারটা, লঙ্া প্রভৃষি। চাো সোয়া/লাগারনা- রহমন্তকালীন আখ, আলু, বাঁধাকষপ, 
ফুলকষপ, ওলকষপ, লঙ্া,  ক্াপষসকাম, রবগুন প্রভৃষি সবষজ।

অন্তব্যি্যী পষেচয্যা-
আমন ধারনে কাচ সথাড় আসাে মুরখ সশষ চাপান সাে প্ররয়াগ। সরষ্য সবানাে ১৫ ষদন পরে গাছ পািলা 
করে চাপান সাে ও ৩০-৩৫ ষদন পে ২য় চাপান সাে প্ররয়াগ। সবষজ ও মশলা জািীয় ফসল লাগারনাে 
২১ ও ৪২ ষদন পে চাপান সাে প্ররয়াগ। ফল গারছ সাে প্ররয়াগ (কাষত্্যক)। কলা ঝারড় ২ষট সিউড় সেরখ 
বাষক সিউড় সকরট সফলা ও সসচ প্ররয়াগ।
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নবষদশা-ে পরক্ ৫/১/২/ষজ, কণ্যষফল্ড সোড, কষলকািা – ৭০০০১৯ সথরক প্রকাষশি ও ষড আে ষস এস ষস, ৫৮ ধম্যিলা 
সোড, রবাসপুকুে, কসবা, কলকািা – ৭০০০৪২ সথরক মুষদ্রি। রসৌজন্যঃ কৃষষ ষবভাগ, পষচিমবঙ্গ সেকাে ২০১৪।

শস্ েক্া-
(আক্রমণ হরল ষনয়ন্ত্রণ ব্বস্া ষনরি হরব)- আমন ধারনে ঝাষঁঝ, রখালা ধসা, শ্ামা সপাকা, বাদাষম 
সশাষক সপাকা, ষশষ-কাটা সলদা, গন্ধীবাগ ও ভুরষা সোগ। অড়হে গারছ শঁষট ষছদ্রকােী সপাকা, মেরচ ও 
ধসা সোগ। সবষজরি পািা খাওয়া সপাকা, ডাঁটা ও ফল ষছদ্রকােী সপাকা, েসরশাষক সপাকা, রগাড়া পচা, 
পািায় দাগ সোগ। আদা ও হলুরদে নেমপচন সোগ। পারনে লিা নামারনাে আরগ ছত্াকনাশক প্ররয়াগ। 

ফসল সিালা-
ষশরষে ৮০ শিাংশ দানা সপরক সগরল ধান কাটা। সয়াবীন, কলাই ও চীনাবাদারমে ৮০ শিাংশ শঁষট 
সপরক সগরল ফসল সিালা।

ষবষবধ-
জল ও ভূষম সংেক্ণ কম্যসূষচে অনুরমাদনপ্রাপ্ প্রকল্পগুষলে রূপায়রণে ব্বস্া। পুকুে, নালা, জলাশয়, 
কুরয়া সংস্েণ ও বাঁধ সমোমষি।
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